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بانکی و  نظامروی  های پیشن فرصتی برای بررسی چالشعنواهای پولی و ارزی همواره بهسیاست همایش ساالنٔه
مین نهوبیستعلمی  کمیتٔه ،اساسبراین ها مطرح بوده است.رفت از آنراهکارهای عملی برای برون ارائٔه مالی کشور و

در تداوم با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور و همچنین شرایط های پولی و ارزی همایش سیاست
معرفی کرده  «کنترل تورم و ثبات مالی»موضوع اصلی همایش را  پیشین، هایشده در همایشموضوعات مطرح

 .گیردابعاد این موضوع مورد بررسی قرار  ،های تخصصیها و سخنرانیطی نشستاست تا 
 

 برگزارکننده
شکدٔه سخبه ،پولی و بانکی پژوه شور عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، با هدف پا شی ک گویی به نیازهای پژوه

ستتیش شتتد. با تٔا ۱۳۶۹پولی و بانکی و همچنین گستتترت تحقیقات و مطالعات علمی این حوزه، در ستتال  در زمینٔه
، های پولی و ارزیسیاستمطالعات گروه پژوهشی ) ۳صورت مستمر در قالب پژوهشکده به ،موریتاین مٔا توجه به

( بر تحقیق و بررستتتی مثاحو روز اقتصتتتادی و بانکی کشتتتور تمرکز بازارهای مالی مطالعات و ،بانکداریمطالعات 
های سیاست همایش ساالنٔه. ۱ :را در دستور کار خود دارد علمی برگزاری دو همایش بزرگرساله هو  است داشته

 ۸ های پرداخت با ستتابقٔهبانکداری الکترونیک و نظام همایش ستتاالنٔه. ۲ ؛دوره برگزاری ۲۸ با ستتابقٔهپولی و ارزی 
 دوره برگزاری. 

 
 اهداف همایش

 ؛های پولی و ارزیالمللی سیاستبررسی کالن روندهای بین 
 سب ضای منا ست ایجاد ف سیا صاددانان جهت تثادل ،گذاران، بانکدارانبرای  شمو اقت انداز نظر در مورد چ

 ؛های پولی و ارزی و صنعت بانکی کشورسیاست
 ؛های پولی و ارزیسیاست نظر در خصوص آخرین تحوالت در حوزٔهبحو و تثادل 
 ؛ بررسی قوانین و مقررات موجود 
 بانکی کشور نظامهای پولی و ارزی و تالمللی سیاسدستاوردهای ملی و بین ارائٔه. 

 نامخاطب
  ؛هابانکو  بانک مرکزیمدیران ارشد و میانی 
 ؛های اجراییو کارشناسان اقتصادی دستگاهدولت اقتصادی گذاران سیاست 
 ؛ و پول و بانک ،علوم مالی های اقتصاد کالن،و کارشناسان حوزه اناقتصاددان 
 های مرتثطو سایر رشته اقتصاد فعال در حوزٔه و دانشجویان اساتید و کارشناسان دانشگاهی. 

 محورهای همایش

  کنترل تورم یبرا یپول استیسچارچوب 
o  ؛روی کشوررل تورم در سناریوهای متفاوت پیش کنتراهکارهای 
o  ؛ها(و سیاست ،)استراتژی، ابزارهاسیاست پولی مناسب چارچوب 
o ؛الزامات و راهکارها :تورمیگذاری هدف 
o ؛ارتثاطی و مدیریت انتظارات تورمی هایسیاست 
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o  ؛رفت از رکود تورمیبرونراهکارهای 
o  ؛بازار باز و نقش آن در کنترل نقدینگیعملیات 
o  ،؛و شفافیت بانک مرکزی ،گوییپاسخاستقالل 
o ؛گذاری پولیابزارهای مالی اسالمی جهت سیاست توسعٔه 
o  ؛ارزی و سازوکار مدیریت ارزنظام 
o  ؛متشکل ارزی در کشف نرخ ارزبازار نقش 
o  ؛الزامات و راهثردها سازی نرخ ارز:یکسان 
o راهکارهای حل چالش رفع تعهدات ارزی. 

