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  :قرارداد مشخصات

   بندي اعتباري فعاالن اقتصاديرتبه نوع خدمات:

  خانمآقاي/ –شركت  طرف قرارداد: 

  شمارة قرارداد: 

  تاريخ انعقاد: 

  
  

  

  به نام خدا



  به شمارة  بندي اعتباري فعاالن اقتصاديرتبهقرارداد ارائة خدمات 
 

  بندي اعتباري برهانركت رتبهش   شركت

  امضا  امضا
٢ 

 

  قرارداد نيطرف) ١( ةماد
   :نيمابيفقرارداد  نيا

 يبه نشان ١٤٠٠٧٢٦١٣٧٦ يشناسه مل وتهران  يهاكل ثبت شركت ةادار نزد ٥١٩٧٦٩به شماره ثبت برهان  يباراعت يشركت رتبه بند -١
قرارداد به اختصار  نيكه در ا ١٥٨٧٦٤٧٥١٧ يكد پست چهارم ةطبق ١١ پالك دوم، بست بن نور، كوه ابانيخ ،يمطهر ديشه ابانيخ تهران
  وطرف  كياز  رعامليمد عنوان هب ١٩١١٣٦٦٧٨٥ يكد مل با يمحسن قاسم يآقا يندگينما بهشود يم دهينام برهان

                                                                                                                يبه نشان         يشناسه مل و تهران يهاكل ثبت شركت ةادار نزد     به شماره ثبت      شركت -٢
 "يمشتر"قرارداد به اختصار  نيدر اكه  مديرعاملبه عنوان               يبا كدمل          خانم/آقاي يندگينما با ،             ي، كدپست

  ،شوديم دهينام
 . ديمنعقد گرد ليو مفاد ذ طيمطابق شرا گرياز طرف د

   موضوع قرارداد -)٢ماده (
 مصوب ياعتبار يبندرتبه و ياعتبارسنج كپارچهي سامانه يفيك-وكاركسب يهاشاخص يابيارز بر اساس دستورالعمل يمشتر يبندرتبه ازاتيامت نييتع

 مركز بهمكتسبه  ازيو محاسبه و اعالم امت خصوصنيا در مصوب يهانامهوهيش و هاهيمطابق با رو برهانتوسط  )صمت( صنعت، معدن و تجارت وزارت
ــع ــته يكيالكترون تجارت ةتوس ــمت وزارت به وابس ــه طور به كه ،ص ــوديم دهينام يابيارز اتيعمل خالص  ايهرگونه اعتبار  افتيدر يبرا يابيارز نيا .ش

  كاربرد ندارد. يمال التيتسه

   قرارداد ديمدت و نحوه تمد -)٣ماده (
 . باشديم ديقابل تمد نيقرارداد با توافق طرف يامضا خياز تار روز ٣٦٥ و پس از اتمام بودهمعتبر               خياز تار روز ٣٦٥مدت  بهقرارداد  نيا

  كارمزد ارائه خدمات -)٤ماده (
 ال،ير          مبلغ به جمعا افزوده ارزش بر اتيمال درصد ٩ ةاضاف به مبلغ كل كهبوده  )ريال هزار           ( الير      كارمزد ارائه خدمات موضوع قرارداد 

 ،يينها جهياز اعالم نت شيو پ نديفرا انيآن در پا ماندهيدرصد باق ٥٠و  يابيارز اتيقرارداد و قبل از شروع عمل يدرصد از مبلغ مذكور با امضا ٥٠. شوديم
 يشــبا ةو شــمار ١٧٠-٨٥٠-٨٤٣٤٠٠٠٠-١حســاب  ةتهران به شــمار نيآرژانت دانيم ةشــعب نيبه حســاب برهان نزد بانك اقتصــاد نو يتوســط مشــتر

I Rپرداخت خواهد شد. ٧٩٠٥٥٠٠١٧٠٨٥٠٨٤٣٤٠٠٠٠٠٠١   
  گردد. يم افتيدر قرارداد ديتمد خيتار در عمل مورد يهامطابق با نرخ سال، آن يابيارز اتيعمل شروع از قبل بعد يهاكارمزد خدمات سال :)١( تبصره
صره ضوع قرارداد ن يچنانچه اجرا ):٢( تب شد، هز ازيمو شته با سافرت و اقامت در خارج از تهران دا صورت يهانهيبه م سابسفر و اقامت طبق   يهاح

