
كه در این توافقنامه  ۴۳۷۵۰این توافقنامه توسط و ما بین شركت رایان پردازش نیرا (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 

” کاربر“و یا ” مشترك“شود از یك طرف و شما (وكیل، نماینده و جانشین شما) كه در این توافقنامه نامیده می” نیراکالود“

باشد. ورود به سایت، خرید هر اجرا می ود از طرف دیگر، تنظیم شده و قابلشنامیده می” خریدار“و یا ” مشتری“و یا 

ای رایگان و غیر رایگان و یا انجام هرگونه معامله، تعامل هسیک از خدمات و یا محصوالت، استفاده از هر یک از سروی

ها وابستگان و تمامی زیرمجموعه ،دارانو یا تراکنش با نیراکالود و تمامی پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان، مدیران، سهام

های این شرایط و قوانین بوده و در صورتی که شما با بخش و یا تمامی این شرایط و مستلزم پذیرش تمامی بخش

کدام از خدمات نیراکالود را استفاده ننموده و هیچ سایت نیراکالود خارج شده و هیچوبباشید باید از انین موافق نمیقو

د. در صورت خرید و یا سفارش هر کدام از محصوالت و خدمات، شما این یک از مح صوالت و خدمات را خریداری ننما

  اید.شرایط و قوانین را پذیرفته

قابل ارائه  ایهسسرویلمللی ناظر بر انقوانین نیراکالود تابعی است از قوانین جمهوری اسالمی ایران و سایر قوانین بی

ر دارند، نیراکالود و از آنجا ک رات آتی  نیراکالوده این قوانین در سطح دنیا به طور آنالین و ماهانه امکان تغ حق تغ

نسخه قوانین بروز شده را از طریق لینک به صفحه شرایط استفاده از خدمات در  داند ومیدر قوانین را بر خود محفوظ 

 سایت نیراکالود در دسترس عموم خواهد بود.وب

شود كه تمامی بندها و شرایط این توافقنامه را رعایت نماید. چنانچه خدمات و یا مه مشترك متعهد میدر این توافقنا

کند محصوالت نیراکالود را تهیه نماید، این توافقنامه باید به طور كامل و تا زمانی كه از خدمات و محصوالت استفاده می

د كه در صورت تمایل به قطع استفاده از خدمات مسئول خواهد پذیربرد، اجرا شود. مشترك میو از مزایای آن بهره می

  بود كه این موضوع را به پشتیبانان نیراکالود اطالع دهد.

  

  :تعاریف حقوقی

 نمايد.میاقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس ی يا حقوقی است که به عنوان شخص حقيقی خريدار: کس ۱.۱

 .قابل ارائه توسط شرکتی ارتباط وی ، فنیفزار انرم، یسرويس: هر يک از خدمات ثبت ۱.۲

که خريدار در آنجا حساب  https://nira.cloudو یا  https://niracloud.comبه آدرس ی وبسایت کاربری: وبگاه ۱.۳

را تمديد نموده يا ارتقا دهد  هاآن ،خود را مشاهدهی هاسرويستواند فهرست میکاربری داشته و از طريق اين حساب 

 است.ی و مشخصات خريدار در آنجا ثبت شده و قابل ويرايش و بروز رسان

ی اهلو ايميی که کليه مکاتبات الکترونيک https://niracloud.com/panelبه آدرس ی : وبگاهیپرتال پشتيبان ۱.۴

 .استی ره تيکت قابل پيگير خريداران و ساير کاربران با شرکت در آنجا ثبت و از طريق شما

کامال  که خريداری ا به نحوهقيمت ا وهتمحدودي، اهیقابل ارائه همراه با ويژگی اهتعرفه: فهرست کامل سرويس ۱.۵

 آگاه گردد.

يا اعالم انجام ساير خدمات بر  شده وی خريدار ی اهستحويل خدمات: ارائه شناسه يا کلمه عبور استفاده از سروي ۱.۶

 .کتور يا قرارداد بين خريدار و شرکتاساس فا

  کنند.میسايت خريدار را مشاهده و مرور وبکه از سراسر دنيا ی سايت: کليه اشخاصوبکاربر  ٧.۱

  

 



   :هویت

در پرتال کاربران و در بانک اطالعات ی است که مشخصات وی يا حقوقی حقيقی خريدار شخص :هويت خريدار ١.۲

  شود.میمديريت ی شده تحت حساب وی خريدار  یهاويسسرکاربران شرکت وجود دارد و 

صحیح بوده و  ا و شماره تماس و امثالهمهاطالعات هویتی ارائه شده و آدرس نماید که کلیهمیخریدار اذعان  ٢.۲

یصالح کوشد. نیراکالود حق دارد در صورت اعالم شکایت از مراجع ذمیرتال کاربران در پ هاآناره در بروز نگه داشتن همو

نیراکالود حق  .تصویر برابر اصل این اطالعات را از خریدار دریافت نماید، قضایی که نیاز به کنترل این اطالعات داشته

  تا تکمیل اطالعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس کاربر اقدام نماید. چنین مواردیدارد در 

حقیقی (با حروف فارسی) و مشخصات و آدرس کامل و دقیق گیرنده موظف است، از نام و نام خانوادگی سرویس  ٣.۲

در هنگام ثبت نام استفاده نماید و همچنین انتقال و تفویض حقوق و تعهدات خود به شخص، یا اشخاص حقیقی و 

حقوقی بدون اخذ موافقت رسمی شرکت رایان پردازش نیرا مجاز نبوده و عدم اجرای تعهدات مندرج در قوانین خرید، 

  دارد.مییق و یا لغو قرارداد را برای سرویس دهنده، محفوظ حق تعل

بایست توسط یکی از والدین سال تمام داشته باشند. اشخاص صغیر می ۱۸بایست حداقل کلیه کاربران نیراکالود می ٤.۲

ئول گردد قانونا مسیا قیم قانونی وی سرویس تهیه نمایند. شخصی که سرویس توسط وی برای شخص صغیر تهیه می

  باشد.رعایت کلیه قوانین و شرایط خدمات نیراکالود می

ی يا نماينده خريدار هريک به تنهائ ا و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خريدار وهتمالکيت سرويس و کليه مسئولي ٥.۲

  باشد.می

ی تمديد، به جاو ی خدمات نگهدار ی يا بهبود کيف کاهش هزينه وی و در راستای در صورتيکه به درخواست مشتر  ٦.۲

ی اهتمسئوليمشخصات خريدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکيت و کليه حقوق و 

  بر عهده خريدار خواهد بود.ی قانون

باشد و اجرای میبرابر با قوانین مندرج در صفحه مالکیت سرویس  اهتعهدات نیراکالود در قبال مالکیت سرویس ٧.۲

  درخواست خارج از آن میسر نخواهد بود.هر گونه 

  

  پشتیبانی و نحوه ارتباط

 ۶روز هفته و از ساعات  ۷ساعت و  ۱۶رتال مشتریان و به صورت انی فنی در نیراکالود بر مبنای پارائه خدمات پشتیب ١.۳

  باشد.شب می ۲۲بامداد الی 

و مقاالت شرکت را مطالعه کرده و در صورت باشند قبل از ارسال تیکت، بخش آموزش میکلیه مشتریان موظف  ٢.۳

  ) مورد نظر را ارسال کنند.درخواست پشتیبانیمناسب برای رفع مشکل خود، تیکت ( عدم پیدا کردن راه حل 

پشتیبانی  رتالی پاهتنها روش ارتباطی مستند و رسمی نیراکالود با خریدار، آدرس ایمیل خریدار و پاسخ به تیکت ٣.۳

میباشد که از طریق حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود و تنها روش ارتباطی مستند و 

  پیگیری تیکت خواهد بود. رسمی خریدار با نیراکالود، ثبت تیکت در پرتال مشتریان با دریافت شماره

خود را به زبان و فونت فارسی از سیستم پشتیبانی ارسال  ی پشتیبانیاهکلیه مشتریان موظف هستند درخواست ٤.۳

ی پشتیبانی خودداری اهبرای پیگیری درخواست… ی تماس با ما واهفرم ،ی واحد فروشاهنمایند و از تماس با تلفن

 کنند.



ی قدیمی اهباشند برای هر درخواست پشتیبانی یک تیکت جدید باز کنند و از باز کردن تیکتمیمشتریان موظف  ٥.۳

 و بسته شده خودداری کنند.

  چند تیکت متفاوت باز کنند. ،باشند برای یک درخواست مشابهمیمشتریان مجاز ن ٦.۳

ی ارتباطی مانند تماس تلفنی، چت و ... مستند نبوده و شرکت نیز صرفا اهبجز ارسال تیکت و ایمیل سایر روش :تذکر

  اشد و نه از طرق دیگر.بمیموظف به پاسخگویی از طریق تیکت و ایمیل 

ر يافته خود را از طرق معتبر ی خسارات وارد بر خريدار  نسبت به تبعات وی شرکت مسئوليت ٧.۳ که اطالعات تماس تغ

  به اطالع شرکت نرسانده است ندارد.

