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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

اعضاي محترم كمیسیون بازار پول و سرمایه:

جناب آقایان:  سیدرضا زیتون نژاد، مجتبی کاروان، اصغر اخوان مقدم، ناصر امجد، غالم عسگر بهزاد، هانی تحویل زاده، مهدی جباری، 

رضا خیامیان، حسن رکنی، علی زارعی، سیدضیاءالدین شجاع الدین برهان، حسین شیرزاد، حمید صمدی، حسین طوسی، مسعود گل 
شیرازی، علی اکبر مهرفرد، سیدمحمد ناصری، علی نقیب، محمد حیدری، 

سرکار خانم : فرشته امینی

میهمانان: جناب آقایان: محمدمهدی رییس زاده، حسن کلهر، پیمان مولوی، حسین ثابتی، سعید جمشیدی، علی اکبر کریمی، 

خدابخش، سعید محمدعلیزاده، نعمت اله شهبازی، مجتبی نقدی، محسن مالیی، مرتضی اسالم زاده، مهدی بیرانوند، مهدی حسینی، 
محمدباقر مجتبایی، رضا غالمعلی پور، علی میرزایی، قدرت اله اسماعیلی، عباس جبالبارزی، اعضای انجمن اقتصاددانان، یاسر فالح، 

همتی، زارع محله، ابراهیمی، آخوندی                   سرکار خانمها: آبائی، جلیلی، روشنی، رشیدیان، آبشاری

با سالم و احترام؛
بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آورد در وبینار "بررسی کاربرد فناوری بالکچین در زنجیره 
تامین مالی و زنجیره ارزش" که به طور مشترک با کمیسیون صنایع و به صورت حضوری-مجازی برگزار می شود، حضور به 

هم رسانید. 

میهمان جلسه :
جناب آقای دکتر پیمان مولوی، اقتصاددان و بنیانگذار موسسه سرمایه گذاری مولوی -

ABC جناب آقای دکتر علیرضا قدوسی، متخصص و مدیر عامل شرکت فناوری -
دستور جلسه:

- افتتاحیه وبینار توسط روسای کمیسیونهای صنایع و بازار پول و سرمایه
بررسی کاربردی  فناوری بالکچین در زنجیره تامین مالی و زنجیره ارزش توسط میهمانان  -

زمان: یکشنبه ۲۶ بهمن ماه  ۱۳۹۹  ساعت ۱۴ الی ۱۶
مکان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ سالن طبقه پنجم ساختمان جدید
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