روز اول
سهشنبه  ۱خرداد ۰۰۳۰

سالن اصلی
افتتاحیه

۸:۰۳ – :۰۳

سخنرانیهای کلیدی

۸:۰۳ - ۸۴:۸

قرآن ،سرود ،بیانیه افتتاحیه

۸::۸ - ۹:۰۳

دکتر علی طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

۹:۰۳ - ۰۸۴۹

دکتر ولیاله سیف (رئیسکل بانک مرکزی)

۹:۰۸ - ۰۳:۳۳

دکتر اکبر کمیجانی (قائممقام بانک مرکزی)

۰۳:۳۳ - ۰۳:۰۳
۰۳:۰۳– ۰۰:۳۳

نشست
یکپارچه
سازی نظام
مالی

۰۰:۳۳ - ۳۳:۰۱

میزگرد سیاستی :یکپارچهسازی نظام مالی
دکتر اکبر کمیجانی (قائممقام بانک مرکزی)

۰۳۴۰۰ - ۰۰۴۳۳
محورها۴
 ضرورتیکپارچهسازی
 الزامات و زیرساختها
 نقش نظام مالییکپارچه در اقتصاد

دکتر غالمرضا زال پور (عضو شورای عالی بورس) ـ مدیر
جلسه
دکتر عبدالناصر همتی (رئیسکل بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران)
دکتر ناصر هماپور (صاحبنظر در امور پولی و بانکی)

۰3:3۳ - ۳۳:۰4

سالن
اصلی
نشست
سیاست
پولی و
ساختار
پایدار
نظام
بانکی

۰۱:0۳ - ۰3:3۳

محورها۴
 سازوکار تعییننرخهای سود تعادلی
 نقش بانکمرکزی در هدایت
بازار بین بانکی
 مدیریت متغیرهایپولی

نشست
تخصصی
بانکداری
اسالمی

ارائه مقاالت سیاستی

سالن

میزگرد سیاستی :سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی

جانبی

دکتر اکبر کمیجانی (قائممقام بانک مرکزی)
دکتر غالمحسن تقی نتاج (مدیرعامل بانک قوامین)

نشست

دکتر ابوالقاسم هاشمی (اقتصاددان)

تخصصی

حجتاالسالم سیدعباس موسویان (دانشیار پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی)
دکتر حسین میثمی (عضو هیأت علمی پژوهشکده)
حجتاالسالم غالمرضا مصباحیمقدم (نماینده مجلس
شورای اسالمی)

نشست تخصصی ثبات مالی

هیئت رئیسه ۴دکتر زهرا خوشنود ،دکتر رامین مجاب

۰3:3۳ - ۰۰۴:۸

محمد جواد شریف زاده ،دکتر محمد طالبی  -نظام خاص
ورشکستگی بانکی ۴رکن غایب شبکه ثبات مالی در ایران

:۸۴۰3 - ۰:۴۳۳

مهدی ابراهیمزاده  -صندوق های بازنشستگی ،فرصت یا تهدید

۰:۴۳۳ - ۰:۴۰۸

دکتر بهرنگ اسدی  -ضرورت توسعه بازار رهن در شرایط پسا
تحریم

۰:۴۰۳ - ۰:۴:۸

دکتر محمدرضا شجاعالدینی (معاون سرمایهگذاری داخلی
صندوق توسعه ملی) ـ مدیر جلسه

۰:۴:۸ - ۰۸۴۳۳

مریم همتی  -برآورد تابع واکنش بانک مرکزی ایران ۴رویکرد ضرایب
وابسته یه زمان

دکتر محمد نوفرستی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

۰۸۴۳۳ - ۰۸۴۰۳

جمع بندی و پرسشو پاسخ

دکتر تیمور رحمانی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

ثبات

دکتر حمید زمان زاده (مدیر امور پژوهش پژوهشکده)

مالی

استراحت و پذیرایی
ارائه مقاالت سیاستی

۰۶:۳۳ - ۰۰:۰۳

۰۳۴۰۱ - :۸۴۰۱

نشست

۰۶:۱۰ - ۰۰:۰۳

نشست

میزگرد سیاستی :سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز

سیاست

محورها۴
 چشمانداز بازارارز و سیاستهای
ارزی
 راه اندازی بازارسلف ارز

بازار ارز

دکتر حسین عیوضلو (عضو هیأت مدیره بانک توسعه
صادرات)

