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بسمه تعالی
این توافقنامه بین شرکت انتقال داده های آسیاتک به نمایندگی آقاي محمدعلی یوسفی زاده با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و
سرکار خانم ستاره اصغري با سمت نایب رییس هیات مدیره به شماره ثبت  216971و کد اقتصادي  4111-1966-8648و شناسه
ملی 10102583274به آدرس :تهران ،خیابان مطهري ،خیابان میرعماد نرسیده به خیابان بهشتی ،نبش کوچه دوازدهم ،پالک  37تلفن:
 82144000که از این پس در این قرارداد "آسیاتک" نامیده می شود از یک طرف و خریداران سرویس میزبانی وب از طریق سایت شرکت
آسیاتک از طرف دیگر میباشد :
.1خریدار اذعان می نماید که کلیه اطالعات هویتی ارایه شده اعم از آدرس ،شماره تماس و اطالعات شناسایی و.. .صحیح بوده و همواره در به
روز نگه داشتن آنها در پورتال کاربران می کوشد،ارائه مدارک شناسائی (اشخاص حقیقی :کپی شناسنامه و کپی کارت ملی .اشخاص حقوقی:
کپی روزنامه رسمی) الزامی می باشند .جهت تسریع در امر سفارش ،مدارک در زمان سفارش درخواست نمی گردند ،امّا در هر زمان آسیاتک
این حق را خواهد داشت که از خریدار این مدارک را درخواست نماید .الزم به ذکر است که عواقب ارائه اطالعات نادرست به عهده خریدار
خواهد بود.در صورتی که به هر دلیل اطالعات ناقص و یا غیر واقعی باشد ،کلیه سرویس هاي خریدار به حالت تعلیق در امده و هزینه خدمات
قابل برگشت نمی باشد و تنها با ارایه اطالعات صحیح و معتبر ،خدمات ارایه شده از حالت تعلیق خارج و مجدد فعال می گردد.
.2سرویس خریداري شده پس از تایید پرداخت خریدار ،حداکثر ظرف دو روز کاري به خریدار تحویل داده خواهد شد.
.3قیمتی که در هنگام سفارش خریدار در صورتحساب منظور گردیده است ،معتبر می باشد.
 .4ده روز قبل از اتمام دوره سرویس ،فاکتور دوره بعد بصورت الکترونیکی در پنل مشترک صادر میگردد .
.5خریدار متعهد است در خصوص پرداخت فاکتورهاي صادر شده ،حداکثر ظرف مدت  48ساعت اقدام نماید ،در غیر اینصورت آسیاتک محق
است کلیه امکانات واگذاري و خدمات مربوط به موضوع این توافق نامه را به حالت تعلیق درآورد .پس از  48ساعت در صورت عدم انجام
اقدامات الزم در خصوص پرداخت هزینه ،سرویس خریدار بصورت دایم قطع میشود و آسیاتک هیچ مسولیتی در قبال دیتاي موجود نخواهد
داشت.
 .6در صورت درخواست خریدار مبنی بر لغو سرویس مبلغ فاکتور پرداخت شده مسترد نخواهد گشت.
.7به موجب 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 محاسبه و از خریدار اخذمی گردد.
 .8در صورت درخواست پشتیبانی فنی میزبانی وب با آدرس ایمیل  Hosting@asiatech.irو درخواست پشتیبانی مالی و فروش با
آدرس ایمیل  IDC@asiatech.irمکاتبه گردد.
الزم به ذکر است در صورتیکه در ساعات اداري مشترک در ناحیه کاربري تیکت ارسال نماید بررسی خواهد شد.
 .9نحوه جبران خسارت ناشی از هرگونه اشکال و یا قطع ارتباط بر مبناي ( SLAتوافقنامه سطح خدمات) که در انتهاي همین توافقنامه
(پیوست یک) آمده است،خواهد بود و سقف آن معادل  %10مدت زمان کل سرویس دهی میباشد
 .10خریدار موظف به رعایت کلیه قوانین مدنی و اجتماعی جمهوري اسالمی ایران در قبال محتواي ذخیره شده بر روي سرویس هاي خریداري
شده می باشد و انتشار هر نوع داده مغایر با عرف سیاسی ،امنیتی و اخالقی جامعه به هر صورت ممنوع بوده و در صورت مشاهده آسیاتک مجاز
به قطع سرویس هاي ارائه شده و گزارش امر به مراجع ذي صالح می باشد مسولیت هاي حقوقی و کیفري ناشی از آن بعهده مشترک میباشد .
.11آسیاتک کلیه اطالعات و داده هاي خریدار را محرمانه تلقی نموده و از افشاي آنها بدون موافقت خریدار به هر شکلی خودداري خواهد کرد.
.12انجام هرگونه فعالیت غیرمجاز منجر به قطع سرویس خواهد شد و حق اقدام قانونی براي دریافت غرامت حاصله از این فعل یا افعال براي
آسیاتک محفوظ می باشد .برخی از مهمترین فعالیتهاي غیرمجاز در زیر آمده است:



استفاده از نرم افزارهاي ایرانی مشمول قانون کپی رایت به صورت نال شده و یا غیرقانونی
نصب و یا استفاده برنامه هایی که موجب اختالل در عملکرد سرور گردد
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 استفاده از برنامه هاي قدیمی و غیراستاندارد که موجب کاهش امنیت سرورهاي آسیاتک گردد
 قراردادن کدهاي مخرب (تروجان ها ،شل اسکریپت ها و …) و ویروس ها در فضاي سرویس خریداري شده
 ارسال هرزنامه ) (spamبه صورت عمدي یا سهوي
 فعالیت در زمینه هک ،کرک ،امنیت و همچنین راه اندازي سایت هاي آموزشی در زمینه هاي مذکور
 عدم رعایت قانون جرائم رایانه اي جمهوري اسالمی ایران (مشاهده قانون جرائم رایانه اي)
 استفاده از سرویس جهت ایجاد اختالل و یا نفوذ در سیستم هاي سایرین
 استفاده از شبکه هاي اشتراک گذاريp2p
 نصب اسکریپت هاي دانلود فایل)(Leecher
 عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس
 راه اندازي  VPNسرور بر روي سرویس هاي خریداري شده
 کاله برداري اینترنتی و راه اندازي شبکه هاي هرمی
.13خریدار موظف است ظرف مدت حداکثر  15روز قبل از موعد پایان سرویس ،در صورت تمایل نسبت به تمدید سرویسهاي خریداري شده
اقدام نماید .بدیهی است مسئولیت هرگونه اختالل در سرویس ها در صورت دیرکرد در تمدید ،بر عهده خریدار بوده و حق هرگونه ادعا در این
زمینه از وي سلب می گردد .همچنین آسیاتک مسئولیتی در قبال نگهداري و ارائه اطالعات و داده هاي کاربر پس از تاریخ انقضاء نخواهد
داشت.
.14آسیاتک حق دریافت هزینه جهت تاخیر مشتري در تمدید سرویس ها و دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودي یک سرویس را خواهد
داشت.
 .15واگذاري سرویس به شخص ثالث از سمت خریدار ممنوع است در صورت واگذاري سرویس از سوي خریدار به شخص ثالث بدون اطالع
به آسیاتک  ،تمامی مسئولیت و تعهدات سرویس به عهده خریدار بوده و در صورت بروز مشکل عواقب آن به عهده خریدار اصلی خواهد بود.
.16چنانچه به دالیلی خارج از حیطه اختیار و اراده آسیاتک  ،به علت وقوع اتفاقی که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می گویند ،انجام تمام
یا قسمتی از تعهدات و وظائف آسیاتک امکان پذیر نباشد ،مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشند ،عدم انجام تعهدات مزبور ،از سمت
اسیاتک تخلف محسوب نمی گردد.
.17با توجه به تابعیت آسیاتک از قوانین جمهوري اسالمی ایران و قوانین بین المللی ،آسیاتک این حق را بر خود محفوظ می داند که در صورت
تغییر در این قوانین ،تغییراتی در قوانین خود ایجاد نماید .در نهایت نسخه به روز و قابل استناد قوانین آسیاتک همیشه در صفحه شرایط و
قوانین استفاده در دسترس خواهد بود و براي کلیه مشتریان الزم اجرا می باشد.
 .18در صورت بروز اختالف ،جهت رفع اختالف ،خریدار موظف است ابتدا از آدرس ایمیلی که در پنل کاربري خود ثبت نموده با واحد مربوطه
مکاتبه نماید و در صورت عدم حصول نتیجه پس از  15روز کاري ،خریدار می تواند به شوراي انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه اي مراجعه
نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد .ضمناً کاربر نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته و حق شکایت و یا
درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت.
.19آسیاتک مسئولیتی نسبت به عدم تطابق سرویس خریداري شده با نیاز مشتري ندارد.
.20آسیاتک مسئولیتی در قبال عدم استفاده کاربر از سرویس خریداري شده و تحویل داده شده ندارد.
 .21تغییرات در تعرفه ها از طریق وب سایت منعکس شده و مشترکین فعلی جهت تمدید سرویس هاي خود موظف به تبعیت از آن می باشند.
.22آسیاتک مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین کاربر و سرورهاي خود ندارد.
.23آسیاتک پس از ارائه مشخصات دسترسی (نام کاربري و رمزعبور) سرویس به خریدار ،مسئولیتی در قبال این مشخصات نداشته و مسئولیت
حفظ و نگهداري اطالعات دسترسی به عهده خریدار می باشد.
.24آسیاتک حق انجام تغییرات سخت افزاري و نرم افزاري در سرورهاي میزبانی وب را دارا می باشد .لذا در صورت نیاز آسیاتک موظف است
از چند روز قبل ،از طریق ایمیل یا  smsخریداران را مطلع نماید.
.25ارسال بیش  200ایمیل در روز غیرمجاز می باشد وفایروال سرور  IPمشترک را  Blockخواهد نمود.
