مدیران رسمایه گذاری صندوق اعتبار آفرین ایرانیان

الف :مشخصات عمومی
نام پدر

ردیف

نام مدیر سرمایه گذاری

1

سید علی رئیس زاده

سید
محمدعلی

2

حمزه کاظمی محسن آبادی

حسن

3

محمد جمالی حسن جانی

جبرئیل

تاریخ و محل تولد

شماره ملی

مدرک تحصیلی

1357/05/14شهرضا

1199199591

کارشناسی ارشد معارف اسالمی و
مدیریت مالی

 1361/02/19کرج

0321769600

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

1360/11/17تهران

0071861181

دکتری مدیریت مالی

ب :گواهی های حرفه ای
ردیف

نام مدیر سرمایه گذاری

1

سید علی رئیس زاده

2

حمزه کاظمی محسن آبادی

3

محمد جمالی حسن جانی

تاریخ دریافت

سازمان صادر کننده

نوع مدرک
اصول مقدماتی
تحلیل گری اوراق

1387/02/27
1383/06/27

سازمان بورس و اوراق
بهادار

مدیریت سبد اوراق

1393/11/21

تحلیل گری بازار سرمایه

1385
1391

اصول مقدماتی

1385

تحلیل گری بازار سرمایه

1386

معامله گری ابزار مشتقه

1387
1387

اصول مقدماتی

اصول مقدماتی بورس کاال

سازمان بورس و اوراق
بهادار
سازمان بورس و اوراق
بهادار

ج :سوابق فعالیت
آقای سید علی رئیس زاده:
ردیف

محل خدمت

سمت

مدت فعالیت

1

سبدگردان اعتبار

مدیر سبد

6ماه

گروه مالی بانک مسکن

عضو هیات مدیره

28ماه

شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

معاون امور شرکتها

 24ماه

2
3
4

شرکت توسعه معادن روی ایران
5

کارگزاری تدبیرگران فردا

معاونت اقتصادی و برنامه ریزی
عضو موظف هیات مدیره و معاون
سرمایه گذاری

 24ماه

 45ماه

6

پژوهشکده بیمه مرکزی

مدیرمالی

 15ماه

7

شرکت مبادالت غیر بورسی سازمان گسترش

مدیرمالی و اداری

 17ماه

8

دانشگاه رجا

عضو هیأت علمی

9

موسسه توسعه فن آوری نخبگان

کارشناس مسئول سرمایه گذاری

 16ماه
 16ماه

آقای حمزه کاظمی محسن ابادی:
ردیف

محل خدمت

سمت

شرکت سبدگردان اعتبار

مدیر سرمایه گذاری

2

شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی

مدیر عامل

 42ماه

3

سبدگردان آسمان

مدیر عامل

36ماه

4

شرکت تأمین سرمایه تمدن

معاونت مدیریت دارایی

 18ماه

5

شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان

مشاور

 18ماه

6

شرکت کارگزاری بانک مسکن

کارشناس سرمایه گذاری

12ماه

1

مدت فعالیت
 12ماه

آقای محمد جمالی حسن جانی:
ردیف

محل خدمت

سمت

مدت فعالیت

1

سبدگردان اعتبار

عضو هیئت مدیره

 7ماه

2

سرمایه گذاری امید

معاونت سرمایه گذاری

 2سال

3

سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

مدیرعامل

 3سال

4

تامین سرمایه تمدن(آرمان)

مدیرعامل

 4سال

