ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺖ ﻣﯿﻬﻦ
)ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ(
ﮐﺪ )(MWH9601
ﻣﺎده  (۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ
.۱-۱

ﺷﺮﮐﺖ  :ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺖ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۱۶۸۱۱رﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ۱۳۰۱۰۳۵۱
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ،ﺑﺎ آدرس وبﮔﺎه  www.mihanwebhost.comﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۲-۱

ﺳﺮوﯾﺲ :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺪﻣﺎت داﻣﻨﻪ)ﺛﺒﺖ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ،(Redemption/ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ وب ،ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری،
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎﺳﺖ ،ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش  SSLاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ وب
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ.

.۳-۱

ﺧﺮﯾﺪار :ﺧﺮﯾﺪار ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﺸﺎن در ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎب وی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۴-۱

ﻣﺸﺘﺮی :ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد؛
ﺧﺮﯾﺪار ،ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۵-۱

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر :در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪاران ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﻮرﺗﺎل
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺲ از
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ را اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﮑﺎن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف
در ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

.۶-۱

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎﺳﺖ :ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻪ ﺣﺠﻤﯽ از ﻓﻀﺎی ﺳﺮور را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

.۷-۱

ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮان :وﺑﮕﺎه آدرس  my.mihanwebhost.comﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار در آن ﺣﺴﺎب دارد و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ.

.۸-۱

ﭘﻮرﺗﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ :وﺑﮕﺎه آدرس  https://my.mihanwebhost.com/submitticket.phpﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺴﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ)اﯾﻤﯿﻞ (Email/ﺧﺮﯾﺪاران و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺮﮐﺖ در آﻧﺠﺎ ﺛﺒﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ)ﺗﯿﮑﺖ/
 (Ticketﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.

.۹-۱

ﺗﻌﺮﻓﻪ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار از آن آﮔﺎه ﮔﺮدد.

.۱۰-۱

ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ) :(Spamارﺳﺎل ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱

.۱۱-۱

وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ ).(www.Spamcop.net

.۱۲-۱

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت داده ای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ Internet Data Center:ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر .IDC

.۱۳-۱

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺪﻣﺎت :اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﯾﺎ اﻋﻼم اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﺎ
ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﺷﺮﮐﺖ.

.۱۴-۱

ﮐﺎرﺑﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ :اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪار را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

.۱۵-۱

ﻣﻨﺒﻊ  :RAMﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺮور ﯾﺎ ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺳﺎﯾﺖ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

.۱۶-۱

ﻣﻨﺒﻊ  :CPUﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺮور ﯾﺎ ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎی
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﺳﺘﻔﺎده آن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

.۱۷-۱

ﻣﻨﺒﻊ  : Disk Spaceﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار اﻋﻢ از وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ،اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه)ﻫﺎی( داده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂﻫﺎی آﻧﻬﺎ) (Logﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد.

.۱۸-۱

ﻣﻨﺒﻊ  : Bandwidthﻣﯿﺰان ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺮور ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮور در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آن
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

.۱۹-۱

 :Data Transferﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺮور ﯾﺎ ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ۳۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ.

.۲۰-۱

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮور :در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﺮور در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ  ۲ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻬﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ روی
ﯾﮏ ﺳﺮور ﻗﺮار دارد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ:
وب ﺳﺮور ping:ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮور ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺳﺮور روی ﭘﻮرت  ۸۰از ﻃﺮﯾﻖ .telnet
اﯾﻤﯿﻞ ﺳﺮور ping:ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮور ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺳﺮور روی ﭘﻮرت  ۲۵ﯾﺎ  ۱۱۰از ﻃﺮﯾﻖ .telnet
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺳﺮور:ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺳﺮور روی ﭘﻮرت  MSSQL SERVERو .MYSQL

.۲۱-۱

زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن :Uptime/ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺰان زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪار در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ درﺻﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در آﯾﻨﺪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص Uptimeﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

۲

ﻣﺎده  (۲وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺮﯾﺪار
.۱-۲

ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران ،ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻣﻮر،
اﻗﺪام ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﺪارک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ از آن ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺪارک
در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻠﻐﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ﻋﻮاﻗﺐ اﻋﻼم ﻧﺎدرﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ اﻣﻀﺎء ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

