
 

 دریافت توکن ینترنتیا درگاهقرارداد 
 شماره:

 تاریخ:

 طرفین: -۱ ماده

 و 537464به شماره ثبت  یکتا ققنوس پارس شدهعیتوزی اطالعاتی و مالی هایفناورشرکت از یک طرف  .1

مدیرعامل به شماره ملی  عنوانبهفاطمی اردکانی  اهللیول دیسبه نمایندگی آقای  14008136853  یشناسه مل

به نشانی تهران،  4899347650به شماره ملی  رهیمدئتیهرئیس  عنوانبهو آقای مظفر پوررنجبر  4449594932

که در  1969733717، طبقه سوم و کد پستی 28زاده، پالک خیابان ولیعصر )عج(، خیابان شهید عقیل خلیل

 .شودیمنامیده  ققنوس اینجا

 :با مشخصات ذیل پذیرندهاز طرف دیگر  .2

 پذیرندهمشخصات 

  آدرس عمومی پذیرنده

 * فروشگاه  نام

  نام

 * نام خانوادگی

 * کدملی

 * شماره همراه

  پست الکترونیکی

  آدرس سایت

 ☐ندارد        ☐دارد  نماد الکترونیکی 

 نماینده فنی

 پذیرنده اطالعات آدرس

نام و نام خانوادگی مسئول 

 فنی
 

  شماره تماس مسئول فنی

 توکن های قابل دریافت



 انتخاب توکن

 ☐ )توکن دایادیاموند( DAYADIAMOND ☐ پیمان

W2P1 )توکن راه پرداخت( ☐ GANJMAN )توکن گنج مان( ☐ 

KAT1 )توکن آکادمی ققنوس( ☐ A101  (101)توکن الماس ☐ 

KLT1 )توکن وفاداری ققنوس( ☐ MOBILE 10 (10)موبایل ☐ 

IRRM )نشان ریال بانک ملی( ☐  

 

 آی پی عملیاتی

  آی پی اول 

  آی پی دوم

  آی پی سوم

 

 آی پی تستی

  آی پی تستی

  پورت پایگاه داده اینترنتی

 

  شوند:اصطالحات بکار رفته در این قرارداد در معانی ذیل به کار برده می تعاریف: -2ماده 

دارنده آن امکان دریافت خدمات  بر اساس مفاد قرارداد حاضر های شبکه ققنوس که هر یک از توکنمنظور، توکن: 

 شود.  شود و پذیره متعهد به قبول آن در ازای ارائه خدمات یا فروش کاال مییا خرید کاال  از پذیرنده را دارا می

پذیرنده ذکر  ضر مشخصات وی به عنوانعبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که در قرارداد حا :پذیرنده

 شده است.

عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای حساب فعال کاربری در کیف توکن ققنوس : دارنده توکن

شده در این قرارداد، برای پرداخت وجه کاال یا خدمات از توکن تواند مطابق مفاد سپیدنامه و شرایط توافقاست و می

 استفاده کند.



 توانندهای کاربران است و با آن، مالکان کلیدها میکلید حسابزوج ابزاری برای مدیریتتوکن ققنوس: یف ک

 .های شبکه اقدام نمایندنسبت به نگهداری کلید، ارسال و دریافت توکن

ققنوس است  شدهافزاری مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیعمنظور، یک امکان نرم: درگاه اینترنتی دریافت توکن

های قابل دریافت مطابق با قرارداد «توکن»در ازای  دریافت  « پذیرنده»خدمات را برای ارائه که امکان فروش کاال یا 

 کند.حاضر فراهم می

« توکن»جهت پذیرش  شده ققنوسبرقراری امکان پرداخت مبتنی بر دفترکل توزیع: قرارداد موضوع -3ماده

ققنوس متعهد است معادل مبالغ «. دارنده»شده توسط وجه کاال یا خدمات دریافتبرای پرداخت « پذیرنده»توسط 

شده ققنوس را که در بستر شبکه ققنوس و بر روی دفترکل توزیع« درگاه اینترنتی دریافت توکن»خرید موفق از طریق 

 پرداخت کند.« پذیرنده»شود، به ترتیب مقرر در این قرارداد به منتقل، ثبت و تأیید می

مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد آن به مدت ... سال شمسی است و در صورتی که در این  مدت قرارداد: -4ماده

مدت به هر علت فسخ یا منفسخ نشده باشد و یا هیچ یک از طرفین کتباً عدم تمایل خود مبنی بر تمدید این قرارداد را 

 اعالم نکرده باشدبه طور خودکار برای مدت مشابه تمدید خواهد شد.

