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سؤاالت آینی دادریس کیفری
(به کلیه سواالت بصورت مستدل و مختصرپاسخ داده و از نوشتن مطالب اضافی خودداری کنید)
 -۱آراء قابل تجدیدنظردادگاه های عمومی وانقالب درامورکیفری کدامند؟
 -۲تشریفات و ترتیبات احاله پرونده کیفری از حوزهای به حوزه دیگر در یک استان و نیز احاله پرونده از حوزه یک استان به استان
دیگر را بنویسید.
 -۳درخصوص تناسب قرارهای تامین صادره از دادسرا و دادگاههای عمومی و انقالب باتوجه به وضعیت متهم توضیح دهید.
 -۴دخالت وکیل در پرونده های کیفری در مراحل تحقیق موضوع ماده  ۱۲۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب در امور
کیفری چه آثاری دارد؟
 -۵جرح شهود را تعریف نموده و بنویسید جرح میبایست قبل از ادای شهادت باشد یا پس از آن نیز ممکن است؟
 -۶با محکومین به حبس درحالت بیماری که ادامه تحمل حبس موجب شدت بیماری یا تاخیر در بهبودی بیمار میشود چه
اقداماتی میتوان معمول داشت؟
 -۷آقای حمیدی در تاریخ  ۸۴/۱۰/۷یک قطعه زمین متعلق به خود را در شهر کرج با سند عادی به آقای فرهادی میفروشد و
سند را به خریدار تحویل میدهد چون خریدار زمین قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نمیکند فروشنده در تاریخ  ۸۵/۸/۹با
جعل سند عادی همان زمین را در قزوین به شخص ثالثی واگذار نموده مبیع را به تصرف وی میدهد آقای فرهادی پس از اطالع
از این امر بالفاصله برای احقاق حق به شما مراجعه مینماید
 اقدامات شما درصورتیکه فروشنده در رشت دستگیر شود چیست؟ مرجع صالح برای طرح شکایت کدام است؟ نوع جرائم موضوع شکایت چیست وعلیه چه کسانی اقامه میشود؟ -۸آقای مسعودی ازطرف اجرای احکام کیفری باعنوان محکومیت به رانندگی بدون پروانه باموتورسیکلت منجربه ایرادصدمه
بدنی غیرعمدی بمیزان سی ویک صدم دیه کامله نسبت به خانم زهره احضارگردیده تاضمن تحمل حبس تعزیری معینه
وپرداخت جریمه نقدی دیه متعلقه رابه مصدوم بپردازد.
 اگر محکوم علیه به شما مراجعه نماید و ادعا نماید از جلسات دادگاه بدوی و صدور رای بی اطالع بوده است چه اقداماتی و درچه مراحلی انجام می دهید؟
 -۹آقای کریمی علیه آقای شریفی بدین شرح طرح شکایت نموده که درمنازعه دستهجمعی نامبرده با پرتاب سنگ موجب
صدمه به چشم راست وی گردیده و چشم وی تخلیه شده است.
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 پرونده موصوف درچه شرایطی دردادگاه کیفری استان وباچه شرایطی دردادگاه های عمومی جزایی رسیدگی خواهد شد توضیحدهید
 -۱۰حامد یک فقره چک به تاریخ روز صادر و در اختیار مرتضی گذاشت دارنده چک آن را به برادرش سعید داد تا از بانک محال
الیه وصول نماید چون حساب صادرکننده خالی از وجه بود سعید آن را بنام برادرش مرتضی گواهی عدم پرداخت اخذ نمود.
 کدامیک از دو برادر می توانند علیه صادرکننده چک شکایت نمایند آیا هر دو میتوانند توضیح دهید. -مرجع ومحل رسیدگی به شکایت را بیان کنید.
