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وﻳـﺮاﻳـﺶ ﻗـﻮاﻧـﻴﻦ ژاک در ﺗـﺎرﻳـﺦ  8ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه  1398ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳـﺮﻓـﺘﻪ و ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺎرﺑـﺮان ﻣـﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﻗـﻮاﻧـﻴﻦ وﺑـﺴﺎﻳـﺖ
ﻣـﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ .ﺑـﺪﻳﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣـﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﭘـﺬﻳﺮش و رﻋـﺎﻳـﺖ ﻗـﻮاﻧـﻴﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻣـﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﺑـﻨﺪﻫـﺎی ذﮐﺮﺷـﺪه در اﯾﻦ
ﺻـﻔﺤﺎت ،ﺑـﺮداﺷـﺖ ﻧـﻬﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃـﻼﻋـﺎت ژاک اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﺣـﺘﺮام ﻣﯿﺎن ﺣـﻘﻮق ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑـﺮان ژاک و
ﺳـﺎﯾﺖ ژاک و ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎدهﻫـﺎی اﺣـﺘﻤﺎﻟﯽ و اﻧـﺠﺎم ﮐﻼهﺑﺮداری در ﺑﺴـﺘﺮ ﻓـﺮاﻫـﻢ ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ژاک  ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺗـﺪوﯾﻦﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃـﻼﻋـﺎت ژاک  ،ﭼـﻨﺎﻧـﭽﻪ ژاک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑـﻪ اﻋـﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﯿﺎﺳـﺖ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃـﻼﻋـﺎت و ﯾﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﻣﯽﺑـﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﻣـﺎه ﻗـﺒﻞ از اﻋـﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑـﺮان را از ﻃـﺮﯾﻖ ﻧـﻤﺎﯾﺶ
ﻫﺸـﺪارﻫـﺎ در وبﺳـﺎﯾﺖ ،ﻣـﻄﻠﻊ ﺳـﺎزد .ﻻزم اﺳـﺖ ﮐﺎرﺑـﺮان ﻧﯿﺰ ﻫـﺮﭼـﻨﺪ وﻗـﺖ ﯾﮏﺑـﺎر ﻗـﻮاﻧﯿﻦ را ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﮐﺮده و از ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﺣـﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣـﻄﻠﻊ ﮔـﺮدﻧـﺪ.دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻫـﻤﻮاره از ﻃـﺮﯾﻖ آدرس  https://www.zhaak.comاﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد.
-1ﺗﻌﺎرﯾﻒ:
 1-1ﻃﺮف اول :ﺷﺮﮐﺖ آرﮐﺎ ﭘﺮدازش اﻓﮑﺎر روﺷﻦ ﻧﯿﮏ
 1-2ﻃﺮف دوم :ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ژاک ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
 1-3ﺳﯿﺴﺘﻢ ژاک :ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﻮر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی اﻓﻼﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف اول
 1-4ﭘـﺪﯾﺪ آورﻧـﺪه :ﻋـﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﻃـﺮف دوم اﯾﻦ ﻗـﺮارداد ﮐﻪ ﺣـﻖ ﻧﺸـﺮ و ﻋـﺮﺿـﻪ ﻣـﺤﺘﻮای اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در ژاک ﻣـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ
اﯾﺸﺎن اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺪون ﺳـﻔﺎرش ﻗﺒﻠﯽ از ﻧـﺎﺣﯿﻪ ﻃـﺮف اول ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻔﺎد اﯾﻦ ﻗـﺮارداد و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ
آن ﺑﻪ ﻃﺮف اول ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 1-5ﻣـﺤﺘﻮا :ﻣـﻨﻈﻮر ﺗـﻤﺎم و اﻧـﻮاع ﻣـﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺟـﻨﺲ  ،ﺷﮑﻞ و ﻧـﻮﻋﯽ ﺷـﺎﻣـﻞ ﭘـﺎﯾﮕﺎه داده ،ﻣـﺘﻦ ،ﻋﮑﺲ ،ﺻـﺪا،
