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 خالصه سخنرانی
کٌین. بز  ّای عزضِ ٍ تقاضا در طَل سًدیزُ تاهیي ارائِ هی یک هذل تعادل چٌذ باساری بزای تحلیل اًتقال ضَکدر ایي سویٌار  

ّا ٍ سَدآٍری اخشای هختلف سًدیزُ ٍ ًَساًات  ارسش دارایی ٬اساس ایي هذل رابطِ بیي قیوت تعادلی هحصَالت در باسارّای هختلف
پذیزی  ای بز اساس پاراهتزّای کلیذی هثل کطص ٌا تحلیل ایستای هقایسِضَد. ضو سا استخزاج هی قیوت بِ صَرت درٍى

ضَد. هذل ًظزی بِ صٌعت پاالیص ًفت اعوال ضذُ ٍ با  ّای عزضِ ٍ تقاضا اًدام هی تحذب تابع تَلیذ ٍ اًذاسُ ًسبی ضَک ٬باسارّا
فْن عویق تز ًَساًات باسارّای اًزصی، عَاهل ایي تحقیق بِ . کالیبزُ ضذُ است )SMM(ضذُ ساسی استفادُ اس رٍش گطتاٍرّای ضبیِ

. ًتایح حاصل اس هذل قابل اًگیشضی سزهایِ گذاری ٍ قَاعذ بْیٌِ سًدیزُ تأهیي ٍ سیاست ّای بْیٌِ هذیزیت ریسک کوک هی کٌذ
 .پتزٍضیوی ٍ صٌعت َّایی است ٬تعوین بِ صٌایعی با ساختار هطابِ اس خولِ سیواى

 بیوگرافی
ٍ در اًستیتَ فٌاٍری استیٌَس آهزیکا است. ٍی هذرک کارضٌاسی  قذٍسی استادیار اقتصاد هالی هذرسِ هذیزیت فٌاٍری ّا دکتز حاهذ

دکتزای  ٍ )IHS (رفتِ ٍیي اقتصاد را اس هَسسِ هطالعات پیص ارضذ کارضٌاسی ٬ضزیف اُگرا اس داًط  MBAارضذ ٍ کارضٌاسی صٌایع هٌْذسی
بِ عٌَاى  MIT٬ گاُطداًدر  دکتزا پسا دریافت کزدُ است. ٍی بِ عٌَاى هحقق )VGSF (عالی فایٌاًس ٍیياقتصاد هالی را اس هذرسِ 

الوللی تحقیقات  هَسسِ بیي  چٌاى بِ عٌَاى هحقق هْواى ٍ هطاٍر در ّای تگشاس آستیي ٍ داًطگاُ بزکلی ٍ ّن  اُگَی هْواى در داًطدداًط

 هلل هتحذ یتصٌع ٍ ساسهاى تَسعِ )UNDP (بزًاهِ عوزاى ساسهاى هلل ٬آکسفَرد اًزصی هطالعاتهَسسِ  ٬ )IIASA(ّا کاربزدی سیستن

) UNIDO(ٌِقزاردادّا ٍ  ٬ٍ هٌابع طبیعی اًزصی اقتصاد ٬ّای تحقیقاتی ٍی عبارتٌذ اس تعاهل اقتصاد کالى ٍ بخص هالی  حضَر داضتِ است. سهی
 .اًزصی ٍ هذیزیت ریسک در بخص ٬ّای هالی ًَآٍری


