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

با احترام؛
بازگشت به درخواست آن شرکت کاارگاار یان ما ام شا ار  672/579اور  1392/06/17بنان بار
صدور جوز ارائه خدمات دسترسی برخط بازار ،باه استضااار انرساامد؛ امجاام اا الت بارخ بوسالۀم مارم-
افاارتدبلرپردازکه در تاریخ  89/10/14به شرکت دیریت فناور بورس تهران ارائه و به ثبت رسالد ،،توسا
آن شرکت کارگاار با رعایت دستورال
فرابورس ایرا

ل اجرایی معامالت بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهررا و

صوب جۀسم ور  1389/07/03هلأت دیر ساز ان که ین ما ام شا ار  121/120232اور

 1389/07/18ابالغ شد و رعایات بششانا م شا ار  11010033در خصاو
دسترسن برخ بازار و مضو اجرا

شارای اخا تأیلدیام زیرسااخت

اد  7دستورال ل اجراین ا الت برخ اوراق بهاادار در باورس اوراق

بهادار تهران و فرابورس ایران و ضدودیتها

وضوع اد 10 ،دساتورال ل اجرایان اا الت بارخ اوراق

بهادار در بورس اوراق بهادار تهاران و فراباورس کاه یان ما اه هاا شا ار  121/124720و  121/143247باه
ترتلاام ااور  1389/09/09و  1390/03/29ابااالغ گردیااد ،وه چناالر رعایاات اااد 17 ،دسااتورال ل اجرایاان
ا الت برخ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران درخصو
دسترسن برخ بازار جهت ا ۀه بارا

استفاد ،از زیرساخت

شاتریان توسا م اینادگان وشا م از تااریخ  1392/06/19از مظار
و اف اسات ،قبال از

ساز ان بورس و اوراق بهادار بال امع است .الزم به ذکر اسات؛ آن شارکت کاارگاار

امجام هرگومه تغللر در شرای دریافت جوز ارائام خاد ات دسترسان بارخ باازار تأیلدیام الزم را از سااز ان
دریافت م اید ،در غلر اینصورت یبق قررات با آن شرکت کارگاار رفتار خواهد شد.
با توجه به اینکه مدیرمعامالت برخط آن شرکت کارگاار آقا سالد ا لار کاشاامن ماااد انباشاد ،لا ا
ضرور است؛ ما برد ،با توجه و اهت ام ویا ،مسبت به رعایت قررات ربویه اقدام م ایاد .بادیهن اسات کۀلاه
سئوللتها ماشن از عدم رعایت قررات فوق ت ا اً بر عهد شرکت کارگاار

نباشد.
مهین فرهادی

رونوشت:




اعضای محترم هیأت مدیره سازما
مدیر عامل محترم شركت بورس اوراق بهادار تهرا
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