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سؤاالت حقوق تجارت

(به کلیه سواالت بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافی خودداری کنید)
 -۱اگر در یک شرکت سهامی کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شود و اساسنامه نیز تصویب گردد و مدیران و بازرسان شرکت نیز
انتخاب گردند ولی هنوز شرکت ثبت نشده باشد:
 آیا شرکت دارای شخصیت حقوقی است؟ چرا؟ وجود شرکت دربرابر چه اشخاصی قابل استناد نیست؟ چرا؟ -۲اگر در متن چک شرطی برای پرداخت مبلغ آن ذکر شده باشد:
 این شرط درچه حدی معتبر است؟ در صورت اعتبار شرط چه ضمانت اجرایی قابل تصور است؟ -۳آیا در دوران ورشکستگی تهاتر حتی از نوع قهری محقق میشود یا خیر؟ توضیح دهید.
- ۴آیا ید متصدی حمل و نقل امانی است یا ضمانی یا هیچکدام؟ توضیح دهید.
مسئله:
الف – ماده  ۵۳۳قانون تجارت "هرگاه کسی مال التجاره به تاجرورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خودتاجرورشکسته
تسلیم شده ونه به کسی که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن رانگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع
کند".
باتوجه به ماده فوق و سایر ادله پذیرفته شده درحقوق تجارت و حقوق مدنی بیان کنید:
 درصورتی که شخصی به تاجرالف پنج قطعه فرش برای مصارف شخصیش بفروشد ولی هنوزمبیع راتسلیم نکرده باشدآیامیتواند ازتسلیم مبیع به وی خودداری کند؟ توضیح دهید
ب – هیات مدیره شرکت سهامی عام البرز جهت بررسی موضوعات زیر تشکیل خواهد گشت از شما بعنوان وکیل شرکت
درخواست میشود تا نسبت به موضوعات در دستور کار هیات مدیره مستدل و مستند اظهارنظر نمایید.
 به جای طلب شرکت رفاه ده هزار سهم شرکت سهامی عام البرز به شرکت رفاه داده شود. عمل مدیران قبلی شرکت مبنی برخرید سهم الشرکه شرکت تضامنی ارس ابطال گردد و برای استرداد وجوه پرداختی بابتخرید سهم الشرکه وکیل شرکت باید همزمان علیه شرکت ارس و شرکای آن اقامه دعوا نماید
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سؤاالت حقوق ثبت و امورحسیب
(به کلیه سواالت بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافی خودداری کنید)
 -۱مدلول سند رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول در چه صورتی الزماالجرا است؟
 -۲ادعای مجعولیت سند رسمی در چه صورتی عملیات راجع به اجرای آن را متوقف میکند؟
 -۳تعارض اسناد راشرح دهیدو مرجع تشخیص آن رانام ببرید؟
 -۴موردی را که اداره ثبت میتواند سند مالکیت راباطل کند و تشریفات آن را شرح دهید.
 -۵آیا تنفیذ ویا رد معامالت فضولی ازطرف قیم نسبت به سهم صغیر کافی ونافذ است یا خیر توضیح دهید.
مسائل:
- ۶آقای الف مالک سه دانگ مشاع از یک قطعه زمین قابل تقسیم که درجریان ثبت می باشد درخواست افراز سهم خود را از
اداره ثبت نموده است.
 مواردی را که باید دردرخواست افراز قید شود رابنویسید اقدام واحدثبتی درقبال درخواست الف را بهطور کامل بیان کنید مراحلی را که اقای الف تا انجام افراز باید طی کند را در فروض متصوره بیان کنید. -۷آقای الف باارائه یک فقره چک و گواهینامه برگشتی آن بمبلغ  ۲۰۰میلیون ریال از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه
آقای ب صادرکننده چک مینماید اداره ثبت از پذیرش درخواست الف بدین جهت که در گواهینامه برگشتی چک بنام آقای ج
برگشت زده شده خودداری نموده و درخواست ج را برای اجرای چک الزم میداند.
