
 تفاهم نامه ارائه خدمات ميزباني وب، ثبت دامنه و خدمات مراکز داده

 کارگروه ميزباني وب  کميسيون اينترنت

 ای استان تهرانسازمان نظام صنفي رايانه 

 

 فصل اول : تعاريف

 د.ينما يس مينه سرويد و پرداخت هزياقدام به خر يا حقوقي يقيحق است که به عنوان شخص يدار کسيخر 1.1

 قابل ارائه توسط شرکت  يوارتباط ي، فني، نرم افزاريثبت خدمات ک ازيهر س : يسرو 1.2

تواند فهرست  ين حساب ميق ايدار در آنجا حساب داشته و از طريکه خر  behsazanhost.comبه آدرس  يوبگاه: کاربران پرتال  1.3

 است يش و بروز رسانيرايدار در آنجا ثبت شده و قابل ويات خرا ارتقا دهد و مشخصيد نموده يخود را مشاهده؛ آنها را تمد يسهايسرو

ر يداران و سايخر يلهايميو ا يکيه مکاتبات الکترونيکه کل panel.behsazanhost.comبه آدرس  ي: وبگاه يبانيپرتال پشت 1.4

 است يريگيکت قابل پيه تق شماريکاربران با شرکت در آنجا ثبت و از طر

 دارکامال آگاه گردد.يکه خر يمتها به نحويتها وقيها ومحدود يژگيقابل ارائه همراه با و يس هايتعرفه : فهرست کامل سرو 1.5

1.6 Spam رنده بخواهد.ينکه گيبدون ا يل به فرديمي)هرزنامه( : ارسال ا 

1.7 Spam Cop ومقابله با  يت شناسائي: وب ساSpam (  Spamcop.net ) 

1.8 IDC نترنت يا ي: مرکز خدمات داده ا Internet Data Center  

ا ير خدمات بر اساس فاکتور يا اعالم انجام سايشده و يداريخر يسهايا کلمه عبور استفاده از سرويل  خدمات : ارائه شناسه يتحو 1.9

 شرکت و دار ين خريقرارداد ب

 کنند. يدار را مشاهده و مرور ميت خريا وب ساياز سراسر دن که يه اشخاصيت : کليکاربر وب سا 1.10

ت يکنند بر حسب مگابا يم يس دهيدار سرويت خريکه به وب سا ييا سرورهايسرور  يزان استفاده از حافظ اصلي: مRAMمنابع  1.11

 باشند. يت ميت درحال استفاده ومشاهده آن سايکه کاربران آن سا يوقت

کنند جهت پردازش درخواست  يم يس دهيدارسرويت خريکه به وب سا ييا سرورهاياستفاده ازپردازنده سرور زان ي: مCPUمنابع  1.12

ت در حال استفاده يکه کاربران آن سا يت نسبت به کل توان پردازنده سروربه صورت درصد وقتيک آن سايناميد يکدها يها واجرا

 باشند. يت ميومشاهده آن سا

1.13 Diskspace:  ين الگهايداده و همچن يگاه هايلها ، پايميت ، ايداراعم ازوب سايخر يلهايه فايره کليذخ يکه برا ييضازان فيم 

 گردد. يت مصرف ميک وب سايآنها توسط 

1.14 Bandwidthت بر يت بر حسب مگابيک وب سايش وعملکرد يت وسرورجهت نماين کاربران وب سايزان رد وبدل اطالعات بي: م

 ت باشد.يبه کاربران آن وب سا يس دهين اطالعات به منظور سرويکه ا ين دوسرور در صورتيزان ردوبدل اطالعات بين ميه. همچنيثان

1.15 Data Transferت يس دهنده به وب سايسرو يا سرورهاي رت وسروين کاربران وب سايرد وبدل اطالعات ب يزان تجمعي: م

 روز گذشته. 30ت در يداربرحسب مگابايخر

 يرو که يمختلف يسهايا بسته به سروينقطه مختلف از دن 2نترنت در حداقل يسرور در شبکه ا يسرور: دردسترس بودن عمومباال بودن 

 باشد : مثبتر يز يتستهاپاسخ د يک سرور قراردارد باي

 telnetق يازطر 80پورت  يسرور رو يا پاسخ دهيسرور  يعموم ping. وب سرور: 1

     telnetقيازطر110 ا ي 25پورت  يسرور رو يا پاسخ دهيور سر يعموم pingل سرور: يمي. ا2

 my sqlو ms sql serverپورت يرو سرور يس سرور: پاسخدهيتابي. د3

1.16 Uptimeباشند به کل مدت  ينترنت باال ميدرشبکه ا داريت خريس دهنده به وب سايسرو يسهايه سرويکه کل يزان زماني: نسبت م

ق ين قرارداد به حالت تعليا يت بندهايل عدم رعايسها به دلياز سرو يا برخيت يکه وب سا يدر صورت ،دبه درص يس دهيقرارداد سرو

 شود . ين زمان محاسبه نميند در ايدرآ

 

 تيهو فصل دوم : 

 بهسازان هاست:  فروشندهت يهو  2.1

http://support.iranhost.com/


وجود  و در بانک اطالعات کاربران شرکت ندر پرتال کاربرا ياست که مشخصات و يا حقوقي يقيحق يدار شخصيخر:  داريت خريهو 2.2

 شود يت ميريمد يشده تحت حساب و يداريخر يسهايدارد و سرو

نده نسبت به ين نمايگردد. ا يم يمعرف ار در پرتال کاربرانينده تام االختيک نفر نماي، يت شخص حقوقيداران با هويدر مورد خر 2.3

دار بوده و شرکت ينده بر عهده خريدر آ ديجدنده ينما يفه اعالم کتبيوظ ام دارد.ار تياخت يه شده همانند خود شخص حقوقيس تهيسرو

 دار نخواهد داشت .يخر يتيومسئول يتينسبت به حقوق وعملکرد مالک يتيمسئول ياعالم کتب افتيدر در صورت عدم

 يبرا يکارت مل يشناسنامه ،کپ يامل کپخود ش يتيداران موظف به ارائه اطالعات هويه خريکل ،دارانيخر يحفظ حقوق قانون يبرا 2.4

در  ،که شرکتيدر صورت باشند. يمبه شرکت  ،راتيين تغيآخر يمروزنامه رس يهمراه با کپ يودرخواست شخص حقوق يقياشخاص حق

ن مدارک ياافت يد پس از آن حق درين مدارک ننمايافت وکنترل اياقدام به در ،ع اموريل وتسريد وبه جهت تسهيند خريل فرآيهنگام تکم

ضمنا  و شود يمحسوب م يدار ملغيخر يتيحقوق مالک ،شرکت به شرکت محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر  يهمواره برا

ندگان يداران ونمايخر ءدر قبال کنترل صحت امضا يتيدار خواهد بود. شرکت مسئوليما بر عهده خريح اطالعات مستقيعواقب اعالم ناصح

 آنها ندارد.