  

  تحويل خدمات

 :نحوه تحويل ١.۴

شده، مراتب از طريق ايميل ی خريدار پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار، با آماده تحويل شدن سرويس  ١.۱.٤

خريدار به آدرس ايميل مورد نظر ی شود. عدم دسترسمیيا برگه سرويس به خريدار اطالع داده  مندرج در پروفايل و

  گردد.میمانع تحويل سرويس ن

روز  ٢ت حداکثر حداکثر زمان تحويل، ايميل مذکور را دريافت ننمايد موظف اسی خريدار در صورتيکه در بازه زمان ٢.۱.٤

  پس از پايان زمان تحويل مجاز، مراتب را به بخش فروش شرکت اعالم نمايد.

که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به ی ايهيا محدوديت وی در صورت بروز شرايط ويژه فن ٣.۱.٤

  برابر خواهد بود. ٢افزايش زمان تحويل سرويس تا 

برابر زمان تحويل مجاز  ٢شدن ی شده تحويل نشده را تا قبل از سپر ی سرويس خريدار  خريدار حق درخواست لغو ٤.۱.٤

روز  ١٤روز باشد در صورت عدم تحويل، خريدار تا  ۷آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل 

  باشد.میخود نی مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداخت

شده وتحويل شده ی ر قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريدار دی شرکت مسئوليت ٥.۱.٤

  ندارد.

باشند در میی نزد ثبت کننده ديگر  ند واهيا تمديد نشد که توسط شرکت ثبت وی امرتبط با دامنهی هاسرويس ٦.۱.٤

  گردند.میهنگام پرداخت فاکتور تحويل شده فرض 

  :لحداکثر زمان تحوي ٢.۴

حاالت ممکن  با فرض بدترين کشور وی به شرايط عموم توجهشرکت که با ی اهسرويسی حداکثر زمان تحويل برا ١.۲.٤

  :است به شرح ذيل است

  یوز کار ر ٧ یسرور اختصاصالف) 

  روز کاری ٣ ب) سرور مجازی

  یروز کار  ٢ یج) سرويس ميزبان

  یروز کار  ٢ ثبت دامنه د)

در  )ب(به شکل آنی و مورد  )د(و  )ج(ق حداکثر زمان تحویل بوده و عموما موارد ی فواهتذکر: بدیهی است که زمان

  گردند.میطی چند ساعت تحویل 



، شرکت از شرکتی کنترل پنل آن به خريدار، بدليل سلب امکان نظارت کلمه عبور پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه و ٢.۲.٤

  نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.ی هيچ مسئوليت

د و فعال گردد با توجه به اينکه ی بنيادی اهبايست توسط پژوهشگاه دانشمیکه  irی اهدر مورد ثبت دامين ٣.۲.٤ تا

د دامين نداشته و همچنين به دليل نقص در مدارک يا مشخصات ممکن است ی شرکت کنترلی به طور کل در زمان تا

د دامين به طول انجامد، زمان رزرو اوليه    گيرد.میتحويل قرار ی دامين مبنامدت زمان تا

  باشد.میپذیر نثبت دامنه توسط نیراکالود امکان عودت وجه پس از ٤.۲.٤

  نخواهد داشت. ،نداهنشدهفته پیش از انقضا تمدید یک یی که تا اهنیراکالود مسئولیتی در قبال تمدید دامنه ٥.۲.٤

رائه شده به خريدار با مشخصات سرويس، خريدار در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ا :تطابق با سفارش ٣.۴

موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به شرکت اعالم نموده و شرکت موظف است مراتب 

اصالح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت شرکت صرفا محدود به اصالح سرويس پس از تاريخ 

  نخواهد يافت.ی افزايشی دهزمان سرويس باشد ومیفقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور اعالم خريدار و 

  

  :امنیت ، پایداری ومدیریت

  مدیریت:  ١.۵

شوند و مدیریت ) به کاربر تحویل داده میself managedی مجازی و اختصاصی به صورت مدیریت نشده (اهسرور ١.۱.٥

(امنیتی و  اهباشد. لذا انجام هرگونه کانفیگ، راه اندازی و بررسی از تمامی گروهمیبر به عهده کار اهی سرورفزار انرم

 باشد.میشبکه و ...) مستلزم پرداخت هزینه از سمت کاربر 

کند ولی خریدار خود مسئول است با اطالعات مینیراکالود  تالش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی  ٢.۱.٥

برداری صحیح از هسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهرنیراکالود م باشد.آشنائی داشته اری شده خرید فنی سرویس

  سرویس ندارد.

ی مجازی و اهو سیستم عامل به مشتری (در سرور فزاراسختدر حالت کلی شرکت بجز ارائه بدون مشکل  ٣.۱.٥

بک آپ گیری و .... کامال  ،مانند کانفیگ یفزار انرم خدماتارائه پشتیبانی سایر  از اختصاصی) و پرت ارتباطی مناسب

  باشد.میمصون 

کند به شکل رایگان می ٥.۱.١نیراکالود در جهت رضایتمندی مشتریان اقدام به انجام برخی از موارد ذکر شده در بند  ٤.۱.٥

  .باشدمیولی جزو وظایف شرکت ن

  ی خواهد کرد. فزار انرمدر جهت باال بردن سطح پشتیبانی الزم به ذکر است نیراکالود در صورت امکان تمام تالش خود را 

  امنیت:  ٢.۵

در محیط اینترنت ممکن است اطالعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه شرکت تمام ی به طور کل ١.۲.٥

ين حال از جانب نمايد، با امیو تبادل اطالعات به صورت محرمانه ی نگهدار ی امن برای ايجاد محيطی تالش خود را برا

خود را نا امن فرض نمايند. شرکت هيچ گونه ی خواهد که هميشه ارتباطات آنالين اينترنتمیاحتياط از خريداران 

 پذيرد.میديگر را نی خود با جاهای در رابطه با امنيت تبادل اطالعات از شبکه و سرورهای مسئوليت

  باشد.میخود ی اهپايه سرويسخود مسئول حفظ امنيت ی شرکت با تدابير امنيت ٢.۲.٥



مورد استفاده خريدار ی اهيا برنامه ها و applicationها، فزارانرم ازی ناشی نسبت به ضعف ايمنی شرکت مسئوليت ٣.۲.٥

  ندارد.

  خود ندارد.ی سرورها بين خريدار ونسبت به امنيت تبادل داده مای شرکت مسئوليت ٤.۲.٥

  خريدار، توسط اشخاص ثالث ندارد. یاهسرويساختيار گرفتن کلمه عبور نسبت به در ی شرکت مسئوليت ٥.۲.٥

 باشد و همچنين آنمیموجود در سرويس خريدار ی هافزارانرمو  اهکليه دادهی شرکت موظف به رعايت محرمانگ ٦.۲.٥

  قرار نخواهد داد.(بجز مراجع قضایی ذیصالح) را در اختيار اشخاص ثالث 

   :پایداری ٣.۵

باشد هر چند پایداری می ٪۹۹کلیه خدمات ارائه شده در ماه،  فزاراسخت) تضمین شده شبکه و uptime( اریمیزان پاید

الزم به توضیح است که سرویس . باشدمیدر ماه  ٪۱۰۰بسیار بیشتر و نزدیک به  اهسرویس فزاراسختعمومی شبکه و 

باشد و سرویس میی ممکن متناسب با نیاز خود اهگیرنده موظف به پیش بینی وضعیت اضطراری و بکارگیری راهکار

دهنده در هیچ حالتی در خصوص خسارات و مشکالت احتمالی ناشی از عدم دسترسی به سرویس دارای مسئولیت 

 نبوده و تنها موظف به رفع مشکل در سریعترین زمان ممکن خواهد بود.

 **Uptimeباشند به کل می آپشبکه اينترنت  خريدار دربه سرويس دهنده  یاهسرويسکه کليه ی : نسبت ميزان زمان

اين ی به دليل عدم رعايت بندها اهسرويساز ی سايت يا برخوبکه ی به درصد، در صورت دهیمدت قرارداد سرويس

  .شودمیقرارداد به حالت تعليق درآيند در اين زمان محاسبه ن

  

 مجاز خريدارغيری هافعاليت

از ی شود. شرکت تنها تشخيص دهنده تخطمیرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس از هر يک از شی تخط ١.۶

 دهیو يا اجتناب از سرويسی باشد. شرکت حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلمی با مدارک مستند شرايط مندرج

يط مندرج اطالع پيدا يک خريدار از شرای که شرکت از تخطی دارد. زمانمیخود محفوظ ی را در شرایط ذکر شده برا

از ادامه ی جلوگير ی موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است برای و يا حقوقی فنی کند نسبت به بررسمی

شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به  اهیتخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررس

شکايت و ی همچنين شرکت در صورت لزوم حق پيگرد قانون .دخواهد بوی محدودسازي، تعليق يا قطع سرويس خاط

از نظر ی که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولی دارد. هر گونه عملمیخود محفوظ ی اخذ خسارت از متخلف را نيز برا

دد. گرمیسرورها خالف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب ی کشور ايران يا کشور محل قرارگير ی قوانين جار 

خسارت يا هزينه مدت ی تحت هر عنوان مانند ادعا ،به خريدار متخلف از شرايط خدماتی شرکت هيچگونه وجه

وارده ی و معنوی باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات ماد

ويس مورد نظر خواهد ) سرInternet Data Centerنت راينت ایمرکز خدمات داده( IDCبه شرکت، ساير مشتريان شرکت و يا 

  بود:

  .که موجب اختالل در عملکرد سرور گردد اینصب و يا استفاده برنامه .۱

ن آمدن ی که موجب آلودگی ياهو يا سورس اهمخرب مانند انواع ويروسی خريدار مجاز به استفاده از کدها .۲ يا پا

  باشد.مین ،امنيت سرور گردد

برای ایجاد دسترسی  یويسنهبرنامی مختلف اهاستفاده از هر گونه ویروس، تروجان، شل و اسکریپت به زبان :توضیحات

باشد و در صورت آپلود این گونه میی متعلق به شرکت رایان پردازش نیرا مجاز ناهغیر مجاز به منابع سرورها  و سایت

  ری مسدود و کلیه اطالعات حذف خواهد شد.حتی فقط برای تست، بدون هماهنگی سرویس مشت اهبرنامه



ساير خريداران  شرکت و ديگر یهاسرويسکه موجب نفوذ به سرويس و ساير ی ضعيف نگارشی اهاستفاده از برنامه .۳

  گردد.

