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  .بازارنامه ثبت دامنه سیاست 

 ۳۱۳۱ اردیبهشت ۵۲، (0.1) نسخه

 

 فهرست

 نامه ثبت.پذیرش سیاست۳

 .تعاریف۵

 صالحیت ثبتاحراز .۱

 .تخصیص۴

 های ممتازهای رزرو شده، نام.نام۲

 ایدکه زیر .بازار ثبت کرده ای.استفاده از نام دامنه۶

 شرایط حق نظارت بر رعایت.۷

 نامه حل اختالف.پذیرش سیاست۸

 اطالعات تماس و دقت .صحت۳

 های شخصی.حراست از داده۳۱

 .جبران خسارت۳۳

 نامه.اصالح سیاست۳۵

 ها.ابالغ۳۱

 .قابلیت انفکاک۳۴

 نامه.زبان موافقت۳۲

 قضاییقانون حاکم، حوزه .۳۶
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 نامه ثبتسیاست.پذیرش ۳

 است. .بازارنامه مشتمل بر ضوابط و شرایط حاکم بر ثبت دامنه تحت این سیاست

ه ب کنید که از نظر حقوقی ملزماذعان می شما، درخواست ثبت دامنه تحت .بازار، یا درخواست نگاهداری یا تمدید آنبا  ۳-۳

 :هستیدرعایت مفاد زیر 

 نامه ثبت دامنه و اصالحات احتمالی آن،)الف( سیاست

 د، وداد خواهقرار  شمااختیار  در ایدکرده به ثبت آن اقدامه از طریق ی کرثبت معتب عامل)ب( موافقتنامه ثبت که  

 شود.میالغ اب در این زمینه آیکنگاه از سوی بهی که گاههایست)پ( سیا 

امل و ک ثبت معتبر عاملدر موافقتنامه ثبت با   شماکنید که اظهارات کرده و تضمین می اعالم مابدینوسیله به  شما ۳-۵

  صحیح است.

به صرفا  ثبت نامهسیاستاین  بااید ثبت کرده .بازارتحت  ای کهاز نام دامنه شماثبت و شیوه استفاده مطابقت  مسئولیت ۳-۱

  است.  شماعهده 

 

 .تعاریف۵

 :نامهسیاستدر این  ۵-۳

 بازار.دامنه مرتبه اول  مرکز ثبتاست که با  آیکنبه معنای عامل ثبت دامنه دارای مجوز  ثبت معتبر عامللف( )ا

 موافقتنامه رسمی

Registrar Agreement”)-Registry“(  امضا کرده باشد.  .بازار برای ثبت دامنه 

اندازی در اختیار کلیه متقاضیان به معنای دوره ثبت عمومی است که پس از فازهای دوره راه دستیابی عمومی)ب( 

ت صور درخواست نامه با حق تقدم زمانآن ثبت دامنه طبق مفاد این سیاستطی  خواهد گرفت و واجد شرایط قرار 

 خواهد گرفت.

Assigned Names and  Internet Corporation forمخفف نام سازمان زیر است: آیکن)پ( 

 Numbers 
د شد یا ه جهت ثبت به نرخ ویژه عرضه خواهاست ک های ممتازنامبه معنای نام دامنه در فهرست  نام ممتاز)ت( 

 د.  گردا برای فروش یا حراج عرضه میرزرو شده و متعاقب مرکز ثبتدر آغاز توسط 

از  بازار.شود که قصد یا درخواست ثبت دامنه تحت به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطالق می شمایا  کنندهثبت)ث( 

 را دارد. عامل ثبت معتبرطریق یک 
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عهده دارد و را به.بازار ولیت دامنه مرتبه اول شود که مسئاطالق می  COREبه موسسه  ما یا مرکز ثبت)ج( 

 نشانی فانونی آن عبارت است از:

World Trade Center II – 29, route de Pré-Bois – CH-1215, Geneva, Switzerland 

 قرار دارد و ثیت آن مجاز نیست. .بازار فهرست رزروشود که در ای اطالق میبه نام دامنه شدهرزرونام ()چ

 است. دامنه مرتبه اولبه معنای  ،Top Level Domainمخفف  ،TLD)ح( 

 

