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بسمه تعالی
این توافقنامه بین شرکت انتقال داده های آ سیاتک ( سهامی عام) به نمایندگی آقاي محمدعلی یو سفی زاده با سمت مدیرعامل و ع ضو هیات
مدیره و سررررار نانس س ر اره اص ر ري با سررمت نایی ریید هیات مدیره به شررماره ت ت  216971و رد اق صررادي  4111-1966-8648و
شنا سه ملی 10102583274به آدرس :تهران ،نیابان مطهري ،نیابان میرعماد نر سیده به نیابان به ش ی ،ن ش روچه دوازدهس ،پالک 37
تلفن 82144000 :ره از این پد" آسیاتک" نامیده می شود از یک طرف و نریداران دامنه از طریق سایت شررت آسیاتک از طرف دیگر می اشد :
 .1نریدار اذعان می نماید ره رلیه اطالعات هوی ی ارایه شده اعس از آدرس ،شماره تماس و اطالعات شنا سایی و .. .صحیح بوده و همواره در به روز نگه
داش ن آنها در پورتال راربران می روشد ،ارائه مدارک شناسائی (اشخاص حقیقی :رپی شناسنامه و رپی رارت ملی .اشخاص حقوقی :رپی روزنامه رسمی)
الزامی می با شند .جهت ت سریع در امر سفارش ،مدارک در زمان سفارش درنوا ست نمی گردند ،امّا در هر زمان آ سیاتک این حق را نواهد دا شت ره از
نریدار این مدارک را درنوا ست نماید .الزم به ذرر ا ست ره عواقی ارائه اطالعات نادر ست به عهده نریدار نواهد بود.در صورتی ره به هر دلیل اطالعات
ناقص و یا غیر واقعی با شد،رلیه سروید هاي نریدار به حالت تعلیق در امده و هزینه ندمات قابل برگ شت نمی با شد .و تنها با ارایه اطالعات صحیح و
مع ر ،ندمات ارایه شده از حالت تعلیق نارج و مجدد فعال می گردد.
 .2سروید نریداري شده پد از تایید پردانت نریدار ،حدارثر ظرف دو روز راري به نریدار تحویل داده نواهد شد
.3قیم ی ره در هنگام سفارش نریدار در صورتحساب منظور گردیده است ،مع ر می باشد.
 .4ده روز ق ل از اتمام دوره سروید ،فار ور دوره بعد بصورت الک رونیکی در پنل مش رک صادر میگردد
 .5نریدار م عهد است در نصوص پردانت فار ورهاي صادر شده ،حدارثر ظرف مدت  48ساعت اقدام نماید ،در غیر اینصورت آسیاتک محق است رلیه
امکانات واگذاري و ندمات مربوط به مو ضوع این توافق نامه را به حالت تعلیق درآورد .پد از  48ساعت در صورت عدم انجام اقدامات الزم در ن صوص
پردانت هزینه ،سروید نریدار بصورت دایس قطع میشود و آسیاتک هیچ مسولی ی در ق ال دی اي موجود نخواهد داشت.
 .6در صورت درنواست نریدار م نی بر ل و سروید م لغ فار ور پردانت شده مس رد نخواهد گشت.
.7به موجی قانون مالیات بر ارزش افزوده ،در تمامی صورتحسابها ي صادره توسط آسیاتک ،درصد تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات
و عوارض ارزش افزوده محاس ه و از نریدار انذمی گردد.
 .8در صورت درنوا ست پ ش ی انی فنی سرور مجازي با آدرس ایمیل  Hosting@asiatech.irو درنوا ست پ ش ی انی مالی و فروش با آدرس ایمیل
 IDC@asiatech.irمکات ه گردد.
الزم به ذرر است در صورتیکه در ساعات اداري مش رک در ناحیه راربري تیکت ارسال نماید بررسی نواهد شد.
 .9نریدار موظف به رعایت رلیه قوانین مدنی و اج ماعی جمهوري ا سالمی ایران در ق ال مح واي ذنیره شده بر روي سروید هاي نریداري شده می
با شد و ان شار هر نوع داده م ایر با عرف سیا سی ،امنی ی و انالقی جامعه به هر صورت ممنوع بوده و در صورت م شاهده آ سیاتک مجاز به قطع سروید
هاي ارائه شده و گزارش امر به مراجع ذي صالح می باشد.

