مدیر صندوق سرمایهگذاری قابل معامله هستیبخش آگاه
شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص) در تاریخ  1397/06/14با شماره ثبت  ۵31090و سرمایهی  ۲0میلیارد
ریال ،به عنوان یکی از زیرمجموعههای گروه مالی آگاه ،شروع به کار کرده است .فعالیت سبدگردانی اختصاصیی
ابتدا از سال  13۸6توسط شرکت کارگزاری آگاه انجام میگرفت؛ ولی طی تصمیماتی که اخیراً در سطوح عیالی
گروه آگاه اتّخاذ گردید ،از این پس این فعالیت به صورت جداگانه تحت مدیریت شرکت سبدگردانی آگاه انجیام
میشود .تیم مدیریت سبدگردانی آگاه با تجربه سالها مدیریت سرمایه قادر است داراییی سیرمایهگیااران را در
بورس اوراق بهادار به صورت تخصصی و حرفهای مدیریت کند و سرمایهگااران میتوانند بدون دغدغه خاصی از
سود بازار سرمایه بهرهمند شوند.
آدرس :تهران ،خیابان نلسون ماندال (آفریقا) ،باالتر از پل میرداماد ،بن بست پیروز ،پالک 13
تلفن۸۲1۵4706 , ۸۲1۵470۵ , ۸۲1۵4۲۲0 , ۸۲1۵4470 , ۸۲1۵44۵۲ , ۸۲1۵4۲10 :
پست الکترونیکinfo@agahinvest.com :

مجوز فعالیت سبدگردانی

اعضای هیئت مدیره

امید قربانی رز
مدیرعامل
تحصیالت:

کارشناسی ارشد  M.B.Aاز دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی کامپیوتر (نرمافزار) از دانشگاه آزاد اسالمی (تهران مرکزی)
سوابق حرفهای:

شرکت کارگزاری و گروه مالی آگاه | مدیر مارکتینگ و استراتژی
تیر  – ۱۳۹۱هماکنون







تاسیس و مدیریت دپارتمانهای مارکتینگ و استراتژی
مشاور مدیریت در برنامهریزی استراتژیک سازمانی
تحقیقات بازاریابی
تدوین برنامهها و استراتژی بازاریابی
کنترل کیفیت و اجرای فرآیندهای آن
اجرا و ارزیابی فرآیندهای توسعه محصول

گروه رایانه تدبیرپرداز – کارگزاری مفید | مدیر ارشد تکنولوژی و مشاور مدیریت آذر  -۱۳۸۹اردیبهشت ۱۳۹۱
بانک پارسیان – شرکت کاسپین | مهندس ارشد نرمافزار
آبان  – ۱۳۸۸دی۱۳۹۰
مدارک حرفهای:

آبان 13۸6
(MCSD .NET) Microsoft Certified Solution Developer
Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures




مهر 13۸۵
(MCP) Microsoft Certified Professional
(MS Applications Security Specialist




شهریور 13۸4
(MCAD) Microsoft Certified Application Developer
XML Web Services & Server Components




فروردین 13۸4
(MCP) Microsoft Certified Professional
MS Windows-Based Applications
تلفن0۲1-۸۲1۵4۲0۲ :
دورنگار0۲1- ۸۲1۵4۲۵0 :
پست الکترونیکrose@agahinvest.com :




قاسم دارابی
رئیس هیئت مدیره
تحصیالت:

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی (تهران مرکزی)
کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی (تهران مرکزی)

سوابق حرفه ای:

شرکت کارگزاری و گروه مالی آگاه | عضو اجرایی هیئت مدیره  –۱۳۹۲هماکنون



عضو هیئت مدیره
معاون مالی ،اقتصادی ،اداری و تامین سرمایه

موسسه حسابرسی بهراد مشار| مدیر حسابرسی ۱۳۹۲– ۱۳۸۲


مدیر فنی حسابرسی

موسسه حسابرسی آروین پیام| حسابرس ارشد ۱۳۸۲- ۱۳۸۷


حسابرس ارشد

مدارک حرفهای:




مدرک حرفهای عضویت در مجامع حرفهای از انجمن حسابرسان داخلی ایران
مدرک حرفهای عضویت در مجامع حرفهای از جامعه حسابداران رسمی ایران
مدرک حرفهای عضویت در مجامع حرفهای از انجمن حسابداران خبره ایران

تلفن 0۲1۸۲1۵4۵00:
فکس 0۲1۸۸6406۵30:
پست الکترونیکdarabi@agahinvest.com :

ارشاد آخوند دزفولی
عضو هیئت مدیره
تحصیالت:

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد بین الملل کیش
کارشناسی حسابداری از دانشگاه عالمه محدث نوری
سوابق حرفهای:

شرکت کارگزاری آگاه| معامالت و مدیر شعب  – ۱۳۹۱تاکنون



تاسیس و مدیریت شعبه اهواز ،ماهشهر
مدیریت شعب و عملیات شعب کارگزاری آگاه

شرکت کارگزاری امین سهم| معامالت و مدیر شعب ۱۳۹۱ – ۱۳۸۳




تاسیس و مدیریت شعب اهواز ،سربندر ،بهبهان ،دزفول ،بروجرد ،دورود
مشاور مدیرعامل کارگزاری
ایجاد واحد آموزش کارگزاری و توسعه برنامه های آموزشی بازار سرمایه

شرکت آتیسازان جنوب |عضو هیت مدیره ۱۳۹۰ – ۱۳۸۶



عضو هیئت مدیره
مشاور مالی مدیرعامل و هیئت مدیره

سوابق تدریس:





موسسه علوم بانکی و بانکداری اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد آموزش فوالد خوزستان
واحد آموزش شرکت کارگزاری آگاه

مدارک حرفهای:







سال  – 13۸9گواهینامه مدیریت نهادهای مالی
سال  -13۸۸گواهینامه عرضه و پایرش شرکتها در بورس
سال  -13۸۸گواهینامه معامله گری اوراق مشتقه
سال  13۸7گواهینامه معامله گری بورس کاال
سال  13۸6گواهینامه معامله گری اوراق بهادار
سال  13۸6اصول مقدماتی بازار سرمایه

تلفن 0۲1- ۸۲1۵474۵ :
فکس0۲1- ۸۲1۵4747:
پست الکترونیکdezfoli@agahinvest.com :

سهامداران عمده شرکت

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص*
تعداد سهام 19،600،000:
مبلغ (میلیون ریال) 19،600:
درصد سهام 9۸:

شرکت ویستا سامانه آسا (سهامی خاص)
تعداد سهام ۲00،000:
مبلغ (میلیون ریال) ۲00:
درصد سهام 1:

شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)
تعداد سهام ۲00،000:
مبلغ (میلیون ریال) ۲00:
درصد سهام 1:

مدیر و تحلیلگر سبدگردان

مرتضی بیاتی
تحصیالت:

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی
کارشناسی حسابداری از دانشگاه علم و فرهنگ
سوابق حرفهای:


شرکت کارگزاری و گروه مالی آگاه | مدیر سرمایه گذاری تیر – 1396هم اکنون



شرکت کارگزاری و گروه مالی آگاه | معامله گر شهریور  – 1394تیر 1396



شرکت کارگزاری بانک ملی | تحلیل گر تیر  -139۲شهریور 1394



شرکت کارگزاری و گروه مالی آگاه | مدیر اجرایی صندوق شهریور  – 1390خرداد 139۲



موسسه حسابرسی بهراد مشار | حسابرس اسفند  – 13۸۸مرداد 1390

مدارک حرفهای:




- 1393گواهی نامه تحلیل گری
- 139۲گواهی نامه معامله گری
- 1391گواهی نامه عرضه و پایرش گواهی نامه اصول بازار سرمایه

مصطفی بیاتی
تحصیالت:

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبائی
کارشناسی حسابداری از دانشگاه اصفهان
سوابق حرفهای:


شرکت کارگزاری و گروه مالی آگاه | مدیر سرمایهگذاری آبان  – 13۸7اسفند 1396



شرکت رایمند ارتباط فارس | مدیر مالی مهر  -13۸6مهر13۸7



کارگزاری بانک صنعت و معدن | معامله گر آبان  – 13۸3تیر13۸6



موسسه حسابداری بهراد مشار| حسابرس آبان  -۸۲مهر ۸3



پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی | حسابدار دی  – ۸1مهر ۸۲

مدارک حرفهای:







- 13۸9تحلیل گری بورس سرمایه در کاالی ایران -نمایندگی 1
- 13۸۸دوره سیستم کیفیت مدیریت از موسسه  GICانگلستان
- 13۸7اصول مقدماتی بازار سرمایه – نمایندگی ( ۲در بورس کاال)
معامله گر قرارداد آتی تحلیل گری بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار – نمایندگی 1
دوره عالی استانداردهای حسابداری از انجمن حسابداران خبره
- 13۸3اصول مقدماتی بازار سرمایه – نمایندگی ( ۲در اوراق بهادار)

ما به شما کمک میکنیم بدون نگرانی در بورس
سرمایهگذاری کنید

سابقه  ۱۴ساله در بازار سرمایه
گروه آگاه در سال  13۸4با شماره ثبت  ،6۲۵۲برای ارائه خدمات سرمایهگااری و مالی در بورس ایران آغاز به کار نموده است.

کار گروهی متخصصان و تحلیلگران
نتایجی که برای شما در بورس اوراق بهادار حاصل میشود ،نتیجه تالش گروهی از متخصصان و تحلیلگران برتر است.

دارای مجوز رسمی سبدگردانی
خدمات شرکت سبدگردان آگاه زیر نظر سازمان بورس انجام میشود و یک نسخه از کلیه قراردادهای سبدگردانی به سازمان بورس ارائه میگردد.

