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ا�ط استفادە �� 

ا�ط  .1  �ذیرش ��

ا�ط و ضوا�ط ز�ر حا�م بر  � و استفادە از وب سا�ت  �� �ر گونه برنامه �ای و /).pandcglobal.com https://www( تمام دس��
کت است که توسط"خدمات") مجم�ع  (در �ار�ردی تلفن �مراە و �ا د�گر خدمات آنالین �ا آفالین مرت�ط     . م�گردد پورنادر ارائه   ��

ون��، گونه محتوای شامل �ر   ضوا�ط این قا�ل�ت �ا، و�ژ�� �ا، و برنامه �ای �ار�ردی ارائه شدە از ط��ق خدمات (�ه طور   ال���
� �ه خدمات ، شما اذعان � کن�د که شما   "مواد") است.  ،جم� ا�ط و این مفاد را  �ا دس�� ضوا�ط محدود   که توسط این ��

ا�ط") ا�ط توسط مرجع گنجان�دە شدە کهو س�است حفظ ح��م خصو� ارسال شدە   ("�� ، �صورت �امل   است ، که در این ��
    خواندە و درک کردە ا�د 

ا�ط برای �مه  �طور  �ه  از لحاظ س�� �ه سن قانو�� رس�دە که شما ، شما اعالم م�دار�د   اعمال � شود ، متقاض�ان خدماتاین ��
ا�ط �امل ا�ط بودن در این ��    داشته �اش�د که ا�ر را�طه تجاری �ا ما داشته �اش�د، توجه  . موافقت م�کن�د  �ا تمام الزامات واجد ��

ا�ط قراردادی آن  ل ��  خوا�د شد. را�طه کن��

کت پورنادر    ما   �ا  و برای �س��ل ارت�اطات ,محصوالت و خدمات ما, P & C�ه شما �ا ارائه اطالعات در مورد  را  این خدمات ��
ا�ط  نظر در این حق تجد�د ما  . ضمانت م�کند  و محصوالت، خدمات، ق�مت �ا، و برنامه �ای ذکر شدە در خدمات را �دون  ��

� و �ا استفادە از خدمات فسخ حق ما برای در صورت تخلف شما  � کن�م.  حفظخود رای اطالع ق�� ب   �ر گونه حقو�� ما و �ا  دس��
ا�ط را �امال �ازد�د   . لطفا� �ه صورت دورە ای �ه �احت در اینجا اعطا ن� شود محفوظ است که تا �ر گونه تغی�� در این   این ��

ا�ط را برر� کن�د.  دقت   را در مورد حقوق قانو�� خود را در �ر اختالف م��وط �ه خدمات ما را ز�ر 6- 5 �ای  �خش لطفا ��
 . فرمای�د 
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� و  استفادە از خدمات برای   ما �ه شما �ک مجوز محدود، غ�� انحصاری، غ�� قا�ل مجوز، غ�� قا�ل انتقال، قا�ل فسخ برای دس��
ا�ط ، از جمله   �س�اری از عناو�ن �هخدمات شامل مجوز کن�م.   و س�است حفظ ح��م خصو�  اعطا �  مقاصد قانو�� مطابق �ا ��

� ، تصاو�ر ، آثار صو�� � ��ی ، آ�کون �ا و اسک���ت �ا ، و مواد د�گر ارائه شدە در و �ا از ط��ق    . می�اشد  خدمات نام ، آرم ، م��
ک�� ، نما�ش دادە شدە ، توز�ــــع ، دانلود ، مجوز ، اصالح شدە ، من���   مجوز �یچ �ک از اطالعات و مواد ارائه شدە توسط خدمات 

برای ا�جاد �ک �ار مشتقه ، و �ا در غ�� این   نداشته ، �ا شدە ، دو�ارە ارسال شدە ، تکث�� ، استفادە مجدد ، فروخته شدە ، انتقال 
که ممکن است در خدمات �ه آن�ا ارجاع دادە   تجاری و عالئم خدما�� عالئم  . شود عمو� �ا تجاری استفادە صورت برای مقاصد 

غ��   استفادە ازنام �ا عنوان ما ج�ت استفادە  رگونهاز ما اجازە �  صاح�ان م��وطه آن �س�ند. �دون اجازە کت�� �ا  P&Cل شود، اموا
 . �صورت �امل رعا�ت شوند �ا�د �ه  حق ک�� ادعا�ای نقض  . قانون�ست

�م. ا�ر  ناشناسما مواد �ا ا�دە �ای  را ن� �ذی��م و �یچ مسئولی�� در ق�ال �یچ مواد �ا ا�دە �ا�� که منتقل � شود، �ه ع�دە ن� گ��
توافق � کن�د که ما آزاد �ه   شما   را ارسال کن�د  برای ما محتوا، اطالعات، ا�دە �ا، پ�شن�ادات، و �ا مواد د�گر  که  شما انتخاب � کن�د 

استفادە از �ر گونه محتوا، اطالعات، ا�دە �ا، پ�شن�ادات و �ا مواد د�گر، برای �ر �دف، از جمله، �دون محدود�ت، توسعه و  
 �س��م.  �ازار�ا�� محصوالت و خدمات، �دون �یچ گونه مسئول�ت و �ا پرداخت �ر ن�ع �ه شما 

 متصل �ه خدمات مالینک  .3

) ظا�ر ، 2( ;�اشد ) �ر لینک �ه خدمات ما �ا�د �ه وض�ح �ا آدرس وب سا�ت ما مشخص شدە1: (�طور کت�� از طرف ما مگر 
ظا�ر    ن�ا�د  ) لینک3؛ (شود تجاری ما حسن ن�ت مرت�ط �ا نام و عالئم  �ه  آس�ب ن�ا�د �اعثموقع�ت و جن�ه �ای د�گر از لینک 

) �ن�ا� که 4. (داشته �اشد که سازمان �ا ن�اد خود را تحت حما�ت ، وا�سته �ه ، و �ا در ارت�اط �ا ما   �ا اطالعات اش��اەنادرست 
) ما  5توسط �ک �ار�ر انتخاب شدە ، لینک �ا�د خدمات را بر روی تمام صفحه نما�ش و نه در داخل "قاب" در وب سا�ت لینک ؛ و (

 �د ما رزرو. لغو این رضا�ت �ه لینک در �ر زمان �ه صالحد حق

ن�� د�گری که در �و�س �ای . است حاوی لینک �ه سا�ت �ای شخص ثالث �اشد  خدمات ما ممکن � �ه �ر سا�ت این�� دس��
ون�� ارائه � شود در معرض خطر خود �ار�ر قرار دارد و ما مسئول صحت �ا قا�ل�ت اطمینان �ر گونه اطالعات، دادە �ا،  ال���

� لینک �ا�� �ه معنای �ا را �فا�  ما این لینک. را�� ن�س��منظرات، مشاورە �ا، �ا اظ�ا �ه عنوان �ک راح�� ارائه � کن�م و گنجاندن چن��
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محتوا ، دقت ، نظرات ب�ان شدە ، و لینک �ای د�گر ارائه شدە توسط سا�ت �ای مرت�ط از جمله برر� ، تای�د ،  . آن ن�ست تأی�د 
�ا  ، شما این �ار را در  دار�د  �ر سا�ت مرت�ط �ر شما تصم�م �ه �ازد�د، و �ا کسب و �ار در ا شدە توسط ما ن�ست.  نظارت ، و �ا تای�د 

ا�ط  �ای شخص ثالث توسطسا�ت  . د��د � را انجام  و �ه مسئول�ت خود  خود  تصم�م شخ� ل ن� شوند و ممکن است �� ما کن��
 � کن�م.  را �ه برر� �ش��ق متفاو�� از س�است �ای استفادە و ح��م خصو� داشته �اشند که ما شما 

قانو��  .4  رفتار �ار�ر، استفادە ممن�ع �ا غ��

دارای آن شما، ا�ر شما  �ان� جمله حساب(از شما مسئول �ر گونه فعالی�� �س��د که از ط��ق استفادە شما از خدمات ما رخ � د�د 
�انتقال، مجوز، و �ا اختصاص �ر   - فروش شما موافقت � کن�د که  �س��د) ما ممکن است �ه   که  گونه حساب و �ا حقوق دس��
 �س�ند (�ه �ه اس�ثنای افراد �ا سازمان �ا�� که �ه �احت مجاز �ه ا�جاد حساب از طرف د�گران . غ�� قانون�ست د��م هشما ارائ

�ان)�اند �ارمند مان ک� غ�� از خودتان    یچرای �، ما ا�جاد آن را ممن�ع � کن�م، و شما توافق � کن�د که شما ن� خوا��د، بمش��
و �امل �اشد. عالوە بر این، شما موافقت �  جد�د کن�د. تمام اطالعا�� که در اخت�ار ما � گذار�د �ا�د درست، دقیق، حساب ا�جاد 

� رمز عب  تحققکن�د که اطالعات خود را در صورت لزوم �ه روز رسا�� کن�د تا   ور و دقت آن حفظ شود. شما مسئول مخ�� نگه داش��
 خود برای �و�س �ا (در صورت وجود) مخ�� و امن �س��د. شما موافق�د که ما مسئول �ا مسئول رفتار �یچ �ار�ری ن�س��م.  

� ز�ر برای محافظت در برابر سوء استفادە ا�جاد شدە  �ه منظور حفظ �ک �و�س آموزندە و ارزشمند برای �ار�ران خدمات، قوان��
ط استفادە  قانو�� �ا ممن�ع از این است. �ه عنوان �ک �� شما از خدمات، شما موافق�د که از �و�س �ا برای �ر منظوری که غ��

ا�ط �اشد استفادە ن� کن�د، و ممکن است �ه عنوان مجاز �ه دادە �ا،  ) i( مثال:  �� � غ�� تالش برای استفادە �ا �ه دست آوردن دس��
�ان �ا، �ور�ا، س�ستم �ا، �ا ش�که �ای �  � و�س �ا، �ا قصد �اوش، اسکن �ا آزما�ش آس�ب �ذیری �ک س�ستم �ا  حساب �ا، م��

�ان و �ا ش�که از جمله، �دون   ش�که از خدمات، �ا کسا�� که از �ر طرف د�گری �س�ند؛ � (دوم) تداخل �ا خدمات �ه �ر �ار�ر، م��
ون�� غ�� مرت�ط �ه در�افت کنندەمحدود�ت،  رای اضافه �ار س�ستم؛ (سوم) جعل اطالعات  ، و �ا تالش بتعداد �س�ار �االی نامه ال���

ندە، ���ت؛ �ا ( از �و�س �ا برای انجام  )ivآدرس و �ا در غ�� این صورت تغی�� ��رگ �ای ا�م�ل برای پن�ان کردن فرس�ندە، و �ا گ��
� �ه ش�که �ا ارائه د�ند ا�ط �ر ارائه د�ندە دس�� ا�ط �ا �� ن�� د�گری را فعال�ت �ا�� استفادە کن�د که �ر گونه ��   ە خدمات این��

توجه داشته �اش�د که این نمونه �ا از رفتار غ�� قا�ل قبول در نظر گرفته شدە است �ه �ک ل�ست �مه جان�ه و استفادە نقض � کند. 
و �ا خدمات  از خدمات �ه �ر شیوە ای که غ�� قانو�� است و �ا که � تواند آس�ب، غ�� فعال کردن، ب�ش از حد �ار و �ا اختالل در ما 

قانو�� �ا دولت آم���ا و مقامات اجرای قانون  ممکن است در صورت مشکوک شدن �ه �ر گونه ما   است. �ه شدت ممن�ع  فعال�ت غ��
� �ه خدمات  شما   کن�م. تخلفات ممکن است منجر �ه مسئول�ت�م�اری    شود.   ما  و لغو دس��

� �ه ، و استفادە از،  مجاز محدود شدە است. افراد  �گر مناطق امن از خدمات تن�ا �ه �ار�ران رمز عبور حفاظت شدە و � �ا ددس��
مجاز که تالش � کنند �ه این حوزە �ای خدمات  � داشته �اشند، ممکن است مشمول غ��  پ�گرد قانو�� شوند. دس��

� قا�ل اجرا  .5  ش�ا�ت �� و �ا غرامت شخ�   – قوان��

�    �ا استفادە از  ا�ط و س�است حفظ ح��م خصو� ما منوط �ه ، و �ا�د مطابق �ا ، قوان�� خدمات ، شما موافقت � کن�د که این ��
� اینکه آ�ا شما است. ا�الت تگزاس �دون توجه �ه انتخاب خود را از اصول قانون   کسب و �ار   در  کجا  این مورد �دون در نظر گرف��

برای ارائه �ه صالح�ت   این مفاد اعالم م�دارد که  ج�ان است.   د�گر گزاس و �ا در نقاط د و �ا مشا�دە خدمات در ت�زند�� � کن
ا�ط، و شما  انحصاری داد�اە �ای ا�ال�� و فدرال واقع در داالس، تگزاس در را�طه �ا �ر گونه ادعا، اختالف، و �ا تفاوت نا�� از این ��

 . �ه �ر عل�� انتقال موافقت � کن�د �ه چشم پو�� از �ر گونه حق حذف و �ا 

در جا�� که بر اساس قانون قا�ل اجرا مجاز است، شما موافق�د که �ر �ک از طرف �ا �ه اختالف در اینجا ممکن است ادعا�ا�� عل�ه  
ر د�گری تن�ا در ظرف�ت فردی خود و نه �ه عنوان شا� �ا عضو �الس در �ر �الس ادعا شدە و �ا اقدام نمایندە �ه ارمغان ب�اورد. مگ 

 کند. ب�ش از ادعا�ای �ک نفر را تحک�م   ن�ست، �یچ داور �ا قا�� ممکن �اش�م اینکه �ر دو شما و ما موافق 

ل خدمات توسط ما در ا�االت   س برای استفادە  نمایند�� که خدمات مناسب و   �یچما  و ادارە � شود. متحدە آم���ا کن�� �ا در دس��
� �ه این سا�ت از م�ان �ای خارج از ا�االت متحدە  . دار�م�اشد ن در م�ان �ای خارج از ا�االت متحدە  شما  �س ، دار�د  ا�ر شما دس��

� مسئول انط�اق خود را �ا   . �س��د اجرا قا�ل تمام قوان��
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، از جمله �دون محدود�ت ���نه �ای ی آن ، ���نه �ا، خسارت �ا و ���نه �ا �اخت گونهما در برابر  از  شما موافقت � کن�د که
�  و�الی معقول، و در ن��جه، چه �ه طور مستق�م و چه غ�� مستق�م اشخاص ثالث نا�� از استفادە شما از   حما�ت کن�د. �مچن��

 خدمات �ه �ر وس�له ای، از جمله �دون محدود�ت از ط��ق ارسال، لینک، اشارە �ه محتوای د�گر، و �ا در غ�� این صورت. 

 توجه .6

، مدیران، س�امداران، �ارمندان عا� رت�هما تالش � کن�م تا اطالعات دق��� را از ط��ق خدمات ارائه کن�م، اما نه ما و نه  ا�ر چه 
ما تالش معقول برای حفظ   کهدر حا�  بود. د نخوا�ن�ارکنان، عوامل �ا نمایند�ان ح�م � کن�م که خدمات �دون وقفه �ا �دون خطا 

س بودن  س در �مه زمان دار�م کن�د م�استفادە  که  خدماتدر دس��     ، �یچ تضمی�� وجود دارد که آن�ا �امل ، �ه روز ، و �ا در دس��
، تغی��  ممکن است �ه . ما �اشند  اقدام   دل��، �دون اطالع ق��گونه مواد از خدمات در �ر زمان و �ه �ر �ر �ا حذف و  روز رسا��
 کن�م. 

" �دون نمایند�� و �ا  �ر صورت مواد در معرض خطر خودتان است. تا حد مجاز ، خدمات و مواد "�هاستفادە شما از خدمات و 
، از جمله، اما نه محدود �ه ضمانت عنوان، تجاری بودن، تناسب   برای �ک   ��ضمانت از �ر ن�ع ارائه شدە، �ا ب�ان شدە و �ا ضم��

ا�� ما �ا�د مسئول � . می�اشد  توسط قانون قا�ل اجرا  �دف خاص، و �ا عدم تخلف آس�ب �ای مستق�م �ا   �چگونهتحت �یچ ��
� آس�ب �ا��  ، و �ا در ن��جه (ح�� ا�ر شما ما را از احتمال چن�� که ممکن است از   )ا�اە کردە غ�� مستق�م، واق�، خاص، ت�بی�، اتفا��

ئول�ت برای آس�ب �ای خاص را ن� د�ند،  بر�� از حوزە �ای قضا�� اجازە خروج �ا محدود�ت مس  . ن�س��م شود  خدمات نا�� � 
�ن حد مجاز توسط قانون قا�ل اجرا  � حوزە �ای قضا�� مسئول�ت ما محدود �ه بزرگ�� � �ه خدمات، و در چن�� شما   است. �ا دس��

 کن�د.   چشم پو�� ازحقوق و  ادعا�ای ناشناخته خود  که شما ممکن است   می�ذی��د 

 موارد د�گر .7

ا�ط �شک�ل ب�ان�ه � � شما و ما امل و منح� �ه این �� تمام پ�شن�ادات د�گر و �ا توافق نامه �ای ق�� شفا� و �ا   و  ،فرد از توافق ب��
ا�ط ا�ط غ�� قا�ل اجرا �افت �   نوشته شدە ، و �ر گونه ارت�اطات د�گر م��وط �ه موض�ع این �� است. ا�ر �ر مادە ای از این ��

ک، مشارکت، اشتغال،  . ا�ط د�گر ن�ست�ه معنای غ�� قا�ل اجرا بودن تما� ��  شود، شما توافق � کن�د که �یچ �ما�ه گذاری مش��
� شما و  ا�ط و �ا استفادە شما از خدمات وجود  P&Cو �ا را�طه آژا�س ب�� عدم  ، بر اینعالوە  دارد. ن �ه عنوان �ک ن��جه از این ��

ا�ط توانا�� ما �ه انجا � حق و �ا ارائه نم و �ا اجرای �ر گونه حق و �ا ارائه این ��  د�دە شود �ا�د �ه عنوان چشم پو�� از چن��

 اطالعات تماس 

ا�ط �ا�د �ه آدرس �شان دادە شدە در ز�ر ارسال شود. برای تمام سواالت ،  گزارش �ای م��وط �ه �ر گونه فعال�ت در نقض این ��
�د از ط��ق ا�م�ل در عمو� ، لطف ش�ا�ات ، و نظرات -214 1+ و �ا از ط��ق تلفن در       info@pournader.usا �ا ما تماس �گ��

624-9575 . +1 

ا�ط استفادە آخ��ن �ار   است.  روز شدە �ه 2020  ,  30در نوامب این ��
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