 نحوه تسویه حساب -۵ماده 

های موجود در حساب پذیرنده در ،  توکنصورت خودکارساعت به 72هر مطابق ترتیب مقرر،  .1

شود، و معادل ارزش کیف توکن ققنوس، از حساب وی کسر و ابطال شده و از چرخه خارج می

 شود. به حساب پذیرنده واریز می پس از کسر کارمزد ققنوس، ریالی روز توکن

معادل کارمزدهای رسمی  ،به ازای هر تـراکنش موفـق پذیرندهاز  بانک زد دریافتیمیزان کارم .2

 اعالم شده از سوی بانک خواهد بود.

 پذیرنده تعهدات -۶ماده 

پذیرنده تعهد نمود توکن غیرمرتبط با کسب و کار خود را دریافت نکند و خالف توافق مندرج در  .1

 قرارداد حاضر را دریافت نکند. 

متعهد است در حفظ کلید خصوصی کوشا خود باشد و مسئولیت عواقب ناشی از گم شدن یا پذیرنده  .2

 فراموشی آن را بپذیرد.



به کاربران خود ارایه   هاش توکندرخصـوص نحوة پذیر الزم راهای آموزش متعهد استپذیرنده  .3

 نماید. 

را بپذیرد و از هرگونه معامله  کنتوصرفاً برای خریدهایی که حقیقتاً انجام میشوند  پذیرنده متعهد است  .4

و مشمول پیگیری قوانین  پذیرنده بوددر غیر اینصورت مسؤولیت قانونی با  ،پرهیز نماید توکنصوری با 

 جاری خواهد شد.

مسؤول هرگونه سوء استفاده احتمالی که قابل انتساب به وی یا کارکنان تحت امر او باشد پذیرنده  .5

 شناخته خواهد شد.

در صورت بروز ققنوس.  مگر با اجازة کتبی  ،غیر نیست به مجاز به انتقال موضوع این قرارداد پذیرنده .6

داشته  هرگونه اختالف بین امضا کننده قرارداد با سایر افراد و هر کسی که در این خصوص ادعایی

 و ققنوس  باشد، کلیه مسؤولیتهای ناشی از اختالف مذکور مستقیماً بر عهده امضا کننده قرارداد بوده

 داشت هیچگونه تعهد یا مسؤولیتی نخواهد

بدیهی است این مقررات  از سوی ققنوس را می پذیرد.پذیرنده تمامی مقررات اعالمی یا اصالحی  .7

 دنافذ بر مقررات شرکت خواهد بو

ملزم به اعالم هرگونه تغییرشغل یا صنف، تغییر آدرس و شماره تلفن و کلیه اطالعات هویتی پذیرنده  .8

پذیرنده ها در صورت اهمال در اعالم موارد مذکور بر عهده بوده و کلیه مسؤولیت نفی خودو ص

 .باشدمی

، اطالعات حساب ققنوسعدم افشای اطالعات محرمانه خود مانند اطالعات ارسالی از  پذیرنده ملزم به .9

 است. و اطالعات کارت متصل به حساب، به پشتیبان و اشخاص ثالث

غیر از صنف  کسب و کاری متعهد است ازدریافت اینترنتی دریافت توکن برای پذیرندة مجازی کار .10

ثبت شده در این قرارداد استفاده ننموده و پیش از هرگونه تغییر در خدمات /کاالهای عرضه شده در 

 .اطالع رسانی نمایدققنوس نرم افزار مراتب را کتبا به 

 رسید ارائه نماید.به مشتری ه متعهد است پذیرند .11

 .فرایند اجرای تراکنش خودداری نماید از دستکاری عمدی و ایجاد اختالل در ذیرنده متعهد استپ .12

 د.خودداری نمای از ذخیره و یا استفاده از اطالعات محرمانه دارندگان کارتپذیرنده متعهد است  .13



کشور از هرگونه تالش به منظور نفوذ به سامانه های پرداخت الکترونیکی پذیرنده متعهد است  .14

 ی نماید.خوددار

 از هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده متوسط مراجع پذیرنده متعهد است .15

 .قضایی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه ی پرداخت الکترونیک شود، خودداری نماید

کار و مدارک هویتی خود،  در زمان انعقاد قرارداد مدارک مربوط به کسب وپذیرنده متعهد است  .16

 . .کارت ملی و یا شناسه ملی و نظایر آن را به شرکت ارایه نماید مانند جواز کسب،

قرارداد بر اثر فعالیتهایی که در چارچوب این قرارداد  انجام امور توافق شده در این پذیرنده متعهد است .17

 مستقیم به اعتبار و جایگاه رسد، به طور مستقیم یا غیرو خارج از آن توسط وی به انجام می

و شخصاً مسؤل بوده و خسارت های ناشی از آن، از صورتحساب  ،ای وارد ننمایدلطمه و خدشه ققنوس

همچنین شرکت در این خصوص حق هرگونه اقدام و پیگیری قانونی .کسر خواهد شد پذیرندههای 

 درا برای خود محفوظ میدار

ققنوس می باشند، موظفند اجازه اقامت خود را تمدید و مدارک مربوط را به  پذیرندهاتباع خارجی که  .18

مجاز  ققنوس  ،اتمام رسیده باشد که تاریخ اعتبار گذرنامه ایشان به ارایه دهند، بدیهی است در صورتی

 است.به فسخ قرارداد فی مابین 

شود، لیست پذیرندگان پرخطر میایشان در  از تخلفاتی که منجر به ورود نام نمایدپذیرنده اقرار می .19

شود از ارتکاب به آن اجتناب نماید. مواردی که منجر به خدشه دار آگاهی کامل داشته و متعهد می

سوابق پذیرندگان و درج نام آن ها در فهرست پذیرندگان پرخطر می شود شامل موارد زیر می  شدن

 د:باش

 مجاز و معامالت صوری.حوزه ی خدمات غیر بهره برداری از ابزار پذیرش در .1

 فروش کاال یا ارائه خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسالمی ایران .2

 

 وستعهدات ققن -۷ماده 

پس از کسر کارمزد  پذیرندهتوسط  ها توکن داخت وجوه حاصل از فروشققنوس متعهد به پر .۱

 است.

 است. تضمین پایداری شبکهققنوس متعهد به  .2



 حل اختالف -۸ماده 

مابین طرفین، اعم از اینکه در خصوص موضوع قرارداد یا تفسیر یا تعبیر مفاد آن باشد ابندا از هر گونه اختالف فی

از طریق  حکمیت مرکز اختالف تا یک هفته مرتفع نگردد  طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. در صورتی که 

  .و فصل خواهد شد داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان داور مرضی الطرفین  حل

 فورس ماژور -۹ماده 

روز 7ین قرارداد تابع قوانین عمومی فورس ماژور بوده و هرکدام از طرفین که فورس ماژور به آنها واقع شود طی ا

رسمی به طرف مقابل اعالم نماید. درصورتیکه فورس ماژور بیش از دوماه به طول  باید موضوع را بصورت مکتوب و

و تسویه حساب نماید. بدیهی است هیچ کدام از  طرفین میتوانند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ انجامد هرکدام از

 یا خسارت نمایند طرفین در طول فورس ماژور نمیتوانند درخواست جریمه

 فسخ قرارداد  -۱۰ماده 

نسبت به تسویه نیز  ققنوس  هر یک از طرفین میتواند با اعالم کتبی قبلی یک ماهه به قرارداد خاتمه دهد و .1

از امکاناتی که در اختیار وی قرار داده شده به  اقدام خواهد نمود. چنانچه پذیرنده کارت پذیرندهحساب با 

حق و اختیار  ققنوسخود در این قرارداد عمل ننماید،  و یا چنانچه به تعهدات ،هر نحو سوء استفاده نماید

ق هیچ گونه اعتراضی را پذیرنده حدارد بدون نیاز به اطالع قبلی به صورت یک طرفه نسبت به فسخ اقدام و 

 در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود

 غیر بدون اجازة یا انتقال موضوع قرارداد به ی پذیرنده درصورت فوت، حجر یا ورشکستگ .2

مراجع اداری یا قضایی صالحیتدار یا محکومیت جزایی  ده توسطپذیرنیا درصورت توقیف اموال  ققنوس

مجاز به تعلیق یا فسخ این قرارداد میباشد. درصورت فسخ قرارداد طبق مادة مربوط در این  ققنوس  ،پذیرنده

 .قرارداد عمل می شود

طلبی  ققنوس قرارداد حاضر به علت یکی از موجبات مذکور درآن فسخ یا منفسخ شود در صورتی که  اگر .3

 .اند نسبت به جبران خسارت از طریق مراجع قانونی اقدام نمایدتوداشته باشد، می پذیرندهاز 

میتواند مدعی پذیرنده ن منفسخ شود  چنانچه قرارداد حاضر به علت یکی از موجبات مذکور در آن، فسخ یا .4

 .خسارت از این حیث گردد

 نشانی طرفین قرارداد -۱۱ماده 



قرارداد به ترتیب مندرج در ابتدای این قرارداد میباشد و هرگونه مکاتبه با نشانیهای مذکور به منزله ابالغ نشانی طرفین 

طرفین موظفند در صورت هرگونه تغییر در نشانی خود مراتب را ظرف یک هفته به اطالع  .رسمی و قانونی است

 .طرف دیگر برساند

 نسخ قرارداد- ۱2ماده 

در دو نسخه که هر دو حکم واحد را دارند تنظیم  ماده 12.......................................... در این قرارداد در تاریخ 

 .و امضا شد

 

 تاریخ 
مهرو امضای صاحبان مجاز برای پذیرندگان حقوقی/ 

 امضا برای پذیرندگان حقیقی

 


