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 چکیده

 

است.  گردیده سازی طراحی و پیاده مؤسسه فناوری هوشمند شبکه زر( توسط Network ZARشبکه زر )بر فناوری  مبتنی 1زر سازهبن

ساخته شده است؛  ی(استقرار نسل سوم از نظر رمزنگار یبرا یقدرتمند صنعت یپلتفرم نرم افزار کاساس فناوری گرافن )ی( برZAR)زر 

کند عمل میبر روی فناوری غیرمتمرکز ای اجتماعی و پیام رسان که به عنوان شبکه C++بر پایه زبان  بالکچین ای متن باز ازکتابخانه

 .دهدثانیه را می هزار تراکنش درابخانه به پروژه امکان پردازش صدکت استفاده قرار گرفته است. اینمورد زر شبکهعنوان پایه و زیرساختار که به

 ایجاد شده است.  همتا به همتا وجهی وچند  تالیجید هایییتبادل دارازیادی برای کاربردهای مختلف نظیر  2از سورس گرافن، انشعابات

 3غیرمتمرکز با فناوری جدید است که امکان ایجاد قراردادهای هوشمنددفترکل یک پلتفرم مبتنی بر زنجیره بلوکی و  زربه طور کلی 

 آورد. شوند را فراهم میهای اقتصادی که در فضای جهانی اینترنت برای ارائه سرویس استفاده میهای فعالیتبسیار کارا برای همه زمینه

برپایه سرور مجازی ابری های جهانی توکن های شبکه است و ساختار توکن زر د به توسعه کاربرد و فراهم آوردن دسترسیشبکه زر متعه

 کم نظیر است. بالکچینباشد که در صنعت ی ابتکارمتعدد و  یهایژگیوبسیاری از شامل با پشتوانه بیمه به نحوی طراحی گردیده که و 

نقدشوندگی آنهاست  قابلیتو گذاری دارایی منظور وثیقه هوشمند به قراردادهایدر واحد قابل پذیرش 4(RASZهمچنین توکن زرهوشمند )

 گردد، میزان تقاضا و توسعه کاربری آن تعیین میتوکن زر، طبق ارزش دارایی مؤسسه (1.000.000) آن معادل حداکثر یک میلیون ارزشو 

 سپیدنامه اختصاصی هر یک از آنها مورد استفاده قرار گیرد. و صادر شده در شبکه زر طبقتأیید های  عنوان پشتوانه توکن بهتواند می و

 )پنجاه میلیون( ریال تضمین شده است. 50.000.000 ضریبحداقل ارزش پایه توکن زر هوشمند با پشتوانه اوراق بیمه زندگی )برگ( با 

 

1. ZAR Platform 

2. Fork 

3. Smart Contracs 

4. Smart ZAR (SZAR) 
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 مقدمه 
 

سیستم مالی  ها نیازمند یکهای دسترسی به خدمات مالی وجود دارد و برطرف کردن این محدودیتدر سرتاسر دنیا، محدودیت

در عمل یک محیط تبادالت و معامالت مالی به صورت غیر متمرکز برای ارزهای مجازی مبتنی بر پشتوانه را  ZARمتمرکز است. غیر

، شبکه هوشمند زرفراهم می آورد. البته هدف اصلی این سیستم سرعت بخشیدن به تبادالت تجاری است؛ عالوه بر این تمام تبادالت در 

انکار ای از مزایای غیرقابلبه کاربران، گستره  ZARفرم پلت های تجاری متمرکز است.در سیستم تا دو برابر قابل اعتمادتر از تبادالت مالی

 نماید:ذیل را ارائه می

 عدم تمرکز 

  هزار تراکنش در هر ثانیه 100میزان عملکرد باال تا 

 های پایدار، هوشمند و دارای پشتوانهگری ارزهای مجازی با قیمتمعامله 

 های سازمانی(های کاربری )برای محیطحساب مجوزهای پویا برای 

 ای و متناوببندی شده؛ دورههای زمانپرداخت 

 های ارائه پاداش ارجاعیبرنامه 

  زرهوشمند(Smart ZAR:) نماد مخفف  و ایدارایی با پشتوانه بیمهSZAR 

 های اکانت قابل انتقالنام 

 ( استفاده از مکانیزم گواهی اثبات سهام یا مالکیتDPOS) در  -به صورت اختصاصیPOS  ایجادکننده بالک بعدی از طریق

کوین ( که بیتPOWشود؛ در حالیکه در گواهی اثبات کار )های مختلف تصادفی بر مبنای میزان ثروت یا سن تعیین میترکیب

ریاضی باید حل شوند های پیچیده کند، ایجاد کننده بالک بعدی بر اساس ماینینگ تعیین خواهد شد و پازلازآن استفاده می

 ها تایید و بالک بعدی ایجاد گردد. تا تراکنش

 :بنیاد راهبری زر متشکل از کلیه میزبانان به منظور سیاستگزاری و توسعه کاربری های شبکه و توکن زر با نشان انحصاری زیر 
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 در چیست؟ ZARتفاوتهای 
 

 هاتعدد توکن -1

ضا تعیین ی های بر پایهبرخالف تمام کالینت ضه و تقا سط میزان عر ستند و ارزش آنها تو شتوانه دارای ه شی یا اتریوم که بدون پ ساتو

 یدمبادله، بادهد. بنابراین برای که مبتنی بر پشتوانه هستند ارائه می فرم زرپلتهای تری از توکن( تنوع بیشZARمی شود،  شبکه زر )

 مشخص کنید.ها نماد آن یاها شناسه آن یقمختلف را از طر یهاییدارا

 شدهثبت یهایتهو -2

به  یدهآدرس یاسررت و برا نامهآدرس . همانند نام منحصررر به فرد ثبت شررده داشررته باشررند یک یدبا ZARکنندگان در همه شرررکت

ها و آن ییدخود بگو یانخود را به مشررتر ZARمبادله فقط الزم اسررت که نام حسرراب  . برایشررودیانتقال اسررتفاده م یبرا یرندگانگ

 د و نیازی به نگهداری نشانی های متداول و سخت نیست.شما وجه ارسال کنن یتوانند برایم

 هاعدم نیاز به سایر آدرس -3

. در واقع، یدکه دوباره با آدرس سر و کار داشته باش یستن یازین یگرمبادله، د رایرو، ب ین. از ایماجدا کرده یت، ما مجوزها را از هوZARدر 

نام حساب( را کنترل کنند.  یاوجوه ) وانندتیکه م ستمسئولینی یفتعر برایها فقط آن یراز یداستفاده کن یاز آدرس یدتوانیشما در واقع نم

 .یستها نمربوط به آن یخصوص یدهایهزاران آدرس و کل یرهبه ذخ یازین یراکند زمیساده  یاررا بس یکپارچگی موضوع ادغام و ینا

 هایادداشت -4

تواند یشما است و نم یادداشت ییکه فقط قادر به رمزگشا یمجداگانه دار یادداشت یدکل یک، ما یمشتر یص و تفکیکتشخ یبرا

را در معرض دستگاه  یخصوص یدکه کل یستن یازین یگر، دیها در صرافنظارت بر سپرده یرو، برا ینرا صرف کند. از ا یادیز یهاینههز

ید و عالوه بر گذاریکه هستند م ییو وجوه را در جا یدکنیم ییرا رمزگشا یادداشت. در عوض، شما فقط یدقرار ده ینترنتمتصل به ا

 کاهش هزینه تبادالت، امنیت و محرمانگی آن نیز به مراتب بیشتر خواهد بود.

 سازی و تامین وجوهایمن -5

هستند که تنها در  یی( چند امضایا)آستانه یهاها حسابکرد. در عمل، آن منای یسلسله مراتب یهمکار یهاتوان با حسابیوجوه را م

معامله در  یک یدتوانی، شما میگرد یهرمزپا یکرد. برخالف اکثر ارزها ینهها هزوان بودجه را از آنتیامضا م ینصورت معتبر بودن چند

ید و بر اساس ندار یازین یارتباط یهاروش یرخود به معامالت خاص، به سا ییداضافه کردن تأ یو برا یدده یشنهادرا پ فرم زرپلت

 فرآیندهای تعریف شده در قرارداد هوشمند، تأییدیه از ذینفعان دریافت نمایید.

 هانودهای کامل و مشتری -6

نود  یک یدتوانیرو، شما م ین. از ایماپول جدا کرده یفرا از ک فرم زرپلتو  P2P یکرده و هسته اصل یسیرا از ابتدا بازنو یاصل یما اجزا

(node) ( کامل )گره اجرا کننده شاهد( متصل عمومی یرغ یا) یکامل عموم نودپول خود را به  یفو ک یدپول اجرا کن یفکامل بدون ک

 .کنندیپول را ترک نم یفهرگز ک یخصوص یدهایبرقرار شود اما کل یمنبه صورت ا ندتوای. ارتباط میدکن

 اختصاصیهای شناسه -7

  گرفت بنیاد راهبری زر تصمیم؛ جهات متفاوت است یاریدهد که از بسیرا به کاربران خود ارائه م یمختلف یهایژگیو ZARاز آنجا که 

 نماید. یدهآدرس ،اختصاصی یهاها را با استفاده از شناسهآن که
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   ZARفرم های اصلی و عملیاتی پلتویژگی

 نماید:ها و کارکردهای ذیل را فراهم می( امکان ارائه عملیاتZARشبکه زر )پلتفرم 

 نماید.ترین هزینه فراهم میها با کمایجاد یک کیف پول الکترونیکی رمزپایه به صورت امن که امکان انتقال ارز را برای همه طرف 

 های ارز مجازی مبتنی بر داراییها و توکنخرید و فروش کوین 

  هاگری با آنهای کریپتو با مالکیت خود شما و امکان معاملهداراییایجاد 

 نگر و شرکت در توزیع سود مورد انتظارهای آیندههای شرکتگذاری از طریق خرید توکنسرمایه 

