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 به نام پروردگار 

اصل در خصوص فروش پیمان با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و با استفاده از  قرارداد حاضرمفاد 

پیشنهاد شده و هر کاربر با استفاده از کیف پول  ققنوسقانون مدنی ایران توسط  ۱۰آزادی قراردادها حسب ماده 

مطالعه دقیق و قبول مفاد و شرایط پیشنهادی با آن موافقت نموده و بدان ضمن  ققنوس و خرید پیمان از آن،

 االتباع است.ملحق شده است و لذا شروط و الزامات آن به شرح ذیل برای طرفین الزم

. حقوق و تعهدات استخرید پیمان به معنای اطالع و آگاهی از شرایط ذیل و پذیرش آنها توسط کاربر  لذا عمالً

های ققنوس به شرح ذیل تعیین گردیده که کاربر بدان رضایت داده و در تنظیم یز الزامات و صالحیتهر کاربر و ن

 االجراست.روابط فیمابین الزم

ققنوس و نیز هنگام خرید توکن  هر یک از برنامه های کاربردیققنوس تضمین نموده که هر کاربر در زمان نصب 

قبل از خرید پیمان باید محتوای این  هر کاربر عمالً دسترسی داشته باشد.به لینک الکترونیک این قرارداد  پیمان،

تائید نماید. خرید پیمان به معنای  ،ققنوس مشخص می نمایدقرارداد را مطالعه نموده و مفاد آن را از طریقی که 

امر به معنای  رضایت نسبت به شرایط اعالم شده و عدم اعتراض نسبت به آن بوده و طرفین توافق دارند که این

 رضایت عملی به قرارداد و تعهد نسبت به آن است.

 طرفین قرارداد   -۱ماده  

 باشند؛طرفین این قرارداد به شرح ذیل می

شده یکتا ققنوس پارس به شماره ثبت های اطالعاتی و مالی توزیعشرکت سهامی خاص فناوریطرف اول،  -الف

به نمایندگی سیدولی اهلل فاطمی  14008136853شناسه ملی  411646597616با کد اقتصادی  537464

اردکانی به عنوان مدیرعامل و آقای مظفر پوررنجبر به عنوان رئیس هیأت مدیره به نشانی: تهران، کاووسیه، میدان 

کد  88673284به شماره تماس  ، طبقه سوم، واحد جنوبی28کوشیار، خیابان شهید عقیل خلیلزاده، پالک 

 شود.  نامیده می ققنوسکه در این قرارداد به اختصار  1969733717پستی

 شماره همراه است که دارنده حساب معتبر در شبکه ققنوس شخص  هر منظور از خریدار، ؛ خریدارطرف دوم،  -ب

احراز شده  مندرج در سپیدنامه ققنوس در کیف توکن ققنوس اعالم و ثبت نموده و هویت وی برپایه ضوابط خود را

 هایی که در شبکه ققنوس تعیین شده تقاضای خرید توکن پیمان را دارد.و با روشست ا

 موضوع قرارداد   -۲ماده 
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که ققنوس حسب درخواست به نحوی « پیمان»توکن  معینی از تعدادو فروش  موضوع قرارداد عبارت است از خرید

 نماید.های موضوع قرارداد به خریدار میمالکیت توکنشده اقدام به واگذاری خریدار  و در قبال دریافت مبلغ تعیین

و توکن پیمان )به  ققنوسشبکه حسب سپیدنامه  ،های پیمان قبال توسط ققنوسمشخصات و ویژگی: ۱تبصره 

گذاری پیمان و ترتیبات خرید و فروش آن روش قیمت بر رسیده است.ربه اطالع هر کا ،اختصار سپیدنامه ققنوس(

شیوه ثبت تقاضای خرید و نحوه پرداخت بهای پیمان نیز همان  سپیدنامه ققنوس درج شده است.همان است که در 

 نشانی  پیمان در آخرین ویرایش سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن  است که در شبکه ققنوس مشخص شده است.

