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 بسمه تعالی

 

 

  با استفاده از مرکز تماس کارگزاریبا استفاده از مرکز تماس کارگزاری  های تلفنيهای تلفني  سفارشسفارشدريافت دريافت اجرايي اجرايي دستورالعمل دستورالعمل 

 

 
ها و  تلفنی جهت انجام معامالت اوراق بهادار و کاال در بورس هاي سفارشدریافت به منظور این دستورالعمل 

تبصره  10ماده و  28شامل  31/02/1390در تاریخ  با استفاده از مرکز تماس کارگزاريبازارهاي خارج از بورس 
 رسید.اوراق بهادار بورس و  مدیرة سازمان  تأبه تصویب هیپیوست  یکو 

 

جمهوري اسالالمی ایالران مصالوذ مارمالاه     اوراق بهادار قانون بازار  1 ةهایی که در ماد اصطالحات و واژه :1 هماد
باله  و قرارداد پیوست دستورالعمل اند، به همان مفاهیم در این  تعریف شده ،اسالمی  مجلس شوراي1384

 باشند: هاي دیگر داراي معانی زیر می اند. واژه کار رفته
 بورس کاالي ایران است.شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت  بورس: .1

 است. فرابورس ایرانشرکت فرابورس:  .2

لفنالی  هالاي ت  سالفارش دریافالت  امکالان  کاله   است پذیرفته شده در بورس یا فرابورس کارگزار :عضو .3
 فراهم نموده است.با استفاده از مرکز تماس مشتریان را 

 هاي ثبت سفارشامکان افزارهایی که به واسطة من  افزارها و نرم عبارت است از سخت :مرکز تماس  .4
 .شود میراهم توسط عضو فتلفنی مشتري 

وط باله من  و اخذ سایر اطالعالات مربال   اوراق بهادار و کاالدرخواست خرید یا فروش  :تلفنی سفارش .5
 شود. ارسال می عضوجهت اجرا به  ،با استفاده از مرکز تماس است که توسط مشتري طبق مقررات 

از طریالق   اوراق بهالادار و کالاال   متقاضی خرید یا فروشاست که حقیقی یا حقوقی شخص  شتری:م .6
 .باشد میمرکز تماس 

هاي تلفنالی و ثبالت    ماسکاربري از کارکنان عضو است که وظیفة دریافت ت کاربر پاسخگوی عضو: .7
 را بر عهده دارد.معامالت من در سامانة 

هت بویژه ج هاي فنی قابلیت امنیت و مواردي از قبیل از حیث باید قبالً عضومورد استفاده مرکز تماس  :2ماده 
و نگهالداري سالوابق    هالاي مالورد مبادلاله    مشتري و حفظ تمامیالت پیالام  هویت  صحیح تعیین

رسیده و امکانات مناسبی را جهت ئید سازمان به تأ ول و متعارفدر یک سطح معق مطمئن صورتب

 د.یط فوق در اختیار سازمان قرار دهکنترل و نظارت مستمر بر حفظ شرا
در خصالو  تالأمین امنیالت و     عضالو صدور تأئیدیه مندرج در صدر این ماده رافال  مسالئولیت    :1 ةتبصر

 .باشد نمیمرکز تماس هاي فنی  قابلیت
من توسالط سالازمان   داري از مرکز تماس تأیید شدة موضوع این مالاده پالس از پلمالب    بر بهره :2 ةتبصر

 باشد. پذیر است و هرگونه تغییر در من مستلزم اخذ تأییدیة مجدد از سازمان می امکان
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کتباً و به همراه مستندات مالورد  عضو توسط  باید این دستورالعمل 2موضوع مادة تأییدیه درخواست اخذ  :3ماده 
فوق، سازمان نظر خالود را مبنالی بالر     و مستندات سازمان ارایه شود. در صورت کامل بودن اطالعاتنیاز به 

 نماید. درخواست ارایه شده به عضو متقاضی اعالم می پذیرش یا رد
 :، قرار دهددنشرایط زیر باش که حائز یمشتریاناختیار در  را خودخدمات مرکز تماس تواند  میعضو  :4ماده 

 مام؛تسال 18داشتن  .1

اعالالم شالده    مراج  ایصالال   سازمان یا سایر که توسط کاالاوراق بهادار و معامالت نداشتن من   .2
 باشد.

