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اداره امور کارگزاران

جناب آقاي مصطفی حقیقی مهمانداري
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاري آبان (سهامی خاص)

با احترام؛
بازگشت به نامههای شمارۀ  241/1002و  241/1022به ترتیب مورخ  2131/01/00و  2131/01/22آن شررتت

تارگزاری مبنی بر درخواست صدور مجوز انجام فعالیت در رینگ محصوالت پتروشیمی به استحضار میرساند؛ برا
صدور مجوز انجام فعالیت در رینگ محصوالت پتروشیمی آن شرتت ترارگزاری بره مرد  20سرا از تراری
 2131/01/12تا تاری  2401/01/12با رعایت تلیۀ قوانین و مقررا مربوطه موافقت شد.
با توجه به اینته این مجوز طبق بند 2-1-2ابالغیه  220100221با موضوع "شرایط اعطاء و ادامه فعالیرت در
بورس ها و مجوزهای مختلف بر اساس رتبۀ شرتت تارگزاری" صادر گردیده است؛ لذا حفظ حداقل امتیاز الزم
توسط تارگزاری ،برای ادامۀ فعالیت در آن بورسها ضروری میباشد .الزم به ذترر اسرت؛ درصرور عردم اعرالم
هرگونه تغییرا در شرایط اعطای مجوز بورس تاال در اسرع وقت به سازمان بورس و اوراق بهادار ،یا محرز شدن از

دست دادن شرایط اعطای مجوز مزبور در هر زمران ،مجروز معرامال

گررو محصروالت پتروشریمی آن شررتت

تارگزاری لغو میشود.
مراتب جهت اطالع و اقداما مقتضی ارسا میگردد.
مهین فرهادي
رونوشت:


ریاست محترم سازمان.



اعضاء محترم هیأت مدیر سازمان.



دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار .



مدیر عامل محترم شرکت بورس کاالي ایران (سهامی عام) باسالم؛ شرکت کارگزاري فوق تمامی شرائط شروع فعالیت را احراز نمود
است ،بنابراین جهت سپردن تضمین و شروع فعالیت معرفی میگردد.



مدیریت محترم بازرسی و امور اعضاء شرکت بورس کاالي ایران (سهامی عام) باسالم؛ احتراماً به استحضار میرساند که معاملهگر
شرکت کارگزاري مذکور جهت انجام معامالت محصوالت پتروشیمی ،آقاي مهدي پوررحیم مرنی میباشد .همچنین ضروري است
هرگونه تغییر در شرایط اعطاي مجوز مزبور توسط کارگزاري با هماهنگی آن مدیریت صورت گیرد.



رئیس محترم ادار بازرسی کارگزاران.



ادار امور کارگزاران (طبق دستور رئیس محترم سازمان در هامش نامۀ شمارۀ  212/199662مورخ )2161/21/21
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