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اداره امور کارگزاران

جناب آقای سید عبدالرحیم رستمکالیی
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آیندهنگر خوارزمی (سهامی خاص)

با احترام؛
بازگشت به درخواست آن شرکت کارگزاری مندرج در سامانه ستان طی کد پیگیری  142579372444مورخ
 ،1394/03/25مبنی بر درخواست صدور مجوز انجام فعالیت در معامالت گروه محصوالت پتروشیمی به استحضار میرساند؛ با
صدور مجوز انجام فعالیت در معامالت گروه محصوالت پتروشیمی برای آن شرکت کارگزاری به مدت  10سال از تاریخ
 1394/04/05تا تاریخ  1404/04/05با رعایت کلیۀ قوانین و مقررات مربوطه موافقت شد.
با توجه به اینکه این مجوز بر اساس ابالغیه  110200112با موضوع "شرایط اعطاء و ادامه فعالیت در بورس ها و
مجوزهای مختلف بر اساس رتبۀ شرکت کارگزاری" صادر گردیده است؛ لذا حفظ حداقل امتیاز الزم توسط کارگزاری،
برای ادامۀ فعالیت در آن بورس ضروری میباشد .الزم به ذکر است؛ درصورت عدم اعالم هرگونه تغییرات در شرایط اعطای
مجوز بورس کاال در اسرع وقت به سازمان بورس و اوراق بهادار ،یا محرز شدن از دست دادن شرایط اعطای مجوز مزبور در
هر زمان ،مجوز گروه محصوالت پتروشیمی آن شرکت کارگزاری لغو میشود.
مراتب جهت اطالع و اقدامات مقتضی ارسال میگردد.
مهین فرهادی
رونوشت:


معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی.



دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.



مدیر عامل محترم شرکت بورس کاالی ایران؛ با سالم ،شرکت کارگزاری فوق تمامی شرائط شروع فعالیت را احراز نموده است ،بنابراین جهت سپردن تضمین و شروع
فعالیت معرفی میگردد.



مدیریت محترم بازرسی و امور اعضاء شرکت بورس کاالی ایران؛ با احترام ،به استحضار میرساند؛ مدیر معامالت کاالیی کارگزاری مزبور آقای محمد ناصر یاسائی میباشد،
خواهشمند است در صورت داشتن مجوز انجام معامله ،مجوز مربوطه را لغو نمایید و این اداره را از نتیجه امر مطلع فرمایید همچنین معاملهگر شرکت کارگزاری مذکور
جهت انجام معامالت محصوالت پتروشیمی ،آقای ایمان تجری میباشد .عالوه بر این ضروری است هرگونه تغییر در شرایط اعطای مجوز مزبور توسط کارگزاری با هماهنگی
آن مدیریت صورت گیرد.



رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران.
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