
قوانین اجرایی وب سایت زرین پال 

ويـرايـش قـوانـين زريـن پـال در تـاريـخ ۱ فـرورديـن ۱۳۹۶ صـورت پـذيـرفـته و کليه کاربـران تـا ۴۵ روز آيـنده مـوظـف بـه مـطالـعه قـوانـين 

وبـسايـت می بـاشـند. بـديهی اسـت بـعد از بـازه زمـانی مـذکور، کليه کاربـران مـوظـف بـه پـذيـرش و رعـايـت قـوانـين جـديـد وبـسايـت 

زرین پـال می بـاشـند. کلیه بـندهـای ذکر شـده در این صـفحات، بـرداشـت نـهایی از سیاسـت امنیت اطـالعـات زرین پـال اسـت که 

سعی در احـترام میان حـقوق سـایر کاربـران زرین پـال و سـایت زرین پـال و جـلوگیری از سـوءاسـتفاده هـای احـتمالی و انـجام 

کاله برداری در بستر فراهم  شده از سوی زرین پال، تنظیم و تدوین  شده است. 

بـر اسـاس سیاسـت امنیت اطـالعـات زرین پـال، چـنانـچه زرین پـال تصمیم بـه اعـمال تغkرات در سیاسـت امنیت اطـالعـات و یا 

قـوانین داشـته بـاشـد، می بـایست یک مـاه قـبل از اعـمال تغkرات کاربـران را از طـریق نـمایش هشـدارهـا در وب سـایت، مـطلع 

سـازد. الزم اسـت کاربـران نیز هـرچـند وقـت یک بـار قـوانین را مـطالـعه کرده و از تغkرات احـتمالی مـطلع گـردنـد.دسـترسی بـه 

قوانین همواره از طریق آدرس www.zarinpal.com/terms.html امکان پذیر خواهد بود. 

توجه: لطفا تمام صفحات را به طور کامل و دقیق مطالعه و امضاء نما5د. 

۱. سـایت زرین پـال در ایران مـدیریت  شـده و تـابـع قـوانین جـمهوری اسـالمی ایران اسـت. لـذا چـنانـچه کاربـری اقـدام بـه انـتقال 

وجه و یا خرید و فروش محصوالت غیرقانونی کند اطالعات وی به مراجع ذیصالح ارجاع داده خواهد شد. 

۲. عـالوه بـر خـريـد و فـروش مـوارد خـالف قـوانـين جـمهوری اسـالمی ايـران در زريـن پـال، خـريـد و فـروش پـول، وجـوه مـالی و اوراق 

بـهادار (مـبادلـه پـول بـا پـول) نـيز در زريـن پـال مـمنوع می بـاشـد. بـه طـور مـثال دريـافـت وجـه ريـالی و يـا تـومـانی درون زريـن پـال و 

پـرداخـت دالری از طـريـق پی پـال در زريـن پـال مـمنوع می بـاشـد و در صـورت مـشاهـده، حـساب کاربـری کاربـران خـاطی مسـدود 

خواهد شد. 

۳. اسـتفاده از سـرويـس زريـن پـال در سـايـت هـايی که دارای مـضامـين غیرقـانـونی، مـضر، تهـدیدکننده، تـوهین آمیز، زیان آور، 

غیراخـالقی، افـترا آمیز و مـبتذل بـاشـد و همینطور سـايـتهايی که بـه نـژاد، گـروه و یا دسـته خـاصی از مـردم تـوهین کرده بـاشـند 

مجاز نمی باشد و در صورت مشاهده، شناسه کاربری خاطی توقيف خواهد شد. 

۴. اسـتفاده از سـرويـس زريـن پـال بـه مـنظور خـريـد و فـروش غـيرقـانـونی مـحصوالت دارای حـق چـاپ و نشـر (copyright) مـجاز 

نمی باشد و در صورت مشاهده و يا گزارش، شناسه کاربری خاطی متوقف خواهد شد. 

۵. استفاده از سرويس زرين پال در سايت های حراج و مزايده ممنوع می باشد. 

