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 اندازی .بازارنامه دوره راهسیاست
 ۰۱۳۱ تیرماه ۰۱

 فهرست

 نامه ثبتپذیرش این سیاست -۰

 تعاریف -۲

 اندازیو مروری بر راه ،شرایط عمومی-۱

 دار: پگاه مهلت۰رسته اولویت -۴

 احراز صالحیت ثبت در دوره پگاه  ۴-۰       

 از طریق مزایده  تعین تکلیف درخواستهای رقابتیو  ،تخصیص  ۴-۲       

 اولویت  ۴-۱       

 کارهای حل اختالف در دوره پگاهراه  ۴-۴       

 عمومی، با مهلت محدود مراجع: ۲رسته اولویت  -۵

 احراز صالحیت ثبت  ۵-۰       

 گزینش نام ۵-۲       

 در درون این رستهتعین تکلیف درخواستهای رقابتی  ۵-۱       

 اولویت  ۵-۴       

 شده یا رد شده در این رستههای ثبتاعتراض به نام دامنه ۵-۵        

 شده دیگر، با مهلت محدودهای تجاری ثبت: نام۱رسته اولویت -۶

 احراز صالحیت ثبت  ۶-۰        
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 از طریق مزایدهتعین تکلیف درخواستهای رقابتی  ۶-۲        

 اولویت ۶-۱        

 شده یا رد شده در این رستههای ثبتاعتراض به نام دامنه ۶-۴        

 شده، با مهلت محدودهای برگردانده: نام۴رسته اولویت -۷

 احراز صالحیت ثبت ۷-۰         

 در درون این رستهتعین تکلیف درخواستهای رقابتی  ۷-۲         

 اولویت  ۷-۱         

 تی )بدون حق اولویت(: دوره رقاب۵رسته اولویت -۸

 احراز صالحیت و گزینش نام ۸-۰          

 در درون این رستهتعین تکلیف درخواستهای رقابتی  ۸-۲          

 اولویت ۸-۱          

 حق نظارت بر احراز صالحیت-۳

 نامه ثبتپذیرش این سیاست -۰

 ر   د .بازارهای مشتمل بر ضوابط و شرایط ناظر بر ثبت نام دامنه نامه ثبتسیاستاین                

 اندازی است.راهدوره                

 پذیرید که از نظر   می شمااندازی، در دوره راه .بازاربا درخواست کردن ثبت دامنه  ۰-۰               

 ملزم به رعایت مفاد زیر هستید:حقوقی                 

 این  الینفک ءجز که .بازارنامه ثبت دامنه سیاستو نیز  نامهسیاستالف.  این                        

 دسترسی است:شود و به نشانی زیر قابلنامه محسوب میموافقت                              

http://dotbazaar.net/registration-policy/ 

http://dotbazaar.net/registration-policy/
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  ی که از طریق آن اقدام به ثبت دامنه عامل ثبت معتبرکه  نامه ثبتموافقتب.                        

 قرارداده است، و شماایددر اختیار خودکرده .بازار                            

 شوند.اعالم می آیکنگاه از سوی بههائی که گاه. سیاستپ                        

 نامه موافقتدر  شماکنیدکه اظهارات اعالم کرده و تضمین می مابدینوسیله به  شما ۰-۲                

 کامل و صحیح است. عامل معتبر ثبتبا  ثبت                 

 بت ث .بازارای که تحت از نام دامنه شمامسئولیت مطابقت ثبت و شیوه استفاده  ۰-۱                 

 است. شماصرفا به عهده اید کرده                  

 تعاریف -۲      
 

 :نامهسیاستدر این  ۲-۰                        

 است که با آیکنبه معنای عامل ثبت دامنه دارای مجوز  معتبرعامل ثبت )الف(                               

 موافقتنامه رسمی .بازاردامنه مرتبه اول  مرکز ثبت                              

Registrar Agreement-Registry 

 باشد. امضاء کرده .بازاربرای ثبت دامنه                               

 به معنای دوره ثبت عمومی است که پس از فازهای دوره  دستیابی عمومی)ب(                              

 و طی آن ثبت اندازی در اختیار کلیه متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفتراه                               

 با حق تقدم زمان درخواست صورت  .بازارثبت دامنه  نامهسیاستدامنه طبق مفاد                               

 خواهد گرفت.                               

 به معنای مجموعه موجود   نامه ثبتسیاستیا  .بازارنامه عمومی ثبت سیاست)پ(                               

 تحت مرکز ثبتگاه در وب                              

policy/-http://dotbazaar.net/registration 
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 شود و ناظر برثبت دامنه زیر    نامه ثبت محسوب میاست که جزء الینفک موافقت                           

 باشد.می .بازار                           

 مخفف نام سازمان زیر است:   آیکن )ت(                          

                                            Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
 شود که قصد یا    ای اطالق میبه شخصیت حقیقی یا حقوقی شمایا  ثبت کننده)ث(                                

 را داشته باشد. عامل ثبت معتبراز طریق یک  .بازارثبت دامنه تحت  درخواست                         

     که یک موسسه شودمیاطالق  CORE Associationبه  مایا  مرکز ثبت)ج(                    

 غیرانتفاعی سوئیسی به نشانی                    

CH 1215 Geneva –Bois -é29, route de Pr – World Trade Center II 

 دار است. را عهده .بازاراست و مسئولیت مدیریت و عملیات دامنه مرتبه اول                    

 قرار دارد .بازارفهرست رزرو شود که در ای اطالق میبه نام دامنه نام رزرو شده)چ(                   

 و ثبت آن مجاز نیست.                   

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

 

 اندازیشرایط عمومی، و مروری بر راه -۱

 الزم است که متقاضی )الف( شرایطاندازی دوره راهدر  .بازاربرای ثبت نام دامنه زیر  ۱-۰            

 است احراز برای رسته مورد نظر آمده اندازینامه دوره راهسیاستکه در این  خاصی را              

    نامهسیاستکه در  .بازارکند، و )ب( مشمول شرایط عمومی و ضوابط استفاده از دامنه               

  :است باشد، که از جمله درج شده ثبت              

 الفبای عربی )مانند اردو، پشتو، جاوی، عربی، خطی مبتنی بر نام دامنه باید به

 ها به نشانی زیر بودهکردی( مطابق جدول نویسه فارسی و
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http://www.iana.org/domains/idn-tables/tables/xn--  

mgbab2bd_arab_1.0.txt 

 که به نشانی  .بازارقواعد دامنه از و 
/rules-http://dotbazaar.net/domain 

 شود، تبعیتنامه محسوب میو جزء الینفک این سیاست ،قابل دسترسی است

 کند.

  ثبت دامنه با نیت مشروع، متناسب با نقش و اهمیت نام دامنه ثبت شده، و در

 به عنوان وسیله تجارت الکترونیک باشد. بازارراستای تقویت جایگاه دامنه 

 این  درممکن است که  شمادامنه  های ثبتبر کلیه جنبه .بازارنامه عمومی ثبت سیاست               

 مطرح نشده باشند نیز ناظر است. اندازیدوره راه هنامسیاست               

 )معادل به وقت تهران ۰۵:۱۱ ، ساعت۰۱۳۱شهریور  ۴روز  .بازار اندازیدوره راه ۱-۲               

 به وقت  ۰۴:۱۱، ساعت ۰۱۳۱آبان  ۶به وقت جهانی( آغاز و در روز  ۰۰:۱۱ساعت                

 ۶۱به پایان خواهد رسید. در این بازه به وقت جهانی(  ۰۰:۱۱)معادل ساعت تهران*                

  شد: چهار رسته جهت متقاضیانی که حقوق روزه پنج رسته درخواست پذیرفته خواهد                

 های رقابتی(. )نام دیگرپیشینی دارند، و یک رسته برای متقاضیان                

 هاو تخصیص دامنه  شدطور همزمان پذیرفته خواهد های هر پنج رسته بهدرخواست               

 .اهدگرفتخو صورتها روزه طبق مرتبه اولویت رسته ۶۱در پایان این دوره                         

 ابتی(تعین تکلیف رق بدین ترتیب تخصیص هر رسته )پذیرش، رد یا ارسال به فرایند                  

 ادعای اولویت به طور قبل از پرداختن به تخصیص رسته بعدی انجام خواهد شد. هرگونه               

 قرار خواهدگرفت. اظهاریه مدعی به             بررسی کاملمورد  مرکز ثبتاختصاصی توسط                

 تنهایی کفایت نخواهد کرد.               
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  اند.اولویت از باال به پایین توصیف شده به ترتیب های مختلفدر جدول زیر، رسته              

 

                                 

رسته/ 

 اولویت

 توصیف مهلت

ساعت  ۳۱۳۱شهریور  ۴   ۱.پگاه

 تهران به وقت ۳۳:۱۱

ساعت   ۱۳۱۳آبان   ۶ تا

 به وقت تهران  ۳۴:۱۱

به خطوط  عالئم تجاریدارندگان  این رسته

مبتنی برالفبای عربی )مانند اردو، 

که  پشتو، جاوی، عربی، فارسی و کردی(

سازد قادر می را باشند TMCHدارای مجوز 

 بازاربرای آن نام درخواست ثبت تخت .

ارائه کنند. چنانچه برای یک نام دامنه 

بیش از یک متقاضی واجد شرایط وجود 

داشته باشد، موضوع از طریق مزایده 

  تعین تکلیف خواهد شد.

های .نام۲

ای هسازمان

 عمومی،

بامهلت 

 محدود

ساعت  ۳۱۳۱شهریور  ۴  

 تهران به وقت ۳۳:۱۱

ساعت   ۱۳۱۳آبان   ۶ تا

 به وقت تهران  ۳۴:۱۱

مناطقی که »در مراجع عمومی برای 

استفاده ازخطوط مبتنی بر الفبای عربی 

)طبق تعریف « در آن نوعی رسمیت دارد

نامه(، جهت ثبت نام خودشان، نام سیاست

های جغرافیائی که در خدمات عمومی و نام

 فهرست رزرو نباشند.

های . نام۳

تجاری 

شده ثبت

با  دیگر،

 مهلت محدود

ساعت  ۳۱۳۱شهریور  ۴  

 تهران به وقت ۳۳:۱۱

ساعت   ۱۳۱۳آبان   ۶ تا

 به وقت تهران  ۳۴:۱۱

شده در ثبت عالمت تجاریدارندگان برای 

به خطوط مبتنی زیر  نواحی حداقل یکی از

لفبای عربی )مانند اردو، پشتو، بر ا

جاوی، عربی، فارسی و کردی( که نام 

 نباشد: TMCHشده در فهرست ثبت

ایر، الجزافغانستان، اردن، اسرائیل، 

عربی، اندونزی، ایران، متحدهامارات

پاکستان، تونس، بحرین، برونئی، 

جیبوتی، سودان، سوریه، سومالی، عراق، 

سعودی، عمان، فلسطین، قطر، عربستان

کویت، کومورس، لبنان، لیبی، مالزی، 

مراکش، مصر، موریتانی، هندوستان و 

  یمن.
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های .نام۴

شبرگردانده

 ده، با

 مهلت محدود

* 

ساعت  ۳۱۳۱شهریور  ۴  

 تهران به وقت ۳۳:۱۱

ساعت   ۱۳۱۳آبان   ۶ تا

 به وقت تهران  ۳۴:۱۱

شده به ثبت عالمت تجاریبرای دارندگان 

را با  این نامخطوط دیگر که قصد دارند 

به یکی از  ویسیگردانی یا آواننویسه

)مانند خطوط مبتنی بر الفبای عربی 

عربی، فارسی و اردو، پشتو، جاوی، 

 کردی( ثبت کنند.

های نام

 *رقابتی

ساعت  ۳۱۳۱شهریور  ۴  

 تهران به وقت ۳۳:۱۱

ساعت   ۱۳۱۳آبان   ۶ تا

 به وقت تهران  ۳۴:۱۱

توانند در این دوره متقاضیان می

هایی را بکنند که به درخواست ثبت نام

نشده و در  رده اول اختصاص داده چهار

شده نباشد. چنانچه های رزروفهرست نام

ر این بیش از یک متقاضی برای یک نام د

ریق مزایده رسته وجود داشته باشد، از ط

 تعین نکلیف خواهد شد.

دستیابی 

 عمومی

ساعت  ۳۱۳۱شهریور  ۴  

 تهران به وقت ۳۳:۱۱

ساعت   ۱۳۱۳آبان   ۶ تا

 تهرانبه وقت   ۳۴:۱۱

دوره دستیابی عمومی که پس از دوره 

شود. در این دوره اندازی آغاز میراه

توانند نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی می

به خطوط مبتنی  .بازارثبت دامنه تحت 

بر الفبای عربی طبق نوبت درخواست به 

آمده  نامه عمومی ثبتسیاستکه دز نحوی

 است اقدام کنند.

دوره  در سراسر دوره هشیار

های رقابتی و نام

روز  ۰۹تا حداقل 

اول دوره دستیابی 

 عمومی

ای که در آن عامالن ثبت مجاز موظفند دوره

های موجود در به متقاضیان ثبت نام

نسبت به این امر هشدار  TMCHفهرست 

ها دارندگان این نام TMCHدهند، و نیز 

ها مطلع خواهد را از کوشش برای ثبت آن

 ساخت. 

 

داریم که به صالحدید خود مهلت ما این حق را برای خود محفوظ میقابل توجه * 

اندازی را اصالح کرده یا اضافه کنیم، ولی در هر صورت راه هر رسته از دوره

 های رقابتیدوره نامحداقل در امتداد  دوره هشیارروز و  ۰۹حداقل  دوره پگاه

     هند بود.برقرار خوا دوره دستیابی عمومیروز اول  ۰۹و 

 

 دار: پگاه مهلت۰رسته اولویت  -۴

 دوره پگاه صالحیت ثبت دراحراز   ۴-۰         

 به خطوط مبتنی بر الفبای عربی )مانند اردو، پشتو، جاوی،  شدهثبت مالکان عالئم تجاریفقط           

 دارندگان مجوز رسمی استفاده ، قرار گرفته باشد TMCHعربی، فارسی و کردی( که مورد تایید          
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 توانند در این دوره اولویت نخست شرکت میدیگر ماذونان از طرف مالک، و از عالئم مذکور           

 کنند.                  

 های پیشنهادی را ثبت خواهد کرد که واجد شرابط زیر باشند:فقط آن نام دامنه مرکز ثبت          

 باشد؛ نامه عمومی ثبتسیاستامنه باید واجد ضوابط عمومی درج شده در الف. نام د          

 جهت خدمات پگاه مطابقت TMCHتوسط  شدهتایید عالمت تجاریب. نام دامنه باید عینا با           

 باشد؛داشته           

 معتبر ارائه شود؛ SMDباید پرونده  ثبت درخواست زمان بامهپ.           

 مطابقت داشته باشد؛ و SMDت.نام درخواستی باید با عنوان موجود در پرونده           

 ث.نام درخواستی جهت ثبت موجود باشد.          

ناظر نخواهد یا حضور محلی(  عالمت تجاری طبقه، قلمرو ثبت هیچگونه الزام دیگری )مانند

 بود.

 درخواستهای رقابتی از طریق مزایدهتخصیص، و تعین تکلیف   ۴-۲          

 های وارده را اعتبارسنجی خواهد کرد. هرگاه در پایان دوره پگاه، مرکز ثبت کلیه درخواست           

 ت نشده   دریافبرای یک درخواست حائز اعتبار، درخواست معتبر دیگری برای همان نام           

 خواهد شد.  ضبط باشد، آن نام به متقاضی اختصاص داده شده و هزینه ثبت        

 د، باشدر رسته دوره پگاه وجود داشتهبرای یک نام چنانچه بیش از یک متقاضی واجد شرایط         

 مزایده )حراج( صورت خواهد گرفت. هیچ ضابطه تعین تکلیف دیگری )مانند انتخاب به روش         

  (عالمت تجاریثبت یا قلمرو و اساس نوبت، ملحوظ کردن نوع کاال یا خدمات،  تخصیص بر        

 نخواهد بود. نافذ        

   اولویت ۴-۱        
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 های واجد شرایط های این رسته با اولویت باالتری نسبت به درخواستتخصیص درخواست        

 تر قرار دارند صورت خواهد گرفت.پائینرسته بعدی که در مراتب چهار         

 کارهای حل اختالف در دوره پگاهراه  ۴-۴        

  نامه حل اختالف دوره پگاهسیاستتوان طبق های دوره پگاه را میتخصیص و/یا رد درخواست        

 قرار داد. اعتراضوجود است مورد م مرکز ثبتگاه که در وب        

 عمومی، با مهلت محدود مراجع: ۲رسته اولویت  -۵         

 احراز صالحیت ثبت  ۵-۰        

 المللی،های بینحاکمیت مراجع عمومی. در اینجا مقصود از مراجع عمومیصرفا جهت استفاده          

 ها و سایر ادارات دولتی، وها، بخشداریای، محلی و شهری است شامل شهرداریملی، منطقه         

 ها،    ها، کنسرسیومهای عمومی طبق قوانین جاری محلی )مانند نمایندگیسایر سازماننیز          

 که در آن خطوط مبتنی بر الفبای ای  نواحیها و سایر تقسیمات اداری( در هر یک از کمیسیون         

  اردن، اسرائیل،عبارتند از:  نواحی. این داردرا  ناحیهآن عربی نوعی رسمیت استفاده در قلمرو          

 عربی، اندونزی، ایران، بحرین، برونئی، پاکستان، تونس، متحدهایر، اماراتالجزافغانستان،                  

    سعودی، عمان، فلسطین، قطر، کویت، سوریه، سومالی، عراق، عربستانجیبوتی، سودان،                 

                                  مالزی، مراکش، مصر، موریتانی، هندوستان و یمن. ، لبنان، لیبی، کومورس                 

                   

 گزینش نام ۵-۲         

 ها راتوانند این نوع نامها اشاره شد میبه آن ۰-۵تحت این رسته، مراجع عمومی که در    

 ثبت کنند:   

 های واضح و مخففات؛، شامل معادل۰-۵مورد اشاره در  عمومی مراجعالف. نام         
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 عهده دارد.را بهتصدی آن ۰-۵مورد اشاره در  مرجع عمومیب. نام خدمات عمومی که         

 این شامل حداقل خدمات زیر است:        

 نظم عمومی و امنیت عمومی 

 اموز عمومی و روایط نهادینه 

 بهداشت عمومی 

  ترویجمالیات، توسعه عمومی و 

 خدمات رفاهی عمومی 

 ترابری 

 ریزی شهری و حفاظت محیطبرنامه 

 فرهنگ و آموزش 

 مشارکت شهروندی 

 گردشگری؛ یا 

 که مرجع      ذیربط محلی نمادین و هایهای جغرافیائی، آثار محلی، و سایر نامپ.  نام                

 را طبق قانون محلی بر عهده دارد، شامل تصدی آن ۰-۵ رعمومی مورد اشاره د                

 های واضح و مخففات.معادل                

    ام ن ثبت مرکزکه متقاضی واجد شرایط باشد و الزامات گزینش نام رعایت شود، در صورتی         

 ثبت دامنه  مینامه عموسیاستواجد ضوابط عمومی که )الف(  هایی را ثبت خواهد کرددامنه         

 ، و )ب( جهت ثبت موجود باشند.بوده .بازار                 

 تعین تکلیف درخواستهای رقابتی در درون این رسته ۵-۱         

   چنانچه بیش از یک درخواست واجد شرایط برای یک نام در این رسته موجود باشد،           

 واهند بود:های حل اختالف زیر نافذ خروش          

  ؛گیری و استرداد وجه درخواست ثبت(پسرقبا )باز توافقالف.                
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 )در صورت موافقت رقبا(؛ یا ، حکمیت یا گزینش به حکم قرعهمیانجیگریب.                

 تعین تکلیف. )حراج( به عنوان آخرین وسیله مزایدهپ.                

 اولویت  ۵-۴   

 های واجد شرایط به مراجع عمومی را با اولویت نسبت به سایرمرکز ثبت تخصیص دامنه    

 های مهلت محدود انجام خواهد داد. رسته     

 شده یا رد شده در این رستههای ثبتاعتراض به نام دامنه ۵-۵            

 نامه حلسیاستتوان از طریق شده یا رد شده در این رسته را میدادههای تخصیصنام            

  اندازی مراجع عمومیاختالف برنامه راه            

Public Administrations Launch Program Dispute Resolution Policy 

 فرایند و ضوابط تعین تکلیف  ،اختالف نامه حلاین سیاست مورد اعتراض قرار داد.            

  شده به تخصیص یا امتناع از تخصیص نام دامنه نسبت به عدم رعایتهای وارداعتراض            

 و ۰-۵را که در  گزینش نامو/یا الزامات د با مهلت محدو اندازی مراجع عمومیدوره راه            

  کند.آمده است توصیف می ۵-۲            

 شده دیگر، با مهلت محدودهای تجاری ثبت: نام۱رسته اولویت  -۶ 

 احراز صالحیت ثبت  ۶-۰     

 توانندمی زیر در نواحی  ۰۱۳۲خرداد  ۲۱ثبت شده تا تاریخ  عالئم تجاریصاحبان ثبت فقط          

 کنند: در این دوره شرک         

   عربی، اندونزی، ایران، بحرین، برونئی، متحدهایر، اماراتالجزافغانستان، اردن، اسرائیل،                

 ین،سعودی، عمان، فلسطتونس، جیبوتی، سودان، سوریه، سومالی، عراق، عربستانپاکستان،                

 یمن.  کویت، کومورس، لبنان، لیبی، مالزی، مراکش، مصر، موریتانی، هندوستان و قطر،               
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 هایی را ثبت خواهد کرد که واجد شرایط زیر باشند:فقط دامنه مرکز ثبت          

 نامه عمومی ثیت .بازارسیاستنام دامنه باید واجد ضوابط عمومی درج شده در  الف.                

 باشد.                

 وارسیو قابل  همچنان معتبر ۰۱۳۲خرداد  ۲۱شده تا تاریخ ثبت عالمت تجاریب.                 

   باشد. مرکز ثبت  توسط                

 قرار  مرکز ثبت وارسیپ. نام دامنه مورد درخواست باید دقیقا با نامی که موری                 

 خواهد  TMCHعمل شیوه تبدیل نام ثبتی به نام دامنه طبقمطابقت داشته باشد )گیرد می                

 بود(.                

  .دت. نام دامنه مورد نظر باید جهت ثبت موجود باش         

 تعین تکلیف درخواستهای رقابتی از طریق مزایده ۶-۲        

 اب باشد، انتخدر این رسته وجود داشتهبرای یک نام چنانچه بیش از یک متقاضی واجد شرایط         

 مزایده )حراج( صورت خواهد گرفت. هیچ ضابطه تعین تکلیف دیگری )مانند تخصیص به روش         

   ( نافذ نخواهدعالمت تجاریاساس نوبت، ملحوظ کردن نوع کاال یا خدمات، و یا قلمرو ثبت بر         

 بود.        

 

 

 اولویت ۶-۱               

های واجد شرایط به این رسته را با اولویت نسبت به دو رسته بعدی مرکز ثبت تخصیص دامنه 

 انجام خواهد داد.

 شده یا رد شده در این رستههای ثبتاعتراض به نام دامنه ۶-۴              



 

 

15/13 
FA_LP_20140807 

 

  مه حل اختالفناسیاستتوان به روش مشروح در تخصیص یا رد نام دامنه در این رسته را می               

گاه مرکز ثبت قابل دسترسی است مورد در وب که شده دیگر با مهلت محدودهای تجاری ثبتنام

 اعتراض قرار داد.

 شده، با مهلت محدودهای برگردانده: نام۴رسته اولویت  -۷

 احراز صالحیت ثبت ۷-۰

 و قصد دارند دریافت کرده TMCHبه الفباهای غیر عربی که مجوز  علتمت تجاریفقط دارندگان 

–به یکی از خطوط مبتنی بر الفبای عربی  برگردانده یا آوانوشتهنام مزبور را به صورت نویسه

 ته توانند از این رس،ثبت کنند می .بازارتحت  -اردو، پشتو، جاوی، عربی، فارسی یا کردی مانند

 استفاده کنند.

 هایی را ثبت خواهد کرد که واجد شرایط زیر باشند:فقط دامنه مرکز ثبت

    کند؛را احراز  نامه عمومی ثبت .بازارسیاست ضوابط عمومیدامنه باید الف. نام      

 ارائه شود؛  SMDباید پرونده تایید شده  ثبت درخواستبا زمان ب. هم     

 منوط به) باشد SMDاز عنوان درج شده در پ. نام انتخاب شده باید برگردان قابل قبولی     

 (؛ ومرکز ثبتبازبینی و تایید موردی      

 نام دامنه مورد نظر جهت ثبت موجود باشد. ت.      

یا حضور محلی(  عالمت تجاریطبقه ، عالمت تجاری)مانند قلمرو ثبت  هیچگونه الزام دیگری

 نافذ نخواهد بود.

به صورت  شماپذیریدکه پذیرش نام دامنه مورد نظر و میاذعان دارید  بدینوسیله شما

کند، هیچگونه حق قانونی نسبت به دامنه ایجاب نمی مرکز ثبتتوسط  برگردانده یا آوانوشته نویسه

خواهد ن ثبت مرکزهیچگونه مسئولیتی متوجه  دعوی شخص ثالث علیه ثبت دامنه،و در صورت 

 بود. 
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 درخواستهای رقابتی در درون این رسته تعین تکلیف ۷-۲              

 اب باشد، انتخدر این رسته وجود داشته برای یک نام چنانچه بیش از یک متقاضی واجد شرایط        

 مزایده )حراج( صورت خواهد گرفت. هیچ ضابطه تعین تکلیف دیگری )مانند تخصیص به روش         

   ( نافذ نخواهدعالمت تجاریاساس نوبت، ملحوظ کردن نوع کاال یا خدمات، و یا قلمرو ثبت بر         

 بود        

 اولویت  ۷-۱               

 از اولویت برخوردار است. دوره رقابتیتخصیص نام دامنه در این رسته نسبت به                 

 : دوره رقابتی )بدون حق اولویت(۵رسته اولویت  -۸

 احراز صالحیت و گزینش نام ۸-۰ 

 توانند درخواست ثبت یک یا تعدادی نام دامنه ارائه مند میدر دوره رقابتی اشخاص عالقه  

 نامه عمومیسیاستکنند مشروط به اینکه )الف( درخواست طبق ضوابط عمومی درج شده در   

 های  قبال در چارچوب رسته باشد، و )ب( نام مورد نظر در فهرست رزرو نباشد، و ثبت .بازار  

 دیگر به ثبت نرسیده باشد. اندازیهای راهدوره  

 

        تعین تکلیف درخواستهای رقابتی در درون این رسته ۸-۲         

 خاب   باشد، انتچنانچه بیش از یک متقاضی واجد شرایط برای یک نام در این رسته وجود داشته         

 به روش مزایده )حراج( صورت خواهد گرفت. هیچ ضابطه تعین تکلیف دیگری )مانند           

 تخصیص بر اساس نوبت( نافذ نخواهد بود.           
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 اولویت ۸-۱          

 از اولویت برخوردار است. دستیابی عمومیدوره تخصیص نام دامنه در این رسته نسبت به                   

 

 

 حق نظارت بر احراز صالحیت -۳          

 در مورد شرایط ثبت اعالم شده متقاضی  معلوم شود که در هر زمانتواند میمرکز ثبت                    

 نسبت به رد کردن، لغو کردن یا حذف کردن درخواستباشد، رسته مربوط را احراز نکرده                   

 ابتب، که در اینصورت متقاضی مشمول هیچگونه بازپرداخت یا دریافت خسارت از کنداقدام                    

 نخواهد بود. این عمل                    

 

 

          

         

 

 

 

 

 


