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گفت وگو
Interview

گفت وگو با دکترنادر مالکی مدیرعامل »گروه مالکی«

همنوازی عشق و اراده
30 سال تالش برای فرصت سازی مشرتک برای ایران و جهان

نادر مالکی را باید استاد در طراحی کنفرانس و گردهمایی نامید. شاید کمتر کسی در جهان مانند او می تواند در 
کوتاه ترین زمان ممکن به خلق ایده درباره گردهمایی بپردازد و جمع کثیری از افراد نخبه و صاحب نظر را حول یک 
محور مهم علمی یا کاربردی در قالب کنفرانس یا دیگر اشکال گردهمایی زیر یک سقف یا عنوان یا کلوب گرد هم 
آورد. گروه مالکی امسال سی امین سال تاسیس خود را جشن گرفت. 30 سال همنوازی عشق و اراده و تجربه برای 
برگزاری رویدادهای مهمی چون کنفرانس – به قول خودش »تک« - هفته مالی اروپا که در دل آن تعداد زیادی 
کنفرانس و کارگاه و نشست گنجانده شده است یکی از کارهای این گروه است و حاال ششمین کنفرانس تجاری 
بانکی ایران و اروپا را قصد دارد در اردیبهشت سال 97 برگزار کند. با مالکی طراح، موسس و رئیس گروه مالکی در 

باره فعالیت های این گروه به گفت وگو نشسته ایم.
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 بیست وشش 
سال است 
که کنفرانس 
مالی اروپا به 
صورت ساالنه 
کماکان برگزار 
می شود و هر 
سال نیز به دلیل 
حجم گسترده 
شرکت کنندگان 
آن و بازخوردی 
که دارد بر میزان 
محبوبیتش افزوده 
می شود. 

  لطفا کمی در مورد گروه مالکی توضیح دهید.
تاریخچه فعالیت گروه مالکی به سال 1987 بازمی گردد، در طی این 
سال ها فعالیت های زیادی انجام دادیم و امسال قرار است تا سی امین سالگرد 
گروه مالکی را جشن بگیریم. اولین پروژه ای که بعد از تاسیس گروه اجرا 
کردیم مربوط به زمانی است که بین ایران و عراق صلح شد، درست در همان 
سال کنفرانس بزرگی تحت عنوان »ایران بعد از جنگ« را در آلمان برگزار 
کردیم که به عنوان اولین تجربه، کنفرانس بسیار موفقی بود و همین شروع، 
باعث شد تا گروه مالکی اقدامات مختلفی در راستای اهداف خود انجام دهد و 
به  مرور شرایط ما به گونه ای پیش رفت که در حال حاضر کنفرانس های ما جز 

مهم ترین کنفرانس های اروپا محسوب می شوند. 
  کنفرانس مالی اروپا چگونه پاگرفت؟

برگزاری کنفرانس مالی اروپا را از حدود بیست سال پیش شروع کردیم 
و به دلیل اتفاقات خوبی که طی سال های برگزاری این سلسله کنفرانس ها 
رخ داد هم اکنون عده زیادی از کارشناسان این حوزه از نقاط مختلف جهان 

گردهم می آیند. 
  و کنفرانس ایران اروپا چگونه کلید خورد؟

فعالیت ما درباره با ایران به پیش از توافقنامه برجام برمی گردد. خاطرم 
هست در آن زمان  براساس بررسی هایی که در مورد شرکت های ایرانی انجام 
شد، در آلمان به این نتیجه رسیدیم که کنفرانس هایی را در ایران کلید بزنیم 
و خوشبختانه در اولین کنفرانسی که برگزار کردیم جناب آقای دکتر سیف به 
نمایندگی از بانک مرکزی ایران در آن شرکت کردند. حضور ایشان باعث 
شد تا به مرور روابط ما با بانک مرکزی ایران بسیار صمیمانه تر از قبل شده و 
متعاقبا همکاری هایی بیشتری در این زمینه صورت گیرد. درنهایت اینکه ما 
اولین کنفرانس را بعد از توافق برجام در 4 و 5 مارس در ایران برگزار کردیم و 
بعد از برگزاری این کنفرانس قرار شد همایش تجاری بانکی ایران و اروپا سالی 

