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ماهستان 
}گزارشها و یادداشتهای داخلی{

همزمان با افتتاح دویس��تمین ش��عبه بانک اقتصادنوین و همچنین دریافت جایزه بین المللی بنکر در 
س��ال 2008 میالدی که برای دومین بار و در دو سال پیاپی صورت گرفت، روابط عمومی بانک اقدام 
ب��ه برگزاری یک نشس��ت ویژه با حضور نمایندگان روزنامه های اقتص��ادی و چند خبرگزاری کرد که 
در آغاز خانم حق ش��عار رئیس روابط عمومی اطالعات نخستین را درباره چرایی شکل گیری نشست به 

اطالع حضار رس��انید، از جمله اینکه  : 
در سال جاری به دلیل افزایش حجم کارها در بخشهای مختلف و کمبود وقت، سعادت دیدار حضوری 
را، کمتر داشتیم، این در حالی است که در سال گذشته همه ماهه یک، یا دو نشست داشتیم، اما می دانید 
که روابط عمومی در جهت اطالع رس��انی پیوس��ته و هر روزه،  اخبار گوناگون بانک را از درگاه اینترنتی 

بانک، با نشانی www.enbank.ir در اختیار مخاطبها قرار داده است.
امروز، به دو مقوله مهم اش��اره داریم که توس��ط آقای مهندس یزد خواستی قائم مقام مدیرعامل بانک 

اقتصادنوین اطالع رسانی می شود.
سپس مهندس یزدخواستی اطالعات الزم را در اختیار کلیه شرکت کنندگان در این نشست قرار داد که 

جمعبندی آن این چنین بود:
• با افتتاح شعبه سهروردی، توانستیم به رقم 200 در تعداد برسیم که به این صورت بانک اقتصادنوین  
همچنان بزرگترین شبکه بانک خصوصی شناخته می شود، در ضمن بزرگترین شبکه بانکداری الکترونیکی 
را در اختیار داریم که از جمله می توان اشاره کرد به 113550 پایانه فروش که در 114167 نقطه کشور با 
مشتریانمان در تماس هستیم، در تعدادی از شعب نیز باجه بانکداری الکترونیکی را دایر کرده ایم تا از این 
راه نیز، در خدمت مشتریان باشیم، که این موفقیتهای چشمگیر در سایه رفتار، برنامه ریزی فعال و کوشش 

همه شهروندان بانک اقتصادنوین حاصل شده است.
• در جذب سپرده ها رشد 37 درصدی را تجربه کردیم. 

• در ضمانت نامه های ریالی با 8209 میلیارد ریال افزون بر 57 درصد رشد داشته ایم و در ضمانت نامه های 

ارزی نیز از رقم 225 میلیارد ریال دالر گذشته ایم، به همین ترتیب نیز بیشتر از 60/000 مورد تسهیالت را در 
اختیار گرفتیم که توانستیم نقش تعیین کننده  ای را در سرمایه در گردش و حفظ تولید و رشد اقتصادی کشور 
داشته باشیم. در ضمن اشاره می کنم به ارائه خدمات بانکی در زمینه بدعت گذاری و نو آوری در سپرده گذاری 

در بخشهای فیروزه، رویش و عقیق، برای کودکان، خانمها و نیز همگانی که بسیار موفق نشان میدهد.
• همانگونه که اشاره کردم، دومین زمینه موفقیت بانک اقتصادنوین در زمینه دریافت جایزه بین المللی بنکر، 
برای دومین س��ال بوده که اطالعات جدید آن در اختیار همگان قرار خواهد گرفت، اما قرار گرفتن نام بانک 
اقتصادنوین در تاریخ بانکداری جهانی به عنوان بانک س��ال جمهوری اس��المی ایران آنهم برای دومین سال 

پیاپی مایه افتخار ما و نمایش تصویر پر از موفقیت این بانک به شمار می آید.
• وي ادام��ه داد: این موفقیت بزرگ بانک اقتصادنوین همزمان با عبور بي خطر از بحران مالي اخیر جهان 

بود که طي آن قلمرو هاي اقتصادي، مالي، تجاري و بانکي بسیاري در گوشه و کنار دنیا با آسیب 
جدي مواجه شد و محیط کسب و کار ناپایداري بر بازارهاي پولي و سرمایه کشورهاي مختلف 

سایه افکند.
• به اطالعتان می رسانم، طی مراسمی که از سوی بنکر و با حضور 158 کشور جهان 

در لندن برگزار ش��د، دکتر رس��ول اف مدیرعامل بانک اقتصادنوین، تندیس و لوح 
ویژه را دریافت کردند، که نش��اندهنده تداوم موفقیت در همه بخشهای فعال 

بانک است.
با تبریک مجدد به مش��تریان و سهامداران اعالم می کنم، تالش تیمی و 
اعتماد مردم عزیز باعث ش��د تا در عرصه های بین المللی چنین افتخاری را 

کسب کنیم.
هم��ه اطالعات به صورت کامل در دیگر خبرها و گزارش��های بعدی، 

اعالم خواهد شد.

در نشست رسانه ای بانک 
اقتصادنوین عنوان شد

کسب جایزه
 بین المللی بنکر 
برای دومین سال و 
افتتاح دویستمین شعبه

قرار گرفتن نام بانک اقتصادنوین در
 تاریخ بانکداری جهانی به عنوان بانک 
سال جمهوری اسالمی ایران آنهم برای 

دومین سال پیاپی مایه افتخار ما و نمایش 
تصویر پر از موفقیت این بانک 

به شمار می آید.

تالش تیمی و اعتماد مردم 
عزیز باعث شد تا در 
عرصه های بین المللی 
چنین افتخاری را 
کسب کنیم
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در گفتگوی ویژه با "کابلی" آنچه آمد نگاه و زبان 
او بود، بی هیچ س��ؤالی در روابط عمومی نشس��ت و 
میهمان نوازی کرد، گرچه خانم زهرا حق شعار و احمد 
لطفی و من به عنوان میزبان رو در رویش نشس��ته 
بودیم، ام��ا این هنرمند و خالق "حاف��ظ" به روایت 
خط نوشته محس��ور کننده اش، بدون هیچ تکلفی از 
همه چیز گفت و گفت و آنچه در پی می آید حرفهای 
اوست که در هیچ کجا و هیچ نشریه ای نمونه اش را 
نخواهید یافت به ویژه آنکه از س��فری دور هم آمده 
بود، سفری که رسم و حال ایرانیها را برایش ترسیم 

کرده بودند.
•  دوس��تی را یافتم که بین ای��ن دیدار و دیدار 
قبلی اش با من 35 س��ال فاصله داش��ت، که در آن 
دوره حضور در وطن، قهرمان بدنس��ازی هم ش��ده 
ب��ود که تا اینجایش چندان مهم نبود، اما باورش را 
درباره ایران، سرزمین مادری از دست نداده بود، این 
را وقتی دریافتم که دیدم یکی از خط نویس��ی های 
مرا روی پوس��تش حک کرده ب��ود، فکر کنید یک 
ایران��ی در "وس��ت ویرجینیا" در پیوند با خط زیبای 
فارس��ی و ش��عری از حافظ، که بدان��د هیچگاه از 
س��رزمینش دور نبوده است،"هیچ سازی ماهیان را 

چون صدای آب نیست«
وقتی از وطن دور هس��تی آن احساس ژنتیکی و 
توارث��ی در وطن بودن و در وطن زیس��ت کردن را 

درک می کنی.
هیچ ایرانی نیس��ت که به خاطر ریش��ه هایش از 
ساختار فرهنگ و تمدن ایرانی دور بماند، در موزه ها 
می توانی آثار ارزشمند هنر و تاریخ این وطن را ببینی، 

این اس��ت که فهمی��دم هر ایرانی منتظ��ر بازدیدن 
خاطره هایش در کوچه پس کوچه های کودکی و در 

بستر خاطراتش است.
 پشتوانه ایرانی، نام بزرگ ایران و نام آوران ایران 
است، گمان نمی کنم کس��ی از قومیت ایرانی حس 
دوست داشتن وطن و پیوند به ایران دوستی را نداند، 

زیرا که؛ قطره دریاست، اگر با دریاست. 

اینجاست که هر آدمی تالش می کند به اقیانوس 
خود بپیوندد، در این س��فر پر شدم از خاطراتی که بار 
دیگر برایم زنده ش��د، اما خوش��حالم که بازگشته ام، 
درس��ت مثل پیوند یک قطره با دریا، این احس��اس 
متف��اوت در م��ن ی��ا آدمهای��ی مثل من ب��ه خاطر 
ش��کلگیری زندگ��ی خودمان اس��ت، هنرمند بدون 
جامع��ه، به لحظه فنا و پایان می رس��د. حافظ ایرانی 
بود و ایرانی ماند و دل در چین و خم و شکن عشق 

ایرانی داشت.
و من می گویم: پس وقتی اش�عار زیبای 
حاف�ظ، ای�ن رن�د خرابات�ی را ب�ا آن خط 
شکسته دلربا پیوند دادی، همچون قطره به 

دریای هنر ایرانی پیوستی.
و می خندد...

و ادامه می دهم: بگذارید پرسشی داشته 
باش�م، ضرورت پیوند بی�ن فرهنگ ایرانی 
و مؤسس�ات اقتص�ادی در جامع�ه ایرانی 

چیست؟
•  هنرمن��د جماعت در هر رش��ته ای که باش��د، 
وقت��ی درحال خلق اثر و دلبس��تگی برای تولید یک 

کار هنری است اگر آن چشم انتظاری و نگاه مشتاق 
در جهت اتفاق هنری و خرید آثار نباشد، به طور حتم 

دست و دلش به کار نمی رود.
اینجاس��ت که باید بپذیریم، م��ردم و جامعه و به 
وی��ژه خری��داران آثار هن��ری در ایج��اد رویدادهای 
هنری و فرهنگی نقش به سزایی دارند، این ارتباطات 
فرهنگی، یک��ی از اتفاق��ات و رویدادهای جذاب در 
اقت��دار و ماندگی و ماندگاری فرهنگ و هنر اس��ت، 
ارتباطی که هر ک��س در هر مرتبه ای وقتی کنارش 
قرار می گیرد احساس مانایی می کند و آنکه دور مانده 
احس��اس عجیبی پیدا می کند که ای کاش سرو دلم 
ب��ه هنر بند بود. اما هنر نه علم اس��ت و نه می تواند 
دانش��گاه باش��د، به نظر من یک جریان و به نوعی 
ودیعه الهی است، کم و زیادش مهم نیست، بهرحال 
ودیعه ای اس��ت که از س��وی خدا دریاف��ت کرده، با 
اینهمه هنری که روزمره کار می ش��ود، یک ش��غل 

است برای ارتزاق که هنر نیست.
به همین لحاظ هم هست که به 

کار و وضعیتی هنر اتالق 
می کنیم که جدا از 

ریش��ه هایش، 
اجرا  زمان  در 

اشاره:
دیوان حافظ، این شاعر عاشق شیرازی، به هزار رنگ و نام و خط و نقاشی 
و تصویر، در همه خانه های ایرانی حضوری مداوم و همیشگی دارد. در این 
میان بی گمان، ))دیوان حافظ(( به خط شکسته نستعلیق استاد یداهلل کابلی 
خوانس�اری که با همت و س�رمایه گذاری بانک اقتصاد نوین و تالش ویژه 
روابط عمومی به زیور طبع آراس�ته ش�ده اس�ت، چنان زیبا و درخش�نده و 

ماندگار شده که جای ستایش و سپاس فراوان دارد.
به دنبال حضور فعال بانک اقتصاد نوین )به عنوان یک مؤسس�ه اقتصادی( 
در زمینه ه�ای فرهنگی هنری جامعه ایران�ی، ))دیوان حافظ(( به خط زیبا و 
آسمانی استاد کابلی با جانمایه شعرهای این رند بیدار، پلی است قرار گرفته 
میان دو هنر خط و ش�عر، و پاسداشتی است از فرهنگ ایرانی. از همین رو 
و بر اساس دیدگاه و چشم انداز درخشان همکاریها و حمایتهای گسترده از 
سوی بانک نوینمان برای حفظ آثار فرهنگی – هنری، با استاد یداهلل کابلی 
خوانس�اری به گفتگوی صمیمانه ای نشس�ته ایم که به همه ش�ما عاشقان 
خط و ش�عر ایرانی تقدیم می گردد. امید اس�ت، این اثر یگانه و درخشنده 
که ارزشهای هنر آسمانی خوشنویسی را در همگامی شگفت آوری با شعر 
جاودانی ))حافظ(( پاسداری می کند و به یاری و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین، 
شکل گرفته است، مورد توجه همه دوستان فرهنگ شناس و اهل هنر قرار 

گیرد؛ که جز این نیز، نخواهد بود.
زیبایی شناسی و زیباسازی مفتون کننده با همه راز و رمز نهادینه شده در آن، 
مهمترین عامل ماندگاری در انواع هنرهای ایرانی است، برای ورود و رسوخ 
به هزارتوی این هنرها، باید اهل مکاش�فه و س�فری دور و دراز به تاریخ بود، 
هنرمندی که با استفاده از یک بوم سفید و قلم مو و رنگ، دنیایی از وجد و شور 
و اشتیاق را می آفریند، طبیعت و عشق و ابهام را در ذره ذره اثری که خلق کرده 

جایگزاری می کند و آنرا به گنجینه آثار ارزشمند این مرز و بوم می افزاید.
کاشیکاریهای مفتون کننده و سحرانگیز در معماری سازه های هنری ماندگار، 
ستون بندیهای محاسبه شده در مساجد ایرانی، همه و همه تنها بخشی از 

این خالقیتهای پر از اعجاب اس�ت، اما آنچه ب�ه این آثار، ارزش و اهمیت 
جهانی و ابدی می بخش�د، خطوطی اس�ت که توس�ط دستهای معجزه گر 
هنرمند ایرانی به وجود آمده، خطوط و خط نقاشیهای عظیمی که به هنگام 
روبرویی چنان مجذوبت می کند که هر پایی در برابرش سست می شود و هر 
چشمی به آن گره می خورد، این دلهره جذب کننده تماشایی در همه تاریخ 
هنر ایران وجود داشته است. حکیم توس وقتی بیت به بیت شاهنامه اش را 
طراحی می کرد نمیدانست چه عظمتی را شکل میدهد، یا می دانست و خود 
البالی اشعارش فارغ از این جهان ازلی و ابدی چنان عاشقانه می زیست 
ک�ه هی�چ جاه و مقامی را طلب نمی کرد تا به پیری و اندوه رس�ید و پس از 
وی بسیاری از نام و زحمتش و هنرش به ثروتهای افسانه ای رسیدند، اما 
میدانس�ت هنرمندان دیگری چون او، شاهنامه اش را به زیبایی خطاطی و 

تذهیب و جال خواهند بخشید.
حافظ اما با رندی و اعجاز، چنان معجزه کرد که امروزه در هر خانه ایرانی 
جای ویژه ای را آمیخته به احترام کس�ب کرده است و هنرمندان دیگری 
پ�س از وی، به بزرگداش�ت هنرش هم�ت گمارده اند، تصویر س�ازیها، 
مینیاتورها، نقاشیها و مهمتر از همه خوشنویسی بیت به بیت این اشعار 
ب�ر عظمت و زیبای�ی هنر حافظ در مان�دگاری ابدی و نشس�تن بر دلها 
اف�زوده اس�ت و در این میان حافظ به خط اس�تاد هن�ر خطاطی، "یداهلل 
کابلی خوانس�اری" چراغ دیگری اس�ت که بر دیواره هنر ایران روشن و 

آویخته، نورافشانی می کند.