دکتر ایلناز ابراهیمی ،حسین باستانزاد  -چارچوب نهادی مناسب
برای برقراری ثبات در نظام مالی اقتصاد ایران

دکتر سید احمد رضا جاللی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده)
ـ اولویتهای سیاستی برای مدیریت ریسک نرخ ارز در اقتصاد ایران

ارزی و

۸۳۴۰۳ - ۰۰۴00
محورها۴
 خلق ابزارهایجدید منطبق با
شریعت برای
سیاستگذاری پولی
 چالشهای فقهیسیاستگذاری پولی

دکتر کامران ندری (مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده)

۰:۴۰۸ - ۰:۴۰۳

۰۱:۳۳ - ۰۱:۰۳

مدیریت

۰۳:۰۳ - ۰۱:00

نشست تخصصی بانکداری اسالمی

ماندانا طاهری  -معرفی ابزار نوین تامینمالی در بازار پول ایران

جانبی

اصلی

۰۳:۰۳ - ۰۳: ۸۳

۰3:3۳ - ۰۰:۰۳

غالمعلی کامیاب (معاون ارزی بانک مرکزی) ـ چشمانداز بازار ارز و
سیاستهای ارزی

سالن

ارائه مقاله سیاستی
دکتر کامران ندری (مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده)
ـ طراحی انواع صکوک جهت توسعه بازار بدهی اسالمی

نماز و ناهار

دکتر اکبر کمیجانی (قائممقام بانک مرکزی) ،دکتر حمید
زمانزاده (مدیر امور پژوهشی پژوهشکده) ـ ساز و کار مدیریت
نرخهای سود در چارچوب سیاست پولی

۰۰:۰۳ - ۰۶:۳۳
۰۶:0۳ - ۰۶:۰۳

سالن
جانبی

دکتر علی صالح آبادی (مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران)

۳۳:۰۱ - ۰۰:۰۳

۰۰:۰۳ - ۳۳۴۰:

۰۳:۰۳ - ۰۳: ۰۳

ارائه مقاالت سیاستی
دکتر غالمرضا زال پور (عضو شورای عالی بورس) ـ
یکپارچهسازی نظام مالی

۰۳:۰۳ - ۳۳۴۰۰
سالن اصلی

استراحت و پذیرایی

غالمعلی کامیاب (معاون ارزی بانک مرکزی)
دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده)

سالن
۰۱۴۳۳ - ۰۱۴۰۸
تخصصی
مدیریت
ریسک و

دکتر احمد عزیزی (مشاور رئیسکل بانک مرکزی) ـ مدیر جلسه

ثبات

حسن یعقوبی (مدیرکل بینالملل بانک مرکزی)

مالی

دکتر حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر راه و شهرسازی)

۰۱۴۰۸ - ۸۳۴۰۱
۸۳۴۰۱ - ۰۸۴۰۱
۰۸۴۰۱ - ۰۳۴۰۱

نشست تخصصی مدیریت ریسک و ثبات مالی

هیئت رئیسه ۴دکتر مهرداد سپهوند ،هادی حیدری
سید جعفر موسوی  -اصالح ساختار مدیریت ریسک
اعتباری ۴مقایسه مدلهای شبکه عصبی ،الگوریتم ژنتیک و
الجیت در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان
محمد ارباب افضلی  -آثار بیثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه
بانکی ایران
حسن کیائی  -ارایه مدل نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک
برای نهادهای ضمانت سپرده
جمع بندی و پرسشو پاسخ

روز دوم
چهارشنبه  ۰خرداد ۰۰۳۰

۸:۰۳ – ۰۳:۳۳

سالن اصلی
سخنرانیهای
کلیدی

سخنرانیهای کلیدی

سالن
اصلی
نشست
الزامات
حاکمیت
شرکتی
در
بانکها

۸:۰۳ – ۰۳:۳۳

سالن

۸:۰۳ - ۹۴۳۳

دکتر ناصر هماپور (صاحبنظر در امور پولی و
بانکی) ـ الگوهای کسبوکار بانکی

۹۴۳۳ - ۹:۰۳

دکتر یوسف پادگانه (صاحبنظر در امور پولی و
بانکی)

