
 به نام خدا

  همایش ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردي شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور
  : برگزار کننده

  جمهوري اسالمی ایرانپژوهشکده  پولی و بانکی با همکاري مدیریت کل مقررات، مجوزهاي بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزي  

  عنوان      ارائه دهنده  موضوع  پایان  شروع

9:00  9:30    

  افتتاحیه

    نام و دریافت مدارك ثبت

    قرائت قرآن و پخش سرود جمهوري اسالمی ایران  9:40  9:30

    دبیرهمایشگزارش   10:00  9:40

  نشست اول
  گانه ابعاد فقهی ـ حقوقی عقود سه: عنوان نشست

  ، حجت االسالم حسینعلی سعديرسول آهنگران  حجت االسالم محمددکتر یداله اثنی عشري،  :اعضاي هیئت رئیسه

  هاي فقهی قرارداد مرابحه تبیین چالش  )دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی( حجت االسالم سید عباس موسویان  ارائه مقاله  10:30  10:00

  گانه هاي حقوقی عقود سه تبیین چالش  )هاي حقوقی بانک مرکزي مدیر بررسی( غالمحسین عربیه  ارائه مقاله  10:55  10:30

  هاي فقهی قرارداد خرید دین تبیین چالش  )رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشکده حوزه و دانشگاه( حسن آقا نظريحجت االسالم   ارائه مقاله  11:20  10:55

  هاي فقهی قرارداد استصناع تبیین چالش  )رئیس گروه اقتصاد دانشگاه مفید( قی نظرپورناالسالم محمد حجت  ارائه مقاله  11:45  11:20

  پرسش و پاسخ  12:30  11:45

  و نمازناهار   13:30  12:30

  نشست دوم
  گانه ابعاد اجرایی و نظارتی عقود سه: عنوان نشست

  حاجیان، دکتر کوروش پرویزیان دکتر غالمرضا تاجگردون، محمدرضا  :اعضاي هیئت رئیسه

چارچوب قانون عملیات بررسی و معرفی ابزارهاي جدید در   )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(  دکتر احمد مجتهد  ارائه مقاله  14:15  13:30
  بانکداري بدون ربا در ایران و سایرکشورهاي اسالمی

در عقود و هاي مالی  تبدیل به اوراق بهادارسازي دارایی  )بهادار عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس اوراق( دکتر علی سعیدي  ارائه مقاله  14:45  14:15
  سازي آن مسائل مربوط به اجرایی

گانه در نظام  ها و مشکالت اجرایی عقود سه دستورالعمل  )مدیر کل مقررات، مجوزها و پولشویی بانک مرکزي ( امیرحسین امین آزاد  ارائه مقاله  15:15  14:45
  بانکی کشور و ارائه راهکار

  پرسش و پاسخ  16:00  15:15

  استراحت و پذیرایی  16:30  16:00

میزگرد و 
  در عقود و نقش آن در تحول نظام بانکی کشوربخشی  بررسی ضرورت تنوع  بندي جمع

       ، اهللا سید محمد موسوي بجنوردي آیت دکتر سید حمید پور محمدي، حجت االسالم سید عباس موسویان، محمدرضا حاجیان،  :اعضاي میزگرد  18:00  16:30
  اله سیف ولیدکتر 

  )س(میرداماد، ساختمان بانک مرکزي، سالن حضرت الزهرا : مکان
  13/7/1390چهارشنبه : زمان                                   


