شرکت کارگزاری حافظ

شركت كارگزاري حافظ (سهامي خاص) به شماره ثبت  ۲۳۳۴۹۵از آذر ماه  ۱۳۸۳فعاليت خود را در بازار سرمايه آغاز كرد و
در آخرين رتبه بندي كارگزاران بورس اوراق بهادار و بورس كاال حائز رتبه الف گرديد .هماكنون سرمايه شركت  ۲۰۰ميليارد
ريال ميباشد كه تماماً پرداخت شده است.

اهم فعالیت
 سرمايه گذاري و خدمات كارگزاري خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمايندگي از طرف اشخاص يا به حساب خود پذيره نويسي اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اداره امور سرمايه گذاريها به نمايندگي از طرف اشخاص خدمات مالي ارائه كمك و راهنمائي به شركتها به منظور نحوه عرضه سهام شركتها براي فروش در بورس اوراق بهادار راهنمائي شركتها در مورد طرق افزايش سرمايه و نحوه عرضه سهام و ديگر اوراق بهادار براي فروش در بورس اوراق بهادار انجام بررسيهاي مالي ،اقتصادي و سرمايه گذاري ارائه خدمات و نظر مشورتي به سرمايه گذاران -امور مالي و اخذ تسهيالت اعتباري از بانكها و اشخاص

:کارگزار عرضه کننده سهام شرکتهای
 مخابرات ايران بانك تجارت بانك صادرات پتروشيمي كرمانشاه پتروشيمي زاگرس پتروشيمي ايالم فوالد آلياژي ايران -پااليشگاه نفت اصفهان

کارگزار معرف و مشاورپذیرش شرکتهای:

 پتروشيمي لردگان پتروشيمي ممسني پتروشيمي كازرون تامين مواد اوليه فوالد صبانور پتروشيمي دهدشت بانك تات بانك الكترونيكي آرين گروه پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان پتروشيمي گلستان پااليش نفت الوان بيمه حافظ آهن و فوالد ارفع كشتيراني جنوب خط ايران كشتيراني والفجر -برق ماهتاب كهنوج

:مشاور عرضه جهت انجام افزایش سرمایه شرکتهای
 شركت صنايع الستيکي سهند شركت پتروشيمي كرمانشاه -شركت حمل و نقل پتروشيمي

 پتروشيمي لردگان پتروشيمي ممسني پتروشيمي دهدشت گروه پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان (افزايش سرمايه از  ۱۰ميليارد ريال به  ۱۰.۰۰۰ميليارد ريال) پتروشيمي تخت جمشيد سرمايه گذاري آرين -قند هگمتان

آدرس شعب:
 -۱تهران  :تاالر اصلي معامالت واقع درساختمان بورس  ،كارگزار :خانم بيات
www.hafezbourse.com : Website
Tehran@hafezbourse.com : E-mail

 -۲تاالر فرعی  :تاالر فرعي تهران داراي پنج سيستم معامالتي واقع در تهران -خيابان وليعصر  -باالتر از ظفر – خيابان
شهيد بابك بهرامي – پالک ، 9تلفن ۶۰ -۸۳۳۲۱۰۰۰- )9۸۲۱+(:خط  ،مسئول پذيرش :خانم كاظمي
كارگزار :خانم عبدالغفاري  -خانم نوراله خاني  -خانم جواني -خانم آقانجفي – آقاي كريمي
www.hafezbourse.com : Website
Tehran@hafezbourse.com : E-mail

-۳تاالر اختصاصی جردن-بهرامی :تهران -خيابان وليعصر  -باالتر از ظفر  -نرسيده به بزرگراه نيايش  -خيابان شهيد بابك
بهرامي  -پالک  ، 9تلفن  ، ۸۳۳۲۱۰۰۰ :مسئول پذيرش :خانم زبردست  ،كارگزار:آقاي احمدي-خانم ابراهيمي
www.hafezbourse.com : Website
info@hafezbourse.com : E-mail

 -۴تاالر اختصاصی کیان  :داراي سه سيستم معامالتي واقع در خيابان زرتشت ،كارگزار :خانم مالي و آقاي براتي زاده و خانم
عليرضايي ،تلفن ۸۸99۵۴۷۶ :

 -5تاالر اختصاصی جردن-طاهری :تهران  -خيابان آفريقا-نبش خيابان طاهري  -برج مشكي  -طبقه - ۳واحد۴
كارگزار :خانم داودآبادي  -آقاي خدابخشي ،تلفن۰۲۱۲۲۶۵۰۱۷۱:

بورس کاال:
تهران -خيابان وليعصر  -باالتر از ظفر  -نرسيده به بزرگراه نيايش  -خيابان شهيد بابك بهرامي  -پالک  - 9طبقه چهارم
شمالي ،مدير بخش كااليي :آقاي عادل زاده ،رئيس واحد نفت و پتروشيمي و كشاورزي :آقاي كوكبي ،رئيس واحد فلزات و
معامالت آتي :آقاي گالبي ،كارگزار اوراق :خانم زندي و آقاي كاكايي ،مسئول پذيرش اوراق :خانم زبردست
www.hafezbourse.com : Website
kala@hafezbourse.com : E-mail

دفتر مرکزی معامالت آتی:
تهران -خيابان وليعصر  -باالتر از ظفر  -نرسيده به بزرگراه نيايش  -خيابان شهيد بابك بهرامي  -پالک  - 9طبقه چهارم
شمالي
www.hafezbourse.com : Website
ati@hafezbourse.com : E-mail

مدير سبدگرداني :آقاي عباس خراساني
مدير سرمايه گذاري صندوق ها :خانم شكوهي فرد
تحليلگر سبد :آقاي رحيم پورشيخه
مشاور عرضه  :آقاي يثربي فر
مشاور پذيرش :آقاي محمد حسين احمدي

کارگزاری گنجینه سپهر پارت

مشخصات شناسه

اطالعات شناسه

نام شرکت

کارگزاری گنجینه سپهر پارت

نماد

کارگزاری گنجینه سپهر پارت

مدیرعامل

عباس سلطانی دعوی

مدیرمالی

پیمان جبلی تنها

زمینه فعالیت

خدمات کارگزاری ،کارگزار ،معامله گری و بازارگردانی معامله اوراق بهادار از قبیل:
سهام ،اوراق مشارکت ،حق تقدم خرید سهام ،اختیار معامله و قرارداد های آتی
برای دیگران و به حساب آنها معامالت کاالهای پذیرفته شده در بورس کاال
برای دیگران و به حساب آنها

حسابرس و بازرس قانونی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

بازرس علی البدل

آزموده کاران

نوع شرکت

نهاد مالی (کارگزاری)

نوع پذیرش

ثبت شده پذیرفته نشده

شناسه ملی

10102605905

شناسه واریز سازمان بورس

00001010260590562

مشخصات تماس

اطالعات تماس

آدرس

تهران -خیابان ولیعصر -حد فاصل خیابان مطهری و بهشتی -کوچه شجاعی -پالک14

تلفن

021-43000001

فکس

021-89778280

آدرس دفتر

تهران -خیابان ولیعصر -حد فاصل خیابان مطهری و بهشتی -کوچه شجاعی -پالک14

وب سایت

www.gsboursre.com

ایمیل

gs.partbroker@gmail.com

