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بسمه تعالی
این توافقنامه بین شرکت انتقال داده های آ سیاتک به نمایندگی آقاي محمدعلی یو سفی زاده با سمت مدیرعامل و ع ضو هیات مدیره و
سرکار خانم ستاره ا صغري با سمت نایب رییس هیات مدیره به شماره ثبت  216971و کد اقت صادي  4111-1966-8648و شنا سه
 37تلفن:
ملی 10102583274به آدرس :تهران ،خیابان مطهري ،خیابان میرعماد نرسیییده به خیابان بهیییتی ،نبچ کووه دوازدهم،
 82144000که از این س در این قرارداد "آسیاتک" نامیده می شود از یک طرف و خریداران سرویس سرور مجازي از طریق سایت شرکت
آسیاتک از طرف دیگر میباشد :
 .1خریدار اذعان می نماید که کلیه اط عات هویتی ارایه شده اعم از آدرس ،شماره تماس و اط عات شناسایی و.. .صحیح بوده و همواره در به
روز نگه داشتن آنها در ورتال کاربران می کوشد،ارائه مدار شناسائی (اشخاص حقیقی :کپی شناسنامه و کپی کارت ملی .اشخاص حقوقی:
کپی روزنامه رسمی) الزامی می باشند .جهت تسریع در امر سفارش ،مدار در زمان سفارش درخواست نمی گردند ،امّا در هر زمان آسیاتک
این حق را خواهد داشییت که از خریدار این مدار را درخواسییت نماید .الزم به ذکر اسییت که عواقب ارائه اط عات نادرسییت به عهده خریدار
خواهد بود .در صورتی که به هر دلیل اط عات ناقص و یا غیر واقعی با شد،کلیه سرویس هاي خریدار به حالت تعلیق در امده و هزینه خدمات
قابل برگیت نمی باشد و تنها با ارایه اط عات صحیح و معتبر ،خدمات ارایه شده از حالت تعلیق خارج و مجدد فعال می گردد.
.2سرویس خریداري شده س از تایید رداخت خریدار ،حداکثر ظرف  7-2روز 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 نل میتر صادر میگردد.
.5خریدار متعهد ا ست در خ صوص رداخت فاکتورهاي صادر شده ،حداکثر ظرف مدت  48ساعت اقدام نماید ،در غیر این صورت آ سیاتک
محق اسییت کلیه امکانات واگراري و خدمات مربوب به موعییون این توافق نامه را به حالت تعلیق درآورد .س از  48سییاعت در صییورت عدم
انجام اقدامات الزم در خ صوص رداخت هزینه ،سرویس خریدار ب صورت دایم قطع می یود و آ سیاتک هیچ م سولیتی در قبال دیتاي موجود
نخواهد داشت.
 .6در صورت درخواست خریدار مبنی بر لغو سرویس مبلغ فاکتور رداخت شده مسترد نخواهد گیت.
.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 اخرمی گردد.
 .8در صورت درخوا ست یتیبانی فنی سرور مجازي با آدرس ایمیل  Hosting@asiatech.irو درخوا ست یتیبانی مالی و فروش با
آدرس ایمیل  IDC@asiatech.irمکاتبه گردد.
الزم به ذکر است در صورتیکه در ساعات اداري میتر در ناحیه کاربري تیکت ارسال نماید بررسی خواهد شد.
.9نحوه جبران خسییارت ناشییی از هرگونه اشییکال و یا قطع ارتباب بر مبناي ( SLAتوافقنامه سییطح خدمات) که در انتهاي همین توافقنامه
( یوست 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 اسییی می ایران در قبال محتواي ذخیره شیییده بر روي سیییرویس هاي
خریداري شده می با شد و انت یار هر نون داده مغایر با عرف سیا سی ،امنیتی و اخ قی جامعه به هر صورت ممنون بوده و در صورت م یاهده
آسیاتک مجاز به قطع سرویس هاي ارائه شده و گزارش امر به مراجع ذي ص ح می باشدو مسولیت هاي حقوقی و کیفري ناشی از آن بعهده
میتر میباشد.
.11آس ییاتک کلیه اط عات و داده هاي خریدار را محرمانه تلقی نموده و از افیییاي آنها بدون موافقت خریدار به هر شییکلی 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 میمول قانون کپی رایت به صورت نال شده و یا غیرقانونی
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 نصب و یا استفاده برنامه هایی که موجب اخت ل در عملکرد سرور گردد
 استفاده از برنامه هاي قدیمی و غیراستاندارد که موجب کاهچ 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 ،کر  ،امنیت و همچنین راه اندازي سایت هاي آموزشی در زمینه هاي مرکور
 عدم رعایت قانون جرائم رایانه اي جمهوري اس می ایران (میاهده قانون جرائم رایانه اي)
 استفاده از سرویس جهت ایجاد اخت ل و یا نفوذ در سیستم هاي سایرین
 استفاده از شبکه هاي اشترا گراريp2p
 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
 ک ه برداري اینترنتی و راه اندازي شبکه هاي هرمی
 راه اندازي Voip termination
 استفاده از هرگونه ابزار دور زدن سیستم ایچ محتوي filtering
.13خریدار موظف است ظرف مدت حداکثر  15روز قبل از موعد ایان سرویس ،در صورت تمایل نسبت به تمدید سرویسهاي خریداري شده
اقدام نماید .بدیهی ا ست م سئولیت هرگونه اخت ل 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 اط عات و داده هاي کاربر س از تاریخ انقضاء نخواهد
داشت.
.14آ سیاتک حق دریافت هزینه جهت تاخیر م یتري در تمدید سرویس ها و دریافت هزینه فنی جهت رفع م سدودي یک سرویس را خواهد
داشت.
 .15در صورت واگراري کل یا بخیی از سرویس از سوي خریدار به شخص ثالث ،تمامی مسئولیت و تعهدات سرویس به عهده خریدار بوده و
در صورت بروز میکل عواقب آن به عهده خریدار اصلی خواهد بود.
.16ونانچه به دالیلی خارج از حیطه اختیار و اراده آسییییاتک  ،به علت وقون اتفاقی که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می گویند ،انجام
تمام یا ق سمتی از تعهدات و وظائف آ سیاتک امکان ریر نبا شد ،مادام که موانع ذکر شده برطرف ن یده با شند ،عدم انجام تعهدات مزبور ،از
سمت اسیاتک تخلف محسوب نمی گردد.
.17با توجه به تابعیت آسیییاتک از قوانین جمهوري اسیی می ایران و قوانین بین المللی ،آسیییاتک این حق را بر خود محفوظ می داند که در
صورت تغییر در این قوانین ،تغییراتی در قوانین خود ایجاد نماید .در نهایت ن سخه به روز و قابل ا ستناد قوانین آ سیاتک همی یه در صفحه
شرایط و قوانین استفاده در دسترس خواهد بود و براي کلیه میتریان الزم اجرا می باشد.
.18در صورت بروز اخت ف ،جهت رفع اخت ف ،خریدار موظف است ابتدا از آدرس ایمیلی که در نل کاربري خود ثبت نموده با واحد مربوطه
مکاتبه نماید و در صورت عدم حصول نتیجه س از  15روز کاري ،خریدار می تواند به شوراي انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه اي مراجعه
نموده تا موعون را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد .عمناً کاربر نظر این شورا را به عنوان حکم مرعی الطرفین ریرفته و حق شکایت و یا
درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت.
.19آسیاتک مسئولیتی نسبت به عدم تطابق سرویس خریداري شده با نیاز میتري ندارد.
.20آسیاتک مسئولیتی در قبال عدم استفاده کاربر از سرویس خریداري شده و تحویل داده شده ندارد.
 .21تغییرات در تعرفه ها از طریق وب سییایت منعکس شییده و میییترکین فعلی جهت تمدید سییرویس هاي خود موظف به تبعیت از آن می
باشند.
.22آسیاتک مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین کاربر و سرورهاي خود ندارد.
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.23آ سیاتک س از ارائه م یخ صات د ستر سی (نام کاربري و رمزعبور) سرویس به خریدار ،م سئولیتی در قبال این م یخ صات ندا شته و
مسئولیت حفظ و نگهداري اط عات دسترسی به عهده خریدار می باشد.
.24کلیه سرورهاي مجازي بین  2تا  7روز کاري س از عقد قرار داد و تایید رداخت میتري تحویل داده خواهد شد.
.25کلیه میتریان سرور مجازي موظف می باشند  10روز قبل از زمان سر رسید سرور ،هزینه سرورمجازي خود را رداخت کنند در غیر این
صورت درخوا ست کن سل شدن سرور به دیتا سنتر اع م خواهد شد س از هفت روز از اتمام سرویس اط عات م یتر حدف خواهد شد و
آسیاتک هیچ گونه مسولیتی در قبال حفظ و نگهداري اط عات سرور مجازي میتر نخواهد داشت.
 .26کلیه م یتریان سرور مجازي در صورتی که ق صد کن سل یا تمدید نکردن سرویس خود را دارند بای ستی یک ماه قبل از سر ر سید تاریخ
ایان قرارداد ،این مو عون را از طریق تیکت و ایمیل به اط ن آ سیاتک بر ساند .در غیر این صورت موظف به رداخت هزینه دوره بعد خواهند
بود و در غیر اینصورت آسیاتک طبق قوانین جرایم رایانه اي و اینترنتی با میتري متخلف برخورد خواهد کرد.
