
سومین همایش ساالنه  و مصاحبه با دکتر کامران ندري، معاون پژوهشی پژوهشکده در خصوص برگزاري بیست

  هاي پولی و ارزي سیاست

  

  

  

  قبل بیشتر در چه مواردي بوده است؟وجه تمایز همایش امسال با سال 

 منـد  هعالقو  دانشگاهی ي بانکی  فقط جامعه همایش که سال قبل مخاطب امسال با سالهاي گذشته  این است مهمترین تفاوت همایش -

 ايبـر   91با توجه به شرایط اقتصـادي و مشـکالتی کـه در سـال     ،حمایت از تولید  امسال به خاطر موضوعاما  ، سائل پول و بانکی بودبه م

در همـایش حضـور   بازار سـرمایه   هم ازن بخش تولید و از فعاال هم  ، تصمیم گرفته شد که عالوه بر مخاطبین بانکی،اقتصاد  به وجود آمد

  است. شدهتر  در همایش گستردهي مخاطبین  است که یک مقدار دایره امسال با سال گذشتهي  این تفاوت ویژه داشته باشند.

  

هـاي همـایش سـال     و دایره مخاطبان گسترده شده اما فضاي نمایشگاهی تغییر نیافته در حالی که سـالن موضوع 

  ؟گنجایش مدعوین شما را  خواهد داشتشما ظرفیت که پارسال کامل بود امسال پر بود به نظر  گذشته 

هـا   کارگاه پیش بینی کرده ایم. اما در خصوص جنبی  همهاي سالن اصلی سالن عالوه برعمومی که جا هست چون  سخنرانی هايبراي  -

  کمک بگیریم.ها  همایشمرکز احتماال با مشکالتی مواجه شویم که در این خصوص باید از سالنهاي جنبی 

   

  پیش بینی گرده اید؟وقت میزان براي هر سخنران چه 

   اختصاص یافته است.پرسش و پاسخ  به تا چهل دقیقه در نظر گرفته شده و یک ربع تا نیم ساعت همساعت  نیمهر سخنران  براي -

  

شـان زیـاد اسـت و همـه حـرف       ي این افراد تجربه چون همه آید؛ کم می  نسخنرانا وقت براي نیم ساعتمعموال 

  زیادي براي گفتن دارند.

 



باید تعـداد  در اختیار سخرانان بگذاریم در غیر اینصورت توانیم بیشتر از این زمان  نمی به هر حال با محدودیت زمان مواجه هستیم و عمال -

   .کردیم هاي همایش را بیشتر می  کردیم و یا اینکه روز را کم می انسخنران

  

  شود.... نمی اداحق مطلب ن داده اغلب تجربه نشا

شـرکت   کنـیم و در اختیـار   کنیم بعدا فایل صـوتی را تهیـه مـی    بندي می شود اما دقت کنید که ما همه مطالب را جمع نمی اداحق مطلب  -

و این خیلـی بهتـر اسـت تـا     گذاریم  را در اختیارشان می ها ي سخنرانی ، نتیجهنیز بندي مطالب دهیم و در جمع قرار می کنندگان در همایش

  ها حذف کنیم.... بعضی سخنرانی

  

توانسـت بـه ایـن     ها یک مقدار افزوده شود؟ نیم ساعت پرسش و پاسخ می نه اینکه حذف شود اما مدت سخنرانی

  دقیقه شود. 45افزوده شود و مثال سخنرانی   سخنرانی

این بود که مستمعین هاي قبلی از ما گرفتند  قا یکی از ایراداتی که در همایشدقیقه را در نظر داشتیم و اتفا 45ما هم در ابتدا همین زمان  -

  .ندها شرکت ندار در بحث

  

نشان می دهد   این انتقادها هم درست است اما اغلب سواالتی که می شود نیز چندان ریشه اي نیست و در تجربه  

دقیقه را به سخنران بدهید بهتـر   15اگر این  زیاد مطلوب نبوده است و شما رسش و پاسخ طوالنیپکه نتیجه زمان 

  است.  

