مديران سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري بانک گردشگري

الف) مشخصات عمومي:

رديف

نام مدير
سرمايهگذاري

نام پدر

تاريخ و محل

مدرك

شماره ملي

تولد

تحصيلي

تلفن

1

مرتضی بياتی

رجب

1363/05/02
خوانسار

1229932283

كارشناسی ارشد
حسابداري

021-82154000

2

شهرام پيرانی

عبداله

1349/06/19
سردشت

2889762122

كارشناس علوم
اقتصادي

021-82154000

3

عليرضا كرمی

ابوالفضل

1364/02/22
تهران

0063932601

كارشناسی
حسابداري

021-82154000

ب) گواهيهاي حرفهاي:

رديف

نام مدير
سرمايهگذاري

نوع مدرك

تاريخ
دريافت

سازمان صادر كننده

1

مرتضی بياتی

تحليلگري بازار سرمایه

1394

سازمان بورس اوراق بهادار

2

مرتضی بياتی

اصول مقدماتی بازار سرمایه

1392

سازمان بورس اوراق بهادار

3

مرتضی بياتی

معامله گري

1393

سازمان بورس اوراق بهادار

4

مرتضی بياتی

مشاوه عرضه و پذیرش

1392

سازمان بورس اوراق بهادار

5

شهرام پيرانی

اصول مقدماتی بورس كاال

1388

سازمان بورس و اوراق بهادار

6

اصول مقدماتی بورس و اوراق بهادار

1387

سازمان بورس و اوراق بهادار

شهرام پيرانی

7

عليرضا كرمی

اصول مقدماتی بازار سرمایه -نمایندگی2
(در اوراق بهادار)

1389

سازمان بورس و اوراق بهادار

8

عليرضا كرمی

مشاور عرضه و پذیرش

1391

سازمان بورس و اوراق بهادار

ج) سوابق فعاليت:
جناب آقاي مرتضي بياتي

رديف

محل خدمت

سمت

مدت فعاليت

1

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

 1389تا مرداد 1391

2

كارگزاري آگاه

مدیر اجرایی صندوق هاي سرمایهگذاري

شهریور  1391تا خرداد 1393

3

كارگزاري بانک ملی

تحليلگر

تير  1393تا فروردین 1395

4

كارگزاري آگاه

معامله گر

اردیبهشت  1395تا فروردین 96

جناب آقاي شهرام پيراني

محل خدمت

رديف

سمت

مدت فعاليت

1

كارگزاري آگاه

معامله گر

دي ماه  91تا كنون

2

كارگزاري صادرات

معامله گر

مهر  87تادي ماه 91

3

كارگزاري پاسارگاد

پذیرش

دي ماه  86تا شهریور 87

4

كارگزاري صنعت و معدن

پذیرش

آبان  83تا آذر 86

5

كابل البرز

حسابدار

خرداد  76تا آبان 86

جناب آقاي عليرضا كرمي

رديف

محل خدمت

سمت

مدت فعاليت

1

شركت كارگزاري آگاه

مدیر سرمایه گذاري

2

شركت كارگزاري آگاه

مدیر اجرایيات صندوق

 1389/12/01به مدت  3ماه

3

شركت كارگزاري آگاه

كارمند سبد گردانی و صندوق

 1388/10/01به مدت  14ماه

4

موسسه حسابرسی یکتا تدبير

حسابرس

از سال  90تا كنون

از1386/02/15تا 1386/10/30

