اکوسیستم معامالت اعتباری B2B

(تامین مالی و مدیریت زنجیره تامین صنایع فلزی)

افتخارات سککوک

لـوح زرین نوآوری محصول برتر

گواهینامه اهتمام نوآوری

تنـدیس سیمیـن نـوآوری دیجیتال

سـکـکـوک برگزیده فعاالن

گواهینامه جایزه ملی

کسب رتبه نخست و تندیس

ایرانی سال1397

محصول برتر ایرانی سال 1397

در سومین جایزه ملی تحول

کشـاورزی

لجستیک و زنجیره تامین

فاب طالیی هفتمین همایش

بــرای بــرات الـکـتـرونـیـک سـکـکـوک

بـرای ژتــون الـکـتــرونـیـک سـکـکـوک

دیجیتال

در نمایشگاه فین تک فارم

(ژا)

بـرای سـامــانـه سـکـکــوک

بانک کشاورزی

مدیران فناوری اطالعات
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تعاریف موضوع
بنگاههـا و اصـنا

کوچـک و متوسـا اسـاق ااتصـاد هـر کشـور را تشـکین مـی دهنـد .بیشـترین میـزان گـرد

مـالی

بیشترین میزان اشتغال و بیشترین تـثییر در رـریبهـا و فاکتورهـای ااتصـادی هـر کشـور در ایـن بخـش از ااتصـاد و
توسا این بخش محقق میشود.

رشد میزان و پیچیدگی عملیات ااتصادی در همـه چرهـههـای ایـن بخـش ن یـر چرهـه مـالی چرهـه اطالعـات چرهـه
لجستیک و  ...استفاده از فناوریها و ابزارهای مدرن را برای پوشش به مواع و کارآمد حجم فعالیـت اجتنـاب ناپـییر
کرده است.

تثییر اصلی بکارگیری فناوریها و ابزارهـای مـدرن در چرهـه هـای مختلـه هـر فعالیـت در ایـن بخـش بـزر

ااتصـادی

افزایش بازدهی ااتصادی سازی بیشتر فعالیت و مناسب سازی کیفیت و بهای محصوالت اسـت کـه همگـی رـامن
بقای مقرون به صرفه و پایدار آن فعالیت می شوند.

تعاریف موضوع
ایجاد یک اکوسیستم پویای کسب و کار به کسب و کار (بی تو بی) جهت:
ارتقا آموزش
گسترش تعامل بین اعضا و بهبود سرعت در تعامل
هم افزایی و صرفه جوئی در هزینه ها

دسترسی به ابزارهای مالی و فناوریهای پیشرو
خرید و فروش سریع تر و بهینه
افزایش صادرات
ارتقا ضرائب و فاکتورهای اقتصادی در سطوح محلی ،منطقه ای و کشوری
گامی اساسی در تحقق این ساختارهای مشترک است.

مبانی یک SCF
یک رابطه تجاری کالسیک شامن چهار عضو است( .در موارد هاص تعداد بانکها کم یا زیاد میشود)
بین هریدار و فروشنده معامله پایه رخ داده و کاال و یا هدماتی جابجا میشود.
بانک عامن هریدار منافع هریدار و بانک عامن فروشنده منافع فروشنده را دنبال میکند.
جابجایی منابع مالی بین دو بانک بر اساق روالی که بین فروشنده و هریدار تحت چارچوبهای استاندارد (السی بروات
اسنادی و  )...توافق شده است صورت میپییرد.
بانکها برای انجام هر یک از مراحن به اطالعات واصله از فروشنده و هریدار و طر های سوم (بازرسی بیمه گمرک
باربری و  )...اتکا میکنند.
از منظر فناوری اطالعات سه سیستم اطالعاتی الزم است:
سیستمی که مربوط به مدیریت رابطه هریدار و فروشنده است)EIPP = Electronic Invoice Presentment and Payment(.
سیستمی که مربوط به مدیریت رابطه بنگاه با بانک است)C2B TSU( .
سیستمی که مربوط به مدیریت رابطه دو بانک با یکدیگر است)TMA( .

پلتفرم  ،SCFجایگزینی برای چند سیستم

EIPP

هریدار

فروشنده

فروشنده

SCF
Platform

هریدار

C2B TSU

C2B TSU

TMA

بانک فروشنده
بانک فروشنده

بانک هریدار

بانک هریدار

درخت تعامالت سککوک

اتاقهای اصنا
صنو
توزیعی

صنو
هدماتی

بازرگانی و تعاون
صنو
تولیدی

تجاری
بازرگانی

تعاونیها

سازمانها
سازمان صنایع
کوچک و
شهرکهای
صنعتی ایران

سازمان توسعه
تجارت ایران

ااتصاد عمومی
سازمان مناطق
آزاد تجاری
صنعتی و ویژه
ااتصادی

اتحادیهها

دولت
بانک
مرکزی

وزارت
صمت

وزارت
ااتصاد و
دارایی

دانش بیان و نوپا
وزارت
تکرا

معاونت علمی
و فناوری
ریاست
جمهوری

کسب و
کار هانگی

AI,VC

صندوق
نوآوری و
شکوفایی

انجمنهای
صنفی

سمنها

حوزههای مالی
بانکها

موسسات
مالی

صندوقهای
حمایتی

شرکتهای
تثمین
سرمایه

بیمههای
اعتباری

ریسک روش های پرداخت در معامالت تجاری
پس از ارسال و تحویل کاال

پرداخت در ابتدا

بیشترین
تضمین

حساب باز
دریافت بر اساس
مستندات ارسال کاال

L/C

صادر کننده
وارد کننده

دریافت بر اساس
مستندات ارسال کاال

کمترین
تضمین

L/C

حساب باز
پس از ارسال و تحویل کاال

رو

پرداخت در ابتدا

پرداهت حساب باز ( یا نسیه ) زمانی استفاده می شود که طرفین معامله از یکدیگر شناهت اعتماد کامن داشته باشند .در

این رو

هریدار پس از تحوین کاال در موعد مقرر توافق شده در ارارداد وجه را به فروشنده میپردازد.

رشد استفاده از روش حساب باز در تجارت بین الملل

سککوک در یک نگاه
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جمعیت اصلی هدف
کسب و کارهای هرد کوچک و متوسا ( SMEsصنو
مصر کنندگان
(کسب و کارها)

تثمین کننده گان کسب و کارهای باال
مصر

کنندگان محصوالت کسب و کارهای باال

مصر کنندگان
(مردم)

صادرات

(مصر کنندگان
هارجی)

بازرگانان تعاونی ها)
تامین کنندگان
(کسب و کارها)

تامین کنندگان
بزر

SMEs

واردات
(تثمین کنندگان
هارجی)

تأمین مالی در زنجیره تأمین )(SCF

مجموعهای از فرآیندهای تجاری و فرآیندهای مبتنی بر فنآوری است که جهت تثمین مالی هرید و انتقـال کـاال و محصـوالت از ابتـدا بـه مقصـد در طـول زنجیـره

تثمین مورد استفاده ارار میگیرد.
 SCFدر واقع اکوسیستمی جهت حضور اعضای زیادی در قالب خریدار و فروشنده ،بانکها و نهادهای متعددی به عنوان تأمینگر مالی ) (financerاست.

روشهای تأمین مالی موسسات خرد و متوسط
عاملیت یا Factoring
عاملیت معکوس Reverse factoring
لیزینگ
تبدیل به اوراق بهادارسازی
گرنت (کمک مالی)
سهام
پرداخت دیجیتالی وام ()Digital lending
جمعسپاری ()Crowdsourcing

خدمات ویژه در سککوک

هدمات ابزارهای مالی نوین

هدمات لجستیکی

هدمات بازارسازی

تأمین مالی زنجیره تأمین

مدیریت لجستیک

مدیریت زنجیره تأمین

Supply Chain Finance

Logistics Management

Supply Chain Management

تعریف زنجیره تأمین

زنجیـره تثمیـن زنجیـرهای است که هـمـه فعـالیتهای مرتبـا با جـریـان کــاال و تبدین مـواد
از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحوین کاالی نهایی به مصر کنندگان را شامن میشود.

بخش مدیریت زنجیره تأمین )(SCM

گام اول :شناسایی رشتههای سه گانه تثمین

بخش مدیریت زنجیره تأمین )(SCM

گام دوم :شناسایی کامن زنجیره تثمین در گامهای بعدی با
استفاده از رشته سه گانه اولیه

گردش کار در زنجیره تأمین
اهتصاص اعتبار با بهرهگیری از برات الکترونیک

تثمین اعتبار از طریق کارتهای اعتباری

اعتبار

تأمین و عرضه کنندگان
مواد اولیه

فرآوریکنندگان

تولید کنندگان

مزایا

فروشگاههای زنجیرهای
و بازارهای مجازی

مشتری نهایی

نمـــــــونـــــــههـــای  SCFدر دنیا
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 SCFدر والمارت
شرکت والمارت در سال  2009شروع
به استفاده از  SCFنموده اسـت .ایـن
رو

شرکت والمارت

تأمین مالی با بهرهگیری از اعتبار AAA
 10الی  15روز

1000
تأمین کنندگان

جهـــت ایجـــاد تـــداوم در تـــثمین

مواد اولیه توسا تثمین کنندگان هرد
بود .بـا بهـرهگیـری از اعتبـار AAAایـن
شــرکت بــه  1000تــثمین کننــده هــود
ایــن فرصــت را فــراهم نمــود تــا  10تــا

 15روز پس از ارسال کاال به والمـارت
سرمایه در گرد

به مراتب با هزینه

پایینتر از بـازار را دریافـت نماینـد .در
مقایسه با زمان معمول  60تا  90روز

%70

ایــن ااــدام والمــارت بــه معنــای %70
کاهش زمان وصول سرمایه در گردش

کــاهش ( DSOزمـــان دریـــافتنیهـــای)
برای تثمین کنندگان شد.

هدف شرکت  Caterpillarاز SCF

جلوگیری از کمبود مواد اولیه

تداوم عرضه مواد اولیه

تداوم زنجیره خرید محصوالت

شرکت  Caterpillarبه عنوان یکی از پیشروان تولیـد ابـزار آالت سـاهتمانی از SCFجهـت جلـوگیری از کمبـود مـواد اولیـه بهـره میبـرد .ایـن رو
کمبود عرره تثمین کنندگان  Caterpillarبه دلین کمبود سرمایه در گرد
گرد

از

جلوگیری میکند .ایمت کاهش موجودی انبار به دلین کمبود سرمایه در

از دالین کمبود تثمین و تثمین نامطمئن تثمین-کنندگان در زنجیره تثمین میباشد.

نتایج عدم استفاده از  SCFدر زنجیره تأمین

 ۲۵٪از ورشکســـــــــــــــــتگی
شـــرکتها از ســـال  2009تــــا

تثهیر در وصول
مطالبات

2013

کمبـــود نقـــدینگی در ۴۹٪
از شرکتها

جلوگیری از رشـد ااتصـادی
و مـــــــــــــــــــــــالی در  ۴۰٪از
شرکتها

برنامه  SCFدر مکزیک به وسیله بانک NAFIN

 80/000عضویت شرکت

20

عضو تثمین مالی کننده

60

میلیارد دالر تثمین مالی

455

تولید کننده و هریدار بزر

برنامه SCFدر کشور مکزیک باعث شده  80.000شرکت در این کشور تثمین مالی ارائه شود %80 .این شرکتها توانایی دسترسی به منابع بانکی را
نداشتند .برای بهبود روند بانک توسعهای ) NAFIN (Nacional Financieraسیستم آنالین را به نام ) (Cadenas Productivasبرای ارائه
تثمینهای ارزان به SMEها را ایجاد کرد.
در این برنامه بیش از  455تولید کننده و هریدار بزر

عضو شدند که باعث تثمین مالی بیش از  80000شرکت به ارز
 20مؤسسه مالی و پولی شد.

 60میلیارد دالر به وسیله

فرآیند خرید و فروش

با بـرات الکـتـرونـیــکـی

با برات دریافتی چه میتوان کرد؟
خرد کردن برات

امکــان هــرد کــردن براتهــای دریــافتی و
بکارگیری بخشی از آنها جهت هریـد از
فرد (بنگاه) دیگر وجود دارد.

توثیق برات
از برات دریافتی میتوان جهـت رـمانت
پرداهــت اعتبــاری (مــدتدار) در معاملــه
بعدی استفاده نمود.

توکیل برات
امکــان وکالــت بــه شخصــی دیگــر جهــت
وصـــول بـــرات در صـــورت ایـــد شـــدن در
پشت برات وجود دارد.
(ماده  247اانون تجارت)

ظَهر نویسی برات

بــرات دریــافتی را میتــوان جهــت هریــد
کاالهای مورد نیاز بوسیله پشت نویسـی
بکــار گرفـــت و بــه نینفـــع بعــدی منتقـــن
نمود.
(ماده  245اانون تجارت)

خرید دِین برات
در صــــورت نیــــاز بــــه نقــــدینگی ابــــن از
سررسید براتهای دریافتی میتـوان بـا
مراجعـــه بـــه بانکهـــای نیـــربا و انجـــام
فرآینـــد هریـــد دتیـــن جهـــت تـــثمین مـــالی
اادام نمود.

انواع روشهای پرداخت اعتباری

برات به اتکاء رمانتنامه
بانکها و صندوقهای توسعهای

برات بدون پشتوانه
رمانتنامه و با ن ارت سککوک

برات با رمانت سککوک

برات به اتکاء براتهای ابلی
بههمراه رمانت سککوک

برات به اتکاء اسناد دریافتی
(براتهای ابلی)

چگونه ریسک معامله اعتباری را کـــــــاهـــــش دهــــــیــــــــم؟
جهت کاهش ریسک براتهای دریافتی میتوان از تضمین نامه تعهد پرداهت استفاده نمود.

تضمین نامه تعهد پرداهت چیست؟
به موجب این تضمین نامه بانکها یا صندوقهای توسعهای پرداهت بدهی یک متقاری از انجام معامله يا کاری
مشخص را تعهد می کند و اگر بدهكار بدهی هود را به مواع به طلبكار پرداهت نكند طلبكار ميتواند مطالبات هود
را به مبلغ مندرج در رمانت نامه از بانك یا صندوقهای توسعهای دريافت نمايد.

تضمیننامه تعهد پرداخت صندوقهای توسعهای

نمـــــــونـــــــههـــای عمـلیـاتـــی
اسناد فرو

اسناد مثبته و اراردادهای پایه برات فیمابین
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سککـوک در بخش تعاون
محصول نهایی

1

تعاونی توزیعی

تعاونی تولیدی

محصول نهایی

پرداهت از طریق
کارت اعتباری

اعتبارسنجی
(ترهین ویایق ویژه و )...

صدور تضمین نامه به
نینفعی سککوک

اعتبارسنجی
(ترهین ویایق ویژه و )...

صدور تضمین نامه به
نینفعی سککوک

اعتبارسنجی
(ترهین ویایق ویژه و )...

صندوقهای توسعهای – حمایتی ،شرکتهای مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش ...
صندوق رمانت
سرمایه گیاری تعاون

درهواست کارت
اعتباری
و ارائه تضامین

صدور کارت
اعتباری سککوک

نهــــــاد بانـــــکی

تعاونی تامین

در مراحل پیشبینی شده امکان خرید دِین اسناد دریافتنی وجود دارد

تامین کننده مواد اولیه
درهواست تامین مالی
اسناد دریافتی

(سازمانها نهادها
مصر کنندگان حقیقی)

2

پشتوانه سککوک
با مطالبات

هرید دین و
پرداهت وجه

مصرف کننده نهایی

برات
پشتوانه سککوک
با مطالبات

برات 3

4

برات
پشتوانه سککوک
با مطالبات

صدور تضمین نامه به
نینفعی سککوک

فروشگاه های زنجیره ای و
تعاونیهای مصرف

برات
پشتوانه سککوک
با مطالبات

محصول

ماده اولیه

ماده اولیه

بازار سرمایه  /اوراق
بازار پول  /بانک

زنجیره تأمین آلومینیوم
آلومینیوم
(با آلیاژ درهواستی)
توری کاشان

شمش و
رایعات
آلومینیوم

برات
برات.../

آلومینیوم
(با آلیاژ درهواستی)

آهن پیشگان

شمش و
رایعات
آلومینیوم

برات
آلومینیوم
(با آلیاژ درهواستی)

رینگ چرخ آلومینیومی
گسترش گام آفرین

برات

شریف آذر ارس

برات.../
فناوری ذوب گلپایگان

رامان تجارت

زنجیره تامین در صنعت فوالد

سنگ آهن

انواع پروفین های
فوالدی

فرآوری فوالد

برات

معدن سنگ آهن

برات

بازار هد

زغال سنگ

برات

نورد سرد

فوالد

نورد گرم

سرباره

تولید آهن
اسفنجی

برات

الکترود
گرافیتی

کارهانه تولید
الکترود گرافیتی

برات

کارهانههای
سیمان آجرنسوز
و ...

آهن قراضه

برات

کارهانه بازیافت

تولید گندله

تولید کنستانتره

معدن زغال سنگ
گاز طبیعی
برات

پاالیشگاه

زنجیره تأمین در صنعت فوالد

(فوالد مبارکه اصفهان)
سنگ آهن
گندله و
کنسانتره

طراحی و ساهت انواع
سازه های فلزی

برات

برات
بازار هدف

ایران خودرو

معدن گل گهر سیرجان

فوالد تکنیک

اطعات مورد نياز هطوط
توليد

ورق فوالدی

ورق و
پروفین فوالدی

سنگ آهن
پودر سنگ

برات

برات

برات

برات

ساپکو

بازار هدف

ورق خودرو چهارمحال و
بختیاری

شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو

فوالد مبارکه اصفهان

ورق فوالدی در ابعاد
درهواستی

سنگ آهن
پودر سنگ

برات

برات
برش ورق فوالدی

شرکت سنگ آهن مرکزی
ایران

زنجیره تامین در صنعت فوالد

(ذوب آهن اصفهان)

معدن سنگ آهن:
سنگ آهن
برات

بافق
سنگان هراسان
گلگهر سیرجان
همدان
فردوق سیرجان

انواع مقاطع فوالدی

فرآوری فوالد

برات

شرکت های
پیمانکاری سازههای
فوالدی

منگنز

معدن سنگ منگنز:
شوراب ام

برات

مفتول
الکترود
برات

نورد سرد

فوالد

نورد گرم

کارهانجات تولید
الکترود

تولید آهن
اسفنجی

تولید گندله

تولید کنستانتره

فلورین

برات
برات

الکترود
گرافیتی

برات

برات

آهن قراضه

رین آهن

راه آهن

دولویت
برات
آهک

کارهانه تولید
الکترود گرافیتی

کارهانه بازیافت

برات

شمس آباد اراک

معدن فلورین:
سوادکوه

معدن دولویت:
پیر بکران

معدن سنگ آهک:
پیر بکران

زنجیره تامین در صنعت فوالد

(گروه ملی صنعتی فوالد)

میلگرد مفتول لولههای
بدون درز و...

سنگ آهن

شمش فوالدی

برات

برات

پول نقد
بازار هدف
(کشور عراق)

گروه ملی صنعتی فوالد
ایران

فوالد خوزستان

بورس کاال

معدن سنگ آهن سنگان

مدلهای بهره گیری تامین مالی زنجیره تامین
( در صنایع فلزی)

www.sakkook.ir

نمونه چرخه تامین مالی زنجیره تامین

SCF Platform

* حسابهای وکالتی:
 تزریق از طریق وصولدریافتنی ها
 تامین در سر رسید از محلحد اعتباری

تامین مالی زنجیره تامین با تکیه بر مدل خرید گروهی

R. Zhang et al. (eds.), LISS 2013: Proceedings of 3rd International Conference on Logistics, Informatics
and Service Science, DOI 10.1007/978-3-642-40660-7_29, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
و حمایت از کاالی ایرانی

URBPO

تعاریف استاندارد برای روشهای
زنجیره تأمین مالی

سککوک و حوزه بین الملل

www.sakkook.ir

سککوک و حوزه بین الملل (حالت
اعتباری -با حضور ضامن خارجی)
تسویه

OTC

ارائه درخواست

مراحل مبادالت اعتباری سککوک در حوزه بین الملل
.1

برات  /اسناد تجاری

یبـــت و ابـــولی درهواســـت کـــاال و هـــدمات بوســـیله هریـــدار در بســـتر

.3

یبـــت و ابـــولی درهواســـت کـــاال و تبـــادل اطالعـــات بـــین نهـــاد رـــامن
تبادل اسناد تجاری بـین هریـدار و فروشـنده داهلـی  /بـین المللـی( و
فروشنده)؛

.5
.6

تســویه مبلــغ مبادلــه در سررســید بــر بســتر ســککوک از طریــق شــیوه
OTC؛

خریدار

فروشنده

ارائه رمانت نامه رسمی بوسیله نهاد رامن داهلی  /بین المللی بـه
ارسال کاال؛

4

قرارداد هوشمند

داهلی  /بین المللی با هریدار؛
.4

1

ارز فیاتی

.2

ارائه تضمین الزم توسا هریدار به نهاد رامن داهلی  /بین المللی؛

OTC

ارز فیاتی

سککوک؛

6

انتقال کاال

ارائه تضمین نامه

3
صندوق ضمانت
صادرات

5

2
تایید وییقه

نهاد تضمین
خارجی

ارائه وییقه

سککوک و حوزه بین الملل (حالت
اعتباری -بدون حضور ضامن خارجی)

مراحل مبادالت اعتباری سککوک در حوزه بین الملل
.1

.3

ارز فیاتی

مبلغ معامله؛
تبادل اسناد تجاری بـین هریـدار و فروشـنده داهلـی  /بـین المللـی( و

قرارداد هوشمند

ارائه رمانت نامه رسمی بوسیله نهاد رامن داهلی  /بین المللی بـه
فروشنده)؛
.4

ارسال کاال؛

.5

تســویه مبلــغ مبادلــه در سررســید بــر بســتر ســککوک از طریــق شــیوه

3
ارز فیاتی

ارائه تضمین الزم توسا صندوق به فروشنده جهت رمانت پرداهـت

ارائه درخواست

1

برات  /اسناد تجاری

یبـــت و ابـــولی درهواســـت کـــاال و هـــدمات بوســـیله هریـــدار در بســـتر
سککوک؛

.2

OTC

تسویه

5

OTC

هریدار

فروشنده
انتقال کاال

OTC؛

ارائه تضمین نامه 2
صندوق رمانت
صادرات

4

سککوک و حوزه بین الملل (حالت نقدی)

مراحل مبادالت نقدی سککوک در حوزه بین الملل
.1

تسویه

OTC

یبت و ابولی درهواست کاال و هدمات بوسیله هریدار و فروشـنده در

ارائه درخواست
Settle

رمز ارز

بستر سککوک؛

ارز فیاتی

.5

تسویه مبلغ مبادله بر بستر سککوک از طریق شیوه OTC؛

رمز ارز

.4

ارسال کاال؛

ارز فیاتی

.3

ارسال رمز ارز از هریدار به فروشنده؛

ارارداد هوشمند

هریدار

فروشنده
انتقال کاال

رمز ارز

.2

ارائه رمانت نامه مورد ابول سککوک بر بستر پلتفرم؛

OTC

روشهای تسویه مبادالت سککوک در حوزه بین الملل
تسویه به وسیله ارزهای فیاتی:
در این مدل مبادله کنندگان از طریق بستر سککوک و بر اساق درگاههای پرداهت تعبیه شده در سککوک مـی تواننـد

مبادالت پولی هود را انجام دهند.

تسویه بوسیله رمز ارز ها:
در این مدل مبادله کنندگان بر اساق صورتحسابهای صـادره در سـککوک و نـرخ ارز رمزهـای سـککوک مبـادالت هـود را

تسویه می نمایند .رمز ارز دریافت شده اابلیت تبدین به سایر ارز رمزها و یا ارز فیاتی در بانکها و نهادهای پولی منتخب مـی

باشند.

تسویه به وسیله ترکیبی از رمز ارز و ارز فیاتی:
در این مدل ترکیبی از دو شیوه گفته شده در باال به کار می رود.

مرکز تماس :
م عضـــو و در تمـــامی مراحـــن اســـتفاده از ســـامانه
مرکـــز تمـــاق ســـامانه در طـــی ثبـــت نـــا ِ

راهنمایی الزم را جهت استفاده سریع و مؤیر عضو از سامانه مینماید .
این مرکز همچنین درهواستها و ن رات اعضا را به سـامانه منتقـن و پاسـاهای الزم را بـه
آنها منتقن می نماید.
021-87634350
021-87634300
0912-9748330

info@sakkook.ir

