
 

 

 

مصاحبه با دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص برگزاري 

 هاي پولی و ارزيسومین همایش ساالنه سیاستوبیست

 

همایش بهاره این است کـه  یکی از مهمترین نکات 

نوبت پاسخ گویی نـاظر و مسـئول اقتصـادي فـرا     

 ؟است امسال نیز این شرایط فراهم شده ،رسدمی

ار خود را در مقام پاسـخگویی قـرار   اینکه سیاستگذ. بله 

و  دهد تعهد خوبی است که بانک مرکزي ایجـاد نمـوده  

هاي دیگـر هنـوز ایـن تعهـد را بـراي       سازمان که حالیدر

قضـاوت  در معـرض   خودش را، اند خودشان ایجاد نکرده

و معـاون  بانک مرکزي کل  رئیس طوریکه دهد به قرار می

را ارائـه  هـایی   گزارشگانه  جدا سخنرانیادي در دو اقتص

  کند. باز می براي پرسش و پاسخ را  فضا اما استسخنرانی  اگر چه کهد نده می

پاسـخگویی   شرکت کنند که بدین ترتیـب فضـاي  گرد  هم از رئیس کل و وزیر خواهش کردیم که در میز در سال گذشته

  ا شد.مهیبیشتر 

 ؟درباره زمان برگزاري همایش گویا تردیدهایی وجود داشت

هفتـه قبـل از انتخابـات ریاسـت جمهـوري       3تا  2هر صورت همایش که در مواجه بودیم  از شش ماه پیش با این دغدغه

چـرا کـه  نمـی تـوان      رسد ، مناسب به نظر نمیماهتر بیندازیم مثل تیر بنابراین اگر بخواهیم این تاریخ را عقب .خواهد بود

  .کردسال گذشته در بهار اتفاق افتاده به زمان دیگري موکول  22همایشی که در 

 طبیعتـاً  .کـرد اسـتفاده  مسـائل سیاسـی کشـور     درنفع  همه افراد ذيبراي باید از این قضیه به عنوان یک فرصت  بنابراین

بانک مرکـزي  مستقیم  مسائل اقتصادي هم بشکل مستقیم و غیرر بحث د و طبعاً ر کانون بحث استمسائل اقتصادي هم د

  گیر است.  در

 از نظر شما این درگیر بودن به چه شکل است؟

 ،گیـر اسـت   مستقیم دربه صورت  نقدینگی و تورم ،پول ،در بحث ارزو مستقیم به شکل غیر در بحث بودجه بانک مرکزي 

هـاي سیاسـی کشـور هـم       ترین روز  ینظام بانکی بتواند حتی در هیجان تافرصت استفاده کنیم  اینش کردیم ازبنابراین تال

بـازهم  شـود   بـه موضـوع   ژورنالیستییعنی اگر هم ورود  .کندو به آنها به شکل تخصصی نگاه را بررسی موضوعات اساسی 

  شویم باید مهمترین سوالی  تر می به انتخابات نزدیکهر چه  .ببریمپیش  موضوعات اساسیسمت  بهشرایط را کنیم  سعی 

  



 
  

کشـور  شود متوجـه مسـائل اساسـی      میپرسیده اقتصاد   حوزه درمستقیم از داوطلبان ریاست جمهوري  که مستقیم یا غیر

  کار دخیل است. اینظام بانکی کشور درکه نگاه کنیم بانک مرکزي و ن اي از هر زاویهباشد و 

 نیـز  92سـال   . دربه عنوان سال تولید ملـی نامگـذاري شـد   از سوي مقام معظم رهبري  91سال ود که دوم این ب موضوع

نظام بـانکی موفـق نشـد پاسـخ مناسـبی در حـد و        گذشتهسال است. حمایت از تولید یک بحث بلند مدت که  شدتاکید 

ایش خـود  این قضیه را در کـانون همـ  که  تصمیم گرفتیمما به این نامگذاري بدهد. بنابراین  ي نظام بانکی کشور قواره قدو

  .کند نظام بانکی چگونه به بحث تولید ملی نگاه می قراردهیم و بررسی کنیم که

اگر بـه شـکل   نشان داد و بنابراین در بازار ارز با تالطم بود که آثارش را  91ها در سال  موضوع سوم شدت گرفتن تحریم 

بـه   با در نظر گرفتن همه ایـن مـوارد   .حساس استثبات اقتصادي  به داد که نشان می باید ، بانک مرکزيکنیم نگاه مثبت 

برگـزار   کشور اقتصاديمسائل اساسی با تمرکز بر  و با مدیریت حواشی سیاسیهمایش  دیم که امسال هماین نتیجه رسی

سی رابطه بین بانک و بنگاه تولیدي را شنا آسیب انتخاب شد و »اقتصادي ثباتحمایت از تولید و « همایش نیزشعار  شود.