با استاد 
یداهلل کابلی

 هیچ سازی ماهیان را چون صدای آب نیست
محمدعلی عرفی نژاد

•   باید بپذیریم، مردم و جامعه و به ویژه 
خریداران آثار هنری در ایجاد رویدادهای 

هنری و فرهنگی نقش به سزایی دارند، 
این ارتباطات فرهنگی، یکی از اتفاقات و 

رویدادهای جذاب در اقتدار و ماندگی 
و ماندگاری فرهنگ و هنر است

 رویدادهای 
فرهنگی -  هنری بانک

باغ ماه
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با گوشت و پوست مخاطبش ارتباط برقرار کند، مشتاق 
هنر در ارتباط با همه اندیش��ه هایش و باورهایی که به 
آن معترف ش��ده، دیگر به هیچ وجه جدایی نمی پذیرد، 
در همین وضعیت است که وقتی به یک اثر تولید شده 
همراه با شور و عشق و بداعت دل می دهیم، یعنی یکی 

از بخشهای هنری را جذب کرده ایم.
اس�تاد یداهلل کابلی گوی�ا هم خاطراتش 
را همچون مجموع�ه ای دیجیتال رها کرده 
و چنان آنها را دسته بندی به گونه ای هنری 
و فرهنگی کرده که قرار اس�ت بخش�ی از 
تاری�خ را در خ�ود جای دهد ب�ه ویژه آنجا 
که در س�رزمین پر از هن�ر و فرهنگ ایران 
گ�ردش می کن�د. رس�وخ هن�ری از طریق 
خوشنویس�ی ب�دون تردید برای همیش�ه 

می تواند ماندگار باشد.
•   هنر در س��رزمین من هزاران سال سابقه دارد، 
در کن��ار انواع هنر، خوشنویس��ی، که بدان دلبس��ته 
ش��ده ام به نظر من می تواند مهمتر باش��د. این هنر 
با جامعه و جامعه شناس��ی ارتباطی تنگاتنگ دارد و 
چون هنرمند اگر جامعه نگر نباش��د یکسویه حرکت 

می کند، بنابراین باید از خوشنویسی به همه هنرهای 
دیگ��ر در ایران نقب زد. بالندگی هنر برای هنر مثل 
باروت است که پش��ت هنر ایستاده است. همه ما از 
این موضوع به خوبی درک کرده ایم، که همه دلهای 
عاشق و فرهیخته در هنر به صلح میرسد، هنر ایرانی 
هی��چ زر و زی��وری نمی خواهد، خودش شناس��نامه 

خودش است، برای دلبری احتیاج به ادکلن ندارد.

خوشنویسی ایرانی در متروپولیتن
م��ن در مطالعاتی ک��ه برای حف��ظ رابطه با هنر 
داشته ام، به خوبی ش��اهد بودم که هنر خوشنویسی 
این مملکت ب��ر خالف تصور ما ک��ه فکر می کنیم 
آدمهای اروپایی و آمریکایی با هنرهای ما بیگانه اند، 
زیبنده تری��ن فضاه��ا را در موزه ه��ای مختلف و در 
گالریها و حتی میان کلکس��یونرهای مش��خصی به 
دس��ت آورده اس��ت، از جمله مهمتری��ن مکانها، من 
خوشنویسی ایرانی را در موزه متروپولیتن دیدم، باور 
کنید ترکها از جمله معتبرترین کارشناسان هنر ایرانی 
هستند، مجموعه های خوشنویسی از نظامی و میرعلی 
و میرعماد به ویژه آنهایی که به دوره صفویه میرسد، 
بخش��ی از همین آث��ار گرانبها اس��ت، در موزه های 
کشورهای دیگر آنقدر نسبت به مسائل هنری ما توجه 
دارند که سالنهای ویژه ایران را سمبل چند هزار سال 
تاریخ کرده اند، با فراوانی آثار در موضوع خوشنویسی 
در کتابخانه هاروارد، آرش��یو بس��یار ارزش��مندی از 
خط نوش��ته های ایران از گذش��ته های دور دارند که 
قرار بود یک کارشناس��ی وی��ژه روی آنها به صورت 
تاریخ نگاری صورت بگیرد، وقتی به این کتابخانه و 
مجموعه خوشنویسیهای تاریخ رفتم، فکر نمی کردم 
با چنین عظمتی روبرو ش��وم، من ب��ه گنجینه های 
عظیمی از خوشنویس��ی ایرانی رسیدم که بخشی از 
مجموع��ه آثار قرن هفتم را در بر می گرفت، میدانیم 
که قرن هشتم سر فصل پیدایش خط نستعلیق بود، 
وقتی به بررسی آثار پرداختم، هنر در یک دوره ویژه 
با ش��کل قوام یافته اش را کش��ف کردم، هنری که 
مکتب و شیوه ویژه ای را تعریف می کرد، در کنکاش 
روی ی��ک کتاب با خط تعلیق و نس��تعلیق در قرن 
هفت��م دریافتم، ما دارای چه جریان مهمی از هنر به 

خصوص در زمینه خوشنویسی هستیم.

در کار هن��ر همه بزرگان عقیده دارند هنر وقتی به 
اوج می رس��د که  بیانی باش��د از یگانگی دست و دل، 
گاهی دست قوی است و گاهی دل و درون. هیچکدام 

از این دو مورد به طور مجزا هنر را باعث نمی شوند.
دل بس��تن و چشم داش��تن در کار هنر، به قول 
افالطون ک��ه زیباترین بیان را در تعریف هنر دارد، 
ب��ه مثابه در اختیار گرفتن یک ودیعه الهی اس��ت، 
هنرمند تا زمانی که از معبر و مجرای الوهیت عبور 
نکرده باش��د، به هیچ وجه خداوند در دل و دستش 

طالع نمی شود.
با عنایت خداوند اس��ت که ب��ا ترکیبی از تالش 
درونی و بیرونی زیباترین پدیده ممکن برای ش��رح 
موضوع به وجود می آی��د، مقوله هنر در همه جهان 
و به ویژه در کش��ورهای صاحب تاریخ و اندیشه در 
جریانی ممتد به س��ر برده است اما در جاهایی مثل 
ایران عزیز خودمان یا در یونان و روم همیشه در اوج 

قرار داشته است.
نکته جالب در حرفها و دیدگاههای اس��تاد کابلی، 
به عنوان یک خطاط و خوشنویس، جهان نگری فعال 
او اس��ت. او موشکافانه به زوایای هنر و به تبع آن به 
فرهنگها خیره میشود و اس��تنتاج خود را همگون با 
تاریخن��گاری ارائه میدهد، جالبتر اینکه نوع نگاهش 
به ش��خصیت دکتر رس��ول اف به عنوان یاری رسان 

زمینه های هنری تعریف خاص خودش را دارد.
•   زیباترین پدیده ای که برای شرح موضوع هنر 
دیده ام در ش��هر "روم" و به همت دکتر رسول اف و 
با همراهی مهندس ش��ریفی پیش آمد، در این شهر 
که بعضی آن��را دروازه ای به س��وی هنر و فرهنگی 
ناب ش��ناخته اند هر روزه رفتیم و کنکاش کردیم، در 
همین سفر دیدم این شهر دارد تنگتر میشود و به هم 
ریخته تر، آن روز را روز کلیسا نامیده بودند، و در این 
روز ویژه، همه کلیساها و از جمله کلیسای "پانتئون" 
باز بود، و من به واقع دیدم "پانتئون" زیبا ترین پدیده 
هنری است، که حاصل تالش مخلوق است که تنها 

