ﻧﮑﺴـﺖ ﭘـﯽ ﯾـﺎ زرﯾـﻦ ﭘﺎل؛اﻧﺘﺨـﺎب
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ next payﯾﺎ زرﯾﻦ ﭘﺎل
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ دو درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ و زرﯾﻦ ﭘﺎل ﮐﺎری اﺳﺖ
اﺷﺘﺒﺎه ؛ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد
ﮐﺎﻣﻼ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺴـﺖ ﭘـﯽ ﯾـﺎ
زرﯾﻦ ﭘﺎل ﮐﺪام
را اﻧﺘﺨــــﺎب
ﮐﻨﯿﻢ؟

زرﯾـــﻦ ﭘـــﺎل
درﮔﺎه
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
واﺳﻂ ﭘﺮداﺧﺖ

ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧـﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻧﮑﺴـﺖ ﭘـﯽ و
زرﯾﻦ ﭘﺎل.
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ زرﯾﻦ ﭘﺎل و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ وﺑﻤﺴﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ دو درﮔﺎه واﺳﻂ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ.
از ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﺷﺶ و داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ درﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎی زرﯾﻦ ﭘﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ از ﺷﯿﺮ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﺟﻮن آدﻣﯿﺰاد!در ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت زرﯾﻦ ﭘﺎل

ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ!وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﮔﺎه واﺳﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و در ﺛﺎﻧﯽ
از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﻫﻨﻮز nextpayدر اﺑﺘﺪای راه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ودرﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻒ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻫﺴﺖ.
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی آن درای
درﮔﺎه ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ دارای ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﯿﮑﺖ اﺳﺎل ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮐﺎری
ﺟﺰ ﺻﺒﺮ اﯾﻮب ﻧﺪاری!

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ زرﯾﻦ ﭘﺎل و ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ
از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان،زرﯾﻦ ﭘﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﻓﻨﯽ ﺗﺮ از ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﻫﺴﺖ).ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ (
ﮐﺎرﮐﻨــﺎن زرﯾــﻦ ﭘــﺎل ﻓﻨــﯽ ﺗــﺮ و از ﻟﺤــﺎظ ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﻬﺘــﺮ ﮐــﺎر
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ زرﯾﻦ ﭘﺎل ﻫﺴﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ next payاز ﻟﺤﺎظ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﯽ
از زرﯾﻦ ﭘﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺖ.وﻟﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﻣﯿﺨﻮرد؟ﻣﻬﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

از زﺑﺎن ﮐﺎرﺑﺮان:
ﻧﮑﺴـﺖ ﭘـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ ﻧﺎﭘﺪﯾـﺪ ﺷـﺪﮔﺎن
ﭘﯿﻮﺳﺖ!
سلام
وب سایت نکست پی همیشه مدعی بوده که پرداخت ها حداکثر  ۲۴ساعته
انجام میده اما هیچ وقت اینطور نبوده،و الان چند روز هست که از
طریق نه مبلغ درخواستی به حساب ها واریز میکنن،نه جواب تیکت
میدن،و نه تلفن.
ظاهرا برنامه ریزی کردن که بخوره به این تعطیلات عید که دست کسی
هم به جایی بند نباشه.
درصورتی که ازشون درگاه دارین پیشنهاد میشه سریع تر از جای دیگه
درگاه دریافت کنین.