دوبار، یک بار در تهران و یک بار در آلمان و در شهر فرانکفورت برگزار شود. 
  لطفا کمی بیشتر در مورد هفته مالی اروپا صحبت کنید. 
اهداف کالن این هفته مالی چیست و چه سمت وسویی را در 

پیش گرفته است؟ 
در این هفته حدود 30 کنفرانس مختلف در اروپا برگزار می شود و ما هر 
روز برنامه های ویژه ای مرتبط با هر یک از این کنفرانس ها داریم. یکی از 
مهم ترین برنامه های این هفته، معرفی بهترین بانکدار اروپا است. این برنامه با 

حضور بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی آلمان صورت می گیرد.
به دلیل اهمیت این کنفرانس ها و برنامه های ویژه آن معموال حدود 
10 هزار نفر شرکت کننده در کنفرانس هفته اروپا شرکت می کنند. در جنب 

کنفرانس نیز یک نمایشگاه در حوزه بانکی و تجاری برپا می شود. 
البته نقطه اصلی تمرکز ما در این هفته روی کنفرانس هایی است که برای 
آن ها برنامه ریزی کرده ایم و سعی شده در آن ها در مورد مهم ترین موضوعات 

بانکداری و مسائل و مشکالت این حوزه بحث شود.
  در حال حاضر کنفرانس های شما از اعتبار زیادی در نقاط 
مختلف دنیا برخوردار هستند علت اصلی کسب این اعتبار را در 
چه عواملی می بینید، به گونه ای که اکثر بانک های مرکزی دنیا 

مشتاق به شرکت در برنامه ها و کنفرانس های شما هستند؟ 
یکی از عوامل طبعا تجربه چندساله به عنوان یکی از مهم ترین عوامل 
تاثیرگذار در این زمینه است. من از سال 1991 تصمیم گرفتم تا کنفرانسی را 
در اروپا برگزار کنم، و موفق شدم از آن سال تاکنون برگزاری این کنفرانس 

را تداوم ببخشم. 
در عین حال به این موضوع اعتراف کنم از همان ابتدا تا اندازه زیادی 
شانس با من همراه بوده است. خاطرم هست دو ماه قبل از کنفرانسی که 
در سال 1991 برگزار کردم در روسیه کودتا شد و آقای یلتسین به همراه 
سوبچاک آن کودتا را ناکام گذاشتند. با وجود تمام اتفاقاتی که در آن سال برای 
روسیه افتاد، من توانستم آقای سوبچاک را برای حضور در اولین کنفرانسم به 
آلمان دعوت کنم و این اتفاق بسیار خوبی برای اروپای غربی محسوب می شد 
در نتیجه حضور وی تا حد زیادی به کنفرانس ما در آن سال ها اعتبار بخشید، 
چراکه تا آن زمان اروپا اطالعات بسیار کمی راجع به روسیه داشت، اما بعد از 
برگزاری موفق اولین کنفرانس و استقبال گسترده از آن، بانک های بزرگی در 
آلمان از برگزاری ساالنه آن استقبال کردند و حتی پذیرفتند تا تمام بودجه الزم 
برای برگزاری این کنفرانس را نیز در اختیار گروه مالکی قرار دهند. خوشبختانه 
اکنون بیست وشش سال است که این کنفرانس به صورت ساالنه کماکان 
برگزار می شود و هر سال نیز به دلیل حجم گسترده شرکت کنندگان آن و 

بازخوردی که دارد بر میزان محبوبیتش افزوده می شود. 
  آیا دامنه این کنفرانس گسترده تر نشد؟

بله. این کنفرانس یک روزه سال های بعد ابعاد تازه تر گسترده تری به خود 
گرفت و کنفرانس های دیگری را نیز در کنار خود جای داد به طوری که از نظر 
بازده زمانی یک هفته کاری را به خود اختصاص می داد. این گونه بود که 