  ایجاد یک مکانیزمICO )کوین یا توکن( 

 د در شبکه از طریق به کارگیری مکانیزم های موجواطمینان از باالترین سطح امنیت و قابلیت اعتماد برای همه تراکنشDPOS 

  ایجاد اکانت با سپرده و اعتبار با قابلیت اختصاصیLC 

 استفاده از درگاه( های خاصGatewayبه عنوان مکانیزمی برای انتقال سرمایه بین پلت )های متفاوت فرمTrade  و همچنین

 های پرداخت برای ورود و خروج ارزهای فیات.سیستم

  به سامانه پیام رسان، شبکه اجتماعی و باشگاه مشتریان رمزپایه برای توسعه کاربری و تعامالتاتصال 

 امکان توسعه زیرساخت بر اساس میزان منابع موردنیاز با سرمایه گذاری جمعی و مشارکت در توسعه پلتفرم 

  المللیو سایر صرافی های رمزارز بین  ملیامکان تبادل سریع واحدها در صرافی های برخط 

  هزینه مناسب راه اندازی، توسعه، مبادالت و پشتیبانی و سهولت و سرعت در تعریف قراردادهای هوشمند 
 

   ZARفرم مزایای پلت

سازی های روزانه است و در مراحل بعدی پیادهتر معامله گرها در انجام  عملیاتهدف اولیه ایجاد عملکرد سامانه تبادالت، راحتی بیش

 مد نظر است:موارد ذیل 

  پلتفرمی برای ایجادICO تواند برای ایجاد فرم زر میگذاری غیرمتمرکز پلتهای امن: در رابطه با ابزار سپردهICO  .ها بکار رود

کنند. گذاری روی پروژه کمک میگذاران برای سرمایهدر تحلیل فنی و نیز یافتن سرمایه ICOهای متخصصین ما به پروژه

 شریک خواهند بود. ICOهای گذاران ما در بخشی از سود حاصل از تمام پروژهسرمایه

  به صورت غیر متمرکز فرم زرپلتیک پلتفرم برای ایجاد سیستم شفاف مبتنی بر 

 های پرداخت به صورت کارت به کیف پول الکترونیکی کاربران متصل است و همچنین با درگاه آال کارت برای ارز مجازی: این

 کند. فیات یکپارچه شده است و امکان تبدیل ارزهای مجازی به فیات را مهیا می

 API فرم های دیگر به پلتها و سرویسسازی اپلیکیشنبرای ارتباط و یکپارچهExchange 

 ینده از ایجاد شبکه عامل و نماATM  های ارز مجازی: برای خرید و فروش ارزهای مجازی با پول فیات و امکان برداشت از

 های بانکیطریق کارت

 امکان ارزیابی هوشمند دوره ای دارایی ها و اتصال به سامانه های اعتبارسنجی بر اساس استانداردهای بین المللی 
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 : (SZARزرهوشمند ) مزایای توکن
 

 است: شده طراحیبا قابلیتهای زیر بر زر  در قراردادهای هوشمند جهت وثیقه ارزش دارایی مبتنی هدف تأمین نقدیندگی باتوکن زرهوشمند 

 سپاری دارایی پایه برحسب ارزش معامالتی، توکن زرهوشمند دریافت نمایند. کاربران در قالب پذیرش قرارداد هوشمند، با وثیقه 

  قرارداد هوشمند رهنی  طی که ماهه است (60حداقل دو برابر ارزش آن با سررسید شصت )ارزش هر توکن زرهوشمند معادل

 با اختیار فروش و قیمت معین، امکان نقل و انتقال آن قبل از سررسید و به ارزش روز معامالتی زرهوشمند را خواهد داشت.

  قابل تمدید است.« 872»دیگر با شرایط ماده ( ماه 60)یک( دوره و شصت ) 1سررسید بازخرید توکن زرهوشمند حداکثر برای 

  شود.در قالب زر وصول می و بر پایه سپیدنامه اختصاصی خواهد بود و (%10درصد ) دهحداکثر کارمزد صدور توکن زرهوشمند 

 ه نمایند. های دارایی پایه استفاد توانند در سپیدنامه مصوب از قابلیت های توکن زرهوشمند برای تأمین مالی توکن ناشران می

ناشر و تصویب بنیاد راهبری زر  درقالب قراردادهای هوشمند، با پیشنهاد آن صدور توکن زرهوشمند و بیمه پشتوانه کارمزد

 گردد. تعیین و اعمال می

 ریزی شده مورد پذیرش کاربر در قرارداد هوشمند زرهوشمند مندرج در سپیدنامه مصوب ناشر،  ای و برنامه های دوره پرداخت

 سررسیدهای تعیین شده به صورت خودکار از حساب کاربر و در قالب زر برداشت خواهد شد. در

 های دارایی پایه ناشر توثیق شده جهت دریافت زرهوشمند تا زمان تسویه در رهن بنیاد راهبری زر قرار دارد و پس از تسویه توکن

 گردد.ه حساب ناشر منتقل میبهای دارایی پایه از حساب بنیاد  توکنقرارداد هوشمند و انتقال زرهوشمند به حساب بنیاد،  و تکمیل