موفق باشید.
منبع:
webhostingtalk
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻓﻮق ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دادن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺨﺮه ﻫﺴﺖ!
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دی داس وﺟﻮد داﺷﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﺪ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺑﺎز ﻣﯿﺸﺪ ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻪ و ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﯿﮑﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ اوﻧﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارن و ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ وارﯾﺰ ﻫﺎرو ﺑﺒﯿﻨﻦ و
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪن و ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎرو ﺟﻮاب ﺑﺪن!
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ اﯾﺸﻮن دادن ﻓﻘﻂ ﺑﺪرد ﭼﻨﺪﺗﺎ آدم ﺑﯽ ﺳﻮاد
ﻣﯿﺨﻮره ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪ ﻧﺘﻮرک ﭘﻼس ﺑﻠﺪه!
ﻗﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮان ﻃﻮﻟﺶ ﺑﺪن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻮ ﺣﺴﺎب ﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﭘﻮل ﻣﻠﺖ رﻓﺘﻦ واﺳﻪ ﺧﻮدﺷﻮن ﺧﺮج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮدن و ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﮐﺴﺮی اوردن ﻣﯿﺨﻮان ﺑﺎ ﻃﻮل دادن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺴﺮی
ﺷﻮن رو ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻦ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺪود  7روز
دﯾﮕﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﻮل ﻣﺮدم ﻣﯿﺎد ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺑﺸﻮن اﻣﺎ ﭘﻮﻟﯽ از اوﻧﺎ ﮐﻢ
ﻧﻤﯿﺸﻪ…
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای زدن.
ﺷﺎﯾﺪ اﻻن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻦ اﻣﺎ ﻣﻦ و ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﻨﻔﯽ واﺳﺸﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
در ﭘﺴﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮق ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ:
 nextpayﻫﻢ ﭘﻮل ﻣﺎرو ﻧﻤﯿﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﻬﻮﻧﻪ اﻟﮑﯽ ﻣﯿﺎره  .دوﺳﺘﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻪ اﺻﻼ ﺳﻤﺖ درﮔﺎه ﻫﺎی واﺳﻂ ﻧﺮﯾﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  nextpayﮐﻪ اﺻﻼ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ وﺟﺪان ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻮ روز روﺷﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺣﺮﻓﺸﻮﻧﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﺳﻪ ﻓﺮوش ﮔﯿﻔﺖ ﮐﺎرت  steamو … از ﮐﺎرﺑﺮات
ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و … ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯽ )وﻟﯽ درﮔﺎﻫﻮ اول ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ اول
ﻫﻢ وارﯾﺰ ﺷﺪ وﻟﯽ اﺷﺎره ای ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع( ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ .
ﺧﻼﺻﻪ دوره زﻣﻮﻧﻪ ﺑﺪی ﺷﺪه ﻗﺒﻼ ﻣﻠﺖ وﺟﺪان داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻪ:
از اﯾﻦ ﮐﺎرا ﻣﯿﮑﻨﻪ Nextpay
اﮐﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ و ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮدم
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن اﮐﺎﻧﺖ رو
ﻣﻨﺒﻊ:
اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی وب ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﺗﺎﻟﮏ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﮔﺎه زرﯾﻦ ﭘﺎل و ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ؛
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درﮔﺎه زرﯾﻦ ﭘﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ
دارد.ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﭘﺮداﺧﺖ
در زرﯾﻦ ﭘﺎل ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی دارد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت زرﯾﻦ ﭘﺎل اراﺋﻪ درﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮ
را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.زرﯾﻦ ﮔﯿﺖ .
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺗﺮ زرﯾﻦ ﭘﺎل اراﺋﻪ زرﯾﻦ ﮐﺎرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﺎرﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ!ﮐﻪ ﺑﻪ آدرس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ.و
ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد.ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮی درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زرﯾﻦ ﭘﺎل ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
در اراﺋﻪ درﮔﺎه و ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮآﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!!ﺣﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﯾﻨﻤﺎد ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 .5اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ دو درﮔﺂه زرﯾﻦ ﭘﺎل و ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ را
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.زرﯾﻦ ﭘﺎل
ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
درﮔﺎه ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﭘﺎل paypalﻫﺴﺖ.
 .6اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان:ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ در ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد زرﯾﻦ ﭘﺎل
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده آﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ.اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ
98ﺑﻪ 2درﺻﺪ اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺻﺪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺰاری
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ 98درﺻﺪ زرﯾﻦ ﭘﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
اﻧﺪ.در ﻣﻘﺎﺑﻞ %2ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ.
اﮔﺮ ﭼﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
زﯾﺎد ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرده اﻧﺪ.ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺴﺖ.و ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ اﮔﺮ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.و اﮔﺮ اﯾﻦ
روش را اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﮕﺰارﻧﺪ.دﭼﺎر
ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮوش آزاد ﻣﯿﮕﺰارد!!
توجه:این نوشتار صرفا نظرات نویسنده سایت رامنعکس میکند.و به
درگاه نکست پیnextpayحق پاسخگویی میدهد.و سایت روباه گرام در
صورت پاسخ دهی این درگاه واسط پرداخت بدون کوچکترین سانسور متن

آنرا در ادامه منتشر میکند.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده روﺑﺎه ﮔﺮام