https://www.kuknos.org/wp .موجود است 

بوده که حسب تقاضای کاربر با رعایت  995عیار با استاندارد  24 یک سوت طالی پیمان ی هرپشتوانه :2صره تب

 است.ماده پنج این قرارداد قابل تحویل به وی 

ها و مبلغ آنها در درخواست ثبت شده توسط خریدار روی شبکه ققنوس : با توجه به اینکه تعداد توکن3تبصره 

شود و ققنوس موظف به نگهداری سوابق آن است درخواست پیوست این قرارداد محسوب میاین  ،شودشفاف می

 است.که مورد تائید خریدار 

 قرارداد   مبلغ -۳ماده 

مبلغ هر پیمان در شبکه ققنوس، در روز خرید پیمان توسط کاربر، مشخص بوده که کاربر موظف است بهای آن 

برای  متعاقباً ی بانکی مشخص شده در شبکه ققنوس پرداخت نماید.هاهای پرداخت و درگاهرا از طریق روش

شود و مورد حساب خرید صادر شده که مستندات آن در شبکه ثبت و نگهداری میخریدار توسط ققنوس صورت

 شود.تائید کاربر است و پیوست این قرارداد محسوب می

ارزش طالی پشتوانه  (%9/19)هزینه صدور پیمان شامل کارمزد و مالیات معادل نوزده و نه دهم درصد : 4تبصره 

 شود.بوده که همزمان با خرید پیمان توسط کاربر پرداخت می هر پیمان

ن در صورت تمایل کاربر به استفاده از ایو  در مبلغ قرارداد لحاظ شدهذیل،  مربوط به خدمات هایهزینه :5تبصره 

 :  شود ربط محاسبه و وصول میجداگانه از سوی متصدیان ذیخدمات، 

 قرارداد حاضر  9ماده شرایط مندرج در  و  این قرارداد 5ماده  2بند کارمزد بازخرید، مطابق  -

 ای پیمان؛  شبکههزینه مبادله درون -

 شبکه ققنوس.  های گواهی یا دارایی صادره از سوی ناشرانکارمزد سایر توکن -

https://www.kuknos.org/wp
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های مالی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط ققنوس انجام شده و در : کلیه محاسبات مربوط به تراکنش6تبصره 

   االتباع است و کاربر نسبت به آن اعتراضی ندارد.روابط فیمابین قابل استناد و الزم

 و شیوه اصالح آنمدت قرارداد  -۴ماده 

هریک از کاربران و اقدام کاربر جهت خرید پیمان در روابط مفاد این قرارداد از تاریخ قبول آن توسط  .۱

 االتباع است.فیمابین با ققنوس برای طرفین الزم

مبلغ یا  های موضوع قرارداد یا تقاضای بازپرداختکه هرگونه ادعایی درخصوص پیمانماداماین قرارداد  .2

فنی یا بازرگانی که  هر ادعای مالی،معتبر است و  ی آنها وجود داشته باشد،تسویه فیزیکی طالی پشتوانه

های موضوع قرارداد علیه ققنوس داشته باشد بر اساس مفاد این قرارداد کاربر ممکن است درخصوص توکن

 تعیین تکلیف خواهد شد.

های الزم را درخصوص مفاد اصالحات و الحاقیه ،ققنوس همواره حق دارد به تشخیص و صالحدید خود .3

چنانچه کاربری  رسانی شود.ها باید به کاربران اطالعها و الحاقیهمفاد این اصالحیه نماید.این قرارداد تنظیم 

مطابق  نسبت به فروش یا درخواست بازخرید  حق دارد سریعاً ،ها موافق نباشدها و الحاقیهبا این اصالحیه

های خود به شرحی که مانیا انتقال یا تسویه فیزیکی پی قرارداد حاضر 9ماده شرایط بازخرید مندرج در 

اقدام نماید. درصورت عدم انجام چنین اقداماتی کاربر عمال  در شبکه ققنوس مجاز و در اختیار کاربر است،