  برهان به مبلغ كارمزد برهان اضافه خواهد شد. يارسال
 زانيو م نفر    قرارداد تعداد كاركنان  نيا در. شوديمحاسبه م يشركت مشتر درآمد زانيو م كاركنان تعداد يمبنا بركارمزد ارائه خدمات  ):٣( تبصره

بوده،  متفاوت اظهار زمان دردرآمد  زانيم و كاركنان تعداد كه شـــود محرز ،يابيارز نيحنظر گرفته شـــده و اگر در  در     ســـال  يبرا ريال       درآمد
   اخذ خواهد شد. يالتفاوت آن از مشترمابه

  "شده انجام يابيارز " جينتااعالم  -)٥ماده (
هر مرجع  اي ســازمان بورس و اوراق بهادار قياز طر اي صــمت وزارت به وابســته يكيالكترون تجارت ةتوســع مركز به مايانجام شــده مســتق يابيارز جينتا
 يبرا شده يطراح يكيالكترون سامانه ايوزارتخانه  ايبه آن مركز  مراجعه قياز طر توانديم يمشتر و شوديكند، اعالم م نييكه وزارت صمت تع يگريد
  .كند افتيدر ار يبررس جينتا منظور، نيا

  يتعهدات مشتر -) ٦( هماد
 : دهد انجام را ليذ اقدامات قرارداد نيا ياجرا جهت است متعهد يمشتر

  رد،يرابط انجام پذ قياز طر يها با مشتريهماهنگ و ارتباطات مكاتبات، هي، به عنوان رابط كه كلبرهانخود به  ندهينما يكتب يمعرف ) ١
 و قرارداد موضوع انجام جهت و قرارداد ياجرا در برهانكه  برهان كامل و به موقع هرگونه اطالعات و مستندات مورد درخواست ق،يدق ،درستارائه  ) ٢

 .باشديم يمشتر با شده هيارا مستندات و اطالعات صحت و بودن كامل تيمسئول. كنديدرخواست م آن يهايروزرسانبه
 از ديبازد يفراهم نمودن امكانات الزم برا و) رهيمد اتيه ي(از جمله اعضــا خودكاركنان  و رانيبا مد برهان ندگانينمامالقات  يبرا الزم يهماهنگ ) ٣

 .برهان ندگانينما يخود را برا يهاييدارا و تيفعال يهامحل ور اتدف



  به شمارة  بندي اعتباري فعاالن اقتصاديرتبهقرارداد ارائة خدمات 
 

  بندي اعتباري برهانركت رتبهش   شركت

  امضا  امضا
٣ 

 

ــتندات  افتيدر ) ٤ ــب اعالم  يبرا ازين موردهرگونه اطالعات و مس ــوع قرارداد حس ــخاص هيكلاز  برهانانجام موض ) به محدود نهاز جمله (و  ثالث اش
ستقل و سابرس م شتر يحقوق واحد اي ليوك ،يقانونبازرس  ح سته به دولت و  يادارات دولت هي، كليم  ينحو بهكه  يدولت ريغ يعموم ينهادهاو واب

 يو تجار يمراودات مال هاآن با يمشتر كه ثالث اشخاص و ياعتبار يمال موسسات و هابانك و ،باشنديم يمشتر ياتيو عمل ياطالعات مال يدارا
شتر. دارد ست موظف يم ست صورت در ا ست نما ،برهان درخوا شخاص ثالت درخوا ستندات مورد نظر  دياز ا ستق برهانتا اطالعات و م در  مايرا م
 هيرا ارا يپاســخ اســتعالم مشــتر يدولت ريغ يعموم يو وابســته به دولت و نهادها يادارات دولت كهياســت در صــورت يهيقرار دهند. بد برهان ارياخت
 . باشدينم يمتوجه مشتر يتيمسئول نديننما

از  يافتيو اطالعات در ياز مشتر يافتياطالعات در نيمابيف رتيمغارگونه ه ليدال خصوص در الزم مستندات هيارا و يكتب حاتيتوض و پاسخ هيارا ) ٥
موجود نزد خود بوده و  ايشده توسط/  هياز اشخاص ثالث با اطالعات ته يافتياطالعات در قيموظف به تطب يمشترخصوص،  نيا دراشخاص ثالت. 