  درصورت عدم امکان برداشت خودکار از حساب کاربر به هردلیل نظیر نبود موجودی کافی ویا درخواست کاربر، توکن زرهوشمند

ب زر به عنوان بازخرید به متصل به قرارداد هوشمند به صورت خودکار قفل و در مرکز تبادل زر عرضه و معادل آن در قال

 گردد. حساب کاربری دارنده قبلی واریز خواهد شد و توکن زرهوشمند به حساب دریافت کننده جدید منتقل می

  هر توکن زرهوشمند عالوه بر اینکه متصل به توکن دارایی پایه ناشر در قرارداد هوشمند مختص به خود است، قابل تبدیل به سایر

 توانند زرهوشمند را تبادل یا تهاتر نمایند.و استفاده در سایر قراردادهای هوشمند است و ناشران، میزبانان و کاربران می ها توکن

 دنباشمی هظف به رعایت ضوابط ناظر بر تسهیالت و تعهدات و تعهدات اشخاص مرتبط و سایر ضوابط مربوطؤم ناشر و میزبان. 

  مرکز تبادالت زر ی در تنها نماد معامالتتوکن زرهوشمند( است. نماد انحصاری توکن زرهوشمندSZARبه شکل زیر می ):باشد 
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ر 6 (1.7 )ویرایش  رفناوری هوشمند  بنیاد راهبری شبکه زَ  شبکه زَ

 : (ZAR CLUB) باشگاه مشتریان زر
 

 فعلی مشتریان از خاصی گروه به( شودمی آشکار خرید در که) شرکت به مشتری وفاداری ازای در که است ایبرنامه مشتریان باشگاه

 محصوالت کوپن، صورتبه توانمی را مزایا. نامندمی( loyalty programsی وفاداری)هابرنامهکه به آن  بخشدمی مزایایی شرکت

 .کندمی ترغیب خرید ادامه به را شما مشتریان مشتریان، باشگاه یک. داد ارائه … و دیگر هایشرکت در دریافت قابل منافع رایگان،

 چیست؟ وفاداری برنامه 

 است ممکن هامشوق از برخی. بازگردند کنندمی خرید آن از مرتباً که هاییفروشگاه به تا کنندمی ترغیب را خریداران های وفاداریبرنامه

 شخصی اطالعات معموالً مشتریان. باشند رایگان کاالهای اوقات گاهی یا اضافی هایتخفیف جدید، محصوالت به پیشرفته دسترسی شامل

 خرید هنگام که شودمی داده عضویت کارت یا عددی شناسه مانند فردمنحصربه شناسه یک هاآن به و کنندمی ثبت شرکت در را خود

 کرد هزینه چگونگی مورد در مهم اطالعات ارائه با بلکه مشتری وفاداری توسعه با تنهانه هابرنامه این .کنندمی استفاده شناسه این از

 .هستند سودمند هاشرکت برای( … و سکونت منطقه خرید، بازه مشتریان، سنی بازه) هاآن آماری تحلیل و مشتریان

 وفاداری برنامه یک عملکرد چگونگی

 کنندهمصرف به راجع بسیاری اطالعات و دهندمی پاداش برند به وفاداری برای مشتریان به اول: دارند اساسی ویژگی دو های وفاداریبرنامه

برنامه  یک از استفاده کنند، ارزیابی را ناشناس خریدهای توانندمی هاشرکت که حالدرعین اینکه دوم. دهندمی قرار هاشرکت اختیار در

 ارائه مؤثرترند تخفیف هایکوپن کدام اینکه  و شوند خریداری باهم است ممکن که محصوالتی نوع درباره بیشتری جزئیات های وفاداری

 ،(خاص فروشگاه یک از کردن خرید و زدن سر مانند) گیرد قرار مشتری روزمره کارهای لیست در پاداش هایبرنامه که زمانی. دهدمی

 آن اشمعنی کند، عادت برند یک از خرید به مشتری کههنگامی. باشد برند به وفاداری دهندهپرورش کلمه، واقعیِ معنای به تواندمی

 اعتماد توانسته برند آن مرحلهدراین. کرد خواهد دریافت همیشگی باکیفیت محصولی که دارد اطمینان مراجعه درهربار که است

 عامل تریناصلی. است شدهتبدیل … و رستوران یا هتل یا فروشگاه آن ثابت مشتری به خریدار و کند جلب را مشتری وچرایچونبی

 .شودمی ارائه شرکت وفاداری برنامه در که است هاییتخفیف و امتیازات و هاکوپن همان مشتری، اعتماد این

 برنامه های وفاداری در فرم زرپلت از استفاده مزایای

 ،فرم زرپلت بر مبتنی وفاداریِ هایبرنامه بالقوه مزایای و هاآن با مرتبط هایچالش سنتی،برنامه های وفاداری  مختلف انواع بر مروری

 که است غیرمتمرکز داده پایگاه یک فرم زرپلت فناوری .دهدمی نشان را های وفاداریبرنامه در فرم زرپلت فناوری کارگیریبه برتریِ

 زنجیره به داده بلوک یک ثالث شخص مسیر، این از مرحله هر در) کندمی ردیابی مقصد به رسیدن تا مبدأ از حرکت هنگام را هاتراکنش

 . گیردمی قرار مورداستفاده متنوعی بسیار هایحوزه در است پیشرفت حال در هنوز که فرم زرپلت فناوری(. افزایدمی هابالک

 وفاداری، امتیازات تمام برای جستجو قابل راحتیبه و شفاف واحد، دسترسی نقطه یک ارائه با و سادگیبه تواندمی فرم زرپلت فناوری

 هر ازای به مختلف، وفاداری پاداش برنامه هاده به پیوستن جایبه توانندمی هاشرکت. کندمشکالت فعلی برنامه های وفاداری را حل می

 داده پاداش جایزه هایتوکن با شبکه، آن در برندها از خرید. بپیوندند شبکه یک به است، بوده وفادار آن به مشتری که وکاریکسب

 برای بلکه وکار،کسب یک برای تنهانه هاتوکن این. ندارد وجود هم هاآن گیریبازپس امکان  و شوندنمی منقضی هاتوکن این. شودمی

 هایگزینه همچنین و داشته اختیار در دریکجا را خود امتیازات تمام مشتری شیوه،بااین. هستند استفادهقابل شبکه یک در مشاغل تمام

 .داشت خواهد امتیازات آن کردن خرج برای متنوعی
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ر 7 (1.7 )ویرایش  رفناوری هوشمند  بنیاد راهبری شبکه زَ  شبکه زَ

 چالش های برنامه های وفاداری

 دربین پول، بازپرداخت هایبرنامه و امتیاز بر مبتنی های وفاداریبرنامه تا گرفته پانچ هایکارت از سنتی، های وفاداریبرنامه مختلف انواع

 .آوردمی وجود به هاآن مشتریان و هاشرکت برای را هاییچالش سنتیهای وفاداری برنامه حال،بااین. است جاافتاده کامالً  مشتریان و مشاغل

 :از اندعبارت هاشرکت دیدگاه از هاچالش این

 . سرمایه بازگشت و( باشند درنیامده گرو از شدهانباشته هایامتیاز که زمانی مثال برای) بدهی تخمین در دشواری -1

  مشتریان فردی نیازهای تأمین منظوربه های وفاداریبرنامه سازیشخصی -2

  وفادار مشتریان به وفاداری امتیازهای دارای مشتریان یکنواخت تبدیل نرخ از اطمینان -3

 های وفاداریبرنامه برای مورداستفاده هایکانال یکنواختی عدم و سازییکپارچه عدم -4
 

 : از اندعبارت مشتریان دیدگاه از هاچالش

 .امتیازات حساب کردنِ گم -4     جوایز برای محدود هایآپشن -3      قوانین و هامحدودیت -2       نامثبت و حساب ایجاد به نیاز -1

 

 یک به فرم زرپلت اکوسیستم که است آن عمده دلیل یک. کند کمک هاچالش این از برخی کاهش یا حل به تواندمی فرم زرپلت فناوری

 درنتیجه،. کنندمی همکاری باهم تراکنش یک پیرامون که است مختلف شرکت تعدادی شامل فناوری این. شودنمی محدود شرکت

 بتواند واحد پول کیف یک در و زنجیره اعضای همه طرف از تا دهندمی را امکان این مشتری به فرم زرپلت بر مبتنی وفاداریهای برنامه

 یک هر از توانمی را شده انباشت شدهرمزنگاری هایپاداش(. جهانی وفاداری رمزارزهای صورتبه) کند جمع را وفاداری هایپاداش تمام

 .کرد دریافت فرم زرپلت زنجیره آن در شریک هایشرکت از

 یک مثال،عنوانبه. دهند ارائه افزوده باارزش خدمات خود مشتریان به توانندمی هاشرکت B2B (Business-to-Business) حوزه در

 .شودمی برند شناخت بهبود باعث دسترسی این که بدهد پیوستههمبه هایپاداش به دسترسی خود کوچک مشاغل مشتریان به تواندمی بانک

 دو بین تواندمی فرم زرپلت بر مبتنی مشارکت مثال،عنوانبه. باشد مدیریت هایهزینه کاهش تواندمی هاشرکت برای مزایا از دیگر یکی

 .شود پذیرامکان متمرکز مدیریت بدون مشتری مبادالت تا شود ایجاد شرکت

 ”سیستم کنندهتسهیل“ که است این هدفش بلکه نیست سنتی های وفاداریبرنامه برای جایگزینی فرم زرپلت پاداش افزاریِنرم برنامه

 دهدمی کاهش را خطا و تقلب از ناشی خسارات شفاف سیستم یک عنوانبه فرم زرپلت فناوری مثال، برای. یابند کاهش هاهزینه تا باشد

 وفاداری امتیازات با که است این فرم زرپلت کاربرد دیگر مزیت. است امروزی ِوفاداری هایبرنامه اصلیِ مشکل البته که موضوعی

( آورنددر گرو از) کنند تبدیل پول به کارآمدتر و ترسریع را خود امتیازات توانندمی مشتریان شرکتی، چند پول کیف یک در شدهانباشته

فرم پلت بر مبتنی های وفاداریبرنامه ازآنجاکه. شود کاسته بدهی با مرتبط مشکالت از نهایتاً تا دهند کاهش را تراکنش هر هایهزینه و

 .یابدمی کاهش نیز شرکت یک مشتری جذب هایهزینه هستند، فعال اجتماعی هایشبکه در زر

 فراهم با حالدرعین و برده بین از را سنتی وفاداری هایبرنامه در پرهزینه هایناکارآمدی تواندمی فرم زرپلت فناوری خالصه، طوربه

 .دهد قرار مشتریان اختیار در بیشتری اعتبار و ارزش مختلف، هایشرکت از خرید هایفرصت آوردن
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 وفاداری پاداش هایبرنامه اصلی مزایای

 را مشتری تجربه دارند قصد وفاداری پاداش هایبرنامه ایجاد با هاشرکت. هستند انتفاعی مشاغل ایجاد اصلی عوامل از وفادار مشتریان

 .برساند باالتری سطح به را مشتری تجربه تواندمی فرم زرپلت سازیپیاده! است معکوس نتیجه موارد، از بسیاری در البته. دهند افزایش

 وفاداری هایتقویت برنامه برای فرم زرپلت سازی واقعی

 هرگز باال هایهزینه و زمانی تأخیرهای خرید، امتیازات آزادسازی و مشتری دارینگه نرخ بودن پایین دلیل به مشتری وفاداری هایبرنامه

 کنندهتعیین عوامل از مشتری با تعامل و مشتری وفاداری .شودمی بازار وارد فرم زرپلت فناوری که اینجاست. رسندنمی بازده حداکثر به

 این ازآنجاکه اما باشدمی هاسازمان انواع برای استراتژیک گذاریسرمایه دهندهنشان پاداش هایبرنامه. است شرکت یک زیان و سود

 . هستند بیمار ،یکنواخت مدیریت سیستم کمبودو  ناکارآمدی دلیل به هنوز اند،داشته سریعی رشد هابرنامه

 فرم زرپلت توسط مشتری تجربه ارتقاء

 در فرم زرپلت از استفاده با هاهزینه در جوییصرفه عوض در اما دارد هاییهزینه اندازیراه و سازیپیاده برای آغاز در فرم زرپلت اگرچه

فرم پلت بر مبتنی وفاداری پاداش برنامه یک. مشتری خرید درنهایت و معامالت و هاتراکنش سیستم، مدیریت: افتدمی اتفاق سطح سه

 گزارش قدیمی هایسیستم به را شفاف و شده ردیابی ایمن، معامالت که هوشمندی قراردادهای با را سیستم مدیریت هایهزینه باید زر

 .کند کم هم را برداریکاله و اشتباهات با مرتبط هایهزینه و دهد کاهش دهند،می

 اصطکاک بدون سیستم کردن فعال

 استفاده هتل پول پرداخت برای او که کند شارژ دیجیتالی پول کیف درهمان را مشتری پاداش تواندمی هواپیمایی شرکت یک مثالً

 خدمات دهندگانارائه این. است مشتری وفاداری هایبرنامه کردن متمرکز حال در غیرمتمرکز کارراه یک طریق از فرم زرپلت. کندمی

 دیدگاه از اما. کند استفاده هاپاداش این از هاییشرکت چه طریق از و چگونه مشتری گیرندمی تصمیم که هستند وفاداری هایبرنامه

 .است اصطکاک بدون عمالً  هاپاداش این مدیریت و دستیابی در( مشتری) خریدار توانایی گرایی،مصرف

 افزایش سرعت تولید و پردازش اطالعات

 درنتیجه و کند دسترسی و ثبت قابل واقع زمان به نزدیک درزمانی آن، در درگیر هایطرف برای را تراکنش یک تواندمی فرم زرپلت

 پردازش و تولید سرعت مثالً. یابدمی افزایش کند عرضه ترسریع را خدماتش بتواند وفاداری پاداش برنامه دهندهارائه یک اینکه احتمال

 .یابدمی افزایش مشتری هر برای امتیازات

 امن ایِبرنامه محیط یک ایجاد

 هر شودمی باعث این. است تراکنش هر برای زمان مهر دارای که کندمی ایجاد تغییرناپذیر و شدهتوزیع داده پایگاه یک فرم زرپلت

 فرم زرپلت فاکتورهای دیگر از. کندمی بازگشتغیرقابل را تراکنش هر فرم زرپلت البته باشد، ردیابیقابل راحتیبه آن سابقه و تراکنش

 یا سوءاستفاده برداری،کاله از جلوگیری مضاعف، هایهزینه از جلوگیری توانمی وفاداری پاداش برنامه برای امن محیط یک ایجاد برای

