سیاستنامه دوره راهاندازی .بازار
 ۰۱تیرماه ۰۱۳۱

فهرست
 -۰پذیرش این سیاستنامه ثبت
 -۲تعاریف
-۱شرایط عمومی ،و مروری بر راهاندازی
-۴رسته اولویت  :۰پگاه مهلتدار
 ۰-۴احراز صالحیت ثبت در دوره پگاه
 ۲-۴تخصیص ،و تعین تکلیف درخواستهای رقابتی از طریق مزایده
 ۱-۴اولویت
 ۴-۴راهکارهای حل اختالف در دوره پگاه
 -۵رسته اولویت  :۲مراجع عمومی ،با مهلت محدود
 ۰-۵احراز صالحیت ثبت
 ۲-۵گزینش نام
 ۱-۵تعین تکلیف درخواستهای رقابتی در درون این رسته
 ۴-۵اولویت
 ۵-۵اعتراض به نام دامنههای ثبتشده یا رد شده در این رسته
-۶رسته اولویت  :۱نامهای تجاری ثبتشده دیگر ،با مهلت محدود
 ۰-۶احراز صالحیت ثبت
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 ۲-۶تعین تکلیف درخواستهای رقابتی از طریق مزایده
 ۱-۶اولویت
 ۴-۶اعتراض به نام دامنههای ثبتشده یا رد شده در این رسته
-۷رسته اولویت  :۴نامهای برگرداندهشده ،با مهلت محدود
 ۰-۷احراز صالحیت ثبت
 ۲-۷تعین تکلیف درخواستهای رقابتی در درون این رسته
 ۱-۷اولویت
-۸رسته اولویت  :۵دوره رقابتی (بدون حق اولویت)
 ۰-۸احراز صالحیت و گزینش نام
 ۲-۸تعین تکلیف درخواستهای رقابتی در درون این رسته
 ۱-۸اولویت
-۳حق نظارت بر احراز صالحیت

 -۰پذیرش این سیاستنامه ثبت
این سیاستنامه ثبت مشتمل بر ضوابط و شرایط ناظر بر ثبت نام دامنههای .بازار در
دوره راهاندازی است.
 ۰-۰با درخواست کردن ثبت دامنه .بازار در دوره راهاندازی ،شما میپذیرید که از نظر
حقوقی ملزم به رعایت مفاد زیر هستید:
الف .این سیاستنامه و نیز سیاستنامه ثبت دامنه .بازار که جزء الینفک این
موافقتنامه محسوب میشود و به نشانی زیر قابلدسترسی است:
http://dotbazaar.net/registration-policy/
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ب .موافقتنامه ثبت که عامل ثبت معتبری که از طریق آن اقدام به ثبت دامنه
.بازار خودکردهایددر اختیار شما قرارداده است ،و
پ .سیاستهائی که گاهبهگاه از سوی آیکن اعالم میشوند.
 ۲-۰شما بدینوسیله به ما اعالم کرده و تضمین میکنیدکه اظهارات شما در موافقتنامه
ثبت با عامل معتبر ثبت کامل و صحیح است.
 ۱-۰مسئولیت مطابقت ثبت و شیوه استفاده شما از نام دامنهای که تحت .بازار ثبت
کردهاید صرفا به عهده شما است.

 -۲تعاریف
 ۰-۲در این سیاستنامه:
(الف) عامل ثبت معتبر به معنای عامل ثبت دامنه دارای مجوز آیکن است که با
مرکز ثبت دامنه مرتبه اول .بازار موافقتنامه رسمی
Registry-Registrar Agreement