به یاری خالق صورت گرفته است.
- این کلیس��ا که بزرگترین پدیده عاشقانه برای 
هنرمند اس��ت، یک استوانه دیدم با 50 متر قطر و با 
ارتفاعی عظیم، تا 50 متری نقاش��یهای "میکل آنژ" 
اس��ت و جالبتر اینکه از 50 متر به ب��اال با تابلتهای 

سیمانی چیده ش��ده و این بلوکها در جمع به سمت 
مخروطی میرود که معلوم اس��ت بخش به بخش از 
قبل حساب شده و با طراحی ویژه شکل گرفته، آنجا 
بود ک��ه دریافتم در این معماری عجیب از وقتی پی 
کلیس��ا را گذاش��ته اند، جدا از معمار و معماران اصلی 
حضور پر هیبت "خداوندگار" هم قابل بررس��ی بوده 
اس��ت. جالب اینجاس��ت که وقتی کار هنر نقاشی و 
طراح��ی معماری آن تمام ش��ده پنج مت��ر باال را باز 
گذاشته اند، چراکه دیواره ها با باد و باران درگیر است و 
به هنگام خیزش توفانها، به خاطر باز بودن این 5 متر، 
هرچه آب و باد و باران اس��ت از الی شیارها حرکت 
میکند و هیچ صدمه و زیانی به نقاش��یها نمیرس��د، 
این نش��ان میدهد مجموعه ای از مطالعات انسانی و 
با اتکا به خداوند صورت گرفته، بنابراین به دلیل نبود 
نور کامل، بوته های گل همه به س��مت نور و مرکز 
ن��ور حرکت میکند، همان اتفاقی ک��ه در معماری و 
هن��ر ایرانی می افتد که به آن "شمس��ه" میگوییم و 
پنجره ای به س��وی خداوند را تعریف میکند، دیدار با 

طبیعتی که نور ندارد، اما کامل است و سبز.
  افالطون می گوید: هنرمند تا از مجرای الوهیت 
نگذش��ته باش��د، نمیتواند کار بزرگی خلق کند، هنر 
یعنی بی��ان نگاهها و نظره��ای ناممکن که ممکن 

شده است.
و اس��تاد خط و خط  نقاشیهای ایرانی هنوز در بند 

رخ مهتاب است و دل آگاهی... 
ای ب�ا م�ن و پنهان زدل، از دل س�المت 

میکنم، تو قبله ای هرجا روم... 
از دریچ��ه هن��ر همه چی��ز زیباس��ت و تقدیس 

زیبایی...
•   م��ن یقی��ن دارم زب��ان هنر به نوع��ی زبان 
ماندگاری است، بنابراین وقتی به موزه ها میرویم، در 
سیر و سلوک عاشقانه ای به هنر میرسیم، که دنیایی 

را به تحیر باز میدارد.
س��عدی نگاه قشنگی به زیبایی دارد و عالم باال و 
آن رخوت مدام که در نگاه هنرمند به مستی میرسد، 

فرزانه شاعر ایرانی میگوید:

باز از شراب دوشین، در سر خمار دارم
وز باغ وصل جانان، گل در کنار دارم

سرمست اگر به سودا، بر هر زبان جهانی
عیبم مکن که در سر، سودای یار دارم.

بعضی نگاهها از عالم باالست، گاهی از روبرو که 
ش��راب درونی و زیبایی یک حس عمیق به عینیت 
میرس��د، اینجاست که معشوقه ای زمینی هم میتواند 
آسمانی باش��د، و بر همین واقعیت وقتی دلت برای 

کسی میتپد، برای خالق وی می تپد؛
زان می که ریخت چشمت، در کاِم جان سعدی

تا بامداد محشر، سر در خمار دارم
پس این نگاه مس��تی مدام دارد که نمیشود از آن 
چش��م برگرفت فلس��فه هنر ب��ا ویژگیهایش از یک 

گفتگوی درونی ماست، که بعضی میگویند؛
دلم نمیخواهد برگردم از مرگ به زندگی

•  » من« از نظر خودم بیربط ترین س��ؤال است، 
به نوعی آدمی که میداند« من« از کجا آمده ام...

خط نوش�ته های »کابلی« همچون باغی 
اس�ت با هش�ت در به بهش�ت ک�ه خط به 
خط سفر کردن است از گلخانه ای به گلزار 
دیگ�ر، در آن، اعج�اب، چن�ان خودنمای�ی 
میکن�د که فرصتی برای اندیش�ه کردن به 

دیگر مسیرها نیست.
 اما چگونه در خانواده ای همه خوشنویس، 

یکیشان در ردیف استادان می نشیند؟
ب��رادرم با خط نس��تعلیق و به زیبای��ی تمام روی 
پارچه ای کار »رگالم« میکرد، من فقط تماشاگر بودم 
و با دلواپسی دلم میخواست خطی یا نقطه ای هم از 

•  مقول�ه هن�ر در هم�ه جه�ان و به 
ویژه در کش�ورهای صاحب تاریخ و 
اندیشه در جریانی ممتد به سر برده 
است اما در جاهایی مثل ایران عزیز 
خودمان یا در یونان و روم همیشه در 

اوج قرار داشته است.

•  نکته جالب در حرفها و دیدگاههای اس�تاد 
کابلی، ب�ه عنوان یک خطاط و خوش�نویس، 
جهان نگ�ری فعال او اس�ت. او موش�کافانه 
ب�ه زوای�ای هنر و ب�ه تب�ع آن ب�ه فرهنگها 
خی�ره میش�ود و اس�تنتاج خ�ود را همگون با 

تاریخنگاری ارائه میدهد

هوشنگ اردالن و استاد کابلی در رونمایی کتاب حافظ، دی ماه 1386
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من در این »رگالم« باش��د، هربار آمدم یک نقطه را 
ترسیم کنم نگذاش��ت و من متحیر و بیدار و منتظر 
ماندم تا او رفت لیوانی آب بنوشد، پس نقطه را زدم، 
نقط��ه ای که کار را خراب کرد، در جای واقعی نبود و 
پخش هم شد، بدون ترس از هر تنبیهی، خوشحال 
ش��دم که جرأت یافته ام، مهم این بود، کالس سوم 
یا چهارم بودم، دیگر فهمیده بودم، من میتوانم، ولی 
پخش میش��ود، بعد جرأتم را گس��ترش دادم، وقتی 
مشتریها می آمدند و سفارش می آوردند، یک سفارش 
برای خودم گرفتم، بعد دیدم برای آنها فرقی نمیکند 
من باشم یا برادرم، پس توانسته بودم، کالس خطی 
هم وجود نداش��ت جز همان رسم الخط. کم کم راه 
افت��ادم و به دنبال حضور در مس��ابقات هنری خط، 
با  مداد اول ش��دم، قرار شد برویم ناحیه، بازهم خط  
نویس��ی با  مداد ب��ود، وقتی گفتند برای مس��ابقات 
کش��وری آماده شو، دیگر الزم ش��د به کالس خط 
بروم، جایی را در حوالی خیابان س��عدی نشانم دادند، 
یادم هس��ت برای رس��یدن به این کالس که در آن 
روزها سیدحسین میرخانی و آقایی به نام زعیمی در 
آن درس میدادند، از میدان توپخانه تا خیابان تنکابن 
پی��اده آمدم، گفتن��د چه میخواهی؟ گفت��م برای یاد 
گرفت��ن خط آمده ام، نمون��ه دادم آنهم با یک نمونه 

تابلو، »آرایش��گاه زیبا« دیدند و گفتند حاال با قلم و 
دوات تمرین کن، بی کم و کاس��ت انجام دادم، هیچ 
نمیگفتند، وقتی اشتیاقم را دیدند، اسمم را نوشتند ودر 

