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اداره امور کارگزاران

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

با احترام؛
بازگشت به نامة شمارة  241/1212مورخ 2232/52/24آن شرکت کارگزاری مبنی بر درخواستت دتر ر مزتوز

معامله سلف موازی استانرارد محصوالت فلزی به استحضار میرسانر؛ با در
محصزالت فلزي آن شترکت کتارگزاری از رتار

ر مزوز معامله سلل

ملزا ي اسلتاندار

 2232/52/12رتا زمتان اعتبتار مزتوز معاملته محصتوالت فلتزی

( ،)2233/54/24با رعا ت کلیة قوانین مقررات مربوطه موافقت شر.
با روجه به ا نکه ا ن مزوز طبق ابالغیه  225155221با موضوع "شترا

کتارگزاری نما نترگان آناتا بترای

معامله سلف موازی استانرارد کاالهای پذ رفته شره در بورسهای کاال ی" دادر گرد ره استت ،لتذا رعا تت مدتاد
ابالغیه مزبور جات معامله سلف موازی استانرارد محصوالت فلزی ضر ری میباشر .الزم بته ککتر استت؛ دردتورت
عرم اعالم هرگونه رغییرات در شرا
محرز شرن از دست دادن شرا

اعطای مزوز بورس کاال در اسرع قتت بته ستازمان بتورس ا راا باتادار ،تا

اعطای مزوز مزبور در هر زمان ،مزوز معاملته ستلف متوازی استتانرارد محصتوالت

فلزی آن شرکت کارگزاری لغو میشود.
مرارب جات اطالع اقرامات مقتضی ارسال میگردد.
مهین فرها ي
رونزشت:


مشاور و رئیس محترم حز ه ریاست سا مان.



مدیرعامل محترم شرکت سپر هگذاري مرکزي اوراق بها ار و تسزیه وجزه.



مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فنآوري بزرس تهران.



بیر کل محترم کانزن کارگزاران بزرس و اوراق بها ار .



مدیر عامل محترم شرکت بزرس کاالي ایران.



مدیریت محترم با رسی و امزر اعضاء شرکت بزرس کاالي ایران .باسالم؛ احتراماً به استحضار میرساند که معاملهگر شرکت کارگزاري مذکزر جهت انجام
معامله سل

مزا ي استاندار محصزالت فلزي ،آقاي مهدي پزررحیم مرنی میباشد .همچنین ضروري است هرگزنه تغییر ر شرایط اعطاي مجز مزبزر

تزسط کارگزاري با هماهنگی آن مدیریت صزرت گیر .


مدیر محترم نظارت بر کارگزاران.



رئیس محترم با رسی کارگزاران.



ا اره امزر کارگزاران (طبق ستزر رئیس محترم سا مان ر هامش نامۀ شمارۀ  121/297972مزرخ .)1171/50/21
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