برای ثبت دامنه .بازار امضاء کردهباشد.
(ب) دستیابی عمومی به معنای دوره ثبت عمومی است که پس از فازهای دوره
راهاندازی در اختیار کلیه متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت و طی آن ثبت
دامنه طبق مفاد سیاستنامه ثبت دامنه .بازار با حق تقدم زمان درخواست صورت
خواهد گرفت.
(پ) سیاستنامه عمومی ثبت .بازار یا سیاستنامه ثبت به معنای مجموعه موجود
در وبگاه مرکز ثبت تحت
http://dotbazaar.net/registration-policy/
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است که جزء الینفک موافقتنامه ثبت محسوب میشود و ناظر برثبت دامنه زیر
.بازار میباشد.
(ت) آیکن مخفف نام سازمان زیر است:
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

(ث) ثبت کننده یا شما به شخصیت حقیقی یا حقوقیای اطالق میشود که قصد یا
درخواست ثبت دامنه تحت .بازار از طریق یک عامل ثبت معتبر را داشته باشد.
(ج) مرکز ثبت یا ما به  CORE Associationاطالق میشود که یک موسسه
غیرانتفاعی سوئیسی به نشانی
World Trade Center II – 29, route de Pré-Bois – CH 1215 Geneva

است و مسئولیت مدیریت و عملیات دامنه مرتبه اول .بازار را عهدهدار است.
(چ) نام رزرو شده به نام دامنهای اطالق میشود که در فهرست رزرو .بازار قرار دارد
و ثبت آن مجاز نیست.
(ح)  ، TLDمخفف  Top Level Domainبه معنای دامنه مرتبه اول است.

 -۱شرایط عمومی ،و مروری بر راهاندازی
 ۰-۱برای ثبت نام دامنه زیر .بازار در دوره راهاندازی الزم است که متقاضی (الف) شرایط
خاصی را که در این سیاستنامه دوره راهاندازی برای رسته مورد نظر آمدهاست احراز
کند ،و (ب) مشمول شرایط عمومی و ضوابط استفاده از دامنه .بازار که در سیاستنامه
ثبت درج شدهاست باشد ،که از جمله :
 نام دامنه باید به خطی مبتنی برالفبای عربی (مانند اردو ،پشتو ،جاوی ،عربی،
فارسی و کردی) مطابق جدول نویسهها به نشانی زیر بوده
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http://www.iana.org/domains/idn-tables/tables/xn-mgbab2bd_arab_1.0.txt
و از قواعد دامنه .بازار که به نشانی
http://dotbazaar.net/domain-rules/
قابل دسترسی است ،و جزء الینفک این سیاستنامه محسوب میشود ،تبعیت
کند.
 ثبت دامنه با نیت مشروع ،متناسب با نقش و اهمیت نام دامنه ثبت شده ،و در
راستای تقویت جایگاه دامنه بازار به عنوان وسیله تجارت الکترونیک باشد.
سیاستنامه عمومی ثبت .بازار بر کلیه جنبههای ثبت دامنه شما که ممکن است در این
سیاستنامه دوره راهاندازی مطرح نشده باشند نیز ناظر است.
 ۲-۱دوره راهاندازی .بازار روز  ۴شهریور  ،۰۱۳۱ساعت  ۰۵:۱۱به وقت تهران (معادل
ساعت  ۰۰:۱۱به وقت جهانی) آغاز و در روز  ۶آبان  ،۰۱۳۱ساعت  ۰۴:۱۱به وقت
تهران* (معادل ساعت  ۰۰:۱۱به وقت جهانی) به پایان خواهد رسید .در این بازه ۶۱
روزه پنج رسته درخواست پذیرفته خواهد شد :چهار رسته جهت متقاضیانی که حقوق
پیشینی دارند ،و یک رسته برای متقاضیان دیگر (نامهای رقابتی).
درخواستهای هر پنج رسته بهطور همزمان پذیرفته خواهد شد و تخصیص دامنهها
در پایان این دوره  ۶۱روزه طبق مرتبه اولویت رستهها صورت خواهدگرفت.
بدین ترتیب تخصیص هر رسته (پذیرش ،رد یا ارسال به فرایند تعین تکلیف رقابتی)
قبل از پرداختن به تخصیص رسته بعدی انجام خواهد شد .هرگونه ادعای اولویت به طور
اختصاصی توسط مرکز ثبت مورد بررسی کامل قرار خواهدگرفت .اظهاریه مدعی به
تنهایی کفایت نخواهد کرد.
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در جدول زیر ،رستههای مختلف به ترتیب اولویت از باال به پایین توصیف شدهاند.

