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بیست وهشتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی در اردیبهشت ماه امسال با حضور و سخنرانی جمعی از مسئوالن 
و نخبگان اقتصادی کشــور برگزار شد. هر سال در این همایش، فرهیختگانی که نقش مهمی در خدمت رسانی به 

نظام بانکی کشور داشته اند به عنوان چهره ماندگار نظام بانکی کشور معرفی می شوند.
در همایش امسال آقایان سیاوش نقشینه، مدیرعامل سابق بانک ایران و اروپا، و سّیدمحمدرضا فاطمی، مدیرعامل 
بانک بین المللی ســپه در لندن به عنوان چهره های ماندگار نظام بانکی معرفی و از ســوی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس 

پژوهشکده پولی و بانکی مورد تقدیر قرار گرفتند.
این نوشتار مختصر با وام گرفتن از نامه ای که زنده یاد آقای دکتر فضل ا     هلل اکبری در آبان ماه سال 1381 خطاب به 
آقای سّیدمحمدرضا فاطمی نوشتند، تیتر خورد، و برای سپاس و قدردانی از تالشهای ارزنده آقای سّیدمحمدرضا فاطمی 

به رشته تحریر درآمد؛ که برایشان سالمتی و موفقیتهای روزافزون و توفیق خدمت بیشتر آرزو داریم.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مجله حسابرس به خصوص با ایشان رشته مودت و مهری نزدیک دارد. 
آقای فاطمی از ســال 1371 تا 1381 مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی بودند و مجله حسابرس 
در دوره تصدی ایشــان است که متولد می شود و امتیاز انتشار و چاپ می گیرد و آقای سّیدمحمدرضا فاطمی اولین 
مدیرمســئول مجله حسابرس هستند؛ مجله ای که اینک بیست ســال از عمر خود را در دنیای رسانه های علمی، 

پژوهشی و اطالع رسانی گذرانده و شاید بتوان ادعا کرد که کارنامه ای درخور توجه و فراخور، فراهم آورده است.

سّید محمدرضا افطمی

وفا به
گرانقدر   دانشوری    ارزشمند و فرهیخته ای 
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ســّیدمحمدرضا فاطمی متولد ســال 1334 اســت. او پس از اینکه دیپلم ریاضی خود را در خرداد 1351 از دبیرســتان صدر قم گرفت، در 
کارخانجات پشــمبافی ایران مرینوس به عنوان حسابدار مشغول به کار شــد، و همزمان تحصیالت خود را در رشته حسابداری و علوم مالی در 
دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران )دانشگاه صنعت نفت فعلی( پی گرفت و تا مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل داد. وی، 

همچنین دوره های آموزشی حسابرسی، بانکداری، مدیریت، و شماری دوره های آموزشی مرتبط را گذرانده است.
ســّیدمحمدرضا فاطمی، به شهادت تمام کســانی که با او کار کرده اند، از مدیران الیق، کوشــا، فداکار و توانمندی است که در راه خدمت در 
حوزه هایی که مســئولیت اداره آنها را به عهده داشــته، از هیچ کوششی دریغ نکرده و با فروتنی و تواضع که از ویژگیهای شایان تحسین اوست، 
همواره پیگیر بهبود، حل مشــکالت، و پیشــرفت بوده است. افزون بر این، وی با طرح ایده ها و خالقیتهایی که آثار ارزشمندشان همچنان در 

محیطهای کاری او باقیست، توانسته عرصه هایی نو را در حوزه بانکداری طرح و اجرا کند.
ســّیدمحمدرضا فاطمی حدود چهل وپنج سال است که در مشاغل اجرایی و مدیریتی متعددی از جمله عضو هیئت مدیره بانک، امور مالی و 
بانکی، حسابرســی و حسابداری مشغول خدمت به کشور بوده و تقریبًا بیست سال است که به صورت پیوسته تدریس دروس حسابرسی و امور 
مالی را در دانشــکده حســابداری دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه امام صادق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران، و مرکز آموزش بانکداری 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )مؤسسه آموزش بانکداری ایران( بر عهده داشته است.
وی در کارنامه شــغلی خود، همچنین عضویت در هیئت مدیره ســازمان کارگزاران بورس تهران به مدت حدود 4 ســال، عضویت در هیئت 
پذیرش بورس اوراق بهادار به عنوان حســابرس خبره به مدت 8 سال، عضویت در هیئت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران، عضویت در 
هیئت تشــخیص صالحیت حسابداران رسمی ایران، عضویت و ریاست هیئت تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی، و عضویت 

در شورای عالی بانکها را نیز دارد.
ســّیدمحمدرضا فاطمــی، با عالقه مندی حوزه های متفاوتی را نیز در زندگی شــخصی خود دنبال کرده اســت. او در زمینــه فرهنگ، ادب و عرفان 
پژوهشــهایی انجام داده که حاصل این پژوهشــها طی مقاله هایی در رســانه ها منتشر شده است. با وجود موفقیتهای چشــمگیر در این زمینه، خود با 
شکسته نفسی اعتقاد دارد که: “کاری انجام نداده ام؛ نه! من کاری انجام نداده ام که نشان دهنده تمایز میان من و دیگر فعاالن عرصه حسابداری باشد.”
سّیدمحمدرضا فاطمی به دلیل پیشینه ارزنده خدماتی خود، در سال 1375، نشان دولتی خدمت، و در سال 1397، عنوان چهره ماندگار نظام 

بانکی کشور را دریافت کرد.
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دوســتی و ارادت من به جناب آقای سّیدمحمدرضا فاطمی به سال 1352 بازمی گردد، یعنی زمانی که در سال اول دانشکده حسابداری و امور 
مالی شرکت ملی نفت ایران او را برای اولین بار به عنوان همکالسی مالقات کردم. توفیق رفاقت و گاهی همکاری با ایشان تاکنون نصیبم بوده 
است؛ دوستیهایی که در سیر حوادث و گذشت زمان نه تنها دچار خلل نمی شود، بلکه می بالد و قوام می یابد، الحق که او صراحی می ناب و سفینه 

غزل است )در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است        صراحی می ناب و سفینه غزل است    »حافظ«(.
ســّید عزیز و گرانمایه ما به تازگی به عنوان چهرۀ ماندگار بانکی معرفی شــد و دوستان به همین مناسبت از من بنده ناقابل خواسته اند در مورد 
ایشان مطلبی تقدیم کنم. تصمیم گیری در مورد انتخاب ایشان از سوی کمیته انتخاب چهره ماندگار بانکی با استقبال اعضا و به اتفاق آرا انجام 

گرفت و این خود گویای حسن شهرت و موقعیت ایشان نزد منتخبین حرفه و اهل فن است. 
جناب آقای فاطمی از آن دسته شخصیتهایی است که دارای مقبولیت عام و محبوبیت فراگیر هستند. این موقعیت مرهون صفات برجسته ای 

است که در ایشان ذاتی است و بنا به اصطالح اهل فن از ملکات اخالقی ایشان است.
آقای فاطمی مدیری برای تمام فصول اســت و کمتر از شــاخه ای به شاخه ای دیگر کوچ می کند. در دوره ای ده ساله )دهه 1360( در مدیریت 
ارشد بانک سپه به شخصیتی پدروار برای آن بانک تبدیل شد؛ به نحوی که پس از ده سال مدیریت در سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی با 

سابقه ای درخشان، وقتی دوباره در سال 1380 به بانک بازگشت، با آغوش باز همکارانش مواجه شد. 
چنین موقعیتی، مرهون صفات انســانی و برجسته ایشان همچون مردم داری، جوانمردی، خیرخواهی، موقع شناسی، تیزهوشی اجتماعی و 
عاطفی، دستگیری از نیازمندان، در کنار عالقه مندی فراوان به اهل فن و حرفه و قدرشناسی از خدمتگزاران و بزرگان علمی و حرفه ای است. 
برای نمونه، مکتوبات قدرشناســی اعضای هیئت عامل و هیئت نظارت ســازمان حسابرسی از ایشــان در ترک سازمان را ذکر می کنم، مبنی بر 

اینکه: “اعضای هیئت عامل و هیئت عالی نظارت سازمان یاد و خاطرۀ ایام گرم و فراموش نشدنی همکاری با جنابعالی را گرامی می دارند.” 
رازداری، صبوری، ایمان و وطن دوســتی از صفات بارز و برجســته دوســت عزیز آقای فاطمی اســت. از مردم دوستی و حمایت از مظلومان 
ایشــان، همین بس که شــاهد دســتگیری ایشــان از مظلومان و بزرگان و فراموش شــدگان زیادی بوده ام. از دوره ای که ایشان مدیریت مالی 
صدا و ســیما را در ماه های اول بعد از پیروزی انقالب در سازمان صدا و سیما عهده دار بودند، به خاطر دارم که بزرگان هنرهای نمایشی و موسیقی 
کشــور که مورد بی مهری بســیار بودند را در حد توان مورد نظر و حمایت داشتند. شاید بخش بزرگی از قلب مهربان و روح بلند ایشان، الحق به 

نسب بزرگ و سیادت ایشان بازمی گردد. مفاخری از این سرزمین از اعضای خانواده پربرکت ایشان بوده و هستند.
از دیگر مشخصه های برجسته سّید ما، همنشینی با بزرگان علم و ادب و علمای رشته های مختلف به خصوص علوم انسانی است. از جوانی، 
زندگی اجتماعی ســّید ما در همجواری با بزرگان، و زندگی شــخصی وی در میان کتاب و کتاب خوانی گذشته است؛ به طوری که عالقه مفرط به 
کتاب و مطالعه، همیشه جزو مهمی از زندگی ایشان بوده است. فی الواقع آقای فاطمی همیشه در انبوهی از کتاب و مجله و گزارش غرق است؛ 
این را معاشــران ایشان همگی گواهی می دهند. معاشــرت با بزرگان علم و ادب، به ایشان، تیزبینی، نکته سنجی و قدرت قضاوت بزرگی عطا 

کرده است. انعطاف پذیری و موقع شناسی ایشان یاداور روِح تاریخِی ایرانِی رنجدیده از حوادث مهیب و نشیب و فرازهاست.
به دوســت ارجمند و گرانمایه جناب آقای فاطمی در سال 1375 نشان خدمت اعطا شد که یادآور قدرشناسی از خدمات ایشان از سوی دولت 
اســت. من هم مانند بســیاری از دوســتان و همکاران و معاشران ایشان، دوستی، الفت، و همکالســی و همکار بودن با ایشان را از بهره های 

ارزشمند چهل و پنج سال گذشته زندگیم می دانم و به وجود ایشان مفتخر و مبتهج و دلگرم بوده و هستم.
 خداوند توفیقات این شخصیت نیکوکار و مدیر ماندگار را بیش ازپیش پربار دارد، و لطف الهی یار و همراهشان باد. دوست عزیز و پاکدست و 

شریف؛ آقای فاطمی شادباش و دیرزی.
گر مخیرم بکنندم به قیامت که چه خواهی             دوست ما را و همه دولت فردوس شما را  

                                                                                                                                                                              » سعدی«

قدیمی   در نگاه     دوستی   سّید محمدرضا فاطمی 
 دکتر احمد عزیزی


