همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی همواره به عنوان فرصتی برای بررسی چالشهای
پیشروی سیستم بانکی و مالی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از آنها مطرح
بوده است .بر این اساس امسال نیز کمیته علمی بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی
و ارزی همگام با سیاستهای دولت برای توانمندسازی و رشد هرچه بیشتر اقتصاد کشور
موضوع اصلی همایش را ثبات مالی به عنوان بستر رشد اقتصادی پایدار معرفی کرده است تا
طی نشستها و سخنرانیهای تخصصی تمامی ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
برگزارکننده
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پژوهشکده پولی و بانکی بهعنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی ،با هدف پاسخگویی به
نیازهای پژوهشی کشور در زمینه پولی و بانکی و همچنین گسترش تحقیقات و مطالعات
علمی این حوزه ،در سال  ۱۳۶۹تاسیس شد .با توجه به این ماموریت پژوهشکده به صورت
مستمر در قالب  ۶گروه پژوهشی (بانکداری ،بانکداری الکترونیک ،بانکداری اسالمی ،پول و
ارز ،مدیریت مالی و مدلسازی) بر تحقیق و بررسی مباحث روز اقتصادی و بانکی کشور تمرکز
داشته و همچنین برگزاری دو همایش بزرگ ساالنه را در دستور کار خود دارد .همایش ساالنه
سیاستهای پولی و ارزی در ابعاد ملی با سابقه بیست وشش دوره برگزاری و همایش ساالنه
بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با سابقه شش دوره برگزاری.
اهداف همایش

بررسی کالن روندهای بینالمللی سیاستهای پولی و ارزی
ایجاد فضای مناسب برای سیاستگذاران ،بانکداران و اقتصاددانان جهت تبادل نظر در مورد
چشمانداز سیاستهای پولی و ارزی و صنعت بانکی کشور
بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحوالت در حوزه سیاستهای پولی و ارزی،
بانکداری و صنعت بانکی کشور
بررسی قوانین و مقررات موجود
ارائه دستاوردهای ملی و بینالمللی سیاستهای پولی و ارزی ،بانکداری و صنعت بانکی کشور
مخاطبین

مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی و بانکها
سیاستگذاران اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی دستگاههای اجرایی
اقتصاددان و کارشناسان حوزههای اقتصاد کالن ،علوم مالی و پول و بانک
اساتید و کارشناسان دانشگاهی و دانشجویان فعال در حوزه اقتصاد و سایر رشتههای مرتبط

محورهای همایش

نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی
ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی
آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی
آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ترازنامه بانکها و بانک مرکزی
آثار عدم تعادل بودجه دولت بر تعادل بازار بدهی
راهکارهای رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی
ساماندهی نرخها در بازارهای مالی (بازار سپرده ،بازار بین بانکی و بازار بدهی)
عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخها در بازارهای مالی
راهکارهای ایجاد همگرایی میان نرخها در بازارهای مالی
رقابت قیمتی کنترل نشده (جنگ قیمتی) و تاثیر آن بر ریسک بانکی
مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی؛ عوامل و راهکارها
نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار
سازوکار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی
اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی
اثرات نوسانات ارزی بر رشد اقتصادی
اثرات ترازنامهای نوسانات ارزی بر ثبات اقتصادی
نقش ارتباطات بینالمللی نظام بانکی در مدیریت بازار ارز
تطابق با استانداردهای بینالمللی
سازوکار مدیریت نوسانات نرخ ارز
تک نرخی کردن ارز
سالمت بانکی؛ اصالحات و چالشها
ارتقای نظام نظارت بر بانکها
اجرای کامل استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSدر صنعت بانکداری ایران؛
فرصتها و چالشها
برقراری تعادل در جریان نقدی و کیفیت سود در بانکها
برقراری تعادل در ساختار درآمد  -هزینه بانکها
مطالبات غیرجاری ،داراییهای منجمد و راهکارهای اصالح ترازنامه بانکها
مطالبات غیرجاری
داراییهای منجمد
بدهیهای دولت به نظام بانکی
بدهی بانکها به بانک مرکزی
کفایت سرمایه بانکها
بنگاهداری بانکها
بازسازی و گزیر ( )Resolution & Recoveryدر نهادهای مالی
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دکتر سجاد ابراهیمی

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

مهندس علیاشرف افخمی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن

دکتر جهانگیر بیابانی

مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی

مدیر گروه پژوهشی پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی

فرشاد حیدری

معاون نظارتی بانک مرکزی

دکتر احمد بدری

دکتر حسین توکلیان

محمدرضا حسینزاده

دکتر ناصر خیابانی

دکتر علی دیواندری
دکتر تیمور رحمانی
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کمیته علمی

دکتر حمید زمانزاده

دکتر محمدعلی سهمانیاصل

دکتر پرویز عقیلیکرمانی
دکتر حسین قضاوی
دکتر پیمان قربانی

غالمعلی کامیاب

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
مدیرعامل بانک ملی ایران

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر همایش)

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
مدیرعامل بانک رفاه

مدیرعامل بانک خاورمیانه

معاون محترم امور بانکی ،بیمه و شرکتهای وزارت امور
اقتصادی و دارایی
معاون اقتصادی بانک مرکزی
معاون ارزی بانک مرکزی

دکتر اکبر کمیجانی

قائممقام بانک مرکزی

دکتر سیدعلی مدنیزاده

مدیر گروه پژوهشی مدلسازی

محمدهادی مهدویان

صاحبنظر در امور پولی و بانکی

دکتر پیمان نوری

معاون محترم اقتصادی دادستانکلکشور

دکتر رامین مجاب
حسن معتمدی

دکتر کامران ندری

رضا پروهان

پیمان راحمی

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
مشاور پژوهشکده پولی و بانکی
مدیر گروه پژوهشی بانکداری اسالمی
کمیته اجرایی

مدیــر امــور مالی و اداری پژوهشــکده پولی و بانکی

مدیر امور فنی و پشــتیبانی پژوهشــکده پولی و بانکی

دکتر هستی ربیع همدانی

مدیر آموزش و همایشهای پژوهشکده پولی و بانکی

روناک فرضی

مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی

کامبیز زاهد پور
حسین عظیمی

مدیر روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی

مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکی

معرفی چهرههای ماندگار بانکی

طرح معرفی چهرههای ماندگار سیستم بانکی که تأکیدی بر قدرشناسی از مدیران تأثیرگذار
بانکهای کشور است از سال 1390توسط پژوهشکده پولی و بانکی آغاز گردیده و به لحاظ
استقبال باالی به عمل آمده از این طرح همچنان ادامه یافته است.
پژوهشکده پولی و بانکی در راستای تداوم انجام این وظیفه اخالقی و مسئولیت اجتماعی،
امسال نیز همانند سالهای گذشته همزمان با بیست و هفتمین همایش ساالنه سیاستهای
پولی و ارزی مراسم تقدیر از چهرههای ماندگار بانکی را برگزار خواهد کرد.
چهرههای ماندگار بانکی در سال ()۱۳۹۰

شادروانان دکتر محسن نوربخش ،بهرام فیض زرینقلم

چهرههای ماندگار بانکی در سال ()۱۳۹۱

دکتر علیاصغر هدایتی ،اسداله امیراصالنی ،محمدجواد وهاجی

چهرههای ماندگار بانکی در سال ()۱۳۹۲
دکتر ولیاله سیف ،عباس میرآخور

چهرههای ماندگار بانکی در سال()۱۳۹۴

فریدون توحیدیمقدم ،عزیز عظیمی نوبر و دکتر سید مهدی عمرانی

چهرههای ماندگار بانکی در سال()۱۳۹۵

عزیز فراشی ،دکتر مرتضی نصیری و سیدعلی میالنیحسینی
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محل برگزاری

مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما با برخورداری از امکانات منحصر به فرد با تاالرهای
مختلف و سالنهای گوناگون ،فضای نمایشگاهی به مساحت بیش از  ۲۰۰۰مترمربع،
تجهیزات تشریفاتی ،صوتی و تصویری الکترونیکی و فناوری اطالعات ،یکی از مناسبترین
مکانهای برگزاری گردهماییهای داخلی و بین المللی در تهران است.
نمایشگاه
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در کنار همایش ،نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی دستاوردهای سـازمانهای ارائهکننـده خدمات
بانکی کشـور در حوزه بانکداری 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 نمایشگاه تخصصی ،میتوانند با تماس با دبیرخانه همایش فرم مربوطه را
دریافت و پس از تکمیل و پرداخت مبلغ اجاره غرفه ،درخواست خود را از طریق راههای ارتباطی
اعالم شده ارسال نمایند .اولویت حضور در نمایشگاه با حامیان همایش است.

مشارکت در برگزاری همایش

شرکتهایی که تمایل به حمایت و مشارکت در برگزاری این همایش دارند ،با توجه به
بستههای حمایت که از طریق دبیرخانه در اختیار آنان قرار میگیرد ،میتوانند در برگزاری این
همایش مشارکت نمایند .برای کسب اطالعات الزم و دریافت فرمهای حمایت مالی لطف ًا با
دبیرخانه همایش به شمارههای  ۹۷و  ۸۸۶۵۷۳۹۵تماس حاصل فرمایید.

نحوه حضور در همایش

عالقهمندان به شرکت در همایـش میتوانند از طریق وبسایت www.conf.mbri.ac.ir/conf27
مراحل ثبتنام خود را تکمیل نمایند.
هزینه ثبتنام

نوع ثبت نام

ثبت نام عادی

شهریه ثبتنام (هزار تومان)
۴۵۰

ثبت نام گروهی (بیش از  ۱۵نفر)

۴۰۰

کسانی که چکیده مقاله آنها مورد تائید قرار گرفته
است

۲۲۵

ثبتنام دانشجویی

کسانی که اصل مقاله آنها پذیرفته شدهاست

۲۲۵
رایگان

متقاضیان محترم الزم است پس از عضویت در سایت و درج اطالعات الزم و پرداخت هزینه
مربوطه ،ثبتنام خود را در همایش نهایی نمایند.
آن دسته از متقاضیانی که تمایل به ثبتنام به صورت گروهی دارند میتوانند از طریق شماره
تماسهای  ۹۵و  ۸۸۶۵۷۳۹۷اقدام به ثبتنام نمایند.
زمانهای کلیدی
زمان برگزاری همایش

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت
آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت

آخرین مهلت اعالم مشارکت و حمایت
آخرین مهلت ثبتنام در همایش

تقویم همایش

 10و  11تیرماه ۱۳۹۶
 ۵اردیبهشتماه ۱۳۹۶
 ۱۳خرداد ماه ۱۳۹۶
 ۳۱خردادماه ۱۳۹۶

 ۳۱خردادماه ۱۳۹۶

جهت تماس با دبیرخانه همایش میتوانید همه روزه بهجز تعطیالت رسمی از ساعت  ۸تا ۱۶
از طریق شمار ه تلفنهای اعالم شده با ما در ارتباط باشید .تمام مطالب ارسالی بصورت مداوم
بررسی شده و در صورت لزوم ،در اسرع وقت پاسخ داده خواهند شد.
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اطالعات تماس با دبیرخانه
تلفن۹۷ :و )۰۲۱(۸۸۶۵۷۳۹۵
وب سایتconf.mbri.ac.ir/conf27 :
دورنگار)۰۲۱( ۸۸۶۵۷۴۳۰ :
پست الکترونیکac@mbri.ac.ir :
نشــانی :تهــران ،میــدان آرژانتیــن ،ابتــدای
آفریقــا ،پــاک  ،۱۰پژوهشــکده پولــی و بانکــی