  .خواهیم گذاشتبه بحث کارشناسی 

در  همین دلیـل به  .مشکالت این حوزه را بررسی کنیمشناسی و  پولی کشور را آسیبنظام  شود تالش میدر این همایش 

طرفه باشـد و انـواع    ي دوا رابطه صرفاًاید و نظام سرمایه نب يرابطه بنگاه تولید باید این نکته را در نظر گرفت که نقطه اول

بـا مـدیران بـورس    با بورس به مذاکره پرداختیم و موفق شدیم  . بنابراینباشنددخیل  نیز باید پولی  هاي تامین کننده نهاد

   زده شد. کارکلید چند  نشته باشیم که طی آدا مفیدجلسه چند 

 خواهد بود؟ نحوه مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش چگونه

کننـد و در میزگـرد    می سخنرانی در همایش يآباد صالحدکتر . آقاي باشد داشتهبورس در همایش حضور خوبی امیدواریم 

 2برگـزاري   این بر عالوه .حضور دارندحسینی دکتر سعیدي یا  دکتر قایانآ یکی از معاونین حقوقی و یا عملیاتی ایشان نیز

بـه بـورس    »بازارهاي اولیـه ابزارهاي تامین مالی در «و  »آشنایی با تاالر مجازي بورس ایران«آموزشی با موضوعات  گاه کار

  .سپرده شد

 ؟ یداهنهادهاي دیگر ارتباط برقرار کرد؟ با کدام یک از آیا بورس استقبال داشته است

قـدم اول   است.  همکاري دادهمختلف قول ي ها  و بانک مرکزي هم در حوزهبسیار خوبی داشت خوشبختانه بورس استقبال 

و طـرح   ویـرایش بتـوانیم آنهـا را    یـت در نها و کردهبندي  ما این است که شرح فهرست موضوعات چالشی را تهیه و دسته

  نمائیم.

  .بودکشور ذینفع اساسی در بخش تولید  نهاد ترین مهم عنوان به ،سراغش رفتیم اتاق بازرگانی بهنهاد دومی که  

 اتاق بازرگانی ایران یا تهران؟

 میموفق نشـد تا امروز  تهران البته در خصوص اتاق بازرگانی صورت گرفت.اتاق بازرگانی ایران که مذاکرات خوبی با آنها  - 

  اتاق بازرگانی تهران نیز در گیر کار خواهد شد. ،در صورت مذاکرهم. یکنمذاکره 

 



 
 

هاي مرتبط چگونه خواهد بود؟ریزي براي همکاري سازمانشکل برنامه  

اتـاق  ،  بـورس  هاي مربـوط بـه بخـش    نشست امسال همایشدر  هاي خارج از کشور مرسوم است، در همایشهمانطور که 

اسـنادي و  مثال کارگاه اعتبارات  .است شدهخاص طراحی  کارگاهبراي اتاق بازرگانی یک سري . مجزا است   و بانکیبازرگانی 

در نظـر   بـراي اتـاق بازرگـانی   نیـز   برنامـه  ایـن چنـد   بـر  عالوه .هایی که در این حوزه مطرح است و چالشال سی ریالی   یا

ي گـرد  که در میـز  ایم کردهطور ویژه دعوت  به مدیران اتاقضمن اینکه از  ،زاده است تحقیقاتش با دکتر تقیه ک هشد گرفته

  .پیدا کنندحضور شود برگزار می حمایت از تولید ملی که با موضوع

 ها چه افرادي حضور دارند؟در سطح مدیران عامل بانک

عملکـرد  در حـوزه  سـیف  الـه   ولـی دکتـر  . مـذاکره شـده اسـت   در سـطح سـخنرانی   عامل  مدیر 4 با حداقلرحال حاضر د

در تحلیـل  ام فـ  پاشـایی رامـین  دکتر  ،شرکتی داريبانک در حوزهشکن  بت محمدهاشم دکترها،   بانکاعتباري هاي  سیاست

سـخنرانی   هـا  سازي بانـک  تحلیل راهکارهاي مقاوممورد در  عبدالناصر همتیدکتر تولید و  ها در تامین مالی عملکرد بانک

میزگرد نقـش بـازار پـول و سـرمایه در تـامین مـالی تولیـد شـرکت         هم در  محمد طالبیدکتر  عالوه بر این. کرد خواهند

