
 شرایط استفاده 
 اطالعات کلی. 1

اعمال می  تمام موارد زیر  بھ "شرایط") درخصوص  استفاده (موسوم  آدرس  Catalystسایت  ) وب1 شود:این شرایط  بھ   ،
catalyst.org  سایت  ھای مبتنی بر وبھای آن) و ھمچنین کلیھ برنامھ(شامل زیردامنھCatalyst    کھ توسطCatalyst Inc  .

نامیده می یا "خودمان"  "ما"  این وب(کھ  (و  برنامھشود)  چنین  از  و ھریک  نامیده میھایی "وبسایت  اداره سایت"  شود) 
بوک، لینکداین،  ھای کھ در فیسشود از جملھ حساب ما اداره میھای اجتماعی کھ توسط  ) ھرگونھ حساب شبکھ2گردند؛  می

دارند؛ و   قرار  یوتیوب  یا  ) ھر وب3توییتر و  دیگری کھ شامل یک زیردامنھ، محصول، خدمات  بھ    گروه  سایت  مختص 
Catalyst  شوند، و حاوی لینکی بھ این شرایط ھستند (کھ ھر یک  باشد، از جملھ مواردی کھ توسط اشخاص ثالث میزبانی می

این شرایط در   شوند)." نامیده میCatalystھا، "یک سایت وابستھ بھ سایتھای اجتماعی و سایر وبھای شبکھاز این حساب
 شود.گردد کھ در اینجا بھ ھریک از آنھا "سایت" گفتھ میاعمال می  Catalystسایت و ھر سایت وابستھ بھ  مورد ھر وب

  ممکن است برخی از صفحات سایت دارای شرایط قابل اعمال دیگری نیز باشند.

شما در صورت استفاده از سایت، از جملھ تعامل یا وارد کردن اطالعات یا پاسخ دادن بھ سؤاالت در سایت، یا موافقت با 
کنید کھ حداقل ھجده سال دارید و با شرایط و اطالعیھ حریم خصوصی ت از شما درخواست نماید، اعالم میشرایط چنانچھ سای

اگر با   کنید. شود) موافقت مینامھ" اطالق میسایت (کھ بھ اطالعیھ حریم خصوصی، ھمراه با شرایط، عبارت این "توافق
 ده نکنید.نامھ موافق نیستید، لطفاً از سایت استفاشرایط این توافق

ھرگونھ تغییر پس از درج آن در سایت نافذ خواھد  نامھ را بھ صالحدید خود بازنگری کنیم.ممکن است در ھر زمان این توافق
نامھ  شما مسئول بازبینی ھرگونھ تغییر ھستید و ادامھ استفاده شما از سایت پس از درج تغییرات بھ منزلھ پذیرش توافق شد.

 ت.اصالح شده از سوی شماس

بھ ما ایمیل بزنید یا از این   dataprivacy@catalyst.orgنامھ سؤالی دارید، لطفاً از طریق آدرس  اگر در مورد این توافق
 طریق با ما تماس بگیرید:

Catalyst Inc. 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005 
(212) 514-7600 

 حقوق مالکیت معنوی . 2
ھای وابستھ یا  شود، بنا بھ مورد متعلق بھ ما، شرکتھا و محتوای آن توسط ما یا دیگران از طرف ما ارائھ می سایت، قابلیت

رایت، عالئم تجاری، اسرار تجاری و سایر قوانین مالکیت معنوی یا حقوق  دارندگان مجوز ما است، و توسط قوانین کپی
ھا،  بدون ایجاد محدودیت برای موارد مذکور، ما مالکیت تمام حقوق مندرج در روش انحصاری مورد محافظت قرار دارد.

اگر بھ   گیرد را در اختیار داریم.ھا یا سؤاالتی کھ در ھر نظرسنجی تحقیقاتی درج شده در سایت مورد استفاده قرار میقالب
 ھا") متعلق بھ ماست. دھید ("دادهایی کھ ارائھ میھیک نظرسنجی تحقیقاتی پاسخ دھید، پاسخ

ھای  ھای تجاری، لوگوھا و طرحھا، نامھای وابستھ یا دارندگان مجوز ما ھمچنین مالکیت تمام حقوق مندرج در نامما یا شرکت
توانید بدون اجازه یشما بھ ھیچ وجھ نم شود).موجود در سایت را در اختیار داریم (کھ در مجموع "عالئم تجاری" نامیده می