در بروز نگه داشتن  هموارهبوده و ح يارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صح يتيه اطالعات هويد که کلينما يدار اذعان ميخر 2.5

 داريخرن اطالعات را از ير برابر اصل اين اطالعات داشته تصوياز به کنترل اي. شرکت حق دارد هر زمان که نکوشد يآنها در پرتال کاربران م

 د.يس اقدام نمايق سرويح و مستند نسبت به تعليل اطالعات صحيد. شرکت حق دارد تا تکميافت نمايرد

 باشد. يم يک به تنهائيدار هرينده خريا نمايو داريبر عهده خر با آن، حقوق مرتبطتها و يه مسئوليس و کليت سرويمالک 2.6

دار يمشخصات خر ي، به جاديو تمد يخدمات نگهدار يفيهبود کا بيونه يکاهش هز يدر راستاو  يکه به درخواست مشتريدر صورت 2.7

 دار خواهد بود.يبر عهده خر يقانون يتهايو مسئول حقوق هيو کل تيثبت شده باشد همچنان مالک ارائه کننده خدمات، مشخصات شرکت

 

 ن با هم  ينحوه ارتباط طرففصل سوم : 

در پرتال  يو يکه حساب کاربر يبانيپرتال پشت يکت هايو پاسخ به تدار يل خريميدار، آدرس ايمستند شرکت با خر يروش ارتباط 3.1

 کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

افت يا ارسال نامه و دريکت و يت يريگيافت شماره پيبا در يبانيکت در پرتال پشتيدار با شرکت، ثبت تيمستند خر يروش ارتباط 3.2

 از شرکت خواهد بود. يد کتبيرس

 يدار محسوب نميخر يزبرايکن روش مستند در موارد شبهه انگيل انجام کار مقدور بوده ليتسه يبرادار يتوسط خرل يمياستفاده از ا 3.3

 گردد.

رق معتبر  به اطالع شرکت افته خود را از طير ييکه اطالعات تماس تغ يدارينسبت به تبعات وخسارات وارد بر خر يتيشرکت مسئول 3.4

 ارد.است ندنرسانده 

 

 راتييتغ فصل چهارم : 

و  ين المللين بير قوانيران وسايا ياسالم ين جمهوريوانقاست از  يشرکت تابعاستفاده از خدمات  توافقنامه :  توافقنامه رات ييتغ 4.1

به طور  ن الملل يو بکشور در سطح ن و توافقات ين قوانيه شرکت و از آنجا که  اقابل ارائ يسهايناظر بر سرو ين الملليتوافقات مجامع ب

ق يبروز شده را از طر توافقنامه داند ونسخه  يرا بر خود محفوظ م توافقنامهدر  يرات آتيير دارند، شرکت حق تغيين وماهانه امکان تغيآنال

ه نفر نفر ب ينسبت به اطالع رسان يتيت شرکت در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا شرکت مسئوليدر وب سا توافقنامه نک به صفحه يل

 د.يکنترل نمات شرکت يبا مراجعه به وب ساست موارد را عندالزوم يبا يدار مينداشته وخر يرات احتمالييدرخصوص تغ

 رات تعرفه :  ييتغ  4.2

ت يخود موظف به رعا يس فعليل به ارتقا در سرويدار در صورت تمايس، خرين استفاده از سروير تعرفه درحييدر صورت تغ 4.2.1

 گردد. يان دوره آن ارائه ميتا پا يشده با تعرفه قبل يداريکن خدمات خريل د خواهد بود .يجد يمتهايق

 ياز واقع ميشده  مورد ن يداريه خريس اوليک سرويکه درهنگام استفاده از  ير خدماتيا سايو يفن يروين يکارشناس ينه هايهز 4.2.2

 باشد . يدار ميد خريگردد تابع تعرفه روز درخواست جد



مبلغ محاسبه شده توسط سامانه فروش نه آن معادل يرد و هزيگ يس باالتر انجام ميس به سرويک سروياز  يزبانيس ميسرو ءارتقا 4.2.3

 .باشد يم

 . شود( يشود/نم يتنزل داده )مدار يخر يسهايسرو 4.2.4

ش ينکه پيباشد مگر ا يمد يارشات جدسف يبرات از آن يدار موظف به تبعيت منعکس شده وخريق وب سايرات تعرفه از طرييتغ 4.2.5

 صادر گشته باشد . يو يرات تعرفه براييار باشد که قبل از تغيدر اخت يفاکتور مهلت دار

 يسهايرا در سرو يا شبکه اي ي، نرم افزاري، سخت افزاريرات فنييحق انجام تغت خدمات يفيبهبود ک يبرا: شرکت   يفن راتييتغ 4.3

ک ماه قبل از اعمال يک روز تا يدهد شرکت موظف است از  ير قرار ميدار را تحت تاثيس خريکه سرو يراتييتغارائه شده دارد. در مورد 

د. ينما يداران اطالع رسانيخر Emailا ارسال خبر نامه به آدرس يو يبانيا پرتال پشتيت شرکت، پرتال کاربران يق وب سايرات ، از طرييتغ

 د.يرات سازگار نمايين تغيدار موظف است  خود را با ايخر

 يبرا يتيد مسئولين امر نمايرا ناچار به ا يو يفن يتهايا فوريرا از دست بدهد و ي، شرکت امکان اطالع رسانيل موارد ضروريهرگاه به دل

 يفيکاز در جهت بهبود سطح يزمان مورد ندردهد تا  يم وکالت شرکتدار به يخرضمنارات نخواهد داشت ييزمان ونحوه تغ ياطالع رسان

 د.    ينماآن  يزبانيم يسهايو سرو ياختصاص يسرورها يرو ينرم افزار و يسخت افزار يتهايفعال س اقدام به انجاميسرو

 ت  يرات مالکييتغ 4.4

ل موجود يميق آدرس ايل درخواست مذکور از طريميا ارسال ايو ينده ويا نمايدار يخر يق درخواست کتبيس از طريت سرويرات مالکييتغ

 گردد.يدر پرتال کاربران انجام م يساب کاربردر ح

و انطباق  يت ويت را جهت احراز هوير مالکييتغ يمتقاض ييداران خود حق دارد مدارک شناسايحفظ حقوق خر يشرکت در راستا 4.4.1

 افت دارد. يس دريبا مشخصات مالک سرو

س يک سرويت ير مالکييتغ يبرا يدا نکرده است، اقداميپ در مورد موارد مشکوک يکه اطالعات کاف يتواند تا زمان يشرکت م 4.4.2

 صورت ندهد.