ها از روز تنظیم توسط ققنوس در روابط نسبت به آن تغییرات رضایت داده و آن اصالحات و الحاقیه

 االتباع خواهد بود.مابین الزمفی

  

 ققنوس   و تعهداتحقوق -۵ماده 

 پایداری شبکه، شامل امنیت پایداری شبکه ققنوس را تأمین و تضمین کند. ققنوس موظف است .۱

و پیمان و کاربردهای تعریف شده  (در صورتی که متعلق به ققنوس باشد)ها، کیف توکن پیمان تزیرساخ

  است.برای آن 

 قرارداد  9مندرج در ماده شده توسط ققنوس کاربر اعالم نمود از شرایط بازخرید پیمان به شرح اعالم  .2

 این شرایط بر اساس سیاست ات آتیپذیرفته است و هرگونه تغییر تمام و کمال حاضر مطلع بوده و آن را

 .الرعایه است الزم در هر شرایطی توسط کاربرآینده،  ققنوس در  تصمیمات آتی ها و 
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روز کاری در  2حداکثر ظرف به دو شکل زیر قرارداد حاضر  9مطابق مفاد ماده  بازخرید پیمان را ققنوس  .3

ماده  و مطابق شرایط مندرج در  از تاریخ ثبت تقاضای خریدار روز کاری در حالت دوم 5حالت نخست و 

 کند:  تضمین می قرارداد حاضر 9

o  و  سپیدنامه «8449» مطابق با بندخرید پرداخت ارزش ریالی طالی پشتوانه پیمان به تاریخ

 سپیدنامه؛  « 84492»دستورالعمل پیوست با کسر کارمزد یک درصد مطابق با بند 

o سپیدنامه، مشروط بر آنکه خریدار « 84491»مطابق با بند  واگذاری طالی پشتوانه پیمان

 های ده هزار پیمانی را داشته باشد.  درخواست بازخرید در بسته

مطابق با ضوابط نظام  ماده سه این قراردادمنوط به دریافت بهای مندرج در قنوس توسط قتحویل پیمان : 7تبصره

 .پرداخت مصوب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود

روابط سوابق و اطالعات موضوع قرارداد، اعم از کاغذی و الکترونیکی را تا دو سال پس از پایان ققنوس  .4

این سوابق و اطالعات، تنها طبق شرایط مندرج در سپیدنامه و  کند. دسترسی بهنگهداری می قراردادی

 .پذیر خواهد بودموازین قانونی امکان

کند. مگر دریافت میقبول در نظام بانکی های قابلاز طریق شیوهبهای قرارداد را به صورت نقدی ققنوس  .5

توافق به نحو دیگری ریدار شرایط دیگری مقرر شده یا با خحسب مورد و با رعایت موازین قانونی اینکه 

 شود.

 به شرح و اطالعات مالی مربوط به هر کاربر راسوابق استنادپذیر و روزآمد راجع به اطالعات هویتی ققنوس  .6

آوری اطالعات رضایت کاربر نسبت به این جمعکند. های قرارداد از خریدار دریافت میهریک از پیوست

 االتباع است و کاربر اعتراضی به آنها ندارد.زممابین الداشته و این اسناد در روابط فی

درصورت ضرورت و تنها برای پشتیبانی و پیشبرد خدمات ققنوس، حق دارد به صالحدید خود و قنوس ق .7

های راجع از اطالعات یا تحلیل یا با رعایت موازین قانونی و قراردادی با استفاده از پیمانکاران خود، مستقیماً

 .کابر نسبت به این امر اطالع داشته و اعتراضی بدان ندارد.کندبرداری به خریدار بهره

 خریدار   وق و تعهداتحق -۶ماده 

 حقوق خریدار -بند اول
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 .نماید را در آدرس معتبر ققنوسی اعالم شده دریافت شدههای خریداری پیمانخریدار حق دارد  .۱

 شود. فیت شبکه ققنوس برخوردار میبدون پرداخت هزینه اضافه، از خدمات ایمن و باکیخریدار  .2

 

ود در شبکه ققنوس را دریافت های پیمان خسوابق تراکنش ،اضافی بدون پرداخت هزینهتواند خریدار می .3

 .نماید

برپایه شرایط برشمرده در سپیدنامه ققنوس، از حق رأی برای سنجش کیفیت میزبانان ققنوس خریدار  .4

 برخوردارست.  

های منتخب خریدار حق دارد همزمان به سایر میزبان شده در سپیدنامه ققنوس، باتوجه به شرایط تعیین .5

 بنیاد جهت بازخرید طالی پشتوانه خود مراجعه نماید. 

 تعهدات خریدار   -بند دوم

در هنگام ثبت نام در شبکه شماره همراه معتبر خود را خریدار موظف است اطالعات هویتی خود از جمله   .۱

جهت انعقاد و شماره ملی هنگام ثبت درخواست بازخرید   در هنگام خرید پیمان ققنوس و عنداللزوم

 قرارداد ارائه دهد.  

 سخریدار موظف است سپیدنامه و کلیه مقررات و ضوابط ققنوس را مطالعه نموده و منافع خود را بر اسا  .2

هر ادعایی اعم از جهل و  واال حق هرگونه اعتراضی در آتیه و ،آنها قبل از انعقاد هر قرارداد ارزیابی نماید

 ناآگاهی و غبن و ضرر علیه ققنوس را از خود ساقط نمود.

با سرمایه قانونی خود خریداری نموده و از آن فقط به صورت قانونی  خریدار موظف است پیمان را صرفاً .3

رداخت نقدی بهای ز سوی ققنوس نسبت به پبه شیوه تعریف شده اخریدار از جمله باید  استفاده نماید.

خریدار . و مبلغ بازخرید نیز به حساب بانکی معرفی شده از سوی خریدار واریز خواهد شدکند قرارداد اقدام 

 رایط فعلی استفاده از پیمان به عنوان ابزار پرداخت توسط بانک مرکزی ممنوع شاطالع و آگاهی دارد که در 

 است. 

احتیاطی بیرفتار کاربر همراه با و مسؤولیت  داردت نگهداری از کلید خصوصی را به عهده امنی شخصاًخریدار  .4

بر عهده خود کاربر  عدم رعایت نظامات دولتی و استانداردهای ایمنی و امنیتی قصور و تقصیر، ،مباالتیو بی

 است.
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و کاربردهای ققنوس سوء هرگونه کارکرد نادرست یا نامناسب شبکه یاخریدار موظف است هرگاه متوجه   .5

نماید و تحت هیچ شرایط اقدامی غیر را در نخستین فرصت به ققنوس اعالم مراتب  های آن شود،باگ

   مغایر با حقوق اشخاص ثالث به انجام نرساند. خالف اصول و اهداف و قواعد شبکه ققنوس، قانونی،

وی ققنوس، راستی و درستی آنها را در ارائه سوابق و اطالعات خواسته شده از سخریدار موظف است  .6

 . نمایدتضمین 

از  که ققنوس ز شرایط و ضوابط ناظر بر کاربری شبکه ققنوس و همچنین قوانین و مقررات حاکم خریدار ا .7

آن آگاهی کامل دارد و پیامدهای ناآگاهی از آنها را   می نمایدبه  اقدام به اعالم آنها  طرق رسمی خود

  .برعهده دارد

 های بازار و عوامل مؤثر بر نوسانات احتمالی قیمت پیمان و طالی پشتوانه آن،سبت به ریسکنخریدار  .8

آوری نموده و موظف است قبل از خرید پیمان کلیه اطالعات الزم را جمع آگاهی و شناخت الزم را دارد و

های ناشی از عدم حقوق و بازرگانی استفاده کند و ققنوس در خصوص ریسک عنداللزوم از مشاوره مالیاتی،

نزد مراجع صالحیتدار علیه ققنوس حق هرگونه ادعا  رعایت جوانب احتیاطی مسئولیتی ندارد و خریدار

 .نمایدمیقضایی، تعزیراتی، انتظامی، بازرسی و اداری را از خود سلب 

و ادعایی در دارد ها را به عهده های توکن ارائه شده از سوی سایر میزبانیسک استفاده از کیفخریدار ر .9

 . این موارد علیه ققنوس ندارد

های آن مصوب بنیاد ققنوس پیدنامه ققنوس و اصالحیهرسانی کافی شده است که باید ساطالع خریداربه  .۱۰

که در مادام خریدار مطالعه نماید. www.kuknos.org/wpدر تارنمای اختصاصی به نشانی را مندرج 

 . استپایبند سپیدنامه و اصالحات آن رضایت داده و به تمامی مفاد آن شبکه ققنوس فعالیت داشته عمال 

از اخبار و اطالعات منتشر شده در تارنمای اختصاصی شرکت  شده است کهرسانی کافی به خریدار اطالع .۱۱

 . حاصل نمایدآگاهی  www.kuknos.ir ققنوس به نشانی

 ث  تعهدات ثال -۷ماده 

شوند، تضمینات طرفین توافق دارند میزبانان منتخب ققنوس که نسبت به این قرارداد ثالث محسوب می .۱

« 84493»به استناد بند اند. لذا مضاعفی را نسبت به تعهدات ققنوس نسبت به کاربران تدارک دیده

سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان مبنی بر تعهد میزبانان منتخب بنیاد ققنوس به بازخرید پیمان به 

نسبت به سپیدنامه « 8449»با رعایت سایر شرایط مندرج در بند این میزبانان ارزش طالی پشتوانه آن، 

http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
http://www.kuknos.org/
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ایط و مفاد سپیدنامه ققنوس که کاربران حق مراجعه به ایشان با رعایت شر کننداقدام میبازخرید پیمان 

 .   و پیمان را دارند

-های خریداران به طالی پشتوانه آنها نسبی است و طبق اطالعهای ثالث در بازخرید پیمانتعهد میزبان: 8 تبصره

 پذیرد.  رسانی روزآمد آنها از طریق داشبورد شبکه ققنوس صورت می

ا به میزان توانایی بالفعل خود در تحویل طالی پشتوانه ها به این معناست که تنهنسبی بودن تعهد میزبان .2

های منتخب پیمان ارائه شده از سوی خریدار تعهد دارند و در صورت عدم تکافو، خریدار باید به میزبان

های منتخب تسهیم تعهد بازخرید پیمان به طالی پشتوانه آن میان میزبان دیگر مراجعه نماید. در هر حال،

 شود.  ترین زمان انجام میهد بود که در کوتاهای خوابه گونه

 های قراردادی  مسؤولیت -۸ماده 

 مسؤولیت ققنوس  -بند اول

م شده از سوی عدم تحویل یا تحویل ناکافی یا نادرست پیمان به آدرس ققنوسی اعالققنوس در صورت  .۱

   توسط وی را دارد. شدهمسئولیت جبران خسارات وارده به خریدار به میزان بهای پرداخت خریدار

کردن غیرمجاز شبکه ققنوس یا کاربردهای واگذارشده به خریدار زکارانداختن یا مختلققنوس در خصوص ا .2

 .مسئولیت دارد یا تقصیر در بازیابی آنها

 مسؤولیت خریدار   -بند دوم

کافی یا نادرست، عدم پرداخت یا پرداخت ناخریدار مسئولیت کلیه موارد قراردادی و قانونی را در خصوص   .۱

  برعهده دارد. های مترتب بر آنهاها یا هزینهمانند پرداخت از حساب با هویت نامعلوم پیمان

انگاری و بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و استانداردهای ایمنی سهل ،صور یا تقصیرمسئولیت ق .2

 یا بازخرید پیمان از جمله در خصوصو امنیتی در هنگام استفاده از کیف پول ققنوس و خرید یا انتقال 

در هنگام ثبت هرگونه تراکنش با  کلید عمومی نادرستثبت و اعالم یا  کاربرامنیت کلید خصوصی  حفظ

 خود کاربر است.