توصیف

مهلت
رسته/
اولویت

این رسته دارندگان عالئم تجاری به خطوط
مبتنی برالفبای عربی (مانند اردو،
پشتو ،جاوی ،عربی ،فارسی و کردی) که
دارای مجوز  TMCHباشند را قادر میسازد
برای آن نام درخواست ثبت تخت .بازار
ارائه کنند .چنانچه برای یک نام دامنه
بیش از یک متقاضی واجد شرایط وجود
داشته باشد ،موضوع از طریق مزایده
تعین تکلیف خواهد شد.

ساعت

 ۴شهریور ۳۱۳۱
 ۳۳:۱۱به وقت تهران
ساعت
آبان ۳۱۳۱
تا ۶
 ۳۴:۱۱به وقت تهران

.۱پگاه

برای مراجع عمومی در «مناطقی که
استفاده ازخطوط مبتنی بر الفبای عربی
در آن نوعی رسمیت دارد» (طبق تعریف
سیاستنامه) ،جهت ثبت نام خودشان ،نام
خدمات عمومی و نامهای جغرافیائی که در
فهرست رزرو نباشند.

ساعت

 ۴شهریور ۳۱۳۱
 ۳۳:۱۱به وقت تهران
ساعت
آبان ۳۱۳۱
تا ۶
 ۳۴:۱۱به وقت تهران

.۲نامهای
سازمانهای
عمومی،
بامهلت
محدود

برای دارندگان عالمت تجاری ثبتشده در
حداقل یکی از نواحی زیر به خطوط مبتنی
بر الفبای عربی (مانند اردو ،پشتو،
جاوی ،عربی ،فارسی و کردی) که نام
ثبتشده در فهرست  TMCHنباشد:
اردن ،اسرائیل ،افغانستان ،الجزایر،
ایران،
اندونزی،
اماراتمتحدهعربی،
تونس،
پاکستان،
برونئی،
بحرین،
جیبوتی ،سودان ،سوریه ،سومالی ،عراق،
عربستانسعودی ،عمان ،فلسطین ،قطر،
کویت ،کومورس ،لبنان ،لیبی ،مالزی،
مراکش ،مصر ،موریتانی ،هندوستان و
یمن.

ساعت

 .۳نامهای
تجاری
ثبتشده
دیگر ،با
مهلت محدود

 ۴شهریور ۳۱۳۱
 ۳۳:۱۱به وقت تهران
ساعت
آبان ۳۱۳۱
تا ۶
 ۳۴:۱۱به وقت تهران
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برای دارندگان عالمت تجاری ثبتشده به
خطوط دیگر که قصد دارند این نام را با
نویسهگردانی یا آوانویسی به یکی از
خطوط مبتنی بر الفبای عربی (مانند
اردو ،پشتو ،جاوی ،عربی ،فارسی و
کردی) ثبت کنند.

ساعت

 ۴شهریور ۳۱۳۱
 ۳۳:۱۱به وقت تهران
ساعت
آبان ۳۱۳۱
تا ۶
 ۳۴:۱۱به وقت تهران

.۴نامهای
برگرداندهش
ده ،با
مهلت محدود
*

میتوانند
متقاضیان
دوره
این
در
درخواست ثبت نامهایی را بکنند که به
چهار رده اول اختصاص داده نشده و در
فهرست نامهای رزروشده نباشد .چنانچه
بیش از یک متقاضی برای یک نام در این
رسته وجود داشته باشد ،از طریق مزایده
تعین نکلیف خواهد شد.

ساعت

 ۴شهریور ۳۱۳۱
 ۳۳:۱۱به وقت تهران
ساعت
آبان ۳۱۳۱
تا ۶
 ۳۴:۱۱به وقت تهران

نامهای
رقابتی*

دوره دستیابی عمومی که پس از دوره
راهاندازی آغاز میشود .در این دوره
اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند نسبت به
ثبت دامنه تحت .بازار به خطوط مبتنی
بر الفبای عربی طبق نوبت درخواست به
نحویکه دز سیاستنامه عمومی ثبت آمده
است اقدام کنند.

ساعت

دستیابی
عمومی

دورهای که در آن عامالن ثبت مجاز موظفند
به متقاضیان ثبت نامهای موجود در
فهرست  TMCHنسبت به این امر هشدار
دهند ،و نیز  TMCHدارندگان این نامها
را از کوشش برای ثبت آنها مطلع خواهد
ساخت.

 ۴شهریور ۳۱۳۱
 ۳۳:۱۱به وقت تهران
ساعت
آبان ۳۱۳۱
تا ۶
 ۳۴:۱۱به وقت تهران

دوره دوره هشیار

سراسر
در
نامهای رقابتی و
تا حداقل  ۰۹روز
اول دوره دستیابی
عمومی

* قابل توجه ما این حق را برای خود محفوظ میداریم که به صالحدید خود مهلت
هر رسته از دوره راهاندازی را اصالح کرده یا اضافه کنیم ،ولی در هر صورت
دوره پگاه حداقل  ۰۹روز و دوره هشیار حداقل در امتداد دوره نامهای رقابتی
و  ۰۹روز اول دوره دستیابی عمومی برقرار خواهند بود.

 -۴رسته اولویت  :۰پگاه مهلتدار
 ۰-۴احراز صالحیت ثبت در دوره پگاه
فقط مالکان عالئم تجاری ثبتشده به خطوط مبتنی بر الفبای عربی (مانند اردو ،پشتو ،جاوی،
عربی ،فارسی و کردی) که مورد تایید TMCHقرار گرفته باشد ،دارندگان مجوز رسمی استفاده
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از عالئم مذکور و دیگر ماذونان از طرف مالک ،میتوانند در این دوره اولویت نخست شرکت
کنند.
مرکز ثبت فقط آن نام دامنههای پیشنهادی را ثبت خواهد کرد که واجد شرابط زیر باشند:
الف .نام دامنه باید واجد ضوابط عمومی درج شده در سیاستنامه عمومی ثبت باشد؛
ب .نام دامنه باید عینا با عالمت تجاری تاییدشده توسط TMCHجهت خدمات پگاه مطابقت
داشته باشد؛
پ .همزمان با درخواست ثبت باید پرونده  SMDمعتبر ارائه شود؛
ت.نام درخواستی باید با عنوان موجود در پرونده  SMDمطابقت داشته باشد؛ و
ث.نام درخواستی جهت ثبت موجود باشد.
هیچگونه الزام دیگری (مانند قلمرو ثبت ،طبقه عالمت تجاری یا حضور محلی) ناظر نخواهد
بود.

 ۲-۴تخصیص ،و تعین تکلیف درخواستهای رقابتی از طریق مزایده
در پایان دوره پگاه ،مرکز ثبت کلیه درخواستهای وارده را اعتبارسنجی خواهد کرد .هرگاه
برای یک درخواست حائز اعتبار ،درخواست معتبر دیگری برای همان نام دریافت نشده
باشد ،آن نام به متقاضی اختصاص داده شده و هزینه ثبت ضبط خواهد شد.
چنانچه بیش از یک متقاضی واجد شرایط برای یک نام در رسته دوره پگاه وجود داشتهباشد،
انتخاب به روش مزایده (حراج) صورت خواهد گرفت .هیچ ضابطه تعین تکلیف دیگری (مانند
تخصیص بر اساس نوبت ،ملحوظ کردن نوع کاال یا خدمات ،و یا قلمرو ثبت عالمت تجاری)
نافذ نخواهد بود.

 ۱-۴اولویت
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تخصیص درخواستهای این رسته با اولویت باالتری نسبت به درخواستهای واجد شرایط
چهار رسته بعدی که در مراتب پائینتر قرار دارند صورت خواهد گرفت.

 ۴-۴راهکارهای حل اختالف در دوره پگاه
تخصیص و/یا رد درخواستهای دوره پگاه را میتوان طبق سیاستنامه حل اختالف دوره پگاه
که در وبگاه مرکز ثبت موجود است مورد اعتراض قرار داد.

 -۵رسته اولویت  :۲مراجع عمومی ،با مهلت محدود
 ۰-۵احراز صالحیت ثبت
صرفا جهت استفاده مراجع عمومی .در اینجا مقصود از مراجع عمومی حاکمیتهای بینالمللی،
ملی ،منطقهای ،محلی و شهری است شامل شهرداریها ،بخشداریها و سایر ادارات دولتی ،و
نیز سایر سازمانهای عمومی طبق قوانین جاری محلی (مانند نمایندگیها ،کنسرسیومها،
کمیسیونها و سایر تقسیمات اداری) در هر یک از نواحی ای که در آن خطوط مبتنی بر الفبای
عربی نوعی رسمیت استفاده در قلمرو آن ناحیه را دارد .این نواحی عبارتند از :اردن ،اسرائیل،
افغانستان ،الجزایر ،اماراتمتحدهعربی ،اندونزی ،ایران ،بحرین ،برونئی ،پاکستان ،تونس،
جیبوتی ،سودان ،سوریه ،سومالی ،عراق ،عربستانسعودی ،عمان ،فلسطین ،قطر ،کویت،
کومورس ،لبنان ،لیبی ،مالزی ،مراکش ،مصر ،موریتانی ،هندوستان و یمن.

 ۲-۵گزینش نام
تحت این رسته ،مراجع عمومی که در  ۰-۵به آنها اشاره شد میتوانند این نوع نامها را
ثبت کنند:
الف .نام مراجع عمومی مورد اشاره در  ،۰-۵شامل معادلهای واضح و مخففات؛
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ب .نام خدمات عمومی که مرجع عمومی مورد اشاره در  ۰-۵تصدی آنرا بهعهده دارد.
این شامل حداقل خدمات زیر است:
 نظم عمومی و امنیت عمومی
 اموز عمومی و روایط نهادینه
 بهداشت عمومی
 مالیات ،توسعه عمومی و ترویج
 خدمات رفاهی عمومی
 ترابری
 برنامهریزی شهری و حفاظت محیط
 فرهنگ و آموزش
 مشارکت شهروندی
 گردشگری؛ یا
پ .نامهای جغرافیائی ،آثار محلی ،و سایر نامهای نمادین و ذیربط محلی که مرجع
عمومی مورد اشاره در  ۰-۵تصدی آنرا طبق قانون محلی بر عهده دارد ،شامل
معادلهای واضح و مخففات.
در صورتیکه متقاضی واجد شرایط باشد و الزامات گزینش نام رعایت شود ،مرکز ثبت نام
دامنههایی را ثبت خواهد کرد که (الف) واجد ضوابط عمومی سیاستنامه عمومی ثبت دامنه
.بازار بوده ،و (ب) جهت ثبت موجود باشند.

 ۱-۵تعین تکلیف درخواستهای رقابتی در درون این رسته
چنانچه بیش از یک درخواست واجد شرایط برای یک نام در این رسته موجود باشد،
روشهای حل اختالف زیر نافذ خواهند بود:
الف .توافق رقبا (بازپسگیری و استرداد وجه درخواست ثبت)؛
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ب .میانجیگری ،حکمیت یا گزینش به حکم قرعه (در صورت موافقت رقبا)؛ یا
پ .مزایده (حراج) به عنوان آخرین وسیله تعین تکلیف.

 ۴-۵اولویت
مرکز ثبت تخصیص دامنههای واجد شرایط به مراجع عمومی را با اولویت نسبت به سایر
رستههای مهلت محدود انجام خواهد داد.

 ۵-۵اعتراض به نام دامنههای ثبتشده یا رد شده در این رسته
نامهای تخصیصدادهشده یا رد شده در این رسته را میتوان از طریق سیاستنامه حل
اختالف برنامه راهاندازی مراجع عمومی
Public Administrations Launch Program Dispute Resolution Policy

مورد اعتراض قرار داد .این سیاستنامه حل اختالف ،فرایند و ضوابط تعین تکلیف
اعتراضهای واردشده به تخصیص یا امتناع از تخصیص نام دامنه نسبت به عدم رعایت
دوره راهاندازی مراجع عمومی با مهلت محدود و/یا الزامات گزینش نام را که در  ۰-۵و
 ۲-۵آمده است توصیف میکند.

 -۶رسته اولویت  :۱نامهای تجاری ثبتشده دیگر ،با مهلت محدود
 ۰-۶احراز صالحیت ثبت
فقط صاحبان ثبت عالئم تجاری ثبت شده تا تاریخ  ۲۱خرداد  ۰۱۳۲در نواحی زیر میتوانند
در این دوره شرک کنند:
اردن ،اسرائیل ،افغانستان ،الجزایر ،اماراتمتحدهعربی ،اندونزی ،ایران ،بحرین ،برونئی،
پاکستان ،تونس ،جیبوتی ،سودان ،سوریه ،سومالی ،عراق ،عربستانسعودی ،عمان ،فلسطین،
قطر،کویت ،کومورس ،لبنان ،لیبی ،مالزی ،مراکش ،مصر ،موریتانی ،هندوستان و یمن.
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مرکز ثبت فقط دامنههایی را ثبت خواهد کرد که واجد شرایط زیر باشند:
الف .نام دامنه باید واجد ضوابط عمومی درج شده در سیاستنامه عمومی ثیت .بازار
باشد.
ب .عالمت تجاری ثبتشده تا تاریخ  ۲۱خرداد  ۰۱۳۲همچنان معتبر و قابل وارسی
توسط مرکز ثبت باشد.
پ .نام دامنه مورد درخواست باید دقیقا با نامی که موری وارسی مرکز ثبت قرار
میگیرد مطابقت داشته باشد (تبدیل نام ثبتی به نام دامنه طبق شیوهعمل  TMCHخواهد
بود).
ت .نام دامنه مورد نظر باید جهت ثبت موجود باشد.

 ۲-۶تعین تکلیف درخواستهای رقابتی از طریق مزایده
چنانچه بیش از یک متقاضی واجد شرایط برای یک نام در این رسته وجود داشتهباشد ،انتخاب
به روش مزایده (حراج) صورت خواهد گرفت .هیچ ضابطه تعین تکلیف دیگری (مانند تخصیص
بر اساس نوبت ،ملحوظ کردن نوع کاال یا خدمات ،و یا قلمرو ثبت عالمت تجاری) نافذ نخواهد
بود.

 ۱-۶اولویت
مرکز ثبت تخصیص دامنههای واجد شرایط به این رسته را با اولویت نسبت به دو رسته بعدی
انجام خواهد داد.

 ۴-۶اعتراض به نام دامنههای ثبتشده یا رد شده در این رسته
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تخصیص یا رد نام دامنه در این رسته را میتوان به روش مشروح در سیاستنامه حل اختالف
نامهای تجاری ثبتشده دیگر با مهلت محدود که در وبگاه مرکز ثبت قابل دسترسی است مورد
اعتراض قرار داد.

 -۷رسته اولویت  :۴نامهای برگرداندهشده ،با مهلت محدود
 ۰-۷احراز صالحیت ثبت
فقط دارندگان علتمت تجاری به الفباهای غیر عربی که مجوز  TMCHدریافت کرده و قصد دارند
نام مزبور را به صورت نویسهبرگردانده یا آوانوشته به یکی از خطوط مبتنی بر الفبای عربی –
مانند اردو ،پشتو ،جاوی ،عربی ،فارسی یا کردی -تحت .بازار ،ثبت کنند میتوانند از این رسته
استفاده کنند.
مرکز ثبت فقط دامنههایی را ثبت خواهد کرد که واجد شرایط زیر باشند:
الف .نام دامنه باید ضوابط عمومی سیاستنامه عمومی ثبت .بازار را احراز کند؛
ب .همزمان با درخواست ثبت باید پرونده تایید شده

SMD

ارائه شود؛

پ .نام انتخاب شده باید برگردان قابل قبولی از عنوان درج شده در SMDباشد (منوط به
بازبینی و تایید موردی مرکز ثبت)؛ و
ت .نام دامنه مورد نظر جهت ثبت موجود باشد.
هیچگونه الزام دیگری (مانند قلمرو ثبت عالمت تجاری ،طبقه عالمت تجاری یا حضور محلی)
نافذ نخواهد بود.
شما بدینوسیله اذعان دارید و میپذیریدکه پذیرش نام دامنه مورد نظر شما به صورت
نویسهبرگردانده یا آوانوشته توسط مرکز ثبت هیچگونه حق قانونی نسبت به دامنه ایجاب نمیکند،
و در صورت دعوی شخص ثالث علیه ثبت دامنه ،هیچگونه مسئولیتی متوجه مرکز ثبت نخواهد
بود.
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 ۲-۷تعین تکلیف درخواستهای رقابتی در درون این رسته
چنانچه بیش از یک متقاضی واجد شرایط برای یک نام در این رسته وجود داشتهباشد ،انتخاب
به روش مزایده (حراج) صورت خواهد گرفت .هیچ ضابطه تعین تکلیف دیگری (مانند تخصیص
بر اساس نوبت ،ملحوظ کردن نوع کاال یا خدمات ،و یا قلمرو ثبت عالمت تجاری) نافذ نخواهد
بود

 ۱-۷اولویت
تخصیص نام دامنه در این رسته نسبت به دوره رقابتی از اولویت برخوردار است.

 -۸رسته اولویت  :۵دوره رقابتی (بدون حق اولویت)
 ۰-۸احراز صالحیت و گزینش نام
در دوره رقابتی اشخاص عالقهمند میتوانند درخواست ثبت یک یا تعدادی نام دامنه ارائه
کنند مشروط به اینکه (الف) درخواست طبق ضوابط عمومی درج شده در سیاستنامه عمومی
ثبت .بازار باشد ،و (ب) نام مورد نظر در فهرست رزرو نباشد ،و قبال در چارچوب رستههای
دورههای راهاندازی دیگر به ثبت نرسیده باشد.

 ۲-۸تعین تکلیف درخواستهای رقابتی در درون این رسته
چنانچه بیش از یک متقاضی واجد شرایط برای یک نام در این رسته وجود داشتهباشد ،انتخاب
به روش مزایده (حراج) صورت خواهد گرفت .هیچ ضابطه تعین تکلیف دیگری (مانند
تخصیص بر اساس نوبت) نافذ نخواهد بود.
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 ۱-۸اولویت
تخصیص نام دامنه در این رسته نسبت به دوره دستیابی عمومی از اولویت برخوردار است.

 -۳حق نظارت بر احراز صالحیت
مرکز ثبت میتواند در هر زمان که معلوم شود متقاضی شرایط ثبت اعالم شده در مورد
رسته مربوط را احراز نکردهباشد ،نسبت به رد کردن ،لغو کردن یا حذف کردن درخواست
اقدام کند ،که در اینصورت متقاضی مشمول هیچگونه بازپرداخت یا دریافت خسارت از بابت
این عمل نخواهد بود.
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