 

 ل خدمات يتحو فصل پنجم :

 ل : ينحوه تحو  5.1

ل مندرج در يميق ايشده، مراتب از طر يداريس خريل شدن سرويدار، با آماده تحويپس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خر  5.1.1

 گردد. يس نميل سرويمانع تحو مورد نظر ليميدار به آدرس ايخر يشود. عدم دسترس يداده مدار اطالع يس به خريا برگه سرويل ويپروفا

ان يروز پس از پا2د موظف است حداکثر يافت ننمايل مذکوررا دريميل، ايحداکثر زمان تحو يکه در بازه زمانيدار در صورتيخر  5.1.2

 د.يش فروش شرکت اعالم نماوبا امضا نامه، مراتب را به بخ يل مجاز بصورت کتبيزمان تحو

ل يش زمان تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزايکه تحو ييتهايا محدوديو يژه فنيط ويدر صورت بروز شرا  5.1.3

 برابر خواهد بود. 2س تا يسرو

س يل مجاز آن سرويبر زمان تحوبرا 2شدن  يل نشده را تا قبل از سپريشده تحو يداريس خريدار حق درخواست لغو سرويخر 5.1.4

افت يد و دريروز مجاز به انصراف از خر 14دار تا يل، خريروز باشد در صورت عدم تحو 7ل ينخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحو

 باشد. يخود نم يوجه پرداخت

 ل شده ندارد.يشده وتحو يداريس خريدار از سروياستفاده خرا عدم ياز و يتطابق با ن در قبال عدم يتيشرکت مسئول  5.1.5

باشند در هنگام پرداخت  يم يگريد نشده اند ونزد ثبت کننده ديا تمديکه توسط شرکت ثبت و يمرتبط با دامنه ا يسهايسرو 5.1.6

 گردند. يل شده فرض ميفاکتور تحو

 ليحداکثر زمان تحو  5.2

ن حاالت ممکن است به شرح يکشور وبا فرض بدتر يط عموميبه شرا تيشرکت که با عنا يسهايسرو يل برايحداکثر زمان تحو  5.2.1

 ل است .يذ

  يروز کار 2ثبت دامنه  

 يروز کار 1 يزبانيس ميسرو 



ل نامه به بخش يبا امضا ذ يموظف به اعالم کتب يف شده، مشتريدر صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعر  5.2.2

 باشد يل مد ارسايافت رسيفروش شرکت و در

چ يشرکت ه از شرکت ، يل سلب امکان نظارتيبدل دار،يپس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خر  5.2.3

 نسبت به آن دامنه نخواهد داشت. يتيمسئول

 ينکه به طور کليتوجه به ا د و فعال گردد باييتا ياديبن يست توسط پژوهشگاه دانشهايبا يکه م ir ين هايدر مورد ثبت دام  5.2.4

ن به طول يد دامييا مشخصات ممکن است مدت زمان تايل نقص در مدارک ين به دلين نداشته و همچنيد دامييدر زمان تا يشرکت کنترل

 رد.يگ يل قرار ميتحو ين مبنايه داميانجامد، زمان رزرو اول

دار موظف است مراتب را يس، خريدار با مشخصات سرويئه شده به خرس ارايرت سرويتطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغا  5.3

خ فاکتور به شرکت اعالم نموده و شرکت موظف است مراتب اصالح را در اسرع وقت به عمل آورد در يک هفته از تاريحداکثر ظرف مدت 

در فاکتور مندرج س يان زمان سرويط تا پادار و فقيخ اعالم خريس پس از تاريت شرکت صرفا محدود به اصالح سروينصورت مسئولير ايغ

 افت. ينخواهد  يشيافزا يس دهيباشد وزمان سرو يم

 

 يت ومحرمانگيامن  فصل ششم :

ت يانتقال اطالعات محرمانه امن يمانند پست، دورنگار و تلفن برا يارتباط يط هاير محيزان ساينترنت به همان ميط ايمح يبه طور کل 6.1

جاد يا يتمام تالش خود را برا شرکتل ضمن آنکه ين دليطها ممکن است اطالعات استراق سمع شوند. به همين محيه ايدارد. در کل

شه يخواهد که هم يم دارانيخراط از ين حال از جانب احتيد، با اينما يو تبادل اطالعات به صورت محرمانه م ينگهدار يامن برا يطيمح

 يت تبادل اطالعات از شبکه و سرورهايدر رابطه با امن يتيچ گونه مسئوليه شرکتند. يض نماخود را نا امن فر ينترنتين ايارتباطات آنال

 .رديپذ ينمگر را يد يبا جاهاخود 

 باشد. يخود م يس هايه سرويت پايخود مسئول حفظ امن يتير امنيشرکت با تداب  6.2

 دار ندارد.يمورد استفاده خر يا برنامه هايها و applicationازنرم افزارها،  يناش يمنينسبت به ضعف ا يتيشرکت مسئول 6.3

 خود ندارد. يدار وسرورهاين خريت تبادل داده ما بينسبت به امن يتيشرکت مسئول 6.4

 دار، توسط اشخاص ثالث ندارد.يخر يسهايار گرفتن کلمه عبور سروينسبت به در اخت يتيشرکت مسئول 6.5

ار اشخاص ين آنرا در اختيباشد و همچن يدار ميس خريموجود در سرو يه ها و نرم افزارهاه داديکل يت محرمانگيشرکت موظف به رعا 6.6

 ثالث قرار نخواهد داد. 

نرو شرکت نسبت به يدهد از ا يداران انجام  مين خريحساب آنال يت ممکن براين سطح امنيحصول باالتر يشرکت تالش خود را برا 6.7

 ندارد. يتيباشد مسوول يت حساب خود ميامن يحاظ نگهداردار از ليت خريطه مسئوليکه در ح يامور

 

 مرجع قضاوت  فصل هفتم :

 شرکت تيرير مدتا دفيو يروابط عمومدار موظف است بدوا نسبت به اعالم موضوع به واحد يخر ،جهت رفع اختالف ،در صورت بروز اختالف

 يدار ميخر ،يکارروز15پس از جه يع گردد در صورت عدم حصول نتواق يدگي. تا موضوع مورد رسديافت نمايدر يد کتبياقدام نموده و رس

ن يا نظر و شرکت داريخر ضمنا قرار داد. يدگيو رس يمراجعه نموده تا موضوع را مورد بررس يسازمان نظام صنف يانتظام يتواند به شورا

  نخواهد داشت.را راجع ر ميا درخواست حکم به سايت ويرفته وحق شکايپذ نيالطرف يمرضشورا را به عنوان حکم 

 

 دارير مجاز خريغ یتهايفعال فصل هشتم :

 يط مندرج مياز شرا يص دهنده تخطيتنها تشخ شرکتشود.  يس ميق سرويموجب تعل ليذط درج شده در يک از شراياز هر  يتخط

از  شرکتکه  يدارد. زمان يخود محفوظ م يرا برا يس دهيا اجتناب از سرويو  يچ اخطار قبليس بدون هيحق قطع سرو شرکتباشد. 

