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  1393خرداد ماه  25یکشنبه  -روز اول
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  4سالن   3سالن     2سالن   1سالن     هاي کلیدي افتتاحیه و سخنرانی

  8:30ـ  8:45  افتتاحیه: قرآن، سرود، کلیپ  8:30ـ  8:45

    

  8:30ـ  8:45

    

  8:45ـ  9:00  8:45ـ  9:00  بیانیه افتتاحیه ـ دکتر فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش)  8:45ـ  9:00

  9:00ـ  9:45
کل بانک  اله سیف (رئیس ی ـ دکتر ولیو اصالح نظام بانک یپول استیس نیارچوب نوسخنرانی: چ

  مرکزي)
  9:00ـ  9:45  9:00ـ  45:9

  9:45ـ  10:30  9:45ـ  10:30  ـ دکتر علی طیب نیا (وزیر امور اقتصادي و دارایی) خروج از رکود يراهبرد دولت براسخنرانی:   9:45ـ  10:30

  استراحت و پذیرایی    10:30ـ  11:00  
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  4سالن   3سالن     2سالن   1سالن     هاي کلیدي سخنرانی

  11:00ـ  11:45
   سیجمهور و رئ سیمشاور ارشد رئـ دکتر مسعود نیلی ( ها تیاولوها و  خروج از رکود: چالش سخنرانی:

  )کشور يزیو برنامه ر تیریمؤسسه آموزش و پژوهش در مد
  11:00ـ  11:45

    

  11:00ـ  11:45

    

  11:45ـ  12:30
مقام  ـ دکتر اکبر کمیجانی (قائمکشور یپول يها استیبر تحوالت اقتصاد کالن و س یلیتحلسخنرانی: 

  مرکزي)بانک 
  11:45ـ  12:30  11:45ـ  12:30

  نماز و نهار    12:30ـ  14:00  
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    (چارچوب سیاست پولی در ایران) 1نشست سیاستی
  : سخنرانی1سالن

  

  : سخنرانی2سالن

  
  

رفت از  برونتأمین مالی بنگاه ها و راهکارهاي نشست : 3سالن 

  رکود تورمی

  

  : مسابقه4سالن 

  14:00ـ  14:30
ارائه مقاله سیاستی: چارچوب سیاست پولی در ایران ـ دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی (مدیر گروه پول 

  )پولی و بانکی و ارز پژوهشکده
  14:00ـ  14:30

ـ دکتر  یبر رکود تورم ياعتبار يها استیس ریتاثسخنرانی: 

  عبدالناصر همتی (مدیرعامل بانک ملی ایران)

 بهبود يها نهی؛ زم یفعل تی: وضعیالیر یبانک نیبازار ب سخنرانی:

بانک  یو بانک يمعاون مطالعات اقتصادـ محمدرضا حاجیان (

  )پاسارگاد

  14:00ـ  14:20
 هاي راهکار ارائه و ایران اقتصاد در تورمی رکود هاي ریشه تحلیل

  فر رفت ـ ایمان باستانی برون

  مسابقه شبیه سازي پارلمان

  14:30ـ  15:00

  نقد و بررسی توسط:

  )دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یعلم أتیعضو هدکتر تیمور رحمانی (

  دکتر پیمان قربانی (معاون اقتصادي پانک مرکزي)

  14:30ـ  15:00

کوچک  يها بنگاه یمال نیتام يمناسب برا يراهکارهاسخنرانی: 

مدیرعامل 0ي ـ دکتر محمد طالبی و متوسط در بخش کشاورز

  بانک کشاورزي)

جهت سیاستگذاري  یاسالم يطراحی ابزار تهاتر ارزسخنرانی: 

ـ دکتر حمید زمانزاده (مدیر امور پژوهشی  بانک مرکزي يارز

  پژوهشکده پولی و بانکی)

