برنامه روز همایش

چهارشنبه  1۹اردیبهشت ماه ۹۷
 8:00الی 18:00
انتهای بزرگراه کردستان شمال ،تقاطع بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

(نیایش) ،سالن همایش ساختمان وزارت نیرو

بخش

سخنران

موضوع

افتتاحیه
تبیین مساله چالشهای
تامین مالی و
سرمایهگذاری در شرایط
امروز ایران

8:00

سخنرانی افتتاحیه

دکتر حسین عبده تبریزی

چشمانداز نظام تامین مالی کشور در سال ۹۷

(عضو شورایعالی بورس و اوراق بهادار)

نقشهای متفاوت دانش مالی در شرکتهای کوچک،
متوسط و بزرگ

دکتر سعید اسالمی بیدگلی
(دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران)

طرح ملی بازپرداخت بدهیها :راهنمای سیاستگذاران

دکتر طهماسب مظاهری

اقتصاد کالن و فعاالن اقتصاد خرد

(رئیس کل اسبق بانک مرکزی)

استراحت میانی ،پذیرایی میان وعده و بازدید از فضای نمایشگاهی

استراتژیهای تامین مالی
در سال ۹۷

شیوههای تأمین مالی خارجی در شرایط امروز کشور

( رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران)

دکتر میثم رادپور

ریسک نوسانات نرخ ارز

11:00 - 10:30

ظهر

( تحلیلگر ارشد بازار طال و ارز)
نماز ،استراحت و پذیرایی ناهار

13:30 - 12:30

دکتر بهروز ملکی

چشمانداز بازار مسکن در سال ۹۷

( تحلیلگر ارشد بازار مسکن و مستغالت)

دکتر همایون دارابی

چشمانداز بازار سهام در سال ۹۷

سرمایهگذاری در سال ۹۷

صبح

دکتر علی سنگینیان

چشمانداز بازار ارز و نقش مالی شرکتها در مواجهه با

استراتژیهای

زمان

( تحلیلگر ارشد بازار سهام)

گزینههای سرمایهگذاری در طبقات دارایی:

مونا حاجی علی اصغر

صندوقهای سرمایهگذاری

( تحلیلگر ارشد بازار سهام)
استراحت میانی ،پذیرایی میان وعده و بازدید از فضای نمایشگاهی

روشهای تامین مالی جسورانه برای شرکتهای نوپا

بعدازظهر

15:30 - 15:00

مهندس رضا زرنوخی
( رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور)

مهندس میالد منشی پور

سرمایهگذاری هوشمندانه در حوزه فناوری ایران

(مدیرعامل و هم بنیانگذار تپسی)

سخنرانی حامی رسانهای ٬یکتانت

مهندس علیرضا ناظم زاده
ریاست پنل:

عصر

دکتر سعید اسالمی بیدگلی
پنل تخصصی
مباحث نوین و روز

اعضای پنل:

استراتژی هوشمندانه سرمایهگذاری  ،۹۷براساس
سناریوهای مختلف «برجام»

دکتر سعید رادپور ،دکتر همایون دارابی،
دکتر بهروز ملکی
مهندس کورش خلیلی نژاد (مشاور تامین مالی تپسی و عضو
فعال جامعهی فرشتگان سرمایهگذار لندن)

اختتامیه

18:00