ن زمان ممکن يموضوع اقدام خواهد کرد در ا يا حقوقيو  يفن يکند نسبت به بررس يدا ميط مندرج اطالع پياز شرا داريخرک ي يتخط

بسته به نوع تخلف مجاز  شرکتها  يل بررسيبه صورت موقت قطع گردد. پس از تکم داريخرس ياز ادامه تخلف سرو يريجلوگ ياست برا

ت و اخذ خسارت از يشکا يگرد قانونيدر صورت لزوم حق پ شرکتن يخواهد بود همچن يس خاطيا قطع سرويق ي، تعليبه محدودساز

 کشورا يران يکشور ا ين جارياز نظر قوان ينجا به آن اشاره نشده باشد وليکه در ا يدارد. هر گونه عمل يخود محفوظ م يز برايمتخلف را ن



ط يمتخلف از شرا داريخربه  يچگونه وجهيه شرکت گردد.  يط خدمات محسوب ميز تخلف از شرايخالف باشد ن سرورها يريمحل قرارگ

متخلف مسئول  داريخرن يس پرداخت نخواهد نمود. همچنيمانده سروينه مدت باقيا هزيخسارت  يخدمات تحت هر عنوان مانند ادعا

 : خواهد بود س مورد نظريسرو IDCا يان شرکت و يمشترر يشرکت، ساوارده به  يو معنو يمادت اخساره يکلجبران 

 ين الملليران و بيت ايرا يت حق کپيبدون رعا ياستفاده از نرم افزارها. 

 ختالل در عملکرد سرور گردد که موجب ا يا استفاده برنامه ايو  نصب. 

 پسوند  با ييلهايمانند فا يياجرا يلهايفا يا اجراي ارسالexe , com , bat ,  vbsلها ين فايو امثالهم و در صورت وجود ا

 گردد يبرخورد م ضوابطدار بر طبق يو با خر  شود يحذف م داريخر يبدون اخطار از فضا

 ت سرور ين آمدن امنييا پاي يکه موجب آلودگ ييا سورس هايروسها و يمخرب مانند انواع و يمجاز به استفاده از کدها داريخر

 .باشد ينم گردد

 داران گردد.ير خريگرشرکت وسايد يسهاير سرويس وسايکه موجب نفوذ به سرو يف نگارشيضع يمه هااستفاده از برنا 

 يداريس مورد خريسرو يا سهوا در فضايروس عمدا ويو يحاو يلهايوجود فا 

 ارسال ( هرزنامهSpam عمدا و  )مالکي( گزارش  ،ا سهواSpam cop شدبا يشرکت م يم فنيت يا بررسيمشابه و  يتهايا ساي) 

 استفاده شده باشد. يس دهنده ثالثيل سرويس مياگر از سرو يحت

 ه يباشد به شرط آنکه کل يمجاز م ساعتل در يميا 50 ول در روز يميا 200و تعداد باال )حداکثر  يل بصورت گروهيميارسال ا

در  يسيزبان انگل به تيلغو عضو ح نحوهيدار را داشته و آدرس و توضيل از خريميافت ايخودشان درخواست در ،لهايميرندگان ايگ

 .وجود داشته باشد(ل يميمتن ا

 ايشرکت و  يگزارش فن IDC  ر قانون شرکت.يباشد نسبت به انجام اعمال مغا يدر آن م يزبانيکه سرور م 

 اشد(ب ين قانون ميدار موظف به کسب اطالع کامل در مورد اي)خرران يا ياسالم يجمهور يانه ايت قانون جرائم رايعدم رعا 

 داران گردد.ير خريا سايدار و يبه هر شکل موجب اختالل در ارائه خدمات شرکت به خر که ييتهايانجام فعال 

 اشخاص ثالث. يستمهايا نفوذ در سيجاد اختالل و يس جهت اياستفاده از سرو 

 يراه انداز mail server   Open relay. 

 ت يانجام فعالIRC 

 سيدر هر سروافته يص يع تخصت محدوده استفاده از منابيعدم رعا. 

 حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع  شرکتدر صورت بروز چنين مسائلي  .مختل کردن امنيت سيستم يا شبکه

قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختالل در امنيت سيستم يا شبکه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير 

ها، سيستم يا شبکه، از جمله هر گونه تالش براي جستجو، اسکن يا آزمايش آسيب پذيري يک سيستم يا شبکه،  مجاز از داده

مداخله در خدمات ارائه شده به هر کاربر، ميزبان يا شبکه، شامل: تالش براي دسترسي به اطالعات نامه هاي الکترونيکي، تالش 

 ... ي تغيير و يا حذف اطالعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها وعامدانه براي پر کردن فضاي يک سيستم، تالش برا

 

 و ... , CPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ramمحدوده استفاده از منابع فصل نهم :

سها يعموم سرو يراشرکت ب يسهايمحدوده استفاده از منابع سرو ن موارد را مشخص نموده ويت ايا در سايخود و يشرکت در تعرفه  9.1

 در تعرفه درج شده است .

 د در نظر باشند. يز بايرنيکن موارد زيل 

  حداکثرCPU ساعت 24 يدر بازه زمان %2   ياشتراک يزبانيدر م 

  حداکثرRam تيمگا با 128   ياشتراک يزبانيدر م 

  حداکثرData Transfer                      مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه                                          

   حد اکثر Disk Space  بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه 

  حداکثرBandwidth ه يت در ثانيمگاب 100 ياشتراک يزبانيدر م يلحظه ا 

             شرکت خواهد بود. يو واحد فن يکنترل يص، نرم افزارهايمالک تشخ  9.2



ت را خواهد ين وضعييتا تع يس بدون اخطار قبلين شده، حق قطع سروييس کاربر از حدود تعيز منابع سروشرکت در صورت تجاو  9.3

ا کاهش مصرف، اقدام به يدار ويس توسط خرين صورت، شرکت، پس از ارتقا سرويدار خواهد رساند. در ايداشت و مراتب را به اطالع خر

  خواهد نمود. يس دهيارائه سرو

ص بخش يد به تشخيس تجاوز نمايستند از حد استاندارد سروين يريمنابع که قابل اندازه گ يدار در استفاده از برخيرکه خيدر صورت  9.4

 د را دارد.يف جدين تکلييس تا تعي، شرکت حق قطع سرويفن

 