.۲-۲

ﺧﺮﯾﺪار اﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و آدرس ﻫﺎ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺸﺎن در ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده
و ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮوز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۳-۲

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

.۴-۲

ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ،ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﮐﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮ
ﯾﮏ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن)ﺧﺴﺎرت( از ﺧﺮﯾﺪار را ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده
) (۴ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ دارد و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ وﺟﻬﯽ ﺑﺎﺑﺖ
ﻓﺴﺦ ﺳﺮوﯾﺲ و ﯾﺎ اﯾﺎم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﺨﻠﻒ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

.۵-۲

ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ داﺋﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻮی ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد .ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﻃﺒﻖ ﻣﺎده )(۴
ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ.

.۶-۲

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن دﺳﺘﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮده و ﺧﺮﯾﺪار ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اِﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۷-۲

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻨﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۸-۲

ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﺎدی ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻬﺎ)ﻫﺎﺳﺖ (Host/ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط و ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

۳

ﻣﺎده  (۳وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ و ﺧﺮﯾﺪار
.۱-۳

روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪار و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎی ﭘﻮرﺗﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﺧﺮﯾﺪار در ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۲-۳

روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺛﺒﺖ ﺗﯿﮑﺖ در ﭘﻮرﺗﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﯿﮑﺖ و ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ و
درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۳-۳

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻘﺪور ﺑﻮده ﻟﯿﮑﻦ روش ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮارد ﺷﺒﻬﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

.۴-۳

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت و ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس اﯾﺸﺎن ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺮا از ﻃﺮق ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ
اﻃﻼع ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

.۵-۳

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮارد اﻋﻼﻣﯽ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار در ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

.۶-۳

ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮﺧﻂ)آﻧﻼﯾﻦ (Online/و
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ دارﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﺗﻐﺮات آﺗﯽ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ آﺣﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

.۷-۳

در ﺻﻮرت ﺗﻐﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺧﺮﯾﺪار در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره آن اﻋﺘﺒﺎر دارد.

.۸-۳

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوی ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺎﺑﻊ
ﺗﻌﺮﻓﻪ روز درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۹-۳

ارﺗﻘﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ازای زﻣﺎن
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۱۰-۳

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻨﺰل داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻨﺰل ﺳﺮوﯾﺲ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ.

.۱۱-۳

ﺗﻐﺮات ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن ﺑﺮای ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۱۲-۳

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺮات ﻓﻨﯽ ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ،ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺷﺒﮑﻪ ای را در ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺧﻮد دارد .در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪار را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل

۴

ﺗﻐﺮات ،از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ،ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﭘﻮرﺗﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ارﺳﺎل ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ)(Email
ﺧﺮﯾﺪاران اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ.
 .۱۳-۳ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮارد ﺿﺮوری و اﺿﻄﺮاری ،ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ وی را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺮات ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد ﺿﺮوری و اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد دارد.
 .۱۴-۳ﺗﻐﺮات ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .۱۵-۳ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮد ﺣﻖ دارد ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ وی و اﻧﻄﺒﺎق
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮوﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ دارد.
.۱۶-۳

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورد.

.۱۷-۳

ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار ،ﺑﺎ آﻣﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﻣﺮاﺗﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

 .۱۸-۳در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪار در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮر را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو روز از ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺠﺎز؛ ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و ﯾﺎ اﻣﻀﺎ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.۱۹-۳

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 .۲۰-۳ﺧﺮﯾﺪار ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺪه را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دو ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺠﺎز آن ﺳﺮوﯾﺲ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻔﺖ روز ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺎ  ۱۴روز ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف از
ﺧﺮﯾﺪ و درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
.۲۱-۳

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﯿﺎز اﯾﺸﺎن و ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮﯾﺪار از ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺷﺪه ﻧﺪارد.

 .۲۲-۳ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوز
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ( ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﻔﺖ روز ﮐﺎری.
ب( ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ،دو روز ﮐﺎری.

