سوابق حرفهای بازار سرمایه

بهروز زارع

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناسی حسابداری

دانشگاه شیراز
دانشگاه عالمه طباطبایی

سوابق حرفهای بازار سرمایه
سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

کارشناس مدیریت پذیرش اوراق بهادار

دی  1381تا فروردین 1383

معاون مدیریت پذیرش اوراق بهادار

اردیبهشت  1383تا فروردین 1384

مدیر پذیرش اوراق بهادار

اردیبهشت  1384تا شهریور 1385

سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیر نظارت بر بازار اولیه

مهر  1385تا اردیبهشت 1390

مدیریت نظارت بر بازار اولیه عهدهدار مسؤولیت صدور مجوز انتشار انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام ،اوراق
مشارکت ،صکوک و  )...میباشد .با تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار واحد یادشده به صورت یک از مدیریتهای
عملیاتی سازمان جدید ایجاد شد .مسؤولیت ایجاد این مدیریت ،تدوین کلیه مقررات ،رویهها و فرآیندهای عملیاتی آن با
اینجانب بوده است .اقدامات زیر بخشی از فعالیتها به عنوان مدیر واحد یادشده در زمان تصدی این سمت میباشد:
 تدوین دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار ،مصوب  1384شورای عالی بورس،
 تهیه پیشنویس قانون توسعه ابزارهای مالی ،مصوب  1388مجلس شورای اسالمی،
 تدوین ساختار عملیاتی ،مقررات انتشار و قراردادهای ارکان صکوک اجاره (اولین نوع از صکوک منتشره در
کشور)،
 طراحی ساختار قانونی ،تدوین اساسنامه و مقررات فعالیت نهادهای واسط در بازار سرمایه،
 طراحی ساختار ،تدوین اساسنامه و مقررات فعالیت شرکت مدیریت دارایی مرکزی،
 تدوین مقررات تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار،
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مشارکت در طراحی سامانه کدال،
شرکت تأمین سرمایه سپهر
آبان  1390تا اسفند 1395

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مؤسس و مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه سپهر.
شرکت توسعه مدیریت آرین
(سرمایهگذاری سهم یاسان بهداد)

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فروردین  1396تا کنون

شرکت توسعه مدیریت آرین (نام قبلی؛ سرمایهگذاری سهم یاسان بهداد) ،هلدینگ مالی بانک ایران زمین است.
عضویت در هیئت مدیره شرکتها
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

رئیس هیئت مدیره

آبان  1386تا شهریور 1389

سرمایهگذاری سدید تدبیر

نایب رئیس هیئت مدیره

اردیبهشت  1390تا تیرماه 1391

بورس اوراق بهادار تهران

عضو هیئت مدیره

مهر  1391تا شهریور 1393

مرکز مالی ایران

نایب رئیس هیئت مدیره

شهریور  1392تا شهریور 1394

رایان همافزا

رئیس هیئت مدیره

شهریور  1393تا آبان 1396

ارائه کننده نرمافزارهای زیرساختی /معامالتی بازار سرمایه ،شرکتهای کارگزاری ،معامالت برخط ،صندوقها و سبدهای سرمایهگذاری
سرمایهگذاری مدبران اقتصاد

رئیس هیئت مدیره

مهر  1395تا شهریور 1397

توسعه اقتصادی آرین

رئیس هیئت مدیره

مرداد  1396تا کنون

کارگزاری خبرگان سهام

رئیس هیئت مدیره

بهمن  1395تا کنون
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