
 گذاری خوارزمی )سهامی عام(شرکت  سرمایه تاکنون ۱۳96از اسفند 

 ت مدیرهأمدیر عامل و عضو هی
-شود که در سهام شرکتمادر محسوب میهلدینگ گذاری و مایهسرگذاری خوارزمی شرکت بزرگ سرمایهشرکت 

شرکت از نوع سهامی عام و  . این کندگذاری میمدیریت سرمایهکسب منافع و بعضاً به قصد های مختلف قصد 

 .نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است

 بندی اعتباری برهانرتبه شرکت  تاکنون ۱۳96 دی از

 هیأت مدیره رئیس 

 سازمان نظارت تحت که است ایران در شده ثبت داخلی بندیرتبه شرکت اولین برهان اعتباری بندیرتبه شرکت

 کند.می فعالیت کشور بهادار اوراق و بورس

  خدماتیو  یصنعت ،یتولید هایشرکت طی سالیان مختلف

 مدیرههیأت  موظف غیر عضو

 سیمان آبادان، پتروشیمی پارس، خانگی مزلوا ی )شستا(، سولیران،عتأمین اجتما گذاریسرمایه شرکتاز جمله در 

 کالسیمین، بصیر، قائد پتروشیمی ایران، نسوز هایتهران، فرآورده بهادار اوراق بورس شرکت ،نصوفیا سیمان خزر،

 فارابی، داروسازی البرز، گذاریسرمایه گذاری )ایران(، سرمایه نهادهای کانون سایپا، گذاریسرمایه داراب، سیمان

 حافظ، بیمه ایران، غدیر، فرابورس اعتضاد گذاریسرمایه تأمین )تاپیکو(، پتروشیمی و گاز و نفت گذاریسرمایه

 البرز بیمه معدن آسیا، زرین تجار، ساختمانی گذاریسرمایه پارسیان، لیزینگ ایران، صنعتی توسعه گذاریسرمایه

 و غیره.

 
 کشور از خارج در فعال بازرگانی هایشرکت ۱۳92تا  ۱۳87سال  از 

 عضو هیأت مدیره

منت  اینوست ایست، سیه میدل گلوب، ماکرواینترنشنال : جمله از های بازرگانی فعال در خارج از ایرانشرکت 

(SICدر ) و غیره. عربی متحده امارات کشور 

 

 گذاری مدبران هما )سهامی خاص(شرکت مشاور سرمایه ۱۳96اسفند  تا ۱۳9۳اسفند  از

 مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
 ،گذاری سبد اوراق بهادارشود که خدمات مشاوره سرمایهیک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس محسوب می

 .دهدتحلیل بازارها و ارزشیابی اوراق بهادار را انجام می
 

 

 

 حسین سلیمی

 02۱887۳0054و  02۱887۳0060 :تماس شماره، ایرانی ملیت:، ۱۳40 سال متولد
irh.salimi@bcr. 

 ایحرفه تجربیات

mailto:h.salimi@bcr.ir


 ۱۳85تیر  تا ۱۳8۳شهریور  از

 تا ۱۳86بهمن  ازو سپس 

 ۱۳92بهمن 

 گذاری صبا تأمین )سهامی عام(شرکت سرمایه

 عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

شود و به سبدگردانی اوراق مین اجتماعی شستا محسوب میأگذاری تمجموعه شرکت سرمایهزیرشرکت این  

هزار  500 حدود عالوه بر مدیریت ، شرکتنامبردهدر زمان مسئولیت  .پردازدبهادار به منظور کسب بازدهی می

هزار میلیارد ریال نیز  200 حدود ریال از اوراق بهادار شستا ومیلیارد  450،000 حدود ،میلیارد ریال دارایی خود

 .کردمین اجتماعی را مدیریت میأاز اوراق بهادار سازمان ت

 
  )سهامی عام(گذاری سپه شرکت سرمایه ۱۳86دی  تا ۱۳85مرداد  از

 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
 بورس سازمان نظارت تحت مالی نهاد  گذاری با هدف مدیریت سبد اوراق بهادارشرکت از نوع شرکت سرمایهاین 

باشد محسوب می مجموعه بانک سپه می زیر خود که امید هلدینگ مجموعه زیر شرکتاین  .شود می محسوب

میلیارد ریال را به  ۱800 حدود گذاری به مبلغشرکت مدیریت سبد سرمایه نامبردهدر زمان مسئولیت  .گردد

 .عهده داشت

 

تا شهریور  ۱۳74فروردین   از

۱۳8۳  
 تأمین اجتماعی گذاریسرمایه شرکت

 هاکارشناس ارشد مالی و مدیریت نظارت بر شرکت
ها در صنایع شرکتشود و در طیف وسیعی از جزء بزرگترین شرکتهای مادر )هلدینگ( در ایران محسوب می

گذاری نموده است. این شرکت وابسته به سازمان تأمین اجتماعی مختلف به قصد کسب انتفاع و مدیریت سرمایه

 .استایران 

 

 مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی )سازمان حسابرسی(  ۱۳7۳تا اسفند  ۱۳65 آذر از

 سرپرست حسابرسی
ۀ . مؤسسهای دولتی و غیردولتیمختلف وابسته به سازمان صنایع ملی سابق و شرکتهای حسابرسی شرکت

لی تدوین استانداردهای م حسابرسی گردید که مسئولیتبعداً تبدیل به سازمان  حسابرسی سازمان صنایع ملی

 حسابداری و حسابرسی در ایران را به عهده دارد.

  تحصیالت

 ۱۳70بهمن 
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