
 ایران اسالمی جمهوری پست شرکت تشکیل قانون

 ۱۳۶۶,۰۸,۰۳ مصوب
  

 همآهنگ  پتیش  باداری باحدهای ریزی، تاسیا،، تهیاز، ستیشاو ب بیاه بمنظور اعمال سیااسیج مامد در یمانب بامامب – ۱  ماده 
 سییایا  با  ماتبط  کشییور،  سییااسییا  در  پتییش  خدمات  تعمام  ب  تامان  بقصیید ب  ارتباطات،  تکنولوژی ب  تهاب   پاشییاهشیای  آخاین  با

 میامایده شیییاکیج اخشصیییارا   قیامو، اسییی م  ایاا، کیب در این  ممیوری پتیییج شیییاکیج قیامو، این  بمومی  مییا،، کشیییورهیای
 در  مذکور  بیارت اخشاارات  ب  بظایف  تمام  ب اسیییج  تلفن ب تلگااف ب پتیییج بیارت  بب  بابتیییشب شیییاکج .ماگادد تشیییکا  ماشیییود

 .ماشود تفویض آ، بب پتش  امور
 ب  قوامان ب  مابوطب  اسییاسیینامب  قامو،، این مفاد  طبق را   خود  خدمات ب  عملاات ب  بوده  حقوق   شیییصییاج دارای شییاکج – ۲  ماده 

 بیاشییید، مشیییده بان  پاش الیذکا هوق مقارات ب قوامان در کیب مواردی. داد خواهید امهیام دبلش  شیییاکشییای بیب مابوط مقارات
 .شد خواهد عم  تهارت قامو، طبق
هزار سییم یکصید هزار ریال  تقتیام ماشیود ب کلاب سییام آ، مشعلق   ۵۰  بب  کب اسیج  ریال  مالاارد  پنج شیاکج سیامایب ابلاب – ۳  ماده 

 .بود بب دبلج خواهد
 ب  تامان  ماشییود  بان  پاش کشییور  ک   بودمب  در  منظور  بدین کب  اعشبارات   مح   ای را  شییاکج دبلج باید سییامایب ابلاب – ۱  تبصییاه 
 .مماید پاداخج
وال منقول ب غاا منقول مشعلق بب ام  تهیازات،  تاسیییاتیییات،  ای قتیییمج آ،  شیییاکج، ای تاریخ تصیییوی  اسیییاسییینامب – ۲  تبصییاه 

 تعیدات ب  دیو،  مطالبات،  کلاب  با  اسییج، پتییش  باحدهای اسییشفاده  ب تصییاف  در  محوی  بیا  کب،  تلفن ب  تلگااف ب پتییج بیارت
 شیاکج، بدرخواسیج  باید  ام ک ب  اسیناد  ثبج ادارات  ب  ماشیود  منشق  شیاکج بب  تلفن ب تلگااف  ب پتیج بییا  تشییا   با  مابوطب

 .ممایند کاج اراض  ب ام ک مورد امشقال ب دهاتا مابوطب را اص حمال اسناد
 ب  ماشیود  منشق  شیاکج بب قامو، این  بموم  کب  را  پتیج بب  مابوط لوایم  ب  تاسیاتیات اموال،  کلاب اسیج  موظف شیاکج – ۳  تبصیاه 

ی مکامازه ب غاا آ، کب در سااسا ا  اعم  ملحقات ب  مشعلقات  تاساتات  ساخشما،،  تمام   با را   پتش  مااکز  ماتمام  طاحیای  همچنان
 بامضیمام  ییا  بشیاح  شید خواهد  تحوی  شیاکج بب کار  پایا،  ای پ،  ب امااسیج  دسیج  در  تلفن ب تلگااف ب پتیج کشیور توسیط بیارت

 .میمییاییید مینیظیور خیود دارائی  میزب سییییامییایییب اهیزاییش بیعینیوا، عیمیومی  میهیمید تصییییوییی  ای پی، میطییالیبییات، کیلیاییب
 

 طاح   عملکاد  آخاین  مطابق  بوده  مذکور  بیارت  بب  مشعلق کب پتییج اموال منقول ب غاا منقول، تاسییاتییات ب لوایم مابوط بب  –الف 
 ب  بامامب  بیارت  تتییویب امور  یا  مذکور  بیارت عماام   طاحیای  ذیحتییاب  ب مال   امور  در  مومود مدارک ب  اط عات ب  مابوطب  های