  سرويس مورد خريداري.ی عمدا و يا سهوا در فضا ،ويروسی حاوی هاوجود فايل .۴

شرکت ی تيم فنی مشابه و يا بررسی هايا سايت Spam copمالک، گزارش يا سهوا (  ) عمدا وSpamارسال هرزنامه ( .۵

  باشد).می

ی نیراکالود ممنوع اهای تبلیغاتی و اسپم ارسال ایمیل انبوه از سرویسهای گروهی، ایمیلهخبرنامه، ایمیل :توضیحات

 .باشدعمولی اینترنت در روز میاست. منظور از ایمیل انبوه ارسال ایمیل با تعداد بیش از کاربرد متعارف یک کاربر م

ی نیراکالود ممنوع است. ارسال هرگونه ایمیل تبلیغاتی یا اهار از تمامی سرویسبسال ایمیل تبلیغاتی حتی برای یکار

تواند بیش از سایت نمیوبباشد. همچنین هر کند ممنوع میگروهی، صرف نظر از باری که بر روی میل سرور ایجاد می

رسانی اطالع ،خبرنامه ،های (تبلیغاتیها به هیچ عنوان نباید شامل ایمیلر روز ارسال کند و این ایمیلپانصد ایمیل د

متخلف  برای موارد ذکر شده سرویس سرویس در صورت استفاده از ) باشد.یا گروهی یا عمومی و یا انفرادی جمعی

ردی که سرویس کاربر نیاز به تعداد بیش از پانصد خواهد شد. در مواو حداکثر یک هفته مسدود  ٢٤به مدت بالفاصله و 

د  ن  نیراکالودپذیرد رسیده باشد. کاربر می شرکتایمیل در روز دارد این موضوع حتمًا باید قبًال به تأ تنها مرجع تع

ایمیل  ۱۰مالک ایمیل گروهی شباهت کاربر باید در نظر داشته باشد  باشد.کاربرد متعارف مورد بحث در این ماده می

  .خواهد بود

  ه انجام اعمال مغاير قانون شرکت.باشد نسبت بمیدر آن ی که سرور ميزبان IDCشرکت و يا ی گزارش فن .۶

ايران (خريدار موظف به کسب اطالع کامل در مورد اين قانون ی اسالمی جمهور  ایعدم رعايت قانون جرائم رايانه .۷

  باشد)می

ی خاص وزارت ارشاد اسالمی اهبه دلیل سیاست :ی موزیک و فیلماهالف) سایت :اتو توضیحد مهم در این زمینه موار

ی فیلم و اهیی که به هر نحو (تخصصی و غیر تخصصی) در زمینهاهدر صورت شکایت توسط مراجع ذیصالح، از سایت

ود و کلیه سرویس مشتری بدون هماهنگی مسد ،کنند میزبانی نخواهند شد و در صورت تخلفمیموزیک فعالیت 

ی ضد اخالقی یا مخالف اهاز کلیه سایت :دینی و سیاسی –ی ضد اخالقی اهب) سایت اطالعات حذف خواهد شد.

سرویس مشتری بدون  ،پشتیبانی نکرده و در صورت تخلف ،یی که فعالیت سیاسی دارنداهادیان الهی و همچنین سایت

  هماهنگی مسدود و کلیه اطالعات حذف خواهد شد.

  خريدار و يا ساير خريداران گردد.که به هر شکل موجب اختالل در ارائه خدمات شرکت به  یهايفعاليتام انج. ۸

  اشخاص ثالث.ی اهاستفاده از سرويس جهت ايجاد اختالل و يا نفوذ در سيستم .۹

ر صورت تالش برای نفوذ غیر مجاز: دو  Port Scan - Phishing - Scam )الف  :و توضیحاتد مهم در این زمینه موار

، و اطالعات سایر مشتریان را دارندشناسایی مشتریانی که به هر شکلی قصد نفوذ و دسترسی غیر مجاز به سرورها 

، فعالیت در زمینه هک ب) سرویس مشتری متخلف بدون هماهنگی سریعا مسدود و کلیه اطالعات حذف خواهد شد.

 وببر روی سرورها و میزبانی  ،منیت و موارد خرابکارانها ،کرک ،در زمینه آموزش هک اهکرک و امنیت: کلیه فعالیت

سرویس مشتری سریعا مسدود و کلیه اطالعات حذف  ،باشد و در صورت مشاهدهمیشرکت رایان پردازش نیرا ممنوع 

  خواهد شد.

  باشد.میی مخصوص وارز مشکل ساز ناهبر روی سرور ٩موارد بند  :تبصره

  .mail server Open relayی راه انداز  .۱۰

  IRCانجام فعاليت  .۱۱



  منابع تخصيص يافته در هر سرويس. عدم رعايت محدوده استفاده از .۱۲

 Ram،CPU  ،HDDسایت و یا سرور مجازی که بیش از حد متعارف از منابع سرور (مانند وبمنابع سرور هر  :توضیحات

خواهد بود میزان مصرف سرویس خود را از منابع و پهنای باند یا شبکه) استفاده کند متوقف خواهد شد و کاربر موظف 

ن کننده حدود سرور تا حد استاندارد کاهش دهد تا سرویس کاربر مجدد فعال گردد. نیراکالود بسته به شرایط سرور تع

و گاه سرویس کاربر نباید باعث ایجاد اختالل در سرور متعارف استفاده از منابع سرور خواهد بود به این صورت که هیچ

سایت یا سرویسی که وبیا ایجاد کندی و یا کاهش کیفیت سرویس کاربران دیگر بر روی آن سرور گردد. همچنین هر 

بدین شکل موجب اختالل در کارایی و یا سرعت سرور یا شبکه شود تا زمان رفع این مورد متوقف خواهد شد. نیراکالود 

سایت و یا سرویس کاربر متوقف نگردد اما در مواردی وبدهد تا میدر تمامی موارد این موضوع را با اخطار قبلی انجام 

که این موضوع باعث ایجاد اختالل در سرور و یا کاهش کیفیت و یا سرعت سرویس کاربران دیگر موجود بر روی آن 

الزم  سرور گردد، بدون اخطار قبلی سرویس کاربر را برای بیست و چهار ساعت متوقف خواهد نمود و سپس اخطارهای

خود اقدام نماید. در صورت تکرار این  و یا سرور سایتوبنماید تا کاربر نسبت به رفع مشکل را برای کاربر ارسال می

ن حدود موضوع سرویس کاربر به طور کامل و برای همیشه قطع خواهد شد. کاربر می پذیرد نیراکالود تنها مرجع تع

  باشد. مورد بحث در این ماده می استاندارد

و شکايت از متخلف به ی شرکت حق پيگرد قانونی كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائل مختل .۱۳

ی شود: دسترسمیاز اختالل در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل ی ياهدارد. نمونهمیرا محفوظ ی مراجع قانون

ی جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذير  یگونه تالش برا، سيستم يا شبكه، از جمله هر اهيا استفاده غير مجاز از داده

به اطالعات  یدسترس یيك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تالش برا

ر و يا حذف اطالعات  یيك سيستم، تالش برا یپر كردن فضا ی، تالش عامدانه برایالكترونيك یاهنامه ها تسايوبتغ

  و ... هاآنبدون مجوز از مالکان 

نیست  هاآنبرای دسترسی به  loginای که نیاز به  VPNو یا  Proxyی اهگردد، سرویسمیسرویس گیرنده متعهد  .۱۴

به صورتی که  اه) را بر روی سرورهای خود نصب نکند. استفاده از این نوع سرویسAnonymous Proxyدر اصطالح ( 

  باشد. میمانع داشته باشند بال authenticationنیاز به 

  

  و ... Ram – CPU - Disk Usage - Traffic Data Transfer محدوده استفاده از منابع

شرکت  یهاسیسرويا در سايت اين موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع  خود و یشرکت در تعرفه ١.۷

  شرکت خواهد بود.ی و واحد فنی کنترلی هافزارانرمالک تشخيص، مو  در تعرفه درج شده است هاسیسروعموم ی برا

ن شده، حق قطع سرويس بدون اخطار قبل ٢.۷ ن ی شرکت در صورت تجاوز منابع سرويس کاربر از حدود تع تا تع

 شرکت، پس از ارتقا سرويس توسط خريدار خواهد رساند. در اين صورتوضعيت را خواهد داشت و مراتب را به اطالع 

  خواهد نمود. دهیه سرويسداميا کاهش مصرف، اقدام به ا خريدار و

نيستند از حد استاندارد سرويس تجاوز نمايد به ی منابع که قابل اندازه گير ی در صورتيکه خريدار در استفاده از برخ ٣.۷

ن تکليف جديد را دارد.   تشخيص بخش فني، شرکت حق قطع سرويس تا تع

ت اشتراکی به هیچ وجه اجازه قرار دادن فایل و اطالعات برای دانلود کاربران داده نخواهد بر روی سرورهای هاس ٤.۷

 شد و در صورت مشاهده بدون هماهنگی سرویس مشتری مسدود و کلیه اطالعات حذف خواهد شد.