 صریح و کتبی قبلی ما از عالئم تجاری استفاده کنید.
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نامھ یا در سایت صریحاً مجاز دانستھ نشده است،  نامھ و بھ استثنای مواردی کھ در این توافقشما بھ شرط رعایت این توافق
توانید شما نمی استفاده شخصی و غیرتجاری خود ھستید.مجاز بھ استفاده از سایت و مشاھده، دانلود و چاپ محتوای سایت برای  

  سایت را برای اھداف تجاری بفروشید یا مجدداً توزیع کنید.بدون اجازه کتبی قبلی ما، محتوای ھر وب

سایت  کننده وبھایی است کھ در صفحھ حمایتکنندگان" چنانکھ در اینجا استفاده شده است بھ معنای سازماناصطالح "حمایت
atalystC  کننده  توانند فقط از صفحات حمایتمی  کننده ھای حمایتکاربران ثبت نام کرده از سازمان .در اینجا قابل مشاھده است

منابع   سایر  و  کامل  محتوای  بھ  حمایت  Catalystسایت  سازمان  غیرتجاری  داخلی  تجاری  و  تحقیقاتی  اھداف  کننده  برای 
دسترسی پیدا کرده، آنھا را دانلود، بھ صورت داخلی توزیع و منتشر کنند بھ شرطی کھ استناد مناسب را ذکر نمایند و تا زمانی 

  باقی بماند. Catalystکننده کھ سازمان آنھا ھمچنان یک سازمان حمایت

را بھ ھر منظور بفروشید یا بھ شکل دیگری توزیع کنید مگر با    Catalystتوانید ھرگونھ محتوای سایت وابستھ بھ  نمیشما  
مربوطھ. سایت  در  یا  شرایط  در  مندرج  صریح  تمام   اجازه  باید  سایت،  محتوای  کردن  کپی  یا  چاپ  دانلود،  صورت  در 

رغم موارد فوق، اگر بھ یک نظرسنجی تحقیقاتی در سایت علی ید.رایت و سایر حقوق انحصاری را حفظ کنھای کپیاطالعیھ 
ھرگونھ ارجاع  ھا یا سایر اطالعات موجود در آن را چاپ یا افشا کنید.ھا، قالبتوانید سؤاالت، روشدسترسی پیدا کنید، نمی

توانید نسبت بھ کپی،  شما نمی .باشد Catalystیا بحث در مورد سایت یا محتوای موجود در سایت باید شامل استناد مناسب بھ 
سازی، توزیع، خالصھ کردن یا استفاده از سایت،  اصالح، بازتولید، ایجاد کارھای مشتق شده، انتقال، نمایش، بازنشر، ذخیره

نامھ یا شرایط  اقدام کنید، بھ استثنای مواردی کھ این توافق  Catalystیا محتوای آن بھ ھر شکل دیگری و بدون اجازه قبلی  
یا محتوای سایت فراتر از آنچھ در اینجا مجاز   Catalystبرای درخواست حق استفاده از   موجود در سایت مجاز دانستھ است.

  تماس بگیرید. ltanenbaum@catalyst.orgدانستھ شده است، لطفاً با 

 رفتار . 3
کنید کھ درخصوص استفاده  شما موافقت می فقط برای اھداف قانونی و بھ روشی قانونی استفاده کنید.توانید از سایت  شما می

 ھا و مقررات حاکم را رعایت نمایید.نامھاز سایت تمام قوانین، آیین

شار، نمایش  ھای کاربر را درج، ارسال، انتدھد مشارکتھای تعاملی باشد کھ بھ شما امکان میممکن است سایت دارای قابلیت
ھای کاربر کھ در شما مسئولیت مشارکت یا انتقال دھید (چنانکھ این اصطالح در اطالعیھ حریم خصوصی تعریف شده است).

شما اظھار داشتھ  گیرید.دار ھستید و تمام مسئولیت آن را بھ عھده میآن دخالت دارید و سایر تعامالت خودتان با سایت را عھده
ھا و مجوزھای الزم برای ارسال ھرگونھ مشارکت کاربر بھ سایت و اعطای جوزھا، حقوق، رضایتکنید کھ مو تضمین می

ھای کاربر متعلق بھ دیگران، این  در صورت درج، استفاده یا نمایش مشارکت این شرایط را دارید. 4مجوز بھ ما طبق بخش 
 دھید.کار را با مسئولیت خودتان انجام می

) ھرگونھ مطلبی کھ حقوق  1ر را از طریق سایت منتقل یا بھ طریقی دیگر در دسترس قرار دھید: (توانید موارد زیشما نمی
دیگران را بھ ھر شکلی نقض یا از آن تخطی کند؛ کھ متضمن تھمت، افترا، فحاشی، توھین، سوءرفتار، مبتذل، محتوای جنسی  

کند کھ منجر  بل اعتراض باشد؛ یا رفتاری را تشویق میصریح، نژادپرستی، تبعیض، تھدید، آزار، نفرت، یا بھ شکلی دیگر قا
) ھرگونھ مطلبی کھ بھ حریم خصوصی  2بھ جرم کیفری شود، موجب مسئولیت مدنی گردد، یا قانون دیگری را نقض کند؛ (

 رایت یا سایر حقوق مالکیت معنوی را ) ھرگونھ مطلبی کھ کپی3یا شھرت عمومی ھر شخصی تجاوز یا آن را نقض کند؛ (
؛ Catalyst) ھرگونھ تبلیغات یا درخواست در رابطھ با محصوالت یا خدمات بدون موافقت کتبی قبلی صریح  4نقض کند؛ (

) ھرگونھ مطلبی کھ ھدف آن آسیب رساندن، دخالت زیانبار، رھگیری پنھانی یا سلب مالکیت داده ھا یا اطالعات موجود  5یا (
 در سایت باشد. 

 توانیم چنین کاری را انجام دھیم.ھای کاربر) را قبل از درج در سایت بررسی نکرده و نمیرکتما ھمھ مطالب (از جملھ مشا
ھای کاربر) را از سایت توانیم بنا بھ صالحدید خود، بھ ھر دلیلی یا بدون ھیچ دلیلی، ھرگونھ مطلب (از جملھ مشارکتما می

 حذف کرده یا اجازه نمایش آن را ندھیم.
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برای محافظت از انسجام   کاربران در نظر گرفتھ شده باشد.ھای    گروهھای سایت بھ منظور تقویت  ابلیتممکن است برخی از ق
انجمن میاین  شما  از  در  ھا،  آنھا  حقوق  سایر  و  معنوی  مالکیت  و  کاربران  سایر  اطالعات  محرمانگی  حق  بھ  خواھیم 

 بعضی از آنھا ماھیت خصوصی داشتھ باشند.ھای کاربران احترام بگذارید، چراکھ ممکن است مشارکت

آوری یا بھ اشتراک گذاشتن اطالعات دیگران، از جملھ آدرس توانید از سایت برای برداشت، جمعشما تحت ھیچ شرایطی نمی
 ایمیل، برای اھداف تجاری بدون رضایت آنھا یا درخواست از سایر کاربران جھت استخدام استفاده کنید. 

 ھای کاربر" شمارکتمجوز جھت "مشا. 4
ھای کاربر  شما با درج، ارسال، نمایش یا بارگذاری مشارکت ھای کاربر شما نداریم.ما ادعایی درخصوص مالکیت مشارکت

و سایر کاربران سایت حق و مجوز جھانی، بدون حق امتیاز، دائمی، غیرقابل فسخ و غیرانحصاری   Catalystدر سایت، بھ 
را می(از جملھ حق صدور مجوز مج است)  زیر مطرح شده  در  چنانکھ  برابر  دد  در  اخالقی)  از ھرگونھ حقوق  (و  دھید 

Catalyst ،دارندگان مجوزھای فرعی آن و سایر کاربران سایت و دارندگان مجوزھای فرعی آنھا در زمینھ استفاده، بازتولید ،
ھای کاربر در ھر جا  نمایش این قبیل مشارکتاصالح، انطباق، انتشار، ترجمھ، ایجاد کارھای مشتق شده، توزیع، اجرا و  

، بھ ھر منظور، اعم از تجاری یا غیرتجاری، و حق صدور مجوز فرعی Catalyst) درخصوص  1کنید، (پوشی میچشم
سایت، برای ھمھ اھداف بجز فروش یا توزیع مجدد برای اھداف تجاری، و حق ) در مورد سایر کاربران وب2چنین حقی؛ (

، برای ھر ھدفی غیر از فروش یا  Catalyst) در مورد سایر کاربران سایت وابستھ بھ 3عی چنین حقی؛ و (صدور مجوز فر
) مذکور در مورد  3) و (2)،  (1حق و مجوز فوق در مورد ھریک از بندھای ( توزیع مجدد (بدون حق صدور مجوز فرعی).

شما در ازای استفاده   گسترش پیدا کند، تعمیم خواھد یافت.  ھر شکل، رسانھ یا تکنولوژی کھ در حال حاضر شناختھ شده یا بعداً 
ھای کاربر خودتان،  ما، دارندگان مجوزھای فرعی ما، سایر کاربران سایت یا دارندگان مجوزھای فرعی آنھا از مشارکت

از ھرگونھ ایده،    آزاد است  Catalystکنید کھ  شما تصدیق نموده و موافقت می ای دریافت نخواھید کرد.الزحمھھیچ گونھ حق
باال تعریف    2ھا، چنانکھ در بخش  داده ھای موجود در چنین اطالعاتی برای ھر ھدفی استفاده نماید.مفاھیم، دانش فنی یا تکنیک

ما مالکیت تمام   ھای کاربر مندرج در اطالعیھ حریم خصوصی خارج ھستند.شده است، صراحتاً از شمول تعریف مشارکت
 ھ داده را در اختیار داریم.حقوق مربوط بھ ھرگون

 DMCAاطالعیھ . 5
رایت ھزاره دیجیتال رایت کھ در سایت یا از طریق سایت انجام شده و مطابق با قانون کپیھای مدعی نقض کپیما بھ اطالعیھ 

")DMCA.ای در گونھرایت شما بدون مجوز بھ  اگر با حسن نیت اعتقاد دارید کھ اثر دارای کپی  ") باشد پاسخ خواھیم داد
 رایت در زیر را مطلع سازید.رایت گردیده است، لطفاً نماینده کپیسایت بازتولید یا نمایش داده شده است کھ موجب نقض کپی

حذف شده (یا دسترسی بھ آن غیرفعال گردیده است) اما این    DMCAکنید مشارکت کاربر شما متعاقب اطالعیھ  اگر فکر می
نقض کاربر  حق مشارکت  میکننده  نیست،  کپیوق  نماینده  برای  را  متقابل  اطالعیھ  کنید.توانید یک  ارسال  یا   رایت  اطالعیھ 

خواھیم آنھا را بررسی کنید (بھ از شما می مطابقت داشتھ باشد.  DMCAاطالعیھ متقابل شما باید با الزامات دقیق مندرج در  
17 U.S.C. §§ 512(c)(3 512) و(g)(3.(اگر یک کاربر سایت متخلف شناختھ شود و مکرراً این   عالوه،بھ ) مراجعھ کنید

ھای کاربر بھ سایت مسدود  کار را انجام دھد، ما بنا بھ شرایط و بھ صالحدید خود، توانایی این کاربر را در ارسال مشارکت
 خواھیم کرد.

DMCA Agent 
120 Wall Street, 15th Floor 

New York, NY 10005 
Phone: (212) 514-7600 

 dmcaagent@catalyst.orgail: Em 
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ھا فقط برای  اند و این لینکسایتھای دیگر باشد کھ توسط اشخاص ثالث ارائھ شدهھایی بھ وبسایت ممکن است حاوی لینک
یک از مطالب، ھای ارائھ نشده توسط خودمان نداریم و ھیچ سایتمحتوای وبما ھیچ کنترلی بر   شوند.راحتی شما ارائھ می 

لطفاً قبل از استفاده از   نماییم.کنیم، مدیریت نکرده یا آنھا را کنترل نمیاطالعات، محصوالت یا خدمات آنھا را بررسی نمی 
لطفاً سؤاالت خود درخصوص  مطالعھ کنید.ھای حریم خصوصی حاکم بر آنھا را  ھایی، شرایط استفاده و سیاستسایتچنین وب

 ھای مذکور مطرح کنید. سایتھا را با مدیران یا مسئوالن وبسایتاین قبیل وب

دھنده ھر نوع ارتباط، تأیید یا پذیرش از طرف ما توانید لینکی را بھ شکلی ایجاد کنید کھ نشانشما تحت ھیچ شرایطی نمی
 اشتھ باشد.باشد، در حالی کھ چنین چیزی وجود ند

 تغییرات در سایت؛ دسترسی و ثبت نام سایت. 7
دھیم، بھ صالحدید خود و بدون اطالع،  ما حق تغییر یا حذف سایت و ھرگونھ خدمات یا محتوایی را کھ در سایت ارائھ می

ھای جدید آن) یا سایت (از جملھ نسخھ ھایی از آن را با وبھمچنین ممکن است سایت یا بخش داریم.برای خودمان محفوظ می
ھا  سایتدھید از طریق سایت در سایر وبسایت دیگری ترکیب یا تلفیق کنیم (از جملھ تلفیق اطالعاتی کھ بھ ما ارائھ می ھر وب

 ھای کاربران). و فھرست

ممکن است ھر از گاھی دسترسی بھ برخی از قسمتھای سایت یا کل سایت را برای برخی کاربران خاص محدود یا مسدود  
ھای کاربر، ممکن است از  عالوه بر این، بھ منظور مشاھده یا استفاده از برخی محتواھا در سایت یا ارسال مشارکت کنیم.

 شما خواستھ شود کھ اطالعات خاصی (مانند نام و اطالعات تماس خود) را ارائھ کرده یا یک پروفایل کاربر ثبت نمایید.
و محتواھا  از  برخی  کھ  باشید  داشتھ  قابلیت/(توجھ  حمایتیا  سازمان  یک  بھ  کھ  کاربرانی  برای  فقط  است  ممکن  کننده  ھا 

Catalyst   (.دھید باید درست، صحیح،  تمام اطالعاتی کھ برای این اھداف بھ ما ارائھ می وابستھ ھستند قابل دسترسی باشد
وفایل کاربری برای شخص دیگری غیر  توانید بیش از یک پروفایل کاربری ایجاد کنید یا یک پرشما نمی دقیق و کامل باشد.

اگر حساب شما را بھ دلیل نقض  ھای کاربر را ارائھ نمایید.از خودتان ایجاد کرده، بھ یک نظرسنجی پاسخ دھید، یا مشارکت
 توانید بدون اجازه ما پروفایل کاربری دیگری ایجاد کنید.نامھ غیرفعال کنیم، نمیاین توافق

 ز عبور امنیت نام کاربری و رم . 8
فقط خود شما مسئول حفظ امنیت نام کاربری   در ھنگام ثبت نام در سایت، می توانید یک نام کاربری و رمز عبور ایجاد کنید.

توانید نام کاربری یا رمزعبور خود را نزد ھیچ شخص ثالثی افشا کنید، مگر اشخاص ثالثی  شما نمی و رمز عبورتان ھستید.
مسئولیت ھرگونھ استفاده یا اقدامی کھ بر اساس نام کاربری و رمز   ده از حسابتان ھستند.کھ از طرف شما مجاز بھ استفا 

کنید کھ ھرگونھ استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز  شما موافقت می شود، فقط بھ عھده خودتان است.عبورتان انجام می
کنید کھ بھ اشخاص ثالث اجازه  شما موافقت می اطالع دھید.  Catalystعبور خود، یا ھرگونھ نقض امنیت دیگر را فوراً بھ  

ھای کاربر را از ندھید از نام کاربری و رمز عبورتان برای پاسخ دادن بھ یک نظرسنجی تحقیقاتی استفاده کند یا مشارکت
 طرف شما ارائھ دھد. 

 ھای مالی کمک. 9
آوری سایت شخص ثالثی کھ از طرف ما اقدام بھ جمعوبھای مالی انجام شده از طریق سایت (یا از طریق ھر  تمام کمک

گیرد کھ یک شرکت غیرانتفاعی ثبت شده در اوھایو بوده و طبق بخش  . صورت میCatalyst Incکند) بھ  کمک مالی می
501(c)(3شد. برد استفاده خواھد) قانون درآمد داخلی معاف از مالیات است و برای اھدافی کھ مأموریت ما را بھ پیش می 

 سلب مسئولیت . 10



دھیم، بدون اینکھ ھیچ گونھ ضمانتی از ھر نوع (اعم از  ما سایت و تمامی محتوای آن را بر مبنای "چنانکھ ھست" ارائھ می
ھای ضمنی در مورد عدم نقض  ھای مالکیت یا تضمینصریح، ضمنی، قانونی یا غیره)، از جملھ (اما نھ محدود بھ) تضمین

بدون ایجاد محدودیت برای موارد مذکور، ما (از جملھ   فروش یا مناسب بودن برای ھدفی خاص بدھیم.حق، قابلیت خرید و  
) سایت الزامات  1کنیم: (مسئوالن، مدیران، کارکنان، عامالن و سایر نمایندگان ما) موارد زیر را اظھار نکرده یا تضمین نمی

موقع یا امن خواھد  یشھ موجود بوده یا فاقد وقفھ، قابل دسترس، بھ) سایت ھم 2شما را برآورده سازد یا عاری از خطا باشد؛ (
) ما ھرگونھ نقصی را برطرف خواھیم کرد، یا اینکھ سایت از وجود ویروس، "کرم"، "اسب تروجان" یا سایر کدھای  3بود؛ (

د دقیق یا قابل اعتماد گیر) محتوا یا ھرگونھ اطالعاتی کھ از طریق سایت در دسترس قرار می4مخرب عاری خواھد بود؛ (
یک از حقوق اشخاص ثالث را نقض ) محتوا یا ھرگونھ اطالعاتی کھ از طریق سایت قابل دسترسی است ھیچ 5است؛ و (

 کند. نمی

ھای مبتنی بر ھر نظریھ حقوقی ھا، حقوق، ادعاھا یا جبران خسارتما ھرگونھ تضمین ضمنی و ھرگونھ تعھدات، مسئولیت
کنیم، اعم از اینکھ از قصور ما (بھ صورت فعال، منفعل یا تخصیصی)  اط با این قرارداد را صریحاً رد می ناشی از یا در ارتب

کنید کھ خطرات اتکای شما تأیید می سازید.پوشی کرده و ما را از مسئولیت مبرا میناشی شود و شما از چنین ادعاھایی چشم
 از طریق سایت در دسترس باشد برعھده خودتان است.شما بھ ھرگونھ محتوا یا ھرگونھ اطالعات دیگری کھ 

ھای  شود، صرفاً جزو نظرات و مسئولیتھرگونھ مشارکت کاربر یا محتوای دیگر کھ توسط کاربران یا اشخاص دیگر ارائھ می 
 کننده نظرات ما نیست. دھد و لزوماً منعکسشخص یا نھادی است کھ آنھا را ارائھ می 

 حد مسئولیت. 11
جم (از  ھیچما  قبال  در  ما)  نمایندگان  سایر  و  عامالن  کارکنان،  مدیران،  مسئوالن،  تبعی،  لھ  اتفاقی،  مستقیم،  آسیب  گونھ 

غیرمستقیم، ویژه یا تنبیھی بھ خودتان، یا در ارتباط با ھرگونھ عملکرد، خطا، حذف، قطع، نقص، تأخیر در کار، یا انتقال، 
 عھده نداریم. ویروس کامپیوتری یا خرابی سیستم مسئولیتی بر

 جبران خسارت. 12
ھای وابستھ و دارندگان مجوز ما (از جملھ مسئوالن، مدیران، کارکنان، نمایندگان و سایر  کنید کھ از ما، شرکتشما موافقت می

شی  ھا (از جملھ ھزینھ و حق الزحمھ معقول وکال) ناھا، ادعاھا و ھزینھنمایندگان ھریک از طرفین) در برابر تمامی مسئولیت
 ) استفاده شما از سایت و محتوای آن سلب مسئولیت نمایید.2نامھ توسط شما یا () نقض این توافق1از (

 فسخ . 13
نامھ، دسترسی شما ما ممکن است بدون اطالع قبلی، بدون ھیچ گونھ دلیلی، از جملھ (اما نھ محدود بھ) ھرگونھ نقض این توافق

 کنیم. را بھ تمام یا بخشی از سایت قطع 

 انتخاب قانون و محل دادگاه. 14
توافق قانونی.این  تعارض  بھ  قواعد مربوط  استثنای  بھ  است،  نیویورک  ایالت  قوانین  تمامی   نامھ مشمول  شما درخصوص 

ھای فدرال و  نامھ یا استفاده از سایت، صالحیت قضایی انحصاری و محل اقامھ دعوی دادگاهاختالفات ناشی از این توافق
 واقع در نیویورک، ایالت نیویورک را پذیرفتھ و تسلیم آن ھستید. ایالتی 

 سایر موارد. 15



طور کامل بھ  نامھ توسط دادگاه واجد صالحیت قضایی فاقد اعتبار دانستھ شود، سایر مفاد آن بھاگر ھریک از مفاد این توافق
ماند. خواھند  باقی  خود  توافق قوت  این  مفاد  از  ھریک  اجرای  توسط  عدم  چشم  Catalystنامھ  منزلھ  آن بھ  حق  از  پوشی 

نامھ یا کنید کھ در نتیجھ این توافقشما قبول می درخصوص اجرای متعاقب مفاد مذکور یا ھرگونھ مفاد دیگری نخواھد بود.
گونھ ھیچ آید.بھ وجود نمی  Catalystندگی بین شما و  گونھ رابطھ مشارکت، ھمکاری، اشتغال یا نمایاستفاده شما از سایت، ھیچ

 نامھ نافذ نیست مگر اینکھ بھ صورت کتبی باشد.پوشی از ھریک از مفاد توافقچشم

  2021.04.28 
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