مسابقات کشوری هم اول شدم!
•   راه س�خت عاش�قی و دل دادن به دل  
واندیشه، آنهم در دوره بی نامی و سکوت قابل 
تعریف نیست،  هنرمند جماعت در هر بسته 
اجتماعی و با هر فرهنگ و بینش و دیدگاهی، 
با کالمی از سر تشویق زنده میشود و با نگاهی 
از سر بی اعتنایی می میرد، و کابلی هم جان بر 

کف گرفت برای دیدن جانان.
•  وقت��ی پیش میرخانی رفت��م و وارد آن فضای 
عجیب و جریان تناور شدم بی آنکه بدانم و بخواهم 
رفتم...دچار یک احساس غریب شدم، از این بابت که 
چه کار و راه صعب العبوری را دنبال کرده ام، اما شور 

و شوق در من سرسختی آفرید،
•  شهریور 1347 بود که از یک نقطه حرکتش را آغاز 

کرد حرکتی به سوی هنر و زندگی و فرهنگ و ...
این احس��اس و باور و ره توشه، نقطه آغاز جریانی 
اس��ت که مرا 40 س��ال در دل خود پذیرا شد. با توجه 
ب��ه عالقه مندی و اش��تیاق و باورهایی ک��ه در خودم 
میدی��دم در این راه س��خت و جانفرس��ا، ب��ا توجه به 
رسالت و احساس مس��ئولیت در سالهای آغازین این 
زمان 40 س��اله، با عشق و اعتقاد به هنر شریف خط 
و خوشنویس��ی راه را پیمودم، دوام آوردم و به دنبالش 
در مجموعه کالس��های آزاد خوشنویس��ی و انجمن 
خوشنویس��ان فعلی به عنوان یک خدمتگزار کوچک 
نقش توس��عه و ترویج هنر اصیل خوشنویسی و بویژه 

خط شکسته را به عهده گرفتم.
" خط شکسته تا حدود قرن 14 به کلی کنار گذاشته 
شده بود و حتی اساتیدی که در دروه های بعد به عنوان 
ستاره های تابناک هنر خوشنویسی صده آخر شناخته 
ش��دند، با این خط بیگانه بودند، همینطور اس��ت که 
"سیدگلس��تانه" آخرین یادگار و میراث این هنر زیبا و 
ظریف به ش��مار می آید، وی به س��ال 1319 هجری 
قمری دار فانی را وداع گفت و این سعادت بزرگی برای 
استاد کابلی بود که بعد از یک مدت تاریخی توانست 
مج��دداً این هنر پ��ر رمز و راز و ش��ریف را در روزگار 
معاصر بازآفرینی کند و به نوعی، راه را برای ایرانیهایی 

که در نوشتن روزمره احساس کاماًل نزدیکی با خوش 
نوشتن دارند باز کرد، خوش نوشتن هر روزه بعضی از 
نویسندگان، یادآور همان خط شکسته است که شکل 
ظاهرش همان رؤیاها و آرزوهای جدی و شوق درونی 

برای هر ایرانی است.
و اس��تاد ک��ه هنوز گرم از ش��ب عاش��قی به هنر 

خوشنویسی و نه "خوش نوشتن" است ادامه میدهد.
•   حاصل تالش استادان من و بعد از من به عنوان 
مدرسی تن به بال سپرده، تربیت چهره های مستعد در 
در دهه های گذش��ته و بروز و ظهور جوانانی برومند و 
هنرمند است که امروز شاید در شمار استادان برجسته 
این هنر در سطح کشور به شمار می آیند و در ابعاد آثار 

مکتوب اعم از آموزشی و هنری فعال هستند.
و در مورد این شیدای خط نستعلیق، چاپ 13 جلد 
کتاب که در طول سالهای عاشقی در همان زمینه های 
هنری و آموزش��ی به چاپ رسیده، رسیدن به حافظ و 
خط نویسی آخرین اثرم، دیوان حافظ شیراز جز با الفت 
و عنایتی که جناب آقای دکتر رسول اف که سالها نقش 
محوریت را در فضای زندگی من در سالهای طوالنی 
مدیریت داش��ته اند، رخ نمیداد، همت این مرد عاشق 
هنر ایران زمین و طبعاً همکاران عزیزش��ان عامل و 
دلیل پابرجایی شد و این اثر به عنوان "قبله گاه نگاه و 

نظر در تحلیل دیوان حافظ" به شمار می آید.
من خوش��بختم ک��ه در کنار رهنمودهای ایش��ان 
سالهای پربار و اوج زندگی ام را به باز آفرینی و شکوفایی 
دیوان حافظ پرداختم، حافظ نس��تعلیق کتابی است با 
نگاهی ورا زمینی و چش��م انداز آسمانی که امیدوارم به 
هر حال، کشور ما در مقوله ترویج فرهنگ و هنر نگاه 
جدی داشته باشد تا هر هنرمندی به فراخور زحمتش 
و همتش، حاصل تالش و کوش��ش اش، مجموعه و 
مجموعه هایی که عصاره عمر و جان اوس��ت را بتواند 

به جامعه عرضه کند.
و شایسته است از کس��انی که خارج مسئولیت و 
فعالیتشان با موضوع فرهنگ و هنر، توجه عمیقی به 
این گونه رویدادها و زنده نگه داشتن ریشه های عمیق 
س��نت و فرهنگ این کش��ور دارند، ب��ه واقع تقدیر 
ش��ود، این افراد ارزش بسیار، بس��یار، باالیی دارند و 
حرکتشان نشان میدهد حفاظت و حمایت از فرهنگ 
و هن��ر را به عنوان ی��ک وظیفه میدانند، حرکتی که 

چون��ان آینه داری حقیقت، ب��رای نمایش فرهنگ و 
واقعیتهای هنری است.

و استاد کابلی باز هم میگوید:
•  من، بنده صداهای مهربان هستم، هرچقدر هم 
که بی تکلیف و انگارهای من و تویی باشم، راحت ترم، 
و اش��اره ای هم دارد به زمانی که دکتر رس��ول اف به 
عنوان قائم مقام و معاون وزیر کشاورزی چند اجالس 

جهانی فائو را ریاست کردند...
برای نصب سیاه مش��ق در فائو، به یاد می آورم که 
دکتر گف��ت میخواهم عالیترین ش��کل ممکن برای 
نمای��ش خط و ادبیات فارس��ی را در خانه ایران که با، 

زری، پوشش داده شده بود به کار گیرید... و لوح؛
»منت خدای را عز و جل که... » 

روی یک تکه پوس��ت با نقش قلمدان که مرغان 
هوایی دارند روی قلمدان دانه میخورند، نقش ش��د و 

بعضی شعبه های دیگر را هم دکتر انتخاب کرد،
»اب�ر و ب�اد و مه و خورش�ید و فلک در 

کارن�د...«
و گفت زیباترین پیام عالمگیر است و بازهم... 

»سالها دل طلب جام جم از ما می کرد...«

بر این سیاق برای شعبه ها، حافظ و سعدی و موالنا 
و سایر ش��عبه ها فردوس��ی را انتخاب کردیم، 2 تابلو 
در داخ��ل و 2 تا بیرون هر ش��عبه و ... خانمی که دید 
ما داریم با چوب بازی میکنیم پرس��ید، و گفتیم؛ این 
سیاه مشق خط فارسی است، ایشان آرشیتکتور بود و 
هیجان داشت؛ متن باید توی درها »وکیوم« میشد و 
2 تای دیگر را که مربوط میشد به »سازمان خوار و بار 
جهانی« گذاشتیم روی سن و دو خط نوشته را هم بر 
دیوارها شکل دادیم، سیاه مشقی شد با الفبای چوبی...

