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اداره امور کارگزاران
جناب آقای مصطفی حقیقی مهمانداری
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آبان(سهامی خاص)

با احترام؛
بازگشت به نامهی شمارۀ  295/974مورخ  0834/14/01آن شرکت کارگزاری مبنی بر درخواست صدورر
مجوز فعالیت معامله قراردادهای آتی کاال ،به استحضار میرسانو؛ آن شدرکت کدارگزاری از تدارخ اخدن نامده
مجاز به انجام معاملۀ قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران با رعاخت کلیۀ قوانین ر مقررات مربوطه میباشدو.
همچنین رعاخت دقیق "دستورالعمل اجراخی معامالت قراردادهدای آتدی در شدرکت بدورال کداالی اخدران (سداامی
عام)" مصوب خکصو ر شصت ر درمین جلسۀ هیات موخرۀ سازمان بورال ر ارراق بادادار مدورخ  0833/14/01کده
طی نامۀ شمارۀ  050/47872مورخ  0833/00/05موخرخت نظارت بر کارگزاران ابالغ گردخدو اسدت ،الزامدی مدی-
باشو .بدا توجده بده اخدنکده اخدن مجدوز طبدق بندو « »5مصدوبۀ مدورخ  0837/01/59هیدتت مدوخرۀ محتدرم سدازمان ر
دستورالعمل رتبهبنوی کارگزاران در بورال ارراق باادار تاران ر شراخط فعالیت آنها در بورال کاالی اخران صادر
گردخو است؛ لذا حفظ حواقل امتیاز الزم توسط کارگزاری ،برای ادامهی فعالیدت مزبدور در آن بدورال ردررری
میباشو .الزم به ذکر است؛ درصورت عوم اعالم هرگونه تغییرات در شراخط اعطای مجوز معاملۀ قراردادهای آتدی
در بورال کاالی اخران ،در اسرع رقت به سازمان بورال ر ارراق باادار ،خا محرز شون از دست دادن شراخط اعطدای
مجوز مزبور در هر زمان ،مجوز معاملۀ قراردادهای آتی در بورال کاالی اخران آن شرکت کارگزاری لغو میگردد.
موت اعتبار اخن مجوز از تارخ صورر در سال میباشو که پس از انقضاء در چاارچوب مقررات قابل تموخو است.
مراتب جات اطالع ر اقوامات مقتضی ارسال میگردد.
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مدیریت محترم بازرسی و امور اعضاء شرکت بورس کاالی ایران باسالم؛ احتراماً به استحضار میرسانو که معاملهگر شرکت کارگزاری
مذکور جات انجام معاملهی قراردادهای آتی در بورال کاالی اخران ،خانم بهاره علیرضامیرحسینی میباشو .همچنین رررری است هرگونه
تغییر در شراخط اعطای مجوز مزبور توسط کارگزاری با هماهنگی آن موخرخت صورت گیرد.



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
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