 اطالع دهد. برهانرا به  تيبا اهم رتيهر گونه مغا ديبا
سبتاعالم نظر  ) ٦ ستفاده در ته ،يمبان به ن در  برهانكه  يگريو هرگونه گزارش د يابيارزگزارش  سينوشيپ هيصحت و كامل بودن اطالعات مورد ا

  ،ارسال گزارش خياز تار يروز كار ده حداكثر يطكند، يارسال م ياعالم نظر به مشتر يو برا هيانجام موضوع قرارداد ته
  قرارداد.) ٣(بر اساس ماده   برهانپرداخت كارمزد ارائه خدمات به  ) ٧
 اطالعات و مستندات.  يمحرمانگ حفظ ) ٨

صره:  ستندات مورد ن هيارا) مهلت جمله(از  يبندزمان و اتييجز ،برهانتب ضوع  جهت ازياطالعات و م صورت كتب قراردادانجام مو شتر يرا به   يبه م
   كند.ياعالم م

 برهانتعهدات  -) ٧( هماد
 است:  ريبه شرح ز قرارداد نيدر چارچوب موضوع ا برهانتعهدات 

ست  برهان ) ١ سب يهاشاخص يابيارز نامهوهيشبا  مطابقمتعهد ا  يكيالكترون گاهيمصوب) كه در پا شيرايو ني(آخر ياقتصاد فعاالن يفيك-وكارك
ست شده ا شر  سبه ازيامترا انجام و  يابيارز اتيعمل ،ازيكامل اطالعات و مستندات مورد ن افتيپس از در ،برهان منت را به مراجع ذكر شده در  شده محا

 .ديقرارداد اعالم نما نيا
در ارتباط  يمشتر ةبه واسط اي يمشتر از مايرا كه مستق يمدارك و مستندات ،اطالعات هيكلموظف است در طول مدت قرارداد و بعد از آن،  برهان ) ٢

 تيفعال محل از ديبازد هنگام اي و يمشتر كاركنان و رانيمد با مصاحبه و مالقاتدر  اي دينمايم اي نموده افتياز اشخاص ثالث در قرارداد نيا يبا اجرا
شتر ست يم ستثنا يتلقرا محرمانه  يابيگزارش ارز نيو همچن آورديم بد سنل ينموده و به ا سئول و پر خدمات  ياجرا يبرا كه يحدودخود در  نيم

عموم  يبرا ايقرار ندهد  يشخص چيه اريدر اخت بهادار، اوراق و بورس سازمان اي صمت وزارت جمله از مربوطه نيناظر ايموضوع قرارداد ضرورت دارد، 
گونه  هرنموده باشد.  افتيرا در يمشتر يقبال موافقت كتب نكهياز ارائه خدمات موضوع قرارداد استفاده نكند، مگر ا ريغ يگريبه منظور د ايمنتشر نكند 

ستندات سبه اطالع عموم  ينحوكه قبال به  ياطالعات و م شد  دهير شا ازمندين مقررات و نيقوان مطابق ايبا شد يعموم اعالم و اف  اطالعات زمره در با
سب اجازه  "برهان" و فتهنگر قرار محرمانه شتر ازموظف به ك شا يبرا يم شدينم اطالعات گونه نيا اف شتر" اطالعات از توانديم "برهان". با  "يم
ساب امكان معمول صورت هب كه ينحو به و نام ذكر(بدون  شتر به اطالعات دادن ارتباط و انت شته وجود يم شد ندا گزارش در يابيارز اطالعات از) با

 منتشر سازد.  يبه صورت عموم ايدهد  گرياشخاص د اريدر اخت يبه منظور مقاصد مطالعات ايخود استفاده نموده و  يپژوهش يها
  مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.  برهان يهاتيمسئول كننده محدود عنوان چيه به قرارداد، نيا در شده ديق تعهدات: ١تبصره 
 يبخش انجام از را برهان و دهيرس صالحيذ مراجع بيتصو به يياالجرا الزم يهاهيمقررات و رو ،نيقوان ،قرارداد اعتبار دوره در كهيصورت در :٢تبصره 

و از  دانديم مربوطه مقررات تيرعا به ملزم را خود برهان ،باشد ريمغا قرارداد نيا از ييهابخش با اشاره مورد مصوبات اي و نموده منع قرارداد نيا مفاد از
  .داشت نخواهد يمشتر به وارده خسارت جبران يبرا يتيمسئول بابت نيا

 يابيارز توقف اي لغو ق،ي) تعل٨ماده (
 يابيارز اتيعمل توقف ايلغو  اي قيدر هر زمان نسبت به تعل ،يو تيرضاكسب  اي "يمشتر"به  يبدون اعالم قبل توانديم ريز طياز شرا كيدر هر  برهان

 قرارداد، اقدام كند:  نيموضوع ا شده اعالم ازيامت اي
ــخ به كه يمواقع در ) ١ ــناد اطالعات، ،يكتب هياز ابالغ اخطار پس ،برهان صيتش ــوع انجام يبرا ازين مورد مدارك و اس  نييدر مهلت تع قرارداد موض

  ؛باشد نداشته وجود يمشتر يبرا اسناد و اطالعات آن آوردن فراهم امكان نكهيا مگر ؛ردينگ قرار برهان ارياخت در ،شده

 ادغام يگريد يحقوق شخص در اي باشد، نموده يورشكستگ اعالم قانون مطابق اي شده هيتصف اي منحل ،يمشتر يحقوق تيشخص كه يصورت در ) ٢
  باشد؛ شده

  باشد؛ شده منع آن اعالم مورد حسب اي يابيارز اتيعمل انجام از مقررات و نيقوان براساس برهان كهيصورت در ) ٣
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  امضا  امضا
٤ 

 

 ؛قرارداد مطابق خدمات كارمزد موقع به پرداخت از "يمشتر" امتناع صورت در ) ٤

 يدر اطالعات ياساس فيحرعامدانه و ت يدستكار اياشخاص ثالث  اي ياز مشتر يافتيبه عدم صحت اطالعات در برهان نانياطم اي ظن صورت در ) ٥
 .اندبوده يابيارز اتيعمل انجام يكه مبنا

  .برسد ،بورسسازمان  ايوزارت صمت  دييكه با تا يليدال ريسا ) ٦

  انحالل قراردادفسخ و  )٩( هماد
 :دارد را قرارداد خاتمه اي فسخ حق دو هر اي نيطرف از يكي ريز موارد از كي هر در
 ،نيطرف يبا توافق كتب ) ١

مقابل حق فســخ  طرف ،دبگذر يكار روز ســتيب نهيزم نيطرف به تعهدات خود به موقع عمل نكند و از اخطار طرف مقابل در ا كيكه  يدر صــورت ) ٢
  .دارد را قرارداد طرفه كي

 طرفه قرارداد را دارد.  كي)، حق فسخ ١١( مادهمذكوردر  طيطرف قرارداد، طرف مقابل در شرا كي يدر صورت تحقق فورس ماژور برا ) ٣

 ميتصم ،موارد نيا بروز صورت در. گردد قرارداد انحالل و فسخ به منجر بهادار اوراق و بورس سازمان اي صمت وزارت صيتشخ به كه يموارد ريسا ) ٤
 .بود خواهد نيطرف توافق مورداوراق بهادار  وسازمان بورس 

  .باشديم يباقتا زمان انحالل قرارداد، به قوت خود  يقانون صالحيدر مقابل مراجع ذ برهانو  "يمشتر" يقانون فيتكال تبصره: 

 در زمان فسخ قرارداد  هيتسو طيشرا )١٠ماده (
  :بود خواهد ريز شرح به قرارداد هيدرصورت انحالل قرارداد در هر مرحله، نحوه تسو

 شود.يم نييتع نيطرف توافق با خدمات ارائه كارمزد زانيم شود، فسخ نيكه قرارداد با توافق طرف يدر صورت ) ١
صورت ) ٢ شتر يبخش ايتمام  يفايكه به علت عدم ا يدر شترفسخ گردد،  برهانقرارداد از طرف  ،ياز تعهدات م موظف به پرداخت كل مبلغ كارمزد  يم