  الزامات و راهکارها :یثبات مال تیتقو 
o ؛و مسکن ،سرمایهمین ثثات مالی در بازار پول، ساختار نهادی مطلوب جهت تٔا 
o ؛بانکیهای احتیاطی کالن و ریسک سیستمی در نظام سیاست 
o ؛گذاری پولیمالحظات ثثات مالی در سیاست 
o  ؛های بازارهای مالیگذار نرخ سود سیاستی به نرخ 
o  ؛ های بازنشستگی در ثثات مالیهای بیمه و صندوقنقش شرکت 
o ها و ثثات نظام بانکی.مالی بانک ارتقای سالمت 

  یو مال یپول یهااستیس یو هماهنگ یسازگار 
o  ای در نظام بانکی و اقتصاد کشور؛ای و فرابودجهتکالیف بودجهشناسایی و تحلیل آثار 
o  ؛مالی و راهکارهای رفع آن سلطٔه 
o ؛مندی سیاست مالیپایداری مالی دولت و قاعده 
o ؛دولت مالی غیرتورمی کسری بودجٔهمینتٔا 
o ؛ملی با هدف پایداری مالی اصالح ساختار صندوق توسعٔه 
o ؛های مالیکید بر بازار سرمایه و نوآوریمالی با تٔانظام تٔامین توسعٔه 
o مالی دولتابزارهای مالی اسالمی در راستای تسهیل تٔامین توسعٔه. 

 ینظام بانک یسازاصالح ساختار و مقاوم 
o ؛هار بانکرتقای اثربخشی نظارت بانک مرکزی دراهکارهای ا  
o ؛اصالح قوانین بانک مرکزی و بانکداری 
o ؛هابانک ترازنامٔهر آثار محیط اقتصادی د 
o   ؛هابانک های ترازنامٔهی و کیفی رشد داراییکنترل کم 
o ؛نقش تسهیالت تکلیفی در تضعیف عملکرد نظام بانکی 
o  ؛هاو سرمایه در بانک ،ساختارهای حکمرانی شرکتی، مالکیتاصالح 
o ؛هاها و سازوکارهای مدیریت ریسک در بانکچالش 
o ؛ها )گزیر(فصل بانکو بازسازی و حلٔهسازوکارهای قانونی و عملیاتی برنام 
o ؛یبندرتثهنظام در  یاطالعات یهانقش سامانه  
o المللی گزارشگری مالیگذار به نظام استانداردهای بین (IFRS) ها و پیشرفت :هادر بانک

 .هاچالش
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 همایش ساختار سازمانی

 علمی کمیتٔه
 مدیرعامل بانک سپه ابراهیمی الهدکتر آیت

 یو بانک یپول پژوهشکدٔه یعلمتئیعضو ه سجاد ابراهیمیدکتر 
 عامل بانک تجارتمدیر دکتر هادی اخالقی
 پولی و بانکی علمی پژوهشکدٔهئتعضو هی دکتر علی ارشدی

 عالی آموزت بانکداری ایران سسٔهمعاون آموزشی و پژوهشی مٔو نژادامیدی محمد دکتر
 خاورمیانهرئیش بانک نایب آزادامیرحسین امین

 پولی و بانکی مدیر گروه مطالعات بازارهای مالی پژوهشکدٔه دکتر احمد بدری

 پارسیان بانک مدیرعامل پرویزیان کوروش دکتر

 بودجه و برنامه سازمان اقتصادی و هماهنگی معاون پورمحمدی سیدحمید دکتر

 علمی دانشگاه عالمه طثاطثائیعضو هیئت اله تاریدکتر فتح

 یعلمی دانشگاه عالمه طثاطثائتعضو هیئ حسین توکلیاندکتر 

 پولی و بانکی های پولی و ارزی پژوهشکدٔهمدیر گروه مطالعات سیاست احمدرضا جاللی نائینیدکتر سید

 رانیا یآموزت بانکدار یعال سسٔهمٔو ئیشر یدریدکتر فرشاد ح

 یئدانشگاه عالمه طثاطثا یعلمتئیعضو ه یابانیدکتر ناصر خ

 بانک ملت مدیرعامل یآباددکتر رضا دولت

 دانشگاه تهران یعلمتئیعضو ه یرحمان موریدکتر ت

 یو بانک یپول پژوهشکدٔه یعلمتئیعضو ه یدکتر ژاله زارع

 جمهوررئیشمعاون اول  ییربنایو ز یو نظارت اقتصاد یمعاون هماهنگ وفایزاهد یدکتر محمدهاد

