
  :مجيد قاسميسخنراني جناب آقاي دكتر 

سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته، عرض سالم مجدد دارم به محضر بزرگان اقتصاد كشور و در عين حال خادمان متواضـع  

آغاز واليت و امامت حضرت صـاحب االمـر را هـم تبريـك عـرض      كنم و در عين حال  امروز را تسليت عرض مي .اقتصاد كشور

و نـواده   همينطور ورود به دهه فجر انقالب اسالمي و ايام مبارك ربيع را كه ميالد پربركت حضرت ختمـي مرتبـت  كنم و  مي

و مؤسسه علوم بانكي  را در پيش خواهيم داشت از عزيزان بسيار پرتالش و فهيم) ع(ش حضرت امام صادق دانشمند و دانشور

گردهمايي را كشيدند و توانستند كه يـك چنـين تـوفيقي را فكـر      كه زحمت اين همايش وجناب آقاي دكتر اله داد  اصلدر 

كار سـختي  ها  نصيب جامعه و خانواده بانكي بكنند كه كار برگزاري اينگونه همايشكنم براي دومين سال اگر اشتباه نكنم  مي

   .همينطور انتخاب افراد برگزيده وهم هست 

صـحبتهاي عزيزانمـان جنـاب آقـاي مسـگرها و      . اي هستند شايسته چون انصافاً همه همكاران ما در نظام بانكي همكاران

ولـي قبـل از ورود    .هـايم  صحبتپاشايي فام كار من را سخت كرده من حاال بايد يك فكر ديگري بكنم براي دكتر جناب آقاي 

  خـانم   كـنم رئـيس شـعبه    خواهم كه يك تعجبي را متواضعانه تقديم اين جمـع بكـنم و آن هـر چـه نگـاه مـي       به صحبت مي

و  هم بوده باشـد  يك فرد ديگراشتباهي كرده باشم حاال ممكن است يك  نفر 5و  4 و مثالً 3، 2، 1يعني  .بينم يانگشت شمار م

ما اسـت كـه از ايـن جامعـه بسـيار       كج سليقگي كه بگويم است مديران ارشد سيستم بانكي عنوان اين نشان دهنده به خودمان به

البتـه ايـن عـرائض مـن      .اي داشته باشند غفلت كـرديم  توانند خدمات شايسته هوشمند و متواضع و بسيار بسيار صبور كه مي

ها امروز در جامعه مـا   ولي قبول كنيم كه خانم. رجال كه در اين جمع حضور دارند خيلي خوشايند نيايدممكن است به جمع 

هـاي   زمزمه شروع كردمبا بانكهاي خصوصي ي در ارتباط بحثچنين راجع به  همين كهمن  و بسيار مهمي را دارندنقش بسيار 

 در ايـن خصـوص   حاضـرم انصـافاً يـك بحثـي     .باشد من تبصح آقايان شروع شد يعني مشخص هست كه اميدوارم در تأييد

   .داشته باشيم

بانكهـا   سعي هم كرديم از اول اين را حفـظ كنـيم حـاال در بعضـي از     آقايانند% 50 و خانم هستند %50اسارگاد در بانك پ

امـا   ،كننـد  در مقـاطعي پيـدا مـي   هـا   وراتي كه خـانم و محذ اذيرحاال بدليل معبانك كرد  واردفقط آقايان را بايد گويند نه  مي

 ندقابل مقايسه با آقايـان هسـت  شان الحمداهللا بسيار عالي هست و  ها كارآيي خانمكنيد  كه شما نگاه مي درست نيست در جمع

   .بايد شيرزنان نظام بانكي را هم يادمان باشد گوييم شيرمردان نظام بانكي كنم كه همانطور كه مي من فكر ميو 

رسـد يـك    به ذهنم مـي ولي كنم فرمودند عرض در واقع راجع به همين مسائلي كه دوستان بحثم را  خواستم مي من حاال

هـا   در شـعبه با بيان متفاوتي يك حرفهاي شايد متفاوتي را بتوانم تقديمتان بكنم چالشها و فرصـتهاي سيسـتم بـانكي    خرده 

كه اينها فرصـتهاي سيسـتم بـانكي     مردم خوب و وفادار ما هستند ،من اگر بخواهم توضيح بدهم در فرصتها .مشخص هستند

مردم به نظام بانكي است كه اينها جزو فرصتهاي ما هستند در عين حال چالش هم هستند يعنـي شـما    سيعاعتماد و هستند

به يك چالش چون مردم ما نسبت به اين نظـام دچـار   فرصت چگونه مخدوش شد و تبديل شد اين ببينيد در اين وقايع اخير 

بيان اين چالش ما سعي د اگر دو تا موضوع را در يك شك و ترديدهايي شدند بگذريم كه بيان صورت مسئله بيان درستي نبو

   :توانست پاسخگوي اعتماد عمومي هم باشد كنم كه مي فكر مي ،عنوان آسيب شناسي يم بهكن كرديم خوب شناسايي  مي

گذاريم در رأس سيستم بانكي يا در مناصـب مهـم بـانكي ايـن يكـي از بحثهـاي آسـيب         چرا افراد غيرمتخصص را مي -1

   ، ست كه بايد به آن توجه شودشناسانه ا

وقتـي كـه يـك     )كـنم  م احساس ميا خود را در جمع خانوادهبرم ولي  كنم از اين تعبير كه بكار مي عذرخواهي مي(چرا  -2

ايـن يكـي ديگـر از بحثهـا     كنـيم   زند ما به جاي اينكه دزد را تنبيه بكنيم صاحب خانه را داريم تنبيه مي اي مي دزدي به خانه

   .لحاظ آسيب شناسياست از 



فرمودنـد بگوييـد    اي دزدي كـرده  خدمتشان رسيدند عرض كردند كه يك طلبه بروجرديالعظمي اله  مرحوم حضرت آيت

در بيـرون از  مـن خيلـي   كه دانيد  مي شما بسيار خوبواقعاً  .اينكار را كردهيك دزدي كه لباس طلبگي ما را هم دزديده بوده 

كـنم   برگزار ميهمكاران خودم  روم فقط كالسها را براي دانشگاه هم كالس نميدر كنم حتي ديگر  بانك پاسارگاد صحبت نمي

داند امروز در محضر شما عزيزان حضور پيدا كـردم كـه بگـويم     رسم ديگر جاي ديگري هم درس بدهم ولي خدا مي چون نمي

  . كنيد بوسيم و به خاطر اين مجاهدتي كه شما داريد تحمل مي انكها ميما مديران ارشد بدست پاك شما را 

ها را ستبر كرديد و در خدمت مردم هستيد كارتان ستودني است  اين چالشي كه پيش آمده و شما همچنان سرافراز سينه

مـن در خـدمت   . خواهد بخشيد خواهد كرد و استمرارا همچنان احياء گذشته ما رو تاريخ بانكداري پر افتخار  و به ياد ماندني

هـا   رفتم شـعبه  خيلي مسئوليت داشتم بصورت ناشناس و ناشناخته مي در بانك ملياي كه  مخصوصاً در دوره سالهاييشما در 

خيلي زود حاال شايد هم بعضي از اينها را بعضي از دوستان شنيده باشند طوريكه بعد از مدتي همكاران ما  .كردم را بازديد مي

هاي ميزشان كه اين آدمي كه پشـت باجـه هسـت را     هوشمندانه عكس من را تكثير كرده بودند و گذاشته بودند زير شيشهو 

   .دادند نكند كه مديرعامل بانك ملي است يك تطبيقي مي

ادم ايـن  چالشها و فرصـتها آنجاسـت مـن اعتقـ     ،ها را ديدم ها را ديدم هم تلخي هاي زيبايي را ديدم هم زيبايي واقعاً صحنه

هاي مـا هسـتند و مـا     خاكريز مقدم اقتصاد كشور شعبهبه قول جناب آقاي دكتر پاشايي فام كه فرمودند هست كه صف مقدم 

تـوانيم   شـود و مـي   ها شروع مي توسعه اقتصادي ما از همين شعبهو آنجا اين كشور را آباد بكنيم آباداني كشور ما از توانيم  مي

كنـد   اش خـوب رشـد مـي    اي منـابع  چـرا يـك شـعبه   كـه  يم ا هك سؤالي را از خودمان پرسيديتاكنون برعكس آن عمل كنيم 