ﻓﯿﻠﻢ ،ﻇـﺎﻫـﺮ ،ﺧـﺪﻣـﺎت ،داﺧـﻞ ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺗـﻮﺿﯿﺤﺎت ﻗـﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮﺳﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ  ،اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺤﺼﻮل و دﯾﮕﺮ ﻣـﻮارد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ.
 1-6ﭘـﻨﻞ ﺗـﻮﺳـﻌﻪ دﻫـﻨﺪه :ﻓـﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃـﺮف اول ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺮﺧـﻂ ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎرﮔـﺬاری ﻣـﺤﺘﻮا ،ﻣـﺪارک ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ
ﻣـﺘﻌﻠﻘﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﭘـﺪﯾﺪ آورﻧـﺪه ﻗـﺮار ﻣﯽ دﻫـﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﺪﯾﺪآورﻧـﺪه در آن ﻧـﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷـﻮد و
راه ارﺗﺒﺎط اﺻﻠﯽ و رﺳﻤﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 1-7ﺣـﺴﺎب ﮐﺎرﺑـﺮی ﺗـﻮﺳـﻌﻪ دﻫـﻨﺪه :ﺣـﺴﺎﺑﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺧـﺘﺼﺎص ﻧـﺎم و رﻣـﺰ ﻋـﺒﻮر ﺑـﻪ ﭘـﺪﯾﺪ آورﻧـﺪه ﺗـﻌﻠﻖ ﮔـﺮﻓـﺘﻪ اﺳـﺖ و
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﭘﻨﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 1-8ﮐﺎرﺑﺮ :ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اپ ﻃﺮف دوم را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و از ﻣﺤﺘﻮای آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-2ﻣﻮﺿﻮع
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ﻋـﺒﺎرت اﺳـﺖ از :در اﺧﺘﯿﺎر ﮔـﺬاردن ﯾﮏ ﻧـﺴﺨﻪ اﺧـﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧـﺮم اﻓـﺰار آﻣـﻮزش اﻓـﻼﯾﻦ ژاک ﺟﻬـﺖ ﺗـﻮﻟﯿﺪ و اﻧـﺘﺸﺎر و ﻓـﺮوش
ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮف دوم.
-3ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮار داد و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ
 3-1ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻧﺸـﺮ ﻣـﺤﺼﻮل ﭘـﺲ از وﺻـﻮل ازﮐﺎرﺑـﺮ،ﺑﺮای ﺗـﻤﺎم اﺷـﺨﺎص ﻃﺮف دوم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋـﻤﻮم ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان  %9ﯾﺎ ﭘـﻠﻦ ﻫـﺎی
ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺧـﺮﯾﺪاری ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﻃـﺮف دوم از ﻗﯿﻤﺖ ﻓـﺮوش درون ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ای ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ .ژاک اﯾﻦ اﺟـﺎزه را دارد
ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﮐﺎرﺑـﺮان ﺧـﺎص ﻗـﺮاردادﻫـﺎی وﯾﮋهای را اﻣـﻀﺎ ﮐﺮده و اﯾﻦ رﻗـﻢ را اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫـﺶ دﻫـﺪ .ﺑـﻪﻃـﻮرﻣـﻌﻤﻮل ژاک ﺑـﺮای
ً
ﺿـﻤﻨﺎ ﭼـﻨﺎﻧـﭽﻪ ژاک ﻗـﺼﺪ اﻋـﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ رﻗـﻢ را
ﻣـﻮﺳـﺴﻪﻫـﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻋـﺎم اﻟـﻤﻨﻔﻌﻪ اﯾﻦ رﻗـﻢ را ﮐﺎﻫـﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ.
ﺑـﺮای ﻋـﻤﻮم ﮐﺎرﺑـﺮان داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ﻣﯽﺑـﺎﯾﺴﺖ ﻃـﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃـﻼﻋـﺎت ﺧـﻮد ،از ﯾﮏ ﻣـﺎه ﻗـﺒﻞ از اﻋـﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات،
ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد.
 3-2ﺳـﻬﻢ ﻓـﺮوش ﻃﺮف دوم ﭘـﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫـﺰﯾﻨﻪ ای ﻣـﻨﺪرج در ﻣـﺎده  3ﺑـﻨﺪ  ،1ﻫـﺮ ) 7ﻫـﻔﺖ( روزﮐﺎری ﯾﮑﺒﺎر ﺗـﻮﺳـﻂ ﻃﺮف اول
