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 قرارداد  ینطرف -1

ققنوس پارس )ققنوس( به    یکتا  شدهیع توز  ی و مال  ی اطالعات  هایی خاص فناور  ی شرکت سهام  ناشر: -1-1

ثبت   مل   537464شماره  شناسه  اقتصاد  14008136853  یبه  کد  به    411646597616  ی و 

و    4449594932  یبه شماره مل  یرعاملمد   عنوانبه   یاردکان  یفاطم  اهللی ول   ید س   یآقا  یندگینما

تهران،    یبه نشان  4899347650  یبه شماره مل   مدیره یئت ه  یس رئ  عنوانبه   جبر مظفر پوررن  یآقا

و شماره    ی، طبقه سوم واحد جنوب 28پالک    زاده، یل خل  یل عق   ید شه  یابانخ  یار، کوش   یدان م  یه، کاووس 

 . 88782085و شماره تماس    1969733717 یپست

که در    یدارنده حساب معتبر در شبکه ققنوس و دارنده شماره همراه منطبق با کد مل   :کننده یافت در -1-2

است و طبق    احرازشده ضوابط    یه پا  بر   یو   یت توکن ققنوس آن را اعالم و ثبت نموده و هو  یف ک

 .توکن باشد  یافتدر  یط واجد شرا KLT1 توکن یدنامهمندرج در سپ یط شرا

 موضوع قرارداد  -2

با مشخصات    ی«»توکن وفادار  اختصاربه ،  KLT1ققنوس با کد    ی ............... تعداد توکن وفادار  یافتدر -2-1

بر شبکه ققنوس،    ی مبتن  KLT1ققنوس با کد    ی توکن وفادار  یدنامهسپ   یرایش و  ین مندرج در آخر

 www.kuknos.ir یدر دسترس از تارنما  ی«، توکن وفادار یدنامه»سپ اختصاربه 

 قرارداد  یبها -3

 است. منعقدشده  یگانرا طوربه قرارداد حاضر  -3-1

 : گرددی و جداگانه محاسبه و وصول م شودی قرارداد نم یمشمول بها یل، ذ هایینه هز -3-2

 . توکن یف ک یسازفعال  یبرا  یمان« شبکه ققنوس، به نام »پ یه توکن پا ید خر ینه هز -3-2-1

 در شبکه ققنوس.  یتوکن وفادار یهاتراکنش کارمزد  -3-2-2

 مدت قرارداد -4

ا  یط شرا -4-1 مفاد  تار  ینو  از  پا  یخقرارداد  هنگام  تا  توکن  ، طبق  ( 1404سال    یانتها)  توکن  یانعرضه 

 االجرا خواهد بود. معتبر و الزم  ی توکن وفادار یدنامهسپ

 ناشر  حقوقتعهدها و  -5

 ناشر  یتعهدها -5-1

  یف ک  ها،یرساختز  یت شبکه، شامل امن  یداری. پاکند ی م   ینو تضم  ینشبکه ققنوس را تأم  یداریپا -5-1-1

 . شودی آن م ی برا شدهیفتعر  یتوکن ققنوس و کاربردها
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 ناشر  حقوق -5-2

 .کند ی م  یافترا در یدار خر یتاحراز هو منظوربه  روزبه و  یراستنادپذ سوابق  -5-2-1

برا -5-2-2 تنها  و  ضرورت  صورت  پ  یبانی پشت  یدر  اطالعات    یشبرد و  از  ققنوس،  شبکه  در    یا خدمات 

اطالعات   کنندهیافت در  یتو حق ندارد بدون رضا  ،کند ی م  یبرداربهره  یداربه خرراجع  هاییل تحل

 واگذار کند.  یگران را به د ی به وراجع

 کننده یافت در یو تعهدها  حقوق -6

 کننده یافت در  حقوق -6-1

 .کند ی م یافت ، درشدهاعالم  یشده را در آدرس معتبر ققنوس  یافتدر  یوفادار  یهاتوکن  -6-1-1

