
 

 مقاله اصل فراخوان ارسال

 های پولی و ارزیبیست و نهمین همایش ساالنه سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و راهکارهاسیاستگذاری ارزی: چالش

 زای اقتصادیهای بروننظام ارزی مناسب در شرایط محدودیت 
  ارزیابی عملکرد سیاستگذاری ارزی 
 سیاست ارزی و تجارت خارجی 
 تبعات و آثار نظام ارز چند نرخی 
 آثار نوسانات ارزی بر متغیرهای اقتصاد کالن 
 بازار مشتقات ارزی و نقش آن در ایجاد ثبات در بازار ارز 
 سازوکار و الزامات پیاده سازی بازار معامالت نقدی ارز 

 ها و راهکارهاهای پولی: چالشمانپی          

 شمحورهای همای

 پایداری مالی و ثبات اقتصادی

 ریزیاصالح ساختار بودجه با تاکید بر آثار پولی بودجه 
 سازی قواعد مالی در راستای حفظ ثبات اقتصادیپیاده 
 اصالح ساختار صندوق توسعه ملی با هدف پایداری مالی 
 پایداری مالی و انتشار اوراق بدهی دولت 
 های ساسی و حاملاصالح نظام پرداخت یارانه، قیمت کاالهای ا

 انرژی
 های بازنشستگیاصالح ساختار صندوق 
 مدیریت آثار کسری بودجه دولت بر ترازنامه نظام بانکی 

 
 سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگیبازآرایی 

 نقش سیاست پولی در کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی 
 سازی و توسعه عملیات بازار بازسازوکار و الزامات پیاده 
 آثار تغییرات نرخ سود بر ثبات اقتصادی و سالمت بانکی 
  ایرانساختار زمانی نرخ سود در اقتصاد 
 لنگر اسمی مناسب برای مقام پولی 
 ها به بانک مرکزیمدیریت بدهی بانک 
 بانکیساماندهی و تعمیق بازار بین 
 بایدها و نبایدهای سیاست پولی در راستای تأمین مالی تولید 
  هماهنگی سیاست پولی، مالی، ارزی و تجاری به منظور حفظ ثبات

 اقتصادی

 

 
 سازی نظام بانکی اصالح و مقاوم

 یاصالح ساختار و ترازنامه شبکه بانک یراهکارها 
 هاو چالش هاشرفتی: پیقانون بانکدار اصالح 
 هادر بانک یاطیاحت یهااستیمقررات و س یابیارز 
 یادغام بانک یو فن یقانون ،یاقتصاد یبسترها 
 هاترازنامه بانک تیانداز وضعو چشم یدر شبکه بانک هاییدارا تیفیک 
 هابانک هیسرما تیکفا تیتقو یعمل یو سازوکارها راهکارها 
 و  یاتیعمل ،یاعتبار ،ینگینقد سکیر تیریمد یو سازوکارها هاچالش

 هابازار در بانک
 هاو چالش هاشرفتیها: پدر بانک یمال یساختار گزارشگر اصالح 
 ها بر ترازنامه بانک میو تحر یکالن اقتصاد یرهایاثرات متغ یبررس 
 یبر بخش بانک دیبا تاک یثبات مال یاسیس اقتصاد 

 

 سازی نظام بانکیموضوع همایش: بازآرایی سیاست پولی و ارزی و مقاوم
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