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 داردپیوست: 

    

 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

 

 جناب آقای اعجازی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار

 جناب آقای عباسلو

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری ارگ هومن

 جناب آقای عبدالهی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

 جناب آقای سیدی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری امین سهم

 جناب آقای مهدوی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آپادانا

 جناب آقای مساح بوانی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آتی ساز بازار

 جناب آقای حقیقی مهمانداری

 ت کارگزاری آبانمدیرعامل محترم شرک

 جناب آقای گل گر

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری امین آوید

 جناب آقای مردان پور پینوندی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

 جناب آقای قاسمی

 نگر خوارزمیمدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آینده

 جناب آقای شمس

 ن تدبیر نقش جهانمدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آرما

 جناب آقای اشتیاقی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک آینده

 جناب آقای صارمی

 بسمه تعالی
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 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری اطمینان سهم

 جناب آقای عابد

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

 جناب آقای محمود زاده مرقی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک انصار

 جناب آقای مهرآور

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک سامان

 جناب آقای سرافراز یزدی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آگاه

 جناب آقای محتشم امیری

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین

 اصغرزاده صادقجناب آقای 

 نهمدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیا

 جناب آقای ثابت

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک سپه

 جناب آقای قنبر عباسی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

 جناب آقای قاسمی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آرمون بورس

 جناب آقای سالم

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آراد ایرانیان

 جناب آقای یحیائیان

 یرعامل محترم شرکت کارگزاری بازار سهاممد

 جناب آقای گودرزی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آریا نوین

 جناب آقای مقدم
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 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک تجارت

 جناب آقای ثریانژاد

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات

 جناب آقای آقابزرگی

 رگزاری بانک رفاه کارگرانمدیرعامل محترم شرکت کا

 جناب آقای کباری

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک صادرات

 جناب آقای سلیتی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

 جناب آقای دیده خانی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک دی

 جناب آقای مشاری

 دنمدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک صنعت و مع

 جناب آقای پورستار

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک ملت

 جناب آقای فهیمی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

 جناب آقای محمودی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بورس ابراز

 جناب آقای بحرالعلوم

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک مسکن

 جناب آقای پور قره سید

 رئیس محترم هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

 جناب آقای یاسینی اردکانی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بهمن

 جناب آقای حامدی میخوش
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 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بورسیران

 نیاسرکار خانم حقیقی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور

 جناب آقای ابوالعالیی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری باهنر

 جناب آقای میرزایی قمی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری پارس نمودگر

 جناب آقای باغستانی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

 جناب آقای چپردار

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بورس بهگزین

 جناب آقای نصیری

 کارگزاری پارس ایده بنیانمدیرعامل محترم شرکت 

 جناب آقای محمود رباطی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

 جناب آقای وسکانیانس اعقان

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری توازن بازار

 جناب آقای هاشمی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه

 جناب آقای دهقان مدیسه

 شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوینمدیرعامل محترم 

 جناب آقای رئیسی نژاد

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی

 جناب آقای بشارت احسانی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا

 جناب آقای بدیعی
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 گذارانمدیرعامل محترم شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه

 یهجناب آقای نبی زاده رضائ

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری دلیران پارس

 جناب آقای فرجادمنش

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری ستاره جنوب

 جناب آقای سید مطهری

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری دنیای خبره

 جناب آقای مرادی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری توسعه معامالت کیان

 جناب آقای طریقی

 م شرکت کارگزاری توانامدیرعامل محتر

 جناب آقای علیخانی

 گذاری ایران سهاممدیرعامل محترم شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه

 جناب آقای کمال آبادی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری کاالی خاورمیانه

 جناب آقای الهی فرد

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری سی ولکس

 جناب آقای پاشانژاد

 شرکت کارگزاری رضویمدیرعامل محترم 

 جناب آقای ملماسی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری سینا

 جناب آقای میرشاه محمد

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری نگاه نوین

 جناب آقای هومن

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری توسعه سهند

 جناب آقای جمالی
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 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری نماد شاهدان

 یجناب آقای مهر

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری مفید

 جناب آقای سلطانی دعوی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

 سرکار خانم بردباری

 گذاری ملی ایرانمدیرعامل محترم شرکت کارگزاری سرمایه

 جناب آقای خدابخشی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری حافظ

 جناب آقای ستاک

 شرکت کارگزاری سهام گستران شرق مدیرعامل محترم

 جناب آقای معمارزاده

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری سیمابگون

 جناب آقای شریفی نیا

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری مبین سرمایه

 جناب آقای کشاورز

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری سپهر باستان

 جناب آقای بابازاده

 فارابیمدیرعامل محترم شرکت کارگزاری 

 جناب آقای مرادی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری صبا جهاد

 جناب آقای قربانی فرید

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

 جناب آقای نامداری

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری پارسیان

 جناب آقای سید زارع
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 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری توسعه فردا

 ینیجناب آقای ام

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری خبرگان سهام

 جناب آقای عینی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه

 جناب آقای رستگارمقدم اعتمادی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری دانایان

 جناب آقای حیدرزاده

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری مدبر آسیا

 جناب آقای وحیدی

 رعامل محترم شرکت کارگزاری نهایت نگرمدی

 جناب آقای خانزاده

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری ملل پویا

 جناب آقای حسن پور دبیر

 مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری صبا تامین

 جناب آقای چاوشی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

 جناب آقای آقادوست

 ری سهم آشنامدیرعامل محترم شرکت کارگزا

 جناب آقای فوادیان

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری مهرآفرین

 جناب آقای عدلی

 مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری دنیای نوین

 جناب آقای جباری

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری شهر
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 جناب آقای مستخدمین حسینی

 مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری سرمایه و دانش

آشنایی با نحوه انجام معامالت به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس  "آموزشی گزاری کارگاهاعالم برموضوع: 

 "کاالی ایران

 

 و احترام با سالم
های توزیع رساند، با عنایت به قریب الوقوع بودن برگزاری مناقصه جهت خرید کنتور برق توسط شرکتبه استحضار می   

 آشنایی با نحوه انجام معامالت "آموزشی کاالی ایران؛ کارگاهبرق استانی در بازار فیزیکی بورس 

 بندی ذیل برگزار خواهد گردید.طبق برنامه زمان "به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران

 روش برگزاری ساعت تاریخ روز برگزاری ردیف
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 مبذول آموزشی کارگاه این در ثبت نام و حضور جهت همکاران به رسانیاطالع جهت را الزم اقدامات است خواهشمند لذا

 نام،ثبت جهت تبایسمی متقاضیان لذا. باشدمی قبلی نامثبت به نیاز آموزشی هایکارگاه در حضور منظور به .فرمایید

 حاصل تماس 00000370 شماره به ایران کاالی بورس شرکت سرکار خانم شهبازی رئیس محترم اداره آموزش و ترویج با
 شایان ذکر است راهنمای نحوه ورود به جلسات آنالین به پیوست آمده است. .نمایند

 
 
 


