ﺻـﺪور ﺣﮑـﻢ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺷﻬﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ “دوﻟﺘﯽ” ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ  ۹ﺷﻬﺮداری ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺻﻠﯽ
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۳۰درﺻﺪ ﺳﻬﺎﻣﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در
ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﺧﺬ
ﻧﻈﺮ و رای ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی اﺣﻤﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ؛ ﺧﺒﺮی
ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﺬاق ﻋﺪهای ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی از »ﺗﺎﺑﻨﺎک« ،ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ آذرﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮای ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎی ﻻزم ،در ﺧﺼﻮص
آن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮدد.
رواﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺮ اﺳﺎس »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﺣﺮاز و ﻟﻐﻮ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری« ﮐﻪ در ﯾﮑﻬﺰار و دوﯾﺴـﺖ و ﻫﺸـﺘﺎد و
ﻫﺸـﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و در راﺳﺘﺎی
اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »ت« ﻣﺎده » ۲۱ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﯾﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر«

ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی اﺣﻤﺪی ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ،
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ آن وارد ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ »ﺗﺎﺑﻨﺎک« ﻧﯿﺰ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺎﺟﺮا روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رزوﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺷﻬﺮ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۵ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ
اداری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ،در ﺳﺎل  ۸۸ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎور
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺳﺎل  ،۹۲در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ،از
ﺳﺎل  ۹۳ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ارزی واﻣﻮر
ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻤﻠﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و از ﺳﺎل  ۹۹ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮاردی از ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ،دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد از واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد و از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن،
ﻋﻨﻮان »ﻧﺨﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر« را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﺮﺷﻤﺎر در
ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ،ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان
ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﺎﯾﻪ  ٢٨ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه دارد و ﺣﺎﻻ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ آن را
ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
رزوﻣﻪ ﮐﺎری وی ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل در رد ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ.
روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺷﺪ
ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و
ﻗﺮﯾﺐ ۱۵ﺳﺎل در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻣﺪارج ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻃﯽ
ﮐﺮده ﺧﺮدهای ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻮﺷﯿﺪ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ
در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ زﯾﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد را زﯾﺮ
ﺳﻮال ﺑﺮد ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ “دوﻟﺘﯽ” ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ  ۹ﺷﻬﺮداری ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺻﻠﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ۳۰

درﺻﺪ ﺳﻬﺎﻣﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﺧﺬ ﻧﻈﺮ و رای
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