 در مورد مشتریان حقوقی، شخص معرفی شده از سوي وي باید حائز شرایط موضوع این ماده باشد. : هتبصر
از خالدمات   استفادهتریان در خصو  با مشمطابق نمونه پیوست این دستورالعمل، قراردادي را باید  عضو :5ماده 

 منعقد نماید.مرکز تماس 
ق مرکالز تمالاس باله    هاي خود را جهت دریافت خدمات از طریال  تلفن یا تلفنه مشتري موظف است شمار :6 ماده

 عضو اعالم نماید.
هاي اعالمی موضوع این ماده بالا   شمارههاي خارج از  تلفن هاز شمارمشتري در صورتی که  :1ة تبصر

عضو مکلف است پاسخگوي کاربر اي اعالمی عضو در قرارداد تماس حاصل نماید، ه تلفن
یک تا پنج سؤال امنیتی شخصی مندرج در صفحة اطالعالات مشالتري را قبالل از گالرفتن     

قرارداد را اشتباه ، به طور تصادفی از مشتري پرسش نماید و در صورت پاسخ ويدستورات 
 .جهت تعیین وضعیت متی قرارداد اطالع دهدمعلق و مراتب را به طور رسمی به مشتري 

خالدمات را صالرفاً باله    ارایالة  تواند در قالب قرارداد فیمالابین،   میو مشتري عضو هر یک از  :2تبصرة 
محدود نماید. در این صورت عضو نباید در صورت تماس مشتري هاي اعالمی  شماره تلفن

 .کنداز طریق سایر خطوط به مشتري مذکور خدمات ارایه 
ساعت و روزهاي ارایة خدمات از طریق مرکز تماس باید در قرارداد فیمابین عضالو و مشالتري مشالخص     :7ه ماد

هالاي تلفنالی و    هاي توافق شده در قرارداد نسبت باله دریافالت سالفارش    شده و عضو متعهد است در زمان
ر قبالال دریافالت و   هاي تعیین شده در قرارداد، عضو مسئولیتی د اجراي منها اقدام نماید. در خارج از زمان

 هاي تلفنی نخواهد داشت. اجراي سفارش
هاي تلفنی نماد معامالتی اوراق بهالاداري متوقالف و یالا     در صورتی که در زمان ارایة سفارش تبصره:

اطالعیة عرضة کاالیی منتشر نشده باشد، چنانچه تا یک هفته نماد مالذکور بالاز نشالده و یالا     
 االثر خواهد شد. دد، سفارش مذکور ملغیاطالعیة عرضة کاالي مورد نظر منتشر نگر

باله صالورت محرماناله و چالاپی ظالرف      را خدمات مرکز تماس  عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از :8ماده 
 و ارایة خدمات مغاز گردد. در اختیار مشتري قرار دهدحداکثر یک هفته پس از امضاي قرارداد، 

ز خدمات مرکز تماس حداقل سه بار به صورت متوالی اشتباه وارد شود، در صورتی که رمز عبور استفاده ا :9ماده 
خدمات مرکز تماس براي شخص مزبور غیرفعال شده و ارایة خدمات به وي مشروط به مراجعة مجدد به 

 باشد. عضو می
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ا کالاربران  عضو در زمان ارایة نام کاربر و رمز عبور مشتري باید کارمندان پذیرش را به عنوان کاربر یال  :10ماده 
کاربر یا کاربران پاسخگوي عضو  اپاسخگوي عضو مرکز تماس به مشتري معرفی نماید. ارتباط مشتري ب

 شود. به طورخودکار توسط مرکز تماس انجام می
عضو مکلف است ترتیباتی اتخاا نماید که در هر تماس مشتري و پس از برقراري ارتباط، نام عضو ، در  :11ماده 

 از طریق مرکز تماس اعالم شود.شروع هر مکالمه 
هالاي کتبالی    با استفاده از خدمات مرکز تماس عضالو تفالاوتی بالا سالفارش    دریافتی هاي تلفنی  سفارش :12ماده 

 هالاي  هالا، در خصالو  سالفارش    و کلیة مقررات مربوط به دریافت، ثبت و اجراي سالفارش  ردحضوري ندا
ریان از طریق مرکز تماس صرفاً در صورت رعایت سفارش دریافتی از مشت .باشند االجرا می تلفنی نیز الزم

 شود. مقررات مربوط اجرا می
قرارداد منعقده با عضو، نسبت به ارسال، تغییر یا لغالو سالفارش   مقررات و تواند در چارچوذ  مشتري می :13ماده 

 تلفنی از طریق مرکز تماس اقدام نماید.
نالام   ولیت اسالتفاده و حفاظالت از رمالز عبالور و    ئمسال  است.، مشتري رمز عبور ة نام کاربري وتنها دارند :14ماده 

طریق نام کاربري و یا رمز عبالور   ازدریافت سفارش من انجام هرگونه معامله که مسئولیت  و نیزکاربري 
هایی است که در نتیجة  باشد. مشتري همچنین مسئول خسارت گیرد بر عهدة وي می مشتري صورت می

در صورتی که مشتري ثابالت   د این قرارداد توسط وي حادث شود.عدم رعایت قوانین و مقررات و مفا
شالخص  نماید نام کاربري و رمز عبور وي به واسطه تقصیر عضالو یالا کارمنالدان من توسالط     

 احتمالی تادریافت خسارجهت تواند  مورد استفاده قرار گرفته مسئولیتی نداشته و می دیگري
 .وارده به عضو رجوع نماید

در هنگام دریافت سفارشات مشتري بطالور متعالارف عمالل کالرده و در صالورت      عضو باید  : 15ماده 
به جهت عواملی از قبیالل تفالاوت فالاحش در صالوت و      ،وجود تردید موجه در هویت مشتري

به اطالالع مشالتري    به طریق مقتضی امثال من از اجراي سفارش خودداري کرده و مراتب را
 .برساند

یا مخدوش  ، نارسالمام مشتري به هر علت مبهم، مجدر صورتی که محتواي صوت و پی : 16ماده 
خواسالت خالودداري نمالوده و    رباشد، عضو مکلف است از ترتیب اثر دادن به من سفارش یالا د 

  ق مقتضی به اطالع مشتري برساند.یطرمراتب را به 
 باشد. دهد، نمی عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطة اختیار و بدون تقصیر وي رخ می :17ماده 

در صورتی که به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در قرارداد، مشتري متحمل ضرر و زیالان گالردد،    :18اده م
 هاي وارده نخواهد بود. عضو مسئول جبران خسارت

موظالف باله نظالارت    ایالن شالخص   منصوذ نماید. مرکز تماس به عنوان مسئول باید شخصی را  عضو :19ماده 
و استفاده از مرکز تمالاس  با هاي تلفنی  سفارشارسال و دریافت ویژه رعایت مقررات و الزامات مستمر بر 

ابالغالی توسالط    الزامالات  و رعایالت احراز هویالت مشالتري   انجام اقدامات کنترلی و نظارتی الزم از جمله 
 باشد. سازمان می
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توسالط  طبالق شالرایط ابالغالی     ،گردد میدریافت با استفاده از مرکز تماس که  تلفنیهاي  تماستمامی  :20ماده 
از طریالق سالامانة مالدیریت سالفارش     عضالو  پاسالخگوي  توسط کاربر تلفنی هاي  سفارشو  ثبت ،سازمان

(OMS) .به سامانة معامالت ارسال خواهد شد 
 PAMهاي مشتري از طریق  ، کلیة تماسOMSبه جاي   PAMتا زمان استفاده از : 1ةتبصر

 نیز قابل اجرا خواهد بود.
ی به صورت مستقیم توسط مشتري به سامانة معامالت از طریق هاي تلفن ارسال سفارش : 2تبصرة

 باشد. تاب  مقررات معامالت برخط می (OMS)سامانة مدیریت سفارش 

طبالق ضالوابط    خودمرکز تماس در را  عضومشتري و بین  تلفنی هاي تماس ةعضو موظف است کلی :21ماده 
 نماید.سازمان ارایه  به تو حسب درخواسنگهداري و  ثبت صورت مطمئنسازمان به  اعالمی

هاي قابل اتکایی را جهت شناسایی مشتري در هر تماس در قالب قالرارداد فیمالابین بالا     عضو باید رویه :22ماده 
 مشتري مشخص نماید.

هاي صوتی مزبور با مشخصات شماره تلفن مشتري، نام کاربري مشتري، مدت زمان  فایل تبصره:
مدت تماس  پایان و ، تاریخ تماس، ساعت شروع،عضوانتظار مکالمه، نام کاربر پاسخگوي 

و  مطمئن طریقبه  ،( به صورت خودکار(OMSو شمارة سریال مربوطة ایجاد شده در 
 گردند. بایگانی می غیر قابل تغییر

هاي تلفنی خالف مقررات نباید با استفاده از مرکز تماس پذیرفته و به سامانة معامالت ارسالال   سفارش :23ماده 
در این خصو  ضروري است سوابق این موضوع ثبت و نگهداري شده و نسبت به اطالع رسالانی  شود. 

 به نحو مقتضی اقدام گردد.تلفنی به مشتري در خصو  عدم پذیرش سفارش 
، وجهی عالوه بر کارمزدهاي مصوذ سازمان از مشتري واند بابت ارایة خدمات مرکز تماست عضو نمی :24ماده 

 دریافت نماید.
هالا،   هاي ارسال دستور معامالت مشتریان با استفاده از خدمات مرکز تماس، محالدودیت  عضو باید رویه :25 ماده

شرایط و مخاطرات مربوط به این نوع معامالت اوراق بهادار و کاال را از طریق سایت رسمی خالود باله   
 اطالع عموم رسانده و هرگونه تغییر در موارد فوق را بالفاصله اعالم نماید.

بینی نشده در خصو  دریافت دستور معامالت تلفنی اوراق بهادار و  عضو جهت مدیریت حوادث پیش :26ده ما
هاي مشخصالی   ، از جمله قطعی برق و شبکه مخابراتی باید رویه با استفاده از خدمات مرکز تماسکاال

 را اتخاا نموده و به اطالع مشتریان خود برساند.
مالواد ایالن    از جملاله  اوراق بهالادار و کالاال  خلالف از قالوانین و مقالررات بالازار     هرگوناله ت درصورت وقوع  :27 ماده

د توانال  می سازمان در صورت از بین رفتن شرایط الزم براي ارایة خدمات مرکز تماس،یا  و دستورالعمل
 :انجام دهدمان أزیر را به تنهایی یا تواقدامات 

 ؛به عضو متعلقخدمات مرکز تماس تعلیق و یا توقف  .1

و  یک یا چنالد مشالتري   براياستفاده از خدمات مرکز تماس  علیق و یا توقف امکانالزام عضو به ت .2
 .یا نمایندگان منها
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هاي دریافتی از مشتري و ارسالالی باله وي کاله بالا رعایالت قالوانین و        ها و سوابق کلیة تراکنش پیام داده :28ماده 
گهداري شده اسالت در حکالم اسالناد معتبالر و     مقررات و در چارچوذ مفاد این دستورالعمل ایجاد، ثبت و ن

باشد. در صورت بروز اختالف بین عضو و مشالتري در خصالو  ایالن     قابل استناد در مراج  ایصال  می
 االتباع است. ها، اطالعات ثبت شده در مرکز تماس، معتبر و براي طرفین الزم پیام سوابق و داده

ق مذاکرة فیمابین، با توجه باله حاکمیالت   حل اختالف در صورت عدم حصول توافق از طری تبصره:
قالانون   36قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشی از معامالت در این بازار، مطابق مادة 

 گیرد. صورت می 1384بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوذ 
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 پیوست

 

 مرکز تماس کارگزاری جهت انجام معامالت قرارداد استفاده از خدمات
 

 

 طرفین قرارداد: :1ماده 

 این قرارداد بین عضو با مشخصات زیر:

 شماره ثبت: نام عضو:

 محل ثبت: تاریخ ثبت:

 شماره تلفن دفتر مرکزي: شماره ثبت نزد سازمان بورس:

 کدپستی: شماره فاکس دفتر مرکزي:

 خانوادگی و سمت مخرین صاحبان امضاء مجاز: نام، نام
 سمت:                             خانم / مقاي        -1
 خانم / مقاي                                    سمت: -1

 شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
 13روزنامه رسمی شماره                          مورخ    /    /    

 مدرس دفتر مرکزي:

 

 و مشتري با مشخصات جدول زیر:
 الف( برای اشخاص حقیقی:

 زن                        جنسیت:     مرد  و نام خانوادگی: نام

 تاریخ دریافت کد مالکیت: کد مالکیت:

 تاریخ تولد: روز/ ماه/ سال: نام پدر:

 کد ملی: محل تولد:

 محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه:

 شماره تلفن منزل با کد شهر: شماره سریال شناسنامه:

 شماره تلفن همراه: کار با کد شهر: شماره تلفن محل 

 مدرس پست الکترونیکی:

 مدرس منزل:

 مدرس محل کار:
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 ب( برای اشخاص حقوقی:

 شماره ثبت: نام:

 محل ثبت: تاریخ ثبت:

 شناسه ملی: کد مالکیت:

 شماره فاکس دفتر مرکزي: شماره تلفن دفتر مرکزي:

 مجاز: خانوادگی و سمت مخرین صاحبان امضاء نام، نام
 خانم / مقاي                                    سمت: -1
 خانم / مقاي                                    سمت: -1

 شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
 13روزنامه رسمی شماره                         مورخ    /    /    

 مدرس پست الکترونیکی:

 نوع شخصیت حقوقی:

 فتر مرکزي:مدرس د

 

 براي مشتریان حقوقی، باید اطالعات بند الف در مورد نمایندة معرفی شده توسط وي نیز تکمیل شود. تبصره:
 به شر  مواد متی منعقد شد.

 
 : موضوع قرارداد:2ماده 

موضوع قرارداد عبارتست از ثبت و اجراي سفارشات تلفنی مشتري به منظور خرید و فروش اوراق بهادار 
 ها و بازارهاي خارج از بورس توسط عضو با استفاده از مرکز تماس کارگزاري  در بورسو کاال

 

 : مدت قرارداد:3ماده 

تواننالد بالا اطالالع     این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند مالی 
مان  از اجراي تعهداتی که قبل از من  رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ من اقدام نمایند. فسخ قرارداد

 اخذ شده است نخواهد بود.
 

 : حقوق و تعهدات عضو:4ماده 

باشالند. عضالو موظالف اسالت      هاي مرکز تماس کارگزاري ................................ می شماره تلفن 4-1
هاي  ر روشالمقدور سای هاي مزبور را از طریق سایت رسمی خود و حتی هرگونه تغییر در شماره

 مقتضی به اطالع مشتري برساند.
هاي تلفنی از طریق مرکالز تمالاس روزهالاي ............... تالا ................ از      زمان دریافت سفارش 4-2

 باشد. ساعت .......... لغایت .............. می
صورت محرمانه  بهرا خدمات مرکز تماس کارگزاري  عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از 4-3

و ارایة  در اختیار مشتري قرار دهدو چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضاي این قرارداد، 
 خدمات مغاز گردد.
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گالردد و در زمالان متعالارف توسالط کالاربر       هاي مشتري با مرکالز تمالاس ثبالت مالی     کلیة تماس 4-4
در نوبت اجرا  گردیده و OMS)هاي کارگزاري ) پاسخگوي عضو وارد سامانة جام  درخواست

گیرد. شمارة پیگیري سفارش دریافت شده قبالل از قطال  مکالماله     در سامانة معامالتی قرار می
 شود. توسط کاربر به مشتري اطالع داده می

هالاي مشالتري از طریالق     ، کلیالة تمالاس  OMSبه جاي  PAMتا زمان استفاده از  تبصره:
PAM .نیز قابل اجرا خواهد بود 

تی اتخاا نماید تا مشتري بتوانالد در هالر لحظاله بالا اسالتفاده از شالمارة       عضو مکلف است ترتیبا 4-5
پیگیري، از مخرین وضعیت سفارش خود مطل  گردیده و در صورت لزوم نسالبت باله ویالرایش    

 سفارش یا حذف من اقدام نماید.
هاي صوتی با مشخصات شماره تلفن مشتري، نام کاربري مشالتري، مالدت زمالان انتظالار      فایل 4-6

م کاربر پاسخگوي عضو، تاریخ تماس، ساعت شروع ،پایان ومدت تمالاس و شالماره   مکالمه، نا
 گردند. ( به صورت خودکار بایگانی می(OMSسریال مربوطة ایجاد شده در 

هاي صوتی با مشخصات موضالوع   ، فایلOMSبه جاي  PAMتا زمان استفاده از  تبصره:
شالوند قابالل    یگانی مالی این ماده که در سرور ضبط مرکز تماس به صورت خودکار با

 استناد خواهند بود.
در صورتی که صوت مشتري با مشخصات اعالمی توسط وي به صورت فاحش تطبیق ننماید،  4-7

هالاي الزم جهالت    عضو باید از ارایة خدمات به وي امتناع نموده و باله طالرق متعالارف کنتالرل    
 حصول اطمینان از هویت مشتري را انجام دهد.

درخواست مشتري، وضعیت حساذ مشتري و عملیات انجالام شالده را   عضو مکلف است حسب  4-8
 در بازة زمانی مورد درخواست، به روش مقتضی در اختیار مشتري قرار دهد.

 

 : تعهدات مشتری:5ماده 

باشد.  هاي مشتري جهت تماس با مرکز تماس کارگزاري ................................ می شماره تلفن 5-1
هاي مزبور را از طریق مرکز تماس کارگزاري یا باله صالورت     تغییر شماره مشتري موظف است

 کتبی به اطالع عضو برساند.
مشتري متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهاي دسترسی قابل تغییر خالود در فواصالل زمالانی     5-2

ناشالی  باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت  حداکثر ........ ماهه )حداکثر سه ماهه( می
 باشد. از افشاي رمز عبور بر عهدة مشتري می

 مشتري باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به عضو ارایه نماید.
هاي معالامالت باله یکالی از     وجوه مشتري به منظور خرید اوراق بهادار و کاال و پرداخت هزینه 5-3

 ع عضو خواهدرسید:هاي بانکی عضو واریز و از طریق مرکز تماس به اطال  حساذ
وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار و کاالي مشتري توسط عضو به حساذ بانکی مشالتري بالا   

 مشخصات زیر واریز و از طریق مرکز تماس به اطالع مشتري خواهد رسید:
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 شهر محل شعبه: نام بانک:

 نام شعبه: نوع حساذ:

 شماره حساذ: کد شعبه:

 
وجه معامله و کارمزدهاي مربوطاله در چالارچوذ قالوانین و مقالررات     مشتري متعهد به پرداخت  5-4

 باشد. می
هاي موقت صادرة اوراق بهادار که قصد فروش منهالا را دارد، در اختیالار    گواهینامهباید مشتري  5-5

 وي قرار دهد.
در مورد اشخا  حقوقی، کلیة تکالیف مذکور در این قرارداد نسبت به مشتري، براي نماینالدة   5-6

