
 

 

 

 
 بــورســــــیران 
BOURSIRAN 

  بسمه تعالی 

 جهت برقراری مجدد دسترسی برخط تعهدنامه 

 شماره : 

 تاریخ :      /      /

 : پیوست

  
 

 

 تعهدنامه مشتری

در نماد /           /     در تاریخ  .....................ی  و کد بورس  .....................................  ملی  شماره................................... با    اینجانب

ام. ضمن آگاهی  ................................... با رفتار معامالتی خود اقدام به ایجاد اخالل در شفافیت و منصفانه بودن بازار نموده  معامالتی

ای محسوب شده و انجام رفتارهای نامتعارف یا متخلفانه از که دسترسی برخط به سامانه معامالت، یک امتیاز حرفهکامل نسبت به این

دستورالعمل اجرایی معامالت برخط برای کارگزار و ناظر بازار حق محدود نمودن این دسترسی    12سوی اینجانب، وفق تبصره ماده  

های الزم جهت آشنایی با مقررات بازار سرمایه را نیز دارم آموزشبرخط، اوالً اعالم میرا ایجاد کرده، جهت برقراری مجدد دسترسی  

گردم از تکرار رفتار مشابه یا سایر رفتارهای ام و ثانیاً متعهد می نظر کارگزاری مربوطه یا سایر نهادهای مجاز به ارائه آموزش گذرانده

 طه اجتناب کنم.مخل انصاف و شفافیت بازار، مطابق با مقررات مربو

 نام و نام خانوادگی                                                                                                        

 امضاء                                                                                                               

 

 

 

 شرکت کارگزاریتعهدنامه 

در نماد /           /     در تاریخ  .....................ی  و کد بورس  .....................................  ملی  شماره................................... با    اینجانب

ام. ضمن آگاهی  ................................... با رفتار معامالتی خود اقدام به ایجاد اخالل در شفافیت و منصفانه بودن بازار نموده  معامالتی

ای محسوب شده و انجام رفتارهای نامتعارف یا متخلفانه از کامل نسبت به اینکه دسترسی برخط به سامانه معامالت، یک امتیاز حرفه

دستورالعمل اجرایی معامالت برخط برای کارگزار و ناظر بازار حق محدود نمودن این دسترسی    12جانب، وفق تبصره ماده  سوی این

های الزم جهت آشنایی با مقررات بازار سرمایه را نیز دارم آموزشرا ایجاد کرده، جهت برقراری مجدد دسترسی برخط، اوالً اعالم می

گردم از تکرار رفتار مشابه یا سایر رفتارهای ام و ثانیاً متعهد می نهادهای مجاز به ارائه آموزش گذراندهنظر کارگزاری مربوطه یا سایر  

 مخل انصاف و شفافیت بازار، مطابق با مقررات مربوطه اجتناب کنم.

 
 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر معامالت برخط

                                                                                                              

 امضاء

 مهر شرکت کارگزاری 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل 

                                                                                                                

 امضاء
 

 

 

 


