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 برنامه ساعت

 پذیرش و پذیرایی 8:30-9:00

 سخنرانان افتتاحیه 9:00-10:00

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مسعود خوانساری، رییس

نامه موافقت یاجرا یدستگاه نیعملکرد ب یبخشو انسجام یو مسئول هماهنگجمهوری اسالمی ایران  رضا اردکانیان، وزیر نیرو

 ایاوراس یاقتصاد هیبا اتحاد رانیموقت تجارت آزاد ا

 جمهوری اسالمی ایران خارجهسید رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 

 سازمان توسعه تجارت ایرانکل حمید زادبوم، معاون وزیر و رییس 

 ایرانجمهوری اسالمی مهدی میراشرفی، معاون وزیر و رییس کل گمرک 

 پنل اول، پنل سفرای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورسیا 10:00-10:40

 جمهوری اسالمی ایران وزارت امور خارجهعلیرضا حقیقیان، دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیا 

  رانیدر ا هیروس ونیفدراس اریفوق العاده و تام االخت ریسف ان،یلوان جاگار

 رانیارمنستان در ا یجمهور ریسف ان،یآرتاشس تومان

 ایرانقزاقستان در جمهوری  ریسف ی،اسخت اورازبا

 رانیادر  بالروس یجمهور اریفوق العاده و تام االخت ریسف، کیالزارچ چیوانوویا یوری

 رانیدر ا زستانیقرقجمهوری  ریسف، افعبدالرزاق کیآوازب

 الملل اتاق بازرگانی تهرانحالج، معاون امور بینالدین عباساداره کننده: حسام

 (پنل در حال تکمیل است...فهرست اعضای ) پنل دوم، بانک و تعامالت مالی 10:40-11:20

 (و اداره کننده )رییس پنل فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

 رستم ژیگانشین، رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران

 جمهوری اسالمی ایرانالملل بانک مرکزی حمید قنبری، مدیرکل امور بین

 صندوق ضمانت صادرات ایرانعامل ریمد ،یعبداهلل سجاد دیس

 علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

 بانک مسکو زنسیبیرعامل مریمد ،محمد حزار

 سید غالمرضا موسوی، مدیرعامل ملت بانک ارمنستان

 پنل سوم، حمل و نقل و لجستیک 11:20-12:00

 (رییس پنل و اداره کننده) بازرگانی تهران در حوزه حمل و نقل و ترانزیتفرهاد فزونی، مشاور اتاق 

 رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیهگیالن و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هادی تیزهوش تابان، 

 روبیک سرخوشیان، دستیار سفیر جمهوری ارمنستان در ایران

 رایزن بازرگانی سفارت جمهوری قزاقستان در ایران ،روفیاخقمزت 

 یو امور تشکل معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرساز یساز یدفتر تجار رکلیمد، ترفع نیام

 بهرام امیر احمدیان، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

 امیپ ییشرکت خدمات هوا رعاملیو مد رهیمد اتیهرییس  ،نادر ثناگومطلق

 شرکت کشتیرانی دریای خزر - نیپر یفرمانده کشتکاپیتان و  ی،اکبر غفور یعل

 المللی و خدمات لجستیکی بهین ترابر آژور )شرکت موفق در بازار اوراسیا(اقدم، مدیرعامل شرکت حمل و نقل بینمصطفی 
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 برنامه ساعت

 نامه تجارت آزاد: بررسی ضوابط، الزامات و تعهداتپنل چهارم، موافقت 12:00-13:15

و  رانیا یو تجار یداقتصا یهایهمکار یدائم ونیسیو کم ایاوراس یاقتصاد هیدر امور اتحاد روین ریوز اریدستداود میرزاخانی، 

 (رییس پنل و اداره کننده) هیروس ونیفدراس

 ایران سازمان توسعه تجارت یتجار یهاو توافق المللنیمشاور امور بمیرهادی سیدی، 

 مریم جلیلی مقدم، مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانعضو کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی ها، چیمجتبی شیشه

 های بازرگانیمدیر گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش ،علی زاهدطلبان

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل کل دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتیتقی تقی پور، مدیر

 مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانرییس ولی رستمی، 

 ناهار پذیرایی نماز و 13:15-14:00

 پنجم، ششم و هفتم همزمان برگزار خواهد شد. هایپنل 

 پنل پنجم، کشاورزی و صنایع غذایی                 14:00-15:30

 (رییس پنل و اداره کننده) اتاق بازرگانی تهرانکشاورزی و صنایع تبدیلی کمیسیون احمدرضا فرشچیان، رییس 

 یوزارت جهاد کشاورز یکشاورز یو کسب و کارها یلیتبد عیمعاون توسعه صنا ،النپوریگ دیام

 ی وزارت جهاد کشاورزسعید سارویی، معاون امور مقررات و استانداردهای صادرات و تنظیم بازار 

 صنایع، معادن و کشاورزی مازندرانعبداهلل مهاجر دارابی، رییس اتاق بازرگانی، 

 رستم ژیگانشین، رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران

 آله کوخالسکی، رایزن بازرگانی جمهوری بالورس در ایران

 ایرانرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان و نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  بینای، وسفی ریام

 محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون صنایع غذایی ایران

 )شرکت موفق در بازار اوراسیا( (کالهگروه سولیکو )محمد رحیمی، مدیر صادرات 

 پنل ششم، ساختمان و خدمات فنی مهندسی 14:00-15:30

 (پنل و اداره کنندهرییس ) ی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگانچوپان محمدیعل

 رایزن بازرگانی سفارت جمهوری قزاقستان در ایران ،روفیاخقمزت 

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و و  اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگاننمایندگان هیات عضو امیر عابدی، 

 قزاقستان

ساختمان نظام مهندسی سازمان  المللنیو روابط ب یمهندس یتوسعه صادرات خدمات فن یدائم رخانهیبمقدم راد، رییس د فرهام

 تهراناستان 

و مدیرعامل شرکت گیتی تجارت استرآباد  اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگاننمایندگان هیات عضو علی صفرنژاد، 

 )شرکت موفق در بازار اوراسیا(

 عباس قنبری، عضو کمیسیون فرآوری و ارتقای تکنولوژی انجمن ملی سنگ ایران 

 حسین عرب عامری، رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان گلستان

 های فنی و مهندسی استان گلستانمنصور قلیچ لی، رییس انجمن شرکت
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 ICTو  ITپنل هفتم،  14:00-15:30

رییس ) رانیااطالعات  یسازمان فناور سییرو  عضو هیات علمی مرکز سیاستگذاری علمی ،ارتباطات ریمعاون وز، ناظمیامیر 

 (پنل و اداره کننده

  اتاق بازرگانی ایران اطالعات و ارتباطات یفناور ونیسیکمرییس  یی،محمدرضا طال

حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت  هایعضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر ستاد توسعه فناوری ی،محمد یمهد

 ریاست جمهوری علمی و فناوری

 کیدولت الکترون یریپذکارگروه تعامل سییاطالعات و ر یفناور ییاجرا یشورا ریدبرضا باقری اصل، 

 ریاست جمهوری ییو شکوفا یمعاون توسعه صندوق نوآورسیاوش ملکی فر، 

 یکیجمهور در دولت الکترون سییر ژهیو ندهیاطالعات و نما یپژوهشگاه فناور یعلم اتیه عضو، نصراهلل جهانگرد

 رستم ژیگانشین، رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران

 ییدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا اریو استاد یعلم اتیه عضواسفندیار جهانگرد، 

 مدرس تیدانشگاه ترب یعلم اتیه عضو، انیزدی یعل

 اطالعات ناواکو یشرکت فناور رهیمد اتیه سییر، انیاحمد درضایحم

 های هشتم، نهم و دهم همزمان برگزار خواهد شد.پنل 

 پنل هشتم، انرژی و محیط زیست 15:30-17:00

 (رییس پنل و اداره کننده) اتاق بازرگانی تهرانرضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست 

 وزارت نفت یدروکربوریو نظارت بر مواد ه یزیرمعاون برنامه ،انیفالحتهوشنگ 

 رستم ژیگانشین، رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه

 اقتصاد کالن اتاق بازرگانی ایرانکمیسیون علی شمس اردکانی، رییس 

 رامین خسرو خاور، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران

 نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیهکامبیز میرکریمی، 

 های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمیانجمن شرکتعضو هیات مدیره رضا طبیب زاده، 

 و محیط زیست انرژیکارشناس حوزه و  امیرکبیرصنعتی کنکوردیا کانادا و های استاد دانشگاهعامری،  یارشهر

 ملی صنایع پلیمر ایرانانجمن رضا توفیقی، مشاور ارشد 

 ، مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو )شرکت موفق در بازار اوراسیا(قیوث یمیهومن کرریام

 پنل نهم، معدن و صنایع معدنی 15:30-17:00

 )رییس پنل و اداره کننده( رییس خانه معدن ایران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ومحمدرضا بهرامن، 

 (درویمیا) رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یعامل سازمان توسعه و نوساز اتیه سییری، معاون وزیر و اله جعفر هیوج

 در ایران رایزن بازرگانی سفارت جمهوری قزاقستان ،روفیاخقمزت 

  رانیابازرگانی اتاق  ومعدن  ونیسیکم سییرو نایب  و بلوچستان ستانیساستان خانه معدن  سییر، یزه یغالم سرور نوت

 ی ایرانصادرکنندگان محصوالت معدن دکنندگان،یتول هیاتحادنایب رییس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و سجاد غرقی، 

 سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق )شرکت موفق در بازار اوراسیا( شرکت قدیر قیافه، مدیرعامل

)شرکت  مدیرعامل شرکت توسعه معادن کاسپینو  اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیهعضو هیات مدیره فر، سید جلیل جاللی

 موفق در بازار اوراسیا(
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 برنامه ساعت

 پنل دهم، صنعت 15:30-17:00

 )رییس پنل و اداره کننده( وزارت صنعت، معدن و تجارت عیامور صنای، معاون ارکین یصادق یمهد

  و معدن اتاق بازرگانی تهران محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت

 رستم ژیگانشین، رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران 

 آله کوخالسکی، رایزن بازرگانی جمهوری بالورس در ایران

 رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و جانیان، هرویک یاری

 علیرضا کالهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس هیات مدیره شرکت سیم و کابل ابهر

 بازار اوراسیا(شرکت موفق در مهرداد صادقی نکو، مدیرعامل شرکت صنایع بازرگانی راهبر پالستیک )

 