 محتوا فصل دهم : 

ا داده که مخالف يا انتشار هر گونه اطالعات ي ياستفاده گردد. انتقال، نگهدار يست در جهت مقاصد قانونيبا يم شرکت يسهايسرو 10.1

ر باشد )البته محدود يد زرتواند شامل موا ين مورد ميکمک کند ممنوع است. ا يما به تخلف از قانون خاصيا مستقيباشد  ييهر قانون اجرا

 )ستير نيد زربه موا

 ت بدون مجوزيرا يقرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپ 

 گرانيد يتجار يو اسام ز از عالئمر مجاياستفاده غ 

 گرانيد ير مجاز از لوگو هاياستفاده غ 

 رانيا يانه ايم رايهرگونه تخلف از قانون جرا 

  ا کشورياهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم 

 گرانيه ديب عليانتشار اکاذ 

 دکنندگان شوديب بازديکه موجب فر يو هرگونه عامل ينترنتيا يها يکاله بردار 

 نهيفعال در زم ياتهيسا HYIP يستم هرميس يا دارايو  

  که سرورها در آن قرار دارد يران و کشوريا ين جارير مجاز طبق قوانيا خدمات غيغ هرگونه کاال يا تبليفروش 

 ين الملليست بيشناخته شده ترور يگروهها يا حاميمرتبط  يتهايسا 

 مرتبط با مسائل  يداده ها يا هر عمل مشابه بر رويغ ي، انتقال، تبلشي، ارسال، نماينگهدار يبرا شرکت يس هاياستفاده از سرو

 به هر شکل ير اخالقيو غ يجنس

دار است يشده از شرکت تماما بر عهده خر يداريا متصل به دامنه خريدار وين شدۀ خريس تاميدرج شده در سرو يت محتوايمسئول  10.2

 رد خواهد بود.يپذ يز انجام ميکه توسط اشخاص ثالث ن يدا مواريت شامل موارد تخلف عمد وسهو وين مسئولي. ا

وارد بر شرکت در  يوجزئ يکل يومعنو يماد ينه هايه خسارات وهزيجبران کل يانه ايت قانون جرائم رايدر صورت عدم رعا  10.3

 دار خواهد بود. يصالح بر عهده خريبه مراجع ذ يپاسخگوئ

دار يسها واقامه دعوا وارائه اطالعات خريبرخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سروشرکت برطبق قانون موظف است در صورت  10.4

 د.ياقدام نما يس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائيا در سرويس خود ويمجرمانه در سرو يکه محتوا

 داريت خريمسئول فصل يازدهم : 

ت، يدرصورت عدم رعا د.يت نمايران را رعايا ياسالم يجمهورن يقوانشرکت و  ابطضومواد توافقنامه، ه يموظف است که کل داريخر  11.1

ه يدار موظف به جبران کليوخر دارد را داريافت خسارت از خريودر يگرد قانونيا دائم و پيموقت  به صورت سيشرکت حق قطع سرو

دار يا خسارت وارده به خريس يمانده سرويام باقياا يو سيبابت فسخ سرو يچ وجهين هيباشد همچن ينه وارده بر شرکت ميخسارات وهز

 پرداخت نخواهد شد. ،متخلف

 داران شرکتيخرر يست به حقوق سايبا ين ميباشند همچن يه شده ميس تهيمسئول عملکرد خود در رابطه با سرو دارانيخر  11.2

ر يس سايا ناخواسته موجب اختالل در سروي که به صورت خواسته دارانيخرس يا قطع دائم سرويق يحق تعل شرکتاحترام بگذارند. 

 را نخواهد داشت يچ گونه اعتراضيحق ه داريخردارد. ضمنا  يخود محفوظ م يگردد را برا يم دارانيخر

 يبندهارسد.  يان ميس به پايان سرويگردد که با پا يس برميما به نحوه استفاده از سروين که مستقير از آن دسته از قوانيبه غ  11.3

 شرکت خواهد بود. يوحقوق ين عموميت قوانيموظف به رعاهمواره دار يخرن پابرجا بوده ويقوان گريد



س استاندارد و يسرو تنها مسئول ارائه شرکتباشد و  يم داريخرشده با  يداريس خرياز سرو حيعدم استفاده صح يهاتيمسئوله يکل 11.4

 .باشد يم خود يزبانيم يبسته هااعالم شده در  يبر اساس تعهدات فن

 

 يبانيپشت و يگارانت فصل دوازدهم :

در صورت عدم امکان تامين سرويس و يا ايجاد اشکالي که برگشت پول  يگارانت يد داراياز زمان خر يميروز تقو 10شرکت معادل  12.1

 يگارانت ،ن زمانينرو پس از ايا باشد. واز يم ميزباني وبس يسرو يبرا بوده و امکان رفع مشکل از طرف فروشنده نباشد فروشندهمربوط به 

 امکان برگشت وجه پس از ثبت دامنه ممکن نمي باشد. SSLو گواهي امنيتي در مورد دامنه  رد.يگ يدار تعلق نميس خريبه سرو

دار ينترنت خريگر مانند ارتباط ايدر خصوص اختالالت و موارد د .د را دارديدر حوزه خر يس دهيت سرويتنها مسئول فروشنده 12.2

 باشد. يمتوجه شرکت نم يتيمسئولگران ثبت شده است يکه نزد د يمشکل دامنه اونرم افزارها ووب  يسيوبرنامه نو

 .، استشده باشد ديتائ د توسط شرکتيمعتبر که با Tracerت يک سايو يگزارش واحد فن س،يسرو مالک وجود اختالل در 12.3

 يزان تجمعيکه م يدر صورت يد واحد فنيم مدت اختالل وتائبا اعال يو يکتب صورت درخواستدر  داريخرس يسرو درزمان اختالل  12.4

 گردد . يس افزوده ميبه مدت سروشتر باشد يکل دوره ب %0.2دوره از  يآن از ابتدا

 ييباشد. ضمنا به درخواستها يساعته وهفت روز هفته م 24وبه صورت  يبانيپرتال پشت يدر شرکت بر مبنا يبانيارائه خدمات پشت 12.5

 . شود يم يدگيز رسيا تلفن اعالم گردد نيل، ويميق ايکه از طر

 يپنج شنبه انجام م يدر روزها 13 يال 10شنبه تا چهارشنبه و  17يال 10 يکار يق تلفن در ساعات وروزهاياز طر يبانيخدمات پشت

 گردد.

