
 

 ۰۹/۰۳/۱۴۰۱    دوشنبه   )روز اول(  شبرنامٔه همای

لی
ص

ن ا
سال

  

۱۱:۰۰-۸:۳۰  های کلیدیسخنرانیـ   افتتاحیه همایش 

۸:۳۰ - ۰۹:۰  هیافتتاح پیکل ران،یا یاسالم یجمهور یسرود مل م،یتالوت قرآن کر 
۰۹:۰  - ۱۵۹:  هیافتتاح هیانیبـ ( و دبیر همایش یو بانک یپژوهشکده پول سی)رئ یدکتر شاپور محمد 

۱۵۹:  - ۵۰۹:  (یبانک مرکز کلسی)رئ یآبادصالح یدکتر عل 
۵۰۹:  (ییو دارا یامور اقتصاد ری)وز یاحسان خاندوز دیدکتر س ۱۰:۲۵- 

۱۰: - ۲۵  ۰۰:۱۱  سازمان برنامه و بودجه( سیجمهور و رئ سی)معاون رئ یرکاظمیمسعود م دیدکتر س 

 /   استراحت و پذیرایی ۱۱:۰۰-۱۱:۳۰

لی
ص

ن ا
سال

 

 تورم کنترل برای پولی سیاست ارچوبهنشست سیاستی: چ ۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

بی
جان

ن 
سال

 

 حیدری هادی دکترـ  یارشد یدکتر عل: رئیسه هیئت   /   مقاالت ارائه ۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

۵۰۱۱:-۱۱:۳۰   ها و پیامدها(پنهان سلطه مالی در اقتصاد ایران )ریشه و سازوکارهای پیدا ـ (سازمان برنامه و بودجه یمعاون اقتصاد) یپورمحمد دیحم دیدکتر س 
۱۱:۵۰-۱۱:۳۰  

 کید بر سلطه مالی در شبکه بانکی: مطالعه موردی ایرانأثباتی سیاسی بر تورم با تثیر بیتأ
:۵۰۱۱ـ  :۰۱۱۲ شقایق عباسعلی ـلو دکتر رضا طالب ـدکتر حسین توکلیان   کشور یرو شیمتفاوت پ یوهایکنترل تورم در سنار یراهکارها ـ (دانشگاه تهران یعلم ئتیعضو ه) یرحمان موریدکتر ت 

۱۳:۰۰-۰۱۱۲:  

 جلسه ریمدـ  (مرکزی بانک مقام قائم) ابوالحسنی اصغر دکتر
 سازمان برنامه و بودجه( ی)معاون اقتصاد یپورمحمد دیحم دیدکتر س

 (دانشگاه تهران یعلم ئتیعضو هدکتر تیمور رحمانی )
 دارایی( و اقتصادی امور وزارت اقتصادی اطالعات مدیریت و سازیمدل پژوهی،آینده مطالعات دفتر ی )مدیرکلامیص میدکتر ابراه

 (سامان بانک مدیره هیئت دکتر حسین قضاوی )عضو

۱۲:۱۰-۱۱:۵۰  
 حقایقی در خصوص عملیات بازار باز و نقش آن در کنترل نقدینگی

 مهدی بختیار

۱۲:۳۰-۱۲:۱۰  
 شناسی تجربه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در هدفگذاری تورمآسیب

 دکتر مریم همتی ـدکتر ایلناز ابراهیمی 

۱۳:۰۰-۱۲:۳۰  بندی و پرسش و پاسخجمع 

 /   نماز و ناهار  ۱۳:۰۰-۱۴:۳۰

لی
ص

ن ا
سال

 

 الزامات و راهکارها ؛یو مال یثبات پول تیتقونشست سیاستی:  ۱۴:۳۰-۱۶:۰۰

بی
جان

ن 
سال

 

 پاشاه پوریمحمد ولدکتر ـ  خوشنود زهرادکتر  :رئیسه /   هیئت   مقاالت ارائه ۱۴:۳۰-۱۶:۰۰

۱۴:۵۰-۱۴:۳۰  
 های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی()مدیرگروه مطالعات سیاستدکتر سید احمدرضا جاللی نائینی 

۱۴:۳۰-۰۰:۵۱ و علل استمرار تورم در اقتصاد ایران ماهیت  
 ها سازی ترازنامه بانکابزار نوین امحای نقدینگی و سالم

 کامران سلمانی قرایی ـ مهدی کیخا

۱۶:۰۰-۱۴:۵۰  

  جلسه ریمد( ـ مرکزی معاون اقتصادی بانک) پیمان قربانیدکتر 
 )رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار( یعشق دیدکتر مج

 های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی(احمدرضا جاللی نائینی )مدیرگروه مطالعات سیاست دکتر سید
کادمی سوری )مدیردکتر داود   سامان( بانک آ
 (یو بانک ی)صاحبنظر پول یزیعبده تبر نیدکتر حس

 (یو بانک ی)صاحبنظر پول یطهماسب مظاهردکتر 

۱۵:۳۰-۰۰۱۵:  
 ثر بر آنؤبررسی رفتار نرخ سود بین بانکی و عوامل کالن م

 محمدمهدی احمدیـ  نژاد ترکمانیرضا ولیدکتر ـ  فرزاد قادریدکتر 

۱۶:۰۰-۱۵:۳۰  بندی و پرسش و پاسخجمع 

 استراحت و پذیرایی   /۱۶:۰۰-۱۶:۳۰

دکت
ن 

سال
لی

ص
ا

 

  و ثبات بازار ارز یارز میرژنشست سیاستی:  ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰

۴۵:۱۶-۰۳۱۶:  بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزعملکرد  –کتر سعید بیات )کارشناس بانک مرکزی( د 

۰۰:۱۸-۴۵۱۶:  

 جلسه ریمد - (یبانک مرکز ی)معاون ارز یخان نیفشا
 معامالت ارز ایران( بازار متشکلشرکت مدیریت  رعاملی)مد یهامون ریدکتر ام

 (ییدانشگاه عالمه طباطبا یعلم ئتی)عضو ه یابانیدکتر ناصر خ
 (یو بانک یزاد )صاحبنظر پولباستان نیحس

 (صاحبنظر پولی و بانکی) آبادیسید مهدی حسینی دولتدکتر 

 ۱۰/۰۳/۱۴۰۱   شنبهسه  (دوم)روز    برنامٔه همایش



 

 
لی

ص
ن ا

سال
  

۰۳:۹-۱۵۸:  های کلیدیسخنرانی 
۰۴:۸-۱۵۸:  یو ثبات مالالزامات کنترل تورم ـ  (مرکزی بانک مقام قائم) ابوالحسنی اصغر دکتر 

۰۵:۹-۴۰۸:  توسعه هفتم برنامه تدوین در کشور ارزی هایسیاست راهبردی هایبایسته ـ (اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس) پورابراهیمی محمدرضا دکتر 
۹:۳۰-۵۹:۰  (IFRS13وIFRS9مورد انتظار، ارزش منصفانه ) یايران؛ زيان اعتبار یدر صنعت بانكدار IFRSی اجرا یهافراچالشـ  (یبهشت دیدانشگاه شه یعلم ئتی)عضو ه یدکتر احمد بدر 

لی
ص

ن ا
سال

 

۱۱:۰۰-۹:۳۰  یثر بانک مرکزؤو نظارت م یحکمران یارتقا یراهکارهانشست سیاستی:  

بی
جان

ن 
سال

 

۱۱:۰۰-۹:۳۰  رامین مجاب دکترـ  دکتر زهرا افشاری : رئیسه /   هیئت   مقاالت ارائه 

۹:۵۰-۹:۳۰  
۰۱:۱۰-۰۵۹:  

 هانارانی )دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت( ـ راهکارهای تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانککتر حسن چد
۹:۳۰-۹:۵۰ یثر بانک مرکزؤو نظارت م یحکمران یارتقا یراهکارها - (یو بانک یپژوهشکده پول یگروه بانکدار ریوند )مددکتر مهرداد سپه  

 ها: مطالعه موردی شبکه بانکی ایراندهی بانکاثر تحوالت ارزی بر وام
 زادهمدنیسیدعلی دکتر ـ  امینه محمودزادهدکتر ـ  پورمحمدرضا حسن

۱۱:۰۰-۰۱:۱۰  

 جلسه ریمد - (یبانک مرکز رکلی)دب یکتر محمد طالبد
 (دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت) حسن چنارانیدکتر 

 (بهشتی شهید دانشگاه علمیهیئت  عضو) یدکتر احمد بدر
 (رانیا یآموزش بانکدار یسسه عالؤم رئیس) یدریدکتر فرشاد ح

 (یو بانک یپژوهشکده پول یگروه بانکدار ریوند )مددکتر مهرداد سپه
 (انهیبانک خاورم رعاملی)مد یکرمان یلیعق زیدکتر پرو

۱۰:۱۰-۹:۵۰  
 زمان در اقتصاد ایرانـ های ارزی با رویکرد متغیر های اعتباری و بحراننگرشی نوین بر چرخه

 نیامجتبی براتیـ مرجانه آبنیکی 

۱۰:۳۰-۱۰:۱۰  
 بازارهای مالی )سهام، ارز و طال( در اقتصاد ایران محاسبه نااطمینانی در
 حسین معماریانمحمدـ مهدی نوری دکتر 

۱۱:۰۰-۱۰:۳۰  بندی و پرسش و پاسخجمع 

 /   استراحت و پذیرایی  ۱۱:۰۰-۱۱:۳۰

لی
ص

ن ا
سال

 

۱۳:۰۰-۱۱:۳۰  اعتبار تیو هدا یپول یهااستیسنشست سیاستی:  

بی
جان

ن 
سال

 

 اعظم احمدیاندکتر ـ  دکتر مجید عینیان: رئیسه /   هیئت   مقاالت ارائه ۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

۱۱:۵۰-۱۱:۳۰  (شورای اسالمی مجلس یهامرکز پژوهش یاقتصاد یها)معاون پژوهش یروحان یعل دیدکتر س 
۱۱:۳۰-۱۱:۵۰ ابهامات و الزامات؛ اعتبار تیهدا  (GARCHـ  TVPتأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص قیمت سهام در اقتصاد ایران )با استفاده از رهیافت  