  .داشت خواهند

مـدیران کـل مجوزهـاي بـانکی و اقتصـادي و مـدیر اداره        ،کل و معاون اقتصادي حضور رئیس بر نیز عالوهبانک مرکزي  از

 سخنرانینقدینگی مطلوب ها در تامین مالی تولید و  کنقش بانها،  در بحث مدیریت دارائی هاي اقتصادي به ترتیب بررسی

سعی کـردیم کـه    . همچنین کرد همکاري خواهند مدیرکل اعتبارات نیزتامین منابع مالی تولید  میزگرد در خصوص. دارند

  .کنیمدرگیر در این موضوع  یزن ارها و اتاق بازرگانی  بانک،  افراد موثر از بورس

 آیا در حوزه اقتصاد کالن هم ورود خواهید کرد؟

اشـتباه بزرگـی    اقتصـاد کـالن غفلـت کنـیم قطعـاً     تولید شـویم و از  اگر وارد بحث تامین مالی  وسال خاصی بود  91سال 

با تحلیـل اقتصـاد کـالن    در رابطه نیلی  مسعود دکتر توسط بنابراین در بحث اقتصاد کالن، یک سخنرانی ،ایم مرتکب شده

در هـاي اساسـی     واقع اولویـت   درو  91در سال در تحلیل تحوالت ارزي درگاهی حسن دکتر توسط یک سخنرانی  ،کشور

  سیاست پولی در ایران خواهند داشت.یک سخنرانی دکتر جاللی نائینی در مورد  و ارز نرخ مدیریتمورد 

در اتاق بازرگـانی  از آقاي دکتر سلطانی . خواهند داشت سخنرانیلی مسکن نظام تامین ما تبریزي نیز در حوزهدکتر عبده 

  .تامین مالی و آقاي دکتر دانش جعفري هم پیرامون اقتصاد مقاومتی صحبت خواهند کرد  نظام مقایسهمورد 

  .است زیاد و گسترده ها نسبتاً تعداد سخنرانی که مشخص است   همانطور

   ؟سخنرانی خواهید داشت 92بودجه  درباره -

هـم  س، هـاي مجلـ   از مرکز پژوهشآقاي دکتر قاسمی سنگین است  ها قطعاً بانک  نامه بر روي تراز  بودجه  از انجاکه سایه - 

  . دارند سخنرانی 92درباره بودجه 

دعـوت  بانکـداري اسـالمی     براي سخنرانی در حیطـه المللی  ي بین به عنوان یک چهره نیزآخور را  عالوه بر اینها دکتر میر 

  .کردیم



 

 

 »هـاي بـانکی   سـازي دادگـاه   شـبیه «اول   مسابقه ابتکار جالبی که در همایش امسال وجود دارد برگزاري سه مسابقه است.

هـا و   کارشناسان حقوقی بانـک سابقه زیادي دارد. در کشورهاي دیگر  اماپذیرد  براي اولین بار در کشور انجام میاست که 

قبل از آن یک قاضی  ودگاه باشد دا بانکی داخل هاي شان در پرونده تجربه ها نباید اولین دانشگاههاي حقوق  آموخته دانش

هـا   دانشـگاه هـا و   از بانکدر این راستا ؟ خیریا شوند  آیا محکوم میو کنند  از یک الیحه دفاع می چطورببیند که اینها  باید

تـیم   8 در مرحلـه اول  آنهـا از بـین   کـه  ندمعرفـی شـد   تیم به پژوهشکده 16 هاي خود را معرفی کنند. تیمکه خواستیم 

کارشناسـان   متشـکل از  داوران نیـز هیئـت   .توانند شرکت کننـد  همه می وعلنی است  هاي فرضی دادگاه . اینشد انتخاب

دفاع  گروهیدر طول دادگاه  .اسنادي است اتاعتبار تقلب در و موضوع دادگاه هماست دانشگاهی  اساتید و حقوقی بانکی

  .دهد کنند و قاضی راي می نها حمله میگروه دیگر به آ و کنند می

 دهید؟موضوع را شما می

بـا   دوباره قبل از همایشانتخاب شده تیم  8 .بله

که شوند  تیم انتخاب می 4کنند و  هم رقابت می

کننـد و   همایش با هم رقابت می در داخل نهایتاً

ن مسابقه یا .شوند می عرفیمبرتر تیم  2 پایان در

استقبال خوبی با  ها ادارات حقوقی بانکسوي از 

  مواجه شد.