۵

ج(ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ،دو روز ﮐﺎری.
د ( ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺮﺑﻮط.
ه ( ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻔﺖ روز ﮐﺎری.
و ( ﺳﺮوﯾﺲ  ،SSLﻫﻔﺖ روز ﮐﺎری
ی ( ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ،دو روز ﮐﺎری
 .۲۳-۳در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻔﺎرش در ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ ذﯾﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ و درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮوﯾﺲ را اﻋﻼم دارد.
 .۲۴-۳ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ  ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﻠﺐ اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۲۵-۳در ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی  .irﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺎﺪ و ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در زﻣﺎن ﺗﺎﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ در ﻣﺪارک ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺪ داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻌﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۲۶-۳در ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ و ﺗﻤﺪﯾﺪ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی  .irﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺸﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدی)اﯾﺮﻧﯿﮏ( ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﻐﺎم ﺛﺒﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ آن ،داﻣﻨﻪ ﺛﺒﺖ ،رزرو و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮد و در ﻋﻤﻞ آزاد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻘﺺ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی)اﯾﺮﻧﯿﮏ( ،ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ داﻣﻨﻪ را

ً
ﺷﺨﺼﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  Whoisداﻣﻨﻪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﻣﺎن
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺛﺒﺖ
ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی )اﯾﺮﻧﯿﮏ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
 .۲۷-۳در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف
ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺗﺐ اﺻﻼح را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد در ﻏﯿﺮ
اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻨﺪرج در
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎن ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 .۲۸-۳ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط از ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻮاره ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را اﯾﻤﻦ ﻓﺮض ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﺒﮑﻪ و
ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ْ
ذاﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺧﺪﻣﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در
 .۲۹-۳ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺪارد و ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

۶

 .۳۰-۳ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی)(Applicationو ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد.
 .۳۱-۳ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺒﺎدل داده ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪارد.
 .۳۲-۳ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار ،ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺪارد.
 .۳۳-۳ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﮕﺮ دادهﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺼﻮرت ﻋﺮف در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی آﻧﺮا ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ( و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ آﻧﺮا در اﺧﺘﯿﺎر
اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺘﯽ؛ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۳۴-۳ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺣﺴﺎب آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ از اﯾﻦ رو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻣﻮری ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪار از ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺴﺎب اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
 .۳۵-۳ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎزه دارد در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮوﯾﺲ)ﻫﺎ( و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺘﺮی وارد ﺷﻮد:
اﻟﻒ ( درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ.
ب ( رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽ.

ﻣﺎده  (۴اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن
.۱-۴

ً
ﺑﺪوا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﺷﺮﮐﺖ ،ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
رﺳﯿﺪ ﮐﺘﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﯽ  ۱۰روز ﮐﺎری ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف
را از ﻃﺮﯾﻖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از  ۱۰روز ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻌﻦ
ﺷﺪه در اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ داوری)ﻫﯿﺄت داوری ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﺮﮐﺐ از ﯾﮏ داور از ﺧﺮﯾﺪار،
ﯾﮏ داور از ﺷﺮﮐﺖ و داور ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﺧﺮﯾﺪار و ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ داور ﺳﻮم ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دو داور اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻃﺮﻓﯿﻦ( ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺮﯾﺪار و ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ارﺟﺎع
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﻫﯿﺄت داوری ﯾﺎ ﺷﻮرای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺿﯽاﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ داوری و ﯾﺎ دادرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ در ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺎده را در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی؛ از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده  (۵ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺧﺮﯾﺪار
ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺨﻄﯽ و ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ

۷

از ﺗﺨﻄﯽ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﻪ ﺗﺨﻠﻒ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎﻃﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺣﻖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت از
ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ) (۴ﻗﺮارداد ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری
اﯾﺮان ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺮورﻫﺎ ﺧﻼف ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار
ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻋﺎی ﺿﺮر و زﯾﺎن و ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی وارده ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت دادهای
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ) (IDCﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
.۱-۵

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ  Copy Rightاﯾﺮان و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد(.

.۲-۵

ﻧﺼﺐ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺳﺮور و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ارز و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺎزدﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

.۳-۵

ارﺳﺎل ﯾﺎ اﺟﺮای ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ)ﻣﺼﺪاق :ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  .vbsو  .batو  .comو  .exeو اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ( ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد؛
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ ﺑﺪون اﺧﻄﺎر از ﻓﻀﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮔﺮدد.