 خواهد بود. برهان بهارائه خدمات 
صورت ) ٣ ش ايتمام  يفايبه علت عدم ا ازيامت نييكه قبل از تع يدر شتر ،برهاناز تعهدات  يبخ سخ گردد، كل يقرارداد از طرف م خدمات  الزحمهحق هيف

 .باشديم يقابل عودت به مشتر يابيارز
  خواهد شد. نييتعمطابق نظر سازمان بورس و اوراق بهادار  برهانخدمات  الزحمهحق، گردد) فسخ ٩( ماده ٤ بند ليدل هبكه قرارداد  يدر صورت ) ٤

  فورس ماژور )١١ماده (
صورت وقوع حادث شته با وجودرفع اثر آن  اي يريشگيامكان پ كه ينحو به و نيطرف از كي هرخارج از اراده  رمترقبهيغ يهاهدر (همچون جنگ  شد،ندا

 )رهيدار و غدامنه يهايسوز آتش ،يرعاديغ يهاانيطغ و ليس زلزله، ردار،يواگ يهايماريب وعيش ،يعموم اعتصاب انقالب، نشده، اياعم از اعالم شده 
كتباً به طرف  حادثه وقوعهفته از  كيرا حداكثر ظرف  موضــوع ديكند، با فايا را قرارداد نيا در خود تعهدات از يقســمت اينتواند تمام  طرف قرارداد كي
 فورس طيشــرا يبرقرار مدت چنانچه. افتاد خواهد قيمذكور فورس ماژور به تعو طيتا رفع شــرا يانجام تعهدات و ،يطيشــرا نياطالع دهد. در چن گريد

سخ حق مقابل طرف انجامد، طول به ماه كي از شيب ماژور سخ صورت در حال هر در. دارد را قرارداد ف سخ عدم اي ف  انجام به متعهد نيطرف قرارداد، ف
  باشند. يم ماده نيا موضوع رمترقبهيغ حادثه وقوع خيتار تا خود يقرارداد تعهدات هيكل

  حل اختالف )١٢ماده (
س صورت بروز هرگونه اختالف در تف ضوع قرارداد، نيا مفاد ياجرا اي ريدر س نيطرف انيم مذاكره قيطر از بدواً مو شد رفع و يبرر صورت. خواهد  كه يدر

 موضــوع اختالف را به منظور حصــول ســازش به كانون ،قانون بازار اوراق بهادار ٣٦طبق ماده تواند يم طرف هر نشــود، حاصــل توافق روز يســ ظرف
صورت عدم حصول سازش در كانون رانيا يگذارهيسرما ينهادها ضوع يداور اتيبه اختالف، ه يدگيرس ييمرجع نها، مذكور، ارجاع دهد. در  ماده  مو

   قانون بازار اوراق بهادار خواهد بود. ٣٧

  موارد ريسا )١٣ماده (
 وكاركسب يهاشاخص يابيارز نامهوهيش و "مصوب وزارت صمت ياعتبار يبندرتبه و ياعتبارسنج كپارچهي سامانه يهاشاخصدستورالعمل " ) ١

و  برهان نيمابيناظر بر روابط ف هاآن در شده نييتع ضوابط ريسا و فيتكال و حقوق, هاتيمسئول و فيوظا ف،يتعار هيكل و يفعاالن اقتصاد يفيك
اتيعمل در عمل مالكرا  رديگيمذكور كه در طول دوره قرارداد صورت م نامهوهيو ش در دستورالعمل رييهر گونه تغ نيبوده و طرف يمشتر

 ،باشــد رتيمغا يدارا هاآن يآت راتييتغ ايمذكور  نامهوهيشــ اي دســتورالعمل با قرارداد نيا از ييهابخش كه يموارد در و دهنديم قرار يابيارز 
.باشديداشته و نافذ م تيمفاد دستورالعمل مورد اشاره اولو
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ساً نيطرف از كي هر ) ٢  گر،يد طرف يكتب تيرضا بدون ندارد حق نيطرف از كي چيه و بوده قرارداد نيا موجب به خود تعهدات يفايا به متعهد رأ
 .ندياقدام نما ريجزئاً، به غ اي الًخود، ك يهاتيمسئول و اراتياخت ازات،يامت تعهدات، يواگذار به نسبت

ضوع  ريسا و يابيارز نامه وهيش ) ٣ سان يعموم صورت هب ،يابيارز اتيعملموارد مرتبط با مو  www.bcr.irبه آدرس  برهان يدر درگاه اطالع ر
 .رنديگقرار  يبازنگر موردبرهان،  توسط تواننديم كه دهديمانجام  موارد نياموضوع قرارداد را با لحاظ  برهانشده و  افشا

 نييوزارت صــمت تع اي يكيتجارت الكترون ةكه مركز توســع ينيمع يزمان يهادوره در مربوطه مقررات طبق ديبامحاســبه و اعالم شــده  ازيامت ) ٤
سانو به يبازنگر كند،يم شد. ةاز درج صورت نيا ريغ درشود  يروزر ساقط خواهد  سبه ازيامت اعتبار ةدور حداكثر اعتبار   از سال كي شده، محا

 خواهد بود. ازياعالم امت خيتار
سارت نه،يدر قبال جبران هرگونه هز برهان    ) ٥ ستفاده ليدل به كه يانيز و خ شده  ازياز امت ا ستفاده از گزارش  اياعالم  سب  مربوطها ) به مورد(ح

  .داشت نخواهد يتيگونه مسئول چيوارد شود، ه گريهر شخص ثالث د اي يمشتر
شتر برهان ) ٦ شتر كي عنوان هرا ب يحق دارد نام م ستفاده نموده در معرف يابيكه از خدمات ارز يم ستفاده  يا شده ا سوابق خدمات انجام  خود و 

 .دينما افشا يعموم صورت هرا ب يخود با مشتر يو تجار يروابط مال ،يو در صورت الزام قانون دينما
مســتندات  ايطرف قرارداد ملزم به ارائه اطالعات  كي ،يقانون صــالحيدســتورات مقامات ذ اياالتباع الزم مقررات و نيكه طبق قوان يدر صــورت ) ٧

ضوع ا سا نيمو شخاص  ريماده به  شا ايا شا ايآنها گردد، ارائه  يعموم ياف ستورات مقامات ذ ايو مقررات  نيآنها در حدود قوان ياف از  صالحيد
 شود.يمحسوب نم قرارداد نيبه منزله نقض مفاد ا ،يو يسو

 يقانون اقامتگاه )١٤ماده (
شان شان عنوان هب قرارداد يابتداشده  ديق ين شديم نيطرف يقانون ين شان ،قرارداد گريبه طرف د يكتب اعالمتواند با يم قرارداد نيطرف از كي. هربا  ين
سناد و اوراق اداردهد رييخود را در مدت قرارداد تغ يقانون ضا ي. ارسال هرگونه ا طرف به  كيها از هيها و احضارهياخطار ،ياعم از مرسوالت ادار ييو ق
 شده افتيده، ابالغ شده به طرف مقابل و درما نياعالم شده طبق ا ينشان نيبه آخر رييدر صورت تغ ايشده  ديق قراردادطرف مقابل كه در  يقانون ينشان

  .خواهد شد ي، تلقيو توسط

ــال اطالعات ــتندات الزم برا ،ارس ــوع قرارداد م يمدارك و مس ــا قياز طر توانديانجام موض نرم اي) ليمي(ا انامهياز جمله فكس، را يارتباط يمجار ريس
 يملزم است، برا يمشترصورت  نيا در اعالم شده و يمشتر به برهانتوسط  يكتب صورت هب مذكور يمجار. رديگ صورتخاص  يكيالكترون يافزارها

 و بوده يرسم اطالعات عنوان هب يمجار نيا قيطر از يارسال اطالعات گونه هر .كند استفاده شده نييتع يارتباط يهاارسال اطالعات و مستندات از راه
  .باشديم يمشتر دييتا مورد
  آن عيتوز ةنحو و قرارداد نسخ) ١٥( ةماد

 ديينسخه، در تأ دوباشند. تمام صفحات قرارداد در هر يكه در حكم واحد م دهيگرد مينسخه تنظ سهه بوده و در صرتب ٧ اده وم ١٥ن قرارداد مشتمل بريا
س نيطرف يمفاد آن به امضا ست.  دهير سخه از قرارداد در اخت كيا شتر ارين سخه در اخت كي ،يم سخه در اختيار سازمان بيمه تامين  برهان ارين و يك ن

  قرار خواهد گرفت. اجتماعي
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