 .احراز صالحیت ثبت۱

 هایفقط آن دامنه مرکز ثبترا دارد.  .بازارهر شخص حقیقی یا حقوقی صالحیت ثبت دامنه تحت دامنه مرتبه اول  ۱-۳

 درخواستی را به ثبت خواهد رساند که:

 .بازارهای جدول نویسهالفبای عربی )مانند اردو، پشتو، جاوی، عربی، فارسی و کردی( طبق  مبتنی بر)الف( به خطی 

ی و جزئآمده است  rules-http://dotbazaar.net/domain/گاه  که در وب .بازارمقررات دامنه از  و ،دنباش

 ؛تبعیت کنند  شودمحسوب می ثبت نامهسیاستالینفک از 

 ازارببا نیت مشروع، متناسب با نقش و اهمیت نام دامنه ثبت شده، و در راستای تقویت جایگاه دامنه  ثبت دامنه( )ب

 باشد.به عنوان وسیله تجارت الکترونیک 

را قبال  هانآ مرکز ثبتد و نتوسط دیگری ثبت نشده باش، دند )در فهرست رزرو نباشنباش قابلیت ثبت داشته)پ( 

 تخصیص نداده باشد(.

 ماشتوانیم تضمین کنیم که نمی مادامنه حاکی از موجود بودن آن باشد،  یکدر زمان درخواست  شما حتی اگر استعالم ۱-۵

 دامنه مورد نظر خود را دریافت خواهید کرد.

ند الثبت مستقل هستها مشمول حقگونههمخود درخواست دهید.  بازارگونه دامنه همتوانید جهت ثبت یک یا چند می شما ۱-۱

الثبت ول حقگونه مشمهمام کنید. تمدید هر ها مستقل از ثبت اولیه اقدگونههمتوانید نسبت به تمدید یا لغو ثبت نیز می شما

 جدا از تمدید دامنه اولیه است. 

ممکن است در هر زمان نسبت به رد کردن،  ماشرایط ثبت فوق را احراز نکرده است،  شماچنانچه معلوم شود که نام دامنه  ۱-۴

که در اینصورت متقاضی مشمول هیچگونه  ،لغو کردن یا حذف کردن درخواست یا ثبت انجام شده ناشی از آن اقدام کنیم

  خسارت از این بابت نخواهد بود. دریافت بازپرداخت یا 
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 .تخصیص۴

رویه ثبت به ترتیب درخواست را اعمال خواهد کرد مشروط بر اینکه ضوابط و شرایط این  مرکز ثبتدر دوره دستیابی عمومی، 

 نامه مراعات شده باشد. سیاست

 

 های ممتازنام های رزرو شده؛.نام۲

 شوند. های سازمان ملل رزرو میبه زبانکه باید رزرو شوند، مانند نام کشورها،  آیکنهایی که طبق حکم نام ۲-۳

نام هر کشور یا سرزمینی که در آن خط مبتنی بر الفبای عربی نوعی جایگاه رسمی دارد، به زبان)های( آن کشور که به این  ۲-۵

 رو خواهد شد.شوند رزخط)ها( نوشته می

تعدادی نام دامنه را رزرو کرده و متعاقبا در مهلتی بعدی،  به صالحدید خود،تواند می مرکز ثبتعالوه بر موارد فوق،  ۲-۱

ای های و دونویسهای تک نویسهها را عرضه کند. در ابتدا این مجموعه شامل نام دامنهاحتماال به نرخ ویژه یا به صورت حراج، آن

 خواهد بود.

 

 ایدای که زیر .بازار ثبت کرده.استفاده از نام دامنه۶

 پذیرید که:کننده، می، ثبت شما

ص دار هستید. چنانچه اجازه دهید شخاید عهدهثبت کرده .بازارای که تحت ولیت کامل ثبت و استفاده از نام دامنهسئم شما ۶-۳

)از  قانونا مسئول استفاده خالف شخص ثالث ممکن است شمااید استفاده کند، تحت .بازار ثبت کرده شماای که دیگری از دامنه

