درس مباحث منتخب مالی
نیمسال اول تحصیلی 0911-0011

جلسة دوم :بازار سرمایة ایران در دهة  09شمسی

دانشگاه شریف ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،سهشنبه  8مهرماه 9900
 آقای جواد سنگینیان ،تحوالت بازار سرمایه در دهة  09شمسی
از ساعت  51:51الی 51:59
 دکتر مهدی حیدری ،شرایط و ساختار بازار سرمایه و روشهای توسعه و حمایت از آن
از ساعت  51:59الی 50:91
 آقای هادی الری ،مبانی ارزشیابی سهام در بازار :تجربههای ایران
از ساعت  50:51الی 51:51

دانشگاه امیرکبیر ،دانشکدة مدیریت ،علم و فنآوری ،سهشنبه  91مهرماه 9900
دانشگاه شهیدبهشتی ،دانشکدة حسابداری و مدیریت ،سهشنبه  91مهرماه 9900
 آقای مرتضی استهری ،تحوالت بازار سرمایه در دهة  09شمسی
از ساعت  51:51الی 51:59
 آقای حسین خزلی ،توسعه صنعت کارگزاری در ایران و آینده آن :تجربة کارگزاری کشاورزی
از ساعت  51:59الی 51:91
 دکتر امیرتقیخان تجریشی ،تجربههایی در اکتساب شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار ایران
از ساعت  51:91الی 51:99
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درباره سخنرانان:
 جواد سنگینیان
جواد سنگینیان دانشآموختة کارشناسی و ارشد دانشگاه عالمة طباطبایی است .وی فعالیت خود در بازار سرمایه را از
کارشناسی سرمایهگذاری در شرکت سرمایهگذاری ملی و پس از آن کارگزاری مفید شروع کرد و در پی آن مدیر
سرمایهگذاری شرکت معین ملت شد .وی عضویت هیأت مدیرة شرکت مدیریت سرمایهگذاری ملی را نیز در کارنامه
خود دارد .در حال حاضر آقای سنگینیان مدیر سبد و صندوق سرمایهگذاری کارگزاری مفید است که بزرگترین
صندوق سرمایهگذاری کشور تلقی میشود.

 مهدی حیدری
مهدی حیدری مدرک کارشناسی و ارشد را از دانشگاه شریف به ترتیب در مهندسی الکترونیک و  MBAدریافت کرده
است .وی پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه ناپل ایتالیا ،به اخذ مدرک دکترای مالی از مدرسة اقتصاد
استکهلم نائل آمد؛ بخشی از دورة دکترا را در دانشگاه کلمبیای امریکا گذراند.
وی چندین مقالة پژوهشی در زمینههای بازار سرمایه ،مالی شرکتها ،مالکیت در شرکتها و نهادهای مالی انتشار داده
است .ایشان عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم است و به عنوان استاد مدعو در دانشگاههای تهران و شریف نیز تدریس
کرده است .آقای حیدری به نهادهای مالی و صنعت نفت در ایران مشاوره میدهد ،و در حوزة سیاستگذاری نیز فعال
است.

 هادی الری
هادی الری مدرک کارشناسی مدیریت را از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک کارشناسی ارشد مالی خود را از دانشگاه
لوند سوئد دریافت کرده است .از سال  5105به مشاورت مالی روی آورده و مدیرعامل سه شرکت مشاوره مالی بوده و
در بازار سرمایه فعال بوده است .آقای الری مترجم مشترک دو کتاب ارزشیابی و زنجیرة خلق ارزش است.

 مرتضی استهری
مرتضی استهری مدرک کارشناسی و ارشد مالی خود را از دانشگاههای عالمه و بهشتی و دکترای مالی را از دانشگاه
تهران دریافت کرده است ..وی از سال  5111موقعیتهای مدیریتی در بازار سرمایه داشته است .در ده سال اخیر مدیر
سرمایهگذاری بانک مسکن ،تأمین آتیة مسکن و کارگزاری مفید بوده ،و در حال حاضر آقای استهری مدیرعامل شرکت
مشاور سرمایهگذاری ایدة مفید است.

 حسین خزلی
حسین خزلی از دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران مدرک  DBAدریافت کرده است .وی بیش از  19سال سابقة فعالیت در
بازار سرمایه دارد .ایشان تجربة مدیریت عاملی کارگزاریهای بانک کشاورزی و آینده را در کارنامة خود دارد ،و سالها
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بوده است .در حال حاضر ،آقای خزلی مدیر عامل کارگزاری دانایان
پارس است.

 امیر تقیخان تجریشی
امیر تجریشی دانشآموختة دانشگاه صنعتی شریف و عالمة طباطبایی است .بهرغم جوانی ،وی سابقة طوالنی مدیریتی در
بازار سرمایه ایران دارد .مدیرعامل شرکتهای سرمایهگذاری صنعت و معدن ،شرکت سرمایهگذاری توسعة صنعت و
تجارت و شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی بوده ،و در حال حاضر مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعة
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ملی (وبانک) است؛ آقای تجریشی همچنین به عنوان عضو هیأت مدیره در شرکت بورس تهران ،کانون نهادهای
سرمایهگذاری ،شرکت ملی انفورماتیک و نیروکلر حضور داشته است.

