
مانکارانینامه تمام خطر پمهیب

(C.A.R)



كه به شركت سهامي بيمه ايران كهه    ايپرسشنامهگذار مذكور در جدول مشخصات )كتبي بيمه پرسشنامهاساس  بر

هاي مندرج ( و نيز به استناد پاسخباشدنامه ميو جزء الينفك بيمه شود تسليم گرديدهگر ناميده ميبيمهاز اين پس 

 گيردنامه صورت ميگذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمهدر پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه

گهذار قهب بيمهه را در زمهان م هرر   رصورتي كه بيمهه د ،1316ارديبهشت ماه  7و با رعايت مفاد قانون بيمه مصوب 

ههاي   م ررات و شرايط مندرج در آن و يها احاهاقي    نامه و با رعايت استثنائات،بيمه پرداخت كرده باشد به موجب اين

ن يه مهه را بهههده داشهته و در ا   ياز موضهوعات مهورد ب    يا قسمتيكه انجام تمام يتمام كسانگر خسارت بيمه ،همربوط

:نمايدبه شرح زير جبران مي شونديگذار ماسوب ممهيه بناممهيب

 استثنائات عمومی

بهه علهت يها در    ،مسئوحيت مدني را كه به طور مست يم يا غيهر مسهت يم ايو يا آسيب وارده  اتالفگر بيمه

عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد:از  يكينتيجه 

 ،دشمن خارجيعمل  ،هجوم ،جنگ (الف

   

 ،جنهگ داخلهي    ،عمليات خصمانه )خواه جنگ اعالم شده يا نشده باشهد( 

ه بها اعتصهاب   له م اب كارخانه از طرف كارفرمها در  ياعتصاب كارگران يا تهطيل ،شورش ،ان الب يا قيام ،بلوا ،ياغيگري

ير قانوني يا از طهرف   در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريب غ ،هاي دسته جمهيجنبش ،كارگران

 ،ضبط و مصهادره  ،توقيف ،نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيالت سياسي انجام گيرد. توطئه انيت كه بسوء اشخاصي با

يا هر م هام    (DE JURE OR DE FACTO)يا زيان وارد به اموال بنا به دستور دوحت عملي يا قانوني  ،تخريب

صالقيتدار عمومي.

.هاي راديواكتيوتشهشهات اتمي يا آحودگي ،ايواكنشهاي هسته (ب

گذار يا نمايندگان وي.انگاري عمدي بيمهعمل يا سهل ج(

.يا جزئي يتوقف كار به طور كل د(

 .يسيا احكترومغناطي ييايميوشي، بيكيوحوژي، بييايميهر سالح ش (ه

نهد   يا فرايهروس يه ، ويوتريزار كهام  افه ، برنامهه نهرم   يوتريسهتم كهام    يوتر، سيا كاركرد هر نوع كهام  ي يريبكارگ و(

ب رساندن.يگر با قصد آسيد يكيستم احكترونيا هر سي يوتريكام 

بيمه ،هرگاه در جريان طرح يا ته يب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر

 

 "احهف " گر به اسهتناد اسهتثنائات بنهد   

اثبهات ايهن كهه ننهين    ،نيست نامهن بيمهديدگي يا مسئوحيتي مشمول ايآسيب ،ويراني ،اعالم دارد كه از بين رفتن

گذار است.باشد به عهده بيمهمي نامهمواردي مشمول بيمه

 مدت بيمه 

پس از شروع كار يها پهس از آن    تاريخ م دم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد اگر يقتگر حيت بيمهئومس

  .شوديتخليه شد آغاز مات، يعملكه اقالم مذكور در جدول مشخصات در مال 

ده يرسه  يبهردار بههره آزمايش و يا ا به يل شده يمه كه تاوياز كار قرارداد مورد ب ييقسمتها يگر برامهيت بيحئومس

شود. يم يافته تل يان ياست پا



د مهدت آن تنهها بها   يه شهود و تمد يم يد شده من ضيكه در جدول مشخصات ق يخينامه قداكثر در تارمهياعتبار ب

 باشد.يگر ممكن ممهيب يو كتب يمواف ت قبل

شرایط عمومی

گهذار م هرراتنامه مشروط بر اين اسهت كهه بيمهه   گونه پرداختي به موجب اين بيمهگر براي هرئوحيت بيمهمس-1

نامه را رعايت كرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي بيمه

 نجام داده باشد.ا، را كه به عهده دارد

ايهن" صهطالح شهده و ا نامهه ماسهوب   نامه جزء الينفهك بيمهه   جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمه  -2

هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود.  "نامهبيمه

مه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن بهه مهنهي   ناهر واژه و يا اصطالقي كه در يك قسمت از بيمه

 نامه داراي همان مهني خواهد بود.همه جاي بيمه ،خاص به كار برده شود

ان وارد به اشخاص ثاحث بههيا زيو اموال بيمه شده جلوگيري از زيان يا آسيب ديدگي  گذار بايد به منظوربيمه  -3

و  يگر را انجام دههد و م هررات قهانون   مهيمه ول ب يهاهيعمل آورد و توصالزم را به  يه اقدامهاينه خود كليهز

 ت كند. يكارخانه سازنده را رعا يهاهيتوص

قهرار دهنهد و يابيه و مهورد ارز  هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسهي  درتوانند گر مينمايندگان بيمه (الف  -4

 گر بگذارد.رزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمها يبراگذار موظف است كليه اطالعات ضروري را بيمه

گر برساند و يا نامه به آگاهي بيمه فكسگذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بالفاصله به وسيله بيمه (ب

قوال به هزينه خود كليه اقدامهاي اقتياطي الزم را براي اطمينان از صات كار اقالم بيمه شده با توجه به اوضاع و ا

عمل ه مين يا قب بيمه تجديد نظر بأمهمول دارد. درصورت حزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به قدود ت

 آيد.

گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشهديد خطهر شهود   بيمه

باشد.گر را كسب كرده مگر آن كه مواف ت كتبي بيمه

نامه ممكهن اسهت موجهب طهرح ادعهاي خسهارت شهودكه بر طبب اين بيمه يادرصورت وقوع هر گونه قادثه -5

 گذار بايد:بيمه

نيهز آن    گر برساند و كتباًرا با ذكر نوع و قدود خسارت به آگاهي بيمه مراتب فكسوسيله تلفن يا ه بالفاصله ب (الف

 يد قرار دهد.أيرا مورد ت

هايي را كه براي وي امكان دارد به عمل كليه اقدام ،ديدگييا آسيب اتالفجلوگيري از گسترش دامنه به منظور  (ب

 آورد.

گر اختيار نماينده يا كارشناس بيمه قسمتهاي خسارت ديده را به همان قال قفظ كند و به منظور رسيدگي در (پ

 قرار دهد.

اختيار او بگذارد. تهيه و درگر را كليه اطالعات و مدارك مورد درخواست بيمه (ت



در موردي كه خسارت مهلول سرقت ساده يا دزدي با شكست قهرز باشهد م امههاي انتظهامي را مطلهع سهازد.    (ث

روز پس از وقوع قادثهه بهه    14 مدت ديدگي يا مسئوحيتي كه ظرفآسيب اياتالف  گر در هيچ موردي در قبالبيمه

 داشت. تههدي نخواهد ،وي اطالع داده نشده باشد

در مهورد خسهارتهاي جزئهي كهه   ، گر رسهاند گذار برطبب شرايط باال وقوع خسارت را به اطالع بيمهپس از آنكه بيمه

د بايد به رتواند نسبت به تهمير يا تهويض اقدام كند. در ساير موامي ،شودگر تهيين و ابالغ ميقدود آن توسط بيمه

خسارت را مورد رسهيدگي قهرار دههد و هرگهاه    ،هرگونه تهمير يا تغييرگر فرصت داده شود كه قبل از نماينده بيمه

بيمهه  ،رف مدت مه ول پس از وقوع قادثه خسارت را مورد رسيدگي قهرار ندههد   ظگر نماينده بيمه

 

گهذار قهب دارد   

ب نسبت به تهمير يا تهويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. ننانچه اقالم خسارت ديده به موقع و به ناو مناسه

 گر نسبت به آن تههدي نخواهد داشت.تهمير نشود بيمه

گر اقدامهايي را كه به منظور قفظ ق وق خود و دريافت غرامت پرداختهيگذار متههد است به هزينه بيمهبيمه -6

داند مهمول دارد يها اجهازه و دسهتور   اند( الزم مينامه بيمه شدهكساني كه تات اين بيمه بجز) اشخاص ثاحثاز 

گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي بيمه مورد درخواست جبران آنكه ممكن است  يد. غرامتجام آن را بدهان

پرداخته است يا غراماتي كه بر طبب اصل قائم م امي در نتيجه خسارتهايي كه بهه موجهب    گر مست يماًكه بيمه

قبهل از پرداخهت   ممكهن اسهت    در اين بند نامه پرداخته است قب مطاحبه آن را دارد. اقدامهاي مذكوراين بيمه