حاال این آثار در مرکز اسناد ایران و با نام سیر تحول 
هنر ایران در موضوع خط ایران کد بندی شده است... 
آنجا بود که دیدم مملکت من چه عجیب است و بزرگ 

و پر از رمز و راز و گفتم؛
•   مدیری که در پهندشت نگاهش آفتاب عالم تاب 
دارد، ح��اال در بلندترین نقطه سیس��تم اقتصادی قرار 

دارد... آیا باید به همین بسنده کرد؟
 س�رو باغ خرد بودیم و کنون بر لب جوی 

جهان پا در گلیم...!

و از حافظ به خط خوش و اعجاب آور استاد کابلی، 
تا نگین حرفهایش و سیاه مشق نوشتن برای »فائو« و 
رها شدن در راز خط به خط، حافظ و سعدی و موالنا و 
فردوسی و 25 سال ریاضت خطی، از گلستان تا حافظ 
و اینک س��رافراز در نوشتار و تهیه و چاپ »حافظ« به 

همت دکتر رسول اف و همراهی بانک اقتصادنوین...
و به راس��تی چه عجیب اس��ت این آدم که عاشق 
اس��ت و عاش��ق هنر و ما که س��رو باغ خرد بودیم و 

کنون- بر لب جوی جهان پا درگلیم.
و باز در میان حرفه��ا  ختم کالم می زند به جاده 
دیگر و این بار از هنری می گوید که پشت هر آدمی 

را می لرزاند؛
•  هن��ر راز و رم��ز خ��ودش را دارد در این ملک و 
ما، یک هش��ت س��اله هنر داریم که قلم به دستانش 
همان هنرمندانی بودند که در خاک و خاشاک و بوی 
باروت توانستند مملکت و ناموس ما را جوان نگه دارند، 
در کربالی پنج پشته از کشته دادیم جایی که برادرم 
فرمانده بود و زیر مجموعه اش ش��یمیایی ش��دند و او 
پرید روی موتور تا به آنها ماسک ضدشیمیایی برساند، 
ماسکها را رسانید و ش��یطان صفتان که تاب نیاورده 
بودن��د او را هدف گرفتند و تکه تک��ه اش کردند، پدر 
منتظر بازگشت او بود، مثل هر تازه جوانی که قرار بود 

لباس دامادی بپوشد و او پیام داده بود، 
•   ت��ا کار جنگ تمام نش��ود ب��ر نمی گردم و در 
مقاب��ل اصرار ما گفت ناموس من و ش��ما احتیاج به 

مراقبت دارد...
راس��تی چگونه می توان هن��ر را با هنر در آمیخت 
و چگونه باید س��ربلند کنیم و سینه ستبر که جملگی 
هنرمندیم. پس برای یافتن جواب چه خوب که سر بر 

حافظ فرو آوریم تا تفألش چه باشد!
و س��خن بسیار ماند و افس��وس که فرصت این 

مجال کوتاه است، چرا که کابلی هنرمند هر 
آنچه را که در سینه داشت با ویژگیهایش 

برایمان برشمرد، تا هم او ماندگار باشد 
و هم خط خوش نستعلیق او در همه 

تاریخ ایران.
دیگر گفته ها بمان��د تا دیداری  

دیگر بار... 

•  دیوان حافظ استاد کابلی کتابی 
است با نگاهی ورا زمینی و چشم انداز 

آسمانی که امیدوارم به هر حال، کشور 
ما در مقوله ترویج فرهنگ و هنر نگاه 

جدی داشته باشد تا هر هنرمندی 
به فراخور زحمتش و همتش، حاصل 

تالش و کوشش اش، مجموعه و 
مجموعه هایی که عصاره عمر و جان 
اوست را بتواند به جامعه عرضه کند.

•  و شایسته است از کسانی که خارج 
مسئولیت و فعالیتشان با موضوع فرهنگ 
و هنر، توجه عمیقی به این گونه رویدادها و 
زنده نگه داشتن ریشه های عمیق سنت و 
فرهنگ این کشور دارند، به واقع تقدیر شود
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حس��ابداری ام، چشم اندازم رس��یدن به ریاست بانک 
مرکزی است.

آرزو ه��م بر جوانان هرگز عیب نیس��ت، چرا 
که نه !

•  آقای احمد ش��یرمحمدی 29 س��اله اس��ت و 
مهندس کامپیوتر که س��ه ماه است در بانک به کار 

مشغول شده است.
- خانه ام نزدیک شعبه است، قباًل در یک شرکت 
کامپیوتری بودم، اما آن کجا،  این کجا! حقوق معین 
و مشخصی دارم که شکرخدا با اضافه کاری راضی ام 
می کند، اما هنوز به ازدواج فکر نمی کنم... دل ش��یر 

می خواهد در این روزگار !

•  محمدرض��ا پژوهنده،  مس��ئول صندوق اس��ت 
و خزانه دار بانک، دور و برش پر اس��ت از دس��ته های 
چهارنخ اس��کناس ک��ه روزی یکبار ب��ه خزانه بانک 
می فرستد، 35 ساله است و متأهل و همسرش هم از 
شهروندان بانک اقتصادنوین است، 2سال و نیم است 

کار می کند، در شعبه های بازار و بعثت هم بوده است.
کارشناس��ی نرم افزار دارم و دوس��ت دارم باالتر از 

رئیس شعبه  هم بروم. 
پارت��ی بازی هم می کند ) از آقای رش��یدی در 
ش��عبه بازار، آقای آسیایی ش��عبه مالصدرا و آقای 
موسوی ش��عبه پارک ساعی متش��کرم که کمکم 

کردند کار را یاد بگیرم (

ید  می گو
معم��واًل ه��ر روز 

به طور متوس��ط دو میلیارد تومان 
به خزانه می فرس��تیم و این پولها در ش��عبه های 

دیگر می چرخد، کمترین مبلغ ارسالی 800 میلیون 
تومان است.

•  رحم��ان صبری خدم��ات و بایگانی را به عهده 
دارد، س��ه فرزند دارد، 2 س��ال است که کار می کند و 

دیپلمه است.
 از جناب آقای دکتر رس��ول اف بس��یار تش��کر 
می کن��م که به م��ا توج��ه دارند، کارمان س��خت 
اس��ت،  اما راضی هس��تم همکاران به او می گویند 
آچارفرانس��ه، می گوید: االن تعداد همکارانمان زیاد 
شده است، من از همه ش��ان کار یاد گرفته ام، مدیر 
مهربانی دارم، هم راهنما است و هم با مشکالتمان 
راه می آید و هرجا هم مشکلی باشد گوشزد می کند، 
اضافه کاری خوبی می گیری��م، البته هزینه  زندگی 

باالست، به آینده خیلی امیدوارم.

•  آقای کاظم امیری کارش را از میدان میوه تره بار 
چهار ماه است که آغاز کرده است، تازه داماد است و از 
وضعیت کار و اضافه کار هم راضی است، با تحصیالت 

لیسانس ریاضی وارد بانک شده است.

•  آقای آرش فالح منش��اوی- فوق لیس��انس 

حس��ابداری می خوان��د، 30 س��ال دارد، ازدواج کرده 
است و یکماه دیگر هم پدر می شود، همان کارمندی 
اس��ت که در روز حضور ما حک��م انتقالش را گرفته 
اس��ت و می خواهد با خبر خوش س��که بهار آزادی را 
به همسرش تقدیم کند. حرفها و نظرات جالبی دارد و 

بخش اعتبارات را می چرخاند.
در میان صحبتهایم��ان آقایان بارفروش و میرزاها 
می آیند و گونی گونی پول می آورند، آنقدر هس��ت که 
بس��ته بندی شده و از طریق ش��عبه به خزانه و بخش 
آقای وارث فرستاده می شود، )باقی قضایا را در مطلب 

مربوط به »وقتی پول زیاد وسط باشد بخوانید«(

اما مشتریها، یعنی بارفروشها
علیرض��ا دانش اه��ل تهران اس��ت و در فاز یک 
بارفروش است، شغل را از پدرش به ارث برده است.