ق ارسال يباشدکه زمان دق يبانيشتق پرتال پيطرد از يبا يبانيو پشت يگارانت يدرخواستها يدار براينحوه ارتباط مستند خر 12.6

 د مشخص باشد.يت خريوهو يدگيق رسيدرخواست، زمان دق

ا دفتر يو  اتيواحد شکاساعت( از زمان وقوع به  24ست به سرعت )ظرف يبا يم يو فن يبانيت از خدمات بخش پشتيعدم رضا 12.7

 .اعالم گردد يبانيپرتال پشتق ياز طرت يريمد

ر قابل يدار خاص غيخر يبرا ف شده ويو مصالح شرکت تعر ين الملليب يشرکت بر اساس استاندارد فن يومه عميرو س ها ويسرو 12.8

  .س بعمل آورده باشديد سرويالزم خود را قبل از خر يدار موظف است بررسير است وخرييک و تغيتفک

 .دندار ياز مشتريشده با ن يداريس خريدر قبال عدم تطابق  سرو يتيشرکت مسئول  12.9

 .ندارد يتيمسوول باشد ينم يد بخش فنيرا که مورد تائ يشدن نرم افزارهائ ياتيشرکت نسبت به نصب و عمل  12.10

ا اطالعات يس  و يدار در استفاده از سرويم وارد بر خرير مستقيت شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غيزان مسئوليم  12.11

 انون خواهد بود.ن قيدار محدود به بند خسارات ايخر

 

 خاص دامنه ضوابط فصل سيزدهم :

ن يباشد که ا ير نسبت به تعرفه عاديمه تاخيجر يداراممکن است د ، يتمديد يک دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمد  13.1

 .گردد ياخذ م شرکت ضوابطو يو ثبت کننده اصل ICANNن يمه مطابق با قوانيجر

. استعالم از ثبت کننده مستند ir ي) در خصوص دامنه هاباشد. يم يلن المليب يها  whois،بت دامنهمدت ث يخ مستند برايتار 13.2

 خواهد بود.(

توسط   دامنهآن  ،ل مراحل ثبتين تکميا در حيد و يرا ثبت ننما نآباشد که ثبت کننده مرجع  يدامنه ا ،دارياگر در سفارش خر 13.3

نه ثبت و يهز ازگرداندنتنها موظف به  ب شرکت ،ل انجام نگردديبه شرکت باشد که به هر دل يه ادامنانتقال ا يو  ثبت گردد يگريشخص د

  باشد. يم در پرتال کاربران داريا انتقال  آن دامنه به حساب خري

را  انتقالحل مرا ليشرکت حق ممانعت از تکمپرتال کاربران ق يخارج از شرکت از طر يپنلک دامنه به يدرخواست انتقال  در صورت 13.4

  ندارد

ن يرش توسط ثبت کنندگان بيدهد عدم پذ يدار را به صورت واسط انجام ميخر يد دامنه وانتقال براياز آنجا که شرکت ثبت وتمد  13.5

 را متوجه شرکت نخواهد کرد.  يتيل مسئوليد دامنه به هر دليا تمدينسبت به ثبت و Ir.ا ثبت کننده يو يالملل



ق الزم را به عمل آورده وشرکت در صورت يخود تحق يدامنه برا يتيبه حقوق مالک تاست قبل از ثبت دامنه نسبدار موظف يخر 13.6

ا يمراجع و يرابه آن دامنه را مسدود نموده و  ين الملليوب يرانيصالح ايد شرکت و مراجع ذيشخص ثالث صاحب حق مورد تائ يادعا

 د.ينما يعمل م ين الملليب نيقوان

 

 يزبانيخاص م ضوابط هم :فصل چهارد

 دار موظف به استفاده از يدار نداشته و خريوب به خر يزبانيم يموجود در فضا يل داده هايدر قبال تحو يتيلشرکت مسئو 14.1

FTPخواهد بود. 

ت به صور ياطالعات و downloadا يو داريخر يزبانيم يدر فضا (Upload) اطالعات ينسبت به بارگذار يتيشرکت مسئول 14.2

 گان ندارد.يرا

 ندارد. گانيدار به صورت رايخر يفزار برانسبت به نصب نرم ا يتيشرکت مسئول 14.3

 يزبانيس ميسرو يدار خود مسئول است با اطالعات فنيخر يکند ول يم يدار در مسائل فنيخر ييشرکت تالش خود را جهت راهنما 14.4

 ندارد. سيح از سرويصح يبهره بردار حوهنسبت به آموزش ن يتيداشته وشرکت مسئول يوب آشنائ

 

 ياختصاص خاص اجاره سرور ضوابط فصل پانزدهم :

 موت خواهديارتباط ر دار موظف به استفاده از يدار نداشته و خريبه خر ياختصاصسرور  يفن يبانيپشتدر قبال  يتيلشرکت مسئو 15.1

 مگر آنکه خالف آن در تعرفه اعالم شده باشد بود

سرور بوده و البته  يفن يبانيگردد مسئول پشت يبه سرور از راه دور م يکه موجب عدم دسترس يدر صورت بروز مشکالتشرکت تنها  15.2

 دار اخذ خواهد شدياز خر IDC يطبق فاکتورها يبانينه پشتيدار باشد هزيکه بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خر يدر صورت

 يدار نميخر يبرا ينه اجاره سرور موجب بروز حقيباشد و پرداخت هز يشرکت م ،يزات و سخت افزار سرور اختصاصيمالک تجه 15.3

 گردد

شرکت  يبانيدار موظف به اعالم مورد به بخش پشتيبه سرور شود خر يکه موجب عدم دسترس يدر صورت بروز مشکل سخت افزار 15.4

 باشد. يگان ميوب به صورت رايض سخت افزار معيموظف به تعوبوده و شرکت پس از اطالع 
 

 خاص ضوابطر يسا فصل شانزدهم : 

د شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب يرا از نظر تمد دينما يد ميکه نزد شرکت تمد ييسهايدار موظف است سرويخر 16.1

 د. ينما ات ارساليا واحد شکايمراتب را کتبا به مقام مسئول و ءپس از زمان انقضا يميتقوروز7حداکثر  ،توسط شرکت ديتمد

و  يا شفاهي يکتببه صورت   توافقات با پرسنل و مجاز شرکت معتبر خواهد بود ءوبا مهرو امضا يتوافقات خاص تنها به صورت کتب 16.2

 از درجه اعتبار ساقط است . گريد به هر شکل اي

 د.يکنترل نما شده را  يداريس خريح سرويصح يل ، تطابق واجرايدار موظف است تحويخر 16.3

پس از اتمام  يزبانيم يسرورها يا اطالعات حذف شده از رويبدست آوردن دامنه از دست رفته و  يبرا يتيچ مسئوليه شرکت 16.4

 . قرارداد نخواهد داشت

ماه  1را از  داريخر يسهايانقضاء سرو ،شرکتکن يباشد ل يدار ميبر عهده خروکنترل آنها س يسرو ت اطالع از زمان انقضايمسئول 16.5

جاد يشرکت ا يرا برا يتيمسئول خود، يکيپست الکتروندار به يخر يعدم دسترس و دينما يم يادآوري يبه وک يپست الکترون قياز طرل قب

 نخواهد کرد.

تواند  يم يهمواره و قرار دارد ودر پرتال کاربران  يو يحساب کاربردار در يخر يو پرداختها سهايسروت اعتبار، فهرست يوضع  16.6

 .ديعبور خود به آن مراجعه نما ق شناسه و کلمهيت عملکرد خود از طرياز وضع ياهآگ يبرا

س يبه مدت زمان سرو يص کارشناسيتشخ اعمالجرائم و يرسبر، شرکتاز عدم پرداخت مطالبات  يس ناشيمدت زمان قطع سرو  16.7

 .گردد يافزوده نم يده



د بسته يتنها در هنگام خر سهايسرواز  يشده در برخ ينيب شيپ  يها نهيا کمک هزيو  هيهد  سيافت هرگونه سرويدرامکان  16.8

 يز نميدار واريخر يبه حساب کاربرنه آن يهز مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده يو ط وجود دارد

 .شود

 

 (Backupبان )ينسخه پشت فصل هفدهم : 

داده ه يبان کليست پشتيبا يم دارانيخربوده و همه  دارانيخربا خود لها يداده ها و فا بان ازيپشته نسخه يتهت يمسئول يبه طور کل 17.1

بازگرداندن  ييند. در صورت بروز هر مشکل و عدم تواناينما ينگهدار شرکت يزات و سرورهاير از تجهيغ يياز خود را در جايمورد ن يها

 .ندارد يتيچگونه مسئولينه هين زميو شرکت در ا نخواهد بودمسموع  يچگونه اعتراضيو بکاپ هياطالعات از آرش

چگونه ينه هين زميباشد و شرکت در ا يدار ميصرفا به عهده خود خر ياختصاص يسرورها يس هايت بکاپ گرفتن در سرويمسئول 17.2

 ندارد يتيمسئول

بان حداکثر ين نسخه پشتيکند. ا يه ميبان تهيپشتنسخه  هفتگيداران بصورت يخر يلهايه از فايشتر، از کليت بيشرکت جهت امن  17.3

 يم يک هفته نگهداريشود و  يگرفته م کاملبصورت  ms sql server ياز بانک اطالعات بانينسخه پشتخواهد شد.  ينگهدارروز  6تا 

 ن نسخه ها ندارد.ينسبت به صحت و کارکرد ا يشود. شرکت تعهد

 شود  يم يدار نگهداريخر يخارج از دسترس يمحل يبر روبان يپشت يتمام نسخه ها  17.4

 دار ندارد.يخود به خر يوهايموجود در آرش  يگان داده هاينسبت به ارائه را يشرکت تعهد  17.5

 ندارد. را و بروز بودن آنها بان ينسخه پشتدر مورد صحت  يتيمسئولچگونه يشرکت ه  17.6

 

 يمالن يط و قوانيشرا فصل هجدهم : 

س يان مدت سرويدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پايخر ياست. به طور عمومدرج شده  پرتال کاربراندر  ختنحوه پردا  18.1

 د.ينما ينگهدار

 شرکت  که يطيبپردازد .در شرا پرتال کاربراناعالم شده در  يدر وجه حسابها ايو يبه طور نقد دار موظف است پرداخت خود رايخر 18.2

موظف است  داريخر ،با عدم وصول وجه چک ،دينما  يفاکتور و رش چک مدت دار در خصوصيدار اقدام به پذيخرمساعدت با  يراستادر

ر در ينه تاخين صورت هزير ايد در غيافت نمايدر د و الشه چک خود راياعالم شده نما يز وجه به حسابهايد فورا اقدام به واريدر روز سررس

ت حق دارد شرکنگونه موارد يا دار خواهد بود ضمنا دريز بر عهده خرير موارد نيو ذهاب و سا ابي، ا يحقوق يها يريگيوصول اسناد ،پ

ت شرک خسارات وارده بروزمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده  از وجه آن در يکه قسمت يداريفاکتور خرس، يق سرويضمن تعل

 .دينما از آن کسرس را يسرو نه يوهز

ک صورت يا پرداخت يش اعتبار و يافزا يبرا که يا حواله ايو  يش بانکيف ،يحسابدار يداده ها ينگهدار يها تيل محدوديدلبه   18.3

  .استفاده را خواهد داشت تيقابل زيماه پس از وار 6تنها تا  ،حساب

ا دائم يقطع موقت و محل خود  از  ينه هاير هزيسا پرداخت و درريه مطالبات و جرائم ، سود تاخين و وصول کليحق تام ،تشرک  18.4

د يت توجه ننماشرک ياعالم شده از سو فورا به اخطار داريکه خريدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتياعتبارات خر و سهايه سرويکل

دت ت به مشرک ازعدم پرداخت مطالبات يس ناشيسرو يد الزم به ذکر است مدت قطعينما يسلب م را از خود يحق هر گونه اعتراض بعد

 .باشديدار ميس برعهده خرين نوع قطع سرويا از يناش يتهايه مسئوليافزوده نخواهد شد و کل يس دهيسرو

شتر و يحجم ب ل، بايزمان تحودر داريک خريشده  يداريخر يا کااليسها و يک از سرويهر  دهد صيتشخ شرکت کهيدر صورت  18.5

هر ه ا بيو قرار گرفته  يو مورد استفادهاز مشخصات مندرج در فاکتور   يباالتر نه بريهز ا هر مورديتر و  يا زمان طوالنيا باامکانات بهتر وي

حق خواهد داشت مبلغ ما به  ،کرده است دايتر دست پ يا زمان طوالنيو شتريمنابع بو  ا امکانات بهتريشتر و ين حجم بيدار به ايخر ليدل

نحوه از را طلب خود  فايت حق استشرکو  باشد يم يدار اجباريخر ينه براين هزيت اپرداخد؛ ينما افتيدار دريآنرا از خر يتفاوت تعرفه ا

 خواهد داشت.دار يخر  يها يافت بدهيدر

 يبنها  عيبه انتشار و توز اقدام يمختلف زمان يخود در بازه ها دارانيخربه  يس دهيش سرويخدمات و افزا گسترش يت براشرک 18.6

 .باشد يام خاص مختار ميا ف ويتخف يدربازه ها بنهان يرش ايا عدم پذيرش و يت در پذشرکست که ا د. الزم به ذکرينما يد ميخر

 .وجود ندارد بنک يش از يرش بيامکان پذ يک بسته نرم افزاريا يو  يزبانيس ميک سرويد يخر يبرا 18.7



 .باشد يکسر از فاکتور نم و ياليل به ارزش رينه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبديک از کمک هزيچ يه 18.8

 :  بازگشت پول  18.9

 يروز ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت م 10 ير داراياعالم شده در ز يس هايسرو يبه استثنا شرکت يس هايه سرويکل  18.9.1

 باشند.

