بسمه تعالي
تاريخ 1392/06/19 :
شماره 121/235721 :

اداره امور کارگزاران
جناب آقای سید عبدالرحیم رستمکالیی
مدیرعامل محترم شركت كارگزاری آینده نگرخوارزمی (سهامی خاص)

با احترام؛
بازگشت به درخواست آن شرکت کارگزاری طی نامۀ شمارۀ  672/571مورخ  ،1392/06/09مبنیی بیر ی ور
مجوز دریافت سفارشهای تلفنی با استفاده از مركز تماس ،به استحضار میرسان ؛ انجام دریافت سفارشهیای تلفنیی
با استفاده از مرکز تماس بوسیلۀ شركت گروه رایانه تدبیرپرداز به آدرس  :تهران ،خیابیان وییصریر ،خیابیان بزرگمهیر،
شمارۀ ، 16طبقه اول که طی نامۀ شمارۀ  121/223290مورخ  1392/03/07م یریت فناوری اطالعات سیازمان بیورس و
اوراق بهادار ارائه و تأیی ش ه ،توسط آن شرکت کارگزاری با رعایت دستورایصمل اجرایی دریافت سفارشهای تلفنیی
با استفاده از مرکز تماس مروب جلسۀ میورخ  1390/02/31هییأت می یرۀ سیازمان کیه طیی نامیۀ شیمارۀ 121/141124
مورخ  1391/03/08ابالغ ش و رعایت اطالعیۀ شمارۀ  11030060در خروص شرایط اخذ تأیی یۀ فنی و امنیتیی مرکیز
تماس کارگزاری من رج در مواد  2و  3دستورایصمل اجراییی دریافیت سیفارشهیای تلفنیی بیا اسیتفاده از مرکیز تمیاس
کارگزاری و نحوۀ

ور مجوز بهیره بیرداری از مرکیز تمیاس کیارگزاری کیه طیی نامیۀ شیمارۀ  121/151125میورخ

 1390/06/06ابالغ گردی  ،از تاریخ این نامه از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار بالمانع است .الزم بیه ککیر اسیت؛ آن
شرکت کارگزاری موظف است ،قبل از انجام هرگونه تغییر در شرایط مجوز دریافت سیفارشهیای تلفنیی بیا اسیتفاده از
مرکز تماس تأیی یۀ الزم را از سازمان دریافت نمای  ،در غیر این ورت طبق مقیررات بیا آن شیرکت کیارگزاری رفتیار
خواه ش .
با توجه به اینکه مسئول مركز تماس آن شرکت کارگزاری آقای محمد سلیمانگلی میباش  ،ییذا ریروری اسیت؛
نامبرده با توجه و اهتمام ویژه نسبت به رعایت مقررات مربوطه اق ام نمای  .ب یهی است کلیه مسئوییتهای ناشی از عی م
رعایت مقررات فوق تماماً بر عه ۀ شرکت کارگزاری میباش .
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