همه حس��اب و کتابهایم با این شعبه است، چون 
خودم را وابس��ته می دانم، ما به کش��اورز بذر و سم و 
نایلون و جعبه میدهی��م، وام هم می دهیم تا پس از 
کاشت و برداشت، به ما برگردانند و ما بفروشیم، بازار 
عرضه و تقاضا است. به هرحال در این بده و بستان 

است که کشاورز کار می کند، ما هم فروش داریم.
اگ��ر قرار باش��د ن��وع دیگ��ری عمل کنن��د کار 
پیش نم��ی رود، دولت به بعضیه��ا کمک می کند تا 
س��یب زمینی و پیاز بکارند، اما اگر به دالیلی نخرد و 
وام عقب بیفتد جریمه شان می کند. هرچه ارزش بار 

باال رفته به نفع کشاورز است.

مشتری احترام و خدمات می خواهد
حاج محمود باغچه ای، بارفروش از جمله مشتریان 

بانک است که می گوید:
از س��ال 1373 اینجا بوده ام، اما در برخورد با بانک 
اقتصادنوین نوع روابط و خدماتشان وادارم کرد که حتی 
به دیگر دوستان هم توصیه کنیم، ما نیمه شبها هم از 
میوه فروش پول می گیریم، خب زیاد درست نیست آنها 
را نگ��ه داریم، بنابراین با خیال راحت می آوریم بانک و 
به حساب می گذاریم، بچه ها رفتارشان خوب است تا به 
حال برخورد زننده ندیده ایم، روبروی حجره ام بانکهای 
دیگری هم هست، اما من از فاز یک می آیم فاز2، اگر 
سرویس خوب نگیرم که نمی آیم، گاه شده یک میلیارد 
هم آورده ایم اما خیالمان راحت است، من از بدو تأسیس 
مش��تری بانک ش��ده ام، همان زمانی ک��ه خود دکتر 
رس��ول اف برای افتتاح شعبه اینجا آمد همه ما شیفته 
ایشان ش��دیم، دلیلش را حاال می فهمم، اوج کار ما از 

ساعت 2 بامداد تا نیمروز است، و درست در این ساعت 
است که وقتی آقای رحیم زاده همراه با ما راه می رود و 
کار را راه می ان��دازد، خودمان را جزو بانک و یا بانک را 
از خودمان می دانیم، یک مشتری مثل من از بانک چه 

می خواهد؟ خدمات و کمی احترام...

کار خوب سالمتی می آورد
بهم��ن کریمی 30 س��اله، که اهل اردبیل اس��ت، 

می گوید:
ما کاسب هستیم و احتیاج به همکاران خوب داریم، این 
شعبه  هم کاسبی خودش را می کند، پس نیاز داریم با هم 
کنار بیاییم، وقتی کار خوب جلو برود، سالمتی هم به دنبالش 
می آید، چون در معامله با این شعبه بانک اقتصادنوین راحت 
کنار آمده ام، وقتی خوب سرویس میدهند و رفیق باشند، 

خوب معلوم است جای دیگری نمی رویم.

سر بار، مراجعه شبانه
محمود باغچه ای اضافه می کند:

بانک اقتصادنوین در میدان میوه و تره بار، از همه 
اعضای صنف درخواست کردم اینجا حساب باز کنند، 
مزیت اصلی بانک این اس��ت ک��ه پولی در صندوق 
نمی ماند تا دلمان ش��ور بزند، امتیازات و تس��هیالت 
ارائه ش��ده هم خوب بوده  است. ما از طریق اتحادیه 
وامخواه را معرفی می کنیم، حاال که نرخ س��ود از 24 
درصد به 18 درصد رس��یده است، نور علی نور شده،  
این یعنی شناخت موقعیت، با این حساب معلوم است 
که همه اعضای زیرمجموعه اتحادیه به این ش��عبه 

می آیند، بدون چشمداشت.

و ح��اج مجتبی آقاکوچک عقیده دارد، یک ش��عبه 
بانکی، فقط س��اختمان اس��ت و دفتر و دستک و در و 
دیوارها، این مغزهای فعال و مدیریت ارزنده و شایسته 
است که کارساز می شود، من تسهیالت هم گرفته ام، 
پرداخت هم کرده ام، اما باالتر از وام و درصد و معامله، 
روی خوش است، هنوز هم لبخند پر از محبت و امید 
دکتر رس��ول اف را به یاد دارم، بعضی وقتها یک نگاه 
پرمحبت و یک خنده ساده کار میلیاردی را هم پشت 
سر می گذارد.زمان از غروب گذشته و به شب رسیده ایم، 
شعبه اقتصادنوین در میدان میوه وتره بار بسته می شود 
تا س��اعاتی بعد در نیمه ش��ب باز و چراغهایش روشن 
شود، بچه ها شیرینی به دست به طرف ماشینهایشان 
می روند، بد هم نیست راه طوالنی، در عوض وام خرید 

ماشین را فراهم کرده است.
هم��ه از ی��ک خانواده ان��د و از مهربان��ی بزرگ 
خان��واده می گوین��د. ب��ر و بچه ه��ای بارفروش در 
حجره ها در خواب هس��تند تا غریو ورود کامیونهای 
میوه بیدارش��ان کند.آقای رحیم زاده هم می رود اما 
حجره ای هس��ت که صاحبش روب��روی بانک زیر 
کرسی نشسته، کرس��ی که با گاز لوله کشی فراهم 
آمده اس��ت، در دس��تش یک کتاب اس��ت گردوی 
پوس��ت دار تعارف می کند و چ��ای داغ تازه دم، به 

جلد کتابش نگاه می کنم...
حافظ است.

هرآنکه جانب اهل وفا نگه دارد 
خداش در همه حال از بال نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 
که آشنا سخن آشنا نگه دارد.

 آمدن در سیاهی شب به بانک 
از خیابانهای تو در تو و جاده های 
بیرون شهری، هیچ سختی که 

ندارد، باعث می شود تا حتی بهتر 
هم کار کنیم.

ا نیمه شبها هم از میوه فروش پول 
می گیریم، خب زیاد درست نیست آنها را 
نگه داریم، بنابراین با خیال راحت می آوریم 
بانک و به حساب می گذاریم، بچه ها 
رفتارشان خوب است تا به حال برخورد 
زننده ندیده ایم، روبروی حجره ام بانکهای 
دیگری هم هست، اما من از فاز یک می آیم 
فاز2، اگر سرویس خوب نگیرم که نمی آیم،
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رؤسای شعب
همانگون��ه ک��ه مطل��ع می باش��ید؛ روز دوش��نبه 
1387/8/20 مصادف با میالد با سعادت هشتمین اختر 
آسمان امامت، حضرت امام رضا)ع( می باشد و شایسته 
اس��ت در این روز بیش از همیش��ه، به کارهایی دست 

بزنیم که رضایت حق تعالی و ائمه هدی را فراهم آورد.
یکی از مهم ترین اقداماتی که خداوند را همیشه از ما 
خشنود خواهد ساخت، خوشحال نمودن مردم می باشد 
که بدود تردید اجری عظیم را برای همه ما در صورت 

توفیق به این امر، به ارمغان خواهد آورد.
لذا در راس��تای تحق��ق اص��ل ارزش آفرینی برای 
مش��تریان، در این روز عزیز، بنا داریم در شعب و کلیه 
واحده��ای بانک از مردم و مش��تریان گرامی، پذیرایی 

ویژه ای در خور شأن زادروز امام رضا )ع( داشته باشیم.
البته توجه داشته باشیم که بهترین پذیرایی از نظر 
مردم و مش��تریان دریافت یک رفتار خوب و توأم با 