 .یییای مییذکییور طییاحیی  شیییییده تییمییام قییاییمییج یییا خییاییید قییاییمییج اسیییییا  بییا مییورد حتییییی  بییا بییودمییب
 



در مواردی کب بموه پاداخج شییده میج طاح، مشییی  باشیید بل  رقم پاداخش  باای ها پابژه آ، طاح، بب تفکا  قاب   –ب  
 مهمد  منشی   کارشیناسیا،  مظایب  ای آ،،  مزئاات ب  پابژه  ها تفکاک   دهشای  اریو  تعاان  باای  توامد م  شیاکجاسیشیاا  مباشید،  

 .مماید اسشفاده عموم 
 :اسج ییا بشاح شاکج بظایف – ۴ ماده

 .آمیا تامان ب مامعب پتش  بارس  ب مطالعب در میج شناخج ها چب باششا ماایهای – ۱

 قبوض ب  پتیش  امامات ب  مااسی ت  تویید ب  مبادلب  حم ،  قبول،)  پتیش  های مامد بمنظور امهام خدمات بامامبتیاب ب تنظام   – ۲
 .ب مظارت ب هماهنگ  در حتن اماای آمیا کشور سااسا در( سای ب تلفن ب باق ب آب

 .آمیا ای باداری بیاه ب پتش  تاسا،، تهیاز ب ستشاو باحدهای – ۳

 ای  پ،  ماتییج،  ماتییا اهال   باای  بام   بب  دسییشاسیی  کب  ربسییشائ   مناطق  در  بویژه مال  پتییج ستییشاو خدماتایهاد ب  – ۴
 .ایاا، اس م  ممیوری ماکزی بام  با هماهنگ 

 اسیی م   امق ب آرما، ب  هاهنگ  با  هماهنگ  یادبود، ب  ماری  مصییارف  باای  پتییش  تیاب طاح ب امششییار تمبا ب ابراق بیادار – ۵
 .آ، اششااک قبول ب تمبا خاص یبا، ای اسشفاده با کشور خار  ب داخ  در آ، مواضد باا، ب مشا میج در ایاا،،

 .  ب اعمال مظارت با کلاب امور مابوط بب آمیاپتش صدبر امایه اسشفاده ای ماشانیای مقش تمبا در امور – ۶

 .شیص  پتش  باسذاری صندبقیای – ۷

 .پتش  مااکز در رسشامج پتج ایهاد – ۸

 .بیاء پاداخج مقاب  در پتش  قبول محموالت حابی کاال در حد مشعارف مبادالت – ۹

 .پتش  ای ب سایا مااس ت ها، مشایات دبره قبول اششااک ربیمامب – ۱۰

 های توصیاب ب  ها  دسیشورالعم   تدبین  در مشیارکج  ب پتیج ای های میام  ب منطقب بارسی ، تنظام ب حف  رابطب با اتحادیب – ۱۱
 .قاموم  ذیص ح ماامد بب پاشنیاد ب مابوطب الملل  بان

الملل   تیش  ب معاضیدت بانپ ارتباط  امور  در  مظا  تبادل  بمنظور پتیج ای منطقب ب  میام   های اتحادیب ب  مهامد  در شیاکج – ۱۲
 .تلفن ب تلگااف ب پتج مواهقج بییا در یمانب مذکور با

 مقارات  طبق را  شیاکج اسیاسینامب  قامو،، این  تصیوی   تاریخ  ای ماه  سیب ظاف اسیج  موظف  تلفن  ب تلگااف ب پتیج بیارت – ۵  ماده 
ام ب پ، ای تصیوی  هاات دبلج بب مهل، شیورای تنظ قامو، این  در  مقار  بظایف ب اهداف  با  منطبق  دبلش ،  شیاکشیای  بب  مابوط

 .اس م  تقدیم مماید



 خواهند اداره  مومود  تشیکا ت قال   در  قبل   ضیوابط  طبق  پتیش  باحدهای  مشیده،  اب غ شیاکج هنگاماکب اسیاسینامبتا   – تبصیاه 
 .شد