شرکت رایان ی هاست اشتراکی اهبر روی سرویس اهی ارائه خدمات میزبانی رایگان و از این قبیل سایتاهسایت ٥.۷

پردازش نیرا قابل میزبانی نبوده و به محض مشاهده بدون اطالع قبلی سرویس مشتری مسدود و از روی سرور حذف 

 خواهد شد.



کنند به دلیل استفاده بیش از حد میفعالیت  دهییی در زمینه جامعه مجازی و چت روم و وبالگاهمیزبانی سایت ٦.۷

بر روی سرورهای مجازی مشروط به عدم  اهدور نخواهند بود و میزبانی این سایتاز منابع بر روی هاست اشتراکی مق

 استفاده بیش از حد از منابع سرور خواهد بود.

ی اشتراکی معمولی غیر مجاز است و تنها بر اهبر روی هاست اهسرویسوبی تحلیلی و خبری و اهمیزبانی سایت ٧.۷

  .باشندمیتصاصی قابل میزبانی ی حرفه و سرورهای مجازی و اخاهروی هاست

  

  محتوا 

گونه اطالعات يا انتشار هر  یاستفاده گردد. انتقال، نگهدار ی بايست در جهت مقاصد قانونمیشرکت  یهاسیسرو ١.۸

ممنوع است. اين مورد  ،کمک کند یباشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاص یيا داده که مخالف هر قانون اجراي

ی اهاستفاده غير مجاز از لوگو - ديگرانی جار تی استفاده غير مجاز از عالئم و اسام :باشد ن مواردایتواند شامل می

و ی اينترنتی اهیکاله بردار  - انتشار اکاذيب عليه ديگران - شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور اهانت به هر - ديگران

 - یسيستم هرمی يا دارا و HYIPعال در زمينه فی اهسايت - جب فريب بازديدکنندگان شودکه موی هرگونه عامل

  .یلمللاشناخته شده تروريست بينی اهگروهی مرتبط يا حامی اهسايت

ز شرکت تماما بر شده ای يا متصل به دامنه خريدار  درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار وی مسئوليت محتوا ٢.۸

که توسط اشخاص ثالث نيز انجام  یيا موارد و وسه . اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد وعهده خريدار است

  پذيرد خواهد بود.می

وارد بر ی جزئ وی کل ،یمعنو وی مادی اههزينه جبران کليه خسارات و ایهدر صورت عدم رعايت قانون جرائم رايان ٣.۸

  به مراجع ذيصالح بر عهده خريدار خواهد بود.ی شرکت در پاسخگوئ

 اقامه دعوا و ا وهست در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويسشرکت برطبق قانون موظف ا ٤.۸

يا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع  مجرمانه در سرويس خود وی ارائه اطالعات خريدار که محتوا

  اقدام نمايد.ی قضائ

(اعم از اقدام  dosو خسارات ناشی از حمالت  اهروبرو هستند، کلیه هزینه ddosیی که با حمالت اهمیزبانی سرویس ٥.۸

ی نیروی انسانی درگیر در مسئله بر عهده اهی ترافیک مصرفی و هزینهاهبه حمله و یا دریافت حمله) شامل هزینه

باشد. الزم به توضیح است که در صورت نیاز با تشخیص سرویس دهنده و پس از وقوع چنین میسرویس گیرنده 

  گردد و سرویس گیرنده دیگر امکان استفاده از سرویس را دارا نخواهد بود.میسدود حمالتی سرویس م

  

  مسئوليت خريدار

ايران را رعايت نمايد. درصورت ی اسالمی خريدار موظف است که کليه مواد توافقنامه، ضوابط شرکت و قوانين جمهور  ١.۹

 دريافت خسارت از خريدار را دارد و وی قانون عدم رعايت، شرکت حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد

يا  بابت فسخ سرويس و یباشد همچنين هيچ وجهمیهزينه وارده بر شرکت  خريدار موظف به جبران کليه خسارات و

 ايام باقيمانده سرويس يا خسارت وارده به خريدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

بايست به حقوق ساير خريداران میباشند همچنين میرويس تهيه شده خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با س ٢.۹

شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب 

ا نخواهد ر یدارد. ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضمیخود محفوظ  یگردد را برامیاختالل در سرويس ساير خريداران 

  داشت



گردد که با پايان سرويس به پايان می به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس بر ٣.۹

  شرکت خواهد بود.ی حقوق وی خريدار همواره موظف به رعايت قوانين عموم ديگر قوانين پابرجا بوده وی رسد. بندهایم

باشد و شرکت تنها مسئول ارائه میشده با خريدار ی صحيح از سرويس خريدار  عدم استفاده یهامسئوليتکليه  ٤.۹

  باشد.میخود ی ميزبانی اهاعالم شده در بستهی سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فن

های خود در پرتال کاربری را حفظ نماید. گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطالعات حسابمشترك متعهد می ٥.۹

لیت تمامی عملیاتی كه به وسیله حساب مشترك انجام گیرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غیرمجاز مسئو

گونه مسئولیتی در قبال هرگونه بدیهی است نیراکالود هیچ و یا ناقض امنیت صورت بگیرد کاربر باید سریعًا اطالع دهد.

، شده ور و یا حساب مشترك با و یا بدون اطالع مشترك انجامضرر و زیان كه بر اثر استفاده فرد دیگری از كلمه عب

بایست به دلیل امنیتی اطالعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مشترك می پذیرد.نمی

که مورد عدم دسترسی دیگران به اطالعات حساب، نام كاربری و كلمه عبور خود احتیاط نماید. الزم به یادآوریست 

های کاربر در تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری گردد زیرا حسابدسترسی غیرمجاز افراد دیگر به حساب کاربر می

ر داد و توان از طریق آنباشند که میهایی مینیراکالود دارای دسترسی ها سرویس را به طور کامل حذف کرد و یا تغ

تحت هیچ  نیراکالود و مسئولین فنی شرکت هاد انتقال داد که در این حالتیا به طور کامل به خارج از شبکه نیراکالو

رات انجامنتوانشرایطی نمی  شده را به حالت اول بازگرداند و یا سرویس کاربر را مجدد فعال نمود. د تغ

ای) مورد اجاره یافته و اطالعات موجود بر سرور(ههای تخصیص  IPخریدار مسئول تمامی اطالعات مبادله شده در  ٦.۹

  گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.دهنده هیچبوده و سرویس

  

  پشتیبانینحوه  گارانتی و

را دارد. در خصوص اختالالت و موارد ديگر مانند  های خودسرویسدر حوزه  دهیشرکت تنها مسئوليت سرويس ١.۱۰

متوجه ی که نزد ديگران ثبت شده است مسئوليت ایمشکل دامنه ها وفزارانرم ،وبی ويسنهبرنام، ارتباط اينترنت خريدار

 باشد.میشرکت ن

معتبر که بايد توسط شرکت تائيد شده  Tracerيک سايت  وی مالک وجود اختالل در سرويس، گزارش واحد فن ٢.۱۰

  باشد، است.

آن از ی که ميزان تجمعی صورتدر  ،یتائيد واحد فن با اعالم مدت اختالل و خریدار وی در صورت درخواست کتب ٣.۱۰

  د.شومیبه مدت دو برابر زمان عدم دسترسی، به دوره ماهیانه سرویس افزوده % کل دوره بيشتر باشد ۱دوره از ی ابتدا

که زمان . باشدی بايد از طريق پرتال پشتيبانی و پشتيبانی گارانتی هادرخواستی نحوه ارتباط مستند خريدار برا ٤.۱۰

  وهويت خريد مشخص باشد.ی است، زمان دقيق رسيدگدقيق ارسال درخو

خريدار ی و مصالح شرکت تعريف شده و برای بين المللی شرکت بر اساس استاندارد فنی و رويه عموم اهسرويس ٥.۱۰

ر است و   الزم خود را قبل از خريد سرويس بعمل آورده باشد.ی خريدار موظف است بررس خاص غير قابل تفکيک و تغ

  ندارد. یشده با نياز مشتر  یدر قبال عدم تطابق سرويس خريدار ی ت مسئوليتشرک ٦.۱۰

  ندارد.ی باشد مسئوليتمینی را که مورد تائيد بخش فنی هائفزارانرمشدن ی شرکت نسبت به نصب و عمليات ٧.۱۰

ها ت. درخواسباشدمیساعت پس از ثبت آن  ٣٦ی پشتیبانی اهو درخواست اهحداکثر زمان پاسخگویی به تیکت ٨.۱۰

  .روز پاسخ داده خواهند شد ٧و مشکالتی که نیاز به بررسی بیشتر و پیگیری داشته باشد حداکثر طی 



ی هاسدارای گارانتی برگشت وجه با قید مشکل/ایراد برای تمامی سروی ،روز تقویمی از زمان تحویل ۳شرکت معادل  ٩.۱۰