 که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از: ييس هايسرو 

 تنها سرويس ميزباني وب شامل گارانتي برگشت وجه مي باشد.

س شامل ضمانت برگشت وجه يهر سرو يا ارتقايد يشود. تمد يد ارائه ميجد يس هايسرو خريدضمانت برگشت وجه تنها در   18.9.2

 شود. ينم

 بر برگشت پول مسموع نخواهد بود  يمبن يچگونه درخواستيان مدت ضمانت برگشت وجه، هيپس از پا  18.9.3

ک شماره حساب يق اعالم يا از طرياو در محل شرکت  ينده قانونيا نماي يضور ومالک تنها با ح يبرگشت پول با درخواست کتب  18.9.4

 يک )در صورتينه پيقرارداد شامل هز ينه هايپس از کسر هز ينترنتيستم ايق سيبه آن حساب از طر ينترنتيز ايو وار داريخرتوسط  بانک

ن بانک سامان پرداخت يکه مبلغ توسط پرداخت آنال ير صورتنه کارمزد بانک سامان )ديا هزيافت شده باشد( و يک دريکه وجه توسط پ

 ممکن است. تومان 500معادل   يوادار ي، مال ينه امور فنيو هز شده باشد(

 ها :  يبده 18.10

ر يا سايآن بدهکار است و  يدار برايکه خر يسيمعوق حق قطع سرو يها يه بدهيدر خصوص تسو يشرکت با اعالم و اخطار قبل 18.10.1

از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش )نسبت به  يل با تملک برخيتواند در صورت تما يدار را داشته و ميخر يقبل يدهايسها و خريوسر

 ديا خسارات وارده بر شرکت( کسر نماي، جرائم و ي)اصل بده يزان بدهيس( از ميمدت اعتبار آن به کل زمان سرو

خسارت به صورت روزانه   درصد 5ا جرائم وامثالهم معادل يها، خسارات و يه بدهيار در تسودير خريهر روز تاخ يشرکت برا 18.10.2

 ه مجموع آن خواهد بود.يدار موظف به تسوي، خريه بدهيکجا ودر هنگام تسويد که بطور ينما يمنظورم

 جرائم :  18.11

 و امثالهم را خواهد داشت. يزبانيدامنه م ياسهيد به موقع سرويدر تمد ير مشتريتاخ ينه برايافت هزيشرکت حق در 18.11.1

 س را خواهد داشت.يک سروي يجهت رفع مسدود ينه فنيافت هزيشرکت حق در  18.11.2

 

 فورس ماژور  فصل نوزدهم :

، جنگ، شورش، آشوب يعيطب يايدر برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بال يتيچگونه مسئوليهشرکت 

 يتالش خود را برا شرکت ين مواردين حال در صورت بروز چنيم را ندارد. با ايو تحر يدولت يتهاي، انفجار، اعتصاب، محدوديجتماعا

  .ط خدمات نخواهد شدياز شرا دارانيخر يک از موارد فورس ماژور موجب تخطيد. بروز هر ينما ين موارد را ميکاهش اثرات ا

 از موارد فورس ماژور خواهد بود. م و عدم امکان تبادل ارز يتحر

 

 د خدماتيانقضاء و تمد فصل بيستم : 

و ارائه اطالعات  يدر قبال نگهدار يتين شرکت مسئوليخواهد بود همچن يخ انقضاء قبليشده، از زمان تار يس منقضيک سرويد يخ تمديتار

 خ انقضا نخواهد داشت.يدار پس از تاريخر يو داده ها

 

 ضوابطمواد توافقنامه و رش يذپ فصل بيست و يکم :

دار يبه اخذ امضاء از خر يازيرفته و نيشرکت را پذ ضوابطمواد توافقنامه و دار يت شرکت، خريت در سايا عضويبا پرداخت مبلغ فاکتور و 

 وجود ندارد.

 

 

 



 

 ه حفاظتيرو فصل بيست و دوم : 

را ندارد  يغاتيا استفاده تبليحق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ودار مسئول بوده و يخر يشرکت درقبال حفاظت کامل از اطالعات شخص

 قرار خواهد داد. يار مقام قضائيدر اخت ياطالعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانون يافت حکم قضائيوتنها در صورت در

 باشد. يم ين قاعده مستثنيعموم از ا يت بودن برايل قابل رويدامنه به دل Whoisاطالعات مندرج در 

 

 تيخسارت و رفع مسئول  فصل بيست و سوم : 

چگونه يگردد. ضمنا ه يشامل آنها نم يح و ضمنيصر يچگونه گارانتيشوند و ه يکه هستند ارائه م يبه همان شکل شرکتخدمات  23.1

در مورد  يو شفاه يکتب يضمانتها شود. همه يت و ... ارائه نمي، امنيب بودن، عدم قطعيع يبودن، ب داريخراز يمانند مطابق ن يضمانت

بابت عملکرد  يچگونه خسارتيه شرکتباشند.  ين ارائه شوند فاقد اعتبار ميريا سايندگان و يا نمايکه توسط کارکنان  شرکت يسهايسرو

ور( نخواهد سر ي)مانند از دست رفتن داده ها رو يمسئول حوادث احتمال يطيچ شرايتحت ه شرکت .ردازدپ يس خود به هر نحو نميسرو

 .بود

آن  يپرداختنه يحداکثر معادل هز سهايک از انواع سرويهر ير برادايبه خرتوسط مرجع رفع اختالف  اثبات شده سقف خسارات  23.2

 ن مبلغ نخواهد داشتيمازاد بر ا يدر قبال جبران خسارات يتيچگونه مسئوليدار بوده و شرکت هيتوسط خرس يسرو

 اريختسلب ا  فصل بيست و چهارم : 

 ياز شرکت نم مواد توافقنامهبه منزله سلب حق اجراي  يا ديگران دارينسبت به خر شرکت مواد توافقنامه و ضوابطعدم اجراي بخشي از  

 باشد.

 

داشته  ليارائه دل ايو  مهيانصراف از قبول خود بدون تحمل جر يوقت برا يروز کار 7حداقل  ديدر هرمعامله از راه دور مصرف کننده با

 بازپس فرستادن کاال خواهد بود. نهيکننده، هزبر مصرف يليتحم نهيکاال تنها هز نهيباشد در زم
 

 .باشدفاکتور منظور گرديده است، معتبر ميیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیشق


