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  فصل اول : تعاریف

  ارسال نموده است. قلم طالیی: شخصی حقیقی یا حقوقی است که متنی را جهت ترجمه براي وب سایت ترجمه  (خریدار) : مشتري 1.1
 ارائه می شود.  قلم طالیی: هر یک از خدمات مجازي، حقیقی و اعالم شده که توسط وب سایت ترجمه  سرویس: 1.2

 می باشد. TRANSCOM.IRتحت دامنه  قلم طالیی: وب سایت ترجمه  موسسه / مرکز ترجمه/  موسسه /  وب سایت  ترجمه:  1.3

 قلم طالییتعرفه : هزینه / قیمت خدمات قابل ارائه در وب سایت :  1.4

 پشتیبانی : کانال ارتباطی آنالین و تلفنی جهت پشتیبانی و پاسخگویی به کاربران و مشتریان:  1.5
 ی است.مترجم : فردي که مجري انجام ترجمه متن انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیس:  1.6

 
  هویت : فصل دوم

فاکتور صادر شده درج گردیده و تمامی امور مرتبط با سرویس ترجمه انتخابی توسط وي مدیریت خریدار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وي در : هویت خریدار / مشتري :  2.1
  می شود . 

هیه شده معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سرویس ت در بخش اطالعات مرتبط با مشتري در فاکتور ترجمه االختیاردر مورد خریداران با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام :  2.2
حقوق وعملکرد  هدر صورت عدم دریافت اعالم کتبی مسئولیتی نسبت ب موسسه همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعالم کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده خریدار بوده و 

 . مالکیتی ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت
   می باشد. خریدار اذعان می نماید که کلیه اطالعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحیح: 2.3
  .تنهائی می باشد مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار ویا نماینده خریدار هریک به:  2.4
مچنان ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد ه موسسه ، به جاي مشخصات خریدار مشخصات ترجمهدر صورتیکه به درخواست مشتري و در راستاي کاهش هزینه ویا بهبود کیفی خدمات : 2.5

 .مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتهاي قانونی بر عهده خریدار خواهد بود

  ارتباط طرفین با همفصل سوم : نحوه  
  .، خواهد بود گزارش هاي ثبت شده در فاکتور مشتريبا خریدار، آدرس ایمیل خریدار و  موسسه روش ارتباطی مستند : 3.1
  .براي خریدار محسوب نمی گردد استفاده از ایمیل توسط خریدار براي تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیز: 3.2
  .است ندارد موسسه  مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خریداري که اطالعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطالع موسسه  نرسانده:  3.3



  
  تغییرات : فصل چهارم

ح و از آنجا که این قوانین و توافقات در سط موسسه تابعی است از قوانین جمهوري اسالمی ایران ناظر بر سرویسهاي قابل ارائه موسسه توافقنامه استفاده از خدمات  :تغییرات توافقنامه :  4.1
در  موسسه ایت در وب س ترجمه،قرارداد حق تغییرات آتی در توافقنامه را بر خود محفوظ می داند ونسخه توافقنامه بروز شده را از طریق لینک به صفحه  موسسه کشور امکان تغییر دارند، 

 وسسه م مسئولیتی نسبت به اطالع رسانی نفر به نفر درخصوص تغییرات احتمالی نداشته وخریدار می بایست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سایت موسسه دسترس عموم خواهد بود.ضمنا 
  .کنترل نماید

  : تغییرات تعرفه: 4.2
  جهت تایید فاکتورهاي صادره پیش از تاریخ اعمال تغییر در تعرفه، ملزم به پرداخت هزینه اعالمی جدید خواهد بود.در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار :  4.2.1
تغییرات  د مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داري در اختیار باشد که قبل ازتغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وخریدار موظف به تبعیت از آن براي سفارشات جدید می باش:  4.2.2

  .باشدو توسط وي پرداخت شده تعرفه براي وي صادر گشته 
  .نجام میگردداپیش فاکتورتغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا نماینده وي ویا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در : 4.2.3
  .دریافت دارد پروژهک موسسه  در راستاي حفظ حقوق خریداران خود مجاز است در صورت نیاز مدارك شناسایی متقاضی را جهت احراز هویت وي و انطباق با مشخصات مال:  4.2.4
  .ورت ندهددر راستاي تحویل پروژه صموسسه  می تواند تا زمانی که اطالعات کافی در مورد موارد مشکوك پیدا نکرده است، اقدامی : 4.2.5

  
  فصل پنجم : تحویل خدمات

  نحوه تحویل : 5.1
ود. عدم ویا برگه سرویس به خریدار اطالع داده می ش پیش فاکتور، مراتب از طریق ایمیل مندرج در ثبت اطالعات مشتري در سیستم توسط خریدار، با پس از پرداخت مبلغ سفارش : 5.1.1

  .دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مورد نظر مانع تحویل سرویس نمی گردد
مکاتبه با سایت ترجمه، مراتب را جهت رسیدگی و ارسال مجدد پروژه از طریق را دریافت ننماید موظف است پروژه خود خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، : 5.1.2

  گزارش دهد. در صورت عدم اطالع رسانی مشتري، مرکز ترجمه مسئولیتی بر عهده ندارد و نخواهد داشت.
ماده متناسب با حجم پروژه و تعداد نیروي افزایش زمان تحویل سرویس در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، موسسه  مجاز به ا: 5.1.3

  جهت پذیرش پروژه می باشد.
ا متناسب بخدمات اداري و حق الزحم مترجم را دارد، در صورتی که در زمان اعالم انصراف بخشی از پروژه انجام شده باشد هزینه خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداري شده : 5.1.4
  ساعت پس از دریافت اطالعات حساب بانکی مشتري است. 72سر شده و مابقی مبلغ مسترد می گردد. زمان استرداد وجه حجم ک
  .موسسه  مسئولیتی در قبال عدم تطابق با نیاز و یا عدم استفاده خریدار از سرویس خریداري شده وتحویل شده ندارد: 5.1.5

  حداکثر زمان تحویل
یک پیش آید با توجه به حجم پروژه، نوع سرویس و ترافین حاالت ممکن است تحویل براي سرویسهاي موسسه  که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترحداکثر زمان : 5.2.1

  کاري موسسه اعالم خواهد شد و مشتري ملزم به رعایت شرایط کاري مرکز ترجمه می باشد.
  .می باشد "تماس باما "مورد از طریق بخش ه حداکثر زمان تعریف شده، مشتري موظف به اعالم سفارش در محدود تحویلدر صورت عدم : 5.2.2
جمه محق به انتشار اطالعات : درصورت عدم انجام تعهد کاري از سوي مترجم و تخلف مترجم، مشتري موظف به تخصیص مهلت زمانی الزم جهت انجام پروژه می باشد و مرکز تر5.2.3

  شتري جهت پیگیري توسط مشتري از طریق مراجع ذي صالح می باشد.مترجم متخلف به م
اطالع  "تماس با ما "سریعا از طریق بخش در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را تطابق با سفارش : :  5.3
صرفا محدود به اصالح سرویس پس از تاریخ اعالم خریدار و فقط تا پایان زمان  موسسه موظف است مراتب اصالح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت  موسسه و  داده

 ت.و مرکز ترجمه در خصوص بروز مشکل، هیچگونه مسئولیتی بر عهده نداشته و نخواهد داشسرویس مندرج در فاکتور می باشد 
  

  فصل ششم : امنیت و محرمانگی
ت استراق کلیه این محیطها ممکن است اطالعابه طور کلی محیط اینترنت به میزان سایر محیط هاي ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطالعات محرمانه امنیت ندارد. در : 6.1

را براي ایجاد محیطی امن براي نگهداري و تبادل اطالعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه موسسه  تمام تالش خود 
  .گر را نمی پذیردرهاي خود با جاهاي دیاز شبکه و سرو می خواهد که همیشه ارتباطات آنالین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. موسسه  هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطالعات

  .موسسه  با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس هاي خود می باشد: 6.2
  .موسسه  مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهاي خود ندارد: 6.3

  
 فصل هفتم : مرجع قضاوت



ع اقدام نموده و رسید دریافت نماید. تا موضو موسسه در صورت بروز اختالف، جهت رفع اختالف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعالم موضوع به واحد روابط عمومی ویا دفتر مدیریت 
 . و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند، خریدار می تواند به مراجع قضایی طی هفت روز کاريمورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه 

  
 فصل هشتم : فعالیتهاي غیر مجاز خریدار

بلی و ق حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار موسسه تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد.  موسسه تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. 
از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطالع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد  موسسه یا اجتناب از سرویس دهی را براي خود محفوظ می دارد. زمانی که 

یق یا بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعل موسسه دد. پس از تکمیل بررسی ها کرد در این زمان ممکن است براي جلوگیري از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گر
ار هیچگونه وجهی به خرید موسسه . در صورت لزوم حق پیگرد قانونی شکایت و اخذ خسارت از متخلف را نیز براي خود محفوظ می دارد موسسه قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین 

وي ي و معنت هر عنوان مانند ادعاي خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران کلیه خسارات مادمتخلف از شرایط خدمات تح
است. ارسال متونی که مخل امنیت است درهر حالت . ارسال متون بدون دریافت اجازه ترجمه آن. ارسال متونی که با عفت عمومی و شریعت در تضاد  نظر خواهد بود و مترجم موردوارده به 

 .لیتی در این قبال نداردو نخواهد داشتو شرایطی . به طور کلی تمامی مسئولیت ناشی از ارسال متن به موسسه و ترجمه آن بر عهده مشتري می باشد و مترجم و مرکز ترجمه هیچ مسئو
   

  محتوا : نهمفصل 
  ممنوع است.هرگونه فعالیت مشکوك مشتري در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد.سرویسهاي موسسه  می بایست : 10.1
  : مسئولیت تامین و تهیه متن بر عهده مشتري بوده و مرکز ترجمه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد. 10.2
ي ومعنوي کلی وجزئی وارد بر موسسه  در پاسخگوئی به مراجع ذیصالح بر عهده خریدار خواهد در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه اي جبران کلیه خسارات وهزینه هاي ماد: 10.3

  .بود
ي مجرمانه در سرویس خود را دارد به موسسه  برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطالعات خریدار که محتوا: 10.4

  .جع قضائی اقدام نمایدمرا
  

  مسئولیت خریدار : فصل یازدهم
قطع سرویس به صورت موقت یا  خریدار موظف است که کلیه مواد توافقنامه، ضوابط موسسه  و قوانین جمهوري اسالمی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، موسسه  حق: 11.1

دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر موسسه  می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را 
  .سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد

خود  ت ترجمهدر سایموسسه  تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات اعالم شده کلیه مسئولیتهاي عدم استفاده صحیح از سرویس خریداري شده با خریدار می باشد و : 11.2
  .می باشد

  
  فصل دوازدهم : گارانتی و پشتیبانی

  .متوجه موسسه  نمی باشدمسئولیتی ،یگر مانند ارتباط اینترنت خریدارموسسه  تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختالالت و موارد د: 12.1
  درصد زمان تخصیص یافته در فاکتور وجود دارد. مشتري ملزم به رعایت زمان تخصیص یافته می باشد.  30امکان بروز تاخیر به میزان :  12.2
هفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، ویا تلفن اعالم گردد نیز رسیدگی  ساعته و 24وبه صورت آنالین بر مبناي پشتیبانی  موسسه ارائه خدمات پشتیبانی در : 12.3

  .انجام می گردد پنجشنبهشنبه تا  14الی 10می شود. خدمات پشتیبانی از طریق تلفن در ساعات وروزهاي کاري 
 باشدکه زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص " تماس با ما"بخش اید از طریق نحوه ارتباط مستند خریدار براي درخواستهاي گارانتی و پشتیبانی ب: 12.4
  .باشد

 ترجمه بخش تماس با ما در سایتو یا دفتر مدیریت از طریق  نظارت ترجمهساعت) از زمان وقوع به واحد  24عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف : 12.5
  .اعالم گردد

مصالح موسسه  تعریف شده و براي خریدار خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است وخریدار موظف قوانین و روال کاري متعارف موسسه و سرویس ها و رویه عمومی موسسه  بر اساس : 12.6
  .است بررسی الزم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد

  ادعاهاي بدون سند نداشته و رسیدگی به هر موردي صرفا در صورت ارائه مستندات توسط مشتري امکان پذیر می باشد.در قبال موسسه  مسئولیتی : 12.7
  .د بوداین قانون خواه به بند خسارات میزان مسئولیت موسسه  در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطالعات خریدار محدود: 12.8
ساعت پس از ثبت آن می باشد . درخواست ها و مشکالتی که نیاز به بررسی بیشتر و پیگیري داشته باشد حداکثر  24و درخواست هاي پشتیبانی  به مکاتباتحداکثر زمان پاسخگویی :  12.9

  . روز پاسخ داده خواهند شد 7طی 
  

  : نسخه پشتیبان سیزدهمفصل 



هیزات و نیاز خود را در جایی غیر از تج طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده هاي موردبه :  13.1
بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و موسسه  در این زمینه هیچگونه  سرورهاي موسسه  نگهداري نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطالعات از آرشیو

  .مسئولیتی ندارد
  .نگهداري خواهد شد تحویل ترجمه به مشتريماه پس از  3موسسه  جهت امنیت بیشتر، از کلیه فایلهاي خریداران نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا :  13.2
  .نسخه هاي پشتیبان بر روي محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداري می شود تمام:  13.3
  .ندارد مشتريموسسه  تعهدي نسبت به ارائه رایگان داده هاي موجود در آرشیوهاي خود به : 13.4
  .را نداردفایل اصلی و متن ترجمه مشتري موسسه  هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان : 13.5

  
  : شرایط و قوانین مالی ردهمچهافصل 
  .نگهداري نماید تحویل پروژهدرج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارك پرداخت خود را تا پایان مدت  قلم طالییوب سایت ترجمه نحوه پرداخت در : 14.1
بپردازد .در شرایطی که موسسه  درراستاي مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش  سایت ترجمهموظف است پرداخت خود را به طور نقدي ویا در وجه حسابهاي اعالم شده در  : مشتري 14.2

موظف است در روز سررسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهاي اعالم شده نماید و الشه چک خود را دریافت  مشتريچک مدت دار در خصوص فاکتور وي نماید، با عدم وصول وجه چک، 
خواهد بود ضمنا در اینگونه موارد موسسه  حق دارد ضمن تعلیق  مشترين صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ،پیگیري هاي حقوقی ، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده نماید در غیر ای

  .ه  وهزینه سرویس را از آن کسر نمایدکه قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر موسس مشتريسرویس، فاکتور 
ماه پس از واریز قابلیت استفاده را  3ا به دلیل محدودیت هاي نگهداري داده هاي حسابداري، فیش بانکی و یا حواله اي که براي افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها ت:  14.3

  .خواهد داشت
را خواهد  نزد خود مشتريالبات و جرائم ، سود تاخیردر پرداخت و سایر هزینه هاي خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسها و اعتبارات موسسه ، حق تامین و وصول کلیه مط:  14.4

رویس ناشی ازعدم ستعلیق  مسئولیتفورا به اخطار اعالم شده از سوي موسسه  توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدي را از خود سلب می نماید الزم به ذکر است  مشتريداشت و در صورتیکه 
  .میباشد مشتريپرداخت مطالبات موسسه برعهده 

هزینه  امکانات بهتر ویا زمان طوالنی تر و یا هر مورد درزمان تحویل، با حجم بیشتر و یا با شتريشده یک در صورتیکه موسسه  تشخیص دهد هر یک از سرویسها و یا کاالي خریداري : 14.5
یدا کرده است، حق پ نابع بیشتر ویا زمان طوالنی تر دستبر باالتري از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وي قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و م

دار یفا طلب خود را از نحوه دریافت بدهی هاي خریخواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه اي آنرا از خریدار دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه براي خریدار اجباري می باشد و موسسه  حق است
  .خواهد داشت

  : بدهی ها 14.6
را داشته و می  يمشتربراي آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهاي قبلی  مشتريسرویسی که  تعلیقر خصوص تسویه بدهی هاي معوق حق با اعالم و اخطار قبلی د موسسه :  14.6.1

موسسه ر هی، جرائم و یا خسارات وارده ب(اصل بدتواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی 
 .) کسر نماید

  
 : فورس ماژور پانزدهمفصل 

 اعتصاب، محدودیتهاي دولتی هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بالیاي طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، موسسه 

تالش خود را براي کاهش اثرات این موارد را می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خریداران از  موسسه و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردي 
 شرایط خدمات نخواهد شد. 

  
 : انقضاء و تمدید خدمات شانزدهمفصل 

  .نخواهد داشت ي و ارائه اطالعات و داده هاي خریدار پس از تاریخ انقضامسئولیتی در قبال نگهدار موسسه 
  

 : پذیرش مواد توافقنامه و ضوابط هفدهمفصل 
 .را پذیرفته و نیازي به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد موسسه مواد توافقنامه و ضوابط  مشتري، ارسال فایل، پرداخت هزینه و تکمیل فرم مرحله سوم با 
  

 : رویه حفاظت هجدهمل فص
را نداشته و صرفا می تواند عنوان شغلی، سمت شغلی، درجه علمی، عنوان سازمانی مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث  مشتريدرقبال حفاظت کامل از اطالعات شخصی  موسسه 

وتنها در صورت دریافت حکم قضائی اطالعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت و آرم و لوگی سازمانی و نام ونشان تجاري را به عنوان مشتري در بخش مشتریان خدمات اعالم نماید 
 ضائی قرار خواهد داد. قانونی در اختیار مقام ق

  
 : خسارت و رفع مسئولیت نوزدهم فصل



ودن، بی عیب یدار ببه همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خر موسسه خدمات :  19.1
 وسسه مکه توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند.  موسسه  سرویسهاي مورد در شفاهی و کتبی ضمانتهاي همه. شود نمی ارائه …بودن، عدم قطعی، امنیت و 

) ترجمه ي مرتبط با متن اصلی یا متنتحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها موسسه هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. 
  .نخواهد بود

گونه مسئولیتی چبوده و موسسه  هی مشتريبراي هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط  مشتريسقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختالف به : 19.2
  .در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت

  
 : سلب اختیار بیستمفصل 

  .نمی باشد موسسه یا دیگران به منزله سلب حق اجراي مواد توافقنامه از  مشترينسبت به  موسسه عدم اجراي بخشی از ضوابط و مواد توافقنامه 
  

 انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان گذارید.خواهشمندیم در صورت لزوم، نظرات، 