  توان پرسش و پاسخ را حذف کرد. . اما نمیاددقیقه هم به پرسش و پاسخ اختصاص د 15و زمان به سخنران دقیقه  45توانی شاید ب -

  

عدا در اختیـار  و کل مقاله ب اش را ارائه دهد ي تحقیقی نیست که فرد بتواند چکیده مقاله از طرف دیگر سخنرانی یک

هـاي   خواهد منتقـل کنـد دسـتاورد    بلکه یک سخنرانی است که فرد تجربیات خود را می شرکت کننده ها قرار گیرد 

  ذهنیش را ارائه دهد.



و  ضمناً متن سخنرانی ها پیـاده  .مندان قرار دهیم فایل صوتی سخنرانی را در اختیار عالقهتوانیم  ما در این قسمت دستمان باز است و می -

   بر روي سایت پژوهشکده قرار خواهد گرفت.

  

 یدا می کننـد و پحضور نفر  8مثال است در بعضی میزگردها ها  میز گردانتقاد دیگر در خصوص تعداد افراد حاضر در   

در همـایش دوم   شـاب  بودند مثل میز گـرد   دقیقه حرفهایشان را بزنند پرسش و پاسخ هم باشد 90قرار است در 

و تاثیري هم بر اثربخشی میزگرد نمی  توانستند نباشند میمیزگرد  در اینکه حتی بعضی افراد ترونیک بانکداري الک

    گذاشت

کـردیم و مجبـور    دریافت نمـی  می کنیمدعوت براي میزگرد که ما پاسخ قطعی از کسانی که  مسئله این بود که این  و دلیل درست است -

. به هر حال من هـم مـی   با این مشکل مواجه نشویم که  برنامه ریزي شدهبه گونه اي ما امسال ا .بودیم که فرد جایگزین هم داشته باشیم

  شود.  داد زیاد باشد مشکل ساز میاگر تعپذیرم که 

  

  ؟سخنرانی خواهند داشتچند مدیر عامل در همایش 

شـکن،   بـت دکتر محمد هاشـم  آقاي  ده است.براي سخرانی دربرنامه همایش گنجانده شهم مدیر عامل  3 و سه مدیر عامل در میز گرد  -

 ،دیوانـدري دکتر قایان احتماالً آ هاي میز گرد همتی به عنوان سخنران هستند و مدیر عاملدکتر عبدالناصر و آقاي  دکتر ولی اله سیفآقاي 

  .است  که البته هنوز حضور این افراد قطعی نشده، باشند می قاسمیدکتر و طالبی  دکتر پاشائی فام، دکتر

  

عامـل ایـن نکتـه را     سوي دیگر حضـور بیشـتر مـدیران   ز . ابر جذابیت همایش نیز می افزاید  ان عاملمدیر حضور 

  متعلق به شبکه بانکی است و بانک مرکزي تنها برگزارکننده است.همایش بازتاب می دهد که 

بانکـداري   و ، بانکـداري اسـالمی  اي پـولی و ارزي هـ  سیاسـت  که سه همـایش شده فراموش  تا حدي و ها زیاد شده  البته تعداد همایش -

  می باشد ... پولی هاي اصلی نظام الکترونیک همایش

  



اند. این حس هست شما باید این حس را تقویت کنید من که از بیـرون هسـتم ایـن حـس را درك      فراموش نکرده

 میـز گـرد و یـا سـخنران     عامل در  مدیرد گسترده تر کنید . وجود یک ایاما شما از درون خوب ارتباطات را ب ام کرده

تواند یک فرصت براي خودش و یا بانکش فراهم کند با یک پاسخ دادن خوب یک پرزنت براي بـانکش فـراهم    می

هـا   اي برنامـه ریـزي کنـد کـه بانـک      . بانک مرکزي باید به گونهکند حتی اگر از بانک خودش چیزي هم نگوید  می

بایـد  (و شاید هر دو میزبان باشند) با هم  است.میزبان  یست بلکه شبکه بانکینمیزبان  احساس کنند بانک مرکزي

    .ـ ارزي و یا در بانکداري الکترونیک بررسی کنند  ي پولی شان را در حوزه ي یک ساله بتوانند کارنامه

و از آنهـا  کنـیم   ها را دعـوت   تمام مدیران روابط عمومی و مدیران آموزشی بانکسعی کردیم ما در این راستا البته تالش هایی شده است. ـ  

  مند به شرکت در همایش هستند  همکاران شبکه بانکی، که عالقه خواستیم که 

  مدیران مستقیماًرا به پژوهشکده معرفی کنند. عالوه بر این، پژوهشکده طبق روال 

   ند.ک یمرا دعوت  ها ي هیئت مدیره بانکعامل و اعضا 

  

  ؟از دعوت استقبال کردندمدیران روابط عمومی 

دقیقـه صـحبت    40آقاي دکتر نیلـی حـدود   . کل سالن پر شده بود .ها خیلی خوب استقبال کردند و حتی با کمبود جا مواجه شدیم ـ بله آن 

قـرار  هیئـت مـدیره    يدیران عامل و اعضـا ماطالعات تکمیلی را در اختیار  ها خواستیم که از آن به سؤال و جواب گذشت.اش  کردند و بقیه

  انجام دهیم. تا در تماس مستقیم بخواهند  ،آید از دستمان بر که و ما هم هر کاري دهند

  

  این همایش کمک کند؟  به برگزاريکه براي شما ارزنده باشد و  آیا مدیران روابط عمومی حرف جدیدي داشتند

یابند و شما بیاییـد   میافتتاحیه حضور   ها اگر هم بیایند حداکثر در جلسه مل و هیئت مدیرهیک پیشنهاد مطرح شده این بود که مدیران عا -

 د. نمشارکت کندر بحث مثال در دفتر کارشان دریافت کنند و حتی اگر ممکن است برگزار کنید تا جلسات را به شکل ویدئو کنفرانس 

  

   ؟اند متفاوت شدهکه گفتید   ها در مورد کارگاه

 



کارگـاه بـراي    2به عنـوان مثـال    .ایم ایم و دو اینکه هر کارگاهی را براي گروه خاصی طراحی کرده ها را کم کرده نکه تعداد کارگاهـ یک ای 

خواهنـد   هـا مـی    که در ایـن کارگـاه    ایم که اسامی کسانی هاي ایران و تهران اعالم کرده از قبل به اتاق ایم و تدارك دیدههاي تولیدي  بنگاه

با مسـائل   تا برنامه ریزي شده است حقوقی و عالقمندان به مسائل حقوقیبراي کارشناسان  بسته همیک اعالم کنند. به ما را د شرکت کنن

که پیش از آنکه یک مسابقه ایم  هکرد يریز را برنامهبا موضوع تقلب در اعتبار اسنادي سازي دادگاه  ي شبیه مسابقه .حقوقی بانکی آشنا شوند

ایم که باز در رابطـه بـا اعتبـار     هم براي کارشناسان بانکی گذاشته بسته آموزشییک ه آموزشی به معناي واقعی کلمه است. باشد یک کارگا

آشـنا شـوند و هـم    این حـوزه  با قوانین و مقررات هستند تا ها  بانکیکارشناسان هم مخاطب آن که  ،خصوص ال سی ریالی است هاسنادي ب

هـم بـراي    یک بسـته آموزشـی   است.طراحی شده  يمنظور براي چهو بدانند  رد صحیح این ابزار مطلع شوندتا از کارکبراي تولیدکنندگان 

 در کشـور  تامین مالی تولیـد  در حال حاضر دانید همانطور که میکند، پیش بینی کردیم.  ی که بازار سرمایه فراهم میامکاناتو  معرفی ابزارها

کارگـاه   8و در صـورت نهـایی شـدن     7. در مجمـوع  تالش کرد و نهادهاي فعال در بازار سرمایه باید در معرفی ابزارها بانک محور است و 

  که مخاطب محور باشد.اما سعی شده داریم که نسبت به گذشته کمتر است 

  

   بدهد چیست؟به تولیدکننده یا بانک  است که برگزارکننده قصد دارد اي  آن چیزي که برگ برنده و تحفه