کنفرانس یک روزه به مرور به کنفرانس هفته مالی اروپا تبدیل شد.
  آیا عامل دیگری هم وجود دارد که باعث رونق هرچه بیشتر 

کنفرانس هفته مالی اروپا شود؟
از دیگر مسائلی که زمینه پیشرفت کنفرانس های ما را بیش از پیش فراهم 
کرد، روی کارآمدن بانک مرکزی اروپا در ژوئن سال 1998 یعنی حدود 
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18سال پیش بود. بانک مرکزی اروپا فرانکفورت را به عنوان مقر اصلی خود 
انتخاب کرد و چون در اروپا همایشی شبیه به کنفرانس های ما وجود نداشت 
این بانک هفته مالی اروپا را برای ارائه گزارش های عملکرد خود انتخاب کرد. 
این امر باعث شد تا در زمان کنفرانس اطالعات مهمی درحوزه بانکی برای 

کشورهای مختلف اروپا و طبعا سایر کشورها منتشر شود. 
  یکی از نمونه هایی که نشان دهنده اهمیت کنفرانس شما از 
بعد اثرگذاری بر اقتصاد اروپا و جهان است را می توانید نام 

ببرید؟
تاثیرگذاری کنفرانس های هفته مالی اروپا به میزانی است که به عنوان مثال 
زمانی که آقای »ماریو دراگی«، رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا و یا رئیس 
بانک مرکزی آمریکا در این کنفرانس سخنرانی و گزارش عملکرد بانک ها را 
ارائه  کردند ارزش دالر در طول کنفرانس نوسان داشت و هرچقدر اطالعات 
بیشتری ارائه می دادند ارزش دالر تاثیر بیشتری از سخنرانی آن ها می گرفت. 
درواقع یکی از دالیل اهمیت کنفرانس اثرگذاری معنادار بر روند اقتصاد و 
حوزه های مختلف آن است به خاطر اطالعاتی که در این طریق ارائه می شود 

و بازتاب جهانی دارد. 
در یک نمونه دیگر، در سال 2005 »ژان کلود تریشه« رئیس وقت بانک 
مرکزی اروپا در کنفرانس ما حضور پیدا کرد برای اولین بار درباره زمان باال 
رفتن بهره ها صحبت کرد، و این خبر بازتاب گسترده ای در جهان داشت و با 

استقبال بسیاری روبه رو شد. 
    پوشش رسانه ای کنفرانس مالی اروپا در چه حدی است؟

همانطور که گفتم خوشبختانه هر سال در تمام سخنرانی های کنفرانس 
اطالعات و گزارش های جدیدی ارائه می شود که عالوه بر کارشناسان برای 

تمامی روزنامه ها و خبرگزاری ها جالب توجه است. به همین خاطر نزدیک به 
400 خبرنگار برای پوشش اخبار کنفرانس در آن حضور پیدا می کنند.

  هفته مالی اروپا که در جمع همایش های معتبری که در حال 
حاضر در اروپا برگزار می شود چه رتبه ای را کسب می کند؟ 

کنفرانس مالی اروپا در کل اروپا تک است و درواقع کنفرانس دومی برای 
رقابت با آن در این حوزه وجود ندارد.

  علل این موفقیت را چه می دانید؟
رسیدن به جایگاه کنونی سال های زیادی زمان برده و اقدامات بزرگی نیز 
در این حوزه صورت گرفته است که موجب شده که هر سال ما قوی تر به 
جلو حرکت کنیم. ضمن اینکه حوزه تحصیلی من در رشته اقتصاد بود و در آن 
زمان با دویچه بانک که مقر اصلی اش در فرانکفورت است همکاری داشتم. 
ضمن اینکه عالقه زیاد من به حوزه بانکداری تاثیر فزاینده ای در طراحی 
برنامه هایم در این حوزه داشت و به این ترتیب این کنفرانس سال به سال در 

دنیا و کشورهای مختلف مطرح تر از قبل شد.
  اساسا چطور شد شما به برگزاری کنفرانس عالقه پیدا 

