برنامه زمانبندی همایش "دورنمای اقتصاد ایران در سال "59
ردیف

مراسم افتتاحیه

زمان

1

پخش سرود ملی و تالوت قرآن مجید

 10:11الی 10:11
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افشین عزیزی ،مدیر عامل شرکت بین المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو)
خیر مقدم و اقتصاد گردشگری
علی آقا محمدی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
دورنمای اقتصاد ایران در سال 59
شاپور محمدی ،معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد
تاثیرات اجرای برجام بر اقتصاد ایران
حسن قالیباف اصل ،مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران
دورنمای بازار سرمایه
یحیی آل اسحاق ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
چشم انداز صادرات و واردات
پنل اول :تصویر اقتصاد ایران و جهان در سال پیش رو
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاثیر سیاست های مالی بودجه  59بر اقتصاد ایران
طهماسب مظاهری ،رئیس کل سابق بانک مرکزی
تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی
اسماعیل هلل گانی ،مدیر عامل بانک صادرات ایران
نقش بانک ها در رشد اقتصادی ایران
علی سرزعیم ،مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
میزان تغییر در شاخص های اقتصاد کالن

 10:11الی 10:21
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 10:31الی 10:01
 10:01الی 10:91
 10:91الی 19:11

زمان
 19:11الی 19:19
 19:19الی 19:31
 19:31الی 19:09
 19:09الی 16:11
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پرسش و پاسخ

 16:11الی 16:19

ردیف

استراحت اول

زمان

1

پذیرایی میان وعده

 16:19الی 16:09
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پنل دوم :چشم انداز بازار پول و سرمایه
محمد رضا پورابراهیمی ،عضو شورای پول و اعتبار
تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر بازار سرمایه
بهزاد گلکار ،مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
دورنمای صنایع منتخب در بورس
امیر هامونی ،مدیر عامل فرابورس
چشم انداز بازار سرمایه
سیدکمال سیدعلی ،مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران
روند آینده بازار پول و ارز

زمان
 16:09الی 11:11
 11:11الی 11:19
 11:19الی 11:31
 11:31الی 11:09

پرسش و پاسخ

 11:09تا 11:19

ردیف

استراحت دوم

زمان
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پذیرایی میان وعده

 11:19الی 11:09

ردیف

پنل سوم :روندهای آتی در بازار مسکن و امالک
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حسام عقبایی ،رئیس اتحادیه امالک تهران
تاثیر سیاست های دولت بر بازار مسکن
سید محمد صادق الحسینی ،مشاور و تحلیل گر ارشد در امور سرمایه گذاری
رابطه متغیرهای اقتصاد کالن با بازار مسکن
بهروز ملکی ،تحلیل گر ارشد بازار مسکن
تحلیل بازار مسکن
حمید رضا محمودی ،عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل فست کلیک
نقش فن آوری اطالعات بر سرمایه گذاری های سال 59

 11:09الی 15:11
 15:11الی 15:19
 15:19الی 15:31
 15:31تا 15:09
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پرسش و پاسخ

 15:09الی 21:11
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مراسم اختتامیه

21:11

