
 Óبرنامه هاي آتی کانون Óمعرفی دبیرکل

کانون  دبیرکل  بیدگلی چهارمین  اسالمی  دکتر سعید 
سال  ابتدای  از  که  است  ایران  سرمایه گذاری  نهادهای 
سمت  این  به  کانون  هیأت مدیره  سوی  از   1396 مالی 
انتخاب شده است. ایشان دارای مدرک دکتری مالی بوده 
 )CIIA( سرمایه گذاری  بین المللی  رسمی  تحلیل گر  و 
است و در حال حاضر نیز استادیار مالی و بیمه دانشگاه 

عالمه طباطبایی می باشد.
از جمله سوابق ایشان می توان به مدیریت عامل شرکت 
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، عضو هیأت مدیره شرکت 
تأمین سرمایه مسکن و همچنین عضو هیأت مدیره شرکت 
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اشاره نمود.

Email: saeed@iiia.ir

فعال سازی کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه قوانین 
و مقررات بیمه ای و مالیاتی

برگزاری 4 گارگاه آموزشی ویژه اعضا
برگزاری 6 صبحانه کاری بازار سرمایه

سمینار   2 و  داخلی  سمینار   5 در  مشارکت  و  حضور 
بین المللی

برگزاری جشنواره تحلیل های برتر 
افزایش  و   ASIF در  کانون  عضویت  مجدد  فعال سازی 

تعامل با نهادهای بین المللی
برگزاری همایش نیم قرن بورس

توسعه سامانه تدان
عضویت در کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی

برنامه ریزی برای شرکت مدیران عامل شرکت های عضو 
در کنفرانس جهانی مدیریت مالی

انتشار گزارش های تحلیلی با همکاری ارکان بازارسرمایه 
و شرکت های عضو

برقراری ارتباط با نهادهای قانون گذاری و ناظر بازارهای 
پول و سرمایه

حضور در فعالیت های مسئولیت های اجتماعی
تعامل بیشتر سازمان های مرتبط بازارسرمایه 

خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از راهنمایی و رانندگی،
کوچه اسالمی، پالک 4، طبقه 4، واحد 12

88349260-88349444

88349432

info@iiia.ir

http://t.me/iiiair



کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، تشکلی خود انتظام به 
شکل غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و دارای 
ماده  اجرای  در  است که  مالی  استقالل  و  شخصیت حقوقی 
35 قانون بازار اوراق بهادار و براساس »دستورالعمل تشکیل 
مدت  برای  بهادار«  اوراق  بازار  در  فعال  کانون های  ثبت  و 
نامحدود تشکیل شده و از مصادیق کانون های تعریف شده در 

بند 5 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می شود.

نهادهای مالی مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار، شامل:

شرکت های سرمایه گذاری
انواع صندوق های سرمایه گذاری

شرکت های هلدینگ
شرکت های تأمین سرمایه

سایر نهادهای سرمایه گذاری

وضع ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی

به  انتظام بخشیدن  و  فعالیت های حرفه ای  تنظیم 
اعضاء روابط 

 Óاعضای کانون Óمعرفی کانون

 Óاهداف کانون

استفاده از حقوق صنفی و خدمات مشاوره ای
شرکت در دوره های آموزشی رایگان و یا با تخفیف ویژه

استفاده از خدمات کلینیک حقوقی
توسعه همکاری حرفه ای بین اعضاء

هیأت سازش و رسیدگی به اختالفات
معرفی شرکت ها از طریق رسانه های جمعی 

برگزاری نشست های تخصصی به پیشنهاد اعضاء
استفاده از گزارش های تحلیلی با تخفیف ویژه

ارسال رایگان گزارش ها و بولتن های خبری
بازدید از شرکت های مطرح و صنایع بورسی

 Óمزایای عضویت در کانون