  گیرد.میی برگشت وجه به سرویس خریدار تعلق نباشد و از این رو پس از این زمان، گارانتیخود م

باشد. در صورت برگشت وجه از سمت میخریدار باید توجه داشته باشد که این گارانتی برگشت وجه صرفا برای یکبار 

  توسط کاربر امکان برگشت وجه وجود ندارد. ،ارائه دهنده سرویس و خرید مجدد

رات فنی،  ١٠.۱۰ ارائه شده دارد. در مورد ای هسرا در سروی ایی یا شبکهفزار انرم، فزاریاسختنیراکالود حق انجام تغ

راتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می رات  نیراکالوددهد تغ موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغ

خریداران اطالع رسانی  Emailنامه به آدرس ارسال خبر رتال پشتیبانی و یایا پ رتال کاربران، پنیراکالودسایت وباز طریق 

رات،  رات سازگار نماید. در صورت قطعی موقت در طی اجرای این تغ نماید. خریدار موظف است خود را با این تغ

  باشد.میسرویس دهنده موظف به جبران زمان قطعی 

گردد میشکالتی که موجب عدم دسترسی به سروراختصاصی مشتری از راه دور نیراکالود تنها در صورت بروز م ١١.۱۰

عملکرد خریدار باشد هزینه پشتیبانی و مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر س

 از خریدار اخذ خواهد شد.” مدیریت سرور“و سرویس  IDCطبق فاکتورهای 

خریدار موظف به اعالم مورد به بخش پشتیبانی  ،ل که موجب عدم دسترسی به سرور شوددر صورت بروز مشک ١٢.۱۰

  باشد.میبوده و نیراکالود پس از اطالع موظف به رفع مشکل 

به طور کلی  به هر دلیلی که باشد، هیچ مسئولیتی متوجه سرویس دهنده نخواهد بود. اهاز دست رفتن داده ١٣.۱۰

ها با خود خریداران بوده و همه خریداران اطالعاتی و ایمیل هابانک ا،ه، فایلاهن از دادهمسئولیت تهیه نسخه پشتیبا

د سرور نگهداری نمایند. در صورت وی مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات نیراکالاهبایست پشتیبان کلیه دادهمی

عتراضی مسموع نخواهد بود و نیراکالود در این زمینه بروز هرگونه مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطالعات، هیچگونه ا

  هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ی اهباشد و پینگ تایم شبکه سرویسمیمیلی ثانیه  ۱۰۰الی  ۱۰پینگ تایم شبکه ایران از نقاط مختلف کشور در حدود  ١٤.۱۰

ای زیرساختی شبکه داخل کشور هتظرفیباشد که با توجه میمیلی ثانیه  ۳۵۰الی  ۹۰مستقر در خارج از ایران در حدود 

ممکن است پینگ تایم در مواقعی به بیش از این مقادیر افزایش یابد. در این صورت سرویس دهنده نسبت به بررسی 

ماید. الزم به توضیح است که رفع مشکالت نیمسئله با توجه به مستندات ارائه شده از سوی سرویس گیرنده اقدام م

بایست شخصا به میهای مختلف خارج از اختیارات سرویس دهنده بوده و سرویس گیرنده  ISPموجود در شبکه 

  اقدام نماید. هاآنپیگیری و رفع 

نیراکالود هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد اضطراری مانند بالیای طبیعی،  ١٥.۱۰

ای دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز هتدودیجنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، مح

چنین مواردی تالش برای کاهش اثرات این موارد انجام خواهد شد. بروز هر یک از موارد اضطراری موجب تخطی 

  خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد. تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد اضطراری خواهد بود.

به عنوان پروکسی و یا  سرورهای مجازی و اختصاصیاز ولیتی در برابر استفاده کاربر الود هیچ گونه مسئنیراک ١٦.۱۰

ر آی در صورت فیلتر شدن از سمت زیرساخت ایران،و فیلترشکن را ندارد  عالوه بر این پی نخواهد بود. موظف به تغ

  باشد.میجرا نهیچ گونه برگشت وجه برای روزهای باقی مانده از سرویس قابل ا

و به شرح  قبل عنوان شده از ایهندر زما سایت (برای سرورهای مجازی)،وبدر  موجود یاهنصب سیستم عامل ١٧.۱۰

ای دیگری را نماید زمان هخاص و یا کانفیگ میجعامل از ای چنانچه کاربر درخواست نصب سیستم باشد.می ٤.۲.١بند 

  تر از حالت عادی باشد.اند طوالنیتومیمت فنی به نظر قسپاسخگویی به این موارد بسته 

  

  



  ضوابط خاص دامنه

باشد ی جريمه تاخير نسبت به تعرفه عادی تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمديد، ممکن است دارا ١.۱۱

 ردد.گیضوابط شرکت اخذ م وی و ثبت کننده اصل ICANNکه اين جريمه مطابق با قوانين 

. استعالم از ثبت irی اههدر خصوص دامن. ( اشدبیمی لمللانبيی ها whois مدت ثبت دامنه،ی مستند براتاريخ  ٢.۱۱

 کننده مستند خواهد بود.)

باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننمايد و يا در حين تکميل مراحل ثبت، آن ی ادامنهاگر در سفارش خريدار،  ٣.۱۱

به شرکت باشد که به هر دليل انجام نگردد، شرکت تنها  یاهيا انتقال دامن ثبت گردد وی دامنه توسط شخص ديگر 

 باشد.میموظف به بازگرداندن هزينه ثبت و يا انتقال آن دامنه به حساب خريدار در پرتال کاربران 

از تکميل  شرکت حق ممانعت ،خارج از شرکت از طريق پرتال کاربرانی در صورت درخواست انتقال يک دامنه به پنل ٤.۱۱

 .مراحل انتقال را ندارد

دهد عدم پذيرش توسط میخريدار را به صورت واسط انجام ی انتقال برا تمديد دامنه و از آنجا که شرکت ثبت و ٥.۱۱

را متوجه شرکت ی يا تمديد دامنه به هر دليل مسئوليت نسبت به ثبت و ir.يا ثبت کننده  و یالمللبينثبت کنندگان 

 نخواهد کرد.

 خود تحقيق الزم را به عمل آورده وی دامنه برای خريدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکيت ٦.۱۱

آن دامنه را  یالمللبين وی شخص ثالث صاحب حق مورد تائيد شرکت و مراجع ذيصالح ايرانی شرکت در صورت ادعا

 نمايد.میعمل  یالمللبينيا قوانين  مراجع وی مسدود نموده و به را

 های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.حرف باشد. دامنه ٣حداقل طول هر دامین باید  ٧.۱۱

 استفاده از _ (خط زیر) یا فاصله یا نیم فاصله یا نقطه یا کاما در نام دامنه ممکن نیست. ٨.۱۱

ت. نام کشور (به هر صورت)، نام ثبت برخی اسامی واحدهای اداری کشور منحصرًا در اختیار واحدهای ذیربط اس ٩.۱۱

 اند.ها و شهرها از این جملهها، فرمانداری، شهرستاناستان

ثبت اسامی آثار طبیعی، آثار تاریخی، فرهنگی و ملی، اسامی مذهبی و اسامی مشاهیر در اختیار واحدهای ذیربط  ١٠.۱۱

 برای غیر صادر کند.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است مگر آنکه آن وزارتخانه مجوز کتبی 

ا و مؤسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و ههاا، دانشگههاتنها برای آموزشگ ac.ir, sch.irهای ثبت دامنه ١١.۱۱

تنها برای مؤسسات  ac.irپرورش و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه میسر خواهد بود. ضمنًا 

مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی ثبت آموزشی دارای مجوز دارای 

 شود.می

های دولتی، همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و ها و ارگانتنها برای سازمان gov.ir, org.irهای ثبت دامنه ١٢.۱۱

 امضای معتبر آن سازمان میسر خواهد بود.

 خدمات دهنده اینترنت دارای مجوز رسمی قابل ثبت است. ICP / ISPهای تنها برای شرکت net.irهای ثبت دامنه ١٣.۱۱

 پذير است.ثبت شرکت امکانی ثبت شده، همراه با ارائه روزنامه رسم هایشرکتی تنها برا co.irی هادامنه ١٤.۱۱

 د.و ... قابل ثبت نیستن web.co - web.netهای رزرو شده مانند دامنه ١٥.۱۱



کننده برای قیمت قطعی ثبت دامنه نیستند. در برخی موارد شرکت اصلی ثبت، تیساثبت شده در وب یهامتیق ١٦.۱۱

های معمولی وجود نخواهد داشت. در کند که امکان ثبت با قیمتهای باالتری را پیشنهاد میی خاص هزینهاهدامین

 شود.التفاوت اخذ خواهد شد و یا سفارش لغو میاین صورت مابه

د نهایی ثبت دامنه در برخی موارد ممکن است حداکثر تا  ١٧.۱۱  ساعت زمان ببرد. ٤٨تأ

) به عنوان متولی این موضوع www.nic.irهای بنیادی (توسط پژوهشگاه دولتی دانش irهای تحت تمامی دامنه ١٨.۱۱

قص تمامی نف به اجرای کامل و بیکاربر موظ باشد.ها میگردند و نیراکالود کارگزار ثبت این نوع دامنهمیدر کشور ثبت 

در صورت  .باشدو تمامی موارد دیگر می irهای شامل دامنه www.nic.irهای تحت موارد مندرج در راهنمای ثبت دامنه

باشد. همچنین کاربرانی که اقدام به انجام هرگونه عدم رعایت کامل راهنما مسئولیت تمامی موارد دیگر به عهده کاربر می

های نامه پژوهشگاه دولتی دانشنمایند موظف به رعایت تمامی بندهای موافقترابطه با این نوع دامنه می عملیات در

باشند در این مورد تمام می www.nic.ir/Domain_Register_Policy.html) به آدرس اینترنتی www.nic.ir( بنیادی

باشند و عدم درک و تفهیم از طریق بخش فروش می ایت و چهسبکاربران موظف به دریافت کامل راهنما چه از طریق و

  باشد.نامه و یا عدم دریافت و یا عدم مطالعه آن رافع مسئولیت کاربران نمیاین راهنما و موافقت

د شدن نام دامنه توسط فیزیک نظری ایران ( IRی اهفعال سازی دامنه ١٩.۱۱ باشد لذا درصورت می) Nic.irمستلزم تا

برای ثبت دامنه از طرف فیزیک نظری ایران، … ، تعهد نامه و)…(اسکن کارت ملی، روزنامه رسمی ودرخواست مدارک 

یرد گیمباشد و از آن جایی که این کار توسط نیروی انسانی صورت می info@nic.irمشتری موظف به ارسال مدارک به 

گو این گونه به هیچ وجه پاسخنیراکالود ود و ای ملی متوجه فیزیک نظری ایران خواهد بههکلیه دیرکردها در ثبت دامن

  مشکالت نخواهد بود.

و  آریآی نمایندگی دامنه اهی ریز نمایندگی یا بک اوردر بر روی سرویساهمشترک مجوز راه اندازی سرویس ٢٠.۱۱

الفاصله مسدود سرویس مشترک ب ،را ندارد و در صورت تشخیص استفاده غیر مجاز رایان پردازش نیرامللی شرکت لانبی

  مسئولیتی در قبال بازگشایی مجدد سرویس نخواهد داشت. نیراکالودخواهد شد و 

  

  ضوابط خاص ميزباني

وب به خريدار نداشته و خريدار موظف به ی ميزبانی موجود در فضای اهدر قبال تحويل دادهی شرکت مسئوليت ١.۱۲

 خواهد بود. FTPاستفاده از 

به ی اطالعات و downloadيا  خريدار وی ميزبانی ) در فضاUploadاطالعات (ی ه بارگذار نسبت بی شرکت مسئوليت ٢.۱۲

 صورت رايگان ندارد.

 خريدار به صورت رايگان ندارد.ی برا فزارانرمنسبت به نصب ی شرکت مسئوليت ٣.۱۲

ی است با اطالعات فنخريدار خود مسئول ی کند ولمیی خريدار در مسائل فنی شرکت تالش خود را جهت راهنماي ٤.۱۲

  صحيح از سرويس ندارد.ی نسبت به آموزش نحوه بهره بردار ی شرکت مسئوليت داشته وی وب آشنائی سرويس ميزبان

ر نسخه هیچ  ٥.۱۲ های میزبانی روی سرویس بر اساس درخواست خریدار و بر ای، ابزار و بستهفزارانرمامکان نصب و تغ

  اشتراکی وجود ندارد.

د پرداخت مشتری به صورت آنی تحویل داده اهویسکلیه سر ٦.۱۲ شود ولی در بعضی میی میزبانی اشتراکی پس از تا

  روز کاری فعال سازی سرویس به عقب بیافتد. ٢از موارد ممکن است تا 

  



  ساير ضوابط خاص

در صورت  موده ونمايد را از نظر تمديد شدن کنترل نمیکه نزد شرکت تمديد ی ايهسسرويخريدار موظف است  ١.۱۳

به مقام از طریق تیکت  مراتب را کتباء پس از زمان انقضای تقويم روز ٧عدم اعمال مراتب تمديد توسط شرکت، حداکثر 

 يا واحد شکايات ارسال نمايد. مسئول و

ت مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورء و امضا با مهر وی توافقات خاص تنها به صورت کتب ٢.۱۳

 .و يا به هر شکل ديگر از درجه اعتبار ساقط استی يا شفاهی کتب

 شده را کنترل نمايد.ی صحيح سرويس خريدار ی اجرا خريدار موظف است تحويل، تطابق و ٣.۱۳

ی ميزبانی سرورهای بدست آوردن دامنه از دست رفته و يا اطالعات حذف شده از روی برای شرکت هيچ مسئوليت ٤.۱۳

 .رارداد نخواهد داشتپس از اتمام ق

ی اهباشد ليکن شرکت، انقضاء سرويسیبر عهده خريدار م هاآنکنترل  مسئوليت اطالع از زمان انقضا سرويس و ٥.۱۳

ی خريدار به پست الکترونيکی نمايد و عدم دسترسمیی يادآور ی روز قبل از طريق پست الکترونيک به و ١٤خريدار را از 

 ايجاد نخواهد کرد.شرکت ی را برای خود، مسئوليت

در پرتال کاربران قرار دارد و همواره  ی وخريدار در حساب کاربر ی هاو پرداخت اهسسرويوضعيت اعتبار، فهرست  ٦.۱۳

مراجعه  ،به آن اختصاص داده شدهاز وضعيت عملکرد خود از طريق شناسه و کلمه عبور ی آگاهی تواند برامی مشترک

 نمايد.

به ی اعمال تشخيص کارشناس جرائم وی از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسی ناشمدت زمان قطع سرويس  ٧.۱۳

 گردد.میافزوده ن دهیمدت زمان سرويس

ا تنها در هنگام هاز سرويسی شده در برخی پيش بينی اهامکان دريافت هرگونه سرويس هديه و يا کمک هزينه ٨.۱۳

ه آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزينه آن به مدت قرارداد امکان رجوع بی خريد بسته وجود دارد و ط

  شود.یخريدار واريز نمی حساب کاربر 

گیرد و هزینه آن معادل تفاضل هزینه دو سرویس نسبت به یک میاز یک سرویس به سرویس باالتر انجام ء ارتقا ٩.۱۳

  گردد.می توسط پشتیبانان محاسبه و اعالمباشد که میماه کامل 

  .شودیخريدار تنزل داده نمی اهيسسرو ١٠.۱۳

رات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتب ١١.۱۳ و يا ارسال ايميل درخواست مذکور از ی خريدار يا نماينده وی تغ

  در پرتال کاربران انجام ميگردد.ی طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربر 

ر مالکيت ی برای موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدام در موردی که اطالعات کافی تواند تا زمانمیشرکت  :تذکر تغ

  يک سرويس صورت ندهد.

  

  شرایط و قوانین مالی

  .اعالم شده در پرتال کاربران بپردازدی اهبيا در وجه حسا وی خريدار موظف است پرداخت خود را به طور نقد ١.۱۴

خود از محل قطع ی اههدر پرداخت و ساير هزين ر، سود تاخيمين و وصول کليه مطالبات و جرائمشرکت، حق تا ٢.۱۴

ا و اعتبارات خريدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتيکه خريدار فورا به اخطار اعالم هسموقت و يا دائم کليه سروي

ی نمايد الزم به ذکر است مدت قطعمیرا از خود سلب ی شرکت توجه ننمايد حق هر گونه اعتراض بعدی شده از سو



ی ناشی اهتافزوده نخواهد شد و کليه مسئوليی هدسازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرويی س ناشسروي

  اشد.بیاز اين نوع قطع سرويس برعهده خريدار م

زمان تحويل، با  شده يک خريدار دری خريدار ی و يا کاال هاسرويسدر صورتيکه شرکت تشخيص دهد هر يک از  ٣.۱۴

از مشخصات مندرج در فاکتور مورد ی بر باالتر و يا هر مورد هزينه تریيا زمان طوالن نات بهتر وامکا حجم بيشتر و يا با

 تریيا زمان طوالن قرار گرفته و يا به هر دليل خريدار به اين حجم بيشتر و يا امکانات بهتر و منابع بيشتر وی استفاده و

را از خريدار دريافت نمايد؛ پرداخت اين هزينه  آن ایرفهدست پيدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تع

  خريدار خواهد داشت.ی اهیباشد و شرکت حق استيفا طلب خود را از نحوه دريافت بدهمیی خريدار اجبار ی برا

م شده توسط ایشان مربوط به : این گارانتی صرفا به مشتریانی تعلق خواهد گرفت که مشکل اعالبازگشت وجه ٤.۱۴

یی که ضمانت برگشت پول اهسرویس تعلق خواهد گرفت. ،دهنده بوده و توسط پشتیبانی قابل حل نباشد سرویس
ب) تمدید یا . تمدید دامین و شامل ثبت، انتقالی مربوط به خدمات دامین اهکلیه هزینه الف) ندارند عبارتند از:

  .شودهر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی ارتقای

کاربر باید توجه داشته باشد که منظور از  باشد.میروز کاری  ۱۲الی  ۷ز بسته به شرایط شرکت بین زمان برگشت وجه نی

الزم به ذکر است که پس از  باشد.میی تعطیل رسمی اهی هفته بجز پنجشنبه، جمعه و روزاهروز کاری تمامی روز
  موع نخواهد بود.مس وجهپایان مدت ضمانت برگشت وجه، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت 

آن ی که خريدار برای معوق حق قطع سرويسی اهیدر خصوص تسويه بدهی شرکت با اعالم و اخطار قبل :اهیبده ٥.۱۴