۹:۰۳ - ۹۴:۳

آنجلو تنتازی (مدیر عامل شرکت پرومتیای
ایتالیا)

۹۴:۳- ۰۳۴۳۳

اسد جفری

۰۳:۳۳ - ۰۳:۰۳

جانبی
نشست
تخصصی
چالشها
ی نظام
بانکی

۹۴۰۸ - ۹۴۰۳

رسول خوانساری  -فرصتها و چالشهای کارت اعتباری
بینالمللی در نظام بانکی ایران

۹۴۰۳ - ۹۴:۸

سید علی روحانی  -تحلیل استقالل مقام ناظر بانکی در ایران ،به
عنوان رکن اساسی اصالح ساختار نظارت بانکی

۹۴:۸ - ۰۳۴۳۳

جمعبندی و پرسشوپاسخ

۰۳:۰۳ – ۳۳:۰۰
۰۳:۰۳ - ۰۰:۳۳

بازار مالی ایران

سالن

۰۰:۳۳ - ۰۱:۰۳

میزگرد سیاستی :الزامات حاکمیت شرکتی در بانکها

جانبی

عبدالمهدی ارجمند نژاد (مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی و
مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)

نشست

دکتر پرویز عقیلی کرمانی (مدیر عامل بانک خاورمیانه)

تخصصی

۰۰۴۳۳ - ۰۰۴۰۳
محورها۴
 جایگاه هیئتمدیره معیارهای
صالحیت و
شایستگی مدیران
ارشد
 کارکرد کمیتههایحاکمیت شرکتی

پروژه

حسن معتمدی (مدیرعامل بانک اقتصاد نوین)

ارزیابی

فرشاد حیدری (معاون نظارتی بانک مرکزی)

وضعیت و

حمید تهرانفر (صاحبنظر در امور پولی و بانکی) ـ مدیر جلسه

چشمانداز

دکتر غالمرضا زال پور (عضو شورای عالی بورس)

بازار مالی

دکتر یوسف پادگانه (صاحبنظر در امور پولی و بانکی)

ایران

محمدعلی سهمانی اصل (مدیرعامل بانک توسعه تعاون)

محورها۴
 اصالح نظام مالیبا تمرکز بر شبکه
بانکی در راستای
اقتصاد مقاومتی
 ساز و کار سیاستهای پولی و مالی در
اقتصاد مقاومتی
 سیاستهای اقتصادمقاومتی در دوره
پسابرجام

۰۳:۰۳ – ۰۱:۰۳

اعضای هیئت رئیسه ۴امینه محمود زاده ،دکتر سید
احمدرضا جاللی نائینی ،دکتر سید علی مدنیزاده

۰۳۴۰۳ -۰۳۴:۸

علی بهادر  -باز طراحی ساختاری نظام تنظیمگری در
بخش مالی ایران

۰۳۴:۸ -۰۰۴۳۳

دکتر مهشید شاهچرا  -آسیبشناسی صنعت بانکی کشور

۰۰۴۳۳ -۰۰۴۰۸

نوید رئیسی  -تحلیل تعادل عمومی تنگنای اعتباری

۰۰۴۰۸ -۰۰۴۰۳

مجید عینیان  -چرخههای اعتباری اقتصاد ایران

۰۰۴۰۳ -۰۰۴:۸

دکتر سجاد ابراهیمی  -اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر
عملکرد بنگاههای تولیدی

۰۰۴:۸ -۰۰۴۳۳

دکتر سعید بیات  -بازار اوراق بدهی دولتی در ایران

۰۰۴۳۳ -۰۰۴۰۳

جمعبندی و پرسشوپاسخ

نماز و ناهار
ارائه مقاالت سیاستی

۰۱:۳۳ - ۰۶:۳۳

دکتر پیمان قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی)ـ اقتصاد
مقاومتی