 آیا استدالل اداره ثبت در عدم پذیرش تقاضا از الف صحیح است توضیح دهید. در فرض صدور اجرائیه و توقیف آپارتمان ب چنانچه خانم د به شما مراجعه و با ارائه یک برگ مبایعه نامه عادی و سند رسمیوکالت بالعزل ادعای خرید آپارتمان ب را یک سال قبل از صدور اجرائیه نماید آیا وکالت وی را میپذیرید؟ درصورت پذیرش چه
اقداماتی را انجام خواهید داد؟
 درفرض صدور اجرائیه درصورتی که آقای ب باداشتن مدارک عادی ادعای پرداخت مبلغ چک را قبل از صدور اجرائیه داشتهباشد چه اقداماتی را می تواند انجام دهد.
 چنانچه آپارتمان موصوف دارای سندمعارض و سندثبت مقدم بنام ب باشد آیا اجرای ثبت می تواند آن رادرقبال طلب توقیف وبهمزایده گذاشته وانتقال اجرایی دهد.
 درفرض سند باثبت موخر بنام ب چطور توضیح دهید واقدام اجرای ثبت رابنویسید.5
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 -۸آقای الف که پدر و قیم پسر محجور خود میباشد پس از فوت محجور دادخواست مطالبه اجرت زمان قیمومت خود را
بطرفیت رئیس حوزه قضایی اقامه نموده است.
 آیا تقدیم چنین دادخواستی صحیح است توضیح دهید درچه صورتی پدر سمت قیمومت پیدا میکند؟ چنانچه محجور فوت شده دارای چند ورثه کبیر و چند ورثه صغیر باشد آقای الف برای مطالبه اجرت موصوف چه اقداماتی رامیتواند انجام دهد.
 -درفرض حیات محجور آقای الف برای مطالبه اجرت موصوف چه اقدامی بایدانجام دهد؟
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سؤاالت حقوق جزا
(به کلیه سواالت بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافی خودداری کنید)
 -۱اگر متصدی بانک با سوء استفاده از رمز الکترونیکی صاحب حساب پول او را به حساب دوستش واریز و از طریق دوستش
برداشت نماید مسوولیت کیفری متصدی و دوستش را بنویسید.
 -۲تفاوت معاونت درشروع به جرم وشروع درمعاونت جرم راباذکرمثال توضیح دهید.
 -۳راننده ماشینی خانمی را به قصد ربودن طالهای دست و گردن وی سوار اتومبیل خود مینماید که خانم پس از اطالع از
قصد راننده و بعلت عدم توقف وی از ترس خود را به بیرون ماشین انداخته و با وجود جراحات شدید نجات یافته است.
 عمل راننده تحت چه عنوانی قابل مجازات است؟ دیه صدمات وارده به خانم مذکور بر عهده کیست چرا؟ -۴از طرف دادگاه حقوقی دستور توقف عملیات ساختمان مشاعی به خواسته یکی از شرکاء صادر شده و شریک دیگر عملیات
ساختمانی را ادامه داده است.
 آیا عمل شریک تکمیل کننده ساختمان جرم است چرا؟ درصورت مثبت بودن پاسخ تحت چه عنوانی قابل مجازات است؟ -۵آیا در جرم تصرف عدوانی اثبات مالکیت شاکی شرط میباشد یا خیر؟ توضیح دهید.
-۶خانم ش پس از مراجعه به پزشک متخصص زنان و انجام عمل سونوگرافی متوجه میشود دختری  ۵ماهه را باردار است که
جنین معلول میباشد این موضوع را با مادرش مطرح میکند و مادر توصیه مینماید که جنین را از طریق آقای ب که پزشک
عمومی و آشنا بوده سقط نماید تا فرزند معلول بدنیا نیاورد و دختر نیز میپذیرد و نزد آقای ب میروند و بعد از اخذ رضایت و برائت از
مادر سقط جنین توسط پزشک مذکور مادر جنین در اثر شدت خونریزی قبل از رسیدن به بیمارستان فوت مینماید و شوهرخانم
ش که اجازه سقط جنین را نداده است و فرزند دیگری نیز دارد از پزشک و مادر همسرش بعنوان قتل همسر و جنین اعالم
شکایت مینماید.
 اگر شما وکیل شوهر خانم ش بودید با چه عناوینی از پزشک و مادر همسرش شکایت و از حقوق وی دفاع میکردید؟ مسوولیت کیفری و مجازات آقای ب بعنوان پزشک ساقط کننده جنین چیست؟ مرگ خانم ش قتل محسوب میگردد یاخیر درصورت مثبت بودن پاسخ نوع و مجازات قانونی و چگونگی اجرای آن را بنویسید. اگر شوهرخانم ش برای سقط جنین اذن میداد چه تاثیر حقوقی داشت؟ -مسوولیت کیفری و مجازات مادرخانم ش را بنویسید.
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سؤاالت حقوق مدین
(به کلیه سواالت بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافی خودداری کنید)
 -۱بطور خالصه فرق بین عقدباطل – عقدغیرنافذ و عقد خیاری را شرح دهید و برای هر یک مثالی بزنید.
 -۲زن بارداری به علت کراهتی که از شوهر دارد در مقابل پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به شوهر طالق میگیرد
 نوع طالق مذکور را بیان کنید. آیا این زن بعد از طالق حق مطالبه نفقه در ایام عده را دارد یا خیر؟ پاسخ را با ذکر مستند قانونی آن شرح دهید. -۳باتوجه به مفاد ماده  ۴۰۲قانون مدنی
 منظور از مبیع عین خارجی و درحکم عین خارجی را با ذکر مثال شرح دهید. اگر مبیع پنجاه صندلی معین باشد و بین متبایعین مقرر شود که دو صندلی آن سه روز بعد تحویل گردد آیا فروشنده میتواند ازخیار تاخیر ثمن استفاده کند؟ پاسخ را با ذکر دلیل شرح دهید.
 -۴الف – حق عینی وحق دینی را تعریف کنید.
ب – دو تفاوت میان حق عینی و حق دینی را بیان نمایید.
ج – در فروش زمین با قولنامه آیا برای خریدارحق عینی نسبت به مورد معامله ایجاد میشود یا حق دینی؟ چرا؟
د – حق مرتهن نسبت به مال مورد رهن حق عینی است یا دینی چرا؟
- ۵باتوجه به ماده  ۷۹۳قانون مدنی آیا فروش ملک مورد رهن تصرف منافی حق مرتهن می باشد یا خیر؟ چرا؟
 -۶الف – چه تفاوتی میان معامله به قصد فرار از دین و معامله به قصد فرار از دین به طور صوری وجود دارد؟
ب -باتوجه به ماده  ۲۱۸قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین باطل است یا صحیح یا غیرنافذ چرا؟
ج -درکدامیک از عقود در قانون مدنی انجام معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ شمرده شده است؟ مستند قانونی را ذکر فرمایید.
 -۷الف – نظارت اطالعی با نظارت استصوابی در وقف چه تفاوتی دارد؟
ب – اگر در وقف نامه نظارت مطلق آمده باشد آیا ناظر اطالعی است یا استصوابی؟ چرا؟
ج – فرق میان مستصوب و متولی چیست؟
 -۸نشت آب در اثر پوسیدگی لوله منصوب در داخل بنا موجب خرابی ساختمان همسایه شده است.
آیا مالک لوله آب را که اطالعی از پوسیدگی آن نداشته است میتوان مسئول خسارت وارده به ساختمان دانست چرا؟
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 -۹در قولنامهای که برای فروش یک دستگاه ساختمان به مبلغ  ۳۰۰میلیون تومان تنظیم میشود به لحاظ افزایش روند قیمت
مسکن و تورم زیاد در این بخش طرفین شرط میکنند (هرگاه یکی از آن دو حاضر به انجام معامله نشود موظف است مبلغ
۲۰میلیون تومان به دیگری بدهد)
الف -ماهیت حقوقی شرط مندرج در قولنامه چیست؟
ب -اگر در قولنامه فروشنده متعهد باشد از تاریخ تنظیم قولنامه ظرف یکماه در محضر حاضر و انتقال رسمی انجام و سندرسمی
بنام خریدار تنظیم نماید آیا فروشنده میتواند با پرداخت  ۲۰میلیون تومان به خریدار از تعهد خود مبنی بر انجام انتقال رسمی و
حضور در محضر برای تنظیم سند رسمی به نام خریدار امتناع نماید؟ چرا؟
ج – باتوجه به شرط پیش بینی شده در قولنامه آیا خریدار میتواند الزام فروشنده را به انجام انتقال رسمی ساختمان و تنظیم
سندرسمی به نام خود از دادگاه بخواهد؟ چرا؟
د -از نظر تحلیلی حقوقی بر فرض مثبت بودن پاسخ بند ج آیا خریدار میتواند عالوه بر الزام مبلغ ۲۰میلیون تومان پیش بینی
شده در شرط مندرج در قولنامه را از فروشنده مطالبه کند؟ چرا؟ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص چیست؟
ه -آیا خریدار میتواند فقط مبلغ  ۲۰میلیون تومان را از دادگاه مطالبه کند؟ چرا؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه میتواند
حکمی به مبلغ کمتر از  ۲۰میلیون تومان صادر کند؟ مستندات قانونی را ذکر نمایید.
و– در صورت انقضای مهلت یک ماهه در قولنامه برای تنظیم سندرسمی ساختمان بنام خریدار و امتناع فروشنده بر انجام تعهد
مزبور آیا خریدار بر فرض امکان الزام فروشنده به انجام تعهد (انتقال رسمی و تنظیم سند رسمی بنام خریدار) میتواند خسارت
تاخیر انجام تعهد را نیز مطالبه نماید؟ چرا؟
ز -آیا قولنامه تنظیمی درخصوص یک دستگاه ساختمان مغایرت با مادتین۴۶و  ۴۸قانون ثبت اسنادو امالک کشور ندارد؟ چرا؟
ماده  :۴۶ثبت اسناد ،اختیاری است مگر در موارد ذیل:
- ۱کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع امالکی که قبال در دفتر امالک ثبت شده باشد.
- ۲کلیه معامالت راجع به حقوقی که قبال در دفتر امالک ثبت شده است.
ماده  :۴۸سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد
 -۱۰مردی که داری یک زوجه دائمی و یک فرزند پسر و یک دختر بوده فوت مینماید پس از فوت معلوم میشود وی زنی را به
نکاح منقطع به زوجیت خود در آورده و در نکاحنامه عادی شرط توارث زوجین از یکدیگر شده است.
الف – آیا زوجه نکاح منقطع باتوجه به شرط ضمن عقد مستحق اخذ سهم االرث خود میباشد یا خیر؟ چرا؟
ب – درصورتی که دارایی متوفی پس از کسر هزینههای قانونی و شرعی و دیون یک باب خانه و ۲۴۰میلیون تومان وجه نقد باشد
سهم ورثه را به تفکیک بیان نمایید.
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سؤاالت آئنی دادریس مدین
(به کلیه سواالت بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافی خودداری کنید)
 -۱نحوه ابالغ قانونی واقعی را توضیح دهید و مثال بزنید و بنویسید ابالغ قانونی در چه صورتی معتبر است.
 -۲آیا خوانده دعوی می تواند از دادگاه تقاضای تامین نماید؟توضیح دهید و موارد استثنا را بنویسید.
 -۳زوجه فوت نمود و وراث وی در خواستی به خواسته مطالبه یکصد میلیون ریال مهریه وی علیه زوج تقدیم می نماید رسیدگی
به دعوی مذکور در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه عمومی خانواده؟ چرا؟
 -۴یک نمونه تقاضای صدور دستور موقت با ذکر موضوع تقاضا و رعایت شرایط قانونی تنظیم نموده و نحوه اجرای آن را توضیح
دهید.
 -۵الف دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال علیه ب و ج به محاکم عمومی قزوین تقدیم نموده در جریان
رسیدگی یکی از خواندگان فوت می کند تکلیف دادگاه چیست؟
 -۶الف و ب متضامنا در مرحله بدوی محکوم به پرداخت  ۲۰۰میلیون ریال گردیده اند .نحوه پرداخت هزینه دادرسی مرحله
تجدید نظر چگونه است؟ اگر الف معسر شناخته شود آیا ب بایستی هزینه دادرسی را بپردازد؟
 -۷دو مورد از مواردی که بایستی اختیار وکیل در وکالتنامه تصریح شود و دو مواردی از مواردی که توکیل در آن ممنوع است را
بنویسید.
مسائل:
 -۸الف تقاضای خلع ید از یک باب ساختمان مسکونی علیه ب را به محاکم عمومی قزوین تقدیم میدارد و دادگاه حکم به رد
دعوی الف صادر میکند پس از تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح دادگاه تجدید نظر جلسه رسیدگی تعیین و تجدید نظر خوانده در
جلسه حاضر و دفاعیات خود را مطرح مینماید دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی حکم بر خلع ید از یک باب ساختمان
مسکونی را صادر میکند پس از صدور اجراییه و گذشت مهلت قانونی مامور اجرا برای اجرای حکم به محل مراجعه میکند و
مالحظه مینماید که طبقه اول ساختمان بصورت تجاری مورد استفاده ب است ب مدعی میگردد حکم تجدید نظر به وی ابالغ
نشده و اجرائیه مربوط به خلع ید از ساختمان مسکونی میباشد و ارتباطی به طبقه اول که تجاری است ندارد.
 آیا عدم ابالغ حکم تجدیدنظر میتواند مورد بی اعتباری اجرائیه باشد؟ چرا؟ تکلیف مامور اجرا در خصوص خلع ید از طبقه تجاری چیست؟ -۹رضا دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ  ۱۰۰میلیون ریال علیه قاسم به محاکم عمومی قزوین تقدیم
میکند علیرقم عدم ابالغ وقت رسیدگی قاسم در جلسه حاضر با ارائه یک برگ فتوکپی رسید مدعی می گردد که رضا وجه سفته
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را دریافت نموده ولی سفته را به وی عودت نداده است رضا تقاضای ارائه اصل رسید را مینماید قاسم اعالم میکند اصل رسید
مفقود شده است رضا تقاضای خروج رسید را از عداد دالیل خوانده نمود دادگاه حکم به محکومیت قاسم به پرداخت وجه سفته
صادر میکند حکم صادره در تاریخ  ۸۶/۲/۱به قاسم ابالغ قانونی میگردد و وی بدون تجدیدنظر خواهی در تاریخ شنبه
 ۸۶/۲/۲۳فوت می کند.
 آیا حکم صادره قطعی گردیده؟ چرا؟ در صورتی که حکم قابل تجدید نظر باشد چه کسانی می توانند تجدید نظر خواهی نمایند و مهلت تجدید نظر خواهی از چهتاریخی شروع می شود؟
 چنانچه اصل رسید پس از صدور حک م پیدا شود تجدیدنظرخواهان می توانند در مرحله تجدید نظر با وصف خروج رسید از عداددالیل رسید را ارائه و به آن استناد کنند .چرا؟
-۱۰منوچهر دادخواستی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مسکونی مقوم به ۵۰
میلیون ریال علیه کاظم به محاکم عمومی قزوین تقدیم مینماید علیرغم ابالغ قانونی کاظم در جلسه رسیدگی شرکت نمی کند
دادگاه کاظم را به تنظیم سند رسمی شش دانگ منزل مسکونی محکوم مینماید.
 حکم صادره در چه صورتی قطعی است؟ در صورتی که بالفاصله پس از قطعیت حکم کاظم به شما مراجعه نماید چه اقداماتی برای وی انجام می دهید تمامی مواردیکه بعنوان وکیل می توانید برای کاظم انجام دهید بیان و تجزیه و تحلیل نموده و نظر نهایی خود را بنویسید.

←برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →
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