 .برد نام را هاتراکنش در کاریدست نوع هر

 نظیربی شغلی هایفرصت ایجاد

 هایفرصت باشد، یافتهتوسعه و سازیپیاده خوبیبه و بوده گسترده و بزرگ آنان برنامه که وفاداری پاداش هایبرنامه دهندگانارائه

 .داشت خواهند دیگر مشاغل به افزودهارزش خدمات ارائه برای فردیبهمنحصر
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 : وفاداری امتیازات و فرم زرپلت در رمزها بین ایمقایسه

 پذیریانعطاف قابلیت

 خدمات و محصوالت خرید برای فقط وفاداری امتیازات بیشتر حالبااین. کندمی ایجاد افراد در مثبت حس یک نقد پول که دانیممی همه

 هاتوکن) رمزها دیگر، طرف از. ندارند واقعی نقدی ارزش هیچ اغلب وفاداری امتیازات اعتباری، کارت برنامه چند جزبه. هستند استفادهقابل

 به را هاآن بالفاصله و راحتیبه توانندمی کنندگانمصرف بنابراین شوندمی( تبادل) معامله هاصرافی طریق از معموالً( فرم زرپلت در

 ایجاد کنندهمصرف برای ایالعادهفوق انعطاف و ارزش تواندمی پذیریانعطاف قابلیت این. کنند تبدیل دیگر رمزارزهای یا واقعی ارزهای

 .شوندمی بیشتر معامله و فروش به منجر رمزها این که کنند حاصل اطمینان باید فروشانخرده حال،بااین. کند

 وفاداری هایبرنامه قوانین

  و امتیاز کاهش امتیازات، انقضا تاریخ ،کرد هزینه حداقل. کنندمی احتیاط خود وفاداری امتیازات هایبرنامه تنظیم در معموالً مشاغل

 را کنندگانمصرف توانایی و انگیزه تواندمی که است بیشتر پیچیدگی هااین نتیجه. است رایج وفاداری امتیاز برنامه در تغییرات سایر

 .دارند کمتری پیچیدگی خرید و آزادسازی برای بالقوه طوربه و هستند محدودیت بدون رمزها وفاداری، امتیازات برعکس. دهد کاهش

 کنندهمصرف ادراک

 رمزها حالبااین. کند دشوار را کار وفاداری برنامه پیچیدگی اگر حتی دارند وفاداری امتیازات از خوبی درک عموماً کنندگانمصرف

 درک که کسانی برای بودن ناشناس این البته. هستند ناشناس کنندگانمصرف از بسیاری برای هنوز دیجیتال رمزارزهای و( هاتوکن)

 توسط شدن پذیرفته چالش رمزها( شود وفاداری امتیاز افزایش به منجر. )شود محسوب مزیت تواندمی باشند داشته رمزها از خوبی

 کاربری تجربه و آموزش طریق از باید رمزها از کنندهاستفاده مشاغل. نیست صادق وفاداری امتیازات مورد در این که دارند را کنندهمصرف

 .کنند غلبه مسئله این بر هوشمند

 کنندهمصرف هایداده

. دهند ارائه بازاریابی هایکمپین و خدمات محصوالت، تطبیق برای کنندگانمصرف مورد در زیادی هایداده توانندمی وفاداری هایبرنامه

 احتماالً حساسیت این که هستند حساس دیگری زمان هر از بیش خود شخصی اطالعات افشای به نسبت کنندگانمصرف حال،بااین

 . یابدمی هم افزایش

 وفاداری هایبرنامه در فرم زرپلت کارائی

 فرم زرپلت فناوری طریق از آمدهدستبه وفاداری ارز ،(شوند گنجانده برنامه یک در وفاداری برنامه چند) وفاداری ترکیبی برنامه یک در

 چراکه شود عدالتیبی باعث تواندمی موضوع این. کرد هزینه هم برنامه در کنندهشرکت دیگر برندهای از خرید برای توانمی را برند یک با

 برندهای انتخاب در موفق، شده یکی وفاداریِ هایبرنامه. ندارند مشتری هاآن مابقی کهدرحالی دارند بیشتر فروش امکان برندها از برخی

 فکر به تنها اینکه بدون باید برندها. باشند متوازن و متناسب باهم برندها این تا دهندمی خرج به را دقت نهایت برنامه در کنندهمشارکت

 چون گنجاند وفاداری برنامه یک در نباید را سوپرمارکت دو مثالً آورند، فراهم مشتریان برای را سود و ارزش بهترین باشند خود منافع

 .کندمی ایجاد طلبیمنفعت و رقابت

 



 (Platformسازه )بن 
 

 (ZAR)ر زَ فناوری هوشمند شبکه
 

ر 10 (1.7 )ویرایش  رفناوری هوشمند  بنیاد راهبری شبکه زَ  شبکه زَ

 فرم زرپلت از استفاده با وفاداری برنامه هایپاداش از فوری استفاده امکان 

 رمز و امتیاز مستقیم خرج جزبه وجودبااین. است مشتری برای هوشمندانه و یکپارچه تجربه یک ایجاد وفاداری هایبرنامه موفقیت رمز

 هایبرنامه سویبه بیشتر شما مشتریان اقبال و انگیزه اگر. است نقد پول به آن تبدیل وفاداری، برنامه پاداش از استفاده راه تنها ارز،

 یک از غیر چیزی نقد پول به دیجیتالی ارز تبدیل. دارد قرار شما روی پیش مختلفی هایگزینه است، پول بازگشت باقابلیت وفاداری

 حالبااین. دارد وجود هم پاداش و امتیاز بازخرید گزینه افزودن امکان وفاداری هایبرنامه در البته. نیست مشتری برای جذاب تجربه

 بر مبتنی وفاداری هایبرنامه گذارانبنیان از برخی. کاهدمی بازخرید کنندگانمشارکت تعداد از داینامیک، بازار یک پیرامون هایچالش

 منتظر لذا و گرفتهنظردر دیجیتالی ارز آن در گذاریسرمایه عنوانبه را خود پاداش است ممکن اعضاء که کنندمی خاطرنشان فرم زرپلت

 نوسان برندها. برود باالتر ارز رمز آن قیمت اینکه فرض با البته. بمانند نقد پول به تبدیل و فروش برای ارز رمز آن قیمت رفتن باال

 وفاداری برنامه مؤثر بودجه تأمین و ریزیبرنامه در هاآن توانایی بر امر این زیرا کنند،می مشاهده منفی عامل یک عنوانبه را گذاریقیمت

 .کندمی ایجاد گذاریارزش و حسابداری دردسرهای و گذاردمی تأثیر

 فرم زرپلت بر مبتنی وفاداری هایبرنامه در مقدماتی گذاریسرمایه به نیاز

. شود خارج نقدی پول هاآن بانکی حساب از اینکه بدون کنند صادر وفاداری ارز نامحدودی مقادیر توانندمی امروزی وفاداری هایبرنامه

 وفاداری برنامه در بتوانند تا نمایند خریداری را آن معادل باید وفاداری ارز صدور از قبل برندها ،فرم زرپلت بر مبتنی وفاداری هایبرنامه با

 فعال مشتری زیادی تعداد هاآن چراکه باشد توجهقابل بزرگ برندهای برای تواندمی مقدماتی گذاریسرمایه این. نمایند استفاده خود

 ترجذاب را فرم زرپلت بر مبتنی وفاداری برنامه آغاز، در دلیل، همین به است ممکن دارند کمتری مشتریان که کوچک برندهای اما دارند

 حجم وفاداری، برنامه یک در پیوستههمبه برندهای که شود حاصل اطمینان مشتری، به تعهد از قبل که است ترعاقالنه حالبااین. بدانند

 .شود آن موفقیت به منجر تا کنندمی برنامه وارد را کافی خرید

 فرم زرپلت بر مبتنی وفاداری هایبرنامه در برندها انصراف برای پذیریانعطاف

 اگرچه. باشد آمده طرفین نامهتوافق در غیرازآن کهاین مگر شود، خارج وفاداری برنامه از خواست که زمان هر در تواندمی تجاری برند یک

 مشترک چالش یک نمایانگر اما است خوب شوند،می وفاداری برنامه وارد هنگفت گذاریسرمایه بدون که کوچک برندهای برای امکان این

 برای تضمینی هیچ اما باشد خوبی گزینه است ممکن برند چندین از متشکل وفاداری برنامه یک در شرکت. باشدمی کنترل عدم یعنی

 .داشت نخواهد وجود برند تعداد همین با و شکل همین به کار ادامه

 فرم زر با استفاده از پلت (پذیری تسویه) شوندگی نقد

 نه و ساعت چند عرض در نقد پول با را آن بتوانید اینکه. شوندمی روبرو شدن نقد در مشکالتی با مواقع برخی در شدهرمزنگاری ارزهای

 و کرده خریداری بالفاصله باشد موجود اگر را خود وفاداری ارز باید یا برندها بنابراین. است دشوار هم هنوز کنید، عوض دقیقه چند

 با کار از منفی تجربه یک مشتری برای قاعدتاً  که باشند نداشته دسترس در ارز رمز کافی مقدار یا کند حفظ را ارزشش تا باشند امیدوار

 قول که برندهایی برایو  فرم زر این مشکل نیز به صورت کامل حل شده استکه با پلت داشت خواهد پی در وفاداری برنامه و برند آن

و امکان تسویه برخط در مرکز  فرم زرپلتاست با  وفاداری هایبرنامه چالش ترینبزرگ که پذیری تسویهنقص  اند،داده ارز رمز پرداخت

 تبادالت زر و همچنین امکان انتقال و تهاتر آن برطرف گردیده است.

 تنهانه ،با توجه به اینکه توکن زر دارای پشتوانه بیمه زندگی و با قابلیت نقدشوندگی باالست وفاداری هایبرنامه برای فرم زرپلت کارراه با

 .داشت خواهد کمتری هزینه برایشان هم هابرنامه این دارینگه و ایجاد بلکه شوندمی مندبهره هابرنامه این مزایای تمام از مشاغل