.27هر گونه توهین به کارمندان به صییورت شییفاهی یا از طریق راه هاي ارتباطی نظیر ایمیل ،تیکت ،گفتگوي زنده ،تلفن/فکس و … به هر
شکل ممنون بوده و آسیاتک امکان قطع کامل سرویس و همچنین یگیري قانونی را براي خود محفوظ نگاه خواهد داشت.
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پیوست شماره یک
توافقنامه سطح خدمات )(SLA
مییتن ذیییل شییامل تعهییداتی درقبییال خریییداران شییرکت آسیییاتک میباشیید کییه از خییدمات دیتییا سیینتر اییین شییرکت اسییتفاده
می کنند.
عیییمانت هیییاي ذییییل تنهیییا شیییامل خیییدماتی هسیییتند کیییه از داخیییل  Data Centerشیییرکت آسییییاتک ارائیییه میییی شیییوند و
سیییرویس هیییاي خیییارج از  Data Centerرا در بیییر نمیییی گیرنییید و همچنیییین در صیییورت کیییاهچ کیفییییت خیییدمات اراییییه
شییده بییه طییوري کییه بهییره بییرداري از اییین خییدمات امکییان ییریر نباشیید و یییا قطییع احتمییالی آن بییه مییدت بیییچ از یکسییاعت
ممتیید باشیید (بییه شییرب اثبییات قصییور آسیییاتک در مراجییع ذیصیی ح مخییابرات یییا قضییایی) جهییت جبییران آن مطییابق مفییاد
ذیل اقدام میگردد:
ماده :1
در دسترس بودن سرویس ها :
الف – عمانت هاي سخت افزاري :
شییرکت آسیییاتک تضییمین میکنیید کییه تمییام سییخت افزارهییاي متعلییق بییه شییرکت کییه از طییرف خریییدار در حییال اسییتفاده
هسیییتند در هیییر میییاه حییید اقیییل در  % 99/9زمیییان قابیییل دسترسیییی و اسیییتفاده باشیییند .در صیییورت درخواسیییت خرییییدار بیییراي
دریافیییت  ،Service Creditدوره در دسیییترس نبیییودن ییییا قابیییل اسیییتفاده نبیییودن سیییخت افزارهیییا بیییراي خرییییدار مربوطیییه
محاسبه و طبق ماده  4عمل خواهد شد.
ب – عمانت هاي منبع تغریه :
شییرکت آسیییاتک تضییمین مییی کنیید کییه منبییع تغریییه  ACطبییق قییرارداد را بییا حییداقل قابلیییت در دسییترس بییودن % 99/9
بیییراي سیییرویس خرییییدار فیییراهم کنییید .در صیییورت درخواسیییت خرییییدار بیییراي دریافیییت  ،Server Creditدوره زمیییانی قابیییل
استفاده نبودن منبع تغریه براي خریدار مربوطه محاسبه شده و طبق ماده  4عمل خواهد شد.
ج  -عمانت هاي شبکه اي :
شیییرکت آسییییاتک تضیییمین میییی کنییید بیییراي خرییییداران اتصیییال شیییبکه اي  Data Centerآسییییاتک را بیییا قابلییییت % 99/9
فیییراهم کنییید .در صیییورت درخواسیییت خرییییدار بیییراي دریافیییت  ،ServiceCreditدوره زمیییانی در دسیییترس نبیییودن اتصیییال
شبکه اي  DataCenterبراي خریدار مربوطه محاسبه شده و طبق قسمت  4عمل خواهد شد.
د – : Server Credit
بیییراي در دسیییترس نبیییودن سیییرویس هیییا ،در صیییورتیکه خرییییدار در هیییر میییاه در دسیییترس بیییودن سیییرویس هیییاي زییییر سیییاخت
آسییییاتک را کمتیییر از  %99/9تضیییمین شیییده تجربیییه کنییید ،خرییییدار مربوطیییه یییس از اعییی م کتبییییServer Credit ،
دریافت خواهد کرد .میزان دریافت  Server Creditطبق موارد ذیل تعیین مییوند :
 -1در دسترس نبودن بیچ از  40دقیقه و کمتر از  4ساعت در یک ماه  :یک روز Server Credit
 -2در دسترس نبودن بیچ از  4ساعت و کمتر از  8ساعت در یک ماه  :یک هفته Server Credit
 -3در دسترس نبودن بیچ از  8ساعت در یک ماه  :یک ماه Server Credit
ماده : 2
عمانت اط ن رسانی از قطع سرویس :
 -1شییرکت اسیییاتک تضییمین مییی کنیید کییه در صییورت بییروز قطعییی کییه تغییییري در دسترسییی بییه سییرویس هییا ایجییاد
کنییید و  Downtimeکامیییل سیییرویس بیییراي خریدارمربوطیییه ایجیییاد شیییود ،تیییا حیییداکثر ییییک سیییاعت از طرییییق تلفییین
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یییا ایمیییل (کییه اط عییات تمییاس آن بییه صییورت مکتییوب بییه آسیییاتک داده شییده اسییت) بییه خریییدار اطیی ن رسییانی
کنیید .در صییورتیکه شییرکت آسیییاتک نتوانیید تییا حیید اکثییر یییک سییاعت بییه خریییدار اطیی ن رسییانی کنیید یییک روز
 Server Creditبه خریدار تعلق می گیرد .براي اط عات بییتر به ماده 4مراجعه شود.
ماده : 3
تعاریف :
شییارژ تکییرار ییریر ماهانییه بییه معنییاي ییول ماهیانییه اي اسییت کییه خریییدار سییرویس  Data Centerبییه آسیییاتک رداخییت
می کند.
در دسییترس نبییودن بییراي عییمانت هییاي در دسییترس بییودن کییه در مییاده  1بیییان شیید شییامل قطعییی بییه علییل زیییر نمییی
باشد:


در دسترس نبودن به علت تعمیرات از یچ برنامه ریزي شده



در دسترس نبودن به علت قطعی از یچ 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 اط عات خریدار در صورت عدم تهیه نسخه یتیبان 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
به شرح بند  19توافقنامه.

قطعی یا تعمیرات از یچ برنامه ریزي شده بییتر از  48ساعت قبل از قطعی و یا تغییرات از یچ برنامه ریزي شده ،شرکت آسیاتک به بخچ
فنی شرکت مربوطه (که اط عات تماس آن به صورت مکتوب به شرکت آسیاتک داده شده است) از طریق ایمیل اط ن رسانی خواهد کرد.
شرکت آسیاتک در صورت بی توجهی قسمت فنی خریدار مربوطه وه در خواندن ایمیل و وه در دریافت ایمیل به دلیل اشتباه بودن آدرس
داده شده یا خراب بودن سیستم ایمیل شرکت خریدار ،مسئولیتی را در برابر عدم اط ن رسانی بر عهده ندارد و قطعی یا تعمیرات از یچ
تعیین شده صورت خواهد گرفت.
خریدار متعهد است تا در دوره هاي زمانی مناسب نسبت به تهیه نسخه یتیبان از اط عات خود اقدام نماید و در صورتی که مطابق قرارداد
تهیه نسخه یتیبان جزء خدمات آسیاتک باشد ،خریدار می بایست دسترسی به فایل هاي مورد نظر را به آسیاتک اعطا نماید.
ماده :4
روسه مطالبه سرویس:
براي مطالبه  service creditدر حوزه اخت الت ناشی از شرکت آسیاتک ،می بایست تاریخ و مدت زمان قطعی سرویس خود را بصورت ایمیل
و یا تیکت به آسیاتک اع م نماید .آسیاتک س از بررسی هاي فنی و در صورتیکه بروز اخت ل در سرویس از سمت این شرکت باشد ،اقدام به
ارایه  service creditبه خریدار نموده و این امر بصورت ارسال ایمیل و تیکت به خریدار اط ن رسانی خواهد شد .به غیر از مواردي که از
قبل توسط شرکت آسیاتک اط ن رسانی شده است،خریدار می بایست موارد قطعی را فورا به شرکت آسیاتک از طریق ایمیل و یا تیکت اط ن
دهد .واجد شرایط بودن براي دریافت service creditتنها شامل اخت التی است که جزیی یا کلی متاثر از سرویس دهی آسیاتک بوقون
یوسته باشند.
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ماده :5
اعتبار سرویس:
در صورتیکه میخص گردد بروز وقفه متاثر از سرویس دهی آسیاتک بوده است ،آسیاتک طبق بند د ماده یک همین یوست اقدام به ارایه
 service creditبه خریدار نموده و این امر به صورت ارسال تیکت و یا ایمیل به خریدار اط ن رسانی خواهد شد .ارایه service credit
شامل مواردي که از قبل توسط شرکت اسیاتک اط ن رسانی شده ،نمی گردد .در هر حال مسولیتی بیچ از  service creditذکر شده
متوجه آسیاتک نخواهد بود.

