
نشانی: تهران، خیابان پاسداران، باالتر از ایستگاه ضرابخانه،
195پالك 

27891تماس: شماره
2453–2475-2497-2457داخلی: 

41-22881640تلفن گویا:

مسائل مورد بحث:
 سازوکار انجام حراج هفتگی و نوع(خرید یا فروش قطعی، توافق

بازخرید و ...) و زمان انجام آن به چه صورت است؟

گیري در خصوص موسسات مالی برنده و تایید خرید و تصمیم

فروش اوراق بر عهده چه نهادي است؟

 موضع عملیات بازار باز بانک مرکزي اعم از خرید یا فروش قطعی و

یا خرید و فروش بر اساس توافق بازخرید در هر هفته بر چه اساس 

اتخاذ می گردد؟

عمده محدودیت فعالیت عملیات بازار باز چیست؟

 تفاوت استفاده از عملیات خرید و فروش اعتباري بر اساس توافق

بازخرید اوراق بدهی دولتی در قالب عملیات بازار باز با توافق 

بازخرید/ بازخرید معکوس اوراق بدهی دولتی در قالب اعتبارگیري 

مند در نرخ سود سقف/کف چیست؟قاعده

مخاطبان :  
داري، مالی و مدیریت نقدینگیکارکنان خزانه

مدت : 
ساعت4

زمان برگزاري :
1399ماه دي23سه شنبه 

12:30الی 8:30ساعت: 

هزینه ثبت نام :
صورت خالصتومان به250،000

باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاري به

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت براي ثبت
کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

22846899نمابر:

هفدهمین مباحثه علمی با عنوان
اجراي عملیات بازار باز و اعتبار گیري از 

بانک مرکزي
موضوع مباحثه:

گذاري پولی جدید بانک مرکزي مسـتـلـزم          اجراي چارچوب سیاست  
معرفی و به کارگیري ابزارهاي مالی جدیدي است که تاکنون در بـازار             

بانکی مورد استفاده قرار نگرفته است. عملیات بازار باز یکی از این          بین
ابزارها است که به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی و یـا               

هـاي  بانکی در افق  آوري نقدینگی مازاد شبکه بانکی در بازار بین       جمع
گیرد. عالوه بر عملیات بازار باز،  مدت مورد استفاده قرار می    زمانی کوتاه 

مند منابع مازاد خود را      توانند با استفاده از تسهیالت قاعده     ها می بانک
نزد بانک مرکزي سپرده گذاري کنند یا در صورت کسري منـابـع بـا                
وثیقه گذاري از بانک مرکزي اعتبار اخذ نمایند. در این مباحثه ضـمـن               
تشریح کاربرد عملیات بازار باز، به ارائه مفاهیم، کلیات و نحوه انجـام             

شود.معامله در عملیات بازار باز پرداخته می

کننده :ارائه
دکتري اقتصاد
معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزي ج.ا.ا
5 سال سابقه تدریس
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