، امور اداری ب اسیشیدام  کشیور سیایما  تایاد  ای پ،  ب  تنظام  اسیاسینامب  طبق را   خود  مدید  تشیکا ت اسیج  موظف شیاکج – ۶  ماده 
 .عموم  بموقد اماا، سذارد ب تصوی  مهمد

 حویه کارکنیا،  ای عده آ، ب  ماگادمد منشقی  شیییاکج بب  تلفن ب  تلگااف ب پتیییج بیارت  پتیییش  کلایب کارکنیا، امور اماائ  – ۷  ماده
 بضید. شید  خواهند  منشق  شیاکج تلفن بب ب  تلگااف ب پتیج بییا  مواهقج ب شیاکج تقاضیای  با  بنا  باشیند  احشاا   مورد کب  سیشادی
 مقارات اسیییا  با آمیا، مکشتیییبیب حقوق رعیاییج بیا شیییاکیج، تشیییکا ت اب غ ب تصیییویی  ای پ، شیییاکیج، بیب منشقلیب کیارکنیا،

 .تبدی  ب تطباق بضد داده خواهند شد ۱۳۵۲/ ۳/ ۵ مصوب دبلش  های شاکج اسشیدام 
مصی  زرسااهیا ب معابا عموم  پ، ای مل  مظا شییاداری ب هماهنگ  الیم بب  ب  متیاا  در لزبم  صیورت  در  ماشوامد شیاکج – ۸  ماده 

 ب دبلش  اماکن  ب  متیشال ت  دیوار ای  ماشوامد  ماز  ب  مماید،  اقدام  عموم  اسیشفاده  میج(  پتیش  صیندبق یا بامببسیائ  ب تاسیاتیات )
شعارف ای ام ک مذکور مشیود، پ، ای مل  م  اسیشفاده  سیل  ب خااب  ب  ییا، موم   آمهائاکب  تا اراضی  ب  معابا  بب مشیاف خصیوصی 

 .اسشفاده ممایدرضای مال  خصوص ، 
 یا مال   مشومب شیاکج در صیورتاکب بب تبد اسیشفاده مذکور ای عاصیب ب اعاا، ب متیشال ت خصیوصی  ضیاری ای سیوی – تبصیاه 
 .مماید مباا، مابوطب قوامان مطابق را  بارده ختارات باید شاکج شود، مالکان

 بسیائ  ب  مکامازه پتیج اسیشفاده  مورد  قطعات ب لوایم  تاسیاتیات،  آالت،  ماشیان  ماشوامد  پنهتیال  تا  تاسیا،  آغای ای شیاکج – ۹  ماده 
 در  آمیا  تیاب ب  مادامد  ضیابری خود  عملاات  ب  بظایف  امهام  باای منحصیاا    کب را   آمچب ب  بندی لاا  ب  تمبا  ابطال قبا  ای  ماشیان 

 .بایرسام  ای خار  بارد ممایدپاداخج ها سومب حقوق ب عوارض سماک  ب سود  یا  معاهاج با مباشد مقدبر کشور داخ 
 حق  همچنان ب  خود  علاب  یا  ب لب مطابحب  دعابی  ای  ماشیی  اماائ  ب  دهشای  دادرسیی ،  های هزینب  پاداخج ای شییاکج – ۱۰  ماده 

 .ماباشد معاف شاکج الثبج حق ب اماائ  عشا مام ب معام ت ب اسناد الثبج
 ای  ماشیود داده  اخشصیاص  پتیش  خدمات  بیبود ب  توسیعب  بمنظور  سذاری سیامایب  باای  کب  شیاکج، آ، قتیمج ای سیود – ۱۱  ماده 

 .ماباشد معاف درآمد با مالاات پاداخج
 تهیازات  امتیام ،  ماابی  ای(  مشقاب   بنحو)  منحصیا  یا ب  مشیشاک  اسیشفاده  حداکثا  بمنظور  تلفن  ب تلگااف ب پتیج بییا – ۱۲  ماده 

ای را کب اعضیییاء آ، منشی  هاات مدیاه  سیییاخشمامیا ب اراضییی  مشعلق بب موسیییتیییات بابتیییشب بب بیارت مذکور، کماشب اداری ب
 االماا  الیم  تلفن تلگااف  ب پتج بییا  تصوی  ای  پ،  مذکور  کماشب  تصمامات  ب  پاشنیادات.  مادهد تشکا  موسیتیات بابتیشب باشید

 .اسج
 امهام ایاا، اسی م   ممیوری پتیج شیاکج توسیط  قامو،، اخشاار دبلج اسیج کب بموم  این  در  پتیش  عاضیب خدمات – ۱۳  ماده 

 .ممایند اقدام مذکور خدمات یمانب در مدارمد حق شاکج مواهقج بدب، دیگا حقوق  ب حقاق  اشیاص ماشود،
 ممیوری پتیج شیاکج مواهقج  بدب، اسیج  پتیش  خدمات  عاضیب  آمیا  هعالاج  موضیو  کب  شیاکشیائ  تاسیا، ب ثبج – ۱  تبصیاه 

 شییاکشیا قبا   این  ثبج  پذیاهشن  ای  باید  مابوطب  دهاتا ب  صیینعش   مالکاج ب  شییاکشیا ثبج  ک  اداره ب اسییج  ممنو  ایاا، اسیی م 
 .ممایند خودداری

 مزبور  خدمات ارائب  یمانب  در شیاکج ثبج ب  تاسیا،  بب قامو، کلاب اشییاص حقوق  یا حقاق  کب قب  ای تصیوی  این – ۲  تبصیاه 
 تاریی  ای  یکماه  ظاف  موظفند  هتیشند،  هعالاج مشیالول( الواسیطب مد  یا  بالمباشیاه)  پتیش  عم  بب امهام خدمات ادرت مموده بمب



 در  ممایند، ماامعب شیاکج بب  مواهقج،  تحصیا   ب شیاکج مقارات  ب  قوامان  با  خود بضید  تطباق  میج کاد خواهد  آسی  شیاکج کب
 .خواهد بود ۱۴مشمول ماده  مب هعالاج آمیاادا  ب مدارمد هعالاج حق اینصورت غاا

 بب شاکج بدب، تحصا  مواهقج  ۱۳ماده    ۲ها شی  اعم ای حقاق  یا حقوق  پ، ای امقضای میلج مذکور در تبصاه   – ۱۴  ماده 
ا بمنظور هوق بب ی ب  مماید  مبادرت  الواسییطب مد  یا  بالمباشییاه(  امامات ب  مااسیی ت)  پتییش  محموالت  مبادلب  یا  تویید  یا حم   یا  قبول

 امکامات ب  شاایط  بب  تومب  با  بی  هعالاج  ای  ملوساای  با  ع به  مماید،  اقدام  اط عاب  ب  آسی   در  یا  مدم   یا  تهاری شاکج تاسا،
ی  مالاو، ریال ب در صییورت تکاار بب یمدا، ای سییب ماه تا یکتییال محکوم  هزار ریال تا  ۵۰۰  بب  ابل  ماتبب  در مام ماات   ب خاط 

 .خواهد شد
 شیییصیییج تیا  (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) سییی  بیب بییاا، هایات  25/12/1399 خمور مصیییوبیب مومی  بیب میاده این در  منیدر  مقیدی مزای

 .شد تعدی  ریال مالاو، (.۰۰.۰۰۰0۶۰)
 تضیااد  یا  تیای   یا  هدم  عمدا  اسیج  شیده  مصی   عموم  امشفا   باای کب را   پتیش  ها یا تهیازاتها ک، صیندبق یا بامب – ۱۵  ماده 
ب دهعات ب ماات  مام بب مهایات تیای  اموال دبلش    خاط  امکامات ب  شییاایط  بب  تومب  با بارده ختییارات  پاداخج با  ع به  کند،

ماتک  مااسی ت را اهشیاء ب یا امامات را باداشیج یا بایرسی  یا توقاف مماید ع به با مهایات مذکور تا محکوم خواهد شید ب چنامچب  
 .ضابب ش ق ماز محکوم ماشود ۷۴

سا ای ربی اشیشباه ب بالاا عمد صیورت ساهشب باشید ماتک  میایج ا  پتیش ، ها ب تهیازات هدم یا تیای  صیندبقیا، بامب – تبصیاه 
 متیوبل  هقط  باشید،  داشیشب  معمول پتیج اداره  بب  آمیا  تحوی   تا  پتیش  حفاظج ب مگیداری ای مااسی ت ب اماماتمااقبج را باای  