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.26در صورتی که پهناي باند مصرفی سرویس بیش از حد مجاز باشد سرویس مشترک معلق می شود ،در این صورت مشترک یا باید ارتقا پلن
دهد یا تا دوره بعدي سرویس منتظر بماند.
.27انتقال پهناي باند باقی مانده هر دوره به ماه هاي بعد امکان پذیر نمی باشد.
.28نصب/ارتقاء/رفع مشکالت مرتبط به وب سایت و آپلود و دانلود اطالعات در سرویس میزبانی وب به عهده آسیاتک نبوده و در صورت
درخواست خریدار و تایید آسیاتک این موارد با اخذ هزینه امکانپذیر خواهد بود.
.29بکاپ گیري از سرویس میزبانی وب به عهده مشترک می باشد.
 .30هر گونه توهین به کارمندان و سرویس هاي ارائه شده از طریق هرگونه از راه هاي ارتباطی نظیر ایمیل ،تیکت ،گفتگوي زنده ،تلفن/فکس
و … به هر شکل ممنوع بوده و آسیاتک امکان قطع کامل سرویس و همچنین پیگیري قانونی را براي خود محفوظ نگاه خواهد داشت.
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پیوست شماره یک
توافقنامه سطح خدمات )(SLA
متن ذیل شامل تعهداتی در قبال خریداران شرکت آسیاتک میباشد که از خدمات دیتاسنتر این شرکت استفاده می کنند.
ضمانت هاي ذیل تنها شامل خدماتی هستند که از داخل  Data Centerشرکت آسیاتک ارائه می شوند و سرویس هاي خارج از Data
 Centerرا در بر نمی گیرند و همچنین در صورت کاهش کیفیت خدمات ارایه شده به طوري که بهره برداري از این خدمات امکان پذیر نباشد
و یا قطع احتمالی آن به مدت بیش از یکساعت ممتد باشد (به شرط اثبات قصور آسیاتک در مراجع ذیصالح) جهت جبران آن مطابق مفاد
ذیل اقدام میگردد:
ماده :1
در دسترس بودن سرویس ها :
الف – ضمانت هاي سخت افزاري :
شرکت آسیاتک تضمین میکند که تمام سخت افزارهاي متعلق به شرکت که از طرف خریدار در حال استفاده هستند در هر ماه حد اقل در
 % 99/9زمان قابل دسترسی و استفاده باشند .در صورت درخواست خریدار براي دریافت  ،Service Creditدوره در دسترس نبودن یا قابل
استفاده نبودن سخت افزارها براي خریدار مربوطه محاسبه و طبق ماده  4عمل خواهد شد.
ب – ضمانت هاي منبع تغذیه :
شرکت آسیاتک تضمین می کند که منبع تغذیه  ACطبق قرارداد را با حداقل قابلیت در دسترس بودن  % 99/9براي سرویس خریدار فراهم
کند .در صورت درخواست خریدار براي دریافت  ،Server Creditدوره زمانی قابل استفاده نبودن منبع تغذیه براي خریدار مربوطه محاسبه
شده و طبق ماده  4عمل خواهد شد.
ج  -ضمانت هاي شبکه اي :
شرکت آسیاتک تضمین می کند براي خریداران اتصال شبکه اي  Data Centerآسیاتک را با قابلیت  % 99/9فراهم کند .در صورت درخواست
خریدار براي دریافت  ،ServiceCreditدوره زمانی در دسترس نبودن اتصال شبکه اي  DataCenterبراي خریدار مربوطه محاسبه شده و
طبق قسمت  4عمل خواهد شد.
د – : Server Credit
براي در دسترس نبودن سرویس ها ،در صورتیکه خریدار در هر ماه در دسترس بودن سرویس هاي زیر ساخت آسیاتک را کمتر از %99/9
تضمین شده تجربه کند ،خریدار مربوطه پس از اعالم کتبی Server Credit ،دریافت خواهد کرد .میزان دریافت  Server Creditطبق
موارد ذیل تعیین میشوند :
 -1در دسترس نبودن بیش از  40دقیقه و کمتر از  4ساعت در یک ماه  :یک روز Server Credit
 -2در دسترس نبودن بیش از  4ساعت و کمتر از  8ساعت در یک ماه  :یک هفته Server Credit
 -3در دسترس نبودن بیش از  8ساعت در یک ماه  :یک ماه Server Credit
ماده : 2
ضمانت اطالع رسانی از قطع سرویس :
 -1شرکت اسیاتک تضمین می کند که در صورت بروز قطعی که تغییري در دسترسی به سرویس ها ایجاد کند و  Downtimeکامل
سرویس براي خریدارمربوطه ایجاد شود ،تا حداکثر یک ساعت از طریق تلفن یا ایمیل (که اطالعات تماس آن به صورت مکتوب به
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آسیاتک داده شده است) به خریدار اطالع رسانی کند .در صورتیکه شرکت آسیاتک نتواند تا حد اکثر یک ساعت به خریدار اطالع
رسانی کند یک روز  Server Creditبه خریدار تعلق می گیرد .براي اطالعات بیشتر به ماده 4مراجعه شود.
ماده:3
تعاریف :
شارژ تکرار پذیر ماهانه به معناي پول ماهیانه اي است که خریدار سرویس  Data Centerبه آسیاتک پرداخت می کند.
در دسترس نبودن براي ضمانت هاي در دسترس بودن که در ماده  1بیان شد شامل قطعی به علل زیر نمی باشد:


در دسترس نبودن به علت تعمیرات از پیش برنامه ریزي شده



در دسترس نبودن به علت قطعی از پیش برنامه ریزي شده



درخواست خریدار



لوازم و تجهیزات ،سخت افزار ،نرم افزار و تنظیمات خریدار



اقدامات خریدار یا کاربران خریدار



قطعی سرویس به علت عدم تسویه حساب توسط خریدار



از بین رفتن اطالعات خریدار در صورت عدم تهیه نسخه پشتیبان از طرف خریدار



مواردي که به شرکت آسیاتک ربطی نداشته باشد یا از کنترل شرکت خارج می باشد و نیز موارد فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه.

قطعی یا تعمیرات از پیش برنامه ریزي شده بیشتر از  48ساعت قبل از قطعی و یا تغییرات از پیش برنامه ریزي شده ،شرکت آسیاتک به بخش
فنی شرکت مربوطه (که اطالعات تماس آن به صورت مکتوب به شرکت آسیاتک داده شده است) از طریق ایمیل اطالع رسانی خواهد کرد.
شرکت آسیاتک در صورت بی توجهی قسمت فنی خریدار مربوطه چه در خواندن ایمیل و چه در دریافت ایمیل به دلیل اشتباه بودن آدرس
داده شده یا خراب بودن سیستم ایمیل شرکت خریدار ،مسئولیتی را در برابر عدم اطالع رسانی بر عهده ندارد و قطعی یا تعمیرات از پیش
تعیین شده صورت خواهد گرفت.
خریدار متعهد است تا در دوره هاي زمانی مناسب نسبت به تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات خود اقدام نماید و در صورتی که مطابق قرارداد
تهیه نسخه پشتیبان جزء خدمات آسیاتک باشد ،خریدار می بایست دسترسی به فایل هاي مورد نظر را به آسیاتک اعطا نماید.
ماده :4
پروسه مطالبه سرویس:
براي مطالبه  service creditدر حوزه اختالالت ناشی از شرکت آسیاتک ،می بایست تاریخ و مدت زمان قطعی سرویس خود را بصورت ایمیل
و یا تیکت به آسیاتک اعالم نماید .آسیاتک پس از بررسی هاي فنی و در صورتیکه بروز اختالل در سرویس از سمت این شرکت باشد ،اقدام به
ارایه  service creditبه خریدار نموده و این امر بصورت ارسال ایمیل و تیکت به خریدار اطالع رسانی خواهد شد .به غیر از مواردي که از
قبل توسط شرکت آسیاتک اطالع رسانی شده است،خریدار می بایست موارد قطعی را فورا به شرکت آسیاتک از طریق ایمیل و یا تیکت اطالع
دهد .واجد شرایط بودن براي دریافت service creditتنها شامل اختالالتی است که جزیی یا کلی متاثر از سرویس دهی آسیاتک بوقوع
پیوسته باشند.
ماده :5
اعتبار سرویس:
در صورتیکه مشخص گردد بروز وقفه متاثر از سرویس دهی آسیاتک بوده است ،آسیاتک طبق بند د ماده یک همین پیوست اقدام به ارایه
 service creditبه خریدار نموده و این امر به صورت ارسال تیکت و یا ایمیل به خریدار اطالع رسانی خواهد شد .ارایه service credit
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شماره سندBU-FO-159 :
صفحه 6 :از 5

شامل مواردي که از قبل توسط شرکت اسیاتک اطالع رسانی شده ،نمی گردد .در هر حال مسولیتی بیش از  service creditذکر شده
متوجه آسیاتک نخواهد بود.