 ثبت شده است( محسوب شوید.  شماای که به نام دامنه

 ای باشد که:اید باید به گونهای که ثبت کردهدامنهاز  شمااستفاده  ۶-۵

 شود، میمشروع تلقی  تفادهاس عموما)الف(  

 کاربر متعارف، متناسب با نقش و اهمیت آن نام دامنه باشد، و قضاوت)ب( به 

 سوء نیت در بدو ثبت یا پس از آن نباشد.)پ( مبتنی بر  

 واجد این شرایط نباشند:  مرکز ثبتهای زیراز جمله مواردی است که ممکن است به تشخیص نمونه

 ؛ یانام آن یا هویت رسمی دادن یا گمراه کردن مردم در مورد محل ارجاع یک نام جغرافیائیریب ف - 

 سوء استفاده از مفهوم اصلی یا شهرت یک نام؛ یا - 

 .عمومی از توان بالقوه یک نام، چه این یک نام عام باشد و چه یک عبارت توصیفی هینبمانع شدن از استفاده  - 
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ه ب اید نباید به حقوق شخص ثالث تجاوز کند، که این شامل حقوق مالکیت فکریای که ثبت کردهاز نام دامنه شمااستفاده  ۶-۱

 شود. است ولی به آن محدود نمی مفهوم عام

 نباید از نام دامنه خود به منظور ارائه خدمات تجاری ثبت دامنه مرتبه سوم به اشخاص ثالث مستقل استفاده کنید.  شما ۶-۴

ج های راییا سیاست در تعارض با قانون حاکمنشده درخواستنباید از نام دامنه خود به منظورارسال آگهی تجاری  شما ۶-۲

 شده در اینترنت استفاده کنید.پذیرفته

رایت، یا کپیتی سرقت اینترنتی، تجاوز به عالئم ثب، «فیشینگ»، «باتنت»به استفاده سوء از  یا نباید بدافزار توزیع کنید، شما ۶-۶

 دهنده، جعل، و سایر عملیاتی که با قانون حاکم تعارض دارد بپردازید. عملیات دغلکارانه یا فریت

نین نبایدآگاهانه در انجام چ شماداد و ستد و انتقال نام دامنه استفاده کنید. مضافا،  نباید از نام دامنه خود به منظور شما  ۶-۷

 یا سهیم باشید. اموری یاری کرده، معاونت داشته 

 

 شرایط حق نظارت بر رعایت.۷

شرایط ثبت اعالم شده را  شمانام دامنه  چنانچه معلوم شود ،داریم که در هر زماناین حق را برای خود محفوظ می ما  ۷-۳

نسبت  ،باشد، صرفا به صالحدید خود نامه را رعایت نکردهدر بدو ثبت احراز نکرده یا متعاقبا الزامات مندرج در این سیاست

به رد کردن، لغو کردن یا حذف کردن درخواست یا ثبت انجام شده ناشی از آن اقدام کنیم، که در اینصورت متقاضی مشمول 

 زپرداخت یا دریافت خسارت از این بابت نخواهد بود. هیچگونه با

ق رد کردن، تعلی که صرفا به صالحدید خود نسبت به داریمین حق را برای خود محفوظ میا   ما عامالن ثبت مجازو  ما ۷-۵ 

 چنانچه: اقدام کنیم شما .بازارو/یا لغو نام دامنه 

بر  شماازار .بنامه تبعیت نکنید، که این شامل استفاده مستقیم یا غیر مستقیم نام دامنه از این سیاست شما)الف( 

 شود؛است ولی به آن محدود نمی باال ۶خالف تعهدات بند 

 دنروز کرنسبت به به سهو اباشید، یا به عمد یکرده ارائه نامطمئنیا دقیق غیر تماس اطالعاتبه عمد  شما)ب(  

  د؛نکنی اقدام وقت آنهب

ر مورد د ماو/یا استعالم  شماهای عامل ثبت یا کارگزار متصدی عمل ثبت نسبت به پاسخگوئی به استعالم)پ(  

 ( روز اقدام نکنید؛۳۱خود ظرف ده ) .بازارهرگونه واقعه مربوط به نام دامنه  صحت اطالعلت ثبت یا

یا  کنیدیمخود قانونی در استفاده از نام دامنه .بازار ثبت شده مبادرت به فعالیت غیر شما)ت( منطقا به نظر رسد که 

 چنین امری هستند؛ اشخاص ثالث مرتکب
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 ناقض حقوق اشخاص ثالث است؛ شما)ث( منطقا به نظر رسد که نام دامنه  