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب اﻋﻼﻣﯽ در ﻓﺮم اﻫﺮاز ﺣﻮﯾﺖ وارﯾﺰ ﻣﯿﮕﺮدد.
 3-3ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃـﺮف دوم ﺑـﻪ ﺗـﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑـﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ دﺳـﺘﻮری و اﻗـﺘﺼﺎدی ،اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻧـﻌﻘﺎد اﯾﻦ
ﻗـﺮارداد ﻧـﻤﻮده اﺳـﺖ ،ﻗـﺮارداد ﺣـﺎﺿـﺮ و ﭼـﻬﺎرﭼـﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻃـﺮف اول و ﻃـﺮف دوم ﻣـﺸﻤﻮل ﻣـﻔﺎد ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 3-4درﺧـﺼﻮص ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﻣـﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫـﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺴـﺌﻮل ﺗـﻤﺎم ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺧـﻮد،اﻇـﻬﺎر و ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﺎﻟﯿﺎت ﻫـﺎی ﻣـﺮﺑـﻮﻃـﻪ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻃﺮف اول در ﺧـﺼﻮص ﺛـﺒﺖ اﺳـﻨﺎد و اراﺋـﻪ ﮔـﺰارﺷـﺎت ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ داراﺋﯽ و ﻣـﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮف دوم ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺪارد.
 3-5ﻃـﺮف اول ﺑـﺎ ﻫـﺪف درآﻣـﺪ زاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣـﻖ دارد در ﺑﺴـﺘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧـﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧـﺠﺎم
ﻧـﻤﺎﯾﺪ و ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ ﭘﮑﯿﺞ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧـﺮﯾﺪاری ﺷـﺪه از ﺳـﻤﺖ ﻃﺮف دوم درﺻـﺪ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻃﺮف دوم ﻣـﺤﺎﺳـﺒﻪ و
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻋﻼﻣﯽ ﻃﺮف دوم وارﯾﺰ ﻣﯿﮕﺮدد
-4ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف اول
 4-1ﺳـﺎﯾﺖ ژاک در اﯾﺮان ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﺪه و ﺗـﺎﺑـﻊ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺟـﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳـﺖ .ﻟـﺬا ﭼـﻨﺎﻧـﭽﻪ ﮐﺎرﺑـﺮی اﻗـﺪام ﺑـﻪ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت وی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ارﺟﺎع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
4-2اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮوﻳـﺲ ژاک در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣـﻀﺎﻣـﻴﻦ ﻏﯿﺮﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ ،ﻣـﻀﺮ ،ﺗﻬـﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺗـﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ،زﯾﺎنآور،
ﻏﯿﺮاﺧـﻼﻗﯽ ،اﻓـﺘﺮاآﻣﯿﺰ و ﻣـﺒﺘﺬل ﺑـﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧـﺮم اﻓـﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧـﮋاد ،ﮔـﺮوه و ﯾﺎ دﺳـﺘﻪ ﺧـﺎﺻﯽ از ﻣـﺮدم ﺗـﻮﻫﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﻃﯽ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮوﻳـﺲ ژاک ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮر ﺧـﺮﻳـﺪ و ﻓـﺮوش ﻏـﻴﺮﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ ﻣـﺤﺼﻮﻻت دارای ﺣـﻖ ﭼـﺎپ و ﻧﺸـﺮ )(copyright
ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻳﺎ ﮔﺰارش ،ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﻃﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

•

اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮوﻳـﺲ ژاک در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی ﻓـﺮوﺷـﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﻓـﻴﻠﻢ و ﺳـﺮﻳـﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺳـﺎﻣـﺎﻧـﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﻃﯽ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

•

ﭘـﺲ از ﻋـﻀﻮﯾﺖ اوﻟﯿﻪ ،ژاک اﻃـﻼﻋـﺎت واردﺷـﺪه را ﺑـﺮرﺳﯽ و ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣـﺮﺣـﻠﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮﺣـﻠﻪ ﺳـﻄﺢ ﺗـﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺑـﺮ را
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧـﻮاﻫـﺪ داد ،ژاک ﺑـﺮای اﻧـﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗـﺄﯾﯿﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻠﻔﻦ واردﺷـﺪه ﺗـﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آدرس را از ﻃـﺮﯾﻖ
ارﺳﺎل ﮐﺪ  ۱۰رﻗﻤﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

 4-6ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗـﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻧﮏﻫـﺎ ،ﺳـﺎﯾﺮ ﺗـﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ورودی و ﺧـﺮوﺟﯽ ژاک ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﻮاﻧﯿﻦ داﺧـﻠﯽ ﺑـﺎﻧﮏﻫـﺎی ﺟـﻤﻬﻮری
اﺳـﻼﻣﯽ و ﺷـﺒﮑﻪ ﺷـﺘﺎب اﻧـﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﻬﻢ در اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑـﺎزﮔﺮداﻧﯽ وﺟـﻪ اﻧـﺘﻘﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﺗـﺎ
ﭘـﺎﯾﺎن آن روز اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗـﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ژاک ﻧﯿﺰ ﺷـﺎﻣـﻞ اﯾﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﯽﺑـﺎﺷـﻨﺪ .ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺎﻧـﻮن
ذﮐﺮﺷـﺪه ﻓـﻮق ،ژاک اﯾﻦ اﺟـﺎزه را ﺧـﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﮐﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ  ۲۴ﺳـﺎﻋـﺖ از اﻧـﺠﺎم ﺗـﺮاﮐﻨﺶ )ﭼـﻪ ﺗـﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ورودی،
ﺧـﺮوﺟﯽ و داﺧـﻠﯽ( وﺟـﻪ را ﺑـﻪﺣـﺴﺎب ﻣـﺒﺪأ ﺑـﺮﮔﺸـﺖ ﺑـﺰﻧـﺪ .اﻟـﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم اﺳـﺖ ژاک اﻃـﻼﻋـﺎت ﺑـﺮﮔﺸـﺘﯽ را ﺑـﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺼﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
 4-7اﯾﻦ ﻗـﺮارداد ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ داﺷـﺘﻦ))اﺻـﺎﻟـﺖ(( ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﺷـﺮط اﺻﻠﯽ ﺣـﻤﺎﯾﺖ از آﺛـﺎر ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣـﻌﻨﻮی ﻣـﻮرد اﻧـﻌﻘﺎد واﻗـﻊ و
درﺻـﻮرت ﻫـﺮﮔـﻮﻧـﻪ ﻣـﺪﻋـﺎی اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣـﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﻧـﻘﺺ ﺣـﻖ ﻣـﻮﻟـﻒ ،ﻃـﺮف دوم ﺷـﺨﺼﺎ در اﯾﻦ ﺧـﺼﻮص
ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑـﻮده و ﻃﺮف اول ﻫﯿﭻ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗـﺒﺎل اﺛـﺮ و ﻣـﺤﺘﻮای آن ﻧـﺪاﺷـﺘﻪ و درﺻـﻮرت درﯾﺎﻓـﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﯾﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﮐﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 4-8ﻃـﺮف اول در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ،اﻃـﻼﻋـﺎت ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺻـﺎﺣـﺒﺎن اﺛـﺮ را ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر رﺳﻤﯽ ﻧـﻬﺎدﻫـﺎی ﻗـﻀﺎﯾﯽ و اﻧـﺘﻈﺎﻣﯽ ،در
اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 4-9ﻃﺮف اول ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ در ﻫـﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻓـﻌﺎﻟـﻴﺖ ﻳـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻫـﻮﻳﺘﯽ ﻃﺮف دوم ﻣﺸﮑﻮک ﺷـﺪ ،ﺣـﺴﺎب ﮐﺎرﺑـﺮ را ﺗـﻮﻗـﻴﻒ
و ﻣـﺪارک ﻫـﻮﻳﺘﯽ و ﺷـﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ ﺑﻴﺸـﺘﺮ را از ﮐﺎرﺑـﺮ درﺧـﻮاﺳـﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘـﺲ از ارﺳـﺎل ﻣـﺪارک درﺧـﻮاﺳـﺖ ﺷـﺪه ،ژاک ﺑـﻪ آزاد
ﺳﺎزی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ و اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ژاک ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 4-10ﻃـﺮف اول ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺗـﻤﺎﯾﻞ ﻃـﺮف دوم ﺑـﻪ ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺣـﺴﺎب ﮐﺎرﺑـﺮی ﺧـﻮد در ژاک را ﺑـﻨﺎ ﺑـﻪ
درﺧـﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد از ﻃـﺮﯾﻖ ﺗﯿﮑﺖ ،ﻣـﺘﻮﻗـﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ژاک ﮐﺎرﺑـﺮ ﻣـﻮردﻧـﻈﺮ را ﻣـﺘﻮﻗـﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣـﺎ از ﭘـﺎﯾﮕﺎه دادهﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺣـﺬف
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی آنﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 4-11ﻃـﺮف اول ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺑﺴـﺘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻣـﻮزﺷﯽ ژاک را ﺑـﺮای ﻃـﺮف دوم ﻣـﻄﻠﺒﻖ ﺑـﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﻋـﻼم ﺷـﺪه در
ﺳـﺎﯾﺖ ژاک را ﻓـﺮاﻫـﻢ ﻧـﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺎده  3ﺑـﻨﺪه  1درﺻـﺪ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺧـﻮد را درﯾﺎﻓـﺖ ﻧـﻤﺎﯾﺪ و ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺳـﺮور -ﭘـﻨﻞ
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ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺧـﺪﻣـﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺑـﺮی و ﮐﻠﯿﻪ ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺧـﺎرج از ﮐﺪ ﻧـﻮﯾﺴﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑـﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺗـﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪه ،ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﻃـﺮف
دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-5ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف دوم
 5-1ﻃـﺮف دوم ﻣﺴـﺌﻮل ﺣـﻔﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاری ﺷـﻨﺎﺳـﻪ ﮐﺎرﺑـﺮی و رﻣـﺰ ﻋـﺒﻮر ﺧـﻮد ﺑـﻮده و ﻃـﺮف اول ﻫﯿﭻ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗـﺒﺎل
اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎش ﺷﺪن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﺪارد.
 5-2ﻃـﺮف دوم ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﺑـﻪ ﺣـﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑـﺮان ژاک اﺣـﺘﺮام ﮔـﺬاﺷـﺘﻪ و ﺟـﻤﻊآوری و ذﺧﯿﺮه اﻃـﻼﻋـﺎت ﺷﺨﺼﯽ
درﺑـﺎره ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑـﺮان ﺑـﺮای اﻫـﺪاف ﺗـﺠﺎری ﺧـﻮداری ﮐﺮده  ،آن را رﻋـﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺻـﻮرت ﻫـﺮﮔـﻮﻧـﻪ ﻧـﻘﺺ ﺣـﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻃﺮف دوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 5-3ﻃﺮف دوم ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس آن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻃﺮف اول ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 5-4ﺗﺨـﻠﻒ از ﻫـﺮﯾﮏ از ﻣـﻔﺎد اﯾﻦ ﻣـﺎده و ﻣـﺎده ﺷـﺸﻢ  ،ﺑـﻪ ﻃﺮف اول اﺧﺘﯿﺎر ﻓـﺴﺦ ﯾﮑﺠﺎﻧـﺒﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد و ﺣـﺬف اپ ﻃﺮف
دوم را اﻋـﻄﺎ ﻣﯽ ﻧـﻤﺎﯾﺪ.ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻃـﺮف دوم ﻣﮑﻠﻒ ﺑـﻪ ﺟـﺒﺮان ﺧـﺴﺎرت وارده ﺑـﻪ ﻃـﺮف اول ﺑـﻮده و اﻧـﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ﺟـﺒﺮان
ﺧﺴﺎرت ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮف اول در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ً
ﺣـﺘﻤﺎ ﺷـﻨﺎﺳـﻪ ﮐﺎرﺑـﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋـﺒﻮر ﺧـﻮد را در ﺻـﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای آدرس https://
 5-5ﻃـﺮف دوم ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد،
 zhaak.comاﺳـﺖ ،وارد ﮐﻨﻨﺪ .اﻃـﻼﻋـﺎت اﯾﻦ ﺻـﻔﺤﺎت ،ﺗـﻮﺳـﻂ ﮔـﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﻪ  sslﻣـﺤﺎﻓـﻈﺖ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ و ﺑـﻨﺎﺑـﺮاﯾﻦ ﺑـﺮای
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻـﻔﺤﺎت ﺑـﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧـﺪ  httpsدر دﺳـﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ در ﺻـﻮرت واردﮐﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت
در آدرسﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺰ آدرس  https://zhaak.comﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻋـﻮاﻗـﺐ از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت و ﯾﺎ ﺳﺮﻗـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 5-6ﻃﺮف دوم ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد،ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻼهﺑﺮدای ،ﺷـﻤﺎره ﺣـﺴﺎبﻫـﺎی ﺧـﻮد و ﺷـﻤﺎره ﮐﺎرتﻫـﺎی ﺧـﻮد را در
ﻓـﺮم اﺣـﺮاز ﻫـﻮﯾﺖ اﻋـﻼم ﮐﻨﺪ .ﻃـﺮف دوم ﻣﯽﺑـﺎﯾﺴﺖ ﺗـﻨﻬﺎ ﺷـﻤﺎره ﺣـﺴﺎبﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺧـﻮد اﺳـﺖ را وارد ﮐﻨﻨﺪ و ژاک
ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 5-7ﻃﺮف دوم ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣـﺤﺘﻮای اﻧـﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓـﺘﻪ در ﺳـﺎﻣـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ژاک ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﻃﺮف دوم ﺑـﻮده
و ﻫـﺮﮔـﻮﻧـﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻣـﻮرد ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ ،ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﻃـﺮف دوم ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ و ژاک ﻫﯿﭻ ﮔـﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺪارد.
 5-8ﻃـﺮف دوم ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺣـﻖ واﮔـﺬاری ﺷـﻨﺎﺳـﻪ ﮐﺎرﺑـﺮی ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﯾﺎ ﺷـﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ را ﻧـﺪارد .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ در
ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ژاک اﺳﺖ.
-6ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ

ﺷﺮﮐﺖ آرﮐﺎ ﭘﺮدازش اﻓﮑﺎر روﺷﻦ ﻧﯿﮏ

ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻣﻮزﺷﯽ ژاک

5

 6-1ﺑـﻪ ﻣـﻮﺟـﺐ ﻣـﺘﻦ ﺣـﺎﺿـﺮ ،ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺣـﻔﻆ اﻃـﻼﻋـﺎت ﻓﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺤـﺮﻣـﺎﻧـﻪ ای ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﻣـﻨﻈﻮر و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻗـﺒﻮل اﯾﻦ ﻗـﺮارداد ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاک ﮔـﺬاﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ و اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ از اﻃـﻼﻋـﺎت ﻋـﺒﺎرت اﺳـﺖ از
اﻃـﻼﻋـﺎت ﻓﻨﯽ ،داﻧـﺶ ﻓﻨﯽ ،ﻃـﺮح ﻫـﺎ ،ﻧـﻘﺸﻪ ﻫـﺎ ،ﻣـﺤﺘﻮا ،ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗـﺒﺎت اﻋـﻢ از ﮐﺘﺒﯽ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺷـﻔﺎﻫﯽ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
 6-2اﺳـﻨﺎد ﻓﻨﯽ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ،ﺗﻔﺼﯿﻼت ﻧـﻘﺸﻪ ﻫـﺎ ،ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻣـﺸﺨﺼﺎت ﻋـﻤﻮﻣﯽ و اﺧـﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻗـﺮارداد
ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻃﺮف اول در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮف دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺘﻪ اﺳـﺖ در ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻃﺮف اول ﺑـﺎﻗﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﻣـﺎﻧـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﻤﺎﻣﯽ
ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر در راﺑـﻄﻪ ﺑـﺎ اﺛـﺮ در ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻـﺎﺣـﺐ اﺛـﺮ ﻣﯽ ﻣـﺎﻧـﺪ ،ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽ ﮔـﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻃـﻼﻋـﺎت ﻓـﻮق
اﻟـﺬﮐﺮ را ﺑـﻪ ﺟـﺰ در ارﺗـﺒﺎط ﺑـﺎ اﺟـﺮای ﮐﺎر ﻣـﻮﺿـﻮع اﯾﻦ ﻣـﻔﺎدﻧـﺎﻣـﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻧـﺪاده و ﯾﺎ ﺑـﺪون اﻃـﻼع ﻧـﺎﺷـﺮ ﺑـﺮای
اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻓﺎش ﻧﮑﻨﺪ.
-7ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ژاک
 7-1اﺳﺘﻔﺎده از ژاک ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ:
•

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر

•

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزش ﻫﮏ و ﻧﻔﻮذ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز

•

دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﭙﯽراﯾﺖ(

•

دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ

•

دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آنﻫﺎ دارای ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺧﺎص اﺳﺖ )ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

•

دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺧﻄﺮ ﺟﺪی در ﭘﯽ دارد

•

دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آنﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

•

دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آنﻫﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آداب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ

•

دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

•

آﻣـﻮزش اﻧـﺘﺸﺎر وﯾﺮوسﻫـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑـﻪﻣـﻨﻈﻮر ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﺣـﺴﺎب ﮐﺎرﺑـﺮان ژاک ﻣـﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻـﻮرت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 7-2اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )زﯾﺮ  18ﺳﺎل( ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ژاک و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ژاک ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 7-3اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼـﻨﺪ ﻧـﺎم ﮐﺎرﺑـﺮی ﺑـﺮای ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ در ژاک ﻣـﻤﻨﻮع ﺑـﻮده و در ﺻـﻮرت ﻣـﺸﺎﻫـﺪه ﻣـﻮارد ﺗﺨـﻠﻒ ،ﺳـﺎﯾﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻃﯽ ،ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ(
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 7-4ژاک ﻫﯿﭻﮔـﺎه از ﮐﺎرﺑـﺮان ﺧـﻮد ،اﻃـﻼﻋـﺎﺗﯽ را از ﻃـﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ درﺧـﻮاﺳـﺖ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد .ﺳـﺎﯾﺮ درﺧـﻮاﺳـﺖﻫـﺎی ژاک از
ﻃـﺮﯾﻖ ﺗﯿﮑﺖﻫـﺎ و درون وبﺳـﺎﯾﺖ ژاک اﻧـﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد و از اﯾﻤﯿﻞ ﺗـﻨﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮر اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ و ﯾﺎ درﺧـﻮاﺳـﺖ ﻣـﺸﺎﻫـﺪه
ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ درون وبﺳﺎﯾﺖ ژاک اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
7-5ﻫﯿﭻ ﺗـﺮاﮐﻨﺸﯽ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ورودی و ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﺮوﺟﯽ )ﺑـﻪ ﺟـﺰ درﮔـﺎهﻫـﺎی آﻧـﻼﯾﻦ( از ﺣـﺴﺎبﻫـﺎ و ﮐﺎرتﻫـﺎی
دارای ﻧـﺎم ﻣـﺘﻔﺎوت ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﮐﺎرﺑـﺮ ﻋـﻀﻮ ﻣـﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ و ژاک وﺟـﻪ ورودی را )در ﺻـﻮرت اﻧـﺘﻘﺎل از ﮐﺎرت ﯾﺎ ﺣـﺴﺎب ﺑـﺎ
ﻧـﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺷـﺨﺺ واردﮐﻨﻨﺪه وﺟـﻪ( ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﻣـﺒﺪأ ﺑـﺮﮔﺸـﺖ ﺧـﻮاﻫـﺪ زد .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺜﺎل اﮔـﺮ ﮐﺎرﺑـﺮی ﺑـﺎ ﻧـﺎم  Xدر
ژاک ﻋـﻀﻮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﮐﺎرت ﻓـﺮد دﯾﮕﺮی ﺑـﻪ ﻧـﺎم  Yوﺟـﻪ را ﺑـﻪ ژاک وارد ﮐﻨﺪ ،ژاک وﺟـﻪ را ﺑـﺎ ﮐﺴﺮ ﮐﺎرﻣـﺰد ﺑـﺎﻧﮑﯽ اﺣـﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺑـﻪﺣـﺴﺎب  Yﺑـﺮﮔﺸـﺖ ﺧـﻮاﻫـﺪ زد .در ﻣـﻮرد وﺟـﻪ ﺧـﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرﺑـﺮ ﺧـﻮاﺳـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺣـﺴﺎبﻫـﺎ و ﮐﺎرتﻫـﺎی ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و از واردﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ
 7-6ﻧـﺮم اﻓـﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳـﺮوﯾﺲ ژاک اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دارای ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃـﻼﻋـﺎت و ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﺧـﺎص ﺧـﻮد
ﻣﯽﺑـﺎﺷـﻨﺪ .ژاک از ﮐﺎرﺑـﺮان ﺧـﻮد ﻣﯽﺧـﻮاﻫـﺪ ﻗـﺒﻞ از ﻫﺮﮔـﻮﻧـﻪ ﺧـﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓـﺰارﻫـﺎ ،ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋـﺎت
آنﻫـﺎ را ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﻧـﻤﻮده و ﺳـﭙﺲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺮﯾﺪ اﻗـﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ در ﺻـﻮرت ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎدهﻫـﺎی اﺣـﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑـﺮ
ﻋﻬﺪه ژاک ﻧﯿﺴﺖ.
 7-8ژاک ﺑـﻪﺷـﺪت ﺑـﺎ اﺳـﭙﻢ ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻـﻮرت ﻣـﺸﺎﻫـﺪه اﺳـﭙﻢ از ﺳـﻮی ﮐﺎرﺑـﺮان ﺧـﻮد ،ﺣـﺴﺎب ﮐﺎرﺑـﺮ ﺧـﺎﻃﯽ را
ﻣﺴـﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣـﻮاردی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧـﻈﺮ ﺑﺮای ژاک ﺗﺨـﻠﻒ ﺷـﻨﺎﺧـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ﻋـﺒﺎرتاﻧـﺪ از ارﺳـﺎل ﻟﯿﻨﮏﻫـﺎی ﭘﺮداﺧـﺖ ژاک
ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﭙﻢ.
 7-9ﻫـﺮﮔـﻮﻧـﻪ ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮوﯾﺲ ژاک و ﯾﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺎﺷﯿﻨﯽ از ﺳـﺮوﯾﺲ ژاک ،ﺑـﺪون ﻫـﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ اﯾﻦ وبﺳـﺎﯾﺖ
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺎﻃﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 7-10ﻫﺮﮔـﻮﻧـﻪ ﻓـﻌﺎﻟـﻴﺖ ﺗـﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑـﺮ ﻋـﻠﻴﻪ ژاک ﻣـﻤﻨﻮع ﺑـﻮده و در ﺻـﻮرت ﻣـﺸﺎﻫـﺪه ﺣـﺴﺎب ﮐﺎرﺑـﺮ ﺧـﺎﻃﯽ ﺗـﻮﻗـﻴﻒ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ژاک در ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 7-11ﻓـﺮوﺷـﻨﺪه ﻣـﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻣـﻞ ﺧـﺮﯾﺪار را از ﻣﺸـﺘﺮی درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ،ژاک ﺑـﻪﻣـﻨﻈﻮر
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮوش ،ﺑـﺎ ﻓـﺮوﺷـﻨﺪه و ﺧـﺮﯾﺪار ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺟـﺪاﮔـﺎﻧـﻪ ﺗـﻤﺎس ﮔﺮﻓـﺘﻪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻔﺎرش و ﺧـﺮﯾﺪ اﻧـﺠﺎم ﺷـﺪه
را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮر ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎده و ﮐﻼهﺑـﺮداری در ژاک اﻧـﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد و ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻣـﻠﺰم ﺑـﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ژاک ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 7-12ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﺿـﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻧـﺤﻮ از ﺳـﻮی ﻓـﺮوﺷـﻨﺪه ﺑـﻪ ﺧـﺮﯾﺪار و ﯾﺎ از ﺳـﻮی ﺧـﺮﯾﺪار ﺑـﻪ ﻓـﺮوﺷـﻨﺪه وارد ﺷـﻮد
ﻣﯽﺑـﺎﯾﺴﺖ ﻣـﺎﺑﯿﻦ آنﻫـﺎ ﺑـﺮﻃـﺮف ﺷـﻮد و ژاک اﻣﮑﺎن ﮔـﻔﺘﮕﻮی دوﻃـﺮﻓـﻪ ﺑـﻪﻣـﻨﻈﻮر ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻼت را از ﻃـﺮﯾﻖ ﺑـﺨﺶ ﺗﯿﮑﺖ
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ﻓـﺮاﻫـﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻞ ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗـﻀﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻃـﺮﻓﯿﻦ وﺟـﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼـﻨﺎﻧـﭽﻪ ﺿـﺮر و
زﯾﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ژاک وارد ﺷﻮد ،زﯾﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ.
ژاک از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧـﻮد ﻣﯽﺧـﻮاﻫـﺪ ،ﭼـﻨﺎﻧـﭽﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻓـﻮق را ﻗـﺒﻮل دارﻧـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋـﻀﻮﯾﺖ در ﺳـﺎﯾﺖ اﻗـﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﭼـﻨﺎﻧـﭽﻪ
ﻣـﺎﯾﻞ ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ درﺧـﻮاﺳـﺖ ﺗـﻮﻗﯿﻒ ﺷـﻨﺎﺳـﻪ ﮐﺎرﺑـﺮی ﺧـﻮد را از ﻃـﺮﯾﻖ ﺑـﺨﺶ ﺗﯿﮑﺖﻫـﺎ اﻋـﻼم ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼـﻨﺎﻧـﭽﻪ در راﺑـﻄﻪ ﺑـﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺖ ﺳـﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ از ﻃـﺮﯾﻖ ﺑـﺨﺶ ﺗـﻤﺎس ﺑـﺎ ﻣـﺎ و ﯾﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﺗـﻠﻔﻦ  05191015157ارﺗـﺒﺎط
ﺑـﺮﻗـﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃـﺮﯾﻖ آدرس :ﻣﺸﻬـﺪ – ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺳـﻨﺎﺑـﺎد – ﺑﯿﻦ  – 58 – 56ﭘـﻼک  – 770واﺣـﺪ  8ﺑـﺎ ژاک ﻣﮑﺎﺗـﺒﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