.۴-۵

ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﻦ آﻣﺪن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮور
ﮔﺮدد ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۵-۵

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ دارای اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮدد.

.۶-۵

وﺟﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺣﺎوی وﯾﺮوس ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻮی در ﻓﻀﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی.

.۷-۵

ارﺳﺎل ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ ) (Spamﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻮی؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﺛﺎﻟﺜﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﻼک،
ﮔﺰارش  Spamcopﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.

.۸-۵

ﺗﻌﺪاد اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎی  cPanelاز ﻃﺮﯾﻖ  SMTPدر ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ.

.۹-۵

ﺗﻌﺪاد اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎی  cPanelاز ﻃﺮﯾﻖ  PHPدر روز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ.

.۱۰-۵

ﺗﻌﺪاد اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎی  DirectAdminاﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ PHPو ﯾﺎ  SMTPدر روز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ.

.۱۱-۵

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.

.۱۲-۵

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﮔﺮدد.

۸

 .۱۳-۵اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل و ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ.
.۱۴-۵

راه اﻧﺪازی .Mail Server Open Relay

 .۱۵-۵ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ.
.۱۶-۵

ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده )(۴
ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺧﺘﻼل در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد)دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از دادهﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ،اﺳﮑﻦ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﻼش ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﺮ و ﯾﺎ ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز از
ﻣﺎﻟﮑﺎن آﻧﻬﺎ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ(.

 .۱۷-۵ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ)ﺣﻀﻮری  ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ( ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﻧﺎﺳﺰا و اﻓﺘﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ.

ﻣﺎده  (۶ﺣﺪود اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ  RAM ، CPU ، Disk Space، Data Transferﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه )ﺳﺮور(Server/
.۱-۶

ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺟﺰء ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .۱-۱-۶ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺻﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده از  CPUﻣﯿﺰان  %۵در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۲دﻗﯿﻘﻪ.
 .۲-۱-۶ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از  RAMدر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ  ۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ.
 .۳-۱-۶ﺣﺪاﮐﺜﺮ  Data Transferﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺮﮐﺖ.
 .۴-۱-۶ﺣﺪاﮐﺜﺮ  Disk Spaceﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺮﮐﺖ.

.۲-۶

ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد اﺧﯿﺮ ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﯾﺎ واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۳-۶

ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮ از ﺣﺪود ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ،ﺣﻖ ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺪون اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﺗﻌﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ارﺗﻘﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف،
اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

.۴-۶

اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﻖ ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎ ﺗﻌﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.

ﻣﺎده  (۷ﻣﺤﺘﻮا
.۱-۷

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .اﻧﺘﻘﺎل ،ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ داده
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮔﺮدد)اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ

۹

ﻣﻮارد ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﺳﺖ و اﺣﺼﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
 .۱-۱-۷ﻗﺮاردادن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ داده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽراﯾﺖ) (Copy Rightﺑﺪون ﻣﺠﻮز.
 .۲-۱-۷اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﻋﻼﺋﻢ و اﺳﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎری دﯾﮕﺮان.
 .۳-۱-۷اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﻟﻮﮔﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮان.
 .۴-۱-۷ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ ای اﯾﺮان.
 .۵-۱-۷اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ،ﮔﺮوه ،ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻗﻮم ﯾﺎ ﮐﺸﻮر.
 .۶-۱-۷اﻧﺘﺸﺎر اﮐﺎذﯾﺐ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان.
 .۷-۱-۷ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮد.
 .۸-۱-۷ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ) HYIP(High Yield Investment Programو ﯾﺎ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮﻣﯽ.
 .۹-۱-۷ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری اﯾﺮان و ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﺮورﻫﺎ در آن ﻗﺮار دارد.
 .۱۰-۱-۷ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.
 .۱۱-۱-۷اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ،ارﺳﺎل ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ روی داده ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ.
.۲-۷

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای درج ﺷﺪه در ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪار و ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻮی و ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۳-۷

در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺟﺒﺮان ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی وارد ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۴-۷

ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده )(۴
ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد و ﯾﺎ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را دارد ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﻀﺎﺋﯽ و داوری و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده  (۸ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
.۱-۸

