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اصالحات ساختاری و ثبات مالی
 oثثات هالی :ضشٍستّا ٍ چالشّا
 oاثشات هتقاتل تاصاسّای هالی ٍ ثثات هالی
 oاٍلَیتتٌذی اصالحات ساختاسی تشای ثثات هالی
ساختار سیاستگذاری پولی ،نظارت بانکی و ثبات مالی
 oاصالح قاًَى پَلی ٍ تاًکی :فشصتّا ٍ چالشّا
 oحکوشاًی خَب دس تاًکذاسی هشکضی
 oاستقالل ،شفافیت ٍ پاسخگَیی دس تاًکذاسی هشکضی
 oاقتصاد سیاسی اصالح ساختاس تاًکذاسی هشکضی
 oسیاستگزاسی پَلی ٍ تٌظین هقشاست احتیاطی
 oساختاس ًظاست تاًکی دس تاًکذاسی هشکضی ًَیي
ً oظاست تش فيآٍسیّای ًَیي هالی ٍ ثثات هالی
ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی
 oساختاس هالی دٍلت ،عَاهل ًاپایذاسی تَدجِ ٍ آثاس آى تش ثثات هالی
 oکسشی تَدجِ ٍ پایذاسساصی تذّیّای دٍلت
 oاصالح ساختاس تعاهل سیاست پَلی ٍ هالی دس ساستای سفع سلطِ هالی
 oاصالح ساختاس صٌذٍق تَسعِ هلی ٍ پایذاسساصی دسآهذّای دٍلت
اصالح ساختار نظام بانکی :پیشزفتها و چالشها
 oاسصیاتی آخشیي ٍضعیت فشآیٌذ اصالح ساختاس ًظام تاًکی
 oثثات ًظام تاًکی ،ثثات هالی ٍ ثثات اقتصاد کالى
 oاصالح ساختاس تشاصًاهِ ًظام تاًکی :اص داساییّا تا تذّیّا
 oاصالح ساختاس مدل کسب و کار بانکها
 oاصالح ساختاس ًظام ًظاست تاًکی دس ساستای اصالح ًظام تاًکی
 oاصالح ساختاس گضاسشگشی هالی دس تاًکّا :پیششفتّا ٍ چالشّا
 oقیوت گزاسی خذهات تاًکی دس ساستای اصالح ساختاس دسآهذی تاًکّا
 oهذیشیت تذّیّای دٍلت تِ ًظام تاًکی







 oساختاس هٌاسة ششکتّای هذیشیت داسایی ٍ صٌذٍق اصالح ًظام تاًکی
 oاصالح ساختاس صٌذٍق ضواًت سپشدُ
 oتاصساصی ٍ گضیش دس ًْادّای هالی
ثبات مالی و باسار سزمایه ،بیمه و صندوقهای باسنشستگی
 oتاصاس سشهایِ ٍ ًقش آى دس ثثات هالی
ً oظام تیوِ ٍ ًقش آى دس ثثات هالی
 oصٌذٍقّای تاصًشستگی ٍ ًقش آى دس ثثات هالی
رژیم ارسی و ثبات نزخ ارس
 oاسصیاتی ٍضعیت ًظام اسصی ٍ تاصاس اسص
 oآثاس ًَساًات اسصی تش ثثات هالی
 oتشاص پشداختّا ،رخایش اسصی ٍ ثثات ًشخ اسص
 oتعاهل سیاست پَلی ٍ هالی تشای حفظ ثثات اسصی
 oاصالح ساختاس صٌذٍق تَسعِ هلی دس ساستای حفظ ثثات اسصی
 oاستثاطات تیيالوللی ًظام تاًکی ٍ ثثات تاصاس اسص
پایدارساسی تورم پایین و مدیزیت نزخ سود بزای حفظ ثبات مالی
 oاسصیاتی ٍضعیت تَسم ٍ پایذاسی آى
 oسیاست پَلی ٍ آثاس هتقاتل پایذاسی تَسهی ٍ ثثات هالی
 oعَاهل ًاپایذاسی تَسهی ٍ ساّکاسّای پایذاسساصی تَسم پاییي
 oهذیشیت ًشخ سَد ٍ ثثات هالی
 oآثاس ًاپایذاسی هالی تش ًشخ سَد

