برنامٔه همایش (روز اول) دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

سالن اصلی

۸:۳۰-۱۱:۰۰

افتتاحیه همایش ـ سخنرانیهای کلیدی

۸:۳۰ -۹:۰۰

تالوت قرآن کریم ،سرود ملی جمهوری اسالمی ایران ،کلیپ افتتاحیه

۹:۰۰ -۹:۱۵

دکتر شاپور محمدی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش) ـ بیانیه افتتاحیه

۹:۱۵ -۹:۵۰

دکتر علی صالحآبادی (رئیسکل بانک مرکزی)

۹:۵۰ -۱۰:۲۵

دکتر سید احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

۱۰:۲۵ - ۱۱:۰۰

دکتر سید مسعود میرکاظمی (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه)

 / ۱۱:۰۰-۱۱:۳۰استراحت و پذیرایی
۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

نشست سیاستی :چهارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم

۱۱:۳۰-۱۱:۵۰

دکتر سید حمید پورمحمدی (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه) ـ سازوکارهای پیدا و پنهان سلطه مالی در اقتصاد ایران (ریشهها و پیامدها)

 ۱۲:۱۰ـ ۱۱:۵۰

دکتر تیمور رحمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) ـ راهکارهای کنترل تورم در سناریوهای متفاوت پیش روی کشور

سالن اصلی

سالن جانبی

دکتر اصغر ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی) ـ مدیر جلسه

۱۲:۱۰-۱۳:۰۰

۱۱:۳۰-۱۱:۵۰

دکتر سید حمید پورمحمدی (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)
دکتر تیمور رحمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

۱۱:۵۰-۱۲:۱۰
۱۲:۱۰-۱۲:۳۰

دکتر ابراهیم صیامی (مدیرکل دفتر مطالعات آیندهپژوهی ،مدلسازی و مدیریت اطالعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
دکتر حسین قضاوی (عضو هیئت مدیره بانک سامان)

۱۲:۳۰-۱۳:۰۰

ارائه مقاالت  /هیئت رئیسه :دکتر علی ارشدی ـ دکتر هادی حیدری
تأثیر بیثباتی سیاسی بر تورم با تأ کید بر سلطه مالی در شبکه بانکی :مطالعه موردی ایران
دکتر حسین توکلیان ـ دکتر رضا طالبلو ـ شقایق عباسعلی
حقایقی در خصوص عملیات بازار باز و نقش آن در کنترل نقدینگی
مهدی بختیار
آسیب شناسی تجربه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در هدفگذاری تورم
دکتر ایلناز ابراهیمی ـ دکتر مریم همتی
جمعبندی و پرسش و پاسخ

 / ۱۳:۰۰-۱۴:۳۰نماز و ناهار
۱۴:۳۰-۱۶:۰۰
۱۴:۳۰-۱۴:۵۰

نشست سیاستی :تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها
دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی (مدیرگروه مطالعات سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی)
ماهیت و علل استمرار تورم در اقتصاد ایران

۱۴:۳۰-۱۵:۰۰

سالن اصلی

دکتر مجید عشقی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)
دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی (مدیرگروه مطالعات سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی)

سالن جانبی

دکتر پیمان قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی) ـ مدیر جلسه

۱۴:۵۰-۱۶:۰۰

۱۴:۳۰-۱۶:۰۰

۱۵:۰۰-۱۵:۳۰

۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

دکتر طهماسب مظاهری (صاحبنظر پولی و بانکی)

 /۱۶:۰۰-۱۶:۳۰استراحت و پذیرایی
۱۶:۳۰-۱۸:۰۰

نشست سیاستی :رژیم ارزی و ثبات بازار ارز

دکتسالن اصلی

دکتر سعید بیات (کارشناس بانک مرکزی) – عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز
افشین خانی (معاون ارزی بانک مرکزی)  -مدیر جلسه

۱۶:۴۵-۱۸:۰۰

ابزار نوین امحای نقدینگی و سالمسازی ترازنامه بانکها
کامران سلمانی قرایی ـ مهدی کیخا
بررسی رفتار نرخ سود بین بانکی و عوامل کالن مؤثر بر آن
دکتر فرزاد قادری ـ دکتر رضا ولینژاد ترکمانی ـ محمدمهدی احمدی

دکتر داود سوری (مدیر آ کادمی بانک سامان)
دکتر حسین عبده تبریزی (صاحبنظر پولی و بانکی)

۱۶:۳۰-۱۶:۴۵

ارائه مقاالت  /هیئت رئیسه :دکتر زهرا خوشنود ـ دکتر محمد ولیپور پاشاه

دکتر امیر هامونی (مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران)
دکتر ناصر خیابانی (عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی)
حسین باستانزاد (صاحبنظر پولی و بانکی)
دکتر سید مهدی حسینی دولتآبادی (صاحبنظر پولی و بانکی)

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

جمعبندی و پرسش و پاسخ

سالن اصلی

سخنرانیهای کلیدی

۸:۱۵-۹:۳۰
۸:۱۵-۸:۴۰

دکتر اصغر ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی) ـ الزامات کنترل تورم و ثبات مالی

۸:۴۰-۹:۰۵

دکتر محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی) ـ بایستههای راهبردی سیاستهای ارزی کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه

۹:۰۵-۹:۳۰

دکتر احمد بدری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) ـ فراچالشهای اجرای  IFRSدر صنعت بانكداری ايران؛ زيان اعتباری مورد انتظار ،ارزش منصفانه (IFRS9و)IFRS13

۹:۳۰-۱۱:۰۰

۹:۳۰-۱۱:۰۰

نشست سیاستی :راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی

سالن اصلی

۹:۵۰-۱۰:۱۰

دکتر مهرداد سپهوند (مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی)  -راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی
دکتر محمد طالبی (دبیرکل بانک مرکزی)  -مدیر جلسه
دکتر حسن چنارانی (دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت)

