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 کارگزاران مدیریت نظارت بر
 

  هبخشنام
  

  11010078: هبخشنام ةشمار
   کارگزارانمدیریت نظارت بر صادر کننده: 

  کارگزاريهاي  در شرکت معامالت بر خط تصدي سمت مدیر طیراشموضوع: 
  کارگزاري هاي  کلیه شرکتمخاطب: 

  
  با احترام؛

دسترسی به اخذ تائیدیه زیر ساخت  طیاعالم شرادر خصوص  09/09/1389مورخ  11010033بخشنامه پیرو 
 یمدرك کارشناس يدارا ي کهاز افراد توانند می کارگزاري هاي شرکت رساند؛ یبه استحضار ممعامالت بر خط 

اصول  نامهیگواه ،یمدرك کارشناس يداراکه  يافراد یاهستند  هیدر بازار سرما يکار حداقل دو سال سابقهو 
استفاده  معامالت بر خط دیرم به عنوان، هستند هیدر بازار سرما يسال سابقه کار کیحداقل  و هیبازار سرما

  د.ننمای
  

  محمد عطائی

 ونوشت:ر
v  سازمان استریحوزه  محترممشاور و رئیس 

v  مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

v مدیر عامل محترم شرکت بورس کاالي ایران 

v  مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران 

v ژيمدیرعامل محترم شرکت بورس انر 
v  مدیر محترم امور اعضاء بورس اوراق بهادار تهران 

v  ایرانبورس شرکت فرامدیر محترم امور اعضاء  

v مدیر محترم بازرسی و امور اعضاء  شرکت بورس کاالي ایران 

v رئیس محترم اداره بازرسی و امور اعضاي بورس انرژي 

v گذاري مرکزي اوراق بهادار  مدیرعامل محترم شرکت سپرده 

v مدیریت فناوري بورس تهران مدیرعامل محترم شرکت 

v مدیر محترم فناوري اطالعات 

v ها  ت بر بورسرمدیر محترم نظا 

v اوراق بهادار  دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و 
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v رئیس محترم اداره امور نهادهاي مالی 

v رئیس محترم اداره بازرسی نهادهاي مالی 

v نظارت بر کارگزاران تیریمد 

v کارگزاران یرم اداره بازرسمحت سیرئ 

v اداره امور کارگزاران 

v کلیه کارشناسان 

  

  رییس اداره امور کارگزاران: مهین فرهادي                هادي پورداداشوندکارشناس تاییدکننده:                   10/09/1393 حامد ذاکريکارشناس : 
 


