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 به نام پروردگار

 طرفین قرارداد . 1

به  14007725242و شناسه ملی  17792رسانی فالت مرکزی پارس به شماره ثبت شرکت تعاونی آبفروشنده: . 11

نژاد به و محمدرضا رضائی 4431672508نمایندگی آقایان سیدجواد حسینی عزآبادی به عنوان مدیرعامل به کد ملی 

 خیابان شهید تیمسار فالحی خیابان صفائیه، محلهبه نشانی یزد،  4432197463عنوان رئیس هیأت مدیره به کد ملی 

  .8916876591کدپستی  همكف طبقه پیشگامان تعاونی گروه ساختمان 66 پالک 15

  . خریدار:12

نزد  (Log Files)های رخدادنگار شماره ملی، شماره تلفن همراه که در دادهنام و نام خانوادگی، شخص حقیقی با  .121

 به ثبت رسیده است. این قرارداد« 71»میزبان موضوع بند 

های رخدادنگار که در دادهمدیرعامل و شماره همراه ، شماره ملی شرکت شناسه ملی نام شرکت، باشخص حقوقی  .122

(Log Files)  این قرارداد به ثبت رسیده است.« 71»میزبان موضوع بند نزد 

 موضوع قرارداد . 2

 پیوست قرارداد که به عنوان سهام شرکت تعاونی اعتبار دارد.  پارسآبپارس موضوع سپیدنامه واگذاری توکن آب .21

 شود. پارس محفوظ است و به شكل خرد واگذار نمیتمامیت توکن آب .22

در سال در محل استحصال آب طبق آبه( برداری از آب )حقپارس یک متر مكعب حق تقدم بهرهبه هر توکن آب. 23

 گیرد. پارس تعلق میآبشرایط سپیدنامه 

 بهای قرارداد . 3

( 33000سه هزار )وسی برای مرحله دوم عرضه، پارسآبسپیدنامه شرایط مندرج در طبق  ،پارسآبهر توکن ارزش . 31

 است.  تومان

و هنگام تحویل آب محاسبه شود و پارس نمیتوکن آب این قرارداد مشمول بهای« 23»آبه موضوع بند بهای حق. 32

 شود. وصول می

طبق شرایط سپیدنامه در بازار ثانویه در عرضه اولیه به عهده فروشنده و  ،این قرارداد قانونی مترتب برمالیات و عوارض . 33

 . خواهد بود

 شود. ها شامل بهای قرارداد نمیهای مترتب بر کاربری کیف توکن و کارمزدهای تراکنش توکنهزینه. 34

 مدت قرارداد . 4

سپیدنامه شبكه ققنوس « 126»ققنوس، موضوع بند شبكه تا پایان  خریدارشدن حساب معتبر ققنوسی از زمان فعال . 41

 ؛ یاو توکن پیمان

 انحالل فروشنده. . 42

های این قرارداد، طبق روال قانونی مقرر برای شرکت« 42»و « 41»های بندهای در صورت رخداد هریک از وضعیت. 43

 شود. پارس فراخوان و بازخرید میهای آبتعاونی، توکن
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 تعهدات فروشنده . 5

 یبند است. های آنها پاو اصالحیهپارس و توکن آبو توکن پیمان قنوس قشبكه  هایمفاد سپیدنامهبه . 51

 کند. پارس، نسبت به بازخرید آن اقدام میآب توکناز ثبت درخواست دارنده  طبق مفاد اساسنامه، پس .52

پارس توکن آبرا طبق سپیدنامه )به عنوان سهام شرکت تعاونی(  پارستوکن آبصرف ارزش بهای توکن صادره و  .53

 کند. تضمین می

 هزینه کند. پارس توکن آبرا در راستای اهداف مقرر در سپیدنامه از خریدار سرمایه جذب شده . 54

خریدار رسانی خود به رسان و اطالعدقیق و درست از طریق سامانه پیام ،هنگامبرا  به موضوع قرارداد اطالعات مربوط. 55

 اطالع دهد. 