مهربانی می باشد.
مقتضی اس��ت ضم��ن هماهنگی با ح��وزه امور 
نظارت، گروه خدمات مدیری��ت، اداره  روابط عمومی 
و گروه خدمات اجرای��ی و رفاهی، اقدام الزم ضمن 
پرهیز از هرگونه اس��راف و ایجاد تش��ریفات زائد، با 
مش��ارکت تمامی هم��کاران در این م��ورد معمول 

گردیده و نتایج گزارش شود.
ضمن��اً در ای��ن روز همکاران نی��ز ضمن تقویت 

شعبه شیراز شمالی
با وجود اینکه ش��عبه شیراز ش��مالی در اول وقت 
اداری مراجعه ش��د، نصب بنر تبریک سالروز میالد و 
همچنین وس��ایل پذیرایی از مشتریان محترم که به 
صورت کاماًل مناسب و شایسته و در قسمت مناسبی 

از سالن شعبه چیدمان شده بود مشهود بود.
نظم و انضباط حاکم بر ش��عبه از ابتدای ورود به 
سالن شعبه، مستقر بودن کارکنان برای ارائه خدمات 
و تمی��زی داخ��ل و بیرون ش��عبه حکای��ت از توجه 

مسئولین شعبه به نظرات مدیریت محترم می نمود.
ب��ا اق��ای افش��ار )رئیس وق��ت ش��عبه( که از 
رؤس��ای با تجربه و با دانش کافی ملموس اس��ت 
دقایقی گفتگو ش��د و ضمن اعالم تبریک این روز 
درخواست شد چنانچه مسائل و خواسته ای مرتبط 
با مس��ائل ارتباطی و روابط عموم��ی در نظر دارند 

اعالم فرمایند.
با توجه به وجود صندوق امانات شعبه شیراز شمالی 
بازدید کوتاهی نیز از محل صندوق امانات به عمل آمد 

که به نظر می رسد با مدیریت خوبی اداره می شود.

از جناب آقای افش��ار درخواس��ت ش��د تا هرگونه 
کمک و همکاری که از سوی اداره روابط عمومی الزم 
می دانند تا در جهت واگ��ذاری صندوقهای امانات به 

عمل آید، این اداره آماده همکاری است.

باجه بیمارستان پارسیان
ب��ه منظور بازدید و اعالم تبریک به یکی از باجه ها 

نیز مراجعه شد.
باجه بانک در بیمارستان پارسیان از موقعیت خوبی 

در سالن ورودی بیمارستان برخوردار است.
در بدو ورود نحوة ارائه خدمت توسط سرکار خانم 

بازارجانی به مراجعین جلب توجه می کرد.

در گفتگوی کوتاه به عمل آمده، ظاهراً ارتباطات 
مناسبی از طریق باجه با پرسنل و پزشکان بیمارستان 

برقرار است.
در مورد معرفی خدمات آتیه ساز )رویش، فیروزه 
و عقیق ( به پرس��نل بیمارس��تان نیز توصیه های 

الزم انجام ش��د.

شعبه مالصدرا
به ش��عبه مالصدرا مراجعه شد. شعبه مذکور بسیار 
تمی��ز و مرتب و در حال ارائه خدم��ات به مراجعین و 

مشتریان محترم بود.
وسائل پذیرایی از مشتریان تدارک دیده شده بود.

دقایقی با رئیس محترم ش��عبه گفتگو شد و ضمن 
اعالم تبریک این روز، درخواست شد چنانچه در مورد 

مسائل ارتباطی خود موضوعی دارند اعالم فرمایند.
موارد مورد نظر، جمع آوری و گزارش شد.

شعبه موالنا )ایران زمین(
به شعبه موالنا مراجعه شد. محل و فضاسازی خوب 

حضور سرزده در شعب

 بانک اقتصادنوین

توجه به نظافت داخل و بیرون ش�عبه ها و به ویژه تابلوی س�ردر شعبه های بانک اقتصادنوین و هم 
چنین تقویت ارتباط سازمانی شهروندان بانکی با یکدیگر، از جمله سفارشات مدیریت عامل بانک 
اس�ت ک�ه کمترین نتیج�ه اش ایجاد حس همدلی و رفت�ار توأم با مهربانی و س�پاس در برخورد با 

جملگی مشتریان است.
برای نمونه می توان اش�اره کرد به دس�تورالعمل ویژه مدیریت ارش�د بانک اقتصادنوین به رؤسای 
شعب در جای جای ایران بزرگ برای ارزشگذاری ویژه به روز میالد با سعادت حضرت امام رضا)ع( 

و خوشحال کردن مشتریان در طریق ارزش آفرینی با رفتاری خوب و توأم با مهربانی.
با توجه به این سفارش و تأکیدات مقام محترم مدیرعامل بانک اقتصادنوین در جهت تکریم و به 
کارگی�ری رفتار خوب توأم با مهربانی در ارتباط با مش�تریان. روابط عموم�ی بانک در دیدار از چند 
ش�عبه بانک، در تهران، به بررس�ی نظم و انضباط به کارگرفته در این شعبه ها و نیز حفظ نظافت و 

زیباسازی داخل و خارج آن پرداخته  و گزارشی را تهیه کرده اند که مالحظه می فرمایید.

ارتباط سازمانی با یکدیگر، امکان بازدیدهای متقابل 
و ارزیاب��ی از این اقدام را در س��ایر حوزه ها، ادارات، 

گروهها و شعب فراهم خواهند نمود.
برای پذیرایی هرچه مناسب تر در این روز به نظر 
می رسد، الزم است؛ از روز یکشنبه مورخ 1387/8/19 
ش��عب با رعایت مس��ائل امنیتی و حفاظتی، مجدداْ 
آماده و زیباسازی شده و نظافت داخل و بیرون شعب 

و حتی تابلوها فراموش نشود./1265
جالل رسول اف

باتوج��ه به تأکیدات خاص مق��ام محترم مدیریت 
عامل در مورد گرامیداش��ت سالروز میالد مظهر علم 
و تق��وی حض��رت علی ابن موس��ی الرضا )ع( و بویژه 
تکریم مش��تریان ارجمند و از طرفی با اش��اره ای که 
در خصوص تقویت ارتباط سازمانی و بازدید در چنین 
روزی را داشتند، امروز به چند شعبه بانک مراجعه شد 
تا ضمن عرض تبریک این میالد خجسته به همکاران 
محترم ش��عب، از وضعیت ابالغیه، کسب اطالع شود 

که خالصه ای از نتایج آن به شرح ذیل است.

شعبه کاماًل جلب توجه می کند.
بیل بورد کوچک نصب ش��ده در خیاب��ان که برای 
معرفی شعبه با هماهنگی این اداره نصب شده، بازدید 
گردید که به نظر رئیس ش��عبه توانس��ته است کمک 

شایان توجهی در معرفی شعبه نماید.
ش��عبه بسیار تمیز و مرتب و همکاران با انضباط در 
حال ارائه خدمت و رئیس شعبه در حال تکریم و انجام 

امور چند مشتری بود.
رئیس شعبه با آگاهی از مسائل ارتباطی، همکاران 

شعبه را به نحو شایسته ای آموزش داده است.
فضاسازی شعبه شایسته و اقالم پذیرایی از مشتریان 

آماده و تدارک دیده شده بود.
ش��ایان ذکر اس��ت رؤس��ای ش��عب بازدید شده 
و هم��کاران محت��رم از اق��دام به عمل آم��ده اظهار 
خش��نودی کردند و به نظر می رس��د این اقدام تأثیر 

مطلوبی بر جای گذاشته باشد.

شعبه شیراز شمالی

شعبه مال صدرا

شعبه موالنا

}گشت و گذار{
ماهگشت