 رد.يقرار گدرخواست  ا مورديآن الزم تشخيص داده شود  گذار يا بهد ازخسارت به بيمه

)بها فهرق قبهول نامهه پرداخهت شهود   مبلغي كه بايد به موجب ايهن بيمهه   در مورد هرگونه اختالف در هنگام   -7

 شود ارجاع خواهد شد.با توافب طرفين برگزيده مي "تباموضوع به كارشناسي كه ك گر(مهيت از طرف بيوحئمس

ظهرف   ، اگر طرفين نسبت به كارشناس واقد به توافب نرسند موضوع اختالف به دو كارشناس كه توسط طرفين

 شود ارجاع خواهد گرديد.مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي

كارشهناس    ،كارشناسهان  ،سند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختالفكه كارشناسان مزبور به توافب نر درصورتي

انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تات رياست سركارشناس تشكيل  سومي را به عنوان سركارشناس كتباً

 باشد.گر درمراجع قضايي قابل طرح نميخواهد شد. قبل از اعالم نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه

م با قصد ت لب تشخيص داده شهود يها اظههاراتي درأي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از ق ي ت يا تواگر خسارت -8

گهذار يها ههر   نامه از طرف بيمهادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه دييتأ جهت

 ،نادرست و ت لب آميز به كار برده شهود گذار اسناد و مدارك و وسايل و تدابير شخص ديگري به نمايندگي بيمه

ننانچهه اقامهه دعهوي ظهرف سهه مهاه و يها كند،حيت ئوگر درخصوص خسارتي از خود سلب مسيا هرگاه بيمه

درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعالم راي از طرف كارشهناس يها سركارشهناس   

 نامه منتفي خواهد شد.ليه ق وق ناشي از اين بيمهگذار صورت نگيرد كاقدام قانوني از سوي بيمه

نامههمهه ياشهخاص ثاحهث، ب    يواا دعه يه نامه براي جبران خسارت اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه  -9

ول جبران خسارت خواهد بود.ئگر ف ط نسبت به سهم خود مسمهيز وجود داشته باشد، بين يگريد



گر موظف اسهت قهب   مهيدر آن صورت ب ،ل باشد فسخ كندينامه را در هر زمان كه مامهين بيتواند ايگر ممهيب  -10

و  يكارشناسه  يهها نهه يباشد پهس از كسهر هز   يمه تات پوشش نميكه مورد ب يرا نسبت به مدت يافتيمه دريب

گذار مسترد دارد.مهيبه بهرگونه تخفيف بلند مدت 

يدخسارت ما –بخش یك 

نامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جهدول   كند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمهوافب ميگذار تگر با بيمهبيمه

بيني خسارت فيزيكي غيرقابل پيش اياتالف  مستثني شده به طور ناگهاني دنار مشخصات به عللي جز آنچه صريااً

داخت ن دي يا تهمير يا تهويض مورد گر به انتخاب خود با پربيمه ،به طوري كه مستلزم تهمير يا تهويض باشد ،شود

بينهي شهده و در   خسارت را در هر قادثه قداكثر تا ميزاني كه بهراي آن در جهدول مشخصهات پهيش    ،آسيب ديده

 مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد.

گهذار   باشد به بيمهه نامه ميگر همچنين هزينه برداشت ضايهات مربوط به قوادثي را كه تات پوشش اين بيمهبيمه

اي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.مشروط بر اين كه مبلغ جداگانه ،پرداخت خواهد كرد

استثنائات ویژه بخش یك

گر نسبت به موارد زير تههدي ندارد:بيمه

 گذار است.فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه ،در هر قادثه (الف

خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام  ،خسارتهاي غير مست يم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي (ب

از دست دادن آن. ايعدم اجراي قرارداد  ،كار

 .از بين رفتن يا آسيب ديدگي مهلول طراقي غلط (پ

ن استثناء مادود بهه   يااما ، نادرست كار يا اجرايوب و يمهمصاحح  بهلتكار  اصالحا ير يض، تهميتهو يهانهيهز (ت

ح اجهراء شهده و   يكه به طور صا يا اتالف به موارديب يكار خواهد بود و شامل آس نادرست ياجراا يوب يمصاحح مه

نخواهد شد.  ،دنباش دهيخسارت دكار نادرست  ياجراا يوب ين مصاحح مهياز نن يجه قوادث ناشيدر نت

. يجو يداط عيشراا مهلول يو  استفادهعدم بهلت  يخراب ،يزدگنگ، زي، خوردگيو پارگ يفرسودگ (ث

زات كارگاه.يآالت و تجهنيسات و ماشين اختالل در كار تاسيو همچن يكيا احكتري يكيمكان يشكستگ (ج

. ييا هواي يآب يل موتوريا وساي يعموم يهادر جادهر عبور و مرو يه مجاز برايل ن ليوارد به وساب يآسا ياتالف چ(

ج، تمبرهها، اسهناد، بهرات و   يه را يها، صورتاسابها، فاكتورها، پوحهها ها، ن شهب وارد به پروندهيا آسين رفتن ياز ب ح(

سفته، اسكناس، اوراق بهادار و نكها. 

 شود. يكشف م يموجود يبرداركه در هنگام صورت ييا خسارتهاياتالف  خ(

شودیك اعمال میکه نسبت به بخش  یمقررات

 مبالغ بيمه شده:  – 1شرط 

ر باشد: يد كمتر از مباحغ زيمه شده مندرج در جدول مشخصات نبايمباحغ بنامه به موجب اين بيمه



در هنگام خاتمه كار مشتمل بر مصاحح، دسهتمزدها،    و نصب يات ساختمانيارزش كامل عمل 2 و 1 يدر مورد بندها

 ه شده است.يكه از طرف صاقبكار ته يا مواديمصاحح  نيو همچن يقمل و ن ل، ق وق و عوارق گمرك يهانهيهز

مهه شهده بها   يض اقالم بينه تهويا نصب، )منظور هزي يزات و حوازم ساختمانيض ابزار، تجهيارزش تهو 4 در مورد بند

 باشد(. يت ميد از همان نوع و همان ظرفياقالم جد

 ،راي افزايش يا كاهش مباحغ بيمه شده اقدام كندب ،هاگذار متههد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمتبيمه

 (.3)بند  نامه ملاوظ شودگر در بيمهحكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمه

مبلهغ قابهل    ،بايست بيمه شودمهلوم شود كه مباحغ بيمه شده كمتر از مباحغي است كه مي خسارتاگر هنگام وقوع 

كهاهش    شهد يمبايسهت بيمهه   مبلغي كهه مهي    هنامه به تناسب مبلغ بيمه شده باين بيمه گذار تاتپرداخت به بيمه

(.قانون بيمه ده)ماده  شودها به طور جداگانه اعمال مياين شرط نسبت به هر يك از اقالم و هزينه .يابدمي

اساس پرداخت خسارت:  – 2شرط 

 شود:خسارت به ترتيب زير جبران مي ،نامه( فوق درصورت وقوع قادثه مشمول اين بيمه1با رعايت شرط )

كه اقالم خسارت ديده به وضهي كه بالفاصله قبل  براي اين الزم هزينه تهميرات ،در مورد خسارت قابل تهمير (الف

 شود. يهم اگر وجود داشته باشد كسر م يافتين مبلغ ، بازيكه از ا از قادثه داشته برگردانده شود

اين تهههد ماهدود    .رزش واقهي مورد بيمه بالفاصله قبل از قادثه پس از كسر بازيافتيا ،درصورت خسارت كلي( ب

مشهروط بهر    ،گذار شده و تا قدودي است كه جزء مباحغ بيمه شده باشدبه آن م دار خسارتي است كه متوجه بيمه

 اين كه شرايط و م ررات مربوط رعايت گردد.

يد تهمير يا تهويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد. كليه مؤديگري كه  گر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسنادبيمه

حكن اگر هزينه تهمير از ارزش واقهي اموال بالفاصهله قبهل از قادثهه تجهاوز    ،خسارتهاي قابل تهمير بايد تهمير شود

 جبران خسارت براساس بند )ب( باال صورت خواهد گرفت. ،كند

جزئي از تهميرات قطهي  ،دار خواهد بود مشروط بر اينكه ننين تهميراتيعهدهگر هزينه تهميرات موقت را نيز بيمه

ن يه مشهمول ا  يا بهسهاز يه اضهافات و    رات،ييه نه مربهوط بهه تغ   يهز بوده و موجب افزايش كل هزينه تهميرات نشود.

ست.ينامه نمهيب

 گستره پوشش:  -3شرط 

نهه قمهل   يع و هزي، قمل و ن ل سر يالت رسميم تهطكار در هنگاكار در شب ،، يكاراضافه يبرا ياضاف يهانهيهز

ن قرار گرفته باشد.يطرف يقبل يمورد مواف ت كتب اًايمه خواهد بود كه صريمشمول ب يتنها در صورت يهوائ

 اشخاص ثالث  قبالدر  مسئوليت -بخش دو

بخش دو جدول  غ مندرج درقداكثر تا مبل.باشد گذار به موجب قانون مسئول آن ميگر خسارتهايي را كه بيمهبيمه 

 مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد: 

.صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثاحث ناشي از قادثه )اعم از اين كه به مرگ منجر شود يا نشود( (الف



ا نصهب   ي يساختماناي در رابطه مست يم با عمليات قادثه لولآسيب وارد به اموال اشخاص ثاحث كه مه اياتالف  (ب

 ا مجاور آن باشد.يطرح  ينامه و در مال اجرامهيك در مدت اعتبار بيمه شده در بخش يقالم با

را نيز به  ريزگر مباحغ هرگاه بر طبب م ررات باال پرداخت خسارتي تات عنوان مسئوحيت مدني مورد پيدا كند، بيمه

 گذار پرداخت خواهد كرد: بيمه

 گذار به خواهان پرداخته است. بيمهها و مخارج دادرسي كه كليه هزينه (الف

 به عهده گرفته است.  گرمهيب گذار با رضايت كتبيمخارجي كه بيمه ها وكليه هزينه (ب

نامه از ميزان مباحغ و يا قد غرامتي كه در جدول مشخصات گر تات اين بخش بيمهمشروط بر اين كه تههدات بيمه

 در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.

ائات ویژه بخش دواستثن

گر نسبت به موارد زير تههدي ندارد: بيمه

گذار است.در جدول مشخصات به عهده بيمه در هر قادثه فرانشيز مذكور-1

خير در انجامأخسارتهاي ناشي از ت ،خسارتهاي غير مست يم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي -2

از دست دادن آن. ايعدم اجراي قرارداد  ،كار

شهده يها قابهلهاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تهمير يا تهويض هر آنچه كه دربخش يك بيمهه هزينه -3

بيمه شدن بوده است. 

گهاه وهيه ف تكيا تضهه يه جها كهردن   ا جابهه يجه تكان خوردن يا ساختمان در نتين يا زميخسارت وارد به اموال  -4

ن قوادث يك از ايجه هريا درنتيله يبه اشخاص كه به وس يا صدمات جسمانيد به اموال وار ين خسارتهايهمچن

 به عمل آمده باشد(. يتوافب خاص يب احااقين كه از طريوارد آمده باشد )مگر ا

هاي ناشي از:مسئوحيت -5

ديگري كهه    مؤسسه هريا  صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاقبكار (الف

 در انجام تمام يا بخشي از طرح بيمه شده دربخش يك دخاحت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان. 

در اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صهاقبكار يها    زيان يا آسيب وارد به اموال متهلب يا (ب

شهده يها ههر يهك از   مهه   يبنامه بخش يك بيمه تمام يا قسمتي از آن در اجراي طرح كه هب بوطسسه ديگر مرؤهر م

مذكور.سسات و اشخاص ؤكارمندان و كارگران م

 هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.مرور درجاده قوادث ناشي از وسايل ن ليه مجاز به عبور و( پ

غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون ننين گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان هرگونه مواف ت بيمه (ت

 ميزان آن مارز باشد.  وحيت وئمواف تي نيز مس

شوداعمال می اي که نسبت به بخش دوشرایط ویژه

گذار يها بهه نهام او بهدون مواف هت كتبهيهرگونه اقرار، پيشنهاد، وعده، پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمه-1

 بهه  گذار را به عهده بگيرد و به نهام او و تواند دفاع از بيمهگر ننانچه بخواهد ميبيمه ،د بودگر مهتبر نخواهبيمه



گذار اقامه دعوي نمايد و اختيهار تهام دارد   نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي جبران غرامت به نام بيمه

گذار ملزم اسهت   اقدام كند و بيمه كه به ته يب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلات بداند

 كليه اطالعات و كمكهاي الزم را در اختيار او بگذارد.

ميزاني كه براي قد غرامت هر قادثه در نظر گرفته شده است )پس ازتواند تا يگر ممهيبدرصورت وقوع قادثه  -2

كه بتوان با پرداخت آن ادعها   زحتري اخت شده است( يا هر مبلغ نااين عنوان پرد اب كسر مبلغ يا مباحغي كه قبالً

وحيت ئگهر ههيچ مسه   متهاقهب ننهين پرداختهي بيمهه    يا ادعاهاي ناشي از وقوع قادثه را جبران نمود، ب ردازد و

 ديگري در مورد قادثه مذكور تات اين بخش نخواهد داشت.

كنند.يء منامه را از طرف او امضامهين بيگر امهيار تام از جانب بيگران با اختمهيب      

انیپا

رانیمه ايب یشرکت سهام

واحد:        


