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:نام پدر

:نام و نام خانوادگی

:نام و نام خانوادگی متصدی پذیرش:نام دفتر پذیرش

به نمایندگی 

.نوشتن هرگونه مطلبی در ظهر و حاشیه این فرم، خارج از قسمت های از پیش تعیین شده، فاقد اعتبار و غیرقابل استناد است

تولید کنندهنام تجاری کاال

(صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی/شخص حقیقی)محل امضای مشتری 

:امضا :مهر

:نام و نام خانوادگی نماینده

امضای مشتری

:امضا:مهر

تاریخ تحویل
تاریخ اعتبار 

**درخواست 
نوع معامله

.مهر و امضای مشتری و مهر و امضای شرکت کارگزاری فاقد اعتبار است/ این درخواست بدون امضا 

:کد مشتری

:نشانی

:(رقمی10)کد پستی

*حداکثر قیمت 

. روز تقویمی در نظر گرفته خواهد شد7در صورت عدم درج تاریخ اعتبار درخواست، اعتبار درخواست حداکثر .                 ** در صورت عدم درج حداکثر قیمت، سفارش با قیمت باز اعمال خواهد شد*  

.تحویل و امضای فرم حاضر به صورت سفید به معنای آن است که کارگزار به صالحدید خود حق خرید دارد و امضاء کننده حق هیچ گونه اعتراضی ندارد- 

به حساب ....................................... طی فیش شماره / ریال به عنوان پیش پرداخت سفارش به حساب تعیین شده ......................................... مشتری اعالم می دارد مبلغ 

.واریز نموده است............................... در تاریخ ................................. 

اینجانب ضمن آگاهی و پذیرش کلیه قوانین و مقررات بازار سرمایه، اختیار طی کلیه مراحل و تشریفات قبل، حین و بعد از معامله را در حدود قوانین و مقررات به شرکت کارگزاری اعطا 

.نمودم

.احراز هویت خریدار و دریافت درخواست فوق مورد تائید است و طبق آن عمل خواهد شداصالتاً 

مشتری: کارگزار                         نسخه دوم: نسخه اول 

................................................................ از اجرای سفارش های : ......... دقیقه: ......... ساعت............................... مشتری در تاریخ 

.منصرف گردید......................................................................... 

1300/00/00: تاریخ

:شناسه ملی/ شماره ملی 

:نام خانوادگی

محل تحویل

:شخص حقوقی خریداری نمایید/ خواهشمند است کاال با مشخصات زیر را برای اینجانب

.......................................شرکت کارگزاری 
فرم درخواست خرید کاال

در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران

:  .....شماره سریال

:حقوقی/نام شخص حقیقی

واحدمقدار

اندازه گیری

:شماره تماس