۰۱:۰۳ - ۰۶:۳۳

اقتصاد

۹۴۳۳ - ۹۴۰۸

ارائه مقاالت سیاستی

۰:۴۳۳ - ۰:۴۰۳

مقاومتی

کوروش معدلت  -بررسی تاثیر مدیریت بر کاهش مطالبات معوق
شبکه بانکی کشور

دکتر مسعود سلطانزالی (مشاور پژوهشکده پولی و بانکی) ـ نقش
هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی اثربخش بانکها

۰۱:۳۳ - ۰۱:۰۳

نشست

۸::۸ - ۹۴۳۳

علی طهماسبی  -حقوق و مزایای مدیران بانکی؛ میزان یا ساختار

نشست تخصصی پروژه ارزیابی وضعیت و چشمانداز

۰۳:۰۱ - ۰۱:۳۳

اصلی

۸:۰۳ - ۸۴:۸

فرهاد علی نژاد مهربانی  -تحلیل نظری و تطبیقی عوامل مؤثر بر
تعداد بانک در اقتصاد و برآورد تعداد بانکها

استراحت و پذیرایی

صمد عزیز نژاد (کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس)

سالن

نشست تخصصی چالشهای نظام بانکی

اعضای هیئت رئیسه ۴دکتر مهشید شاهچرا ،دکتر جهانگیر بیابانی

سالن
جانبی

میزگرد سیاستی :اقتصاد مقاومتی

دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) ـ مدیر
جلسه

نشست

دکتر پیمان قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی)

تخصصی

دکتر عباس عربمازار (رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی)

مطالبات

آیتاله ابراهیمی (مدیرعامل بانک انصار)

معوق

دکتر شاپور محمدی (معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و
دارایی)

نظام
بانکی

دکتر عطاءاله رفیعی (عضو هیأت علمی دانشگاه علموصنعت)

۰۶:۳۳ - ۰۶:۰۳

نشست تخصصی مطالبات معوق نظام بانکی

هیئت رئیسه ۴دکتر حسین توکلیان ،دکتر جهانگیر بیابانی

۰:۴۳۳ - ۰:۴۰۳

محمد گلشاهی  -اثر اجرای سیاستهای کنترل داخلی بر
روی میزان هزینه مطالبات مشکوکالوصول بانکها

۰:۴۰۳ - ۰:۴:۳

دکتر سید مهدی حسینی  -رتبه بندی بانک های تجاری
خصوصی با استفاده از رویکرد کملز

۰:۴:۳ - ۰۸۴۳۳

دکتر اعظم احمدیان  -طراحی سیستم هشدارسریع در
شبکه بانکی

۰۸۴۳۳ - ۰۸۴۰۳

دکتر زهرا خوشنود  -الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی
بانکها

۰۸۴۰۳ - ۰۸۴:۳

محمد ولیپورپاشاThe Impact of Real Money -
Nonperforming Loans Supply on the

۰۸۴:۳ - ۰۱۴۳۳

جمعبندی و پرسشوپاسخ

استراحت و پذیرایی
سخنرانی
5430-54:43

سالن اصلی
ارزیابی اثر
بخشی الگوهای
تأمین مالی در
اقتصاد ایران

مراسم اختتامیه

۰۶:۱۰ – ۰۸:۳۳
۰۶:۱۰ - ۰۸:۳۳
محورها۴
 تأمین مالی دولت تأمین مالی بخش نفتوگازتأمین مالی بخش صنعت و تجارت (تأمین مالی بنگاههای بزرگ،
تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط)
 تأمین مالی بخش مسکن تأمین مالی مصرفکننده۰۸۴۳۳ - ۰۳۴۰۸

دکتر سید حمید پورمحمدی (معاون محترم توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)
میزگرد سیاستی :ارزیابی اثر بخشی الگوهای تأمین مالی در اقتصاد ایران
دکتر ولیاله سیف (رئیسکل بانک مرکزی)
دکتر علی طیبنیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی)
دکتر سید حمید پورمحمدی (معاون محترم توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)
علی کاردر (معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور سرمایهگذاری و تامین منابع مالی)
دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) ـ مدیر جلسه
دکتر محمد هاشم بتشکن (مدیر عامل بانک مسکن)
تقدیر از چهرههای ماندگار بانکی
اختتامیه مسابقه پول ،ارز ،رسانه