تحـت فشـار اسـت کـه      از ایـن حیـث دائمـاً   شبکه بـانکی  و شناسد  می فقط بانک راما براي رفع نیاز مالیش،   م تولیدکنندهکن ـ من فکر می 

بـه  هاي نظام تأمین مالی  قصد داریم با معرفی و آسیب شناسی ظرفیتاین همایش  . درتامین کندگان را تواند منابع مورد نیاز تولیدکنند نمی

بـراي تـأمین مـالی    تـري را   تـر و منطقـی   و فرایند معقول از منظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بپردازیم معضل تأمین مالی در کشور

  این همایش را با مشارکت بازار سرمایه برگزار کنیم. تعریف کنیم و به همین دلیل تالش کردیم

   

  ین مالی خود را متنوع کندبتواند مسیر تام بینید که بعدا ک آموزش نسبی را میبخش تولیدي ی در همایش 

با اتاق تهران و ایـران تبـدیل بـه     تداوم ارتباطاست و امیدواریم که در  آشنایی مختصردر حد یک  دنبال می کنیمها  که در کارگاه هدفیـ  

  . خواهیم کردشود و قطعا این را پیگیري  هاي تفصیلی تر آموزش براي یک تقاضاي موثر

  



مدت گذاشـته شـد. آیـا شـما مطمـئن       تامین مالی به کرات همایش، کارگاه کوتاهخب این بحثی است که در بحث 

  .هستید که حرف جدیدي زده شود

 هـاي درسـت و جـا افتـاده را بیـان کـرد. بـه عنـوان نمونـه،           در آموزش خیلی نباید به دنبال حرف جدید بود بلکه بایـد امکانـات و روش  ـ  

هایی که در زمینه  چالش معرفی شود.به بخش تولید دهد باید  مالی میي که مشاوره نهادعنوان ه بو خدمات آنها هاي تامین سرمایه  شرکت

  ها مطرح و روش صحیح حل مشکالت جستجو شود. تأمین مالی وجود دارد باید در این کارگاه

  نکته جدید دیگر

، مضـاف بـر اینکـه    افتـاده اتفـاق   و ارزي کمتـر هـاي پـولی    هاي سیاست در سلسله همایشمقوله ایست که بورس  باـ همکاري بازار پول  

گانه اگر اتفاق بیافتد به نظـرم   ارتباط سهو این  هستند نیز در این همایش حضور دارندکنندگان  تولیدعمدتاً که  خدمات مالیکنندگان  دریافت

  شود.رسانی  و خوب است که اطالع است نکته جدید این همایش

  

  است.در واقع یارهاي دیگرش را فراخوانده ه بخش تولید براي کمک بدر همایش شبکه بانکی  

  .شود نمیمحقق  هاي دیگر  داند رسالتی که دارد به تنهایی و بدون کمک نهاد ـ بله شبکه بانکی می 

  

کننـد. شـاید بـراي    کردید و به عنـوان سـخنران نـیم سـاعت صـحبت       آیا بهتر نبود از وزیر صنعت هم دعوت می 

  بود اما امسال بورس و اتاق بازرگانی حضور  دارند .و این یعنی همان صنعت.هاي پیش ضروري ن سال

و در همایش حضـور  بخش خصوصی است  نمایندهـ البته اتاق بازرگانی  امیدوارم بتوانیم از ایشان نیز دعوت کنیم.ـ این پیشنهاد خوبی است  

  ریزي کرد. شد برنامه ولی حق با شماست و این را می دارند

  

  هاي قبل؟ اگر هست بفرمایید. مقایسه مثال با سال ياي دیگر نکته 

. موضوعات همایش، با مسائل و مشکالت اقتصادي که داریم تناسـب بیشـتري دارد و حتـی در زمینـه     ه استها بیشتر شد ـ تعداد سخنران 

 ،به تعبیري نظام رامع تشخیص مصلحت مج دردر این زمینه  اقدامات انجام شدهاقتصاد مقاومتی که بحث مهمی است این همایش آخرین 

  .، رونمایی می کندقبل از اینکه به تصویب کامل برسد