كند  اش خوب رشد نمي برعكس است هم منابعاي  معوقاتش كم است تسهيالت هم زياد داده نه كه نداده باشد ولي يك شعبه

و مـن فكـر    ؟اين فـرق كجاسـت   .د داشته باشديك فرقي بايد يكجا وجوهم تسهيالتش كم است هم معوقاتش هم زياد است 

حقيقت مطلـب   .نظام بانكي تعريف كنيمدر يك بانكدار موفق را بخواهيم ويژگيهاي در صورتيكه ما هست  ي زياديعلتهاكنم  مي

ديگر با همـ كنم ما  فكر ميو  وجود نداردو خصوصي  بانكهاي دولتي ميانتفكيك  توانم بگويم كه واقعاً چنين ميرا با اجازه عزيزان 

شود اين رقابت درست و ممدوحي نيست كه اگر مـا كـاري را بكنـيم     و حتي اين رقابتي كه اين روزها توصيه ميفرقي نداريم 

بايـد خيلـي    داد يكـي از بحثهـايي اسـت كـه شـما      كه حاال توضيح خواهمكه خدايي نكرده نظام بانكي بخواهد لطمه بخورد 

كنيـد   يـابي مـي   ارزواقعاً وقتي شما مواجه هستيد  گذاران و سپرده ا مردممخصوصاً مسئوليت شما در صف كه ب .مراقبت بكنيد

دانـش كـار بـانكي اسـت هوشـمند اسـت دور خـودش        مملـو از  اي يك همكار عزيـزي در شـعبه    بينيد كه يك رئيس شعبه مي

مثل يك كارآگاه بسيار ورزيـده تمـام بـاال و پـايين      دقيقه 10ظرف كه  داريم اي ما يك رئيس شعبه .چرخد سرگردان نيست نمي

اشـاره كـردم    .آن ويژگيها امانتـداري هـم هسـت   خوب توي كه بايد با اين كار بكند يا نكند دهد  يك مشتري را تشخيص مي

، مدهـ  گـويم درس نمـي   اي مي نم اخالق حرفهز هايمان حرف مي نگاه كنيد من توي اين كالسي كه براي بچه .بحث امانتداري

   :زنم حرف ميساعت هم  15برايشان 

   ،دهم ويژگي يك بانكدار خوب را توضيح مي -1

   ،دهم هاي بانك خودمان را برايشان توضيح مي ويژگي -2

   .اد مطرح كنيدگويم كه شما انتظاراتتان را از بانك پاسارگ مي -3

كـنم ايـن اسـت     ولي يكي از بحثهايي كه خيلي جدي با آنها مطرح مي كشد طول مي اين صحبتهاي من با آنهاساعت  15

هـا جواننـد تقريبـاً     چـون بچـه   نفـر اسـت،   54نفر است يا  27يبي از يا يك ضر نفر است 27معموالً يا  كهما كالسهاي  دركه 

پرسـم   يـا حتـي مـي   پرسم كه آيا خواهر، برادر و مادر و پدرتان  ميكنند  اغلبشان مجرد هستند در خانه پدر و مادر زندگي مي

شـود در كـالس خيلـي كـم      شما باورتان مـي اين اقوامتان از موجودي و امكانات مالي شما اطالع دارند چند نفر از  ،همسرتان

ن چيـزي كـه راز   يعنـي آ  .كنـد  كند بگويم هيچكس در بعضي از كالسها هيچكس دستش را باال نمـي  كسي دستش را باال مي



گذارنـد روي ميـز    ايـن را مـي   با طيب خاطر و با اطمينانبرند خيلي راحت  هست اين را ميآيد و داراييهايشان  مردم به حساب مي

   .اين چقدر ارزش دارد روند گيرند و مي شما يك كاغذ تحويل مي

آن احسـن   فتبـارك اهللا و احسـن الخـالقين   فرماينـد   آن شأني نيست كـه خداونـد مـي    ؟شأن خدايي نيستآيا واقعاً شأن شما 

ني و خدايي نكرده شـرور و خطاكـار را   جا ،فرمايند معلوم هست كه هر مخلوقي را ايشان نميفرمايند  الخالقيني كه خداوند مي

