"نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا"
چهارشنبه  8بهمنماه  1399مصادف با  27ژانویه  2021میالدی
ساعت

برنامه

8:30-9:00

پذیرش و پذیرایی

9:00-10:00

سخنرانان افتتاحیه
مسعود خوانساری ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
رضا اردکانیان ،وزیر نیرو جمهوری اسالمی ایران و مسئول هماهنگی و انسجامبخشی عملکرد بین دستگاهی اجرای موافقتنامه
موقت تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سید رسول مهاجر ،معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
حمید زادبوم ،معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران
مهدی میراشرفی ،معاون وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران

10:00-10:40

پنل اول ،پنل سفرای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورسیا
علیرضا حقیقیان ،دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیا وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
لوان جاگاریان ،سفیر فوق العاده و تام االختیار فدراسیون روسیه در ایران
آرتاشس تومانیان ،سفیر جمهوری ارمنستان در ایران
اسخت اورازبای ،سفیر جمهوری قزاقستان در ایران
یوری ایوانوویچ الزارچیک ،سفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری بالروس در ایران
آوازبیک عبدالرزاقاف ،سفیر جمهوری قرقیزستان در ایران
اداره کننده :حسامالدین عباسحالج ،معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی تهران

10:40-11:20

پنل دوم ،بانک و تعامالت مالی (فهرست اعضای پنل در حال تکمیل است)...
فریال مستوفی ،رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران (رییس پنل و اداره کننده)
رستم ژیگانشین ،رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران
حمید قنبری ،مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
سید عبداهلل سجادی ،مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
علی صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
محمد حزار ،مدیرعامل میربیزنس بانک مسکو
سید غالمرضا موسوی ،مدیرعامل ملت بانک ارمنستان

11:20-12:00

پنل سوم ،حمل و نقل و لجستیک
فرهاد فزونی ،مشاور اتاق بازرگانی تهران در حوزه حمل و نقل و ترانزیت (رییس پنل و اداره کننده)
هادی تیزهوش تابان ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گیالن و رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
روبیک سرخوشیان ،دستیار سفیر جمهوری ارمنستان در ایران
قمزت خایروف ،رایزن بازرگانی سفارت جمهوری قزاقستان در ایران
امین ترفع ،مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
بهرام امیر احمدیان ،استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
نادر ثناگومطلق ،رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام
علی اکبر غفوری ،کاپیتان و فرمانده کشتی پرین  -شرکت کشتیرانی دریای خزر
مصطفی اقدم ،مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی و خدمات لجستیکی بهین ترابر آژور (شرکت موفق در بازار اوراسیا)
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12:00-13:15

پنل چهارم ،موافقتنامه تجارت آزاد :بررسی ضوابط ،الزامات و تعهدات
داود میرزاخانی ،دستیار وزیر نیرو در امور اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون دائمی همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و
فدراسیون روسیه (رییس پنل و اداره کننده)
میرهادی سیدی ،مشاور امور بینالملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران
مریم جلیلی مقدم ،مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی
مجتبی شیشهچیها ،عضو کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران
علی زاهدطلبان ،مدیر گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تقی تقی پور ،مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران
ولی رستمی ،رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

13:15-14:00

نماز و پذیرایی ناهار
پنلهای پنجم ،ششم و هفتم همزمان برگزار خواهد شد.

14:00-15:30

پنل پنجم ،کشاورزی و صنایع غذایی
احمدرضا فرشچیان ،رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران (رییس پنل و اداره کننده)
امید گیالنپور ،معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
سعید سارویی ،معاون امور مقررات و استانداردهای صادرات و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی
عبداهلل مهاجر دارابی ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مازندران
رستم ژیگانشین ،رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران
آله کوخالسکی ،رایزن بازرگانی جمهوری بالورس در ایران
امیر یوسفی ،نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گرگان و نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران
محمدرضا مرتضوی ،رییس هیات مدیره کانون صنایع غذایی ایران
محمد رحیمی ،مدیر صادرات گروه سولیکو (کاله) (شرکت موفق در بازار اوراسیا)

14:00-15:30

پنل ششم ،ساختمان و خدمات فنی مهندسی
علیمحمد چوپانی ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گرگان (رییس پنل و اداره کننده)
قمزت خایروف ،رایزن بازرگانی سفارت جمهوری قزاقستان در ایران
امیر عابدی ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی گرگان و رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
قزاقستان
فرهام مقدم راد ،رییس دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و روابط بینالملل سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران
علی صفرنژاد ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی گرگان و مدیرعامل شرکت گیتی تجارت استرآباد
(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
منصور قلیچ لی ،رییس انجمن شرکتهای فنی و مهندسی استان گلستان
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14:00-15:30

پنل هفتم IT ،و ICT

امیر ناظمی ،معاون وزیر ارتباطات ،عضو هیات علمی مرکز سیاستگذاری علمی و رییس سازمان فناوری اطالعات ایران (رییس
پنل و اداره کننده)
محمدرضا طالیی ،رییس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران
مهدی محمدی ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری
رضا باقری اصل ،دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات و رییس کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک
سیاوش ملکی فر ،معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
نصراهلل جهانگرد ،عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری اطالعات و نماینده ویژه رییس جمهور در دولت الکترونیکی
رستم ژیگانشین ،رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران
اسفندیار جهانگرد ،عضو هیات علمی و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
علی یزدیان ،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا احمدیان ،رییس هیات مدیره شرکت فناوری اطالعات ناواکو
پنلهای هشتم ،نهم و دهم همزمان برگزار خواهد شد.
15:30-17:00

پنل هشتم ،انرژی و محیط زیست
رضا پدیدار ،رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران (رییس پنل و اداره کننده)
هوشنگ فالحتیان ،معاون برنامهریزی و نظارت بر مواد هیدروکربوری وزارت نفت
رستم ژیگانشین ،رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه
علی شمس اردکانی ،رییس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق بازرگانی ایران
رامین خسرو خاور ،رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران
کامبیز میرکریمی ،نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
رضا طبیب زاده ،عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی
شهریار عامری ،استاد دانشگاههای کنکوردیا کانادا و صنعتی امیرکبیر و کارشناس حوزه انرژی و محیط زیست
رضا توفیقی ،مشاور ارشد انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
امیرهومن کریمی وثیق ،مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو (شرکت موفق در بازار اوراسیا)

15:30-17:00

پنل نهم ،معدن و صنایع معدنی
محمدرضا بهرامن ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس خانه معدن ایران (رییس پنل و اداره کننده)
وجیه اله جعفری ،معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
قمزت خایروف ،رایزن بازرگانی سفارت جمهوری قزاقستان در ایران
غالم سرور نوتی زهی ،رییس خانه معدن استان سیستان و بلوچستان و نایب رییس کمیسیون معدن و اتاق بازرگانی ایران
سجاد غرقی ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان ،صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران
قدیر قیافه ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق (شرکت موفق در بازار اوراسیا)
سید جلیل جاللیفر ،عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و مدیرعامل شرکت توسعه معادن کاسپین (شرکت
موفق در بازار اوراسیا)
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15:30-17:00

پنل دهم ،صنعت
مهدی صادقی نیارکی ،معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت (رییس پنل و اداره کننده)
محمدرضا زهره وندی ،رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
رستم ژیگانشین ،رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران
آله کوخالسکی ،رایزن بازرگانی جمهوری بالورس در ایران
هرویک یاریجانیان ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان
علیرضا کالهی صمدی ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس هیات مدیره شرکت سیم و کابل ابهر
مهرداد صادقی نکو ،مدیرعامل شرکت صنایع بازرگانی راهبر پالستیک (شرکت موفق در بازار اوراسیا)
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