۶. اسـتفاده از سـرويـس زريـن پـال در سـايـت هـای تـبليغات کليکی سـرمـايـه گـذاری که بـا عـنوان بـاکس در ايـنترنـت شـناخـته شـده 

هسـتند مـمنوع می بـاشـد. (ايـن مـاده قـانـونی از تـاريـخ ۱۴ فـروديـن مـاه، بـنابـر مـاده ۲۱ قـوانـين جـرائـم رايـانـه ای (بـند ه -۶) ابـالغ 

شـده و حـداکثر تـا ۴۵ روز بـعد از ابـالغ سـايـت هـای فـعال در ايـن زمـينه می بـايسـت نسـبت بـه حـذف درگـاه زريـن پـال از سـايـت هـای 

خود اقدام کنند) 

۷. اسـتفاده از سـرويـس زريـن پـال در سـايـت هـای فـروشـگاهی که اقـدام بـه فـروش فـيلم و سـريـال می کنند و در سـامـانـه سـامـانـدهی 

نيز ثبت نشده اند غيرمجاز است و در صورت مشاهده، حساب کاربری خاطی، توقيف خواهد شد. 

۸. استفاده از سرويس زرين پال برای موارد خريد و فروش کاالهای زير مجاز نمی باشد: 

تمامی موارد منع شده در قانون جرائم رایانه ای کشور •
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اموال غیرمنقول •

کارت های بخت آزمایی، قمار و شرط بندی •

vpn و موارد عبور از فیلترینگ جمهوری اسالمی ایران •

هرگونه آموزش هک و نفوذ و دسترسی غیرمجاز •

کاالهایی که به نحوی حقوق ناشر را رعایت نمی کنند (خالف قوانین کپی رایت) •

کاالهایی که به تأ�د وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری اسالمی ایران نرسیده باشند •

سیگار و سایر مواد دخانی •

مواد مخدر و روان گردان •

مشروبات الکلی و نوشیدنی های سکرآور •

انواع سالح های گرم و سرد •

کاالهایی که مبادله آن ها دارای مقررات و نظامات خاص است •

کاالهایی که برای مصرف کننده خطر جدی در پی دارد •

کاالهایی که مبادله آن ها طبق قانون ممنوع است •

کاالهایی که مبادله آن ها مغایر با آداب اسالمی است •

کاالهایی که انجام فعالیت های غیرقانونی را به نحوی تشویق یا تسهیل می کنند •

کاالهای قاچاق •

کاالهای به دست آمده از ارتکاب جرم یا نقض مقررات کشوری و لشکری •

۹. انـتشار ویروس هـای اینترنتی بـه مـنظور سـوءاسـتفاده از حـساب کاربـران زرین پـال مـجاز نیست و در صـورت مـشاهـده بـا شـناسـه 

کاربر خاطی برخورد شده و همچنین موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد. 

۱۰. جـمع آوری و ذخیره اطـالعـات شخصی دربـاره سـایر کاربـران بـرای اهـداف تـجاری از طـریق زرین پـال مـمنوع اسـت و در صـورت 

مشاهده با کاربر خاطی برخورد خواهد شد. 

۱۱. پـس از عـضویت اولیه، زرین پـال اطـالعـات واردشـده را بـررسی و بـه صـورت مـرحـله  بـه  مـرحـله سـطح تـأ�د کاربـر را افـزایش 

خـواهـد داد، زرین پـال بـرای انـجام عملیات تـأ�د بـا تـلفن واردشـده تـماس می گیرد، آدرس را از طـریق ارسـال کد ۱۰ رقمی تـأ�د 

می کند و کپی شناسنامه و کارت ملی کاربر را نیز درخواست می کند. 

۱۲. بـرای افـزایش سـطح تـأ�د بـه طـالئی الزم اسـت ۴۰ بـند این قـوانین اجـرائی زرین پـال مـطالـعه شـده و بـه آدرس پسـتی 

شرکت همراه پرداز زرین ارسال شود. 

۱۳. افراد زیر سن قانونی (زیر 18 سال) مجاز به عضویت در سایت زرین پال و استفاده از خدمات زرین پال نمی باشند. 

۱۴. اسـتفاده از چـند نـام کاربـری بـرای یک شـخص در زرین پـال مـمنوع بـوده و در صـورت مـشاهـده مـوارد تخـلف، سـایر 

شناسه های کاربری مربوط به شخص خاطی، توقیف خواهد شد. 

۱۵. بـر طـبق سیاسـت امنیت اطـالعـات، زرین پـال متعهـد می شـود که از اطـالعـات خـصوصی کاربـران مـحافـظت کند و این 

اطـالعـات را مخفیانـه نـزد خـود نـگه دارد و بـرای سـایر اشـخاص فـاش نکند. الـبته بـه اسـتثنای مـواردی که بـه مـوجـب قـانـون مـجبور 

به انجام این کار باشد. 
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۱۶. زرین پـال هیچ گـاه از کاربـران خـود، اطـالعـاتی را از طـریق ایمیل درخـواسـت نـخواهـد کرد. سـایر درخـواسـت هـای زرین پـال از 

طـریق تیکت هـا و درون وب سـایت زرین پـال انـجام می شـود و از ایمیل تـنها بـه  مـنظور اطـالع رسـانی و یا درخـواسـت مـشاهـده 

لینک هایی درون وب سایت زرین پال استفاده خواهد شد. 

https:// ۱۷. زرین پـال از کاربـران خـود می خـواهـد، حـتمًا شـناسـه کاربـری و کلمه عـبور خـود را در صـفحاتی که دارای آدرس

zarinpal.com اسـت، وارد کنند. اطـالعـات این صـفحات، تـوسـط گـواهینامـه ssl مـحافـظت می شـونـد و بـنابـراین بـرای امنیت 

بیشتر صـفحات بـا پیشونـد https در دسـترس کاربـران قـرار می گیرنـد. بـدیهی اسـت در صـورت واردکردن اطـالعـات در 

آدرس هـایی بـه جـز آدرس https://zarinpal.com مسـئولیت و عـواقـب از دسـت رفـتن اطـالعـات و یا سـرقـت اطـالعـات بـا کاربـر 

موردنظر است. 

۱۸. بـه سـبب جـلوگیری از کاله بـردای، هـر کاربـر در زرین پـال امکان واردکردن شـماره  حـساب هـای خـود و شـماره کارت هـای خـود را 

دارد. کاربـران می بـایست تـنها شـماره  حـساب هـایی که بـه نـام آن هـا اسـت را وارد کنند و زرین پـال هیچ مسـئولیتی در مـورد 

حـساب هـا و کارت هـای مـتصل بـا نـام افـراد دیگر در حـساب شـخص دیگر نـخواهـد داشـت. بـرای تـأ�د حـساب واردشـده، 

زرین پال کپی کارت را از کاربر دریافت و در پایگاه داده های خود آرشیو می کند. 

۱۹. هیچ تـراکنشی نـه بـه  صـورت ورودی و نـه بـه  صـورت خـروجی (بـه  جـز دروازه هـای آنـالین) از حـساب هـا و کارت هـای دارای 

نـام مـتفاوت بـا نـام کاربـر عـضو مـورد پـذیرش نیست و زرین پـال وجـه ورودی را (در صـورت انـتقال از کارت یا حـساب بـا نـام 

ه) بـه  حـساب مـبدأ بـرگشـت خـواهـد زد. بـه  طـور مـثال اگـر کاربـری بـا نـام X در زرین پـال  شخصی بـه  جـز شـخص واردکننده وجـ

عـضو شـده و بـا کارت فـرد دیگری بـه نـام Y وجـه را بـه زرین پـال وارد کند، زرین پـال وجـه را بـا کسر کارمـزد بـانکی احـتمالی 

بـه حـساب Y بـرگشـت خـواهـد زد. در مـورد وجـه خـروجی نیز از کاربـر خـواسـته می شـود تـا حـساب هـا و کارت هـای بـه نـام خـود را 

وارد کرده و از واردکردن اطالعات حساب های متفرقه، خودداری کند. 

۲۰. انـتقال وجـه بـه صـورت داخـلی در وب سـایت شـامـل هیچ هـزینه ای اعـم از کارمـزد یا مـوارد مـشابـه نیست. همچنین ورود 

وجـه از طـریق هـر درگـاهی در زرین پـال، شـامـل هیچ هـزینه اضـافی نـبوده و وجـه انـتقالی عینًا بـه حـساب مـقصد، مـنتقل خـواهـد 

شد. 

۲۱. در حـال حـاضـر کارمـزد کسر شـده بـرای تـراکنش هـای خـروجی از زرین پـال (بـرای عـموم کاربـران) مـعادل ۱٪ از رقـم خـروجی 

اسـت. زرین پـال این اجـازه را دارد تـا بـا کاربـران خـاص قـراردادهـای ویژه ای را امـضا کرده و این رقـم را افـزایش یا کاهـش دهـد. 

بـه طـورمـعمول زرین پـال بـرای مـوسـسه هـای خیریه و قـرض الـحسنه این رقـم را کاهـش می دهـد. ضـمنًا چـنانـچه زرین پـال قـصد 

اعـمال تغkر در این رقـم را بـرای عـموم کاربـران داشـته بـاشـد می بـایست طـبق سیاسـت امنیت اطـالعـات خـود، از یک مـاه قـبل از 

اعمال تغkرات، کاربران خود را از این تصمیم مطلع سازد. 

۲۲. بـرای کاربـران سـطح تـأ�د نـقره ای، از زمـان درخـواسـت خـروج وجـه تـا زمـان واریز بـه  حـساب ممکن اسـت زمـانی بین ۱ تـا ۴ 

روز کاری سـپری شـود. این زمـان بـه سـبب اطمینان از صـحت تـراکنش هـای ورودی و بـر طـبق سیاسـت امنیت اطـالعـات 

زرین پال است. همچنین برای کاربران سطح تأ�د طالئی این زمان بین ۱ تا ۴۸ ساعت کاری خواهد بود. 

۲۳. بـه سـبب تـعامـل بـا بـانک هـا، سـایر تـراکنش هـای ورودی و خـروجی زرین پـال بـر اسـاس قـوانین داخـلی بـانک هـای جـمهوری 

اسـالمی و شـبکه شـتاب انـجام می شـود. یکی از قـوانین مـهم در این شـبکه امکان بـازگـردانی وجـه انـتقالی از این شـبکه تـا پـایان 

آن روز اسـت که تـراکنش هـای زرین پـال نیز شـامـل این قـانـون می بـاشـند. بـه سـبب اطمینان بیشتر و بـر اسـاس قـانـون ذکرشـده 

فـوق، زرین پـال این اجـازه را خـواهـد داشـت که حـداکثر تـا ۲۴ سـاعـت از انـجام تـراکنش (چـه تـراکنش هـای ورودی، خـروجی و 
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داخـلی) وجـه را بـه حـساب مـبدأ برگشـت بـزنـد. الـبته در این شـرایط الزم اسـت زرین پـال اطـالعـات برگشـتی را بـه صـاحـب حـساب 

مقصد ارائه کند. 

۲۴. سـایت هـایی که از سـرویس زرین پـال اسـتفاده می کنند، دارای سیاسـت امنیت اطـالعـات و قـوانین خـاص خـود می بـاشـند. 

زرین پـال از کاربـران خـود می خـواهـد قـبل از هـرگـونـه خـرید از این وب سـایت هـا قـوانین و سیاسـت امنیت اطـالعـات آن هـا را 

مـطالـعه نـموده و سـپس نسـبت بـه خـرید اقـدام کنند. چـراکه در صـورت سـوءاسـتفاده هـای احـتمالی، مسـئولیتی بـر عهـده زرین پـال 

نیست. 

۲۵. اگـرچـه سیاسـت امنیت اطـالعـات زرین پـال بـر مـبنای جـلوگیری از سـوءاسـتفاده و کاله بـرداری تـدوین شـده اسـت و فـعالیت 

سـایر کاربـران بـر این مـبنا ارزیابی می شـود، امـا زرین پـال هیچ مسـئولیتی در قـبال کاله بـرداری هـای انـجام شـده، تـوسـط کاربـران 

نـدارد. چـنانـچه مـوردی در این مـبنا بـه زرین پـال گـزارش شـود (بـه طـور مـثال انـتقال وجـه بـه فـروشـنده و عـدم تـحویل کاال از سـوی 

فـروشـنده) زرین پـال محیط گـفتگوی دوطـرفـه ای تـحت نـظارت خـود ایجاد خـواهـد کرد تـا ابـتدا مـورد از طـریق گـفتگو حـل شـود. 

چـنانـچه بـعد از انـجام گـفتگو اخـتالف میان کاربـران مـرتـفع نـگردد امکان پیگیری از طـریق مـراجـع قـانـونی بـرای طـرفین وجـود 

دارد و در صورت درخواست مراجع ذیصالح اطالعات طرفین در اختیار آن ها قرار داده خواهد شد. 

۲۶. چـنانـچه در مـورد وجـه مـنتقل شـده اخـتالف بـه وجـود آید (مـثًال کاربـری وجهی را بـه حـساب فـروشـنده واریز کرده امـا پـس از 

گـذشـت زمـان مـورد تـوافـق) هـنوز کاال یا سـرویسی تـحویل نـگرفـته بـاشـد و زرین پـال محیط گـفتگویی میان طـرفین بـاز کند وجـه 

در حـالـت دارای اخـتالف مـالی قـرار می گیرد و امکان انـجام هیچ عملیاتی روی رقـم مـوردنـظر از سـوی طـرفین وجـود نـخواهـد 

داشـت. همچنین سـایر تـراکنش هـایی که از وجـه مـوردنـظر، در سـرویس زرین پـال انـجام  شـده بـاشـد بـه حـالـت مـعلق (دارای 

اختالف) تبدیل خواهد شد. 

۲۷. پـس از ایجاد محیط گـفتگوی دوطـرفـه میان کاربـران دارای اخـتالف، زرین پـال بـر این گـفتگو نـظارت کرده و در پـایان بـه 

صالحدید خود تراکنش را تأ�د یا رد می کند. 

۲۸. زرین پـال بـه شـدت بـا اسـپم مـخالـفت می کند و در صـورت مـشاهـده اسـپم از سـوی کاربـران خـود، حـساب کاربـر خـاطی را 

مسـدود می کند. مـواردی که از این نـظر بـرای زرین پـال تخـلف شـناخـته می شـونـد عـبارت انـد از ارسـال لینک هـای پـرداخـت 

زرین پال به صورت اسپم. 

۲۹. هـرگـونـه سـوءاسـتفاده از سـرویس زرین پـال و یا اسـتفاده مـاشینی از سـرویس زرین پـال، بـدون هـماهنگی بـا این وب سـایت 

ممنوع بوده و در صورت مشاهده با کاربر خاطی، برخورد خواهد شد. 

۳۰. هـرگـونـه فـعالـيت تـبليغاتی بـر عـليه زريـن پـال مـمنوع بـوده و در صـورت مـشاهـده حـساب کاربـر خـاطی تـوقـيف خـواهـد شـد. 

بديهی است زرين پال در صورت توقيف حساب کاربری موظف به تسويه حساب تراکنش های موجود با کاربر می باشد. 

۳۱. کاربـران زرین پـال می بـایست هـرگـونـه تغkر تـلفن و آدرس خـود را از طـریق تیکت بـه اطـالع سـایت بـرسـانـند. بـدیهی اسـت 

در صورت مشاهده اشکال در آدرس و تلفن، حساب کاربری خاطی توقیف خواهد شد. 

۳۲. هیچ کاربـری حـق واگـذاری شـناسـه کاربـری خـود بـه فـرد یا شرکت دیگر را نـدارد. بـدیهی اسـت در صـورت تخـلف، مسـئولیت 

و عواقب آن بر عهده اطالعات فرد یا شرکت ثبت  شده در زرین پال است. 

۳۳. کاربـر زرین پـال که بـه عـنوان فـروشـنده فـعالیت می کند، مـوظـف اسـت نسـبت بـه ارسـال کاال و یا ارائـه خـدمـات فـروخـته  شـده 

از طـریق اینترنـت رسید اخـذ نـماید و پـایگاه داده جـداگـانـه ای جهـت نگهـداری تـأ�دیه مشـتری، در خـصوص کاال یا خـدمـات 
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تـحویل داده  شـده داشـته بـاشـد. بـدیهی اسـت که هـرگـونـه مسـئولیت در زمینه کیفیت یا کمیت کاالی ارائـه  شـده و نیز ارسـال 

آن بـر عهـده فـروشـنده اسـت و در صـورت اعـالم مشـتری مبنی بـر عـدم دریافـت کاال، فـروشـنده مـوظـف بـه ارائـه رسید دریافـت 

شده از سوی مشتری است. 

۳۴. فـروشـنده مـوظـف اسـت اطـالعـات کامـل خـریدار را از مشـتری دریافـت کند. گـاهی اوقـات ممکن اسـت، زرین پـال بـه مـنظور 

تطبیق اطـالعـات فـروش، بـا فـروشـنده و خـریدار بـه صـورت جـداگـانـه تـماس گـرفـته و اطـالعـات سـفارش و خـرید انـجام  شـده را 

دریافـت کند. این کار بـه  مـنظور جـلوگیری از سـوءاسـتفاده و کاله بـرداری در زرین پـال انـجام می شـود و طـرفین مـلزم بـه در اختیار 

گذاشتن اطالعات به زرین پال می باشند. 

۳۵. فـروشـنده مـوظـف اسـت شـماره رسید دیجیتالی تـأ�د شـده از سـوی زرین پـال را بـه نـحوی واضـح و آشکار روی سـایت خـود 

بـه خـریدار نـمایش دهـد. الـبته چـنانـچه پـرداخـت کننده نیز عـضو زرین پـال بـاشـد، امکان مـشاهـده جـزئیات تـراکنش وی، درون 

کنترل پنل شخصی خود نیز وجود دارد. 

۳۶. هـر نـوع ضـرر و زیانی که بـه هـر نـحو از سـوی فـروشـنده بـه خـریدار و یا از سـوی خـریدار بـه فـروشـنده وارد شـود می بـایست 

مـابین آن هـا بـرطـرف شـود و زرین پـال امکان گـفتگوی دوطـرفـه بـه مـنظور حـل مشکالت را از طـریق بـخش تیکت فـراهـم می کند و 

در صـورت عـدم حـل مشکل، امکان پیگیری قـضایی بـرای طـرفین وجـود دارد. همچنین چـنانـچه ضـرر و زیانی از سـوی هـر یک از 

طرفین به زرین پال وارد شود، زیان دهنده موظف به جبران خسارت است. 

۳۷. زريـن پـال می تـوانـد در هـر زمـان که بـه فـعالـيت يـا اطـالعـات هـويتی کاربـری مشکوک شـد، حـساب کاربـر را تـوقـيف و مـدارک 

هـويتی و شـناسـائی بيشـتر را از کاربـر درخـواسـت کند. پـس از ارسـال مـدارک درخـواسـت شـده، زريـن پـال بـه آزاد سـازی حـساب 

کاربر و اجازه دسترسی به فعاليت در زرين پال ملزم می باشد. 

۳۸. کاربـران می تـوانـند در صـورت عـدم تـمایل بـه فـعالیت، حـساب کاربـری خـود در زرین پـال را بـنا بـه درخـواسـت خـود از طـریق 

تیکت، مـتوقـف کنند. زرین پـال کاربـر مـوردنـظر را تـوقیف می کند امـا از پـایگاه داده هـای خـود حـذف نمی کند. این کار بـه مـنظور 

نگهداری جزئیات کاربران و تراکنش های آن ها، انجام می شود. 

۳۹. زرین پـال اجـازه دارد، کاربـرانی که خـالف قـوانین فـوق را اجـرا می کنند مـتوقـف کرده و تصمیم گیری نـهائی در مـورد حـساب و 

موجودی آن را به صراحت به کاربر متخلف اعالم نماید. 

۴۰. زرین پـال از کاربـران خـود می خـواهـد، 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 تیکت هـا اعـالم نـمایند. 

چـنانـچه در رابـطه بـا قـوانین سـایت سـؤالی دارید از طـریق بـخش تـماس بـا مـا و یا بـا شـماره تـلفن ۴۱۲۳۹-۰۲۱ ارتـباط بـرقـرار کنید 

و یا اینکه از طـریق آدرس: تهـران، يـوسـف آبـاد، کوچـه بیستم، پـالک ۶۱، واحـد ۲  بـا کد پسـتی: ۱۴۳۱۹۶۵۳۷۱ بـا زرین پـال مکاتـبه 

نما�د. 

اینجانــب ……………………………………… فــرزنــد ……………….. بــه کد ملی …………………………………… و شــماره 

حـساب زرین پـال ………………………zp تـمام ۴۰ مـورد بـاال را در تـاریخ ………………………… مـطالـعه کرده و مـوافـقت 

خود را با آنها اعالم می کنم.
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