.10آسیاتک رلیه اطالعات و داده هاي نریدار را محرمانه تلقی نموده و از افشاي آنها بدون موافقت نریدار به هر شکلی نودداري نواهد
.11نریدار موظف اسررت حدارثر  15روز ق ل از اتمام دوره دامنه آن را تمدید نماید ،در تاریخ انقضررا ،دامنه معلق و وارد دوره قفل نواهد شررد ،تانیر در
تمدید دامنه م شمول هزینه می ا شد ره در بازه هاي زمانی مخ لف هزینه هاي م فاوتی را شامل می شود ،در صورت عدم تمدید ،دامنه پد از اتمام دوره
قفل جهت ت ت عمومی آزاد می گردد.
.12در صررورت واگذاري دامنه از سرروي نریدار به شررخص تالو بدون اطالع به آسریاتک ،تمامی مسررلولیت و تعهدات سررروید به عهده نریدار بوده و در
صورت بروز مشکل عواقی آن به عهده نریدار اصلی نواهد بود.
.13چنانچه به دالیلی نارج از حیطه ان یار و اراده آ سیاتک ،به علت وقوع اتفاقی ره در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می گویند ،انجام تمام یا ق سم ی
از تعهدات و وظایف آسیاتک امکان پذیر ن اشد ،مادام ره موانع ذرر شده برطرف نشده باشند ،عدم انجام تعهدات مزبور ،تخلف محسوب نمی گردد.
.14با توجه به تابعیت آ سیاتک از قوانین جمهوري ا سالمی ایران و قوانین بین المللی ،آ سیاتک این حق را بر نود محفوظ می داند ره در صورت ت ییر در
این قوانین ،ت ییراتی در قوانین نود ایجاد نماید .در نهایت ن سخه به روز و قابل ا س ناد قوانین آ سیاتک همی شه در صفحه شرایط و قوانین ا س فاده در
دس رس نواهد بود و براي رلیه مش ریان الزم اجرا می باشد.
 .15در صرررورت بروز ان الف ،جهت رفع ان الف ،نریدار موظف اسرررت اب دا از آدرس ایمیلی ره در پنل راربري نود ت ت نموده با واحد مربوطه مکات ه
نماید و در صورت عدم ح صول ن یجه پد از  15روز راري ،نریدار می تواند به شوراي ان ظامی سازمان نظام صنفی رایانه اي مراجعه نموده تا مو ضوع را

