
  

 ۰۹۳۱خرداد  ۰۱یکشنبه  - روز اول

۰۱
:۱

۱
ـ  

۵:
۰۸

:۱
۱

 

 سالن اصلی

 های کلیدیافتتاحیه و سخنرانی
 سالن شهید دکتر احمدی روشن سالن شهید دکتر شهریاری  سالن شهید دکتر رضایی نژاد 

 بیانیه افتتاحیهکلیپ، افتتاحیه: قرآن، سرود،  ۵:۰۸ـ  ۵:۰۱

     

 ۵:۰۱ـ  ۹:۱۱
 کل بانک مرکزی(اله سیف )رئیسدکتر ولی
 ۹۹کنترل تورم در سال  استیو تداوم س ۹۰مقابله با تورم در سال  استیس یدستاوردها

 ۹:۱۱ـ  ۹:۰۱
 دکتر علی طیب نیا )وزیر امور اقتصادی و دارایی(

 داریپا یرقمبه تورم تک یابیدر دستراهبرد دولت 

 رونمایی از اولین دانشنامه بانکی ایران ۹:۰۱ـ  ۹:۰۸

 ۹:۰۸ـ  ۰۱:۱۱
 دکتر مسعود نیلی )مشاور رئیس جمهور(

 ۹۹در سال  رانیانداز اقتصاد اچشم

 استراحت و پذیرایی ۰۱:۱۱ـ  ۰۱:۰۱ 

۰۰
:۱

۱
ـ  

۰۱
:۰

۱:
۱۱

 

  یرقمگذار به تورم تک یو ارز یپول استیس الزاماتنشست سیاستی: 
 نشست سیاست ارزی و گذار نرخ ارز  

هیئت رئیسه: دکتر ناصر خیابانی، دکتر محسن مهرآرا، دکتر سید کمیل 
 طیبی

   

 ۰۱:۰۱ـ  ۰۰:۱۱
 (پول یالمللنیصندوق ب ییاجرا ریمدارائه مقاله: دکتر جعفر مجرد )

 و الزامات ازهاینشیپ نرخ ارز: یسازکسانی
 ۰۱:۰۱ـ  ۰۱:۸۸

 دکتر پویا جبل عاملی
 سازی نرخ ارزیکسان

   

 ۰۰:۱۱ـ  ۰۰:۰۱
 ارائه مقاله: پروفسور جیانلوکا بنینو )استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن(

 انباشت ذخایر ارزی و رشد
 ۰۱:۸۸ـ  ۰۰:۰۱

 دکتر سید کمیل طیبی
 ایران در ارز نرخ و تورم اقتصادی، رشد بین رابطه طیفی تحلیل

 ۰۰:۰۱ـ  ۰۰:۰۱
 ارز پژوهشکده پولی و بانکی( و)مدیر گروه پول ارائه مقاله سیاستی: دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی 

 در اقتصاد باز کوچک و صادر کننده نفتسیاست پولی و ارزی 
 ۰۰:۰۱ـ  ۰۰:۹۸

 زادهامین حبیب
 اقتصادی به روش شبیه سازی اثرات نوسانات ارزی بر متغیرهای کالن

 پویایی شناسی سیستم

 ۰۰:۰۱ـ  ۰۰:۱۱

 پنل تخصصی:
 غالمعلی کامیاب )معاون ارزی بانک مرکزی(

 (پول یالمللنیصندوق ب ییاجرا ریمددکتر جعفر مجرد )
 پروفسور جیانلوکا بنینو )استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن(

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

 مدیر جلسه –کل بانک مرکزی( دکتر احمد عزیزی )مشاور رئیس

 ۰۰:۹۸ـ  ۰۰:۰۱
 سجاد ابراهیمی

 داخلی هایقیمت بر ارز نرخ تغییرات اثر

 ۰۰:۰۱ـ  ۰۰:۰۸
 دکتر حمید زمانزاده

 (GIMFهای نفتی در الگوی یکپارچه پولی و مالی )تاثیر تکانه

 بندی و پرسش و پاسخجمع ۰۰:۰۸ـ  ۰۰:۱۱

 نماز و ناهار   ۰۰:۱۱ـ  ۰۹:۰۱ 

۰۱
:۱

۱
ـ  

۰۹
:۰

۱
 

  های کلیدیسخنرانی
 نشست مقام ناظر و ترازنامه بانک ها      

مقدم  دکتر ولی دکتر مهشید شاهچرا، صدقی،حسین دکتر  هیئت رئیسه:
 زنجانی

   

