
 

 معرفی کوتاه

سبد گردان سینا )سهامی خاص(شرکت   

ثبت  تاسیس شد. میزان مبلغ سرمایه 29/08/8139در تاریخ  550404)سهامی خاص( با شماره ثبت : سبد گردان سیناشرکت 

است ریال 30.000.000.00  حاضر حال در شرکت این شده  

  لیست سهامدارن شرکت سبد گردان سینا

 نام درصد مالکیت

 شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 79

 شرکت ره نگار خاورمیانه پارس 19.8

 شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان 1

 شرکت کارگزاری بورس بهگزین 0.2

 

 معرفی مدیران 

 خانم هانیه فهمی

سبد مدیر –نماینده مجوز   

 مدارک حرفه ای بازار

معامله گری اوراق بهادار، معامله گری اوراق مشتقه، کارشناس عرضه و پذیرش، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت نهادهای  اصول بازار سرمایه ،

 بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار

  مالی -مهندسی صنایعمدرک تحصیلی:  

 

 

 آقای رسول موالبیگی

تحلیلگر –نماینده مجوز   

 مدارک حرفه ای بازار

کارشناس عرضه و پذیرش، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه ،  

MBAبازار سرمایه    مدرک تحصیلی:  

 

 

 

 آخرین سمت ماهیت کاری کارفرما ردیف

سبدمدیر  سبدگردانی سبدگردان سینا 1  

تحلیلمدیر  کارگزاری کارگزاری بانک انصار 2  

 کارشناس تحلیل کارگزاری کارگزاری بانک انصار 3

 آخرین سمت ماهیت کاری کارفرما ردیف

 تحلیلگر سبدگردانی سبدگردان سینا 1

 عضو هیات مدیره تجارت الکترونیک شرکت فناوری همراه پیدا 2

 مدیر عامل فناوری اطالعات شرکت فرازپردازان بیتی آرون 3



 آقای محمود پاکبازکتج

تحلیلگر –نماینده مجوز   

 مدارک حرفه ای بازار

تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد، اصول بازار سرمایه ،  

 مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

 

 

محمد علی شیخ ویسیآقای   

حسابدار –نماینده مجوز   

کارشناسی حسابداریمدرک تحصیلی:    

 

 

 

 

نالکیاشریخانم سهیال قناعت گر  

بایگان –نماینده مجوز   

مدیریت بورس سیکارشنا مدرک تحصیلی:   

 

 

 

 

 آخرین سمت ماهیت کاری کارفرما ردیف

 تحلیلگر سبدگردانی سبدگردان سینا 1

 تحلیلرمدی سرمایه گذاری  کارگزاری پارس نمودگر 2

 گذاریسرمایهمدیر سرمایه گذاری ایساتیسسبد گردان  3

 آخرین سمت ماهیت کاری کارفرما ردیف

 حسابدار سبدگردانی سبدگردان سینا 1

 حسابرس حسابرسی رسی آرشین حسابموسسه حساب 2

 حسابدار فرهنگی مدارس سالم 3

 آخرین سمت ماهیت کاری کارفرما ردیف

 کارشناس حسابداری سبدگردانی سبدگردان سینا 1

 کارشناس مالی خدماتی کارگزاری بانک ملی 2