 هاآناز ی واند در صورت تمايل با تملک برختیخريدار را داشته و می قبلی و خريدها هاسرويسبدهکار است و يا ساير 

(اصل بدهي، جرائم و ی ت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرويس) از ميزان بدهمعادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسب

  .يا خسارات وارده بر شرکت) کسر نمايد

  يک سرويس را خواهد داشت.ی جهت رفع مسدودی شرکت حق دريافت هزينه فن :جرائم ٦.۱۴

و یا  یچ عنوان قابل برگشت: مبالغ واریز شده به حساب شرکت از طریق قسمت افزایش وجه به هافزایش وجه ٧.۱۴

لذا کاربر در حین  اشد.بیی آینده در سیستم قابل استفاده ماهباشد و صرفا برای پرداختمیقابل جابجایی بین کاربران ن

توجه الزم را بنماید. در صورت اشتباه کاربر، نیراکالود باید وارد کردن مبلغ افزایش وجه و واریز از طریق درگاه بانکی حتما 

  مسئولیتی در قبال برگشت وجه ندارد. هیچ

  

  انقضاء و تمديد خدمات

در قبال ی خواهد بود همچنين شرکت مسئوليتی شده، از زمان تاريخ انقضاء قبلی تاريخ تمديد يک سرويس منقض ١.۱۵

  خريدار پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت.ی اهو ارائه اطالعات و دادهی نگهدار 

، تا یک روز پس از سررسید در سرورهای مجازی و اختصاصی باعث از دسترس خارج : الف) عدم پرداختتوضیحات

به معنای عدم تمایل به تمدید سرویس تلقی شده و  سررسیدبعد از تاریخ  روز ۳شدن سرویس شده و عدم پرداخت تا 

ی میزبانی اهسرویسروز پس از سررسید در  ٢پذیرد. ب) عدم پرداخت، تا میاقدامات جهت حذف سرویس مذکور انجام 

روز به معنای عدم تمایل به تمدید سرویس تلقی  ۷وب باعث از دسترس خارج شدن سرویس شده و عدم پرداخت تا 

  پذیرد.میشده و اقدامات جهت حذف سرویس مذکور انجام 

رای بدیهی است پس از حذف سرویس امکان بازگرداندن اطالعات میسر نبوده و سرویس دهنده در این رابطه دا

مسئولیت نخواهد بود. چنانچه سرویس گیرنده پس از چند روز مسدود ماندن سرویس نسبت به پرداخت فاکتور دوره 

ی قبلی محاسبه گردیده و تعداد روزی که سرویس گیرنده بدلیل عدم پرداخت اهاقدام نماید، مدت استفاده مطابق دوره

  .اضافه نخواهد گردیدامکان دسترسی به سرویس را نداشته است به مدت دوره 



دکننده تمدید سرویس نمیدهنده پرداخت شدن مبلغ از سوی کاربر میپرداخت فاکتور تنها نشان ٢.۱۵ باشد. باشد و تأ

ساعت از طریق ارسال تیکت  ۷۲کاربران باید پس از پرداخت از تمدید قطعی سرویس خود مطمئن گردند و طی حداکثر 

الود از این موضوع مطمئن گردند زیرا ممکن است در مواردی به دلیل ایجاد اختالل فنی بررسی به واحد پشتیبانی نیراک

  در سیستم پس از پرداخت فاکتور توسط کاربر، سرویس کاربر تمدید نگردد و تنها فاکتور کاربر پرداخت گردد.

ز طرف نیراکالود به هر دلیل در صورتی که پس از پرداخت فاکتور توسط کاربر به دلیل عدم تمدید سرویس کاربر ا ٣.۱۵

فنی و غیر فنی که منجر به تعلیق، حذف و یا قطع دائم سرویس کاربر شده باشد نیراکالود تالش خواهد نمود بر اساس 

شده سرویس کاربر را تمدید و مجددًا فعال نماید اما در صورتی که به هر دلیل فنی و غیر فنی تمدید و فاکتور پرداخت

شده توسط کاربر به وی مسترد خواهد شد و کاربر پذیر نبود مبلغ فاکتور پرداخترویس کاربر امکانسازی مجدد سفعال

  هیچ حق دیگری نخواهد داشت.

رتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پنحوه پرداخت در  ٤.۱۵

 پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

بایست مید سرویس گیرنده واست پس از پایان مدت قرارداد در صورت تمایل به ادامه همکاری با نیراکال بدیهی ٥.۱۵

  ا اقدام نماید.هسبا نرخ روز نسبت به پرداخت بهای سروی

ر در نرخ ارز ٦.۱۵ ر در قیمت انواع سرویس و هزینه الیسنس)بازار آزاد( در صورت تغ ی ، در میانه دوره برااه، حق تغ

  باشد.میسرویس دهنده محفوظ 

ی مجازی و اختصاصی به شکل ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله قابل اهی میزبانی وب، سروراهسرویس ۱۵.۷

تنها پس از پرداخت  پذیرد و تمدید هر دورهمیباشند. ارائه خدمات پس از دریافت کامل هزینه دوره انجام میارائه 

  سید دوره بعدی میسر خواهد بود.ررهزینه سرویس پیش از س

  

  حفاظت از حریم خصوصی

يا  خريدار مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث وی شرکت درقبال حفاظت کامل از اطالعات شخص ١.۱۶

در  یاطالعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی تنها در صورت دريافت حکم قضائ را ندارد وی استفاده تبليغات

عموم از اين قاعده ی دامنه به دليل قابل رويت بودن برا Whoisقرار خواهد داد. اطالعات مندرج در ی اختيار مقام قضائ

  باشد.میی مستثن

  

  موارد حقوقی و قضائی

ی در صورت بروز اختالف، جهت رفع اختالف، خريدار موظف است بدوا نسبت به اعالم موضوع به واحد روابط عموم ١.۱۷

واقع گردد در صورت عدم ی دريافت نمايد. تا موضوع مورد رسيدگی ا دفتر مديريت شرکت اقدام نموده و رسيد کتبي و

تواند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی میکاري، خريدار  روز ١٥حصول نتيجه پس از 

و مراجعه به مراجع ذیصالح، کاربر عمال اقدام به لغو سرویس  مابین. در صورت عدم حل مساله فیو رسیدگی قرار دهند

ای کاربر را از دسترس خارج نماید و با توجه به قوانین لغو سرویس، هسواند سرویتینماید و سرویس دهنده میخود م

  هیچ گونه مسئولیتی در قبال اطالعات کاربر نخواهد داشت.

م مشترك از محصوالت و خدمات نیراکالود منجر به اقدام و یا تهدید قانونی چنانچه استفاده مستقیم و یا غیرمستقی ٢.۱۷

مستقیم و یا غیرمستقیم علیه نیراکالود گردد، شرکت مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه 

 دهی به مشترك خود خاتمه دهد.سرویس



و متعلق به مالكیت معنوی رایان پردازش نیرا است. مشترك كلیه حقوق و منافع محصوالت و خدمات مربوط  ٣.۱۷

گونه شود كه هیچشود و متعهد میکند كه هیچ سود یا امتیازی در این مالكیت معنوی به وی منتقل نمیموافقت می

کند كه كلیه محتویات و ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصوالت نخواهد كرد. مشترك درك و موافقت می

سایت نیراکالود مانند سایر حقوق و قوانین مالكیت تحت حفاظت وبها و نامه، سایر رویهوارد موجود در این موافقتم

باشد و نیراکالود صادرکننده امتیاز آن قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و عالمت تجاری در جمهوری اسالمی ایران می

دارد، همچنین مشترك درك و موافقت نموده برای خود محفوظ میصریحًا تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را 

بدون داشتن اجازه صریح كتبی از نیراکالود یا  ،شده در باال به هر نحو است كه از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده

تجاری، عالمت  گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز، عالمتمنع شده است. هیچ ،صادركننده امتیاز آن

 نامه به مشترك واگذار نشده است.خدماتی یا حق مالكیت یا پروانه دیگر به وسیله این توافق

یا تهیه هر  نیراکالودمشترك یا هر شخص دیگر كه به نمایندگی از مشترک این توافقنامه را با عمل ورود به سایت  ٤.۱۷

د در مراحل خرید، به صورت  نیراکالودو یا تراکنش با یا انجام هرگونه معامله  نیراکالودی اهیک از سرویس و یا عمل تأ

شود كه داری حقوق، اختیارات و اعتبار الزم برای اجرای كند و متعهد مینماید، بدین وسیله اعالم میالكترونیكی امضا می

گر انتقال نخواهد داد. همچنین یك از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دی باشد و هیچمفاد این توافقنامه می

سال یا بیشتر سن دارد و یا وكیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را  ۱۸شود كه متعهد می

 .نماید تمامی مفاد این قوانین را مطالعه نموده و درک کرده استامضاء خواهد كرد و تضمین می

پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان و مدیران  آن در مقابل هرگونه ضرر،  ،یراکالودكند كه از نمشترك توافق می ٥.۱۷

الوکاله كه ناشی از ادعا، عملكرد و یا تقاضای شخص ثالث در ارتباط با مشترك مسئولیت، آسیب و یا هزینه شامل حق

با و یا بدون اجازه مشترك،  (شامل نمایندگان مشترك و یا هر فرد دیگر كه از اشتراك، محصوالت یا خدمات مشترك

