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 شرکت نوین ارتباطات پارس

 (01/04/1397سایت )مورخ  وب میزبانی های تعرفه سرویس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کلیه سرویسهای هاستینگ به صورت اشتراکی و بر روی سرورهای قدرتمند اروپایی میزبانی می شوند. -

 ارائه می شوند. c-Panelمدیریت هاستینگ  مجهز به سیستم Apacheکلیه سرویسهای فوق تحت سیستم عامل لینوکس و وب سرور  -

 از کلیه اطالعات موجود در سرور به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و ساالنه بر روی سرورهایی امن پشتیبان گیری می گردد. -

 اطالعات موجود در لیست قیمت فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. -

 تماما یک ساله می باشند. تعرفه سرویس های فوق -

 کلیه قیمت ها بر واحد تومان می باشد. -
 

 E پلن D پلن C پلن B پلن A پلن مشخصات پلن ها ردیف

 MB 1000 MB 2000 MB 3000 MB 4000 MB 5000 فضای میزبانی 1

 MB 20000 MB 40000 MB 60000 MB 80000 MB 100000 ترافیک ماهیانه 2

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال 3

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد زیر دامنه 4

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد اکانت های ایمیل 5

 150 150 150 150 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت 6

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود داده تعداد پایگاه های 7

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود (V-diskتعداد فضای ذخیره سازی مجازی ) 8

 MB 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB 64 قابل تخصیص RAMحداکثر فضای  9

 1% 1% 1% 1% 1% حداکثر حجم پردازش قابل اجرا )نسبت به پردازنده سرور( 10

 کامل کامل کامل کامل کامل سیستم منابع از گیری گزارش 11

 کامل کامل کامل کامل کامل گزارش گیری از آمار کاربران 12

 تیکت تیکت تیکت تیکت تیکت پشتیبانی 13

%99 آپتایم تضمین شده 14  99%  99%  99%  99%  

 000,250 000,200 000,150 000,100 000,50 سالیانه هزینه 15
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 (01/04/1397سایت )مورخ  وب اینترنتی های آدرس تمدید و ثبتتعرفه 

 هزینه سالیانه پسوند دامنه ردیف

1 ir 6000 

2 com 95000 

3 co 261000 

4 net 109500 

5 org 109500 

6 info 123000 

 

 صورت پیش فرض با اطالعات شرکت ثبت می شوند مگر به درخواست مشتریان:کلیه دامنه ها به  -

o ( جهت ثبت دامنه های ملی.ir( با اطالعات صاحب امتیاز، کافرما می بایست ابتدا در سایت ایرنیک )nic.irثبت نام نموده و شناسه نیک هندل خود را در هنگام سفا ) رش

 اعالم نماید.

o جهت ثبت دامنه های بین الملل( ی.com, .org, …با مشخصات صاحب امتیاز، کافرما می بایست در هنگام سفارش اطالعات الزم از جمله نام و نام خانوادگی، نام سازم ) ،ان

 آدرس ایمیل، آدرس کامل پستی، کد پستی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه )همگی به انگلیسی( را اعالم نماید.

 فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. اطالعات موجود در لیست قیمت -

 کلیه قیمت ها بر واحد تومان می باشد. -


