متولی
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری نیک
اندیشان هنر
الف) نام شرکت :شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) تاریخ تاسیس 1931/70/70 :شماره ثبت997733:
ب) تاریخچه و سوابق فعالیت:

شرکت مشاور سرمایهگذاری هدف حافظ پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ،در تاریخ  1931/70/70تحت
شماره  997733و شناسه ملی  17937037330با سرمایه  370777میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت
رسید.
سهامداران شرکت:

نام سهامدار

درصد از کل

شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)

39090

گروه اقتصاد سابین (سهامی خاص)

9033

شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص)

9033

موضوع فعالیت شرکت:
 توصیه به خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار در بورس و فرابورس ،صکوک قابلمعامله در بورس یا فرابورس ،واحدهایسرمایهگذاری صندوقهای مشاع ،ابزارهای مشتقه پذیرفته شده در بورس ،فلزات گرانبها و دیگر انواع اوراق بهادار؛
 اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛ اظهارنظر راجع به ارزش (قیمتگذاری) اوراق بهادار؛ مشاوره در زمینه مدیریت ریسک؛-

مشاوره در زمینه ادغام ،تملیک ،تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها؛

 مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛ -پذیرش سمت در صندوقهای سرمایهگذاری به استثنای مدیریت.

اطالعات مدیران
محمد اقبالنیا (رئیس هیات مدیره)
آخرین مدرک تحصیلی:


دکترای مدیریت مالی

مدارک بازار سرمایه:


گواهینامه اصول بازار سرمایه



گواهینامه معاملهگری اوراق تامین مالی



گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه

سوابق حرفهای:


مدیرعامل کارگزاری حافظ



نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ



مدیرعامل شرکت سهم یاسان بهداد



عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین



مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان



مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها



عضو هیات مدیره شرکت فرومولیبدن کرمان



مدیر معامالت شرکت کارگزاری رضوی

رضا زنگنه (نایب رئیس هیئت مدیره)
آخرین مدرک تحصیلی:


کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدارک بازار سرمایه:


گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه



گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار



گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه



گواهینامه اصول بازار سرمایه



گواهینامه معاملهگری اوراق تأمین مالی



گواهینامه معاملهگری ابزار مشتقه



گواهینامه معاملهگری بورس کاال



گواهینامه کارشناس عرضه و پذیرش

سوابق حرفهای:


مدیر عامل شرکت کارگزاری پارس نمودگر



مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایه گذاری بهمن و شرکتهای تابعه



مدیر سرمایهگذاری شرکت کارگزاری خبرگانسهام



کارشناس ارشد سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت



کارشناس شرکت سرمایه گذاری امین سرمای

علیرضا نکاحی (عضو هیئت مدیره)
آخرین مدرک تحصیلی:


کارشناسی مدیریت بازرگانی

مدارک بازار سرمایه:


گواهینامه اصول بازار سرمایه



گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی



گواهینامه معامله گری بورس کاال



گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش

سوابق حرفه ای:


کارشناس عرضه و پذیرش شرکت کارگزاری حافظ



مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه اعتماد



نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مشاوران اقتصادی آریا داد



عضو هیئت مدیره شرکت اقتصاد کیان گستر



مشاور شرکت سرمایه گذاری سامان مجد



رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری دانش



موسس و سهامدار اصلی شرکت سبدگردان هدف



عضو هیئت مدیره شرکت خبرگان آگاه سرزمین پارس



مشاور سرمایه گذاری بانک ایران زمین



عضو حقیقی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

فیروزه ساالرالدینی (مدیرعامل)

آخرین مدرک تحصیلی:


دانشجوی دکترای مدیریت مالی

مدارک بازار سرمایه:


اصول بازار سرمایه



گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی



گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه



گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش



گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

سوابق حرفه ای:
سابین فاینانس
مشاورسرمایهگذاری آرمان آتی

دانشگاه جامع علمی کاربردی
بانک حکمت ایرانیان

قائم مقام مدیرعامل
عضو موظف هیات مدیره و معاون تامین
مالی
مدرس

از خرداد  33تا آبان 33
 1933تاکنون
تدریس دروس مدیریت مالی ،مدیریت سرمایه گذاری
و ارزشگذاری از سال  1909تاکنون

مدیر بانکداری شرکتی و اختصاصی

 1939تا 1939

مشاور مدیرعامل

 1939تا 1939

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

 1903تا1939

شرکت بهرسان فرآیند دارو

رئیس هیأتمدیره

 1937تا 1939

رایان صنعت آفتاب

رئیس هیأتمدیره

 1900تا 1939

شرکت کاالی کهکشانسیر

عضو هیأتمدیره

1900-1937

مدیر پذیرهنویسی و عرضة اولیه

1903-1903

مؤسسة توسعه صنعت سرمایهگذاری

کارشناس ارشد پژوهشی

1903-1903

طالیهداران صنعت فرآیند

کارشناس بازرگانی ،مالی

1903-1909

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
مشاورسرمایهگذاری تأمین سرمایه نوین

تأمین سرمایة نوین

نگارش ستونهای اخبار خارجی بورس ،خالصهای از
روزنامة سرمایه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسالمی

مدرس

پایاننامهها و انجام مصاحبههای چالشی و نگارش
مقاالت مالی1909-1903

مؤسسة توسعه صنعت سرمایهگذاری

کارشناس پژوهشی

تدریس دروس ریاضی و آمار -نیمسال دوم 09-09
1901-1903

گواهی نامه های سازمانی اخذ شد:

تعداد

عنوان مدرک

9

اصول بازار سرمایه

8

تحلیلگری اوراق بهادار

8

کارشناسی عرضه و پذیرش

1

معامله گری اوراق

9

مدیریت سبد

تماس با ما:
مرکز اصلی شرکت :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) ،خیابان شهید بابک بهرامی ،پالک
 ،9طبقه سوم ،واحد  5شرقی
کدپستی8991959991 :
تلفن11899888-11899919-11899888 :
فکس11898158 :