 پدرام داودیدکتر ـ مریم همتی دکتر ـ ژاله زارعی دکتر 
 
 

۱۳:۰۰-۱۱:۵۰  
 

  جلسه ریمدـ  (ع()دانشگاه امام صادق  یعلم ئتی)عضو ه یدکتر کامران ندر
 (شورای اسالمی مجلس یاقتصاد ونیسی)عضو کم ینیبحر زادهنیحس نیمحمدحسدکتر االسالم حجت
 (شورای اسالمی مجلس یهامرکز پژوهش یاقتصاد یها)معاون پژوهش یروحان یعل دیدکتر س
 (دارایی و اقتصادی امور وزارت یاقتصاد سیاستگذاری)معاون  انیسبحان یمحمدهاد دیدکتر س

 (یو بانک ی)صاحبنظر پول یشاکر دیدکتر مج
 دانشگاه تهران( یعلم ئتیدکتر محسن مهرآرا )عضو ه

۱۲:۱۰-۱۱:۵۰  های خصوصی کشورارزیابی ریسک نرخ بهره در شبکه بانکی ایران: مطالعه موردی یکی از بانک 
  شبنم بختیاریـ  مهرداد لشگریـ دکتر هادی حیدری 

۱۲:۳۰-۱۲:۱۰  کید بر ثبات بانکی( أایران )ت ها دربررسی ساختاری خلق نقدینگی در بانک 
 دکتر مهشید شاهچرا

۱۳:۰۰-۱۲:۳۰  بندی و پرسش و پاسخجمع 

 /   نماز و ناهار  ۱۳:۰۰-۱۴:۳۰

لی
ص

ن ا
سال

 

۱۶:۰۰-۱۴:۳۰  یاقتصاد یهابنگاه یارهیزنج یمال نیمأت: نشست سیاستی 
بی

جان
ن 

سال
 

 یثمیم نیحس دکترـ   چیوهاب قلدکتر  :رئیسه /   هیئت   مقاالت ارائه ۱۴:۳۰-۱۶:۰۰

۱۴:۵۰-۱۴:۳۰  (یبانک مرکز دیتول رهیزنج یمال نیمأت ریآذرمند )مد دیحم 
:۰۳۱۴-:۰۵۱۴ یاقتصاد یهابنگاه یارهیزنج یمال نیمأت  یارز یمال نیمأجهت توسعه ت یراهکار ن،یبر بستر بالکچ یانتشار صکوک ارز یسنجامکان 

 قزلباشمحمد ـ  یدونیفر یمحمدمهد
 
 
۱۶:۰۰-۱۴:۵۰  

 جلسه ریمد - (یبانک مرکز نینو یهای)معاون فناور انیدکتر مهران محرم
 تهران( ی)رئیس اتاق بازرگان یمسعود خوانسار

 (یبانک مرکز دیتول رهیزنج یمال نیمأت ریآذرمند )مد دیحم
 (رانیاتاق ا یها)رئیس مرکز پژوهش یدکتر محمد قاسم
 (یو بانک یپژوهشکده پول یعلم ئتی)عضو ه یمیدکتر سجاد ابراه

۰۱۱۵:-۰۵۱۴:  دولت یمال نیتأم لیتسه یبر سهام در راستا یصکوک اجاره مبتن یگذارمتیق 
 یسلطان یمصطفـ  ییایحسن کدکتر 

۱۵:۳۰-۰۱۱۵:  یبانک ستمیو مقررات در س نیقوان تیعدم رعا سکیر تیریمد یسازادهیو پ یطراح یبرا یارائه مدل 
 یآقائ روانیسـ  یآهنگر یعل

۱۶:۰۰-۱۵:۳۰  بندی و پرسش و پاسخجمع 
 /   استراحت و پذیرایی ۱۶:۰۰-۱۶:۳۰

لی
ص

ن ا
سال

 

۱۸:۰۰-۱۶:۳۰  ینگیبازار باز و کنترل نقد اتیعمل: نشست سیاستی 

  

۱۶:۵۰-۱۶:۳۰  ( یبازار باز بانک مرکز اتیعمل ری)مد یمحمود نادر 
 سیاستگذاری پولی راهبرد یاجرا یبرا یبازار، معبر اتیبر عمل یامقدمه

۱۸:۰۰-۱۶:۵۰  

 جلسه ریمد - ی(بانک مرکز یو اعتبار یپول اتیعمل رکلیمد) یمحمد نادعلدکتر 
 ( یبازار باز بانک مرکز اتیعمل ری)مد یمحمود نادر

 (ییو دارا یامور اقتصاد ری)مشاور وز زادهفیدکتر محمدجواد شر
 (یو بانک ی)صاحبنظر پول حسن معتمدی

 (دانشگاه عالمه طباطبائی علمی هیئت عضو) اقدمیرینص یدکتر عل
 (یو بانک یپژوهشکده پول علمی هیئت مهدی هادیان )عضودکتر 

 


