اطالعات مربوط به ساختار هيأت مديره:
به موجب تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه تاریخ  3131/13/13اعضاء هيات مدیره بانك برای مدت دو سال به شرح
زیر انتخاب شدند:
 شركت گروه سرمایه گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
 شركت طرح سازه تنيان (سهامی خاص)
 شركت فراز عمران آریا ( سهامی عام)
 شركت آتيه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص)
 شركت مجتمع پتروصنعت گامرون (سهامی خاص)
اسامی اعضای هيات مدیره ،سمت و وضعيت تحصيلی ایشان در تاریخ تایيد صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

اعضای هيأت مديره و مديرعامل

نام نماينده

شركت گروه سرمايه گذاری ميراث
فرهنگي و گردشگری ايران

خسرو خواجه حسني

(سهامي عام)
شركت طرح سازه تنيان
(سهامي خاص)
شركت فراز عمران آريا
(سهامي عام)
شركت آتيه سازان صنعت سپاهان
(سهامي خاص)
شركت مجتمع پتروصنعت گامرون
(سهامي خاص)

سمت
رئيس هيأت
مديره
نائب رئيس هيأت

علي اصغر سفری

مديره و
مديرعامل

عليرضا حيدرآبادی پور

عضو هيأت مديره

علي سنگينيان

عضو هيأت مديره

يحيي دانش بدی

عضو هيأت مديره

تحصيالت
كارشناس مديريت دولتي

كارشناس ارشد مديريت
بازرگاني
دكترای مديريت بازرگاني
(گرايش مالي)
دكترای مديريت اجرايي
(گرايش مالي)
كارشناس اقتصاد نظری

نوع عضويت
موظف

موظف

غيرموظف
غيرموظف
غيرموظف

سوابق اجرايي نمايندگان حقيقي اعضای حقوقي هيأت مديره:
خسرو خواجه حسنی؛ ریيس هيأت مدیره
 عضو هيات مدیره بانك ملی ایران
 عضو هيأت مدیره شركت سيمان سفيد بنوید (سهامی خاص) بانك ملی ایران
 عضو هيأت مدیره شركت توسعه سرمایه پيشگامان پویا (سهامی خاص) بانك ملی ایران
 عضو هيأت مدیره شركت توسعه نيشکر و صنایع جانبی بانك ملی ایران
 عضو هيأت مدیره شركت چاپ و نشر بانك ملی ایران
علی اصغر سفری؛ مدیرعامل و نایب ریيس هيأت مدیره
 عضو هيأت مدیره بانك تجارت
 معاون مدیر عامل بانك كارآفرین
 مشاور مدیرعامل و عضو كميته عالی اعتبارات بانك توسعه صادرات ایران
 مدیر امور اعتباری بانك تجارتی ایران و هلند
 عضو هيات عامل شركت اطلس پود
 مدیر سفارشات و بازرگانی شركت بالک اند دكر ایران
 عضو هيأت مدیره شركت پلی اكریل ایران ،شركت پارس دارو ،شركت ليزینگ ایران و شركت كارگزاری بانك تجارت
عليرضا حيدر آبادی پور؛ عضو هيأت مدیره
 معاون مالی اداری بانك سپه استان كرمان
 مشاور مدیرعامل بانك سپه در زمينه نيروی انسانی
 مدیر امور واحدهای :اداری ،نظارت و بازرسی ،سرمایه گذاری و اعتبارات بانك سپه
 عضو هيات مدیره بانك سپه
 ریيس هيأت مدیره شركت چاپ و نشر بانك سپه
 عضو هيأت مدیره شركت صرافی بانك سپه
 عضو هيأت مدیره شركت های سرمایهگذاری" :اميد" " ،ساختمانی" بانك سپه و ارزش آفرینان صبا
 رئيس هيات مدیره شركت سيمان هرمزگان ،شركت الستيك بارز كرمان ،شركت معدنی و صنعتی سنگ آهن
گهرزمين ،شركت صنایع فوالد كرمان ،شركت گل گهر سيرجان ،شركت مرجان كار و شركت پترو اميد آسيا
 عضو هيأت مدیره شركت ارگ شيمی پارس
 نایب ریيس هيأت مدیره شركت پترو تجارت هرمزان
 معاون بانکی موسسه اعتباری ریحانه گستر مشيز
 مدیرعامل و نایب ریيس هيأت مدیره شركت سرمایهگذاری آتيه صبا
 عضو هيأت مدیره شركت صنایع و معادن گوهران
 ریيس هيأت مدیره شركت رفاه و آتيه كاركنان گهربينی كرمان
 ریيس هيأت مدیره شركت توسعه ساختمان سرمایه بانك سرمایه

علی سنگينيان؛ عضو هيأت مدیره
 مدیرعامل شركت تامين سرمایه امين
 عضو اتاق بازرگانی تهران
 نایب رئيس هيات مدیره ،شركت كارگزاری امين آوید و شركت فرابورس ایران
 معاون ناشران و اعضاء سازمان بورس اوراق بهادارتهران
 معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار سازمان بورس اوراق بهادار تهران
 دبير هيات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شركت آویشن نقره ای
 مدیر مطالعات و آموزش شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار ایران
 نائب رئيس هيات مدیره شركت سرمایه گذاری استان تهران (سهام عدالت)
 مدیر و بنيان گذار بورس منطقه ای كيش
 عضو اتاق بازرگانی انگليس و ایران
یحيی دانش بدی؛ عضو هيأت مدیره
 ریاست هيات مدیره شركت ليزینگ شيد
 مشاور اجرایى و عضو كميسيون عالى اعتبارات و كميسيون بين الملل بانك سامان
 مشاور بين الملل مدیر عامل در بانك كارآفرین
 مشاور بين الملل مدیر عامل در گروه سرمایه گذارى رنا
 مدیر مالى شركت پتروشيمى فيمکو دبى  -جبل على
 سرپرستی و ریاست شعب :مركزی ،خليج فارس ،خاور ميانه ،هنگ كنگ و واحد فرودگاه مهرآباد بانك ملى ایران
 معاونت (بين الملل-ارزی) شعب :دانشگاه تهران ،كاشف و اسکان بانك ملی ایران
 ریيس اداره آمار و بررسيهاى اقتصادى  D&Rبانك ملى ایران
 سرپرست و معاونت بين الملل اداره كارپردازى بانك ملى ایران

اطالعات درمورد تعدادجلسات هيات مديره وحضور اعضاء درجلسات
در سال مالی مورد گزارش ،هيأت مدیره بانك گردشگری برای تصميمگيری در خصوص موضوعات راهبردی بانك و در راستای
تسهيل و هدایت فعاليت ها و عمليات بانك ،تعداد  01جلسه برگزار نموده است.