 .شودی شبکه ققنوس برخوردار م  یفیتو باک یمناضافه، از خدمات ا ینه بدون پرداخت هز -6-1-2

 .کند ی م یافتخود در شبکه ققنوس را در ی توکن وفادار یهاسوابق تراکنش  ینه،بدون پرداخت هز -6-1-3

از حق رأ  یدنامهبرشمرده در سپ  یط شرا  یهبرپا -6-1-4 ققنوس    یزبانانم  یفیت سنجش ک  ی برا  ی ققنوس، 

 . برخوردار است

 کننده یافت در تعهدات  -6-2

 خود را جهت انعقاد قرارداد ارائه دهد.  ی شماره همراه معتبر منتسب به کد مل -6-2-1

  مباالتیی و ب  احتیاطیی ب  یت و مسؤول گیردی را به عهده م  ی خصوص  ید از کل  ینگهدار  یت شخصاً امن -6-2-2

 .پذیردی آن را م یمنجر به ناامن 

فرصت به فروشنده    ینققنوس را در نخست یکاربردها یانامناسب شبکه  یاهرگونه کارکرد نادرست  -6-2-3

 . کند ی اعالم م

 .کند ی م  ینها را تضمآن   یو درست  یفروشنده، راست  ی از سو  شدهخواستهدر ارائه سوابق و اطالعات   -6-2-4

  ی و مقررات حاکم بر آن آگاه  ین قوان  ینشبکه ققنوس و همچن  ی و ضوابط ناظر بر کاربر  یط از شرا -6-2-5

 .گیردی ها را به عهده ماز آن  یناآگاه یامدهایکامل دارد و پ

 . گیردی را به عهده م  هایزبانم   یرسا یاز سو شدهارائه توکن  هاییف استفاده از ک یسکر -6-2-6

  یبه نشان  یاختصاص  ی ققنوس مندرج در تارنما  یاد مصوب بن   ، آن   هاییه ققنوس و اصالح  یدنامهسپ -6-2-7

www.kuknos.org/wp   است. یبند مفاد آن پا یتمامبه را خوانده و 

  یآگاه  www.kuknos.irیفروشنده به نشان  یاختصاص  یدر تارنما  منتشرشدهاز اخبار و اطالعات   -6-2-8

 کامل دارد. 
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 ی قرارداد هاییت مسؤول  -7

 ناشر  یتمسؤول  -7-1

  ی و درست توکن وفادار  ی کاف  یلنسبت به تحو  یدنامه و مندرجات سپ  یط ناشر متعهد است مطابق شرا -7-1-1

 .اقدام کند  کنندهیافت در ی از سو شدهاعالم  ی به آدرس ققنوس 

از   -7-1-2 که  است  متعهد  از  کردن  مختلناشر  غیا  انداختن  ققنوس    یرمجاز کار    ی کاربردها  یا شبکه 

 کند.  یها خوددارآن  یابیدر باز  یرتقص یا کننده یافتدر واگذارشده به 

  کننده یافت در  یتمسؤول  -7-2

  ید اعالم کل  یاخود    ی خصوص  ید کل  یتامن  یندر تأم  یرتقص  یامتعهد است از قصور    کنندهیافت در -7-2-1

  .کند   ینادرست خوددار  یعموم

بهره   کنندهیافت در -7-2-2 هرگونه  از  است  توکن    یامجرمانه    یری کارگبه   یا  ی بردارمتعهد  مقررات  خالف 

 . کند  ی خوددار ی وفادار

از اظهار    کنندهیافت در -7-2-3 واقع    یا متعهد است  نابهنگام اطالعات و مستندات    یا ناقص    یاارائه خالف 

 . کند  ی قرارداد خوددار ینموضوع ا

و مقررات    ینقوان  یرسا  یا قرارداد    ینا  موجببه اعالم نمود از حقوق و تعهدات خود    کنندهیافت در -7-2-4

 آگاه است. 

