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 کارگزاران مدیریت نظارت بر
 

  ابالغیه
  

  110200163 ابالغیه: ةشمار
   کارگزارانمدیریت نظارت بر  کننده: صادر

   "ان بازار سرمایه و آزمون هاي مربوطهمعامله گر شرایط جدیدابالغ  " موضوع:
  کارگزاري هاي شرکتکلیۀ  مخاطب:

  

    با احترام؛
  به شرح زیر ابالغ می گردد: ،30/1/1393مدیرة سازمان مورخ  هیئت جلسۀ صورت نیکمیو  یصدوسی) س3بند (

در خصوص  هیبازار سرما يا حرفه يها نامه یگواه تهیکم 26/01/1393مورخ  31جلسه شماره  شنهادیپ -3
 :دیرس بیبه تصو ریو به شرح ز یبررس يگر معامله يها آزمون

در  ،يورو فنا قاتیوزارت علوم ، تحق دییو باالتر مورد تأ یکارشناس یلیمدرك تحص يکه دارا يافراد"
و اقتصاد بوده و معدل  يحسابدار ،یمال یمهندس ،یحقوق مال ت،یریرشته مد یمال يها شیگرا لیمرتبط از قب يها رشته

) و يگر و معامله هیاصول بازار سرما مقرراتباشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل  15آنها باالتر از 
در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار  تیورت موفقها، در ص رشته ریو در خصوص سا 40کسب حد نصاب 

 يها و شرکت در دوره هیاصول بازار سرما نامه یگواه ازین شیبا پ 40) و کسب حد نصاب يگر و معامله هیسرما
توسط  یآموزش يها . در ضمن سرفصل دورهندینما تیگر شروع به فعال به عنوان معامله توانند یمربوطه، م یآموزش

مذکور را برگزار  يها دوره توانند یم ته،یکم دییمورد تأ یآموزش يو نهادها نیتدو هیآموزش بازار سرما يراهبر تهیکم
 ".ندینما

  گردد.مراتب جهت اطالع و اقدام مقتضی ارسال می 
  محمد عطایی

  
  رونوشت:

 اعضاي محترم هیأت مدیره سازمان.ریاست محترم سازمان و  •
 مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق و بهادار تهران. •
 .کاالي ایرانبورس مدیرعامل محترم شرکت  •
 مل محترم شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار.مدیرعا •
 مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران. •
 مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژي. •
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 کارگزاران مدیریت نظارت بر
 

 مدیر محترم نظارت بر نهادهاي مالی. •
 ها.ر بورسمدیر محترم نظارت ب •
 رسانی.مدیرعامل محترم شرکت اطالع •
 دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار. •
 نظارت بر کارگزاران.محترم مدیریت  •
 رئیس محترم اداره امور گواهی نامه هاي حرفه اي. •
 رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران. •
 رئیس محترم اداره امور کارگزاران. •

  

 

  کارشناس مسئول: علی حبیبی                      رییس اداره امور کارگزاران: مهین فرهادي                          28/02/1393 د ذاکريحامکارشناس : 

  