  14:20ـ  14:40
ها  بنگاه مالی تامین براي نوین راهکاري: مستقل هاي مهضمانتنا

  ـ سعید تراشیون

  15:00ـ  15:30  (صاحبنظر پولی و بانکی) : محمد هادي مهدویانپاسخبندي و پرسش و  جمع  15:00ـ  15:30

هاي مناسب پولی و اعتباري براي حمایت از  سیاستسخنرانی: 

ی صادق رمحمدیاصغر م یعل دیسـ   تولید در شرایط رکود تورمی

  )کل اعتبارات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ریمد(

ـ دکتر کامران ندري  شناسی بازار بین بانکی از منظر فقهی آسیب

  (مدیر گروه بانکداري اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی)

  14:40ـ  15:00
 با ایران در اقتصادي رشد بر پولی هاي سیاست اثر تجربی تحلیل

  اقتصادي ـ واال میرانی شرایط نقش بر تأکید

  15:00ـ  15:20

 مکانیزم در کالن اقتصاد میانی بازارهاي از برخی نقش بررسی

ایران ـ فرهاد  اقتصاد تورمی رکود وضعیت از خروج و پولی انتقال

  نژاد مهربانی علی

  استراحت و پذیرایی    15:30ـ  16:00  
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    بانکی)نظام  (اصالح 2نشست سیاستی
  : سخنرانی1سالن

  

  : سخنرانی2سالن

  
  

قاعده مندي سیاست مالی و مدیریت نوسانات نشست : 3سالن 

  ارزي

  

تقویت ابزارهاي سیاست پولی و لزوم بازسازي نشست : 4سالن 

  بانک مرکزيسیاست ارتباطی 

  

  16:00ـ  16:25
بر بانک ها و موسسات  يمرکز يبانک ها ینظارت يها هیو رو ندیساختار، فرآ ارائه مقاله سیاستی:

  ي ـ  حمید تهرانفر (معاون نظارتی بانک مرکزي)اعتبار
  16:00ـ  16:30

 مسکن مهربرآورد آثار پولی و تورمی تامین مالی طرح  سخنرانی:

  ـ ابوالفضل اکرمی (مدیرکل اقتصادي بانک مرکزي)

  

سخنرانی: آزاد سازي در نظام بانکی: مقایسه با کره جنوبی ـ 

  دکتر پرویز عقیلی کرمانی (مدیرعامل بانک خاورمیانه)

  

  ربه کشورها ـ دکتر ایلناز ابراهیمیهدفگذاري تورم و تج  قاعده مالی و الزامات پیاده سازي آن در ایران ـ دکتر ژاله زارعی  16:00ـ  16:20

  16:25ـ  16:50
ارائه مقاله سیاستی: اصالح نظام بانکی ـ دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی (معاون پژوهشی پژوهشکده 

  پولی و بانکی)
  ضرورت بازسازي سیاست ارتباطی بانک مرکزي ـ مریم همتی  ـ علی بهادر مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزي خزنده در کریدور  16:20ـ  16:40

  16:50ـ  17:20

  نقد و بررسی توسط:

  لندن) PLCدکتر احمد عزیزي (مدیرعامل بانک ملی 

  حمید تهرانفر (معاون نظارتی بانک مرکزي)

  16:30ـ  17:00
ـ دکتر  بازار رهن قین از طرکمس یمال نیتامظام ن سخنرانی:

  شکن (مدیرعامل بانک مسکن) محمدهاشم بت

سخنرانی: مطالبات معوق و مشکالت نظام بانکی ـ اسد جفري 

  (صاحبنظر پولی و بانکی)
  16:40ـ  17:00

 در سرانه درآمد و دموکراسی ارتقاء بین رابطه تطبیقی بررسی

  نفتی ـ سعید بیات و صنعتی کشورهاي
  صکوك بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی ـ حسین میسمی

  17:20ـ  17:30
و  يزیر معاونت برنامه يزیر معاون برنامهبندي و پرسش و پاسخ: دکتر سید حمید پورمحمدي ( جمع

