برات کریمی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک دی
ایمیل E-mail: karimi@bank-day.ir :

موبایل 09121713319 :

تحصیلی
تحصیلی
سوابقسوابق
■ کارشناسی مدیریت دولتی

■ کارشناسی ارشد حسابداری

■ دکتری مدیریت DBA

گردش کاری و مسئولیت ها در بانک ملی ایران
• عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران
• معاون مدیرعامل در امور شعب بانک ملی
• رییس شعبه مرکزی تهران ،مدیر امور شعب استان تهران ،مدیر امور شعب منطقه یک کشور
•

مدیریت اداره امور شعب استان گلستان و مدیریت اداره امور شعب استان مازندران

• معاون شعبه و رییس شعبه ممتاز گرگان و رییس دایره اعتبارات اداره امور شعب استان گلستان
• معاون دایره اعتبارات شعبه درجه یک ،مسئول دایره ارز و رئیس اعتبارات شعبه درجه یک گنبد کاوس
•

فعالیت در کلیه امور بانکی اعم از صف و ستاد (دوایر صندوق ،حسابداری ،بروات ،اعتبارات ،بین الملل و) ...

•

عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک ملی ایران و عضو کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران

• عضو کمیته عالی اعتباری  ،پیگیری و وصول مطالبات و منابع و مصارف بانک ملی ایران
بخشی از عملکرد

بخشی از عملکرد

• ارتقاء شعبه مرکزی گرگان از درجه یک به ممتاز در سال 1385
• کسب عنوان مدیر برتر دستگاه های اجرایی در استان گلستان در راستای اعطای تسهالت به واحدهای تولیدی و
ایجاد اشتغال
• کسب عنوان مدیر برتر دستگاه های اجرایی در استان مازندران طی دو سال متوالی در راستای اعطای تسهالت به
واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال
• کسب رتبه برتر جذب منابع در اداره امور شعب استان گلستان و مازندران
• کسب رتبه برتر در کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته شعبه مرکزی تهران
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گردش کاری و مسئولیت ها در بانک دی
•

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره فعلی بانک دی از دی ماه سال  1398تاکنون

• عملکرد کاهش زیان انباشته (از  138.000میلیارد ریال به  67.000هزار میلیارد ریال)
• افزایش سرمایه (از  6.400میلیارد ریال به  150.000میلیارد یال ) و خروج از شمولیت ماده  141قانون تجارت
• کاهش قیمت تمام شده پول (از  %22به  ) %17و رشد منابع به خصوص منابع ارزان قیمت
• تسویه اضافه برداشت از بانک مرکزی ج.ا.ا و کاهش استقراض از سایر بانک ها (از  86.000میلیارد ریال به  30.000میلیارد ریال)
• کاهش ( NPLاز  %62به کمتر از ) %21
• فروش دارایی های مازاد (امالک و سرمایه گذاری ها) بر اساس ماده  16و  17قانون رفع موانع تولید
•

جامعه هدف و مسئولیت های اجتماعی (راه اندازی میزهای خدمت در مراکز بنیاد شهید  ،انعقاد قرارداد با پست بانک و ) ...

•

بانکداری دیجیتال و فناوری اطالعات (راه اندازی سامانه های جت دی  ،نت دی  ،کیف پول های اعتباری  ،خودپردازهای
مشارکتی و)...

• امور بین الملل (اخذ مجوزهای ارزی ،اخذ مجوز فعالیت شعب جهت خدمات ارزی و)...
• و غیره ...

بخشی از دوره های آموزشی و سوابق تدریس
✓

گذراندن کلیه دوره های آموزشی بانک به ویژه:

-1

خدمات کمک کاردانی به مدت  4ماه شبانه روزی (کلیه امورات بانکی) اعم از ریالی ،ارزی ،بازاریابی ،اعتباری و ...

-2

مدیریت پایه ،مدیریت میانی ،مدیریت عالی ،بازنگری عقود اسالمی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی IT ،و غیره

•

دوره آموزشی مدیران ( Governance , Compliance and Regulationتطبیق و مبارزه با پولشویی)

•

دوره آموزشی ( Universal Bankingبانکداری جهانی)

•

تدریس دوره های بانکداری  1و  ، 2حقوق بانکی و بازنگری عقود برای کارکنان بانک های دولتی ،خصوصی ،موسسات
مالی اعتباری

•

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان مدیریت صنعتی

•

تألیف کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی و تدریس آن در در مراکز علمی
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