کردید؟
ایده برگزاری این کنفرانس حدود سی سال پیش در ذهن من به وجود 
با اطمینان بگویم که در آن زمان اولین نفری بودم که  آمد. و می توانم 

کنفرانس هایی از این نوع را شروع کردم. 
  مایلم از تجربیات نابی که حین برگزاری کنفرانس هایتان 

دارید، بیشتر بشنوم.
نزدیک به 25 سال پیش در اروپا در محافل کارشناسی بحث بود که 
یک پول مشترک از سوی کشورهای اروپایی به بازار بیاید، در آن زمان 
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من کنفرانسی را در 12 شهر مختلف و چهار قاره برگزار کردم و همه این 
کنفرانس ها به طور همزمان در یک روز اتفاق افتاد. در آن زمان این اولین 
کنفرانسی بود که به طور همزمان در شهرهای مختلف دنیا برگزار شود و در 
آن زمان با توجه به تکنولوژی 20 سال پیش کار بزرگی بود. برای همین من 

خودم را در این حوزه پیشتاز می دانم،
  از جمله افراد مهمی که طی سال های گذشته خواسته اند در 

همایش سخنرانی کنند را می توانید بیان کنید؟
قبل از برگزاری یکی از کنفرانس هایم از شرکت مایکروسافت با من 
تماس گرفته شد و آقای بیل گیتس خواستند تا در کنفرانس ما شرکت و 
 Jose Maria Anzar صحبت کند یا اینکه یک روز نخست وزیر اسپانیا آقای
درخواست شرکت و سخنرانی در کنفرانس را کرد. البته این اتفاقات به دلیل 
کیفیت عملکرد ما در کنفرانس ها مکرر رخ داده است، به طوری که بسیاری 
از شخصیت های مهم و موفق خودشان درخواست صحبت و حضور در 

کنفرانس را به ما می دهند.
  در اینجا می توانیم به اهمیت بخش خصوصی در آلمان اشاره 
کنیم که تا این اندازه با حمایت هایی که صورت گرفته موجب 

شده کنفرانسی تا این اندازه راه اندازی و تداوم پیدا کند. 
ادعا کامال صحیح است. نکته مهم تر آن است که عامل اصلی  این 
برگزاری این کنفرانس ها یک شخص غیردولتی بوده و این فرصت را یافته 
است که به رغم تمام رقابت هایی که در این حوزه وجود دارد، کیفیت این 
کنفرانس ها را تا جایی باال ببرد که هیچ کس نتواند با آن رقابت کند. همان طور 
که می دانید هم اکنون در هفته مالی اروپا حدود 500 سخنران از افراد موفق 

حوزه کسب وکار شرکت می کنند.
  گروه مالکی غیر از برگزاری کنفرانس چه فعالیت هایی را 

انجام می دهد؟
 یکی از کارهای جدید گروه مالکی راه اندازی کلوب بانکداری است. در 
حدود 31 سال پیش من یک کلوب بانکداری به اسم گروه بانکی بین المللی 
تشکیل دادم که این کلوب در واقع انجمنی است که هر سه سال یک بار 

گردهمایی دارد. هم اکنون در حدود 1000 نفر از بانک ها و افراد خصوصی در 
این کلوب عضو هستند و من در این 30 سال گذشته 10 بار به عنوان ریاست 
این سازمان انتخاب شده ام و در سال آینده نیز به عنوان یازدهمین بار نازمزد 
شده ام که امیدوارم از سوی اعضا به عنوان رئیس سازمان انتخاب شوم و دلیل 
انتخاب در دوره های پیشین را نیر به دلیل ایده های بزرگی که در این حوزه 

ارائه داده ام می دانم.
  »فرانکفورت 120« چگونه تشکیل شد؟

بانک مرکزی اروپا تقریبا دو سال پیش تصمیم گرفت که بانک های مهمی 
از کشورهای مختلف را تحت کنترل خود بگیرد همزمان با این اقدام من یک 
کلوبی را تحت عنوان »فرانکفورت 120« تشکیل دادم و از تمام بانک ها 
برای عضویت در این کلوب دعوت کردم تا تمام صاحب نظران که در مقررات 
گذاری در حوزه بانکی تجربه دارند حضور پیدا کنند. این کلوب درنهایت تبدیل 

به کنفرانس شد.
این کنفرانس ها را یک بار در نوامبر در فرانکفورت و یک بار هم دریکی از 
بانک های مرکزی کشورهای اروپایی برگزار می کنم، امسال در ماه می این 
کنفرانس در بانک مرکزی فرانسه برگزار شد و سال آینده هم در ایتالیا این 
اقدام را انجام می دهیم. تشکیل کلوب فرانکفورت 120 از این نظر با اهمیت 
است که 120 بانک که هرکدام زیرنظر کشور خودشان بودند به ما می پیوندند 
و ارتباط نزدیک با ما برقرار می کنند، این یک موفقیت بزرگ برای من 
محسوب می شود ما با کنفرانسی که ترتیب دادیم توانستیم تمام کسانی که در 
حوزه ریسک فعال هستند را گردهم آوریم و شبیه این اتفاق را نمی توانید در 

جای دیگری از اروپا پیدا کنید.
  برنامه سال 2018 شما چیست؟

پروژه سال آینده ما برگزاری کنفرانسی راجع به BREXIT است؛ اینکه این 
اتفاق چه اثری در حوزه بانکی کارخانه ها و مسائل سیاسی خواهد داشت. طبق 
برنامه هایی که طراحی کرده ایم، این کنفرانس همزمان در فرانکفورت، پاریس، 
لندن، آمستردام، لوگزامبورگ در یک روز و به طور همزمان انجام می شود و قرار 

است از آقای دراگی برای حضور در این کنفرانس دعوت به سخنرانی شود.
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 یکی از کارهای 
جدید گروه مالکی 
راه اندازی کلوب 
بانکداری است. 
در حدود 31 سال 
پیش من یک 
کلوب بانکداری 
به اسم گروه 
بانکی بین المللی 
تشکیل دادم که 
این کلوب در واقع 
انجمنی است که 
هر سه سال یک بار 
گردهمایی دارد.
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 با انجمن 
بانک های ایرانی 
در اروپا می توانیم 
خیلی از کارها و 
توافقات بانکی 
را پیش ببریم 
و از این طریق 
بانک های ایران 
و خارجی را سر 
یک میز بیاوریم 
تا به طریق بهتری 
بتوانند با هم بر سر 
پروژه های مالی 
همکاری کنند.

همزمان  برگزاری  برای  اقدام  امکان  این  شما  نظر    به 
کنفرانس ایران و اروپا در ایران و آلمان نیز وجود داشت ؟

اتفاقا ایده بسیار خوبی است و ما پیش ازاین هم در مورد آن فکر کرده 
بودیم با این حال یک مشکل اساسی بر سر راه این اقدام ما وجود داشت 
با این حال ما به این فکر هستیم که در آینده با در نظر گرفتن یک سری از 
امکانات برای برگزاری کنفرانس از طریق مجازی اقدام کنیم. ضمن اینکه 
این بار برنامه ما این است که در جریان کنفرانس با چند نفر از سخنرانان خود 

از طریق ماهواره یا حتی اسکایپ ارتباط برقرار کنیم. 
  کمی در ارتباط با بحث میزان اثرگذاری همایش ایران اروپا 

صحبت کنید؟
یکی از مهم ترین دالیل اهمیت کنفرانس های اینچنینی فضایی است که 
برای تعامل و تبادل نظر بانک ها و افراد کشورهای مختلف فراهم می شود. به 
طوری که اهالی فن با هم جمع می شوند و با هم صحبت می کنند تا بتوانند 
مشکالت خود را تا حد امکان در چارچوب این کنفرانس ها حل وفصل کنند. 
به عنوان مثال در کنفراس 17 نوامبر نمایندگانی از 80 کشور مختلف 
شرکت داشتند، حال شما تصور کنید که اگر این افراد می خواستند به صورت 
جداگانه به این کشورها مسافرت کنند و با افراد کارشناس به گفت وگو 
بپردازند، چه وقت و هزینه سنگینی را ایجاد می شد و اساسا این امر ممکن 
نیست. به همین خاطر یکی از مزایای کنفرانس های ما این است که هر فرد 
تنها در یک روز حداقل با 10 الی 12 نفر کارشناس متبحر از جاهای مختلف 

دیدار و گفت وگو می کند.
  توضیح دهید که موضوعات و محورهای همایش هایی که 

برگزار می کنید را چطور تعیین می کنید؟
تمام موضوعات و محورهای کنفرانس به انتخاب خودمان و براساس 
تحقیقاتی است که انجام داده ایم. به عنوان مثال ما در بررسی های خود به 
این نتیجه می رسیم که ایران تمایل دارد تا در حوزه پتروشیمی یا به عنوان 
مثال در بخش گردشگری اش سرمایه گذاری شود. بر همین اساس از افراد 
مختلفی دعوت می کنیم تا از این طریق طی کنفرانس با افراد متقاضی به 

گفت وگو بنشینند و در رابطه با بحث سرمایه گذاری، مستقیما با افراد مرتبط 
این حوزه صحبت کنند و به توافق برسند. 

در  حوزه  این  انتخاب  دلیل  چطور؟  پرداخت  حوزه    در 
محورهای اصلی کنفرانس از سوی شما چه مواردی می تواند 

باشد؟ 
همان طور که مستحضر هستید به رغم اهمیت این حوزه ایران و اروپا 
هنوز نتوانسته  اند مشکالت مربوط به پرداخت را برای خود حل وفصل کنند.

در همین راستا، ما انجمن بانک های ایرانی در اروپا را در آلمان تشکیل دادیم 
و زمانی که من در ایران بودم، این پروژه را به بانک مرکزی ارائه کردیم تا 
بتوانیم در اروپا یک Association of Iranian banks in Europeتشکیل دهیم 
و از این مساله خیلی استقبال و Association تشکیل شد و آقای نقشینه که 
پیش از این هم رئیس بانک »E.I.H.BANK« در هامبورگ بودند ریاست این 

سازمان را به عهده گرفتند. 
ما با این انجمن می توانیم خیلی از کارها و توافقات بانکی را پیش ببریم 
و از این طریق بانک های ایران و خارجی را سر یک میز بیاوریم تا به طریق 
بهتری بتوانند با هم بر سر پروژه های مالی همکاری کنند، تا به حال چنین 
مزیتی در اروپا وجود نداشته و من به چشم یک ایده بسیار خوب و کارآمد 

به آن نگاه می کنم. 
از  دیگر  یکی   Iranian Business Counsel in Europe   

پروژه هایی است که در حال حاضر روی آن کار می کنید. هدف 
این پروژه چیست؟

هدف اصلی من در این پروژه حمایت از تاجران بزرگ ایرانی است، به این 
خاطر که در حال حاضر ما در حدود 300 هزار شرکت موفق آلمانی داریم که 
عالقه مند به همکاری با ایران هستند. طبیعی است در چنین شرایطی اگر 
ما سازمانی داشته باشیم که از طریق آن سازمان برای شرکت های آلمانی 
ضمانت کنیم که در صورت همکاری با تاجران در ایران مشکلی برای شما 
پیش نخواهد آمد، این سازمان می تواند به عنوان یک مرجع بسیار مهم در این 
حوزه تلقی شود. هم اکنون بسیاری از تاجران ایرانی از طریق دوبی فعالیت 
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می کنند به نظر من یکی از بهترین کارها این است که این تاجران مرکزی 
هم در اروپا داشته باشند. و به باور من شهر فرانکفورت به خاطر فاصله 
زمانی کوتاه با ایران بهترین مکان است. همچنین علت دیگر عالقه ای 
است که شهر فرانکفورت برای ارائه امکانات به شرکت های ایرانی دارد. 
بر همین اساس من دفتری را در این شهر ایجاد کرده ام تا همه امکانات 
برای شرکت های ایرانی که تمایل به کار در آلمان هستند از طریق شهر 

فرانکفورت فراهم شود. 
  به حوزه آموزش هم ورود کرده اید؟

در حال حاضر »آکادمی مالکی« را برای تدریس کارمندان بانک ایرانی  در 
ایران و اروپا راه اندازی کرده ام که این هم می تواند تا اندازه زیادی به ارتقای 

تعامالت شرکت ها و تاجران ایرانی و آلمانی کمک کند.
 اهداف آکادمی مالکی )فرانکفورت آلمان(

هدف آکادمی مالکی معرفی و ارائه دانش آموزان ایرانی به دانشگاه ها 
و موسسات آموزشی آلمان و اروپا می باشد. تمرکزآکادمی مالکی در زمینه 
تخصص های مورد نیاز کشور ایران مالی، مدیریت بین المللی، علوم طبیعی 
و غیره است.عالوه بر این، سمینارهای آموزشی نیز در آلمان و ایران برگزار 
می شود. در نظر است که همکاری فعلی بین دانشگاه های آلمان و ایران 
توسط آکادمی مالکی ارتقا یافته و تقویت شود. برای آشنایی بیشتر با سیستم 
تحصیلی در آلمان، آکادمی مالکی هماهنگی هایی برای برگزاری دوره های 
دانشگاه تابستانی به مدت 4 - 2 هفته در زمینه های مختلف باهمکاری 
دانشگاه های آلمان انجام میدهد. آکادمی مالکی با استفاده از روابط بین 
المللی خود برای اخذ ویزای کوتاه مدت که یکی از موارد اساسی است، 
پشتیبانی خواهد نمود. در مرحله اول، دانشجویان و یا فارغ التحصیالن مقاطع 

کارشناسی که تمایل به تحصیالت تکمیلی به مقاطع کارشناسی ارشد یا 
دکترا دارند، دراولویت قرارداده شده است.

همچنین آکادمی مالکی، تمایل دارد در راستای یک پروژه همکاری 
نزدیک با بانک ها و صنایع آلمان، فارغ التحصیالن با مدرک کارشناسی ارشد 
یا باالتر را جهت کار و کسب تجربه به شرکت های آلمانی عالقه مند، معرفی 
نماید. تمام 16 ایالت فدرال آلمان واجد شرایط این پروژه هستند، و برخی از 
آنها قبال عالقه و تمایل خود را ابراز داشته اند. یکی ازعالئق ویژه آکادمی 
مالکی دانشگاههای ایالت هسن است که این ایالت مهم ترین مرکز مالی 
قاره اروپا به دلیل قرارگیری بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت میباشد.در حال 
حاضر تقریبا 7000 دانشجوی ایرانی در حال تحصیل در موسسات آموزشی 

آلمان هستند 
  به نظر شما مسائل سیاسی و بین المللی اخیر و اظهاراتی که 
راجع به برجام صورت گرفته چقدر می تواند به شرکت کنندگان 
کمک کند تا منافع خود را فراتر از سیاست ببینند و بتوانند 

منافع خود را دنبال کنند. 
ما همیشه از انجمن اروپا برای شرکت در کنفرانس های خود دعوت به 
عمل می آوریم. صحبت های اخیر خانم موگرینی زمانی که به تهران آمده 
بودند مواضع اروپا را در این رابطه به خوبی مشخص کرده است ضمن اینکه 
معاون ایشان خانم اشنایدر نیز که قرار است در کنفرانس ما هم شرکت کنند، 
عقیده خود را به نمایندگی از جامعه اروپا در این رابطه بیان می کنند عالوه بر 
این قرار است آقای DAVID GEER هم در این کنفرانس شرکت کنند تا بگویند 
اروپا در کنار ایران است و کاری به صحبت ها و مواضع آقای ترامپ در رابطه 

با برجام و ایران ندارد. 
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 در حال حاضر 
»آکادمی مالکی« 
را برای تدریس 
کارمندان بانک 
ایرانی  در ایران 
و اروپا راه اندازی 
کرده ام که این هم 
می تواند تا اندازه 
زیادی به ارتقای 
تعامالت شرکت ها 
و تاجران ایرانی و 
آلمانی کمک کند.
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