توافق نامه آنالین فروش دامنه

شماره سندBU-FO-161 :
صفحه 2 :از 2

مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد .ضمناً راربر نظر این شورا را به عنوان حکس مرضی الطرفین پذیرف ه و حق شکایت و یا درنواست حکس به سایر مراجع
را نخواهد داشت.
.16آسیاتک مسلولی ی نس ت به عدم تطابق سروید نریداري شده با نیاز مش ري ندارد.
.17آسیاتک مسلولی ی در ق ال عدم اس فاده راربر از سروید نریداري شده و تحویل داده شده ندارد.
 .18ت ییرات در تعرفه ها از طریق وب سایت منعکد شده و مش ررین فعلی جهت تمدید سروید هاي نود موظف به ت عیت از آن می باشند.
.19مشرر رک پد از ت ت دامنه جهت تنظیس مشررخصررات دامنه و ت ییر ن ام سرررورها باید به پنل راربري نود مراجعه نماید ،مسرریلیت حفو و نگهداري
اطالعات دس رسی پنل راربري بر عهده مش رک می اشد.
.20در رابطه با دامنه هاي با پ سوند نارجی ،با توجه به نو سانات قیمت دالر و اینکه ممکن ا ست ح ی قیمت دامنه ها به روز ت ییر رند چنانچه تانیري
در پردانت فار ور ،ارسال رد ان قال ،بازگشایی قفل و ...از سوي نریدار ایجاد گردد آسیاتک مجاز به ایجاد فار ور جدید بر م ناي قیمت جدید می اشد.
.21از آنجایی ره آ سیاتک ت ت ،تمدید و ان قال دامنه براي نریدار را به صورت وا سطه انجام می دهد ،عدم پذیرش آن تو سط ت ت رنندگان بین المللی و
یا ت ت رننده ( IRسازمان فیزیک نظري) به هر دلیل ،مسلولی ی را م وجه آسیاتک نخواهد ررد و نریدار به صورت مس قیس به ت ت رننده اصلی معرفی
نواهد شد.
.22فعال سازي دامنه هاي  IRمس لزم تایید شدن نام دامنه توسط فیزیک نظري ایران ) (Nic.irمی باشد لذا درصورت درنواست مدارک (اسکن رارت
ملی ،روزنامه رسمی و …) ،تعهد نامه و … براي ت ت دامنه از طرف سازمان فیزیک نظري ایران ،مش ري موظف به ارسال مدارک به  info@nic.irمی
باشررد و از آن جایی ره این رار توسررط نیروي انسررانی صررورت می گیرد رلیه دیررردها در ت ت دامنه هاي ملی م وجه فیزیک نظري ایران نواهد بود و
آسیاتک به هیچ وجه پاسخ گوي این گونه مشکالت نخواهد بود.
.23تمدید دامنه منق ضی شده با توجه به قوانین  ICANNممکن ا ست شامل جریمه تانیر گردد ره این جریمه تو سط ت ت رننده ا صلی دریافت می
گردد .و پد از برر سی آ سیاتک م نی بر امکان تمدید دامنه م شمول جریمه ،م ش رک در صورت تمایل به تمدید موظف به پردانت جریمه اعالم شده از

سمت آسیاتک می اشد.
.24در صرررورت عدم ت ت دامنه به دالیل مخ لف ،آسررریاتک تنها موظف به بازگرداندن هزینه ت ت به عنوان اع ار به حسررراب راربري نریدار در پورتال
مش ریان می باشد.
 .25پد از ت ت دامنه و ارائه شناسه و رلمه ع ور رن رل پنل آن به راربر توسط سیس س ،دیگر مسلولی ی م وجه آسیاتک نخواهد بود.
.26در رابطه با ت ت دامنه هاي با پسوندهاي مخ لف دانلی ،نریدار موظف است ره اب دا به سایت  www.nic.irبخش مس ندات فنی و حقوقی مربوط
مراجعه ررده و پد از اگاهی از شرایط مطرح شده در سایت مذرور اقدام به ت ت دامنه نماید.
. 27آسیاتک هیچ مسولی ی درق ال تمدید دامنه هایی ره فار ور انها پردانت نشده ندارد.
.28مدت زمان ان قال دامنه از  3تا  7روز راري م یر است.
.29درصورتیکه مش رک زمان ت ت دامنه (نام دامنه) را اش اه تایپ رند مسیلیت آن بر عهده مش رک می اشد و م لغ دامنه عودت داده نمی شود.
. 30دامنه هاي بین المللی در شنا سه آنالینیک آ سیاتک و با نام مدیر عامل ت ت نواهد شد و پد از ت ت ،راربر با مراجعه به پنل ناحیه راربري می تواند
مشخصات را ت ییر دهد..
دامنه هاي IR .می تواند با شنا سه راربر ره از ق ل در  www.nic.irایجاد شده ت ت شوند ،در غیر این صورت دامنه به صورت پیش فرض با شنا سه
آسیاتک ت ت نواهد شد و ان قال آن از شناسه آسیاتک به شناسه راربر مس لزم پردانت هزینه به شررت ایرنیک می اشد.
 .31در صورتیکه م ش رک تمایل دارد دامنه با پ سوند IR .نود را از طریق رابط مالی آ سیاتک تمدید نماید و دامنه نارج از آ سیاتک ت ت شده با شد باید
در  my.asiatech.irت ت نام نماید و با واحد فروش) (idc@asiatech.irهماهنگی هاي الزم را انجام دهد.