 علمی( )دبیر یو بانک یپول پژوهشکدٔه یعلمتئیه عضو زادهزمان دیدکتر حم

 یو بانک یپول پژوهشکدٔه یگروه مطالعات بانکداریر مد ونددکتر مهرداد سپه

 یو بانک ینظر پولصاحب یشاکر دیدکتر مج

 یو بانک یپول پژوهشکدٔه یعلمتئیعضو ه شاهچرا دیدکتر مهش

 یو بانک ینظر پولصاحب ینیالددکتر محمدرضا شجاع

 مجلش یهامرکز پژوهش یمعاون مطالعات اقتصاد یشهباز یدکتر موس

 بانک صادرات رعاملیمد یدیاله صدکتر حجت

 یبانک مرکز رکلیدب یدکتر محمد طالب

 یو بانک ینظر پولصاحب یزیعبده تبر نیدکتر حس
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 حضور در همایش نحؤه
ارشتد  رانیاز مد یتعداد محدود شترکتبا  شیهمامقابله با کرونا، این  ملی های ستتادمنظور رعایت دستتورالعملهب

 برگزار خواهد شد. صورت مجازیمندان بهضوری و برای سایر عالقهصورت حبه یدانشگاه دیو اسات ینظام بانک
 

 محل برگزاری
 جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزیتهران، 

 
 
 
 

 انهیبانک خاورم رعاملیمد یکرمان یلیعق زیدکتر پرو

 رانیا یبانک مل رعاملیمد نیدکتر محمدرضا فرز

 یبانک مرکز یمعاون اقتصاد یقربان مانیدکتر پ

 یو بانک یپول پژوهشکدٔه یعلمتئیعضو ه چیدکتر وهاب قل

 دانشگاه تهران یعلمتئیعضو ه یجانیدکتر اکبر کم

 )دبیر همایش( یو بانک یپول پژوهشکدٔه شیرئ یدکتر شاپور محمد

 یو بانک ینظر پولصاحب یحسن معتمد

 یبهشت دیدانشگاه شه یعلمتئیعضو ه یدکتر محمد نوفرست

 یو بانک یپول پژوهشکدٔه یعلمتئیعضو ه انیهاد یدکتر مهد

 یو بانک یپول پژوهشکدٔه یعلمتئیعضو ه یهمت میدکتر مر

 اجرایی کمیتٔه
 پولی و بانکی معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکدٔه زادهدکتر حمید زمان

 پولی و بانکی منابع و پشتیثانی پژوهشکدٔه معاون توسعٔه منیسیدمجید مٔو

 پولی و بانکی )دبیر اجرایی( های آموزشی پژوهشکدٔهها و کارگاهمدیر همایش چیدکتر وهاب قل

 پولی و بانکی مدیر امور مالی پژوهشکدٔه رضا پروهان

 پولی و بانکی امور اداری پژوهشکدٔهمدیر  پیمان راحمی

 پولی و بانکی ی پژوهشکدٔهسازو فرهنگ یمشاور امور آموزش فالح اسریدکتر 
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 های کلیدیزمان

 
 تماس با ما

 

  روزهای کاری ۱۵تا  ۸از ساعت  ،همایش با دبیرخانٔه ارتثاطجهت توانند مندان میعالقه

  حاصل فرمایند.تماس  شدههای اعالمتلفن شماره با
 

 تقویم همایش

 ۱۴۰۱ فروردین ۳۱ آخرین مهلت ارسال مقاالت

 ۱۴۰۱ خرداد ۱۰و  ۹ شیهما یزمان برگزار

 اطالعات تماس با دبیرخانه

 (۰۲۱) ۸۸۶۵۷۴۳۰ :نمابر (۰۲۱) ۸۸۶۵۷۳۹۵و ۹۷ :تلفن

https://mepac.mbri.ac.ir سایت:وب  ac@mbri.ac.ir :پست الکترونیک 
 نشانی: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پالک ۱۰، طبقٔه هشتم،

 پژوهشکدٔه پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران