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻃﯽ ۳۰روز ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ از زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﻟﻐﻮ ﺳﺮوﯾﺲ و
ﭘﺬﯾﺮش دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪار را ﻣﺴﺘﺮد دارد)ﻣﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،داﻣﻨﻪ ،SSL ،ﺳﺮور
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ،ﻫﺎﺳﺖ داﻧﻠﻮد ،ﻗﺎﻟﺐ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺑﻼگ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی

۱۰

درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮی( و ﭘﺲ از اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻗﺮارداد ﻗﻄﻌﯽ و ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در رد دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮی ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و از ﻣﺸﺘﺮی ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎی ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
.۲-۸

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ در ﺣﻮزه ﺧﺮﯾﺪ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮارداد را دارد .در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼﻻت و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وب و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻞ داﻣﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۳-۸

ً
)ﻣﺼﺪاﻗﺎ (Ping.eu :ﻣﻮرد
ﻣﻼک وﺟﻮد اﺧﺘﻼل در ﺳﺮوﯾﺲ ،ﮔﺰارش واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﮔﺰارش ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ردﯾﺎب) (Tracerﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

.۴-۸

زﻣﺎن اﺧﺘﻼل در ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪار در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ وی ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺪت اﺧﺘﻼل و ﺗﺎﺋﯿﺪ واﺣﺪ ﻓﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻌﯽ
آن از اﺑﺘﺪای دوره از دو دﻫﻢ درﺻﺪ ﮐﻞ دوره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺮوﯾﺲ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

.۵-۸

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻮرﺗﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ) (۲۴x۷ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۶-۸

ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ
ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ،زﻣﺎن دﻗﯿﻖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

.۷-۸

ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻪ واﺣﺪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدد زﯾﺮا در ﺧﺎرج از ﺑﺎزه ﻣﺬﮐﻮر اﻣﮑﺎن ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۸-۸

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و روﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﺧﺎص ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻐﺮ اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﺪ.

.۹-۸

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺪارد.

.۱۰-۸

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

.۱۱-۸

ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در راﺳﺘﺎی ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺒﺎل
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ داده ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از داده ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و

ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻮده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ داده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ)ﻧﺮم اﻓﺰار (ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎده  (۹ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص داﻣﻨﻪ
.۱-۹

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers/ICANNو ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻟﺘﯽ در آن ﻧﺪارد.

۱۱

.۲-۹

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ WHOIS ،ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)در ﺧﺼﻮص داﻣﻨﻪ ﻫﺎی  .irاﺳﺘﻌﻼم از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﺮان ﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.

.۳-۹

اﮔﺮ در ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪار ،داﻣﻨﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺟﻊ آن را ﺛﺒﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ،آن داﻣﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺛﺒﺖ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺮﯾﺪار در ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۴-۹

در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی) (Domain Panelﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮان،
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل را ﻧﺪارد.

.۵-۹

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ و ﺗﻤﺪﯾﺪ داﻣﻨﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه  .irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

.۶-۹

ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ داﻣﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت
ادﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن داﻣﻨﻪ را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ رای ﻣﺮاﺟﻊ و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

.۷-۹

ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺎرش ﺗﻤﺪﯾﺪ داﻣﻨﻪ ﺿﻤﻦ اﻃﻼع ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،از اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل داﻣﻨﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺎک ﺷﺪن داﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

ﻣﺎده  (۱۰ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
.۱-۱۰

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از FTPو
ﺳﺎﯾﺮ راه ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ)ﻧﻈﯿﺮ  ( Control Panelﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۲-۱۰

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت) (Uploadﻣﺸﺘﺮی در ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت)(download
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻧﺪارد.

.۳-۱۰

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻧﺪارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول ﻣﯽ دارد.

.۴-۱۰

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪار در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ اﯾﺸﺎن از ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺪارد.

ﻣﺎده  (۱۱ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص اﺟﺎره ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻫﺎﺳﺖ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ
.۱-۱۱

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻫﺎﺳﺖ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ارﺗﺒﺎط از راه دور) (Remoteﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮارداد ﻣﺘﻤّ ﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

.۲-۱۱

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮور از راه دور ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺳﺮور ﺑﻮده و در

۱۲

ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮء ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی  IDCاز ﺧﺮﯾﺪار اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
.۳-۱۱

ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺳﺮور ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﺳﺮور
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

.۴-۱۱

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮور ﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از اﻃﻼع ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.

.۵-۱۱

در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت دادهای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ) (IDCﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮر ﻣﺮﮐﺰ داده و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﮐﺰ
داده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده  (۱۲ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص
.۱-۱۲

ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ،ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات
ﺗﻤﺪﯾﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۲-۱۲

ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺧﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻋﻢ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ
ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

.۳-۱۲

ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ و اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺎ
ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ.

.۴-۱۲

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن داﻣﻨﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺬف ﺷﺪه از روی ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
ﻗﺮارداد ﻧﺪارد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

.۵-۱۲

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻃﻼع از زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎی ﺳﺮوﯾﺲ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻧﻘﻀﺎی ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪار را ﻫﻔﺖ روز
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ وی ﯾﺎدآوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﺧﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

.۶-۱۲

وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪار در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی وی در ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

.۷-۱۲

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮاﺋﻢ و اﻋﻤﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ اﻓﺰوده ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

.۸-۱۲

اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺪﯾﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد
دارد و ﻃﯽ ﻣﺪت ﻗﺮارداد اﻣﮑﺎن رﺟﻮع ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺮﯾﺪار وارﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

۱۳

.۹-۱۲

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ  ۷روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺘﻮب اﻋﻼم دارد در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻤﺪﯾﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۱۰-۱۲

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻋﺪم
ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮوﯾﺲ ،اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ اراﺋﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و ﻟﻐﻮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۱۱-۱۲

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و رﯾﺴﮏ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪن داراﺋﯽ ﺗﺮﯾﺪرﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮورﻫﺎی ﺗﺮﯾﺪ) (tradeاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﺪارد و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮک رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .در
ﺿﻤﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮور ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮدن آیﭘﯽ) (IPﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺴﮏ اﻧﺴﺪاد ﺣﺴﺎب ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﺣﺘﻤﺎل
اﻧﺴﺪاد ﺣﺴﺎب را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺎده  (۱۳ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی )(Backup
.۱-۱۳

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از داده ﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار
ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت از آرﺷﯿﻮ) (Archiveﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﻣﺴﻤﻮع ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.

.۲-۱۳

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی در ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺳﺮورﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻫﺎﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻫﺎﺳﺖ
ﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
 .۳-۱۳در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی از داده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 .۴-۱۳ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﯾﮕﺎن داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آرﺷﯿﻮ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد.
 .۵-۱۳ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﺧﺘﯿﺎر دارد از داده ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ از ﺑﺎب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺑﻪ روز ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.

ﻣﺎده  (۱۴ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
.۱-۱۴

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ و ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪار در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﯾﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻓﺎﮐﺘﻮر ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺮﻓﻪای آﻧﺮا از ﺧﺮﯾﺪار درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار اﺟﺒﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ

۱۴

ﺣﻖ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ) (۴ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ دارد.
.۲-۱۴

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮوﯾﺴﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮد در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻦ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺑﻦ ﻫﺎ در ﺑﺎزه ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ و اﯾﺎم ﺧﺎص ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.

 .۳-۱۴ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎزاد ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﻪ ارزش رﯾﺎﻟﯽ و ﮐﺴﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
.۴-۱۴

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ وﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎی ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.

.۵-۱۴

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ وﺟﻪ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﻮل ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۶-۱۴

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮخ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻧﺼﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

.۷-۱۴

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺑﻼگ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب ﺑﻪ ﮐﻞ
ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

.۸-۱۴

ﻟﻐﻮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

.۹-۱۴

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺠﻤﯽ از ﻫﺎﺳﺖ را از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻧﺪارد.

