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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد
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تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

اتوماسیون اداری

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

۱۰/۱/۳۴۲۶/ص

ندارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

به نام خدا

روسای محترم اتاق های بازرگانی سراسر کشور

با سالم؛ 

احتراماً به استحضار می رساند اتاق ایران در راستای تفاهم نامه همکاری با شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 

فرابورس ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت های بخش 

خصوصی به بازار سرمایه در گام اول اقدام به راه اندازی سامانهی پنجره واحد  به آدرس rahsar.ir نموده است. بر 

همین اساس شرکت های متقاضی می توانند با مراجعه به تارنمای رهسار و ثبت نام و ورود در بخش «ورود شرکت»، 

نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام نمایند. پرونده متقاضیان مشروط به کامل بودن اطالعات، با ورود به فاز دوم بر اساس 

زمان ثبت نام اولویت بندی خواهد شد. 

شایان ذکر است گام های بعدی استقرار سامانه بر اساس تفاهم نامه درگاه واحد میان اتاق ایران، شرکت بورس 

تهران، شرکت فرابورس ایران و جامعه حسابداران رسمی به سرعت در حال پیگیری می باشد. ضمناً پشتیبانی سامانه 

برای دریافت راهنمایی ها و ارجاع ایرادات احتمالی و کمک به ورود اطالعات در ساعت های کاری از طرق ذیل در 

دسترس خواهد بود.

rahsar@arnika.ai : ایمیل
شماره واتس آپ: ۰۹۳۸۲۸۶۷۸۵۱

شماره های تماسِ تلفنی: ۸۵۷۳۲۷۴۷-۰۲۱ و ۰۲۱-۸۵۷۳۲۷۱۷

در همین راستا از جنابعالی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطالع رسانی به اعضای آن اتاق محترم 

درخصوص سامانهی مزبور اقدام الزم معمول گردد.

رونوشت: جناب آقای علیخانی، معاون محترم استان ها و تشکل های اتاق ایران، جهت استحضار

و نماینده اتاق در شورای عالی بورس
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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد
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تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

اتوماسیون اداری

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

۱۰/۱/۳۴۲۶/ص

ندارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

به نام خدا

روسای محترم تشكل های وابسته به اتاق ایران

با سالم؛ 

احتراماً به استحضار می رساند اتاق ایران در راستای تفاهم نامه همکاری با شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 

فرابورس ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت های بخش 

خصوصی به بازار سرمایه در گام اول اقدام به راه اندازی سامانهی پنجره واحد  به آدرس rahsar.ir نموده است. بر 

همین اساس شرکت های متقاضی می توانند با مراجعه به تارنمای رهسار و ثبت نام و ورود در بخش «ورود شرکت»، 

نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام نمایند. پرونده متقاضیان مشروط به کامل بودن اطالعات، با ورود به فاز دوم بر اساس 

زمان ثبت نام اولویت بندی خواهد شد. 

شایان ذکر است گام های بعدی استقرار سامانه بر اساس تفاهم نامه درگاه واحد میان اتاق ایران، شرکت بورس 

تهران، شرکت فرابورس ایران و جامعه حسابداران رسمی به سرعت در حال پیگیری می باشد.ضمناً پشتیبانی سامانه برای 

دریافت راهنمایی ها و ارجاع ایرادات احتمالی و کمک به ورود اطالعات در ساعت های کاری از طرق ذیل در 

دسترس خواهد بود.

rahsar@arnika.ai : ایمیل
شماره واتس آپ: ۰۹۳۸۲۸۶۷۸۵۱

شماره های تماسِ تلفنی: ۸۵۷۳۲۷۴۷-۰۲۱ و ۰۲۱-۸۵۷۳۲۷۱۷

در همین راستا از جنابعالی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطالع رسانی به اعضای آن تشکل محترم 

درخصوص سامانهی مزبور اقدام الزم معمول گردد.

رونوشت: جناب آقای علیخانی، معاون محترم استان ها و تشکل های اتاق ایران، جهت استحضار

و نماینده اتاق در شورای عالی بورس
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