های موجود در استفاده از خدمات و محصوالت كه مشترك از نیراکالود خریداری نموده است) و یا نقض مفاد توافقنامه

نماید كه از این توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نماید. عالوه بر این مشترك موافقت می

ها ذكر شد و در الوکاله كه ناشی از نقض ضمانتل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب یا هزینه شامل حقنیراکالود در مقاب

عالمت تجاری،  ،رایتاین توافقنامه به هرگونه عملكرد خالف از جانب مشترك، هر ادعایی مبنی بر اشتراك شما به كپی

هایی بپردازد. این غرامات عالوه بر غرامت حق مالكیت معنوی شخص دیگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالی را

 نماید.است كه مشترك از طرف خود پرداخت می

شده توسط مرجع رفع اختالف شامل مراجع قضایی کند كه در هر شرایطی سقف خسارات اثباتکاربر موافقت می ٦.۱۷

کثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس حدا اهو یا هر مرجع رفع اختالف دیگر به نفع کاربر برای هر یک از انواع سرویس

گونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ تحت هیچ توسط کاربر به نیراکالود بوده و شرکت هیچ

کاربران نیراکالود موظف به پذیرش این ماده بوده و در صورت عدم پذیرش  و شرایطی نخواهد داشت. تمامی مشتریان

  از محصوالت و یا خدمات نیراکالود را تهیه نمایند. کدامهرگز نباید هیچ

ذکر شده است به هیچ عنوان شکایتی  دهیپذیرد که در مسائلی كه در بخش قوانین و مقررات سرویسمیمشترک  ٧.۱۷

نوی ی مادی و معاهرا به مراجع قانونی ارائه نکند و در صورت ارائه هرگونه شکایت نابجا جبران کننده کلیه ضرر و زیان

  باشد. ،رسیدگی به پرونده تشکیل شدهاز ناشی 

ی ارائه شده اهی مرتبط به خدمات و سرویساهباشد كه محل طرح شکایت و دادرسی پروندهمیمشترک موظف  ٨.۱۷

دهد قرار  و یا تهران واقع در شهر تبریز ایتوسط شرکت رایان پردازش نیرا را در دادگاه و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه

  نخواهد بود. گوپاسخ اهی تشکیل شده در دیگر شهرها و استاناهو شرکت به دعاوی و پرونده

ن سرویسبا توجه به هزینه ٩.۱۷ ن آناههای پا نامه تمامی ها و بر اساس این توافقی نیراکالود و سود بسیار پا

ود در تمامی محاکم قضایی و صنفی چه در پرونده نماید در صورت هرگونه اقدام حقوقی علیه نیراکالکاربران تعهد می

های دادرسی شامل هزینه وکال بر اساس هزینه عرف شده محکوم و یا صاحب حق شناخته شوند تمامی هزینهتشکیل

ذهاب نمایندگان و وکال و شاهدان در صورتی که نیاز به حضور  و هزینه اقامت و ایاب وکالت در زمان پیگیری پرونده،



باشد نماید. در صورتی که کاربر نیراکالود با این بند موافق نمیمحلی غیر از شهر تبریز و یا تهران باشد را تقبل میها در آن

  کدام از محصوالت و خدمات این شرکت استفاده نماید.هرگز نباید از هیچ

شرکت به مراجع  دهیرویسشرکت رایان پردازش نیرا تنها نسبت به عملکرد خود در چارچوب قوانین و مقررات س ١٠.۱۷

دیگر سرویس دهندگان به هیچ عنوان به شرکت رایان پردازش  دهیخواهد بود و عملکرد یا سرویس گوقانونی پاسخ

  نیرا مرتبط نخواهد بود.

عناوین موجود در این توافقنامه جنبه تفسیری دارند و چنانچه تضادی بین عناوین و مفاد توافقنامه وجود داشته  ١١.۱۷

  بایست مرجع عملكرد قرار گیرند.شد، مفاد قرارداد میبا

هایی كه در این قسمت اشاره شده (مانند رویه حل اختالفات) به عنوان ها و توافقنامهتوافقنامه حاضر شامل رویه ١٢.۱۷

  گردد.تلقی می نیراکالودبرای محصوالت و خدمات  نیراکالودقرارداد كامل و تنها قرارداد بین مشترك و 

باشند. در صورتی كه بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن پذیر میهای این قرارداد تفكیكبخش ١٣.۱۷

ها و شرایط توافقنامه به گردد و سایر قسمتترین شكل به متن اصلی تفسیر میبخش با استناد به قانون و به نزدیک

  االجرا هستند.طور كامل الزم

و یا خدمات نیراکالود  اهتحت هیچ شرایطی در برابر هر نوع خسارت مستقیم و غیرمستقیم که از سرویس نیراکالود ١٤.۱۷

، باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)متوجه فرد و یا افرادی گردد مسئول نمی

شترك در استفاده از محصوالت و یا خدمات نیراکالود های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی منقض توافقنامه و رویه

باشد. اگر چه نیراکالود احتمال چنین خسارتی را گوشزد كرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممكن است 

 الودنیراکاز حاالت فوق مستثنا گردد كه در چنین شرایطی مسئولیت نیراکالود محدود به هزینه پرداختی توسط کاربر به 

  گردد.برای محصول و یا خدمت مربوطه می

گروه  ،سایتوب ،های آن مانند کارمنداندر صورت ایجاد هرگونه مزاحمت برای نیراکالود و تمامی زیرمجموعه ١٥.۱۷

ارتباط اینترنتی و غیره) و یا اهانت و یا توهین به نیراکالود مانند  ایمیلی، پشتیبانی و غیره به هر نحو شامل (تلفنی،

ارتباط اینترنتی و غیره) و تمامی  ایمیلی، سایت، گروه پشتیبانی و غیره به هر نحو شامل (تلفنی،وبکارمندان، 

بدون اخطار قبلی و برای همیشه قطع خواهد شد و نیراکالود فرد مذکور را به  ،های آن، سرویس کاربر سریعاً زیرمجموعه

  مراجع ذیصالح معرفی خواهد نمود.

های آن به هر نحو شامل (الکترونیکی و غیر ر هرگونه اکاذیب علیه نیراکالود و تمامی زیرمجموعهدر صورت نش ١٦.۱۷

بدون اخطار قبلی  ،الکترونیکی) و یا تهمت و افترا به هر نحو شامل (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) سرویس کاربر سریعاً 

اجع ذیصالح معرفی خواهد نمود. نیراکالود تنها مرجع و برای همیشه قطع خواهد شد و نیراکالود فرد مذکور را به مر

  تشخیص این مورد خواهد بود.

کلیه اشخاص اعم از کاربران نیراکالود و غیره بدون مجوز کتبی مجاز به استفاده کلی یا جزئی از مطالب مندرج در  ١٧.۱۷

به هر نوع و با هر ” نیراکالود“ام باشند. همچنین استفاده از نشان تجاری و نسایت به هر شکل ممکن، نمیوباین 

  گیرند.باشد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میپسوند و پیشوند بدون مجوز کتبی ممنوع می

  

  و سلب اختیار رفع مسئوليت

گردد. مین هاآنشامل ی صريح و ضمنی شوند و هيچگونه گارانتمیکه هستند ارائه ی خدمات شرکت به همان شکل ١.۱۸

شود. همه میعيب بودن، عدم قطعي، امنيت و ... ارائه نبیمانند مطابق نياز خريدار بودن، ی ونه ضمانتضمنا هيچگ

شرکت که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد ی هاسرويسدر مورد ی و شفاهی کتبی اهضمانت



ی پردازد. شرکت تحت هيچ شرايطمیه هر نحو نبابت عملکرد سرويس خود بی باشند. شرکت هيچگونه خسارتمیاعتبار 

  سرور) نخواهد بود. یرو اه(مانند از دست رفتن دادهی مسئول حوادث احتمال

ر داده یا تکمیل نماید و هیچ گونه می رایان پردازش نیراشرکت  ٢.۱۸ تواند در هر زمان که بخواهد قوانین فوق را تغ

ر قوانین به مشت خواهد بود  اینسخه ،ریان ندارد و در نهایت نسخه قابل استنادتعهدی در خصوص اطالع رسانی تغ

  باشد.میسایت رسمی شرکت قرار خواهد گرفت و برای همه مشتریان الزم االجرا وبکه بر روی 

عدم اجرای بخشی از شرایط و قوانین نیراکالود نسبت به خریدار یا دیگران به منزله سلب حق اجرای قوانین از  ٣.۱۸

  باشد.مین نیراکالود

رتال مشتریان، خریدار قوانین نیراکالود را پذیرفته و ا عضویت در سایت نیراکالود  یا پبا پرداخت مبلغ فاکتور و ی ٤.۱۸

باشد. نامه پذیرفته نمیگونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از این موافقتو هیچ نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد

نامه را قبل از انجام هرگونه خرید و یا سفارش از ود کاربر حتمًا باید یک نسخه از این توافقشمیهمچنین پیشنهاد 

نامه نگهداری نمایند و در صورت هرگونه پیگیری از نیراکالود چاپ نموده و نزد خود به عنوان متن قرارداد و موافقت

بل از هرگونه خرید و یا سفارش از نیراکالود مطالعه و طریق محاکم حقوقی آن را ارائه نمایند و اعالم نمایند که آن را ق

د نموده   اند.تأ