 .۱۰-۱۴ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم و اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻮق ﺣﻖ ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای آن ﺑﺪﻫﮑﺎر اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪار را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ آن در ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﻓﺮوش)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﻪ ﮐﻞ زﻣﺎن ﺳﺮوﯾﺲ( از ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ)اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺟﺮاﺋﻢ و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ( ﮐﺴﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده  (۱۵ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﻓﻮرس ﻣﺎژور
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار و ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺟﻨﮓ،
ﺷﻮرش ،آﺷﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﻔﺠﺎر ،اﻋﺘﺼﺎب ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺒﺎدل ارز و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮردﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان ﺟﺰء ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﻣﺤﺴﻮﺑﻨﺪ ،ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﻓﻮرس ﻣﺎژور ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر
آن)ﻫﺎ( ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ دارد .ﻣﻮارد ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪار در رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ زﻣﺎن ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎده  (۱۶اﻧﻘﻀﺎء و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪار و ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﺮوﯾﺴﺪﻫﯽ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻧﮕﻬﺪاری و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۱۵

ﻣﺎده  (۱۷ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮارداد
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ درج ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮش)ﺗﯿﮏ ( /در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻊ/ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ذﯾﻞ ﻗﺮارداد و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻮاد ﻗﺮارداد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ اﻣﻀﺎ ذﯾﻞ ﻗﺮارداد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺼﻮرت اﻟﺤﺎﻗﯽ ،در
ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد را از ﭘﯿﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎده  (۱۸ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮی
ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده و اراﺋﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از آﻧﺮا ﻧﺪارد
و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج
در  Whoisداﻣﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻋﻤﻮم از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده  (۱۹ﺧﺴﺎرت و رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
.۱-۱۹

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .در ﺿﻤﻦ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻮدن ،ﺑﯽ ﻋﯿﺒﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻢ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

.۲-۱۹

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻖ اﻣﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ)اﻋﻢ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ( اراﺋﻪ ﺷﻮد ،ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.۳-۱۹

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﺑﺮوز ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ)ﻣﺎﻧﻨﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ داده ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺳﺮور( ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

.۴-۱۹

ﺳﻘﻒ ﺧﺴﺎرات اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﺎده ) (۴ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ در ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ داده و ﺗﺄﺪ ﺷﺮﮐﺖ را ذﯾﻞ آن
اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﺎرج از اﺳﻨﺎد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﯿﺄت داوری ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ) (۴ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت)اﻋﻢ از ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی( ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺣﮑﻢ داوری ﻣﻠﺤﻮظ در ﻣﺎده ) (۴ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

.۵-۱۹

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮوط دﯾﮕﺮ اﻋﻢ از ﻣﮑﺘﻮب و ﻏﯿﺮ آن؛ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﺎرج

.۶-۱۹

ﻫﺮﮔﺎه رأی داوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ

ً
ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﻢ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد دﯾﮕﺮ

از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور رأی داوری ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ  ۳۰روز ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻃﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ،رأی داوری ﺗﺎ ﺗﻌﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺻﺪور دادﻧﺎﻣﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻼاﺛﺮ و
ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۱۶

ﻣﺎده  (۲۰ﺳﻠﺐ اﺧﺘﯿﺎر
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﺎده )ﻫﺎی(
ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮد را ﻓﺎرغ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻗﺮارداد ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده  (۲۱ﻧﺤﻮه ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻗﺮارداد
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻟﺐ )ﺳﺎﻋﺖ  -ﺗﺎرﯾﺦ  - IP -ﮐﺪ ﻗﺮارداد( ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع اﺳﺖ.ﮐﺪ ﻗﺮارداد در ﺧﻂ دوم
ﻗﺮارداد IP ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ) yyyy/mm/ddﯾﻌﻨﯽ روز /ﻣﺎه /ﺳﺎل( و
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ) hh:mm:ssﯾﻌﻨﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ:دﻗﯿﻘﻪ:ﺳﺎﻋﺖ( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج و اﯾﺠﺎد اﺳﺖ.

ﻣﺎده  (۲۲ﻧﺴﺨﻪ)ﻫﺎی( ﻗﺮارداد
اﯾﻦ ﻗﺮارداد در  ۲۲ﻣﺎده ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ و اﻣﻀﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪار رﺳﯿﺪ ،دارای اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ زدن ﺗﯿﮏ )

( ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) (١۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ،ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬ

و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۷

