شماره:
تاریخ:

فرم مشخصات
⦁ اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیر مجاز قرار داده نمیشود.
⦁ بخشهای مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخشها که به عبارتهای (اطالعات مشتری)
و اطالعات نماینده مشخص شده است با توجه به نقش تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به فرد تکمیل
گردد.
⦁ نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی طبق تبصره  ۱بند  ۱-۲-۴ماده  ۴دستورالعمل
شناسایی مشتریان در بازار سرمایه باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص مورد شناسایی قرار گیرند.
 -1مشخصات مشتری/نماینده:

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

جنسیت:

کد ملی:

محل تولد:

محل صدور:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

سری شناسنامه (حرف):

سری شناسنامه (دو رقم):

سریال شناسنامه:

 -2اطالعات ارتباطی:

استان:

شهر:

کدپستی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

ایمیل:

آدرس:
 -3اطالعات شغلی:

عنوانشغل:

تاریخ اشتغال:

نام شرکت:

سمت:

تلفن محل کار:

فکس محل کار:

کدپستی:

آدرس:

 -4اطالعات مالی:

بینی میکنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه چقدر است؟
بهادار:
میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایهگذاری در اوراق پیش
 -5اطالعات حساب بانکی:

شهرستان:

کد شعبه:

شماره شبا:

نام شعبه:

نام بانک:

شماره حساب بانکی:

نوع حساب:

تذکر :۱حساب اعالم شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حسابهای مشترک
معذور است.
تذکر :۲مطالبات مشتری از کارگزار صرفا به حساب اعالم شده مذکور واریز خواهد شد مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی
جدید را کتبا به کارگزار اعالم نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.
 -6مشتری یا نماینده مشتری تعهد مینماید:
برای مشتری ایرانی :
 -۶-۱ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی
⦁ اصل شناسنامه (بعالوه در صورت وجود توضیحات مربوط
اطالعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع
به این فرم در صفحه توضیحات)
مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین
⦁ اصل کارت ملی
می کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نماید.
برای نماینده مشتری عالوه بر مدارک فوق حسب مورد تصویر
 -۶-۲اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه
مدارک اثبات کننده سمت نماینده به شرح زیر:
دریافتی (کد معامالتی) را ندهد و در صورت اقدام
مقررات مربوطه (
⦁ در مورد وکیل :وکالتنامه که طبق
موضوع را بالفاصله به کارگزاری اطالع دهد.
دستورالعمل نحوه انجام معامالت وکالتی اوراق بهادار) به
 -۶-۳تغییرات کد پستی و اطالعات مربوط به نشانی
تایید رسیده باشد.
خود را به مراجع ذیربط اطالع دهد.آخرین نشانی
⦁ در مورد قیم :قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذیصالح
متقاضی نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه
قضایی صادر شده باشد.
است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راسا اصالح
⦁ در مورد ولی :مدارک هویتی ولی حسب مورد .در مورد ولی
نکرده باشد.
(توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر کمتر از
 -۶-۴هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را با مستندات
 ۱۸سال تمام محسوب می شوند.
مربوط در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند.
⦁ در مورد نماینده شخص حقوقی :مدارک مثبته نمایندگی این
الزم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به
اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است این
شرح ذیل اخذ نموده و اطالعات ثبت شده در این
اشخاص باید هر کدام بطور جداگانه فرم مشخصات نماینده
فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر
مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.
برابر اصل این مدارک توسط کارکنان ذی ربط در
کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.
قرارداد سامانه برخط -مقدمه :در اجرای ماده  « ۱۴دستورالعمل اجرایی معامالت برخط»  ،این قرارداد بین شرکت کارگزاری مهرآفرین
(سهامی خاص) به شماره ثبت  ۲۴۱۳۷۷و شناسه ملی  ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵با نمایندگی آقای اسماعیل فوادیان (به سمت مدیرعامل) و آقای
شهرام چراغی (به سمت رئیس هیئت مدیره) به نشانی خیابان وزرا،خیابان ۱۸ام ،پالک  ،۱۶کدپستی  ،۱۵۱۱۷۳۶۵۵۱شماره تلفن  ۸۳۵۷۰و
نشانی سایت اینترنتی  Mehrbroker.comکه از این پس «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر
از طرف دیگر ،به شرح مواد ذیل منعقد گردید:
کدملی:

شماره شناسنامه:

نام پدر:

جنسیت:

کد بورسی:

تلفن همراه:

تلفن منزل با کد شهر:

نام و نام خانوادگی:

تلفن محل کار با کد شهر:

پست الکترونیک:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس منزل و کدپستی:
آدرس محل کار:

نام و امضاء متصدی پذیرش:

امضا مشتری  /نماینده:

اثر انگشت مشتری /
نماینده:

تاریخ:

شماره:
تاریخ:

مشخصات نماینده قانونی( :در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا میشود):
تلفن منزل با کد شهر:
تلفن همراه:
نام و نام خانوادگی:
آ درس منزل و کد پستی:

ً
اختصارا
 -1در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار
ً
اختصارا
«سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
«کانون» نامیده شدهاند.
ً
اختصارا
 -2در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معامالت برخط»
«دستورالعمل» نامیده می شود و اصطالحات تعریف شده در آن به
همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفتهاند.
 -3منظور از «کارگزار» در این قرارداد« ،کارگزار یا
کارگزار/معاملهگر» موضوع بند  ۹دستورالعمل اجرایی معامالت
برخط است.
کلیه مصوبات هیات وزیران ،شورای عالی بورس و اوراق بهادار
-4
و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و
فعاالن آن در این قرارداد «مقررات» نامیده میشود.
زیرساخت بر خطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله،
-5
حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت
میگیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا
« زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معاملهگر» موضوع
بندهای  ۴و  ۵ماده  ۱دستورالعمل اجرایی معامالت برخط ،در
این قرارداد «سامانه» نامیده میشود.
ماده  -۱موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط ( )online
کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس
ایران ،بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران
ماده  -۲مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.
ماده  -۳حقوق و تعهدات کارگزار
کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از
.1
سامانه را از طریق ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه
ِ
ِ ثبت شده مشتری
ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه
در مقدمه قرارداد ،ظرف حداكثر یك هفته پس از امضاي قرارداد
در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم)
قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد.
کار گزار متعهد به ثبت و نگهداري كلیه سوابق
.2
تراكنش هاي دریافتي از مشتري و ارسالي به وي در سامانه است.
همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبتشده توسط
مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.
در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و
.3
مقررات یا ایجاد م خاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار،
كارگزار مي تواند اقدامات پیشگیرانه اي از قبیل محدود كردن
دسترسي مشتریان یا سفارش هاي آنها به عمل آورد .در صورت اعمال
این محدودیت ها ،كارگزار مسئولیتي در قبال خسارات وارده به
مشتری نخواهد داشت.
اعمال هرگونه محدودیت بر م عامالت مشتري یا دسترسی وی
.4
به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط
با اعالم سازمان یا بورس باشد .در صورت اعمال این محدودیتها،
كارگزار مسئولیتي در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد
داشت .در صورت اعمال هرگونه محدودیت موضوع این ماده ،کارگزار
موظف به اطالع رسانی به مشتری مطابق با روش های مندرج در این
قرارداد است.
کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه
.5
را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود
به مشتری اعالم نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام
کند.
کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب
.6
می کند ،امکان حذف یا ویرایش سفارشهای ثبت شده را از مشتری
سلب نماید .همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش های وارد شده
توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت
موظف به نگهداری دالیل و مستندات مربوطه اس ت .در هر دو مورد
کارگزار موظف به اعالم موضوع به همراه دالیل به مشتری است.
کارگزار متعهد است داده ها و اطالعات مربوط به مشتري
.7
را محرمانه نگه دارد.
تبصره :کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود،
اطالعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذیصالح
قرار دهد.

نام و امضاء متصدی پذیرش:

کارگزار متعهد است از طریق سامانه ،همواره جزئیات
.8
وضعیت حساب ،قدرت خرید و سوابق سفارش ها و معامالت مشتری را
در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعالم مغایرت از سوی مشتری،
در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعالم نتیجه بررسی به وی
اقدام نماید.
در صورت وقوع هرگونه اختالل در دسترسی به سامانه در
.9
موارد قابل پیش بینی ،کارگزار موظف به اطالع رسانی به مشتری
قبل از وقوع اختالل است و در موارد غیرقابل پیشبینی باید
بالفاصله پس از وقوع اختالل نسبت به اطالع رسانی به مشتری اقدام
نماید.
کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا
.10
تارنمای رسمی خود به اطالع مشتری برساند:
لیست نسخه های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
رویه های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان های آن (مطابق
مقررات سازمان)؛
مخاطرات استفاده از سامانه؛
اطالعات الزم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان
اتمام مجوز ،تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر
دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛
رویه هایی برای ویرایش یا حذف سفارشهای ثبتشده و
ثبت سفارش جدید در زمانی که اختاللی در سامانه وجود
داشته باشد؛
قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابالغی توسط
سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.
کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از
.11
اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله
انجام معامالت برخط ندارد.
کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه
.12
وجهی را از مشتری دریافت نمینماید بنابراین امضای این
قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به
مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی کند و چنانچه در نتیجه
قطعی ،کندی یا بروز اختالل در سامانه بنا به هر دلیل،
دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن
نباشد ،کارگزار مسئول جبران خسارت های وارده به مشتری در
نتیجه قطعی ،کندی یا بروز اختالل در سامانه نخواهد بود
و در صورت قطعی ،کندی یا بروز اختالل در سامانه ،مشتری
می تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعالمی
کارگزار بر اساس بند  ۱۱این ماده ،نسبت به ویرایش یا
حذف سفارشهای ثبتشده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.
ماده  -4حقوق و تعهدات مشتري
مشتري باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز
.1
هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که الزم
باشد به کارگزار ارائه نماید.
مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در
.2
اختیار وی قرار میگ یرد را در اولین دفعه ورود به سامانه
تغییر دهد.
مشتري تعهد مي كند از انجام هرگونه اقدام كه منجر
.3
به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دست کاری بازار و
معامالت مبتني بر اطالعات نهاني خودداري نماید.
مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این
.4
قرارداد ،استفاده از سامانه ،ثبت سفارش های خرید و فروش،
انجام معامله ،تمامی واریزها و برداشت ها و تمامی
اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله ،کلیه
قوانین و مقررات و الزامات ابالغی توسط سازمان و سایر
مراجع ذی صالح و شرایط اعالمي توسط کارگزار را رعایت نماید.
در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت هایی است که در
نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد
توسط وی حادث شود.
مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در
.5
بانکی که کارگزار اعالم می کند ،جهت دریافت وجوه معرفی
ً از طریق واریز وجه
نماید .هرگونه پرداخت به مشتری صرفا
به حساب یادشده امکانپذیر است.
مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام
.6
كاربري و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان

امضا مشتری  /نماینده:

اثر انگشت مشتری /
نماینده:

تاریخ:

شماره:
تاریخ:
حاصله كه از طریق نام كاربري و یا رمز عبور مشتري صورت
مشتري اقرار مي نماید كه از دانش كافي در خصوص قوانین و
.16
مي گیرد ،بر عهده مشتری است.
مقررات معامالتي و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار
تمامی سفارش ها ،معامالت و کلیه اقداماتی که در
.7
سرمایه برخوردار است.
فرآیندهای پیش ،حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید،
مشتري اقرار مي نماید كه از دانش كافي در خصوص قوانین و
.17
پذیرش یا امضای تعهدنامهها ،بیانیهها ،اطالعیهها ،واری ز
مقررات معامالتي و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار
وجه به حساب کارگزار ،درخواست دریافت وجه از کارگزار،
سرمایه برخوردار است.
ثبت ،ویرایش و حذف سفارش ها ،معامالت انجامشده ،درخواست
ماده  )۵قابليت استناد داده پيامها
تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه ،بارگذار ی
دادهپیامها و سوابق كلیة تراكنش هاي دریافتي از مشتري و ارسالي
به وي كه با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این
کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه،
قرارداد ایجاد و نگهداري شده است در حكم اسناد معتبر و قابل
صدور حواله و تحویل کاال ،تعیین باربری و مقصد حمل کاال،
استناد در مراجع قضایي و حقوقي است .در صورت بروز اختالف بین
اعالم تاخیر در تحویل کاال ،درخواست تحویل کاال با تاخیر،
کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و دادهپیام ها ،اطالعات
درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تاخیر در تحویل کاال و
مندرج در سامانه ،معتبر و براي طرفین الزماالتباع است.
 )...از طریق سامانه و با استفاده از نام كاربري و رمز
ماده  )۶فورس ماژور (قوه قاهره)
عبور مشتری صورت مي گیرد ،به منزله اقدام توسط شخص مشتر ی
هر گاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجیِ
است و مشتری تحت هیچ عنوان نمیتواند سفارشها ،معامالت ی ا
غیر قابل رفع و غیرقابل پیش بینی ،غیرممکن شود یا به تاخیر
افتد ،کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر
به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجامشده از طریق سامانه
در اجرای قرارداد نیست .در این صورت کارگزار مکلف است از طریق
را انکار نماید یا ثبت سفارش ،انجام معامله یا هرگونه
سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطالع دهد.
اقدام انجامگرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب
ماده  )۷نحوه برقراری ارتباط بين مشتری و کارگزار
نماید.
در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم
مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت
.8
به اطالع رسانی به مشتری است ،کلیه اطالعرسانی ها و مکاتبات به
کلیه اطالعات ،اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام
یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام میگردد:
كاربري و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری میشود ،تأیی د
ارسال پیامک به شماره موبایل درجشده مشتری در
مقدمه این قرارداد
مینماید .در هر حال کلیه تبعات و مسئولیتهای کیفری و
حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیر واقعی ی ا
ارسال به پست الکترونیکی درج شده مشتری در
مقدمه این قرارداد
ً بر عهده
ارائه اطالعات به نحو غیر صحیح در سامانه ،تماما
اعالم در سامانه
مشتری خواهد بود.
مشتری متعهد میگردد اطالعات احراز هویت خود در
.9
اعالم در سایت اینترنتی کارگزار
تبصره :در صورتی که مشتری بیش از یکی از روشهای فوق را
سامانه (از جمله نام کاربری ،رمز عبور ،رمز یکبار مصرف)
انتخاب نماید ،اطالع رسانی از طریق هر یک از روشهای
را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد .در غیر اینصورت
انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.
هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد
ماده  )۸انحالل قرارداد
بود.
 -۱در موارد زیر قرارداد منفسخ میگردد:
مشتري متعهد است سفارش هاي خرید و فروش روزانه
.10
تخلف مشتري از قوانین و مقررات مربوطه و با
خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف هاي اعالمي توسط
اعالم مراجع ذیصالح
سازمان یا بورس به سامانه ارسال كند.
تعلیق به مدت بیش از یك ماه یا لغو مجوز کارگزار
مشتري کلیه مسئولیتها و تبعات ناشي از استفادهی
.11
 -۲هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعالم
کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.
نادرست از سامانه را بر عهده ميگیرد.
تبصره  :۱همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعالم
 ۹۰روز
در صورت عدم انجام معامله توسط مشتري به مدت
.12
کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.
متوالي از طریق سامانه ،کارگزار میتواند دسترسي مشتري را
تبصره  :۲در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد ،مشتری مکلف است
غیر فعال نماید.
ً نسبت به تسویة كلیة دیون و تعهدات ناشي از معامالت
فورا
مشتري متعهد مي شود ،اصول امنیت سختافزاري و نرمافزاري
.13
برخط اقدام نماید.
ماده  )۹حل و فصل اختالفات
و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزارهاي ضد
در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از
ویروس مناسب ،محافظت از شناسه كاربر ،كلیدواژهها،
این قرارداد ،ترتیبات مقرر در مواد  ۳۶و  ۳۷قانون بازار
كدهاي رمزي و كلیه اطالعات دریافتي از کارگزار را به
اوراق بهادار در مورد حل اختالف الزماالجرا است.
منظور جلوگیري از دسترسي هاي غیر مجاز به سامانه ،رعایت
ماده  )۱۰اقامتگاه قانونی و اطالعات تماس طرفين
نماید.
نشانی و اطالعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر
شده است .هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطالعات
مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معامالت انجامشده از
.14
تماس موظف است نشانی و اطالعات تماس جدید خود را ظرف مدت
طریق سامانه و كارمزدهاي مربوطه در چارچوب در سامانه و
ً
حداکثر  ۷روز پس از تغییر کتبا به طرف دیگر اطالع دهد .تا
نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر
زمانی که نشانی و اطالعات تماس جدید اعالم نشده ،مکاتبات به
گونه بهرهبرداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به
نشانی قبلی ارسال و بر قراری ارتباط از طریق اطالعات تماس
واسطه دیگری نیست و نمیتواند حق استفاده از این خدمات
قبلی انجام میشود.
را به شخص دیگری واگذار کند.قوانین و مقررات است.
تبصره :اعالم نشانی و اطالعات تماس جدید کارگزار بر روی سایت
مشتري مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده
.15
اینترنتی کارگزار به منزله اعالم آن به مشتری خواهد بود.
 .18این قرارداد در  ۱۰ماده و  ۵تبصره ،در دو نسخه که هر دو
غیرمجاز از نام کابری و رمز عبور یا حساب(های) بانکی
تاریخ
در
و
شد
تنظیم
دارند،
واحد
اعتبار
ً به کارگزار اطالع دهد .مشتري مجاز به
خود ،موضوع را فورا
 .......................به امضای طرفین رسید و هر یک از
هیچ گونه دخل و تصرف
طرفین با امضای نسخه طرف مقابل ،به دریافت نسخه خود اقرار
مینماید.
.

آزمون ارزیابی صالحیت حرفه ای داوطلب استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
 .1منظور از  EPSچیست؟
الف– درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات ،بر تعداد کل سهام شرکت ،محاسبه میشود .ب– میزان سود
تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم ج– معیاری است که درآمد ساالنه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه میکند .د – از تقسیم قیمت
بازار به درآمد یک سهم دست میآید.
کدامیک از شرکت های بورسی زیر از تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون هستند؟
.2
الف– مهرکام پارس ب– نیروی محرکه ج – ایران خودرو دیزل د–کمباینسازی ایران
 .3کدامیک از گزینه ها زیر جزء مزایای معامالت آنالین نمیباشد؟
الف– سرمایهگذار مطمئن است که سفارش او دقیق در زمان مورد نظر وارد سامانه معامالت میشود .ب– نقل و انتقال وجه بدون مراجعه
به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام میشود .ج– امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه د –بروز اختالف احتمالی میان
کارگزار و مشتری در خصوص زمان ورود سفارش.

نام و امضاء متصدی پذیرش:

امضا مشتری  /نماینده:

اثر انگشت مشتری /
نماینده:

تاریخ:

شماره:
تاریخ:

اینجانب  .....................................در تاریخ  ............./........../......در آزمون فوق شرکت نموده و
بالفاصله پس از پایان آزمون از نمره کسب شده و نتیجه آزمون مطلع شدم .متعهد می شوم در صورت قبولی د ر آزمون ،ضمن تکمیل فرم
تعهدنامه
احراز شر ایط در صورتی که در این کارگزاری فرم شناسایی و احراز هویت را تکمیل نکرده ام ،بالفاصله به این امر اقدام کرده و
مدارک و مستندات الزم را به کارگزاری مهرآفرین ارائه نمایم.
محل برگزاری آزمون................................ :
نام متصدی آزمون...................................... :
درصد پاسخ های صحیح .......................... :حداقل نمره قبولی :
تعداد پاسخ های صحیح........................ :
 70درصد  -نتیجه آزمون................. :

رسید تحویل کد کاربری معامالت برخط
عبور
رمز
و
کاربری
نام
بدینوسیله
 .......................................................تحویل گردید.

معامالت

برخط

توسط

اینجانب

آزمون ارزیابی صالحیت حرفه ای داوطلب استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار (معامالت آنالین)
نام و نام خانوادگی داوطلب ............................................................... :تاریخ آزمون:
 .........../......../........مقطع و رشته تحصیلی................................ :
قرارداد اعتباری :بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب
هیأت مدیره سازمان ،این قرارداد بین شرکت کارگزاری مهر آفرین
(سهامی خاص) به شماره ثبت  ۲۴۱۳۷۷به نمایندگی آقای اسماعیل
فوادیان مدیر عامل براساس روزنامه رسمی شماره  ۷۴۸۵مورخ
 ۱۵/۱۲/۱۳۸۳به نشانی تهران ،خیابان خالد اسالمبولی (وزراء)،
خیابان هجدهم ،پالک  ،۱۶کد پستی  ،۱۵۱۱۷۳۶۵۵۶شماره تلفن ،83570
اینترنتی
سایت
نشانی
به
،83575500
نمابر
شماره
که از این پس در این قرارداد (کارگزار
www.mehrbroker.com
اعتبار دهنده) نامیده می شود از یک طرف و :
.........................................
خانم
آقای/
 ...........................به شماره شناسنامه
فرزند
............
صدور
محل
..............................
داراي كد ملي ........................................
شماره
معامالتی
كد
دارای
نشانی
به
.......................................
........................................................
کدپستی
...........................
تماس
شماره
..............................
پست
نشانی
........................................
الکترونیکی  ................................که از این پس
در این قرارداد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر ،به شرح زیر
منعقد گردید.
ً "سازمان"،
در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصارا
ً
شرکت بورس اوراق بهادار تهران اختصارا "بورس تهران" ،شرکت
ً
فرابورس ایران  ،شرکت سپردهگذاری
فرابورس ایران اختصارا
ً "شرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اختصارا
مرکزی" ،قوانین ،مصوبات هیأت وزیران ،شورای عالی بورس و
ً
اوراق بهادار ،سازمان ،بورس تهران و فرابورس ایران اختصارا
"مقررات" نامیده شدهاند.
دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
تهران و فرابورس ایران ،مصوب  ۹/۱۰/۱۳۹۱هیأت مدیرة سازمان و
اصالحیه یا اصالحیه های بعدی آن حسب مورد ،در این قرارداد
"دستورالعمل خرید اعتباری" نامیده میشود.
«قرارداد خرید اعتباری» ،قراردادی است که به موجب آن کارگزار
اعتبار دهنده با استفاده از منابع داخلی و منابع بانکی که
بر اساس قرارداد مشارکت مدنی در اختیار دارد ،به خرید نقدی
اوراق بهادار مورد سفارش مشتری اقدام نموده و به صورت مرابحه
مدتدار به وی می فروشد و مشتری نیز متعهد است که در سررسید
یا سررسیدهای مقرر ،بدهی خود را به کارگزار اعتباردهنده
بپردازد و چنانچه در پرداخت آن کوتاهی نماید ملزم به پرداخت
وجه التزام مندرج در این قرارداد میباشد.
ماده  - ۱موضوع قرارداد
موضوع قرارداد ،خرید نقدی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس
تهران و فرابورس ایران حسب سفارش مشتری ،توسط کارگزار
اعتباردهنده و بیع مرابحه مدت دار آن برای وی می باشد .کارگزار
اعتبار دهنده مبلغ خرید را از محل منابع خود یا منابع بانکی
که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی در اختیار دارد با رعایت
مقررات ،پرداخت و با واگذاری اوراق بهادار خریداریشده به
مشتری ،ثمن معامله (مبلغ خرید+سود مرابحه) را به حساب بدهی
تجاری وی منظور می نماید .مشتری نیز طبق شرایط مقرر در این
قرارداد و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری مکلف به پرداخت آن
به کارگزار اعتبار دهنده خواهد بود.
ماده  -۲مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ  ................لغایت تاریخ
 .................به مدت  .......روز /ماه است.
تبصره :موارد بدهی ناشی از خرید های عرضه اولیه و ابطال معامالت
توسط مدیریت بازار ،مشمول تاریخ قرارداد نمی باشد و مشتریان
می بایست در تاریخ موثر تسویه گردد.
ماده  -۳سقف اعتبار تخصيصی
سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت انجام موضوع قرارداد در مدت
قرارداد ،حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری که طبق
مبلغ
یا
می شود
محاسبه
اعتباری
خرید
دستورالعمل
 ........................لایر هر کدام که کمتر باشد ،خواهد بو د
 .این مبلغ در هر حال نباید بیش از مقدار مشخص توسط دستورالعمل
نام و امضاء متصدی پذیرش:

سازمان از کل هر خرید ،توسط مشتری باشد .
تبصره :کارگزار اعتباردهنده می تواند بر اساس اعتبارسنجی که
از مشتری بعمل می آورد ،در هر زمان اقدام به کاهش یا افزایش
سقف اعتبار تخصیصی به مشتری نموده و مراتب را به روش یا روشهای
مذکور در ماده  ۵این قرارداد به وی اعالم نماید .در هر حال سقف
اعتبار تخصیصی با رعایت مقررات در هیچ زمانی بیشتر از ماند ه
حساب تضمین مشتری نخواهد بود.
ماده  - ۴حقوق و تعهدات طرفين
 -1به موجب این قرارداد ،مشتری به کارگزار اعتباردهنده وکالت
می دهد که بالفاصله بعد از خرید اوراق بهادار موضوع این قرارداد،
آن را بر اساس بیع مرابحه به او بفروشد.
 -2مشتری متعهد است بدهی خود را بابت انجام خرید اعتباری در هر
مورد در سررسید های اعالم شده توسط کارگزار اعتباردهنده پرداخت
نماید .در صورت عدم تسویه بدهی در موعد یا مواعد مقرر ،کارگزار
اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را
برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری خواهد داشت .و در
غیر اینصورت قرارداد تمدید نخواهد شد و برابر مقررات خرید
اعتباری در مورد وی اعمال خواهد شد .
 -3به موجب این قرارداد مشتری کارگزار اعتبار دهنده را وکیل خود
با حق توکیل به غیر و وصی خود می کند تا در صورتیکه کسری مندرج
در اخطاریه کسری حساب تضمین را در مهلت مقرر به طور کامل
برطرف نماید ،کارگزار اعتبار دهنده تضامین را بفر وشد یا تبدیل
به نقد نموده و بدهی تجاری خود را از آن محل تسویه نماید.
 -4تبصره :در صورتی که تضمین مشتری موضوع این بند جهت تسویه
ً نسبت به فروش ،نقد کردن و
کفایت ننماید یا وی نتواند رأسا
استفاده از آن اقدام نماید ،کارگزار اعتباردهنده مطابق ماد ه
 ۳۶قانون بازار اوراق بهادار ،حق طرح دعوا و مطالبه وجه التزام
متعلقه در مرجع ذیصالح را دارد.
 -5مشتری با انعقاد این قرارداد ،حق توثیق اوراق بهادار موضوع
حساب تضمین نزد اشخاص ثالث را از خود ساقط نمود.
 -6امضای این قرارداد به معنی التزام کارگزار اعتبار دهنده
به پذیرش بدون قید و شرط درخواست خرید اعتباری و بیع مرابحه
به مشتری نیست و در هر درخواست ،کارگزار اعتبار دهنده
اختیار دارد نسبت به آن به صالحدید خود تصمیم گیری نماید.
در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست م شتری ،کارگزار اعتبار
دهنده موضوع را به اطالع مشتری می رساند و مشتری حق هیچگونه
ادعایی در این خصوص ندارد.
 -7قرارداد حاضر قائم به شخص بوده و مشتری به هر نحو حق انتقال
یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد.
 -8کارگزار اعتبار دهنده ملزم به به روزرسانی حساب تضمین
موضوع دستورالعمل خرید اعتباری مطابق با مقررات مربوطه
میباشد.
 -9کارگزار اعتبار دهنده ،میزان بدهی تجاری و مانده به
روزرسانی شده حساب تضمین و مابه التفاوت این دو مبلغ را در
پایان هر روز کاری ،از طریق سایت اینترنتی و با رمز عبور
و نام کارب ری که در اختیار مشتری می گذارد ،در دسترس مشتری
قرار می دهد .مشتری نیز متعهد به کنترل ،بررسی و عنداللزوم
رفع کسری حساب تضمین میباشد.
مشتری متعهد به رفع کسری حساب تضمین خود حسب اعالم
-10
کارگزار اعتبار دهنده مطابق ماده  ۵این قرارداد و مقررات
دستورالعمل خرید اعتباری میباشد.
سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد به آن
-11
اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده
و مفاد آن ،شروط ضمنی این قرارداد محسوب می شود .در موارد
ابهام قرارداد ،مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد
بود.
مشتری اختیار تغییر کارگزار ناظر اوراق بهاداری را
-12
که مطابق دستورالعمل خرید اعتباری به عنوان تضامین بدهی
تجاری وی منظور شده است ،از خود سلب نمود.
تبصره :مشتری می تواند فقط در مورد اوراق بهاداری که مازاد
بر بدهی تجاری وی می باشد اقدام به تغییر کارگزار ناظر
نماید.
مشتری اقرار می نماید اوراق بهادار موضوع تضمین بدهی
-13
تجاری ،در تملک وی بوده و حقوق مالکانه آن به عللی از جمله

امضا مشتری  /نماینده:

اثر انگشت مشتری /
نماینده:

تاریخ:

شماره:
تاریخ:

وثیقه شدن ،مسدود شدن یا ممنوع المعامله شدن ،محدود نشده
است .در صورتی که اوراق بهادار منظور شده به عنوان تضمین
بدهی تجاری مشتری فاقد اوصاف ذکر شده باشند ،کارگزار
اعتباردهنده می تواند خرید اعتباری برای مشتری را تا
جایگزین کردن اوراق بهادار جدید متوقف نماید .بدیهی است
در این صورت مشتری مسئول جبران کلیه خسارات وارده ناشی از
اظهارات خالف واقع خود خواهد بود.
مشتری به موجب این قرارداد به کارگزار اعتبار دهنده
-14
وکالت بالعزل می دهد تا چنانچه یک روز کاری قبل از پایان
مهلت اعمال حق تقدم خرید سهامی که تضمین بدهی تجاری وی
می باشد ،نسبت به تادیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید اقدام
نکند( ،به صالحدید خود یکی از) اقدامات ذیل را اتخاذ نماید:
حق تقدم را با پرداخت وجه پذیره نویسی اعمال و اقدامات الزم
را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد ،سپس مبلغ
پرداختی از این بابت را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور
نماید.
اقدام به فروش حق تقدم نماید و مبلغ حاصل از فروش را از
بدهی تجاری مشتری کسر نماید.
تبصره  :۱وکالت کارگزار اعتبار دهنده شامل حالتی که قیمت
پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره نویسی سهام
جدید باشد ،نمیشود.
ماده  -۵نحوه ارسال اخطاریه کسری حساب تضمين
ارسال اخطاریه کسری حساب تضمین توسط کارگزار اعتباردهنده،
موضوع دستورالعمل خرید اعتباری از طریق ،مرکز تماس کارگزار
آدرس:
به
الکترونیکی
پست
یا
دهنده
اعتبار
صورت
..........................................
می پذیرد .پس از ارسال اخطاریه ،مشتری موظف است به ترتیب
مقرر در ماده  12دستورالعمل خرید اعتباری ،نسبت به رفع
کسری حساب تضمین ظرف سه روز کاری اقدام نماید.
ماده  – ۶وجه التزام
مشتری به موجب شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورتی که در
تاریخ مقرر بدهی یا اقساط بدهی خود را به هر دلیل پرداخت
ننماید ،به ازای هر روز تاخیر معادل  ..........درصد از
بدهی سررسید گذشته را به عنوان وجه التزام به کارگزار اعتبار
دهنده بپردازد .این وجه قطعی بوده و کارگزار اعتباردهنده
اختیار استفاده از تضامین موضوع این قرارداد و اختیارات
مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود
خواهد داشت.
ماده  -۷فورس ماژور (قوه قاهره)
هرگاه به واسطه یک امر خارجی ،غیر قابل رفع و دفع و غیر
قابل پیش بینی ،اجرای تمام یا بخشی از قرارداد ،ممکن نباشد
یا به تاخیر افتد ،طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است
مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای
قرارداد نیست .در این صورت وی مکلف است در حداکثر  ...روز

ً به طرف مقابل اطالع دهد.
مراتب را کتبا
ماده  - ۸قرارداد در موارد ذیل خاتمه مییابد:

ابطال یا لغو مجوز کارگزار اعتبار دهنده توسط
مراجع ذیصالح،
ممنوعیت مشتری از انجام معامله با حکم مرجع
ذیصالح،
موت ،حجر یا ورشکستگی مشتری،
فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین قرارداد با اعالم
کتبی از سه روز پیش،
تبصره :همزمان با فسخ قرارداد ،هر یک از طرفین موظف
به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ ،حسب مورد
به طرف مقابل میباشد .کارگزار اعتباردهنده موظف است
مراتب فسخ را ظرف  ......روز به شرکت سپردهگذاری
مرکزی نیز اعالم کند.
اقاله کتبی طرفین
پایان مدت قرارداد
تبصره :در صورت خاتمه قرارداد ،مسئولیتها و وظایف
هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید
اعتباری قبل از خاتمه برای هر یک از آنها ایجاد شده
از جمله اختیار مندرج در بند  ۳ماده  ۴تا ایفاء و
اجرای کامل آنها بر جای خود باقی است.
ماده - ۹

حل اختالفات

در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا
بخشی از قرارداد ،ترتیبات مقرر در مواد  ۳۶و ۳۷
قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختالف الزماالجرا
است.
ماده - ۱۰

اقامتگاه قانونی طرفين

نشانی و اطالعات تماس طرفین همان است که در مقدمه
قرارداد ذکر شده است .هر یک از طرفین در صورت تغییر
نشانی و اطالعات تماس موظف است ،نشانی و اطالعات تماس
ً
جدید خود را ظرف مدت حداکثر  ۷روز پس از تغییر کتبا
به طرف دیگر اطالع دهد .تا زمانی که نشانی و اطالعات
تماس جدید اعالم نشده ،مکاتبات به نشانی قبلی و
برقراری ارتباط از طریق اطالعات تماس قبلی انجام
میشوند.
این قرارداد در  ۱۰ماده و  ۷تبصره ،در دو نسخه تنظیم
شد و در تاریخ  ........./... /...به امضای طرفین رسید و
هریک از طرفین ،یک نسخه از قرارداد را در اختیار
دارد.
قرارداد اینترنتی :این توافقنامه در اجرای ماده  24آیین نامه (معامالت در بورس اوراق بهادار تهران) بین
شرکت کارگزاری مهر آفرین (سهامی خاص) و مشتری با مشخصات زیر منعقد و به شرح زیر تعیین گردید.
نام پدر:
کد ملی:
شماره شناسنامه:
نام خانوادگی:
نام:
سری شناسنامه
سریال شناسنامه:
جنسیت:
تاریخ تولد:
محل صدور:
(عدد):
کدپستی:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
کد بورسی:
سری شناسنامه
(حرف):
آدرس:
پست الکترونیک:
نام و کد شعبه:
شهر شعبه:
نوع حساب:
نزد بانک:
شماره حساب:

ماده  -1موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و
مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری براساس
سفارش هایی که به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال
میشود.
ماده  -2مدت توافق نامه از تاریخ امضاء آن یکسال است که
خود به خود تمدید می گردد و با انصراف هر یک از طرفین و
اعالم الکترونیکی یا کتبی آن به طرف مقابل قابل فسخ میباشد
ماده  -3کارگزار  48ساعت پس از امضاء این توافقنامه ،نام
کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری
را در اختیار مشتری قرار می دهد .مسئولیت حفظ و مراقبت از
نام کاربری و رمز عبور بر عهده مشتری است.
ماده  -4در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربری،
کارگزار نام کاربری قبلی را باطل و نام کاربری جدید را
در اختیار مشتری قرار میدهد .در هر مورد که کارگزار الزم
بداند تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال می کند و
مراتب را بالفاصله به اطالع مشتری می رساند.
ماده  -5مشتری حساب بانکی ریالی خود را جهت واریز وجوه
حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح فوق به کارگزار معرفی
میکند و همچنین آدرس پست الکترونیکی خود را به شرح فوق
جهت ارسال صورت حساب رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار
کارگزاری قرار داده و متعهد میشود که حداقل هر  ۴۸ساعت
یکبار آن را کنترل نماید.
ماده  -6مشتری باید گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را
قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کارگزار
نام و امضاء متصدی پذیرش:

فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی موقت آن را
در اختیار دارد.
ماده  -۷مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که
سفارش خرید مجدد آن را به کارگزاری می دهد میباید در در
اختیار کارگزاری قرار داده باشد.
ماده  -۸در صورت انجام معامله کارگزار حداقل در پایان هر
هفته گزارشی از صورت وضعیت معامالت مشتری شامل معامالت
انجام شده وجوه دریافتی و پرداختی و نیز سفارشهای انجام
نشده خرید و فروش را بطور الکترونیکی برای مشتریان ارسال
می نماید .همچنین کارگزار می باید صورت حساب وضعیت مشتری
را حداقل ظرف مدت  ۲۴ساعت بعد از پایان روز که معامله
برای مشتری انجام میشود در اختیار وی قرار دهد.
ماده  -۹کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری
پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال میکند .در مواردی که
اجرای خرید و فروش مشتری برای کارگزار غیر ممکن باشد کارگزار
می باید حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش
و علت آن را به مشتری اعالم نماید.
ماده  -۱۰سفارشهای ارسالی توسط مشتری به مدت  ۵روز کاری
اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت آن سفارش باطل میشود
تغییر و اصالح سفارش فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط
مشتری ممکن است در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات
انجام معامله کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در
روز بعد است.
ماده  -۱۱کا رگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری

امضا مشتری  /نماینده:

اثر انگشت مشتری /
نماینده:

تاریخ:

شماره:
تاریخ:

و داده پیام های ارسالی به مشتری را در سامانه اطالعاتی خود
ثبت و نگهداری نماید در صورت بروز اختالف بین کارگزار و مشتری
در خصوص محتوای داده پیام ها اطالعات مندرج در سامانه اطالعاتی
کارگزار معتبر برای طرفین الزم االتباع است مشروط بر این که
اطالعات با گزارشهای دوره ای ماده  ۹مغایر نباشد.
ماده  -۱۲دستورالعمل اجرایی سفارشهای الکترونیکی اوراق
بهادار (مصوب  ۱۴/۹/۱۳۸۳هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس)
که در سایت کارگزار انعکاس دارد برای طرفین این قرارداد الزم
االجرا است.
ماده -13هرگاه به واسطه یک امر خارجی ،غیر قابل رفع و دفع و
غیر قابل پیشبینی ،اجرای تمام یا بخشی از قرارداد ،ممکن نباشد
یا به تاخیر افتد ،طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول
جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد
نیست .در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ...روز)
ً به طرف مقابل اطالع دهد.
مراتب را کتبا

نام و امضاء متصدی پذیرش:

امضا مشتری  /نماینده:

اثر انگشت مشتری /
نماینده:

تاریخ:

