
 (NIB) مین سرمایه نوینتأ  تاکنون 1391 ماه مرداد از 

 مدیر عامل

ثبت شده در ایران است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  تأمین سرمایۀتأمین سرمایه نوین اولین شرکت 

نویسی اوراق بهادار، تعهد پذیره جملهمین مالی و سایر خدمات نظیر تأمین مالی از انواع خدمات تأ قرار دارد. این شرکت

 ها،ها، شهرداریری اختصاصی را به شرکتو بانکدا گذاری، مشاوره سرمایهها، ادغام و تملیک، کارگزاریمدیریت دارایی

 دهد.ه میئدولت و اشخاص ارا

 
 اندیشه محوران گذاریسرمایه شرکت 1391تا مرداد  1388ماه  آذر از

 مدیر عامل

-شرکت سهام در که است بهادار اوراق و بورس سازمان نظارت تحت مالی نهاد یک محوران اندیشه گذاریسرمایه شرکت

 کند.گذاری میمناسب، سرمایه بازده کسب هدف با هاشرکت سایر و فرابورس و در بورس شده پذیرفته های

 
 (IZMDC) ایران روی معادن توسعه  شرکت 1388 آذرماه تا 138۰ فروردین ماه از

 اقتصادی و مالی معاون

 است ایران سرب در کنستانتره و روی روی، شمش سرب، کنستانتره شمش کننده تولید ،ایران روی معادن توسعه گروه

 13۷۶ سال بودجه قانون موجب به کند. شرکتمی صادر المللی بین بازارهای به را خود محصوالت عمده بخش که

 شد. سپرده شرکت آن به انگوران روی و سرب معدن از برداریبهره مسئولیت و شد تأسیس

 

 تا اسفند ماه 13۷9 فروردین ماه از

138۰ 
  دورال آلومینیوم صنایع

 مالی سرپرست

 است. شستا مجموعه زیر هایشرکت جمله از و کاذب هایسقف و آلومینیوم پنجره و درب کننده دورال تولید

 

 تا اسفند ماه 13۷۷ ماه شهریور از

13۷8 
 کاشفان سسه حسابرسیمؤ

 ارشد حسابرس

 .است رسمی حسابداران جامعه نظارت تحت حسابرسی سساتمؤ جمله از اشفانک

 

 

 

 ولی نادی قمی

 ۰2188۷3۰۰۶۰و  ۰2188۷3۰۰54 :تماس شماره، ایرانی ملیت:، بابل 1354 سال متولد

v.nadi@bcr.ir 

 ایحرفه تجربیات
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  هاشرکت مدیره هیأت عضو عنوان به

 تاکنون 1395 ماه بهمن از (عام سهامی) ملت معین گذاری سرمایه شرکت   -1

 ۶/11/1395لغایت  ۶/11/1393از  (عام سهامی) گستران زنجان کیمیای شرکت   -2

 1/4/1395لغایت  1/4/1393 (عام سهامی) ایران انرژی بورس شرکت   -3

 29/9/1395لغایت  2۶/3/1393 از عام( )سهامی ایران فالت گذاری سرمایه شرکت   -4

 19/۷/139۶لغایت  3/1۰/1392 از خاص( )سهامی نوین سرمایه تامین کارگزاری شرکت   -5

 15/11/139۶لغایت  18/۶/1391 از )موسسه( ایران گذاری سرمایه نهادهای کانون   -۶

 25/۶/1392لغایت  9/5/139۰ از خاص( )سهامی قشم روی احیای و ذوب شرکت   -۷

 1/5/1391لغایت  1/11/1389 از خاص( )سهامی نوین سرمایه تامین شرکت   -8

 21/2/1392لغایت  1۶/9/1389 از (ایرانیان اقتصاد مهر )کارگزاری سهام معیار کارگزاری شرکت   -9

 23/۷/1391لغایت  1/۶/1389 از (خاص سهامی) مهر اعتماد توسعه بیمه شرکت -1۰

 11/3/1389لغایت  ۷/11/138۷ از (خاص سهامی) ایران معدنی فرآوری شرکت -11

 3۰/11/138۷لغایت  1۰/3/1385 از (خاص سهامی) انگوران معدنکاران شرکت -12
 

 

 سوابق تحصیلی و آکادمیک
 

 طباطبایی عالمهدانشگاه  1395 سال تا 1381 سال دوم نیمه از

 مالی مدیریت و حسابداری مدعو استاد عنوان به

 ارشاد دانشگاه  تاکنون 1385 سال دوم نیمه از

 مالی مدیریت دروس مدرس و علمی هیئت عضو و مالی گروه مدیر عنوان به

 طباطبایی عالمهدانشگاه   1388 اسفندماه تا 1384 سال مهرماه از

 حسابداری دکتری 

 تهران دانشگاه 138۰ اردیبهشت تا 13۷۷ مهرماه از

 فوق لیسانس حسابداری

 تهران بهشتی شهید دانشگاه 13۷۶ ماه بهمن تا 13۷3 مهرماهاز 

 حسابداری لیسانس

 