 مرا در معرض نقض قوانین حاک عامالن ثبت مجازیا  ماتوان انتظار داشت باشد که منطقا ب ایگونهبه شما)ج( رفتار  

 های ثالث قرار دهد؛ و/یایا نقض موافقتنامهبرخورد با حاکمیت، عمومی، های یا سیاست

 دستور دهد.  مامجری قانون، رای دادگاه یا حاکمیت ذیربط به )چ( 

ام یا جهت رفع ابه شمارخ داده باشد، با  هادادهح صحی ارائهیا   نامه ثبتسیاستتخلف از  مادر مواردی که به تشخیص 

ق یلعحالت تبه  شمادامنه ممکن است در مدت مقرر مرتفع نشود،  مربوط تصحیح تماس گرفته خواهد شد. اگر مورد

خود تحت  ازار.بکه در صورت تعلیق و/یا لغو دامنه پذیریدکنید و میمی ذعانبدینوسیله ا شمادرآید یا ثبت آن لغو شود. 

 این بند، مشمول هیچگونه استرداد وجه ثبت دامنه نخواهید بود.

داریم که در مورد رد کردن، تعلیق، اصالح وضعیت، لغو و/یا انتقال ثبت همچنین این حق را برای خود محفوظ می ما ۷-۱

 ؛.بازارامنه د مرکز ثبتمر به یکی از دالیل زیر الزم آید: )الف( حفاظت از یکپارچگی، امنیت و ثبات اقدام کنیم چنانچه این ا

 قررات و الزامات دولتی، دستورمجری قانون، و تبعیت از فرایند رفع اختالف؛ )پ( اجتناب از)ب( تبعیت از قوانین حاکم، م

 ما، مسئوالن، مدیران، نمایندگان، کارمندان و صاحبان سهنکارگزاراو نیز ، مائی، از سوی زامسئولیت حقوقی، چه مدنی و چه ج

  .ما

 

 حل اختالف هاینامه.پذیرش سیاست۸

خود  بازار.در مورد نام دامنه  ماو  آیکنهای ها و رویهبدینوسیله پایبندی و موافقت خود را با تبعیت از کلیه سیاستشما  ۸-۳

پذیرید که طبق آن هر شخص ثالث مجاز های رفع اختالف زیر را میتقید به سیاست شمادارید. به طور خاص، اعالم می

                                 شاکی شود: شماممکن است نسبت به ثبت دامنه بازار 

(، که توسط  UDRP ، یا به اختصار (Uniform Dispute Resolution Policyسیاست حل اختالف یکسان)الف( 

 گاه وب است، دراتخاذ شده آیکن

policyhttp://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/ 

 طبق رویه اشم .بازارهر شکایت شخص ثالث علیه ثبت دامنه  شود. قابل دسترسی است، و جزئی از این موافقتنامه محسوب می

UDRP گاهثبت شده در وب مقرراتاساس  بر 

rules.htm-http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform 
        ف انتخاب شده صورت خواهد گرفت.الو مقررات مکمل مجری حل اخت  
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که  URS و دستورالعمل (URS، یا به اختصار Uniform Rapid Suspension)  نسیاست تعلیق سریع یکسا)ب(  

 گاهاست و در وب اتخاذ شده آیکنتوسط 

http://www.icann.org/en/applicants/urs 

معین شود، منجمله ولی نه محدود به فرایندهای  آیکنکه توسط قابل دسترسی است؛ و نیز هر سیاست حل اختالف دیگری

   دامنه که شاکی دارنده حق مالکیت فکری باشد.تسریع تعلیق 

، یا به های حل اختالف فوقچنانچه ادعای شاکی ثالث از طریق یکی از مکانیسمکنید که صدیق میموافقت کرده و ت شما  ۸-۵

قطاع نام دامنه انکارگیری بالیا مقام دولتی ذیربط مورد تایید قرارگیرد مرکز ثبت قادر نخواهد بود به حکم مقام قضائی صالح

   را تضمین کند.   شما.بازار 

 

 .صحت و دقت اطالعات تماس۳

پذیرید که کلیه اطالعات الزامی مربوط به نام دامنه مورد ثبت و نیز اطالعات کامل ، دقیق و اتکاپذیر اشخاص می شما ۳-۳