و آگاهی از وضعیت آن را در چارچوب مفاد سپیدنامه توکن پارس پروژه موضوع سپیدنامه آباز خریدار امكان بازدید . 56

 باشد. میخریدار های مترتب بر این بند به عهده هزینهفراهم نماید. پارس آب

 و بنیاد ققنوس یمات مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکتتصممصوبات و پیشرفت پروژه، اسناد و مستندات مربوط به . 57

 نماید. یا زمینه دسترسی به آنها را فراهم را منتشر 

نامه تنظیم قرارداد ضمانت سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان و آیین« 7535»بند پارس، موضوع توکن آبضامن . 58

را برای وی خریدار نحوه مراجعه و استیفای حقوق متعلقه به میزبانی مصوب بنیاد ققنوس را به خریدار معرفی و سازوکار 

 تشریح نماید. 

 . عمومی شرکت را فراهم نمایدمجمع در حضور خریدار امكان . 59

 نماید.  تبدیلبرعكس  یاغیرعضو  بهدار عضو از سهامرا  خریداروضعیت پس از تصویب هیأت مدیره، . 510

 کند. و این وضعیت را تا پایان قرارداد حفظ می را تضمینمجوزهای قانونی الزم دارابودن . 511

پاسخگویی و رسیدگی  ،شفافیت ،ل عدم تبعیضواص، به به خریدار نسبت به سایر خریداران در ایفای تعهدات خود. 512

 پایبند است. به شكایات  عادالنهبهنگام و 

طبق  آنیا پرداخت سود متعلقه به پارس آبدر قالب توکن )به عنوان سهام(  توکنعد مقرر نسبت به صرف ادر مو. 513

  کند. میاقدام پارس شرایط سپیدنامه توکن آب

 تعهدات خریدار . 6

پرداخت غیر از حساب بانكی شخصی منوط به  پرداخت کند. شبهای قرارداد را از حساب بانكی متعلق و به نام خود. 61

 خواهد بود.  ربطنهادهای ذیضوابط  رعایت

 فروشندهو اساسنامه ققنوس صوبات بنیاد مسایر  پارس،های شبكه ققنوس و توکن پیمان، توکن آبسپیدنامهاز مفاد . 62

 پذیرد. را می هاآن الزاماتآگاهی کامل دارد و 

  . همواره باید کیف توکن خود را فعال نگاه دارد. 63
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دهد و کیف توکن خود اقدامات الزم را انجام میدر صیانت از نام کاربری، گذرواژه، کلید خصوصی و کلمات بازیابی . 64

  پذیرد.پیامدهای هرگونه قصور یا تقصیر در این کار متوجه خود اوست و فروشنده مسؤولیتی را نمی

 کند.اهلیت و صالحیت قانونی خود را تا پایان قرارداد حفظ می. 65

 مجمع عمومی، فورا اقدام نماید. در در صورت مطالبه اطالعات هویتی بیشتر برای اموری نظیر حضور . 66

  این قرارداد را روزآمد نگاه دارد. « 64»اطالعات موضوع بند . 67

 اقدام نماید. وی نسبت به تبدیل وضعیت  ، عنداللزوموی شرایطدهد که با بررسی پیوسته اجازه میبه فروشنده . 68

 . کنداین قرارداد خودداری می قدام خالف قانون یا مقررات در چارچوب موضوعاز هرگونه ا. 69

به اجرا  ،کنداعالم میآن یا سود  توکن دریافت صرفمعامله یا مبادله توکن آب پارس یا برای  فروشندهترتیباتی که . 610

 گذارد. 

های مصوب هیأت مدیره از قبیل هزینه ( از صرف سهام حاصله بابت هزینه%6نماید که شش درصد )موافقت می. 611

های خارجی از شمول و پاداش مدیران به صندوق حمایت مدیران واریز و یق و توسعه، توسعه منابع انسانی و هزینهتحق

 پرداخت گردد. 

 تعهدات ثالث . 7

و شناسه ملی  385604به شماره ثبت  وست(وستا )تکگذاران فناوری تکشرکت سرمایه ،ضامن این قرارداد. 71

 پارستوکن آب «میزبان»به عنوان سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان، « 755»طبق بند است که  10320353810

 شود. شناخته می

های زیرساختی و کاربردها، به فنی در بخشسپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان، پشتیبانی امور « 763»طبق بند . 72

 ویژه کیف توکن آب پارس به عهده میزبان است. 

