ﻗﻮاﻧﯿﻦ

 : omigo.ir/r/38mzﻟﯿﻨﮏ

ا ُﻣﯿﮕﻮ )(omigo.ir/omigo) (OMIGO
ﺧﻮ اﻧﺪن  5دﻗﯿﻘ ﻪ

اﻣﮑﺎن ﺗ ﯿﯿﺮ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺎت »ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﯿﮕﻮ« وﺟﻮد دارد .ﺗ ﯿﯿﺮات در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗ ﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از
.اﻋﻤﺎل ﺗ ﯿﯿﺮات و اﻃﻼعرﺳﺎﻧ از ﺳﻮی اﻣﯿﮕﻮ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از اﻣﯿﮕﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧ ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ »ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده« و »ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻ « اﺳﺖ ) (omigoاﺳﺘﻔﺎده از اﻣﯿﮕﻮ
.ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻏﯿﺮاﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮده و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ اﻣﯿﮕﻮ ﻣﺘ ﻬﺪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟ و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺤﺘﻮا را دارا ﺑﻮده و ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧﺸﺮ آﻧﺮا
.دارﯾﺪ
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﯿﮕﻮ و ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﯿﮕﻮ اﻣﮑﺎن ﺣﺬف و ﯾﺎ ﻣﺨﻔ ﮐﺮدن آﻧﺮا
.داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﯿﮕﻮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
.داﺷﺖ
.اﻣﯿﮕﻮ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣ دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻄ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺪود ﺳﺎزد

ﺷﯿﻮه ﮐﺎر
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺎﯾﺖ  ،ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﯿﮕﻮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻤﯿﻞ و رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ در
.زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑ ﺪی ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ
.درج اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺿﺮوری اﺳﺖ
.ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺎم ﻣﺴﺘ ﺎر ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.ﻫﺮ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﺖ ﺳﻮال ﯾﺎ ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ
.ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻮال  ،ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد

ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ
.ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﭘﺴﺖ  ،ﺳﻮال ﯾﺎ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﺘ ﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ  ،و ﺑﻪ اﻣﯿﮕﻮ اﺟﺎزه ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ
اﻣﯿﮕﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﻣ داﻧﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮان
.ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﺻﻠ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ
ﻧﻘِﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮان از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠ ﻧﻮﺷﺘﻪ )ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠ (
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.اﻣﯿﮕﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه را ﺣﺬف ﯾﺎ ﻣﺨﻔ ﮐﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد او اﺳﺖ و اﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻫﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘ در ﭘﺴﺖ ،
.ﺳﻮال  ،ﺟﻮاب و ﯾﺎ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻧﺪارد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻠﯿﻪی ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷ از آن ،ﺷﺎﻣﻞ
.اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ
اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ،ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﻣﯿﮕﻮ ﺑﺮ
اﺳﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ در ﻧﻈﺮات ﯾﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺪود
.ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺳﮥ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﺪودﺳﺎزی آن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪۀ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ.
.اﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
.ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزهی ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻤ ﻓﺮوﺷﯿﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﯿﮕﻮ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
.اﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧ  ،ﻣ ﮐﻮﺷﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼ ﺷﻤﺎ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ
از ﻧﻈﺮ اﻣﯿﮕﻮ  ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺗﺒﻠﯿ ﺎﺗ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزی و دﺳﺘﮑﺎری ﺳﺌﻮ ﺛﺒﺖ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺼﺪاق ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺬﮐﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت اداﻣﮥ روﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﮥ ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
.ﻣ ﺷﻮد .اﺻﺮار ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺷﺪن داﺋﻤ ﺷﻨﺎﺳﮥ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﻣﯿﮕﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
.ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد در ﺑﺴﺘﺮ اﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺪﻣﺎت را ﻣ دﻫﺪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد )ﭘﺴﺖ  ،ﺟﻮاب  ،ﻧﻈﺮات( را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن
.ﻣﺸﺨﺼ در ﺳﺮورﻫﺎی اﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳ ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻣﯿﮕﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت دﺳﺘﺮﺳ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮ
.ﺑﻪ اﻣﯿﮕﻮ  ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرات و ...ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر اﻣﯿﮕﻮ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﮏ ﺷﺪن از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،ﺧﺴﺎرﺗ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ
.اﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﺷﻮد ،اﻣﯿﮕﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻓﻮری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮح در اﯾﻦ ﺷﺮوط و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای اﻣﯿﮕﻮ از ﺳﻮی اﻣﯿﮕﻮ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺮاض از ﺣﻘﻮق
.ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﯿﮕﻮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی
.ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺤﺘﻮای ﭘﻮچ )ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺎت ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزی و ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
).ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺬف و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﺧ ﺮﯾﺪار ﭘﺴﺖ  :ﮐﺎرﺑﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﮕﻮ
ﻋﻬﺪه دار ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮل وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ
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.ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وارﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧ ﺮﯾﺪار ﭘﺴﺖ  :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺴﺖ  ،ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗ ﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﯿﮕﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ در
.ﻗﺒﺎل ﺗ ﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺴﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺴﺖ  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘ  ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ارزش ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
.ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎرﺑﺮان را دارد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ  ،در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﭘﺴﺖ ﺣﺬف و در ﻣﻮارد ﺑ ﺪی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺧ ﺮﯾﺪار و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺴﺖ  :ﮐﺴﺮ از ﺣﺴﺎب  ،وارﯾﺰ ﻧﺸﺪن وﺟﻪ و ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻣﯿﮕﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣ اﻣﻮر
).ﻣﺎﻟ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎرﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد )اﻣﯿﮕﻮ ﻓﻘﻂ واﺳﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎر اﺳﺖ

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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