)به اختصار  ( منتشر شودWHOISدر پایگاه داده کیست ) مرکز ثبتمنجمله آنچه که باید توسط  ،ذیربطحقیقی و حقوقی 

 برای ثبت دامنه الزامی است. اطالعات تماس. ارائه را ارائه کنید ،(اطالعات تماس

  بالفاصله اقدام کنید. اطالعات تماسروزنگاهداری باید نسبت به تصحیح و به شما ۳-۵

 

 های شخصی.حراست از داده۳۱

قل منت اشم.بازار ت ثبت و نگاهداری نام دامنه جه ما توسط عامل ثبت مربوط )یا کارگزار وی( به شما اطالعات تماس ۳۱-۳

 :شمااست که اطالعات تفهیم شده شما بهخواهد شد. به طور خاص 

 سازی خواهد شد؛فرایند آیکنطبق رویه تعین شده توسط  مرکز ثبتجهت ارائه خدمات  ما)الف( توسط  

قرار خواهد گرفت، که به وسیله آن هر کاربر متصل  ( در معرض دید عامWHOIS)ب( از طریق خدمات کیست ) 

 شیوه جستجوی موردی این اطالعات را بررسی کند؛ به  تواندبه اینترنت می

از این اطالعات هیچگونه . است)اسکرو( قابل اعتماد  موسسه امانیخواهد شد، که یک  منتقل NCC Groupبه  )پ(

که تا زمانی ،باشدشکل مورد نظر  و طبقتناقض مگر تحقیق اینکه اطالعات سپرده شده کامل، بی ،ای نخواهد شداستفاده

و عاری از  غیر انحصاری، قطعی، دائمی جوازدر صورت واگذاری، آیکن یا عامل مجاز آن  ذار شود.واگ آیکنبه 

 را در اختیار خواهد داشت.  بازارتبه اول های مربوط به عملیات، نگاهداری و انتقال دامنه مراالمتیاز جهت استفادهحق

 قرار گیرد. آیکنممکن است جهت بازرسی در اختیار  شما اطالعات تماس)ت( مضافا، 
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ا های معقول راحتیاط ماسازی نخواهیم کرد. ای که با مقاصد فوق در تعارض باشد فرایندرا به شیوه اطالعات تماس ما ۳۱-۵

ودی تغییر یا نابشدن، و ء استفاده، دستیابی غیرمجاز یا فاش شخصی را از گم شدن، سوکه اطالعات  کارخواهیم گرفتبه

 .گیریمکارالزامی باشد به و نیز هرگونه تدبیرامنیتی که طبق قوانین حاکم داریممصون نگاه

شود، تلقی می طبق این ماده شما اطالعات تماس پردازشبرای ثبت دامنه تحت .بازار به منزله پذیرش  شمادرخواست  ۳۱-۱

فاظت ح حاکمو مطابق با قوانین  با مقاصد تصریح شده در فوق مطابقکه به شیوه  دهیدصراحتا اجازه می شماو به طور خاص، 

برداری، توزیع، انتشار، اصالح و سایر فرایندهای پردازش و ، نسخهاستفادهمورد این اطالعات   ها و حریم خصوصی،از داده

 قرار گیرد. انتقال

 عامل ثبت)از طریق  قرارداده باشید ماهای شخصی آنان را در اختیار داده شمادر مورد اشخاص ثالثی که ممکن است  ۳۱-۴

 شان وهای شخصی موارد استفاده مورد نظر از داده این اشخاص ثالثکنید که به و تضمین می ذعانا شمایا کارگزار آن(، 

افته و ی ورت لزوم به این اطالعات دست، و اینکه چگونه باید در صباشیدکردهتفهیم را طالعات کنندگان این اهویت دریافت

کنید که از این اشخاص ثالث، مجوزهای متناظر برای و تضمین می ذعانا شماهمچنین  نسبت به اصالح آن اقدام کنند.

  .دباشیدریافت کرده نامه راهای شخصی آنان طبق این سیاستپردازش داده

 

 جبران خسارت.۳۳

که در برابر هرگونه ادعا ، عمل،  یا مطالبه شخص ثالث که از اختالفی در ارتباط با ثبت و/یا  کنیدبدینوسیله اعالم می شما

و دفاع نسبت به نامه ولی نه محدود به آن، این سیاست  ۶از جمله موارد مربوط به ماده رخ دهد،  شما.بازار عملکرد نام دامنه 

را ازهرگونه ضرر و زیان،  مرکز ثبتاقدام کرده و  قانون حاکمبا استفاده از تمام ظرفیت   مرکز ثبتجبران خسارت از 

 دارید.وظ وکالت حقوقی، محفمسئولیت قانونی، و هزینه مالی، منجمله هزینه متعارف 

 

 نامه.اصالح سیاست۳۵

نامه تجدیدنظریافته را سیاست مانامه را در هر زمانی اصالح کنیم. داریم که این سیاستاین حق را برای خود محفوظ می ما

نامه هنگام تسلیم ( روز تقویمی قبل از اجرا اعالم خواهیم کرد. مگر در مواردی که قبال این صورت سیاست۱۱حداقل سی )

، که در آن حالت صورت نافذ در آن زمان تا پایان اختالف مورد رارگرفته باشدمورد استناد ق ،یک دادخواست یا اختالف

آور خواهد بود، چه مورد اختالف قبل از در موارد اختالف ثبت دامنه الزام پایبندی به این نوع تغییراترجوع خواهد بود،  

اعتراض  به این شکلنامه نسبت به تغییر سیاست چنانچهصورت گرفته باشد و چه پس از آن.   ماتغییر تاریخ نافذ شدن 

است، که در اینصورت مشمول هیچگونه بازپرداخت حق ثبت  شما.بازار حل باطل کردن ثبت دامنه  باشید، تنها راهداشته
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 شماه ددامنه ثبت شاید در مورد ثبت دامنه خودرا باطل نکردهکه نامه ثبت تا زمانینخواهید بود. صورت اصالح شده سیاست

 .دنافذ خواهد بو

 

 ها.ابالغ۳۱

کننده که بتث صادر شود به صورت کتبی به نشانی الکترونیک مرکز ثبتنامه از سوی ای که در راستای این سیاستهر ابالغیه

 تحویل گرفته تلقی خواهد شد هرگاه : ،مرکز ثبتارائه شده است ارسال خواهد شد. ابالغ به  مرکز ثبتبه 

 ، یعنی:مرکز ثبتبه صورت کاغذی به نشانی رسمی یا )الف(            

CORE Association, World Trade Center II – 29, route de Pré-Bois –CH-1215, 

Geneva 

 یا شده و رسید دریافت گردد، و ارسال         

 دریافت شود. <support@corenic.org>)ب( از طریق نشانی الکترونیک             

 

 .قابلیت انفکاک۳۴

ر حدی دغیر قانونی، نامعتبر یا به هر صورت غیرقابل اعمال تشخیص داده شود، آن بخش  ،نامهاز این سیاست یبخش گاههر

ده و از ک تلقی شاگر اعمال پذیر نباشد، آن بخش منفکه سازگار با نیات ابراز شده از سوی طرفین باشد قابل اجرا است، یا 

  نامه به شکل کامل نافذ باقی خواهد ماند.نامه حذف خواهد شد، در حالی که سایر مفاد سیاستسیاست

 

 نامه.زبان موافقت۳۲

 آورلزاماآگاه باشید که تنها صورت  باید ایحالعلینامه ثبت در اینجا ارائه شده است. به منظور سهولت، ترجمه فارسی سیاست

 به زبان انگلیسی است، و در صورت بروز اختالف، صورت انگلیسی غالب خواهد بود.  این متن

 

 قضایی. قانون حاکم، حوزه۳۶

 نامه ثبت، و متممات و اصالحات احتمالی آن، تابع قوانین کشور سوئیس خواهد بود.این سیاست ۳۶-۳

رخ  ندی آیا در ارتباط با آن یا ترمیمات بع ،ی از آننامه، ناشهرگونه اختالف، مناقشه یا ادعائی که تحت این سیاست ۳۶-۵

 دهد، به محاکم ژنو سوئیس ارجاع شده و نهایتا توسط آن مرجع حل و فصل خواهد شد.

 