 ۰۹:۰۱ـ  ۰۸:۱۱
 (اقتصاد ژاپن قاتیمشاور ارشد، موسسه تحق) پروفسور نائوکی تاباتا

 نقش بانک مرکزی در حل مشکل مطالبات غیرجاری
 ۰۹:۰۱ـ  ۰۹:۸۱

 دکتر مهشید شاهچرا
 شناسی اقالم زیر خط ترازنامه شبکه بانکی کشورآسیب

 ۰۹:۰۱ـ  ۰۱:۰۱
 کارگاه آموزشی: اقتصاد پولی پیشرفته

گاه اقتصاد دانشمدرس: پروفسور پیر پائولو بنینو )استاد 
 لوئیس گیدو کارلی ایتالیا(

 الملل پیشرفته کارگاه آموزشی: اقتصاد بین
مدرس: پروفسور جیانلوکا بنینو )استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد 

 لندن(
 

 ۰۸:۱۱ـ  ۰۸:۰۱
 (نیبرل یدانشگاه فناور ،یاسیو اقتصاد س یعموم هیستاد مالپروفسور مارکوس کربر )ا

 بانکی در بانک مرکزی اروپابررسی تجربه نظارت 
 ۰۹:۸۱ـ  ۰۸:۰۱

 امیرحسین غفاری نژاد
 هابانک غیرجاری مطالبات بر رکودتورمی شرایط اثرات تحلیل

 ۰۸:۰۱ـ  ۰۱:۱۱
 (Prometeia SpAشرکت  سیرئپروفسور آنجلو تنتازی )استاد دانشگاه بلونیا ایتالیا و 

 ثبات مالی و پیروی از مقررات در اروپا

 ۰۸:۰۱ـ  ۰۸:۰۱
 مهدی دانائی

 ۰بال  خالص پایدار وجوه تأمین نسبت و بانک عملکرد بین رابطه

 ۰۸:۰۱ـ  ۰۸:۸۱
 هادی حیدری

 هابانک مالی سالمت پذیریآسیب: رقمی تک تورم الزامات

 بندی و پرسش و پاسخجمع ۰۸:۸۱ـ  ۰۱:۱۱

 استراحت و پذیرایی   ۰۱:۱۱ـ  ۰۱:۰۱ 

۰۵
:۰

۱
ـ  

۰۱
:۰

۱
 

      یثبات مال نیتام یدر راستا یسالمت و نظارت بانک یارتقانشست سیاستی: 

 ۰۱:۰۱ـ  ۰۱:۱۱
 ارائه مقاله: دکتر سید فرشاد فاطمی )معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی( 

 هارتبه بندی بانک

 ۰۱:۱۱ـ  ۰۵:۱۱  
 کارگاه آموزشی: اقتصاد پولی پیشرفته

پائولو بنینو )استاد اقتصاد دانشگاه مدرس: پروفسور پیر 
 لوئیس گیدو کارلی ایتالیا(

 الملل پیشرفته کارگاه آموزشی: اقتصاد بین
مدرس: پروفسور جیانلوکا بنینو )استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد 

 لندن(
 

 ۰۱:۱۱ـ  ۰۱:۹۱
 ارائه مقاله سیاستی: اسد جعفری )مشاور پژوهشکده پولی و بانکی(

  یسالمت بانک ارزیابی

 ۰۱:۹۱ـ  ۰۵:۰۱

 پنل تخصصی:
 امیرحسین امین آزاد )مدیرکل نظارتی بانک مرکزی(

 سید کامل تقوی نژاد )مدیرعامل بانک سپه(
 ها(دکتر محمد طالبی )مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده

 اسد جعفری )مشاور پژوهشکده پولی و بانکی(
 (یامارات متحده عرب یالمللنیدر بانک تجارت ب سکیارشد ر ریمددکتر یوسف پادگانه )

 مدیر جلسه –دکتر سید فرشاد فاطمی )معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی( 

 



  

 ۰۹۳۱خرداد  ۰۰دوشنبه  –روز دوم 

 

 سالن اصلی

 های کلیدیسخنرانی
 

 سالن شهید دکتر رضایی نژاد

 ابعاد فقهی سیاستگذاری پولی سیاستی: نشست
 سالن شهید دکتر احمدی روشن سالن شهید دکتر شهریاری 

۰۱
:۱

۱
ـ  

۵:
۰۱

 

 ۵:۰۱ـ  ۹:۱۱
 دکتر حسن درگاهی )استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی(

 ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران و ضرورت رویکرد یکپارچه به سیاست های پولی و مالی و ارزی
 ۵:۰۱ـ  ۹:۱۱

 کامران ندری )مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی(دکتر  ارائه مقاله سیاستی:
 ها و الزامات فقهی استفاده از چارچوب نوین سیاستگذاری پولی در نظام بانکی کشورچالش

  
 
 