۱۰:۱۰-۱۱:۰۰

دکتر احمد بدری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

سالن جانبی

۹:۳۰-۹:۵۰

دکتر حسن چ نارانی (دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت) ـ راهکارهای تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها

۹:۳۰-۹:۵۰

دکتر فرشاد حیدری (رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران)
دکتر مهرداد سپهوند (مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی)

۹:۵۰-۱۰:۱۰
۱۰:۱۰-۱۰:۳۰
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰

دکتر پرویز عقیلی کرمانی (مدیرعامل بانک خاورمیانه)

ارائه مقاالت  /هیئت رئیسه :دکتر زهرا افشاری ـ دکتر رامین مجاب
اثر تحوالت ارزی بر وامدهی بانکها :مطالعه موردی شبکه بانکی ایران
محمدرضا حسنپور ـ دکتر امینه محمودزاده ـ دکتر سیدعلی مدنیزاده
نگرشی نوین بر چرخههای اعتباری و بحرانهای ارزی با رویکرد متغیر ـ زمان در اقتصاد ایران
مرجانه آبنیکی ـ مجتبی براتینیا
محاسبه نااطمینانی در بازارهای مالی (سهام ،ارز و طال) در اقتصاد ایران
دکتر مهدی نوری ـ محمدحسین معماریان
جمعبندی و پرسش و پاسخ

 / ۱۱:۰۰-۱۱:۳۰استراحت و پذیرایی
۱۱:۳۰-۱۳:۰۰
۱۱:۳۰-۱۱:۵۰

نشست سیاستی :سیاستهای پولی و هدایت اعتبار
دکتر سید علی روحانی (معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)

سالن اصلی

حجتاالسالم دکتر محمدحسین حسینزاده بحرینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی)
دکتر سید علی روحانی (معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)

۱۱:۳۰-۱۱:۵۰

سالن جانبی

هدایت اعتبار؛ ابهامات و الزامات
دکتر کامران ندری (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)) ـ مدیر جلسه

۱۱:۵۰-۱۳:۰۰

۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

دکتر سید محمدهادی سبحانیان (معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
دکتر مجید شاکری (صاحبنظر پولی و بانکی)

۱۱:۵۰-۱۲:۱۰
۱۲:۱۰-۱۲:۳۰
۱۲:۳۰-۱۳:۰۰

دکتر محسن مهرآرا (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

ارائه مقاالت  /هیئت رئیسه :دکتر مجید عینیان ـ دکتر اعظم احمدیان
تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص قیمت سهام در اقتصاد ایران (با استفاده از رهیافت  TVPـ )GARCH
دکتر ژاله زارعی ـ دکتر مریم همتی ـ دکتر پدرام داودی
ارزیابی ریسک نرخ بهره در شبکه بانکی ایران :مطالعه موردی یکی از بانکهای خصوصی کشور
دکتر هادی حیدری ـ مهرداد لشگری ـ شبنم بختیاری
بررسی ساختاری خلق نقدینگی در بانکها در ایران (تأ کید بر ثبات بانکی)
دکتر مهشید شاهچرا
جمعبندی و پرسش و پاسخ

 / ۱۳:۰۰-۱۴:۳۰نماز و ناهار
۱۴:۳۰-۱۶:۰۰

نشست سیاستی :تأمین مالی زنجیرهای بنگاههای اقتصادی
حمید آذرمند (مدیر تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی)

سالن اصلی

تأمین مالی زنجیرهای بنگاههای اقتصادی
دکتر مهران محرمیان (معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی)  -مدیر جلسه
مسعود خوانساری (رئیس اتاق بازرگانی تهران)

۱۴:۵۰-۱۶:۰۰

حمید آذرمند (مدیر تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی)

سالن جانبی

۱۴:۳۰-۱۴:۵۰

۱۴:۳۰-۱۶:۰۰

دکتر محمد قاسمی (رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران)

 / ۱۶:۰۰-۱۶:۳۰استراحت و پذیرایی
۱۶:۳۰-۱۸:۰۰
۱۶:۳۰-۱۶:۵۰

محمود نادری (مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی)
مقدمهای بر عملیات بازار ،معبری برای اجرای راهبرد سیاستگذاری پولی

سالن اصلی

دکتر محمد نادعلی (مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی)  -مدیر جلسه
محمود نادری (مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی)

۱۶:۵۰-۱۸:۰۰

دکتر محمدجواد شریفزاده (مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی)
حسن معتمدی (صاحبنظر پولی و بانکی)
دکتر علی نصیریاقدم (عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی)
دکتر مهدی هادیان (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

۱۴:۵۰-۱۵:۱۰
۱۵:۱۰-۱۵:۳۰
۱۵:۳۰-۱۶:۰۰

دکتر سجاد ابراهیمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

نشست سیاستی :عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی

۱۴:۳۰-۱۴:۵۰

ارائه مقاالت  /هیئت رئیسه :دکتر وهاب قلیچ ـ دکتر حسین میثمی
امکانسنجی انتشار صکوک ارزی بر بستر بالکچین ،راهکاری جهت توسعه تأمین مالی ارزی
محمدمهدی فریدونی ـ محمد قزلباش
قیمتگذاری صکوک اجاره مبتنی بر سهام در راستای تسهیل تأمین مالی دولت
دکتر حسن کیایی ـ مصطفی سلطانی
ارائه مدلی برای طراحی و پیادهسازی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در سیستم بانکی
علی آهنگری ـ سیروان آقائی
جمعبندی و پرسش و پاسخ

