
 
 
 
 
 

 

 

 پذیرش و افتتاحیه                                                                                                               الف(

 13:30 – 14:00 - - کنندگانپذیرش شرکت -

 14:00 – 14:10 - - تالوت قرآن مجید و نواختن سرود ملّی -

 14:10 – 14:20 ره ایرانانجمن حسابداران خب رکلدبی محسن قاسمی خوشامدگویی 1

 14:20 – 14:35 دبیر علمی همایش زاده محمدمهدی مومن گزارش دبیر علمی 2

 14:35 – 15:00 مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران علی صحرایی سخنران افتتاحیه 3

 

 نشست اول:                                                                                                                        ب(

 15:00 -15:25 مدیرعامل بانک پارسیان پرویزیان کوروش ارتباط بازار پول و بازار سرمایه 4

 نقش اقتصادی ابزارهای مالی 5
عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق  حسین عبده تبریزی

 استاد دانشگاه ،بهادار
15:50- 15:25 

 نقش بازار سرمایه در رونق تولید 6
 15:50 -16:15 االئمه سرپرست تعاونی اعتباری ثامن مهدی رضایی

 بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو 7
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و  زادهعلی بیک

 اوراق بهادار
16:40- 16:15 

 آشنایی با اوراق مشارکت  8
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق  رمهسا رادف

 بهادار بدهی سازمان بورس
17:05- 16:40 

 آشنایی با اوراق اجاره و اوراق مرابحه  9
 17:05 -17:30 مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت مقدم  اله حسینی سیدروح

 17:30 - 18:00 پذیرایی و بازدید از فضای نمایشگاهی
   

 نشست دوم:                                                                                                                          (پ

 18:00 -18:25 کارگزاری بانک پاسارگادشرکت مدیرعامل  محمد عابد اوراق منفعت و کارکردهای آن 10

11 
 بداغی سعید  آشنایی با اوراق رهنی و اوراق خرید دین

 امیربابایی سونای

 امین سرمایه تأمین شرکت مدیرعامل
 امین سرمایه تأمین مالی مشاوره خدمات مدیر

18:50- 18:25 

12 
 آشنایی با اوراق سفارش ساخت و

 اوراق جعاله 

 قمی نادی ولی
 محدثه رزاقی

 نوین سرمایه تأمین شرکت مدیرعامل
 ننوی سرمایه تأمین شرکتمدیر تامین مالی 

19:15- 18:50 

13 
گزارش حسابرس نسبت به طرح توجیهی اوراق 

 بدهی
 منصور شمس احمدی

نایب رئیس شورای عالی انجمن حسابداران 
 حسابدار رسمی خبره ایران،

19:40- 19:15 

14 
بندی در تأمین مالی از های رتبهنقش شرکت

 بازار سرمایه
 هانبندی اعتباری بر مدیر عامل شرکت رتبه قاسم محسنی

20:05- 19:40 

 20:05 – 21:00 پذیرایی شام

 

ران خبره اریان نجمن حسابدا
 ا

 
 

 
 مندان قرار خواهد گرفت. در دسترس عالقههمایش به نشانی زیر ها( هفته آینده بر روی وبگاه  ها، و اسالیدها )پاورپوینت ها، فیلم گزارش کامل همایش، عکس
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