 االجرا است. فی شده توسط شخص حقوقی نیز الزممعر
 

 : حدود مسئولیت طرفین:6ماده 

 ولیت استفاده و حفاظت از رمالز عبالور و  ئمس ، مشتري است.رمز عبور ة نام کاربري وتنها دارند 6-1
طریق نام کاربري و  ازدریافت سفارش من انجام هرگونه معامله که مسئولیت  و نیزنام کاربري 
باشالد. مشالتري همچنالین مسالئول      گیالرد بالر عهالدة وي مالی     مشتري صورت مالی  یا رمز عبور

هایی است که در نتیجة عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قالرارداد توسالط وي    خسارت

در صورتی که مشتري ثابت نماید نام کاربري و رمز عبور وي به واسطه  حادث شود.
مالورد اسالتفاده قالرار گرفتاله     تقصیر کارگزار یا کارمندان من توسط شخص دیگالري  

تواند جهت دریافت خسارات احتمالی وارده به کارگزار رجوع  مسئولیتی نداشته و می
 نماید.

باشند اسرار طرف دیگر را که بر حسب وظیفه در اجراي این قالرارداد   طرفین قرارداد مجاز نمی 6-2
، مگر حسب درخواست مراج  از من مطل  شده یا در اختیار دارند بدون مجوز قانونی افشا نمایند

 ایصال .
طرفین قرارداد باید در اجراي موضوع قرارداد کلیة قوانین و مقررات مربوط به انجالام معالامالت    6-3

 اوراق بهادار مصوذ ارکان ایصال  بازار سرمایة ایران، را رعایت کنند.
 

 ها: پیام : قابلیت استناد داده7ماده 

هاي دریافتی از مشتري و ارسالی به وي که با رعایت قوانین و مقررات  شها و سوابق کلیة تراکن پیام داده
و در چارچوذ مفاد این قرارداد ایجاد، ثبت و نگهداري شده است در حکم اسناد معتبر و قابل اسالتناد در  

باشد. در صورت بالروز اخالتالف بالین عضالو و مشالتري در خصالو  ایالن سالوابق و          مراج  ایصال  می
 االتباع است. عات ثبت شده در مرکز تماس، معتبر و براي طرفین الزمها، اطال پیام داده
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 : بروز حوادث قهری:8ماده 

 درصورت بروز حوادث قهري مسئولیتی متوجه عضو نخواهد بود.
 

 : حل اختالفات:9ماده 

الف با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشی از معامالت در ایالن بالازار، حالل اخالت    
قانون بالازار   36طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیمابین، مطابق مادة 

 گیرد. صورت می 1384اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوذ 
 

 : سایر موارد:10ماده 

اسالت   ( اکر شالده تغییالر یابالد، وي موظالف    1که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در مادة ) درصورتی
نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد. هرگونه مراسالت که در ارتباط با ایالن قالرارداد بالا    
پست سفارشی به مخرین نشانی اعالمی مطابق این ماده ارسالال شالود، باله منزلالة ابالالی رسالمی تلقالی        

 شود. می

 

 : تغییر قرارداد:11ماده 

هاي تلفنی بالا اسالتفاده از مرکالز     یی دریافت سفارشبا استناد به دستورالعمل اجرااین قالرارداد  
مالاده در دو نسالخة واحالداالعتبار در تالاریخ ...................................... توسالط       11در  تماس کارگزاري

گذار تحویل گردید. هرگونه تغییر  طرفین قرارداد منعقد شد و یک نسخه به عضو و یک نسخه به سرمایه
باشد. در صالورتی کاله در قالوانین و     د، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میدر مفاد این قراردا

هاي تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاري تغییراتی حاصل شالود   مقررات مربوط به دریافت سفارش
انوي جزء که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاذ نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ث

 الینفک این قرارداد خواهد بود.
 
 

 مهر و امضای عضو    و امضای مشتری  مهر

 
 
 
 
 ]تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضاء شود.[

 

                                                 
 .مهر فقط برای اشخاص حقوقی است 