 »بانکــداري اســالمی«موضــوع  بــهمســابقه دوم 

با مشارکت  براي برگزاري این مسابقه، .پردازد می

 تا تکمیل کننـد. ها فرستادیم  را براي بانک و آنها طراحی کردیم هایی پرسشنامهبانک مرکزي  فقهییکی از اعضاي شوراي 

و  کنـد  ررسـی مـی  برا  هاي واصـله را  هیئت داوران پاسخ .اند ارسال کردههاي تکمیل شده را  پرسشنامه بانک 11تا به حال 

  . کنیم در همایش معرفی میاند  دههاي مختلف خوب عمل کر ر زمینهکه درا هایی  بانک

اصـلی نظـام بـانکی کـه     . یکـی از ابزارهـاي   شود بانکداري شرکتی اسـت  که بیشتر به همایش ما مربوط می مسابقه سوم 

اندازي خـدمات   جهت راه مختلف براي برگزاري این مسابقه اقدامات. بانکداري شرکتی است ،حمایت کنداز تولید تواند  می

است که چـه شـرکتی    انمشتری بندي گروهشناسایی و مرحله و مهمترین اولین  شد.فهرست ها  در بانک بانکداري شرکتی

 .تادندبراي ما فرسـ خوبی را هاي  بانک گزارش 6تا دیروز  نیست.خدمات ویژه بانکداري هست و چه شرکتی  ارایهمستحق 

خـاب  هـاي برتـر را انت   بانـک  و کننـد  را بررسـی مـی   موارد دریـافتی که دارد وجود  یمستقل داورانهیئت در این مورد هم 

  کنند. می

  .کنیم مسابقه را اعالم مینتیجه سه و خیلی پربار خواهد بود همایش  اختتامیهبنابراین 

 

 

 



 
 

 اید؟الگوي این مسابقات را از کجا گرفته

به ما کمـک  حقوق بانکی  یکی از کارشناسان برجسته .در حقوق بانکی یک بحث جا افتاده است شبیه سازي دادگاه اساساً

 ونـد  کمـک کرد موسـویان   االسالم دکتر سـید عبـاس   حجتنیز بانکداري اسالمی . در حوزه را طراحی کردندکار  وکرده 

  . اند طراحی کردهري اشک امیر دکتر بانکداري شرکتی را هم آقاي

بسـیار خـوبی   قبال سها ا و بانک بینی من درست نبود پیش اماها استقبال کنند  تردید داشتم که بانکدر ابتدا مقداري من 

  اند. کرده

 هایی دارید؟جایزه ویا تجلیل وبزرگداشت چه برنامه يدر خصوص اهدا

  خواهد شد.رسانی  اطالع که میدارهایی  برنامهدر مورد جایزه 

 کنید؟سطح مقاالت امسال را چگونه ارزیابی می

ایـم و   همـایش گنجانـده   در برنامهمقاله را  21اله داشتیم و ما فقط خالصه مق 260حدود  ،مقاالت امسال خوب بود میزان

هـم در پژوهشـکده انجـام     پژوهشـی کـار   2 .گلچین کنـیم و مجبوریم  بپذیریم نمی توانستیم بقیه را اگر خوب هم بودند

  . یم که قرار است در همایش از آنها رونمایی شودا هداد

 ساختار محتوایی همایش چگونه خواهد بود؟

هاي بخش خصوصی که  ، بورس و تشکلها ار، بانکبین سیاستگذ ارتباطخواهیم  در واقع می ،ساختار محتواییدر خصوص 

بگوید که اینها چگونـه بـا   بخش تحقیقاتی و پژوهشکده بتواند به عنوان  ایجاد شودکند  اتاق بازرگانی آنها را نمایندگی می

در همـایش پرداختـه    یـم ا هداشـت  91مسائل سیاستی که در سـال   باید به باالخره .شودهم تعامل کنند تا مشکالت کمتر 

  امیدوارم متن بر حاشیه غلبه کند. اما. برنامه فشرده است شود

 دارید؟هم مهمان خارجی 

سراغ  حمایت مالینرخ ارز بدون  با توجه به تحوالتاگر  به عالوه ما .نشداما  ،تالش کردمالبته من مهمان خارجی نداریم. 

یـک کارگـاه    براي برگزاريتابستان و پاییز این را به ولی در نظر داریم  نفر را البته چند. مهمان خارجی برویم اشتباه است

آنقدر سرمان و مهمان آمدند  8که شود  تکرار میو بروند تجربه پارسال  بیایند اگر االن چون موکول خواهیم کردتر  مفصل

  .آنها بیشتر از نیم ساعت وقت بگذاریم از شلوغ بود که نتوانستیم براي هر کدام 

  


