شرکت کارگزاري آرمون بورس (سهامی خاص) بدنبال تصویب هیئت مدیره ي سازمان بورس اوراق بهادار و
کسب مجوز از این سازمان به شماره  82601در تاریخ  8738/82/81با مدیریت آقاي صادق عجمی شروع به
فعالیت نموده است.

• خط مشی کیفیت شرکت کارگزاری آرمون بورس
• انواع فعالیت ها در بازار سرمایه ،بورس کاال
• نشانی دفاتر و شعبه ها
• سرمایه
• معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

خط مشی کیفیت شرکت کارگزاري آرمون بورس

شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) به شماره ثبت  97449تاسیس گردید .این شرکت با بیش از 02سال سابقه
در زمینه کارگزاری توانسته است نه تنها اعتبار مناسبی کسب نماید بلکه تالش می کند کیفیت را سرلوحه همه امور خود
قرار داده و در جهت بهبود مستمر گام بردارد.

 ارائه خدمات مناسب کارگزاری به مشتریان
 تالش برای جلب رضایت مشتریان
 تالش برای ارتقاء توانایی ها و دانش فنی کارکنان شرکت
 بهره گیری از آخرین اطالعات و تجربیات بازار سرمایه ایران
 رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای مربوطه و موارد مرتبط با فرآیندهای شرکت
 ایجاد اعتماد و احترام متقابل با حفظ موارد محرمانه و روحیه امانتداری

انواع فعالیت ها در بازار سرمایه ،بورس کاال

شرکت کارگزاری آرمون بورس افزون بر فعالیت کارگزاری و داد و ستد اوراق بهادار ،کاال به حساب مشتریان
شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران ( ، (O.T.Cبورس کاالی ایران که جزء فعالیت های اصلی
شرکت هستند ،در زمینه های خرید و فروش اینترنتی سهام( ،(offlineخرید و فروش معامالت بر خط )(online

فعال است.
 کارگزاری بورس اوراق بهادار :یکی از فعالیتهای اصلی شرکت ،فعالیت در بازار ثانویهی در بورس اوراق بهادار
است که عبارت است از فعالیت در کلیه بازارهای بورس اوراق بهادار به نمایندگی ازسوی اشخاص و برای آنان
میباشد .در این زمینه شرکت ازطریق چهار ایستگاه معامالتی در تهران و نیز ایستگاههای معامالتی در
شهرستانهای اصفهان ،قم ،قزوین ،کرج و کیش فعال بوده و نیازهای فعاالن بازار سرمایه در شهرهای یاد شده
را بر پایهی خواستههای آنان برآورده میکند .
 کارگزاری در بورس کاال :این شرکت در سال 8319با پشتوانهی 81سال فعالیت کارآ و پرثمر در بازار سرمایه
کشور توانست با گرفتن مجوز فعالیت در بورس کاالی کشور یکی دیگر از فعالیت های اصلی خود را آغاز
نمایدو نیازهای فعاالن در بازار بورس کاال را برآورده کند .در حال حاضر مجوز بورس کاالی این شرکت منوط
به افزایش سرمایه بوده و این مجوز به حالت تعلیق درآمده است.

نشانی دفاتر و شعبه ها

فعالیت های شرکت در حال حاضر در محل ها و شعب زیر انجام می شود و هر یک از شعب به نشانی های زیر
آماده ارائه همگی ارائه انواع خدماتی که شرکت به مشتریان خود می دهد ،می باشند.

مرکز اصلی و دفتر بورس اوراق بهادار:
نشانی :تهران – خیابان خالد اسالمبولی (وزراء) -خیابان  – 03پالک  -8طبقه همکف واحد3
تلفن11428889-11481288 :
فکس11481149:

شعبه حافظ:
نشانی :خیابان حافظ ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار – خانم شیخ محمدی
تلفن88429484:
تاالر معامالت اختصاصی و فرعی:
خیابان وزراء –خیابان  03پالک  8واحد8
معامله گران :آقای نیما عجمی /خانم ها :خوبان و صنمی
تلفن11428881 :
شعبه اصفهان:
نشانی :چهارباغ باال چهار راه نظر ساختمان بورس منطقه ای اصفهان طبقه سوم
معامله گر :محمد طوطیان

مسئول پذیرش :شهرام عجمی

تلفن23838847883:
فکس23838848738 :
شعبه کرج
نشانی :میدان هفتم تیر ساختمان بورس طبقه سوم واحد8
معامله گر :پریسا مصطفایی
تلفن20830442328 :
فکس20830442320 :

مسئول پذیرش :زهرا بهرامی

شعبه قم
نشانی :خیابان 89دی نبش کوچه  38پالک  823طبقه سوم
معامله گر :مرضیه ربانی

مسئول پذیرش :آقای حسینی

تلفن20834488177 :

شعبه قزوین
نشانی :خیابان خیام شمالی ساختمان مروارید طبقه اول
معامله گر :مرضیه خدایاری مسئول پذیرش :خانم توکل
تلفن20133381182:

سرمایه

آخرین سرمایه شرکت  87201میلیون ریال می باشد.