آن انسـان خليفـه الهـي چـه كسـي      تواند خليفه اهللا شود  كه منظورش نيست قطعاً و يقيناً منظور خداوند انساني است كه مي

ما به همه همكارانمـان  گذارد  درستكار انساني است كه به مردم احترام مينسان راستگو و آن ااست آن امين آن انسان متوكل 

آيا شـما هـم نـوكري مـردم را     افتخارم نوكري مردم است گوييم ببينيد كه بنده كه مديرعامل بانك شما هستم  گوييم، مي مي

   ؟پذيريد مي

ارباب يعني چي اربـاب   ،يا كسي كه ارباب رجوع هستگوييم كه مراجعه كننده  اين يك واقعيتي است عزيزان ما وقتي مي

در مقابلش هست بايد قبول كند كه خادم آن ارباب است من بارها شده رفتم توي يك بانـك  رجوع يعني چي يعني كسي كه 

ديـدم كـه    كردم صحبت كميدهند يك  كنم كه حتي ديدم جواب نميايستادم پشت باجه عرض برم چه بانكي  حاال اسم نمي

مـثالً   اي كـه  در يك شـعبه  خواند به رئيس شعبه سرش پايين بود داشت روزنامه مياي ندارد رفتم پيش رئيس شع اصالً فايده

ان باشد خودش نشسـته دارد  توي ميداوج ازدحام كه رئيس شعبه بايد بلند شود و حضور داشته باشد صبح در آن  10ساعت 

 ،سالمم را داده بعد گفتم حضرت آقاخواند بعد من ايستادم جلويش سالم كردم با يك تأمل و مثالً تأخيري جواب  ميروزنامه 

افتاده و ايستاده و  بعد با يك تأمل ديگري سرش را بلند كرده بعد چشمش به منببخشيد آقاي رئيس من يك عرضي داشتم 

ايـن   در دوره فوق ليسـانس  مثالًبعد معلوم شده  ؟اين درست است آيا "كنم استاد تعظيم عرض مي" :عالم كردبا صداي بلند ا

چقدر خوب است كه ما به مردمانمان همـان شـأني    است دوره ليسانس مثالً با من كالس داشتهدر دانشجوي من بوده يا فرد 

در را كه آنها به ما دادند را ما هم شأن آنها را رعايت كنيم آنها ما را امين خودشان قرار دادند بزرگترين راز خودشان را بـا مـا   

ن تأكيـدي را كـه عزيـزان    بخـواهيم ايـ  كنم كه ما اگـر   فكر مي. رعايت كنيمما اين امانت را  الزم است گذارند و واقعاً ميان مي

هـا و   توجـه قـرار بـدهيم آنوقـت بايـد روي مـديريت شـعبه       اصلي بانكها مورد سرمايه  عنوان بهكردند بحث سرمايه انساني را 

اوالً كـه مـا بايـد همـانطور كـه      كـنم   مي بيانفراز را  ونكته حاال چند  من .ها يك دقت جدي داشته باشيم همكاران در شعبه

به سمت كمال جويي حركـت   خوب اگر بخواهيماكمل كمال جويان هست ما هم به سمت كمال جويي حركت كنيم خداوند 

آن گويد انسـان آن چيـزي نيسـت كـه انجـام داده انسـان        ميو كند  اشاره ميانصافاً حاال به قول يك فيلسوف غربي كه كنيم 

  شـما اگـر   ال االن خودتـان يـك ضـرب و تقسـيمي بكنيـد      حا ،چيزي است كه هنوز انجام نداده يعني چي يعني يك دنيا كار

عمر ميليون ثانيه  207ميليارد و  2شود  ثانيه تقريباً مي 3600ساعت ضربدر  24و ضربدر  360ضربدر سال عمرتان باشد  70

خـودم  توانيد فردا جواب خدا را بدهيد  شود شما مي توي اين ماتريس چه جوري پر ميمحفظه  207ميليارد و  2شماست اين 

اش را  ثانيـه  500ميليارد و  1 ثانيه بگويم 207ميليارد و  2در اين توانم جواب خدا را بدهم كه  ميچنين كنم من  را عرض مي

به اوج برساند سيستم بـانكي اگـر   صاد كشور را تواند اقت هدر دادم براي همين است كه من تصورم اين است سيستم بانكي مي

ايـن كشـور را بـه اوج و قلـه     ايسـتند  در كنار هم بها هستند  و عرض كردم خاكريز اول هم شعبهبوده اراده كند همه منسجم 

  .تواند برساند در سطح دنيا مي درخشاني

  جويد رنگ و بووز كمال و حسن                              هر يك از ذرات اندر جستجو 

  غير عشق اندر دل يك قطره نيست                         عشق اندر ذره نيست جز فروغ 

عشق باشد همه زندگي هست همه آخرت هم هست اگر خالي از عشـق  از اين تعبير موالناست واقعاً تمام ذرات انسان اگر 

گويم نبايـد   گويم فقط نمي سود شعبه باشيد ميبه فكر  بايد فقط يك رئيس شعبه واقعاً عنوان به شما آيا. باشد هيچي را ندارد

چـه عضـو هيـأت     و مـديرعامل عنوان  بهبنده چه  ،ها در ستاد به نظر من يك مدير چه رئيس شعبه چه مدير امور شعبهباشيد 



از آنهـا غافـل   نكنـيم  رعايـت   را انساني اسـت هاي  كه مربوط به سرمايه هاي ديگري و جنبهسود باشيم فقط به فكر اگر مديره 

   .خواهيم ماند

حـاال چـون ايـن روزهـا هـم       ،ما مثل يك تنيس بازي هسـتيم  به عبارتي .را اشاره خواهم كردها  اي از آن جنبه شمه حاال

بجـاي اينكـه   فينال آن طول كشيد عـرض كـنم كـه    ساعت  6 و تاريخي بود ابقهسمكه فينال تنيس استراليا هم برگزار شده 

خـورد در   آن تـوپ مـي  كنـيم   حواسمان به توپ و زمين و تور و راكت و بازيكن مقابل باشد متوالياً به تابلوي امتيازات نگاه مي

 اسـت  اي كه سرمايه اصلي آن نيروي انسـاني  واقعاً بايد در رابطه با مديريت يك مجموعه .توانيم بگيريم رود نمي زمين ما و مي

كنم مثالً آموزش يـك بحـث    البته فكر مي ،باشند همديران ما داشتاي را   ت ويژهاتوجهو سوددهي قام و اعداد خيلي فراتر از ار

كنـد بـا سـرعت     مطمئناً با اعتماد به نفس برخورد مـي خوب آموزش ديده باشد بسيار مهمي است يك همكار ما در شعبه اگر 

  .شود اشتباه مرتكب نمي ،دهد عمل درست انجام مي و كند عمل مي

كنم بحث آموزش باشد كـه تصـور مـن     آن من فكر مي  اهم عنوان بهاز اين بحثهايي كه در رابطه با سرمايه انساني هست  

بيـنم بعضـي از اشـتباهاتي را كـه      ميدر بانكها داشته باشيم من يك جهاد آموزشي  و يك بسيج آموزشياين است كه ما بايد 

همكـاران نخبـه مـا هـم      ،دهند همكاران فرهيخته ما هم هستند نه همكاران جـوان مـا   ها انجام مي شعبهاالن همكاران ما در 

كنيم اينطوري نيست كه مثالً براحتي هم بتـوانيم   هستند و واقعاً هم ما با يك وسواسي اين همكارها را دعوت به همكاري مي

يـا  دانستند  بينيم كه بعضي از بديهيات اعتبارات را نمي رويم مي مي بينيم مثالً در معوقات وقتي اين انتخاب را انجام بدهيم مي

   .وجود داشته باشدممكن هست اشكاالت جدي كه بينيد  رويد مي بحث جذب منابعشان شما مي در مورد

بينيد اين آموزش، آموزش عملياتي نبوده آموزش بانكها بايـد خيلـي عمليـاتي باشـد      هايي شما در عمل مي توي يك حوزه

اي آمده يكسـري مفـاهيمي    كردم اين روزها در رابطه با بحث مثالً اعتبارات اسنادي ديدم يك جزوه من دو تا جزوه را نگاه مي

يك جزوه ديگر هم آن استاد خيلي عملياتي بـه  و در به اين قضيه نگاه نكرده است خيلي فني هست ولي عملياتي  را گفته كه

فرصـت مـن   خيلي ياري بدهيم خيلي كمكشان بكنـيم   ها اين آموزشكاران خودمان را در باالخره ما بايد هم ،قضيه نگاه كرده

و تجربي خودتان را  هاي دانش جا هستيد شما اين ذخيرهخواهم كه عرض كنم به شما اساتيد كه اين هم محدود است ولي مي

دانيدكـه اگـر    و شـما آنقـدر مـي   نتقل بكنيم همه وظيفه داريم كه به جوانانمان م دين به ملت ايران دين به وطنمان عنوان به

باز هم اين جـا دارد كـه سـي سـال ديگـر از ايـن       براي آموزش همكاران جوان ها وقت بگذاريد  روزي يك ساعت هم در شعبه

  .بشوددانش شما و تجربيات شما استفاده 

يعنـي  يك كارگاه آموزشـي هـم هسـت    و آن اين است كه هر ميزي ما يك بحثي را توي مجموعه خودمان تعريف كرديم 

بانـك  از  كه دقيقي اطالعات خصوصاً همو  بانكهاي خصوصي عموماً درلحمداهللا توي اين مدت فقط كارگاه انجام كار نيست و ا

هـاي مـا را بـه     مديريت شـعبه  %60همكاران جوان ما حدود آغاز كرديم مان را  تازه سال هفتم كنم ما دارم عرض مي پاسارگاد

ايـن مجموعـه   % 60عضو ارشد تعريف بكنـيم  عنوان  را بهمعاون شعبه و شعبه ها را رئيس  يعني اگر مديريت شعبهعهده دارند 

سـال پـيش    2يا مثالً سال و چند ماه قبل به ما پيوستند و بانك را با آنها شروع كرديم  6سال  7االن از همكاراني هستند كه 

جهاد و تالشي است كه به نظر من در حـد  خوب اين نشان دهنده احترام و كنند  به ترتيب اينها دارند رشد مييوستند به ما پ

. و رشـد بكننـد   ها آموزش ببينند فرهيخته و كارآزموده ما انجام دادند براي اينكه اين بچه و كه همكاران ارشد ي استمجاهدت

تواند خيلـي مـؤثر و    ها فراهم بكنيم اين فضا مي شعبهاگر بتوانيم اين فضا را در دهم كه  عرضم را خاتمه مي عرشبا اين  و حاال

سـمت فرهيختگـي   مفيد باشد ما همكاران فرهيخته مان عاشق هم هستند و همكاران عاشقمان هم يعني جوانانمان هـم بـه   

  .گيرند دارند اوج مي

  خوب يا بد هر چه هست آثار ماست                                  كردار ماست  اين جهان آيينه                     

  و سخت كار ما كردند هم آسان                             اهل علم و اهل عشق و اهل تخت                      



  اهل عشق آيين زيبايي گشود                                     اهل علم آمد به دانايي فزود                    

  عاشقان انگيزه را آراستند                                      عالمان انديشه را پيراستند                     

آرزوي توفيـق و سـربلندي   من واقعاً اعتقادم اين است كه بانك پاسارگاد مصداق اين شعر است و انشاءاهللا براي همـه شـما   

تواند خدايي نكـرده   كه مي كنم و عنايت داشته باشيد كه هر تالش شما اگر همراه با هوشمندي نباشد تالشي است خدشه پذير مي

بوسـم و از   سپارم و متواضعانه دست شما را مـي  از درونش اتفاقات ناخوشايندي هم خارج شود همه شما را به خداي بزرگ مي

كنيـد   ها و استرسها و فشارهاي روحي و رواني را تحمـل مـي   اقتصاد كشور همه ناماليمات و سختيخاكريز اول  اينكه شما در

كـنم   داني مـي يك عضو كوچك اين خـانواده قـدر   عنوان بهدهيد از شما صميمانه  ولي همچنان به مجاهدت خودتان ادامه مي

  .اهللا و بركاته والسالم عليكم و حمت

  