 .بود خواهد بارده ختارات پاداخج
بلج یا اشییاصی  کب بب ها محوی بب همکاری ب خدمج دعوت د  مامورین  یا  متیشیدمان  یا شیاکج ها ی  ای کارکنا، – ۱۶  ماده 

 یا  مفشوح داده امایه قامو، های اشییییاص را، در غاا مواردیکب هعالاج آمیا مواهقج شیییده، مااسییی ت ب مامبامد یا با ادامۂ  شیییده
یا آشییکار مماید، ع به با متییوبلاج   اهشییاء  آمیا  صییاحبا، یهاما  بدب، را   آمیا مطال  ب  مندرمات  یا  مماید معدبم  یا  توقاف  یا  بایرسیی 

دهعات ب ماات  مام بب کافا ماائم مذکور مندر  در ماده  مدم  در مقاب  صییاح  مااسییلب با تومب بب شییاایط ب امکامات خاط  ب
 .شد خواهد محکوم( تعزیاات) اس م  مهایات قامو، ۶۴

امد یا با ادامب هعالاج آمیا  کاری ب خدمج دعوت شیییدههم  بب  محوی  بیا  کب اشییییاصییی   یا شیییاکج ها ی  ای کارکنا، – ۱۷  ماده 
 یا باداشیج  دیگای  یا  خود  بنفد  پتیش  مااح   ای  ی   ها  در را  پتیج بعض محمولب سیراده شیده بب بی یا اداره مواهقج شیده، تمام یا

حمولب، بب کافا م  صیاح   مقاب   در  مدم  متیوبلاج  با  ع به ماتک  ب  ماشیود  محتیوب اخش    حکم  در  عم   این  کند،  تصیاح 
 .اخش   محکوم خواهد شد

 ای  سادیده،  تصیاح   یا  باداشیج  قاموم  مهوی  بدب، دبلج  مامور  یا  متیشیدم  یا شیاکج ای کب توسیط کارمند اسا محمولب – ۱  تبصیاه 
ال ، تحصی  مدارک  مالکاج،  اسیناد  حابی ب  مشیده اهشیاء آ،  مطال  ب  مشیده  مفشوح مااسیلب آمکب  بشیاط  باشید، مشیده  ثبج مااسی ت

ب شییاک  خصییوصیی  ماز سذشییج مماید، پابمده اما هقط در هاات رسییادس  بب تیلفات  شییناسیینامب، سذرمامب ب همامند آمیا مباشیید
 سب ای  موقج  امفصال  بب ماتک   امشتاب   بزه  اثبات ب  رسادس  ای  پ، ب  مطاح  دبلج،  مامور  یا  متشیدم  مشبو  اداره  یا شاکج اداری

میج تعقا  کافای بب دادسیاای عموم  مح   ، ب در صیورت تکاار ارتکاب بزه مذکور پابمده بیشید خواهد محکوم  یکتیال  تا ماه
 .بقو  مام ارسال خواهد شد
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 اداری،  تیلفات  بب  رسیادس   هاات  یا  کافای دادساه  تشییا   بب  اسا  پتیش  دیدس  محشویات محموالتهقدا، یا آسیا    – ۲  تبصیاه 
 مدیا  یا  کارمند  باشید،  پتیش  دسیشور اشیشباه ب خ ف مقارات مدیاا، باحدهای اماائ   یا  کارکنا،  قصیور ب  امگاری سیی   ای  ماشی 
 .شد خواهد محکوم محمولب صاح  بب بارده ختارات تادیب بع به، ماه سب تا ی  ای سوم ی  تا مزایا ب حقوق کتا بب هقط مقصا

تییشای موظفند در پ  کشییف ماائم مابوط بب دادس  ضییابطان ب  مامورین  همچنان  پتییش ، رؤسییا ب مدیاا، باحدهای – ۱۸  ماده 
 تنظام  با را   موضییو   ب هاصییلب  داده،  امهام مام  آثار  ب امحاء  ای  ملوساای  بمنظور را، ابلاب  ب  الیم  اقدامات ب  تحقاقات  پتییش ، امور

 مح ،  عموم  دادسیاای  بب  مشیلف مزائ   تعقا   میج  پتیش ، محمولب  میائ   بضیعاج ب کام   مشییصیات  حابی  مهل،  صیورت
 بای  یا  ضییبط  متییشلزم  پتییش ، مقارات ب قامو، ارتکاب تیلف ای این اع م ممایند ب در ها مورد کب امهام تحقاق ب حصییول قطد بب

 مقام  قائم  یا  عموم   دادسشا، امایه  با  یا  حضور در لزبما    مهل،،  صورت  تنظام  با  بقج اسا   در  باید  میم  این  باشد،  محمولب کاد،
یا کارمند یا مامور خاط   قاق( صیورت سااد ب عدم رعایج آ، موم  متیوبلاج کافای ب یا امضیباط  مدیاتح  قاضی ) اب  مماینده  یا

 .خواهد بود
 ۱۳  ماده  موضییو ) شییاکج ضییبط ب توقاف محموالت  کب توسییط اشیییاص حقاق  یا حقوق  بدب، تحصییا  مواهقج – تبصییاه

  پابمیده ب ارمیا  بیب ماامد قضییییائ  توقاف غااقیاموم  تکمای  مام، کشیییف بقصیییید ماشیییومید تویید ب حمی  قبول،( قیامو، این
 بب مکشیوهب  پتیش  محموالت  باید  مهل،،  صیورت  تنظام ب  تحقاق  امهام  ای پ،  ب هاصیلب بل   مماشیود محتیوب  پتیش  محموالت

شعلقب ای م  پتیییش  های ماخ ب  حقوق  باابا دب  معادل مام  ماات  ب خاط   امکامات ب  شیییاایط  بب  تومب  با  ب  ارسیییال  مابوطب  مقاصییید
 .شی  مشیلف دریاهج سادد

 ب ابراق  سومیب ها کل   بطور ب  تمبا مقش  ع میج  ییا  رپن،  کوپن  ییا  تمبا تصیییویا  بیا پتیییش  ها ک، تمبا ییا پیاکیج ب کیارت – ۱۹  میاده 
 مع   بب  علم  با  یا  کند  مع  الواسیطب، مد  یا  بالمباشیاه  کافاج  بیا اسیج، شیاکج ب دبلج  امحصیار  در آ،  هابو ب  چاپ کب  ع ئم 

د، ماع  ابراق ب اسیناد بیادار دبلش  محتیوب ب ع به با مباا، ختیارات بارده با تومب ممای کشیور داخ   یا  دهد  قاار اسیشفاده  مورد
 .ماه تا ده سال محکوم خواهد شد بب شاایط ب امکامات خاط  ب ماات  مام بب حب، ای ی 

د آ، سادد ع به با مهد  اسیشعمال  سیب   یا  کند  اسیشعمال  مهددا   را   شیده  باط  پتیش  ها ک، تمبا یا سیایا ابراق بیادار – ۲۰  ماده 
 .خواهد شدبا تومب بب شاایط ب امکامات خاط  ب ماات  مام بب ده باابا قامج تمبا ب ابراق بیادار محکوم مباا، ختارت بارده 

 خواهد اماا  آمیا  متییوبل مدیاا،  علاب  مابوطب  کافا  حقوق ،  اشیییاص  توسییط قامو، در صییورت ارتکاب ممنوعات این – ۲۱  ماده 
 .شد

، شییده باشیید ب دادسییشا، ۲۰،  ۱۹،  ۱۸،  ۱۶،  ۱۵،  ۱۴چنامچب مشیم باای ابلان بار ماتک  یک  ای ماائم مذکور در مواد  – ۲۲  ماده 
بع  یا توباخ یا تیدید یا اخذ تعید، تادی  خواهد شیید ب ختییارت بارده بب صییاح  کاال را مباا، مموده باشیید با  تشیییا  دهد، با

 .مماید بایگام  م  اعمال یک  ای موارد تادی  هوق پابمده را 
 .مالایا لالو ماگادد مقارات ب قوامان کلاب قامو، ای تاریخ اماای این – ۲۳ ماده

کیزار ب سیاصید ب شیصیج ب شیش مهل، ی  آبامماه  سیوم  یکشینبب  ربی ملتیب  در  تبصیاه  یایده  ب ماده سیب  ب  باتیج  با مشیشم   هوق قامو،
 .اسجشورای اس م  بشصوی  رساده 

 اکبا هاشم  –رئا، مهل، شورای اس م   

 



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