معرفی اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح زیر می باشند:
 صادق عجمی (مدیرعامل):
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(مالی)
نماینده کانون در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس

 سیدحمید صباحی (رئیس هیئت مدیره):

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 محمدرضا مایلی(عضو هیئت مدیره)
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 معصومه رمضانی (عضو هیئت مدیره)
کارشناس رشته بازرگانی
 محمود مقدسی (عضو موظف هیئت مدیره)
کارشناسی ارشد حسابداری

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﮕﺮ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
داراي ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  1382و ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل 1386
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ  ISO 9001: 2008در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺳﻴﺲ 1378/9/15 :ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره  157478اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار 1388/01/08 :ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 10702
آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ  25 :ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺗﻤﺎﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي  :ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻔﺘﺎح ،ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺗﻠﻔﻦ 021 - 84450
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه :
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺳﻤﺖ

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻣﻬﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري

رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺼﻴﺮي

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﻧﺎﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه

ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻨﻮﺑﺮ

دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه

رﺣﻴﻢ ﺳﻌﺎدت زاده

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه

ﻓﺮﻫﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده

ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه

ﺷﻌﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري:

-

ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺗﺎﻻر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

 -ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ

-

ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔﺎن

 -ﺷﻌﺒﻪ اﺻﻔﻬﺎن

-

ﺷﻌﺒﻪ اﺻﻔﻬﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

 -ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ

-

ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

 -ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎري

-

ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺮج

 -ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺰوﻳﻦ

-

ﺷﻌﺒﻪ ﻛﻴﺶ

 ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺷﻤﺎره  11110072ﻣﻮرخ 1388/01/31

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻓﺮاﺑﻮرس

ﺷﻤﺎره  11020024ﻣﻮرخ 1387/06/12

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان

ﺷﻤﺎره  11110131ﻣﻮرخ 1388/06/01

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ

ﺷﻤﺎره  11110132ﻣﻮرخ 1388/06/01

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان

ﺷﻤﺎره  11110133ﻣﻮرخ 1388/06/01

ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﻲ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺷﻤﺎره  121/113772ﻣﻮرخ 1389/05/02

ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﻲ در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ

ﺷﻤﺎره  121/72944ﻣﻮرخ 1388/03/20

اداره ﺳﺒﺪ اﺷﺨﺎص

ﺷﻤﺎره  121/75670ﻣﻮرخ 1388/04/13

ﻣﺸﺎور ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻓﺮاﺑﻮرس

ﺷﻤﺎره  121/75672ﻣﻮرخ 1388/04/13

ﻣﺸﺎور ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ

ﺷﻤﺎره  121/75672ﻣﻮرخ 1388/04/13

ﻣﺸﺎور ﻋﺮﺿﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺷﻤﺎره  121/98578ﻣﻮرخ 1388/12/05

ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

ﺷﻤﺎره  121/124893ﻣﻮرخ 1389/09/13

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره 10589

ﺷﻤﺎره  121/31530ﻣﻮرخ 1386/12/20

اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ

ﺷﻤﺎره  121/129181ﻣﻮرخ 1389/10/30

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ :
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﻮﻳﺎ
ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  :اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ

ﺑﺎ ﺳﻼم؛
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ  ،ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻮزﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺎدﮔﻲ اراﻳﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺘﺮم را دارد.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻮﻓﻴﻖ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
 -1ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  :ﻛﺎرﮔﺰاري ﺣﺎﻓﻆ
 -2ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺳﻴﺲ  :آﺑﺎن ﻣﺎه 1383
 -3ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل
 -4ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه :
-

ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﺑﻴﻦ

-

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات

-

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻮﻻد

 -5رﺗﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ  :ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ اﻟﻒ در آﺧﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ
 -6ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺰاري  :ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻓﺮاﺑﻮرس ،ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﻲ اوراق ﺑﻬﺎدار و
ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﻲ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ،داراي ﻣﺠﻮز ﺳﺒﺪﮔﺮداﻧﻲ ،ﻣﺸﺎور ﻋﺮﺿﻪ و ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﻣﺸﺎور
ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ،داراي ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري .
 -7ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﻌﺮف و ﻣﺸﺎور ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ذﻳﻞ در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ و اﻧﺮژي:
-

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ –ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در  4ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

-

ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮان

-

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻃﻼي ﺳﻴﺎه

-

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﻬﺎن ﺗﻮﺳﻪ اﻟﺒﺮز

-

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺘﺎره ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻛﻮﻳﺮ

-

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻤﺲ ﺗﺎﺑﺎن )ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺧﻮي(

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺣﺎﻓﻆ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﺸﺎور ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮق در ﺑﻮرس اﻧﺮژي ﺑﻮده
اﺳﺖ.

 -8ﻛﺎرﮔﺰار ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي :
-

ﺟﺰو  10ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﻴﻤﺮي

-

داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺰاران

-

10ﺟﺰو ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﻲ – ﻗﻴﺮ و ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

 -9ﻛﺎرﮔﺰارﻣﻌﺮف و ﻣﺸﺎورﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ذﻳﻞ :
-

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻟﺮدﮔﺎن
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻤﺴﻨﻲ

-

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎزرون

-

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻓﻮﻻد ﺻﺒﺎﻧﻮر

-

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ دﻫﺪﺷﺖ

-

ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎت

-

ﺑﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آرﻳﻦ

-

ﮔﺮوه ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻳﺮاﻧﻴﺎن

-

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن

-

ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﻻوان

-

ﺑﻴﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆ

-

ﺷﺮﻛﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ارﻓﻊ

-

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺟﻨﻮب – ﺧﻂ اﻳﺮان

-

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ واﻟﻔﺠﺮ

-

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﺎﻫﺘﺎب ﻛﻬﻨﻮج

 -10ﻣﺸﺎور ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ذﻳﻞ:
-

ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳﻬﻨﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

-

ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

-

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻟﺮدﮔﺎن

-

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻤﺴﻨﻲ

 ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ دﻫﺪﺷﺖ ﮔﺮوه ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻳﺮاﻧﻴﺎن )اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از  100ﺑﻪ  10,000ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل( -ﻗﻨﺪ ﻫﮕﻤﺘﺎن

 ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻓﻨﺮﺳﺎزي ﺧﺎور -11ﻛﺎرﮔﺰارﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ:
 ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ زاﮔﺮس ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﻳﻼم ﻓﻮﻻد آﻟﻴﺎژي اﻳﺮان ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺮﻛﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ارﻓﻊ -12ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ :













ﺗﻬﺮان
 ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ در ﺗﺎﻻر اﺻﻠﻲ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ در ﺗﺎﻻر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ )ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ،خ ﺑﻬﺮاﻣﻲ( ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ در ﺗﺎﻻراﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻴﺎن ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ در اﺗﺎق ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ )ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ،خ ﺑﻬﺮاﻣﻲ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺎﻓﻆ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ در ﺗﺎﻻر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﺮدن -ﻃﺎﻫﺮيﺷﻌﺒﻪ رﺷﺖ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﻬﺪ )دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ(
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻴﺮاز
ﺷﻌﺒﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔﺎن
ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻨﻨﺪج )دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ(
ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺰد

 -13ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري:

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺎرﮔﺰاري ﺣﺎﻓﻆ:
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺎرﮔﺰاري ﺣﺎﻓﻆ از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻧﺎم آﺷﻨﺎي ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺳﺎل
 1387در ﺑﺎزار ﻓﻌﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك اﻓﺘﺨﺎر ﺣﺎﻓﻆ:
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك اﻓﺘﺨﺎر ﺣﺎﻓﻆ در ﺗﺎرﻳﺦ  1393/06/16ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺎرﮔﺰاري ﺣﺎﻓﻆ در آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد  31اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻫﺮ
ﺳﺎل ،ﺳﻮد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﻴﻦ دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري ﺣﺎﻓﻆ:
اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ،در ﺷﺮف ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺪف از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوق ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ آوري وﺟﻮه از اﺷﺨﺎص ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و اﺧﺘﺼﺎص آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در
ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ  ،اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬار ،اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻴﻜﻮﻛﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در اﻣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻴﻜﻮﻛﺎراﻧﻪ .
 -14ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﻛﺖ :
اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺰاري داراي ﺑﻴﺶ از  80ﻧﻔﺮﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ
داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و  42ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮي را درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺰات ،ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و
اﻣﻮرﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي ﻻزم را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
 -15ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت :
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل  1393ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻴﺶ از  50,000ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﺑﻴﺶ از  24,000ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﻴﺶ از  20,000ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل

 -16ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ :
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺪف ﺣﺎﻓﻆ را دارد .ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر
ﺟﺰء ﻣﺤﺪود ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎوره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داراي ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و آﻣﺎدﮔﻲ
اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را دارد  .ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺪف ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ و داراي ﺗﺠﺎرب ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻣﺎدﮔﻲ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ذﻳﻞ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارد:
-

آﻣﻮزش

-

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ  ،ﻓﺮوش ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري اوراق ﺑﻬﺎدار

-

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي اوراق ﺑﻬﺎدار در آﻳﻨﺪه

-

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ارزش )ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري( اوراق ﺑﻬﺎدار

-

ﻣﺸﺎوره در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ

-

ﻣﺸﺎوره در زﻣﻴﻨﻪ ادﻏﺎم  ،ﺗﻤﻠﻚ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ

-

ﻣﺸﺎوره در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ

-

ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻤﺖ در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﻧﻴﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه

