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جمعتوافقنامه استفاده از سرویس ابری   

 

 از طرف دیگر می باشدجمع از یک طرف و مشتری سامانه ابری  جمع حسابداری این توافقنامه مابین

گزینه میپزیرم یعنی تمامی مفاد این با عالمت زدن  شما کاربر گرامی تکمیل فرم ثبت نام در سایت، در زمان 

 د ردی که ذکر شده حریم خصوصیات آن را خوانده و با آن موافقت کرده اییمه را مطالعه کرده و با تمامی مواتوافقنا

وب و  از خدمات سرویس ابری اجازه ثبت نام و استفاده چنانچه مشتری گزینه مذکور را عالمت نزند، به هیچ عنوان 

  امه خواهد بود.ه توافق با این توافقنبه منزل را ندارد.پس عالمت زدن گزینه ذکر شده  سایت

را تکمیل کرده، نیز  جمعسامانه ابری مجموعه های حقوقی و یا حقیقی که مشتری از طرف آنها فرم های عضویت در 

شرایط و توافقات استفاده از سیستم و همچنین سیاست های حفظ حریم خصوصی را قبول دارند و پذیرفته اند، و 

در خصوص  جمعمشتری از طرف آنها مجاز بوده و یا اختیار داشته که این توافق را انجام دهد. به این معنا که 

و  جمعاین خصوص، هیچگونه مسئولیتی نداشته و صاحب ایمیل ثبت شده در سرورهای مشکالت احتمالی بعدی در 

  مشخصات سازنده حساب کاربری، تعیین کننده وضعیت آن خواهد بود

پس خود شما هستید که یت حساب کاربری خود می باشند. مشتری، کاربران و نمایندگان مشتری، مسئول حفاظت از امن

همچنین  . ی که مورد اطمینان شما هستند بدهید تا مورد سوء استفاده افراد دیگر قرار نگیردباید رمز مخصوصی به افراد

کاربران موظف هستند تا در مقاطع زمانی مناسب نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام کنند. عالوه بر آن، در صورتی که 

احساس می کنند کلمه عبور آنها در دسترس سایرین قرار گرفته، بایستی بالفاصله نسبت به تغییر آن اقدام نمایند، در غیر 

مسئولیتی در این خصوص نخواهد  جمعین سهل انگاری، بر عهده کاربران خواهد بود و این صورت کلیه عواقب ناشی از ا

 داشت

تحت هیچ شرایطی رمز را تغییر  جمعچنانچه به هر دلیلی امکان دسترسی به ایمیل و شماره تلفن ثبت شده نباشد، 

قط از طریق دسترسی به ایمیل یا نداده و برای شخص سوم ارسال نمی کند. بنابراین اگر رمز عبور را مفقود گردید، ف

پس در نظر داشته باشد که امنیتی کردن موضوع فقط به خاطر  .امکان بازیابی رمز وجود دارد شماره تلفن ثبت شده

  حفظ اطالعات شما و غیر قابل دسترس بودن افراد متفرقه به نرم افزار شما میباشد.

موارد حفظ امنیتشا آن کوتاهی مشتری در در صورتی که منهیچ مسئولیتی در قبال لو رفتن اطالعات مشتری  جمع

امنیتی از سوی خود مشتری باشد .مسئول تشخیص این امر مدیر سیستم جمع میباشد. مدیر سیستم با استفاده از 

حساب کاربری خود و با مراجعه به الگها و گزارش های امنیتی موجود در پنل خود، امکان بررسی و تشخیص این امر 

   رد.را دا

تعهد می کند که باالترین ضریب اطمینان را برای دسترسی به سرویس های ابری خود فراهم سازد. در مواردی که  جمع

  .ساعت قبل به اطالع مشتری برساند ۲۱نیاز به قطع خدمت رسانی باشد، شرکت متعهد می شود که موضوع را حداقل 

هیچ مسئولیتی در قبال لو رفتن اطالعات مشتری در صورتی که منشا آن حمالت هکری باشد، نخواهد داشت. البته  جمع

  تمام تالش و منابع خود را برای مقابله و جلوگیری از این حمالت به کار می گیرد جمع

https://www.hesabfa.com/View/Contact/
javascript:void(0);


سرورهای خود را روشن نگه دارد و تعهد می دهد از هر زمان که نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، به مدت دو سال  جمع

  مشتریان امکان دسترسی به اطالعات خود را خواهند داشت

هیچگونه  جمعارائه خدمات پشتیبانی به وسیله ایمیل و تماس تلفنی رایگان بوده و هزینه ای بابت آن دریافت نمی شود. 

یبانی شامل پاسخگویی به سواالت و رفع تعهدی نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی به صورت حضوری نخواهد داشت. پشت

مشکالت احتمالی است که در حین استفاده از سیستم برای کاربران بوجود می آید. اضافه کردن ویژگی های جدید به 

  نرم افزار و آموزش کاربران، مشمول خدمات پشتیبانی قرار نمی گیرند

رم افزار وب سایت، در اختیار مشتری، نمایندگان و کاربران حساب کاربری به منظور انجام فرآیندهای وابسته به موضوع ن

قرار داده شده است. هرگونه تالش برای هک کردن سیستم، انجام مهندسی معکوس، کپی برداری و نیز تالش به هر 

، نحوی در جهت ایجاد خدشه در امنیت و کارکرد خدمت و یا سایر جنبه های خدمات مرتبط با آن، پیگرد قانونی داشته

منجر به حذف حساب کاربری شده و هیچ گونه وجهی به مشتری مسترد نخواهد شد و امکان پیگیری های قضایی برای 

  می باشد جمعفراهم می باشد. مسئول تشخیص این موضوع، مدیر سیستم سامانه  جمعتامین حقوق تضیع شده برای 

از طریق آدرس ایمیل درج شده در حساب کاربری مشتری، نماینده یا کاربر، با این افراد ارتباط برقرار می کند.  جمع

کلیه اطالعیه ها و اعالنات از طریق این آدرس ایمیل به افراد اعالم خواهد شد، اشخاص فوق الذکر موظف هستند در 

 صورت نیاز با خارج کردن آدرس ایمیل وب سایت از پوشه هرزنامه هنگام ثبت نام، آدرس ایمیل معتبر را وارد کنند و در

ارسال می شوند. همچنین  www.hesabdari.infoاز دامنه جمع امکان ایجاد ارتباط را میسر سازند. ایمیل های 

  تغییرات در این توافقنامه از طریق ایمیل به مشتری اطالع رسانی می شود

 "قانون جرائم رایانه ای"، "قانون تجارت الکترونیکی"اسالمی ایران خصوصا مشتری باید تمامی قوانین جمهوری 

را رعایت نماید و هرگونه مسئولیت ناشی از  "قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای"و 

مسئولیتی در این هیچ  جمععدم رعایت این قوانین توسط صاحب حساب و یا سایر کاربران وی به عهده مشتری است و 

  مورد نخواهد داشت

، خدمات و هرگونه متون و تصاویر و ویژگی های خدمات، منحصر به تیم  جمع، نشان تجاری، سایت  جمعنام تجاری 

  می باشد جمعبوده و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به  جمعتوسعه 

و یا استفاده از نام های مشابه که شبهه  جمع، مکاتبه از طرف  جمعسایت اینترنتی  جمعهرگونه سوء استفاده از نام 

های رسیدگی به جرائم مشابهت و تطابق را ایجاد نماید ممنوع بوده از طریق شکایت به مراجع قانونی ذیصالح، دادگاه

رنتی قابل پیگرد رسانی به سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان اینتاینترنتی در داخل و یا خارج از کشور و نیز اطالع

  خواهد بود

شود تخلف از شرایط  جمعهای هر گونه اقدامی از سوی کاربر که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی

داند که حساب کاربر را مسدود کند و در صورت این حق را برای خود محفوظ می جمع .قراردادی و قانونی تلقی خواهد

  ونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کندنیاز، علیه شخص اقدام قان

 جمعدر راستای حمایت از حقوق و مالکیت های مادی و معنوی، انجام فعالیت های زیر برای مشتری مجاز نیست و -1

ی را مسدود اجازه دارد تا به منظور تامین امنیت سایر کاربران، بالفاصله و بدون اطالع و اخطار قبلی حساب کاربری مشتر

کرده و کلیه اطالعات مشتری را بایگانی کند و دسترسی مشتری به سامانه را قطع کند. مسئول تشخیص این امر مدیر 

  می باشد. همچنین در این صورت هیچ وجهی به مشتری مسترد نخواهد شد جمعسیستم 



کپی کردن، فروختن، به عنوان واسط در اختیار شخص ثالث قرار دادن یا هر نوع استفاده تجاری دیگر از موارد مربوط به 

یا طراحی های بصری عناصر واقع در نرم افزار و یا وب سایت یا هر بخشی در  HTML/CSS/JSنرم افزار یا فایل های 

ا به دیگر اشخاص ثالث از طریق در اختیار قرار دادن حساب کاربری خود آن ها. همچنین مشتری نباید اجازه این استفاده ر

  بدهد

  هر گونه مهندسی معکوس روی نرم افزار و خدمات فراتر از حدی که قانون جمهوری اسالمی ایران ذکر کرده است

  مالکیت معنوی شود استفاده از نرم افزار، خدمات ارائه شده، سایت یا هر جزء آن بگونه ای که موجب تخلف در حقوق

  افزاری مخرب در زمان استفاده از وب سایتانتقال هرنوع کرم نرم افزاری یا ویروس یا هر کد نرم

  هر گونه هک کردن نرم افزار و یا وب سایت

، خدمات و هر گونه متون و تصاویر و ویژگی های  حسابداری جمع ، نشان تجاری، سایتجمعشبیه سازی نام های تجاری 

  جمعت خدما

  هرگونه فعالیت مخالف قوانین جمهوری اسالمی ایران

تمامی اطالعاتی که توسط کاربران مشتری در حین استفاده از به دلیل امنیتی بودن اطالعات شما مشتری گرامی -2

 هیچگونه مالکیتی نسبت به این اطالعات ندارد. جمعخدمت در وب سایت ثبت می شود متعلق به همان مشتری بوده و 

مشتری به تنهایی مسئول دقت، کیفیت، یکپارچگی، قانونی بودن، قابل اتکا بودن، مناسب بودن و استفاده مناسب از داده 

هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف، تصحیح، صدمه دیدن، خرابی و یا مشکل در ذخیره شدن  جمعهای خود می باشد و 

  .درست داده های سمت مشتری ندارد

تجاری و حقوق مالکیت معنوی مشتریان نسبت به اطالعات و ارتباطات بارگذاری و ثبت شده در برنامه به اسرار جمع 

  های مورد نیاز جهت حفاظت از محرمانگی این اطالعات را انجام می دهداحترام گذاشته و به صورت پیشگیرانه فعالیت

یا حقوقی ثالثی قرار نمیگیرد، مگر با حکم اطالعات مشتری محرمانه می باشد و در اختیار هیچ شخصیت حقیقی و 

  مراجع ذیصالح قضایی

  )بندهای مربوط به محرمانگی اطالعات مشتری دائمی تلقی می شود. )حتی پس از فسخ این توافقنامه

یا با نامه  (hesabdari.info) روز از طریق ایمیل ۰۳در صورت وجود مشکل در صورتحساب، مشتری می تواند تا 

  ب را برای رسیدگی اعالم کندرسمی مرات

هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های غیر مستقیم یا مستقیم مشتری درباره سود، شهرت، اطالعات و یا دیگر  جمع

  زیان های غیرملموسی که در نتیجه استفاده از خدمات وب سایت می باشد را ندارد

نامه از طرف مشتری و یا در صورتی که محرز شود مشتری  در صورت عدم رعایت تمام و یا بخشی از شرایط این توافق

شتری جمع ماطالع نداده است،  جمعهویت یا اطالعات تماس خود را ناصحیح اعالم نموده یا تغییر هرکدام از آنها را به 

  مسترد نخواهد شد

ا دیگر بسترهای ارتباطی مسئولیتی نسبت به مشکالتی که برای ارائه سرویس به علت وجود مشکل در اینترنت و ی جمع

  الکترونیک بوجود می آید ندارد



از قبیل اعتصاب، اغتشاش عمومی، صاعقه، جمع در صورت بروز هرگونه حوادث غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار 

آتش سوزی، سیل و زلزله یا حوادث موثر در محیط و مانند اینها، به نحوی که انجام تعهدات و خدمات این توافقنامه را 

نمی  جمعغیرممکن سازد و یا با اشکال مواجه نماید، هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم انجام تعهدات متوجه  جمعبرای 

را از خود سلب می نماید. با این حال در صورت بروز چنین مواردی  جمعمشتری حق هرگونه ادعایی نسبت به  باشد و

  تالش خود برای کاهش اثرات این موارد را می نماید جمع

  حق اصالح و تغییر شرایط و مقررات ذکر شده در این سند و قیمت خدمات و سرویس های ارائه شده را دارد جمع

  قرار دارد hesabdari.infoرین نسخه این توافقنامه در آدرس همواره آخ

در پیگیری و اجرای حقوق خود در این توافقنامه به معنی چشم پوشی از این حقوق نیست و جمع هر گونه تسامح 

  برقرار است جمعهمواره فرصت و امکان این پیگیری برای 

  و مشتری است جمعقوانین و مقررات ذکر شده در این توافقنامه ارجح بر هر نوع توافق قبلی بین 

 

  است شهر الکترونیک ارمغان آینده کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت 

های این سایت باشند و فعالیتمورد دارای مجوزهای الزم از مراجع مربوطه می تمامی کاالها و خدمات این سامانه، حسب

 تابع قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران است

http://www.gcs.ir/
https://telegram.me/hesabfa
https://www.instagram.com/hesabfa/
https://www.aparat.com/hesabfa