  )جمهور سیرئ ينظارت راهبرد
  17:00ـ  17:30

تعامل آنها در  یو چگونگ هینقش بازار پول و سرماسخنرانی: 

عامل  ریمد( اصل بافیدکتر حسن قالـ  کشور یمال نیتأم

  )شرکت بورس اوراق بهادار تهران

هاي اعتباري را مدیریت  توانند بحران ها نمی سخنرانی: چرا بانک

دکتر حسین همدانی (مشاور در امور حسابداري در کنند؟ ـ 

  )موسسه گرنت تورن تون انگلستان

  پولی ـ مریم همتیآسیب شناسی سیاستگذاري     17:00ـ  17:20

  استراحت و پذیرایی    17:30ـ  18:00  
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  4سالن   3سالن     2سالن   1سالن    و اصالحات پیشنهادي 92در سال  میزگرد: ارزیابی عملکرد سیاست پولی

  18:00ـ  19:30

  حاضرین: 

 مقام بانک مرکزي) دکتر اکبر کمیجانی (قائم  

 ) و  تیریمؤسسه آموزش و پژوهش در مد سیجمهور و رئ سیمشاور ارشد رئدکتر مسعود نیلی

  )کشور يزیبرنامه ر

 ) یی)دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا یعلم ئتیعضو هدکتر محمود ختایی  

 ) دانشکده  یعلم ئتیو عضو ه یاسالم يمجلس شورا ندهینمادکتر غالمرضا مصباحی مقدم

  )دانشگاه امام صادق (ع) اتیاله

 (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش) مدیر جلسه: دکتر فرهاد نیلی  

      18:00ـ  19:30      18:00ـ  19:30
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  1393خرداد ماه  26دوشنبه  - دومروز 

  4سالن   3سالن     2سالن   1سالن     هاي کلیدي سخنرانی  
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  8:30 ـ 9:00  دکتر عباس آخوندي (وزیر راه و شهرسازي)سخنرانی: نظام تامین مالی مسکن ـ   8:30ـ  9:00

    

  8:30ـ  9:00

    
  9:00ـ  9:30

مهندس محمد رضا نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و هاي اقتصادي ـ  سخنرانی: نظام تامین مالی بنگاه

   تجارت)
  9:00ـ  9:30  9:00ـ  9:30

  9:30ـ  10:00
 يزیر برنامهمعاون دکتر محمد باقر نوبخت (ـ  ازدهمیدر دولت  يریگ مینظام تصم يها یژگیو سخنرانی:

  )جمهور  سیرئ يو نظارت راهبرد
  9:30ـ  10:00  9:30ـ  10:00

  استراحت و پذیرایی    10:00ـ  10:30  
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  : سخنرانی1سالن    (خروج از رکود) 3نشست سیاستی
  : نشست حاکمیت شرکتی2سالن 

  
  

  بانکی: نشست سالمت 3سالن 

  

  : نشست بانکداري مرکزي و نظام ارزي کارآمد4سالن 

  

  10:30ـ  11:00
پولی و زاده (مدیرگروه مدلسازي پژوهشکده  ارائه مقاله سیاستی: خروج از رکود ـ دکتر سید علی مدنی

  بانکی)
  10:30ـ  11:00

ي ـ اقتصاد يها در گردش بنگاه هیسرما یمال نیتأم سخنرانی:

  ي)راه و شهرساز ریمشاور وزي (زیعبده تبر نیدکتر حس

ـ  ها در بانک یشرکت تینظام حاکم یابیارزسخنرانی: 

ها و موسسات  مدیرکل نظارت بر بانکآزاد ( امیرحسین امین

  )بانک مرکزي ياعتبار

  10:30ـ  10:50
ارزیابی پویایی صنعت بانکداري ایران با تأکید بر رقابت پذیري با 

  بکارگیري مدل پانزار و راس پویا ـ اعظم احمدیان

ایران ـ دکتر  در مطلوب مرکزي بانکداري سوي به هایی  گام

  رضا بوستانی

  11:00ـ  11:30

  نقد و بررسی توسط:

  یی)وزارت امور اقتصاد و دارا يمعاون اقتصاددکتر شاپور محمدي (

سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی موسسه عالی آموزش و پژوهش غالمعلی فرجادي (دکتر 

   کشور) مدیریت و برنامه ریزي

  11:00ـ  11:30
مهندس احمد دوست سخنرانی: مشکالت تامین مالی صنعت ـ 

  حسینی (صاحبنظر پولی و بانکی)

ي ـ هوشنگ خستویی در صنعت بانکدار يراهبرسخنرانی: 

  )سخن حق یموسسه حسابرس رهیمد ئتیه سیرئ(

  10:50ـ  11:10
کانال وام دهی بانکی در سایه مقررات کفایت سرمایه ـ دکتر زهرا 

  خشنود

 بر شده مدیریت شناور و شده تثبیت ارزي هاي نظام تأثیر

  ایران ـ مجید افشاري در تورمی محیط ریسک

  11:10ـ  11:30
بررسی اثرات دور اول و دوم بر صورت مالی بانک ها ـ هادي 

  حیدري

 شرایط در ارزي ذخایر بهینه مدیریت راهکارهاي و  ضرورتها

  محمديسلطان اله کشور ـ حفظ اقتصاد فعلی

  11:30ـ  12:00
  )ICC یرانیا تهیکم رکلیو دب سیرئ بینابندي و پرسش و پاسخ: دکتر محمد مهدي بهکیش ( جمع

  
  11:30ـ  12:00

دکتر علی سخنرانی: نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید ـ 

  صالح آبادي (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)

  

سخنرانی: ابعاد حقوقی حاکمیت شرکتی ـ دکتر امین جعفري 

  (کارآموز وکالت در کانون وکالي پاریس)
  11:30ـ  11:50

ها در ایران ـ دکتر  گري بانک واسطهتعیین خلق نقدینگی و نقش 

  مهشید شاهچرا
  ها ـ سید علی روحانی صرافی بر حاکم قوانین اصالح

      12:00ـ  13:30  
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  : نشست صندوق توسعه ملی3سالن     : سخنرانی2سالن  : سخنرانی1سالن    (تامین مالی تولید) 4نشست سیاستی
  : نشست تعامل سیاست مالی و پولی4سالن 

  

  13:30ـ  14:00
ارائه مقاله سیاستی: تامین مالی تولید ـ دکتر فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر 

  همایش)
  13:30ـ  14:00

دکتر علی دیواندري ها ـ  تاثیر نوآوري در عملکرد بانکسخنرانی: 

  پارسیان)عامل بانک  (مدیر

ها در اجراي سیاست پولی بهینه بانک  سخنرانی: نقش بانک

  مرکزي ـ دکتر حسین محمد پور زرندي (مدیرعامل بانک شهر)
  13:30ـ  13:50

سخنرانی: نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران ـ 

دکتر سید مهدي حسینی (رئیس امور اقتصادي صندوق توسعه 

  ملی)  

قیمتها ـ  ثبات براي نیازي: دولت بدهی و بودجه کسري کنترل

  فخرحسینی فخرالدین سید

  14:00ـ  14:30

  نقد و بررسی توسط:

  ی)عامل صندوق توسعه مل أتیه سیرئدکتر سید صفدر حسینی (

  دکتر یحیی آل اسحاق (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران)

  معاون اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار)دکتر علی سعیدي (عضو هیئت مدیره و 

  14:00ـ  14:30
سخنرانی: ارائه چارچوبی براي تحلیل نوآوري مالی ـ دکتر حامد 

  قدوسی (استادیار اقتصاد مالی انیستیتو فناوري استیونس آمریکا)
  سخنرانی: دکتر کورش پرویزیان (مدیرعامل بانک سینا)