یا خالف مفاد این  و قوانین مجرمانه یا خالف مقررات پیمان به طرز کارگیریهبرداری یا برگونه بهرهه .3

امه ممنوع است و کاربر نسبت به چنین اقداماتی مسئولیت پاسخگوئی به مراجع قرارداد و مندرجات سپیدن

  مربوطه و نیز عنداللزوم جبران خسارات ثالث و ققنوس را بر عهده دارد.
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نابهنگام ارائه خالف واقع یا ناقص یا اطالعات ظهار یا ارائه مسئولیت کلیه تبعات و خسارات ناشی از ا .4

   با کاربر است. این قرارداداطالعات و مستندات موضوع 

 رارداد یا سایر قوانین و مقرراتدم آگاهی از حقوق و تعهدات خود به موجب این قکاربر ریسک ناشی از ع .5

 و نیز ریسک و مسئولیت کلیه اقدامات خود در شبکه ققنوس را برعهده دارد.

 شرایط بازخرید توکن پیمان -۹ماده 

نماید و متناسب با که کاربر توکن پیمان خود را به ققنوس تحویل میمنظور از بازخرید ریالی پیمان است  .۱

شرایط قید شده در سپیدنامه توکن پیمان ارزش ریالی بازخرید توکن محاسبه و به حساب بانکی کاربر 

 واریز گردد.

را برای ثبت درخواست بازخرید در کیف توکن ققنوس، الزم است کاربر ابتدا اطالعات بانکی و هویتی خود  .2

تکمیل نماید. سپس اطالعات هویتی و شماره شبای بانکی شما از طریق سرویسهای ثبت احوال و بانک 

 شود. مرکزی احراز شده و در صورت تأیید این اطالعات امکان بازخرید توکن برای کاربر فعال می

طالعات هویتی کاربر سرویسهای استعالم هویتی و شبا در روزهای تعطیل فعال نبوده و لذا فرآیند تأیید ا  .3

ممکن است یک روز کاری به طول بیانجامد. از آنجا که اطالعات هویتی کاربر از دو مرجع مستقل ثبت 

در صورت وجود مغایرت در اطالعات نام و نام خانوادگی در این  ،احوال و بانک مرکزی استعالم می شود

قنوس در این زمینه هیچ مسئولیتی بر عهده دو مرجع، امکان تأیید اطالعات هویتی مقدور نبوده و شرکت ق

 نخواهد داشت. 

اولیه، در صورت  درخواست او پس از بررسی، پس از ثبت درخواست بازخرید توکن پیمان، توسط  کاربر .4

شود. واحد مالی نیز تایید برای واحد مالی شرکت ققنوس جهت صدور دستور پرداخت ارسال می

مندرج در سپیدنامه توکن پیمان مطابقت داده و در صورت نبود مغایرت، های بازخرید را با شروط درخواست

درخواست واریز وجه به شماره شبای مشتریان را از طریق سامانه پایا  ۱7و  ۱3های هر روز راس ساعت

 هایساعت در و روز در بار سه بازخرید در روزهای غیر تعطیل، کند. در شبکه بانکی، تسویهارسال می

 طبق ریالی توکن پیمان بازخرید شده ممکن است پرداخت و در نتیجه شودمی انجام ۱8و  ۱3:45 ،۱۰:45

 .شودانجام  آتی یک روز کاری تا مرکزی در بانک پایا چرخه بندیزمان

از آنجا که در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی کشور، سامانه پایا، غیرفعال است؛ تسویه از این طریق   .5

ست واریز از سوی شرکت ققنوس، طی روز کاری بعد از تعطیالت انجام می شود. رغم ثبت درخواعلی
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ظهر به بعد، مشمول مقررات روزهای تعطیل قرار  ۱2همچنین، ثبت بازخرید در روز پنج شنبه از ساعت 

 خواهد گرفت و در روز شنبه )در صورت تعطیل نبودن آن روز( وجه به حساب کاربران واریز خواهد شد.

به  کشاورزیو  سپهالمقدور از وارد کردن شماره شبای بانکهای وصیه می کند کاربران حتیققنوس ت .6

 دلیل اختالل احتمالی در تسویه و استرداد وجه به بانک ارسال کننده خودداری نمایند

 

6.  

 های قراردادی  مصونیت -۱۰ماده 

 متعهد یا هر دو طرف طرفرویدادها یا رفتارهای ذیل، حسب مورد موجب ابرای  طرفین توافق دارند که هر یک از

 شود:  های این قرارداد میاز مسؤولیت

انقالب،  جنگ ،سوزی،بینی نشده طبیعی و انسانی، مانند سیل، زلزله و آتشپیش و رویدادهای فرا ارادی .۱

 بلوا و آشوب؛  

 های ناشی از قوانین و مقررات ملی و فراملی؛  ها یا ممنوعیتمحدودیت .2

 ؛اقدام مراجع صالحیتدار قانونی مبنی بر غیرفعال کردن شبکه ققنوس یا هریک از کاربردهای آن .3

دهندگان خدمات پشتیبان ارائه نقص در ارائه خدمات ققنوس ناشی از تحدید یا قطع این خدمات توسط .4

 اوری اطالعات و برق؛  ویژه ارتباطی و فنققنوس، از جمله و به

ناپذیر یان یا آسیب جسمی، حیثیتی یا مادی جبرانریسک ارتکاب جرائم یا ایراد خسارات شدید یا ورود ز .5

ای که تنها با محدود یا ممنوع کردن کارکرد شبکه یا کاربردهای ققنوس، گونهالوقوع، بهیا شدید محقق

    یر باشد.پذپیشگیری یا کاهش زیان یا آسیب موردنظر امکان

 ضمانت اجراهای قراردادی    -۱۱ماده 

پس از ابالغ اخطاریه و اعطای مهلت مناسب  مشروط به اینکه ،را دارند فسخ قراردادهریک از طرفین حق  .۱

 .  نمایدنسبت به جبران و ایفای تعهدات طبق قرارداد اقدام نطرف متخلف به طرف قرارداد، 

 قضایی، انتظامی یا اداری، ایفای یک یا چند تعهد قراردادی از موجب حکم مراجع صالحیتدارهرگاه به  .2

 ، حسب مورد تمام یا بخشی از قرارداد منفسخ خواهد شد.شودسوی هریک از طرفین منتفی 
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به میزان صددرصد را حداکثر  خود از عدم ایفای تعهداتناشی های بران زیانهریک از طرفین مسئولیت ج .3

های وارد به جبران زیان درخصوص جبران خسارات ناشی از جرائم، داشت.خواهد مبلغ قرارداد به ریال 

ثالث، جرائم مربوط به اقدامات غیرقانونی و خسارات ناشی از آن و مسئولیت ناشی از اقدامات  خالف ضوابط 

  سقف مسئولیتی وجود ندارد. سپیدنامه و نیز اقداماتی که منجر به صدمه به شبکه ققنوس شده است،

 قانون حاکم بر قرارداد   -۱۲ماده 

ویژه قانون تجارت الکترونیکی، هالرعایه در جمهوری اسالمی ایران از جمله و بقوانین و مقررات الزماین قرارداد تابع 

 است. ایکنندگان و قانون جرایم رایانهقانون حمایت از حقوق مصرف

 االتباع است.مابین الزم: مقررات سپیدنامه ققنوس در روابط فی9تبصره 

درخصوص مشتریان خارجی، اعمال حاکمیت قوانین و مقررات خارجی تنها در صورتی از سوی ققنوس : ۱۰تبصره 

 مغایرتی نداشته باشد.  قوانین و مقررات ایران پذیرفته می شود که با 

 ابزارهای ارتباطی    -۱۳ماده 

   به شرح ذیل است؛ آدرس حساب شرکت ققنوس .۱

GDTEWUFP4XYH2HF4AUJLSO3EE2ME4A32T6QF4D7Y6CTOXIPJKQ2GDCKI  

 www.kuknos.irآدرس وبسایت ققنوس به شرح ذیل است:  .2

اعالم و تائید نمود که ابزارهای ارتباطی مربوط به وی در روابط قراردادی با ققنوس به شرح ذیل  ریدارخ .3

  کند:رسانی به وی کفایت میاست و ابالغ و اعالم به هریک از این ابزارها برای اطالع

 اعالمی در کیف توکن ققنوس  نشانی ایمیل -

 اعالمی در کیف توکن ققنوس  شماره تماس همراه -

 اعالمی در کیف توکن ققنوس  به شرح حساب خریدار آدرس -

در حسب مورد متعهد است ، هریک از طرفین الذکرهریک از بندهای فوقدر صورت تغییر در اطالعات  :۱۱تبصره

 نماید.وتاهترین زمان طرف دیگر را آگاه ک

 حل و فصل اختالفات   -۱۴ماده 

 وفصل آن اقدام نمایندبا مذاکره نسبت به حل نمایند تامتعهد هستند تالش در صورت بروز اختالف، طرفین  .۱

http://www.kuknos.ir/
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درصورت عدم حل و فصل اختالف از طریق مذاکره ظرف مدت یک ماه هر یک از طرفین حق مراجعه به  .2

کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار،  مرجع داوری را دارد.

گردد که مطابق با قانون اساسنامه و ا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میفسخ، نقض، تفسیر ی

ان عالوه بر رصورت قطعی و الزم االجراء حل و فصل گردد. داوهآئین داوری آن مرکز با رأی سه نفر داور ب

ای مستقل امهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتننربط را نیز مراعات خواهمقررات حاکم، عرف تجاری ذی

 .االجراء استشود و در هر حال الزماز قرارداد اصلی تلقی می

 االجراشدن قرارداد  تاریخ و زمان الزم -۱۵ماده 

رضایت ضمنی و عملی کاربر به مفاد قرارداد از از تاریخ و زمان طرفین توافق دارند که مفاد این قرارداد  .۱

بر روی شبکه  و اقدام درخصوص خرید پیماننسخه الکترونیکی قرارداد از سوی طرفین  طریق تائید

 .شوداالجرا میالزم ققنوس در روابط فیمابین

و تقاضای خرید پیمان و از تاریخ واریز  ثبت تراکنش مالی واریز وجه به حساب ققنوس  طریقخریدار از  .2

 دارد . را اعالم میو موافقت با انعقاد قرارداد پایبندی خود به مفاد قرارداد وجه 

 های قرارداد پیوست -۱۶ماده 

 سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان و اصالحیه های آن.  پیوست یک،   -الف

 های مالی کاربرکلیه اسناد مربوط به احراز هویت و ثبت سوابق تراکنش، پیوست دو -ب

 ثبت تقاضای خرید پیمان توسط کاربر و پرداخت وجهکلیه اسناد مربوط به ، 3پیوست  -ج

هایی که درخصوص قرارداد تنظیم خواهد شد و با طی تشریفات مندرج در این ها و الحاقیهکلیه اصالحیه-ه

 االتباع خواهد بود.قرارداد در روابط فیمابین الزم

 نسخ قرارداد -۱۷ماده 

)ققنوس و هر یک از کاربران( منعقد شده و طرفین  مابین طرفین آن این قرارداد به صورت الکترونیکی و آنالین فی

های کاغدی اقدام ننموده و نسخه الکترونیک به شرحی که در سایت ققنوس توافق دارند که نسبت به تبادل نسخه

   .است مالک عمل و قابل استناد در روابط فیمابین و نزد مراجع قانونی وجود دارد،

   