 ۹:۱۱ـ  ۹:۰۱
 پروفسور پیرپائولو بنینو )استاد اقتصاد دانشگاه لوئیس گیدو کارلی ایتالیا(

 ی عملیات بازار بازایخنث

 ۹:۱۱ـ  ۹:۰۸
 دکتر حسین میسمی )پژوهشگر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی(ارائه مقاله: 

 طراحی انواع اوراق بهادار اسالمی )صکوک( جهت عملیات بازار باز

 ۹:۰۸ـ  ۹:۰۱
 دکتر حسین توکلیان )پژوهشگر گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی( ارائه مقاله:

 مرکزی بانک توسط مندقاعده تسهیالت ارائه جهت اسالمی ابزارهای طراحی

 ۹:۰۱ـ  ۰۱:۱۱
 مقام بانک مرکزی(دکتر اکبر کمیجانی )قائم

 ۹۹در سال  یبانک مرکز یو اعتبار یپول یهااستیس یریگتحوالت اقتصاد کالن و جهت نیبر آخر یلیتحل
 ۹:۰۱ـ  ۰۱:۱۱

 پنل تخصصی: 
 (استاد دانشگاه عالمه طباطباییختایی )دکتر محمود 

 االسالم سید عباس موسویان )دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(حجت
 زاده بحرینی )نماینده مجلس(دکتر محمد حسین حسین

 محمد رضا حاجیان )معاون مطالعات اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد(
 اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی(ی دکتر کامران ندری )مدیر گروه بانکدار

 استراحت و پذیرایی ۰۱:۱۱ـ  ۰۱:۰۱ 

۰۰
:۱

۱
ـ  

۰۱
:۰۱

 

  یتورم تک رقم یداریپا یالزامات نهادنشست سیاستی: 
 نشست چارچوب مناسب سیاستگذاری پولی    
 هیئت رئیسه: دکتر جاوید بهرامی، دکتر داود سوری

 
 مراسم رونمایی از کتاب

 نظری و ارزیابی عملکرد در ایرانسیاست پولی: مبانی 
 

 ۰۱:۰۱ـ  ۰۰:۱۱
 (پول یالمللنیصندوق ب ،یمرکز یایوآس انهیمعاون بخش خاورمارائه مقاله: دکتر مارتین سریسوال )

 یبه تورم تک رقم یابیدست
 ۰۱:۰۱ـ  ۰۱:۸۸

 دکتر رضا بوستانی )کارشناس بانک مرکزی(
 شفافیت عملکرد بانک مرکزی

 

 احمدرضا جاللی نائینیمولف: دکتر سید 
 منتقدین:

 محمد هادی مهدویان )صاحبنظر پولی و بانکی(
 (عالمه طباطبایی)استاد اقتصاد دانشگاه  احمد مجتهددکتر 

 دکتر محمود ختایی )استاد دانشگاه عالمه طباطبایی(
 

 

 ۰۰:۱۱ـ  ۰۰:۰۱
عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ارائه مقاله: دکتر سید مهدی برکچیان )سرپرست معاونت پژوهشی موسسه 

 ریزی(
 یارز یوفور درآمدها طیجربه کنترل تورم در شرات

 ۰۱:۸۸ـ  ۰۰:۰۱
 سامان فالحی

 کانال هزینه و سیاست پولی: شواهدی برای اقتصاد ایران

 ۰۰:۰۱ـ  ۰۰:۰۱
 پولی و بانکی(زاده )مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده ارائه مقاله سیاستی: دکتر سید علی مدنی

 در دوران گذار یرقم کیکننده تورم  داریپا ساختاری اصالحات 
 ۰۰:۰۱ـ  ۰۰:۹۸

 حسین باستانزاد )پژوهشگر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی(
 فضای سیاستی جدید برای تحقق اهداف پولی: مطالعه موردی ایران 

 ۰۰:۰۱ـ  ۰۰:۱۱

 پنل تخصصی: 
 جلسه ریمد -ی )معاون اقتصادی بانک مرکزی( قربان مانیدکتر پ
 ی )استاد اقتصاد دانشگاه تهران(رحمان موریت دکتر
 (پول یالمللنیصندوق ب ،یمرکز یایوآس انهیمعاون بخش خاورم) سوالیسر نیمارتدکتر 
 )سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی( انیبرکچ یمهد دیس دکتر
 )مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی( زاده یمدن یعل دیس دکتر
 ی )صاحبنظر حقوقی( عشر یاثن دالهی  دکتر

 ۰۰:۹۸ـ  ۰۰:۰۱
 دکتر سعید بیات )پژوهشگر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی(

 پایین و باال تورم هاینرخ به توجه با گذاریقیمت رفتار

 ۰۰:۰۱ـ  ۰۰:۰۸
 دکتر ژاله زارعی )پژوهشگر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی(

 ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی

 و پاسخبندی و پرسشجمع ۰۰:۰۸ـ  ۰۰:۱۱

 نماز و ناهار   ۰۰:۱۱ـ  ۰۹:۰۱ 

۰۱
:۰

۱
ـ  

۰۹
:۰۱

 

  یاقتصاد یهابنگاه یساختار مال دیاصالح بازار اعتبار و تجدنشست سیاستی: 
 نشست تأمین مالی تولید   

 هیئت رئیسه: دکتر مرتضی اله داد، دکتر علی رحمانی، دکتر علی ارشدی
   

 ۰۹:۰۱ـ  ۰۸:۱۱
 وزیر راه و شهرسازی(دکتر حسین عبده تبریزی )مشاور  ارائه مقاله:

 یاعتبار یجار یو خروج از تنگنا یاصالح ساختار نظام بانک ییاجرا یهامدل
 ۰۹:۰۱ـ  ۰۹:۸۱

 دکتر مهدی راستاد 
 های بورسیبررسی سرمایه گذاری شرکت

 ۰۹:۰۱ـ  ۰۱:۰۱
 کارگاه آموزشی: اقتصاد پولی پیشرفته

مدرس: پروفسور پیر پائولو بنینو )استاد اقتصاد دانشگاه 
 لوئیس گیدو کارلی ایتالیا(

 الملل پیشرفته کارگاه آموزشی: اقتصاد بین
مدرس: پروفسور جیانلوکا بنینو )استاد اقتصاد 

 مدرسه اقتصاد لندن(
 

 ۰۸:۱۱ـ  ۰۸:۹۱
 ارائه مقاله سیاستی: دکتر فرهاد نیلی )رئیس پژوهشکده پولی و بانکی(

 نرخ سود بانکی، نکول و سلطه مالی
 ۰۹:۸۱ـ  ۰۸:۰۱

 دکتر حامد قدوسی
 کشور در گردش در سرمایه تأمین نهادی خالهای بر مروری

 ۰۸:۹۱ـ  ۰۱:۰۱

 پنل تخصصی:
 )مدیرعامل بانک مسکن( شکنمحمد هاشم بت دکتر
 (انهیبانک خاورم رعاملیمدی )کرمان یلیعق زیپرو دکتر
 وزیر راه و شهرسازی( )مشاور یزیعبده تبر نیحس دکتر
 بانکی(ی )رئیس پژوهشکده پولی و لیفرهاد ن دکتر

 جلسه ریمد -ی )معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی( دکتر شاپور محمد

 ۰۸:۰۱ـ  ۰۸:۰۱
 دکتر شاهین شایان آرانی

 و الگوبرداری آن در ایران ،کوچک و متوسطخرد، ساز و کار بانکداری صنایع 

 ۰۸:۰۱ـ  ۰۸:۸۱
 سیدمهدی بنی طبا کوپایی

 اعتبار به متوسط و کوچک هایبنگاه دسترسی کلید ضمانت، نهاد ساختاری اصالح

 ۰۸:۸۱ـ  ۰۱:۰۱
 صهیب خداپرستی

 ازسروکوال بااستفاده بانکی خدمات بهبودکیفیت برمبنای مالی خدمات خانوارهابه دسترسی افزایش بررسی
 فازی وتاپسیس

 و پاسخجمع بندی و پرسش ۰۱:۰۱ـ  ۰۱:۰۱

 پذیرایی استراحت و   ۰۱:۰۱ـ  ۰۱:۱۱ 

۰۵
:۰

۱
ـ  

۰۱
:۱۱

 

      مراسم اختتامیه

 ۰۱:۱۱ـ  ۰۱:۰۸
  های ماندگار بانکیقدیر از چهرهت

 اعالم برندگان مسابقه تورم در آینه تصویر

 ۰۱:۱۱ـ  ۰۵:۱۱  
 کارگاه آموزشی: اقتصاد پولی پیشرفته
شگاه دانمدرس: پروفسور پیر پائولو بنینو )استاد اقتصاد 

 لوئیس گیدو کارلی ایتالیا(

 الملل پیشرفته کارگاه آموزشی: اقتصاد بین
مدرس: پروفسور جیانلوکا بنینو )استاد اقتصاد 

 مدرسه اقتصاد لندن(
 ۰۱:۰۸ـ  ۰۵:۰۱ 

 اختتامیه قرائت بیانیه
 رقمی پایدارتکرد: الزامات سیاستی و نهادی تورم میزگ

 کل بانک مرکزی(اله سیف )رئیسدکتر ولی
 نیا )وزیر امور اقتصادی و دارایی(دکتر علی طیب

 دکتر مسعود نیلی )مشاور رئیس جمهور(

 


