
 

با  و اوراق بهادار، بورس سازمان از مجوز اخذ با دارد آمادگیدر سراسر کشور،  هموطنانمان از تری گسترده بخش به رسانی خدمت امر توسعه جهت ،فراز سبدگردان شرکت

 .نماید اقدامو یا همکاری به صورت عاملیت  مختلف های استان در خود های نمایندگی و شعبات تاسیس به نسبتشرایط زیر 

  الف( متقاضیان ایجاد شعب و نمایندگی:

 شرایط و هزینه ها در شعب مشارکتی به صورت ذیل است: ،به اطالع متقاضیان همکاری با شرکت سبدگردان فراز می رساند

 معرفی ملک با در نظر گرفتن شرایط ذیل: -1 

 مترمربع؛ 45شده  معرفی ملک حداقل متراژ 

  مساحت سند ملک مطابقت داشته باشد؛مساحت ملک معرفی شده با 

 ثبت برای شرکتی دیگر و کاربری مسکونی نباشدمعرفی شده  ملک 

 .شرایط مکانی و موقعیت مناسب در بهترین جای شهر، ترجیحاً مجاورت بانک ها و مسیرهای پر رفت و آمد شهر برای دسترسی راحت برای مردم 

سبدگردان با شرکت آن درصد  40و  متقاضیفرد  با  رهن و اجاره ،(فراز انسانی مورد نیاز )تعداد و ترکیب با نظر شرکتدرصد هزینه ها شامل هزینه های نیروی  60 -2

 می باشد.

 د ریال.میلیار 3میلیارد ریال و برای شهرستان با حداقل مبلغ  5افتتاح یک سبد اختصاصی نزد شرکت سبدگردان فراز، برای متقاضیان شعب تهران با حداقل مبلغ  -3

 (.ا مبالغ باالتر امتیازاتی به متقاضی داده می شودب)در صورت افتتاح سبد 

اصول بازار سرمایه برای  معرفی یک نفر دارنده گواهینامه مدیر سبد، یک نفر دارنده گواهینامه تحلیل گری مستقر در دفتر مرکزی تهران و یک نفر دارنده گواهینامه -4

 نظر و یک نفر نیروی پذیرش. استقرار در شهر و شعبه مورد

 درصد از مجموع کارمزدهای ثابت و متغیر گرفته شده از مشتریان معرفی شده توسط شعبه محاسبه می شود. 25کارمزد شعبه  -5

 

 ب( متقاضیان همکاری با درآمد متغیر:

کمیل مدارک مربوطه اقدام به گرفتن کد عاملیت تمتقاضیان همکاری با درآمد متغیر می توانند پس از گذراندن دوره آموزشی و تائید توسط مدیر سرمایه گذاری شرکت، و  

 باشد:ی ملیت به شرح ذیل مدرصد نمایند. مراحل دریافت کد عا 10شروع به فعالیت جذب مشتری با درصد کارمزد  ،تن مکانفکنند و بدون در نظر گر

 .نداشتن سوءپیشینه کیفریاحراز صالحیت کاری و  -1

 .باالو بیان و برخورداری از روابط عمومی سبدگردان توانایی یادگیری خدمات شرکت  -2

 .شرکت در جلسه حضوری یا غیرحضوری برای فراگیری کامل فرآیند کاری -3

 .قبولی در آزمون و مصاحبه در شرکت -4

 :تکمیل مدارک زیر -5

 )کپی شناسنامه و کارت ملی )تمام صفحات و کارت ملی پشت و رو 

 )کپی کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل )برای آقایان 

 مربوطه کپی  مدارک تحصیلی و کلیه گواهینامه های تخصصی 

 فعالیت در کار قبلی )رضایت کارفرمای سابق( در صورت سابقه کار، گواهی 

 30 لیون تومان سفته جهت ضمانتمی 

 تائیدیه شبا و حساب بانکی نزد بانک دی 

 ی و شماره تلفن ثابت و همراه و یک شماره ضروریتآدرس محل سکونت به همراه کدپس 

 گواهی عدم سوء پیشینه 

 امضای قرارداد و صدور کد عاملیت -6

 گذاری شرکت سبدگردان فرازعضویت در گروه مشاورین فراز و ارتباط مستمر با مدیر سرمایه  -7


