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سرفصلهاي فراخوان مقاالت
• نقش نظام تأمین مالی موجود در تحریک رشد اقتصادی کشور
• نهادهای مفقود در نظام تأمین مالی کشور

• ضرورت طراحی ابزارهای نوین وکاربردی در تأمین مالی کشور

• نقش بازار پول و سرمایه در تأمین مالی تولید
• نظام تأمین مالی موفق ،تجربه سایر کشورها

آسیبشناسی نظام تأمین مالی تولید در کشور

• درجه رقابتپذیری بازار خدمات مالی در کشور
• ساختار مالی بخش شرکتی در اقتصاد ایران

• فرآیند و توالی اقدامات در اصالح نظام تأمین مالی
• تأمین مالی در شرایط تورمی و رکودی

• مقرراتزدایی و مقرراتگذاری متناسب با شرایط تحریم
• مقررات ارزی در شرایط تحریم

• تأمین مالی ارزی در شرایط تحریم
• تجربه بحران ارزی سایر کشورها

اقتصاد مقاومتی

• راهکارهای برونرفت از رکود تورمی

• راهکارهای مقاومسازی بانکها در برابر شوکهای اقتصادی

• بازنگری نقش نظام بانکی در شرایط تحریم

• سیاستهای پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم

• نقش سیاستهای اعتباری در مدیریت چرخههای تجاری
• تحلیل عملکرد بانکها در تأمین مالی بخشهای تولیدی

• اثر نوسانات بخش واقعی بر ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری

• ارزیابی سیاستهای اعتباری دهه  80و تأثیر آن بر بخشهای تولیدی
• ارزیابی شاخصهای سالمت نظام بانکی

• تأثیر استقالل بانک مرکزی بر اقتصاد کشور

نقش و جایگاه نظام بانکی در حمایت از تولید

• اثر بستههای سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی بر تولید

• محدودیت نقدینگی بنگاههای تولیدی

• حجم نقدینگی مورد نیاز در اقتصاد ایران

• چالش مطالبات معوق ،سررسید گذشته و مشکوکالوصول بانکها
• راهکارهای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
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اهداف

مخاطبین

آسیبشناسی ساختار تأمین مالی تولید

مدیران ارشد و میانی بانکها

ارزیابی عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات قیمتها

مدیران و فعاالن بورس اوراق بهادار

شناسایی راهکارهای تأمین ثبات اقتصادی

مدیران بنگاههای تولیدی

سنجش محدودیت نقدینگی بنگاههای تولیدی کشور

کارشناسان اقتصادی دستگاههای اجرایی

طراحی نظام تأمین مالی کارآمد

دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط

شناسایی راهکارهای مقاومسازی اقتصاد در شرایط تحریم

اساتید دانشگاهها

اعضای کمیته علمی
دکتر علی ارشدی – دبیرعلمی همایش (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

هوشنگ خستویی (رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی سخن حق)

دکتر مرتضی اله داد (رئیس موسسه عالی بانکداری ایران)

دکتر محمدرضا شجاعالدینی (صاحبنظر پولی و بانکی)

امیر حسین امینآزاد (مدیرکل مجوزها ،مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)

دکتر محمد طالبی (مدیرعامل بانک کشاورزی)

دکتر جهانگیر بیابانی (مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی)

دکتر احمد عزیزی (مدیرعامل بانک ملی  PLCلندن)

دکتر سید حمید پورمحمدی (معاون برنامهریزی ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

حمید قنبری (رئیس گروه قراردادها ،پژوهش و دعاوی بینالمللی بانک مرکزی)

دکتر محمدعلی تقیزاده (سرپرست مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران)

حسن معتمدی (صاحبنظر پولی و بانکی)

حمید تهرانفر (مدیر اداره بازرسی بانک اقتصاد نوین)

محمدهادي مهدويان (صاحبنظر پولي و بانكي)

دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی)

دكتر كامران ندري (معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي)

محمدرضا حاجیان (معاون مطالعات اقتصادی و بانکی ،بانک پاسارگاد)

دكتر فرهاد نيلي – دبیرهمایش (رئيس پژوهشكده پولي و بانكي)

دكتر علي حسنزاده (معاون اداري و مالي پژوهشكده پولي و بانكي)

-----------

اعضای کمیته اجرایی
غالمعباس افشار (مدیرعامل مرکز بازاریابی خدمات مالی)

مجید صوفی (مدیر اداری پژوهشکده پولی و بانکی)

دكتر علي حسنزاده (معاون اداري و مالي پژوهشكده پولي و بانكي)

روناک فرضی (مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی)

مهندس پیمان راحمی (مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکی)

دكتر كامران ندري (معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي)

هستی ربیع همدانی (مدیر آموزش پژوهشکده پولی و بانکی)

دكتر فرهاد نيلي -دبیر همایش (رئيس پژوهشكده پولي و بانكي)
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سخنرانان کلیدی

دکتر محمود بهمنی

دکتر سید شمسالدین حسینی

دکتر عباس میرآخور

رئیسکل بانک مرکزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

مدیر اجرایی سابق ایران در صندوق

جمهوری اسالمی ایران

بینالمللی پول -استاد موسسه INCEIF

سخنرانان تخصصی
دکتر علی صالحآبادی

 رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار دبيركل بورس اوراق بهادار تهران  1385 ،ـ 1384-عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع) و مدير گروه نظام مالي اسالمي مركز تحقيقات دانشگاه ،از سال 1382

موضوع سخنرانی

افقهای همکاری بازار پول و سرمایه با تاکید برتامین مالی تولید
دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

 معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران معاون وزير اقتصاد در امور بانك  ،بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي عضو هيات مديره بانك توسعه اسالمي IDB دبير شوراي عالي مبارزه با پولشویي عضو شوراي عالي بيمه عضو شوراي فرعي پول و اعتبارموضوع سخنرانی

ارتقاي هماهنگي و افزايش سازگاري ابزارهاي سياستي با مقتضيات جاري در اقتصاد
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دکتر مسعود نیلی

 مدیرگروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه ایران عضو سابق شورای اقتصاد کشور سرپرست اسبق کمیته خصوصیسازی رئیس و استاد اسبق موسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعهموضوع سخنرانی

تحلیل وضعیت اقتصاد کالن کشور
دکتر داود دانشجعفری

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دبير كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 1387 وزير امور اقتصادي و دارايي سال 1384 استاد تمام وقت دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي سال 1382 نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي – دورهي هفتم سال 1382 دبير كميسيون اقتصاد كالن مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 1379 نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي  -دوره پنجم سال 1376موضوع سخنرانی

اقتصاد مقاومتی :مفهوم ،قلمرو و راهکارها
دکتر ولیاله سیف

 مدیرعامل بانک کارآفرین از مرداد سال  1389تا به حال رئیس هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانکهای ملت ،صادرات ،سپه و ملی ایران معاون اقتصادی و برنامهریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان مدیریت مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطباییموضوع سخنرانی

سیاستهای اعتباری دهه  80و آثار آن برتوليد
دکتر عبدالناصر همتی

 مدير عامل بانک سينا  1385تا كنون رئيس هيئت مديره شركت بيمه اتكايي آسيايي بانكوك 1380تا كنون رئيس كل بيمه مركزي ايران و رئيس شوراي عالي بيمه 1373 – 1385 معاون سياسي سازمان صدا و سيما 1368 – 1373 مديريت پخش اخبار و واحد مركزي خبر صدا و سيما 1359 – 1368موضوع سخنرانی

راهکارهای مقاومسازی بانکها در شرایط بحران اقتصادی (تجربه اتحادیه اروپا و درسهایی برای نظام بانکی کشور)
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دکتر محمد هاشم بتشکن

 مدیرعامل بانک اقتصاد نوین رئیس هیئت مدیره بانک همکاری اسالمی عراق 1387 – 1390 معاون بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین 1389 – 1390 معاون اقتصادی و برنامهریزی بانک اقتصاد نوین 1387 – 1390 عضو هیئت مدیره و عضو هیئت عامل بانک اقتصاد نوین  1387تا کنون عضو هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1387 – 1389 مشاور اقتصادی بانک کشاورزی 1387- 1388 رئیس هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار 1387 – 1389 عضو هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری ملی ایران 1383- 1388 عضو هیئت مدیره گروه بهمن  1386تا کنونموضوع سخنرانی

بانکداری شرکتی ،پیوند بازار پول و سرمایه
دکتر حسن درگاهی

 دانشیارگروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی مشارکت در تدوین و تنظیم برنامههاي پنج ساله اول و سوم توسعۀ اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی کشور استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.موضوع سخنرانی

تحلیل تحوالت ارزی با تاکید بر آسیبشناسی اقتصاد کالن ایران
دکتر حسین عبده تبریزی

 رئیس هیئت مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین 1385 - 1389 رئیس هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاران ایران 1386 – 1389 مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین 1387 – 1389 مدیرعامل شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین 1385 – 1387 دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران 1382 - 1384 رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین 1380 - 1382موضوع سخنرانی

نظام تأمين مالي مسکن
علیرضا عسکری مارانی

 مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران از سال  1386تا کنون عضو هیئت مدیره بانک شهر -شرکت رستا از سال  1391تا کنون مشاور سرمایهگذاری بانک صادرات از سال  1391تا کنون عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت مشاور سرمایهگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظامموضوع سخنرانی

موانع بانکداری شرکتی و راهکارهای بازار پول و سرمایه
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دکتر پدرام سلطانی

 نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،1390تا کنون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،1385 ،تا کنون رئیس هیأت مدیره گروه شرکتهای پرسال ،1375،تا کنون عضو شورای سیاستگذاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی1388 - 1391 ، رئیس کمیسیون سازمان جهانی تجارت و سازمانهای بینالمللی اتاق ایران1388 - 1390 ، نایب رئیس کمیسیون  ITو تجارت الکترونیک اتاق تهران1386 - 1389 ،موضوع سخنرانی

مطالعه تطبیقی نظام تامین مالی بخش تولید
محمدهادی مهدویان

 مشاور اقتصادی و مالی مدیرکل اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسالمی1379 -1384 مدیر اداره بررسیها و سیاست های اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 1377 -1379 مشاور مدیر اجرایی – صندوق بینالمللی پول – واشنگتن دی سی – آمریکا 1374 -1377 مدیر اداره حساب های اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 1368 -1374 معاون اداره حسابهای اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 1363-1368 رئیس دایره اداره حساب های اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 1359-1363موضوع سخنرانی

اولویتها و توالی اصالحات در نظام مالی و بانکی کشور
ابوالفضل اکرمی

 مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا .از  1389تاکنون مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی 1378-89 -معاون اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی 1385-87

موضوع سخنرانی

تحليل عملکرد بانکها در تامين مالی بخشهای توليدی
امیرحسین امین آزاد

 مديرکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي  -بانک مرکزي ج.ا.ا  -مردادماه  1390تاکنون مدير اداره مطالعات و مقررات بانکي -بانک مرکزي ج.ا.ا1389-1390 - معاون اداره مطالعات و مقررات بانکي  -بانک مرکزي ج.ا.ا 1382-1389 - -بازرس اداره نظارت بر بانکها  -بانک مرکزي ج.ا.ا1375 - 1378 -

موضوع سخنرانی

شرکت دولتي مديريت داراييها راهکاري نوين براي رفع مشکل مطالبات غيرجاري بانکها
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دکتر محمد قاسمی

 مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس -عضو هيأت تحريريه مجله مجلس و راهبرد

موضوع سخنرانی

اثرات بودجه سال  92بر بخش پولی و واقعی اقتصاد

کارگاههای آموزشی
مدلهای کسب و کار بانکداری شرکتی

دکتر نیما امیرشکاری

مدرسین
احسان باقری

سرفصلها

(مخاطبان بانکی)

سرفصلها

(مخاطبان عمومی)

 مشاور نقشه راه  10ساله نظام بانکی کشور در بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک مدیر استراتژیک پروژه سناب (سامانه نظارت بر اطالعات بانکها) و بازنویسسیستمهای پرداخت ملی ()NPS
 مدیریت پروژه مرکز گواهی دیجیتال ( )PKI-CAنظام بانکی کشور -عضو دائمی انجمن رمز ایران

 کارشناس عالی برنامه بازاریابی بانکداری شرکتی ،بانک اقتصاد نوین -کارشناس عالی مديريت بازاريابي بانکداری موسسهای و خدمات ویژه

 تاريخچه و تفاوتهاي بانکداري شرکتي و خرد انواع بانکها معرفی بانکداری شرکتی ساختار اهداف و استراتژی ها تقسيم بازار و انتخاب مشتريان هدف خدمات و محصوالت فرايندهاي کاري مديران حساب شيوههاي ارائه خدمات زیر ساختها و نرم افزارها راهکارهای پیاده سازی موفق بانکداری شرکتی در داخل کشور افق هاي پيش رو فعاليتهاي پيشبردي بررسي تجربيات جهاني پارادیمهای کسب و کار تاريخچه و تفاوتهاي بانکداري شرکتي و خرد معرفی بانکداری شرکتی اهداف و استراتژیها تقسيم بازار و انتخاب مشتريان هدف ساختار بانکداری شرکتی خدمات و محصوالت مدیریت ریسک فرايندهاي کاري نقش مديران حساب شيوههاي ارايه خدمات مکانیزمهای ارتباطی افقهاي پيش رو الزامات شرکتها در استفاده از خدمات بانکداری شرکتی -بررسي تجربيات جهانی
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بررسی ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی

مدرس

حمید قنبری

سرفصلها

 رئیس دایره تحقیقات ،دعاوی و قراردادهای بینالمللی بانک مرکزی جمهوریاسالمی ایران
 محقق اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران کارشناس حقوقی شرکت صبامیهن بررسي ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبارات اسنادي بررسي چالشهاي حقوقي گشايش اعتبارات اسنادي بر اساس عقود اسالمي و رابطه آن با اصل استقالل اعتبارت اسنادي تقلب در اعتبارات اسنادي در حقوق ايران و ساير کشورها دفاعيات در مقابل پرداخت وجه اعتبارات اسناديسازوکارهاي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در شبکه بانکي کشور

مرتضی ستاک

 مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی ،بانک مرکزی رئیس گروه مطالعات حسابداری و مالی اداره مطالعات و مقررات بانکی ،بانکمرکزی 1388 -1390

مدرسین

علی اکبر میرعمادی

کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکی ،بانک مرکزی

سرفصلها

 ماهيت ،نقش و کارکرد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مفاهيم کليدي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تبيين فرآيند گشايش ،ابالغ و اصالح اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و چگونگي ارائه اسناد از سوي متقاضيو ذينفع اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
 تبيين چگونگي بکارگيري عقود مرابحه و استصناع در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي نقش و جايگاه سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي (سپام) در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي نقش و کارکرد تنزيل در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و شرايط آن موارد کنترلي مرتبط در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تعرفههاي ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي نحوه ثبت و ضبط حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليآشنایی با ابزارهای تامین مالی در بازار اولیه
 -کارشناس ارشد اداره نظارت بر بازار اولیه در سازمان بورس و اوراق بهادار

مدرس

فرشته رحیمی

سرفصلها

 متخصص قوانین و مقررات نظارتی و روشهای افزایش سرمایه وتحلیل اطالعات مالی شرکتها

 معرفی صکوک اجاره (اوراق اجاره) و صکوک استصناع (اوراق ساخت) معرفی الگوی عملیاتی انتشار اوراق اجاره و ساخت -فرآیند اجرایی انتشار اوراق در سازمان بورس و اوراق بهادار
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آشنایی با تاالر مجازی بورس ایران

مدرس

مهرداد حبیبزادگان

 -کارشناس اداره توسعه بازار  -شركت اطالعرساني و خدمات بورس

 -کارشناس مسئول پروژه سایت تاالر مجازی بورس ایران

 معرفی تاالر مجازی معرفی شیوه معامالت در تاالر مجازی -معرفی ابزارهای آموزشی همراه در IRVEX

سرفصلها

نقش و کارکرد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي

مدرسین

علی اکبر میرعمادی و مرتضی ستاک

 ارکان ،کارکردها و مفاهيم کليدي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي ماهيت و انواع اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و مزاياي آن براي بنگاههاي اقتصادي اعتبارسنجي متقاضي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و وثايق قابل قبول پيشدريافت ،مياندريافت و تعرفههاي گشايش و ابالغ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي اصالح اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي ،اقدامات الزم و تعرفههاي مربوط به آن حداقل مدارک الزم جهت ارائه توسط ذينفع ،زمان ارائه آن به بانک و کارمزد پذيرش اسناد -نقش و کارکرد تنزيل در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و شرايط آن

سرفصلها

مقررات ناظر بر تسهيالت و تعهدات کالن در شبکه بانکي کشور

مدرس

حمیدرضا غنیآبادی

سرفصلها

 -رئیس گروه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی

 مباني تئوريک و پيشينه تسهيالت و تعهدات کالن تعريف و مصاديق تسهيالت و تعهدات مفهوم ذينفع واحد و مصاديق آن حدود فردي و جمعي تسهيالت و تعهدات کالن موارد استثناء کنترلهاي داخلي در فرآيند اعطاي تسهيالت و تعهدات کالن الزامات گزارشدهي -مجازات و ساير موارد مربوط به آييننامه جديد

مسابقات علمی
انطباق با شریعت در بانکداری بدون ربا

بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور میگذرد و در طول این مدت ،بانکها و مؤسسات اعتباری کشور فعالیتهای گوناگون و
متفاوتی را جهت انطباق فعالیتهای خود با تعالیم بانکداری اسالمی انجام دادهاند .با این حال ،این فعالیتها کمتر مستند بوده و امکان تحلیل آنها وجود
ندارد که خود ضرورت بازخوانی این تجارب و تبیین نقاط قوت و ضعفی که دارند را برجسته مینماید.
هدف از این کار جمعآوری تجارب بانکهای مختلف در حوزه اجرای بانکداری بدون ربا ،تحلیل آنها و انتخاب بهترین تجارب جهت تشویق میباشد.
شرکتکنندگان

بانک ملی ایران  -بانک رفاه  -بانک کشاورزی  -بانک مسکن  -بانک تجارت  -بانک سرمایه  -بانک شـهر  -بانک حکمت ایرانیان-
بانک مهر اقتصاد  -بانک انصار
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شبیهسازی دادگاه ()Moot Court

در این همایش نخستین دوره مسابقات شبیهسازی دادگاه ( )Moot Courtدر زمینه حقوق بانکی در سطح کشور برگزار میشود .موضوع مسابقه ،تقلب در اعتبارات
اسنادی و مسائل حقوقی مرتبط با آن میباشد.
شرکتکنندگان در این مسابقات فرصت دارند تا آموختههای نظری خود را در عمل آزمایش کنند بیآنکه نگران مسئولیتها و عواقب احتمالی این آزمایش باشند.
شرکتکنندگان

پست بانک ایران  -بانک اقتصاد نوین  -دانشگاه علوم قضایی  -بانک سینا -بانک توسعه صادرات ایران  -بانک ملی ایران  -موسسه اعتباری
توسعه -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -دانشگاه آزاد اسـالمی واحد تهران جـنوب -بانک سرمایه -بانک مـهر اقتصاد -بانک سپه-
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -دانشگاه شهید بهشتی  -شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
بانکداری شرکتی

روش برگزاری

یکی از موضوعاتی که برای نخستین بار به صورت ویژه به آن پرداخته خواهد شد مباحث بانکداری شرکتی به عنوان یکی از
مناسبترین سامانههای بانکی برای حمایت از تولید خواهد بود.
در این راستا و به منظور جلب مشارکت بانکها و فرهنگسازی در این زمینه ،مسابقه بهترین طرح شناسایی و گروهبندی
مشتریان شرکتی ،با درنظر گرفتن شرایط زیر طراحی گردیده است:
 مرز بندی مشخص و کاربردی بین مشتریان خرد و شرکتی به وجود آید؛ تفکیک مشتریان شرکتی از خرد به سهولت از طریق اطالعات سیستمهای بانکی موجود در کشور امکان پذیر باشد؛ پارامترهای گروهبندی ،حداکثر پوشش را در میان اصناف و صنایع کشور داشته باشد؛ حداقل اصطکاک اجرایی میان بانکداری خرد و شرکتی را در بر داشته باشد؛ -طرح ارائه شده به نحوی باشد که در طول زمان کارایی خود را از دست ندهد.

شرکتکنندگان

بانک رفاه  -بانک مسکن  -بانک سپه  -بانک آینده  -بانک سینا  -بانک شهر  -بانک اقتصاد نوین

میزگردها
ارزیابی عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری سال  1391و چشمانداز پیشرو

محورهای میزگرد

اعضای میزگرد

 ارزیابی سیاستهای شورای پول و اعتبار در سال 91 ارزیابی دالیل رشد باالی نقدینگی در سال  91و ارزیابی اثر بخشی سیاست فروش اوراق مشارکت میزان کنترل بانک مرکزی بر بدهی بانکها تعریف تابع هدف بانک مرکزی در سال  92با توجه به تحوالت سال 91 راهکارهای برونرفت از رکود تورمی				
دکتر اصغر ابوالحسنی (معاون اقتصادی بانک مرکزی)
		
دکتر رامین پاشاییفام (مدیر عامل بانک سپه)
دکتر سیداحمدرضا جاللی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی)
		
دکتر داود دانشجعفری (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)
			
دکتر داود منظور (معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
دکتر مسعود نیلی (مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف)
نقش بازار پول و سرمایه در تامین مالی تولید :افق همکاریهای مشترک

محورهای میزگرد

اعضای میزگرد

 دامنه و سقف فعالیتهای تامین مالی در بازار پول و سرمایه چگونه تعریف و مرزبندی میشود؟ نهادها و ابزارهای مفقوده در بازار پول و سرمایه کدامند؟ چه خطراتی اقتصاد را از ناحیه عدم هماهنگی میان بازار پول و سرمایه تهدید میکند؟ در کجا بانک مرکزی میتواند تسهیل کننده برای بازار سرمایه باشد و بالعکس؟ نقاط مشترک همافزایی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار در تسهیل تامین مالی صنعت چیست؟				
دکتر یحیی آل اسحاق (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران)
دکتر علی دیواندری (مدیر عامل بانک ملت)
دکتر علی سعیدی (عضو هيات مديره و معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار)
علیاصغر میرمحمد صادقی (مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی)
دکتر محمدرضا فرزین (رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی)
دکتر فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)
دکتر محمد طالبی (مدیر عامل بانک کشاورزی)
دکتر مجید قاسمی (مدیر عامل بانک پاسارگاد)
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نحوه حضور در همایش
عالقهمندان به شرکت در همایـش الزم اسـت از طریق وبسایت  conf.mbri.ac.ir/conf23فرم ثبتنام را دریافت و تکمیل نمایند
و پس از واریز هزینه مربوطه به ش��ماره حس��اب  127-850-2902783-1نزد بانک اقتصاد نوین ش��عبه دکتر بهشتی کد  127بهنام پژوهشکده
پولی و بانکی فرم ثبتنام و فیش واریز مبلغ ثبتنام را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.

نوع ثبتنام

هزینه ثبتنام (ریال)

ثبتنام عادی

2/000/000

ثبتنام گروهی (بیشاز  20نفر)

1/600/000

ثبتنام گروهی (بیشاز  40نفر)

1/400/000

ثبتنام گروهی (بیشاز  50نفر)

1/200/000

ثبتنام دانشجویی

1/000/000

ارائه دهندگان مقاالت

رایگان

نحوه حضور در نمایشگاه
در کنار همایش ،یک نمایش��گاه تخصصـی نیز جهت معرفی دس��تاوردهای سـازمانهای ارائه کننـده خدمات بانکی کشـور برگزار خواهد شد.
در این نمایشگاه عالوه بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری ،شرکتهایی که در زمینـه ارائه خدمات بانکی فعالیت دارند ،جهت معرفی خدمات،
محصوالت و توانمندیهای خود حضور خواهند داشت.
عالقهمندان به حضور در نمایش��گاه تخصصی ،الزم اس��ت فرم مربوطه را از طریق وبسایت  conf.mbri.ac.ir/conf23دریافت و پس
ازتکمیل و پرداخت مبلغ اجاره غرفه به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.
حداقل متراژ 12 :متر مربع  -هزینه هر متر مربع 4/000/000 :ریال

تقویم همایش
زمان برگزاری

 5و  6خرداد 1392

آخرین مهلت ثبتنام

 31اردیبهشت 1392

دبیرخانه علمی
تلفن88657396 - 7 :

پست الکترونیکconf23@mbri.ac.ir :

دورنگار88657399 :

نشانی :تهران،میدان آرژانتین ،ابتدای آفریقای جنوبی ،روبروی پارکسوار بیهقی ،پالک  ،10پژوهشکده پولی و بانکی

وبسایتconf.mbri.ac.ir/conf23:

دبیرخانه اجرایی
تلفن66596661 - 2 :

دورنگار66595865 :

پست الکترونیکinfo@fsmcenter.com :

نشانی :تهران ،خیابان کارگر شمالی ،ابتدای فرصت شیرازی ،شماره  ،14ساختمان سهند ،طبقه دوم ،واحد4
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