
 برج و باروسایر قوانین حاکم بر سامانه 

 

 پویش نگاران و شرکت  برج و باروسامانه  افزار تحت وب آن متعلق به تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت و نرم

 .باشدمی پارسی نویس برنا

  از قبیل متون، گرافیک، تصاویر، علائم تجاری، لوگو، صدا، تصویر، قالب سایت،  برج و باروو سامانه تمام محتویات سایت

می باشد و مشمول حمایت های مقرر در قوانین  برج و بارواسکریپت ها و اسامی خدمات قابل ارائه و ...، متعلق به 

جدد، قابل تولید م برج و باروو سامانه مالکیت فکری داخلی و بین المللی می باشد. همچنین هیچ یک از محتویات سایت 

کپی برداری، فروش یا هر نحو سوء استفاده برای مقاصد تجاری و غیرتجاری نمی باشد. هرگونه استفاده بدون کسب 

 .محفوظ می دارد شرکت پویش نگارانمجوز کتبی حق پیگرد قانونی را برای 

  به دلیل حصول شرایطی که فراتر از کنترل هیچ یک از طرفین این توافقنامه به دلیل قصور یا تاخیر در اجرای تعهداتش

معقول وی باشد، مسئول نخواهد بود. این موارد شامل موارد ذیل است اگرچه محدود به آن ها نیست: آتش سوزی، سیل، 

 ... زلزله، تصادف، قطع خطوط ارتباطی اینترنت، قطع برق، قطع شبکه و حوادث ناگهانی و غیرقابل پیش بینی طبیعی و

 نامه طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است. هر گونه اختلاف راجع به آن از جمله این توافق

انعقاد، اعتبار، تفسیر، فسخ، نقض و اجرای آن برای داوری به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ارجاع 

. شرط داوری حاضر موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی می شود. نظر شورای انتظامی استان قطعی و لازم الاجراست

 .تلقی می شود و در هر حال قابل اجراست

  در هیچ نقطه ای از کشور نمایندگی ندارد و کلیه سرویس ها، تراکنش های مالی و خدمات قابل ارائه  برج و باروسامانه

می باشد. در صورت مشاهده هرگونه تخلف و سوء استفاده از سایت، حق پیگرد قانونی برای  برج و باروسامانه در سایت 

 .محفوظ می باشد شرکت

 رح در این توافقنامه یا اجرای آنها به دلیل مغایرت با قوانین یا به موجب حکم طچنانچه هریک از شروط، تعهدات م

ه معنای بی اعتباری سایر شروط و تعهدات نمی باشد. عدم اعمال مراجع ذیصلاح نامعتبر و غیرقابل اجرا باشد، این امر ب

 .هریک از مقررات این توافقنامه به منزله انصراف از حق اعمال و اجرای آن در آینده نخواهد بود

  از طریق ایمیل به نشانی برج و باروکلیه مکاتبات به صورت کتبی خواهد بود که از طرف info@Modirekol.ir  می

 .مکاتبات کاربران نیز از طریق ایمیل ثبت شده ایشان در زمان ثبت نام خواهد بودباشد و 

 


