مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

الف -نام شرکت  :شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)
ب -تاریخچه و سوابق فعالیت :
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) در تاریخ  06/01/1373تحت شماره  103843در اداره ثبت شرکتها و
مالکیت صنعتی تهران ،و در تاریخ  25/09/1387به شماره  10641بعنوان کارگزار بند  13ماده یک قانون بازار اوراق بهادار
مصوب آذر ماه سال  1384نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
این شرکت با تأکید بر افزایش آگاهی جمعی نسبت به بازار سرمایه و با تمرکز بر سازمان یافتگی از طریق کارکنان متعهد و حرفه
ای ،توانسته به شریکی قابل اعتماد برای مشتریان تبدیل گردد .درحال حاضر کارگزاری بانک رفاه با کسب رتبه "الف" در بورس
اوراق بهادار و رتبه "ب" در بورس کاالی ایران و همچنین در اختیار داشتن بیش از  250،000،000،000ریال سرمایه مشغول
فعالیت می باشد.
ما با رویکرد خلق ارزش برای مشتریان از طریق استفاده از فناوری های مدرن به روز ،ارائه خدمات پشتیبانی حرفه ای و بی وقفه
و تالش برای حفظ ارتباط سالم و طوالنی مدت ،به اعتالی تجربه مشتریان از کارگزاری بانک رفاه پرداخته ایم .برآیند این نگرش
راهبردی و استفاده ا ز پتانسیل های در اختیار و همچنین تالش تیم مدیریت و همکاران ،موجب کسب موفقیت های بسیار و
درخشیدن نام کارگزاری در بین برترین های بازار سرمایه گردیده است.
مشخصات ثبتی کارگزاری:
شماره ثبت103843 :
تاریخ ثبت6/01/1373 :
محل ثبت :تهران
شناسه ملی10101477535 :
کد اقتصادی411111198789 :
سرمایه ثبت و پرداخت شده250،000،000،000 :یال
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جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی :

تعداد

نوع مدرک
کارشناسی ارشد

26

کارشناسی

31

کاردانی

4

دیپلم

3

زیر دیپلم

6

جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک حرفه ای :

تعداد

نوع مدرک
اصول بازار سرمایه

35

معامله گری اوراق تأمین مالی

32

معامله گری بورس کاال

11

معامله گری ابزار مشتقه

14

بورس انرژی

8

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

4

کارشناسی عرضه و پذیرش

15

مدیریت سبد اوراق بهادار

2

ارزشیابی اوراق بهادار

1

تحلیلگری بازار سرمایه

6

گواهینامه کاربردی پذیرش مشتریان بورس اوراق بهادار

17

گواهینامه کاربردی پذیرش مشتریان کاالیی

2

کنترل و نظارت داخلی

1

2