 ی قرارداد هاییت مصون -8

قرارداد    ین ا  هاییتاز مسؤول   ین از طرف  یکهر  ی موجب ابرا  ،حسب مورد  یل، ذ  ی رفتارها  یا  یدادهارو -8-1

 :شودی م

  ی، سوززلزله و آتش  یل، مانند س   ی، و انسان  یعی نشده طب  یا   شدهبینییشپاعم از    ی، فرا اراد   یدادهای رو -8-1-1

 . جنگ، انقالب، بلوا و آشوب

 . یو فرامل  یو مقررات مل   یناز قوان یناش  هاییت ممنوع یا هایت محدود -8-1-2

آن،    یاز کاربردها  یک هر  یاکردن شبکه ققنوس   یرفعالبر غ  ی مبن  یقانون   داریت اقدام مراجع صالح -8-1-3

 .طرف قرارداد نباشد  یاز سو یافتهارتکاب تخلف   یامشروط بر آنکه موجب آن جرم 

اطالعات    یو فناور   یارتباط  یژهوو به   ازجملهفروشنده،    یباندهندگان خدمات پشتارائه   یرتقص  یاقصور   -8-1-4

 . و برق
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که تنها با    ی اگونه الوقوع، به محقق   ید شد   یا  یرناپذ جبران   ی ماد  یا  یثیتیح  ی،جسم  یبآس   یا  یانز -8-1-5

کارکرد شبکه    یامحدود   کردن  پ  ی کاربردها  یاممنوع  ز  یا  یشگیریققنوس،    یب آس   یا  یانکاهش 

 باشد.  یرپذ موردنظر امکان 

حق هرگونه اعتراض در خصوص موضوع قرارداد حاضر و حق اقامه دعوا در خصوص    کنندهیافت در -8-1-6

 آن را از خود سلب و ساقط نمود.

 ون حاکم بر قرارداد قان -9

 . یکی: قانون تجارت الکترونیژهوبه و  ازجمله یران؛ ا ی اسالم ی در جمهور یهالرعاو مقررات الزم  ینقوان -9-1

  یر پذ امکان   یتنها در صورت  ی و مقررات خارج  ینقوان  یتاعمال حاکم  ی،خارج  یان مشتر  در خصوص  -9-2

 نداشته باشد. یرتی« قرارداد مغا1-9» است که با بند 

 ناشر  یارتباط  یابزارها -10

 info@kuknos.irناشر:  یمیلا -10-1

 www.kuknos.irناشر:  یتارنما -10-2

 :کنندهیافت در -10-3

 .توکن ققنوس  یفدر ک ی : اعالمیانامهرا -10-3-1

 . توکن ققنوس   یفدر ک  یشماره تماس همراه: اعالم  -10-3-2

 .توکن ققنوس   یفدر ک  ی: اعالمکنندهیافتدر آدرس حساب  -10-3-3

در    یناز طرف  یک«، هر3-10و »«  2-10«، » 1-10»  یبندهاموضوع در اطالعات    ییردر صورت تغ  -10-4

 .کند ی را آگاه م یگر زمان طرف د ینترکوتاه 

 قرارداد  االجرا شدنالزم و زمان  یخ تار -11

 .شودی االجرا مالزم  ین،طرف  یقرارداد از سو  یکی نسخه الکترون ی و زمان امضا یخاز تار -11-1

  جانبهیک   یبندیققنوس، پا  حساببه وجه    یز وار  ی ثبت تراکنش مال  یختارکه از    پذیردی م  کنندهیافت در -11-2

 .داردی خود به مفاد قرارداد را اعالم م

 قرارداد  هاییوست پ -12

 . یتوکن وفادار یدنامهسپ -12-1

 آن. هاییه و اصالح یمانشبکه ققنوس و توکن پ یدنامهسپ -12-2

 قرارداد  یانپا -13
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آن،    هاییوستقرارداد و پ  ین بر مفاد ا  یزمان مبتن  ین تردر کوتاه   ینطرف  یل، قرارداد به هر دل  یانبا پا -13-1

 .نمایند ی اقدام م یکدیگرو تعهدات  یون د  یه نسبت به تسو