  13:50ـ  15:00

  پنل تخصصی:

  یاب (معاون ارزي بانک مرکزي)غالمعلی کام

دکتر سید محمد سعید نوري نائینی (عضو هیئت عامل و معاون 

  اقتصادي صندوق توسعه ملی)

دکتر عباس شاکري (رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 

  طباطبایی)

  محمد هادي مهدویان (صاحبنظر پولی و بانکی)

  زارعیتجاري ـ دکتر ژاله  هاي درچرخه دولت مالی رفتار

  14:30ـ  15:00  بندي و پرسش و پاسخ:  جمع  14:30ـ  15:00
ها  چالش ،ی: تجارب جهانیادغام موسسات مال تیریمدسخنرانی: 

  اف (مدیر عامل بانک آینده) ی ـ دکتر جالل رسولمل يها افتهیو 

ـ ابوالفضل خاوري  کشور يراه آمار نقشه سینو شیپسخنرانی: 

  نژاد (صاحبنظر پولی و بانکی)

 کالن متغیرهاي بر بانکی سپرده سود نرخ سازي اثرآزاد بررسی

  اقتصادي ـ مهدي فراهانی

  ـ دکتر بیژن بیدآباد )ارزي و ریالی( ربا بدون خزانه اوراق

      15:00ـ  15:30  
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    هاي اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور میزگرد: بازخوانی سیاست
  هاي سالمت نظام بانکی : نشست شاخص1 سالن

  

: تحلیل رکود و راهکارهاي تأمین مالی سرمایه در گردش 2سالن

  ها بنگاه

  

  4سالن   : مسابقه3سالن   

  15:30ـ  17:00

  حاضرین: 

سخنرانی ورودي: وظایف بانک مرکزي در قبال اقتصاد مقاومتی ـ دکتر پیمان قربانی 

  (معاون اقتصادي بانک مرکزي)

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامجعفري ( دکتر داود دانش( 

 ) یی)و دارا يو بانک وزارت امور اقتصاد مهیمعاون بمحمد پاریزي 

 ) يگروه علوم اقتصاد اریو استاد یاسالم يمجلس شورا ندهینمادکتر احمد توکلی 

 ی)بهشت دیدانشگاه شه یاسیو س يدانشکده علوم اقتصاد

 ن اقتصادي بانک مرکزي)دکتر پیمان قربانی (معاو 

مدیر گروه بانکداري اسالمی پژوهشکده پولی و ( کامران ندريمدیر جلسه: دکتر 

  علمی)بانکی و دبیر 

  15:30ـ  15:50
 مدل از استفاده با اعتباري مشتریان نکول احتمال بینی پیش

KMV ـ ستاره یقینی  

تحلیل وضعیت رکودي بخش صنعت با بررسی تغییرات موجودي 

  انبار ـ سجاد ابراهیمی

    سازي پارلمان مسابقه شبیه  15:30ـ  17:00

  15:50ـ  16:10
 نظام با متناسب شرکتی حاکمیت نظام ارتقا راهکارهاي و الزامات

  کشور ـ علیرضا امیدوار بانکی

عوامل موثر بر رشد اقتصادي در کوتاه مدت و پیش بینی آن در 

  ـ هومن کرمی 92سال 

  16:10ـ  16:30
 با ایران بانکی شبکه اعطایی تسهیالت بر مؤثر عوامل بررسی

  نامتقارن ـ رضا محمدپور اطالعات بر تأکید

هاي اقتصادي کشور ـ  تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهساختار 

  ماندانا طاهري

  16:30ـ  16:50
ایران ـ  بانکی شبکه در پولی سیاست پذیري ریسک مجراي

  سیمین میرهاشمی
  نظام تأمین مالی تولید ـ امینه محمودزاده

 

 
 