سود و تعهدی نسبت به  شودمی در حق مشتری آنصرف توکن صادره و بهای ارزش شامل تنها ضمانت میزبان  .73

 . ندارد یافتهقطعیت

سایر منوط به ایفای تعهدات سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان، « 24»موضوع بند پایداری شبكه ققنوس . 74

ضامن این قرارداد  و میزبان فروشندهو هرگونه اخالل یا اشكال در کار شبكه مسؤولیتی را متوجه  شبكه استهای میزبان

 کند. نمی

دهی، موضوع بند صحت انجام تراکنش در شبكه ققنوس از طریق نام ققنوسی منوط به صحت عملكرد سرویس آدرس. 75

میزبان  https://domain/.well-known/stellar.toml، در نشانی شبكه ققنوس و توکن پیمان سپیدنامه« 625»

 موردنظر است.

 قانون حاکم بر قرارداد . 8

ای، قانون بخش ویژه قانون تجارت الكترونیكی، قانون جرایم رایانهقوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران، از جمله و به. 81

  االتباعند. مربوط الزمهای اجرایی نامهتعاون جمهوری اسالمی ایران و آیین

« 22»، موضوع بند «بوم ققنوسزیست»گر و ناظر صنفی مصوبات و تصمیمات بنیاد ققنوس به عنوان مرجع تنظیم. 82

 االتباعند. سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان، الزم
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 وفصل اختالفات حل. 9

سپیدنامه شبكه « 732»طبق بند  ،ه بنیاد ققنوسدر صورت بروز اختالف و عدم حصول سازش، داور منتخب دبیرخان. 91

 االتباع است. کند. رأی داور برای طرفین الزمفصل اختالف اقدام میونسبت به حل ققنوس و توکن پیمان،

 ها و ضمانت اجراها مسؤولیت. 10

از سوی هریک از طرفین، ضمانت اجراهای ذیل قابل  در صورت عدم ایفای تعهدات یا ایفای ناقص یا نادرست تعهدات .101

 : اعمال است

 ؛ات متقابلیا تعهد توقف تعهد .1011

 . جانبه قراردادفسخ یک .1012

 رأسا قابل اعمال است. ، «1012»و « 1011»ضمانت اجراهای مقرر در بندهای . 1013

 رویدادهای فراارادی )فورس ماژور( . 11

  ؛یرعمدیغ یسوزو زلزله و آتش لیمانند س ،یعیطب یدادهایرو. 111

  اعتصاب و آشوب؛ ،یفرامل یهامیمانند تحر ییرفتارها. 112

  ؛یتیحاکم تداریدستور مراجع صالح. 113

 میزبان یا ناشر موضوع این قرارداد.  میجرا ایانتساب به تخلفات  رقابلیغ لیزکارافتادن شبكه ققنوس به هر دلا. 114

 فروشندهابزارهای ارتباطی . 12

 و کیف توکن تكوست. https://www.kuknos.orgدر تارنمای  . گپ برخط:121

 anchor@tecvest.ir :انامهیرا .122

 88673179-021 :تلفن ثابت. 123

 های قرارداد پیوست. 13

 و اصالحیه های آن؛  و توکن پیمانققنوس شبكه سپیدنامه . 131

 ؛ وپارستوکن آبسپیدنامه تخصصی . 132

 رسانی فالت مرکزی پارس. تعاونی آباساسنامه شرکت  .133

 االجراشدن قرارداد الزم. 14

 تكوست (Log Files)های رخدادنگار در داده و زمان ثبت شده خیدر تار وستیپ سهقرارداد در چهارده ماده و  نیا. 141

و  هاهیاالجراست. اصالحالزمو زمان  خیتار نهمیو از  باشدمبین اراده و آگاهی کامل وی میرسید و خریدار به تأیید 

 االجرا خواهد بود.الزم بیترتهمین به  زین یقرارداد یهاهیالحاق
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