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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

اعالم جزئیات تکمیلی درباره 
واریز سود سهام بانک ملت

از  انصــراف  اعــام  بــرای  ملــت  بانــک  ســهامداران 
ســال  ســود  دریافــت 
بــه  واریــز  طریــق  99از 
نــزد  خــود  حســاب های 
این بانک تا 25تیر سال 

جاری فرصت دارند.
گــزارش  بــه 
روابط عمومی بانک ملت، 
زمان بنــدی  برنامــه  پیــرو 
پرداخت سود سهام سهامداران محترم بانک ملت، که در 
تاریخ 04/15 /1400در ســامانه کدال منتشــر شــده اســت، 
ایــن بانــک در نظــر دارد عــاوه بــر ســهامدارانی که شــماره 
حساب های خود را به اداره بورس بانک اعام کرده اند، از 
طریق سامانه های اطاعاتی موجود در زیرسامانه بانک، به 
اخذ شــماره حساب های سهامداران حقیقی که قباً اقدام 
بــه اعام شــماره حســاب خــود نکرده اند اما دارای حســاب 
متمرکز فعال انفرادی و فاقد محدودیت )مسدودی حساب 
و...( نــزد بانــک ملــت هســتند اقــدام و ســود ســهامداران 
حقیقی محترم را به حســاب مربوطه واریز کند. براســاس 
این گزارش، ســهامداران گرامی، در صورت تمایل نداشــتن 
به واریز ســود ســهام خویش به حســاب متمرکز نزد بانک 
ملــت )معرفی نشــده بــه اداره بــورس اوراق بهــادار بانک(، 
باید تمایل نداشتن خود را حداکثر تا تاریخ 25 /04 /1400با 
ارســال نمابــر )فکــس( بــه  تلفــن 66970053-021،  اداره 

بورس و اوراق بهادار این بانک، اعام کنند.

پرداخت تسهیالت »سپهر 
سالمت« به 67هزار نفر از کادر 

درمان از سوی بانک صادرات
بانک صادرات به منظور پشتیبانی از کادر درمان و 
کمــک بــه کاهش پیامدهای شــیوع بیمــاری کرونا از آغاز 
طرح »ســپهر سامت« 
در خرداد ســال گذشــته 
ســال  خــرداد  پایــان  تــا 
جــاری به 67هزار نفر از 
درمــان  کادر  تاشــگران 
کشــور بیــش از 65هزار 
میلیــارد ریال تســهیات 

پرداخت کرد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومی بانک صادرات، به منظور قدردانی از زحمات 
جامعــه پزشــکی و شــبکه درمــان کشــور در دوره مبارزه با 
کرونا، طرح ویژه اعتباری جامعه درمانی را در قالب طرح 
»سپهر سامت« از سال گذشته ارائه کرده که بر اساس 
آن پزشــکان تا ســقف دو میلیارد ریال و پرستاران و سایر 
کادر درمانی تا سقف یک میلیارد ریال تسهیات مرابحه 
دریافت خواهند کرد. مدت بازپرداخت این تســهیات که 
بدون لحاظ کردن شــرط معدل حســاب متقاضی پرداخت 
می شــود، حداکثــر ٦٠ماهــه بــوده و کادر درمانــی کشــور 
می تواننــد در صــورت تمایــل و اعــام دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی و بیمارســتان ها، از ضمانــت آنهــا بــرای دریافــت 
این تسهیات استفاده کنند. کادر درمان استان تهران با 
بهره مندی از بیش از 11هزار فقره تسهیات بانک صادرات 
در قالــب ایــن طــرح در رتبــه اول و اســتان های خراســان 
رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، آذربایجان 
شرقی، همدان، اصفهان، گیان و فارس به ترتیب تا رتبه  

دهم را به خود اختصاص داده اند.

پرداخت بیش از 11 هزار 
 میلیارد تومان تسهیالت

به صنایع شیمیایی از سوی 
بانک توسعه صادرات

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات این بانک 
طی 5سال گذشته ۱۱هزار و ۱5۰میلیارد تومان در قالب 
تامین ســرمایه درگردش به شــرکت های مختلف صنعت 

پتروشیمی تسهیات پرداخت کرده است.
به گزارش اگزیم نیوز، علی صالح آبادی در همایش 
توســعه صادرات صنایع 
گفــت:  ایــران،  پلیمــری 
صنعــت پلیمــر نــه تنهــا 
نقــش بســیار مهمــی در 
ویــژه  بــه  و  کرونــا  دوره 
در حــوزه بهداشــت ایفــا 
می کند بلکــه 3.6درصد 
کشــور  کل  اشــتغال  از 
ایــن  بــه  مربــوط  نیــز 
صنعــت می شــود. او تنــوع محصــوالت پلیمــری و ارزش 
افــزوده بــاال )1.5درصــد از ســهم تولید ناخالــص داخلی( 
را از دیگــر ویژگی هــای این صنعت برشــمرد و افزود: این 
صنعــت اثــر کمتری هــم از تحریم ها پذیرفتــه و صادرات 
محصــوالت پلیمــری بــه طور مداوم ادامه داشــته اســت. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعام کرد که این بانک 
طــرح  هایــی را در بخش پتروشــیمی شــامل تولیــد انواع 
محصــوالت پتروشــیمی، احــداث کارخانــه تولیــد اتیلــن، 
تولیــد پروپیلــن، توســعه یکپارچــه میدان هــای مشــترک 
نفتــی غــرب کارون و تولیــد متانــول را تامیــن مالی کرده 
اســت. این مقام مســئول گفت: مبلغ مصوب تسهیات 
بــرای ایــن طرح ها 3میلیارد و 400میلیــون یورو بوده که 
طــی 5ســال گذشــته بانــک توســعه صــادرات 2میلیارد و 
660میلیــون یــورو از آن را تامیــن مالــی کــرده و پرداخت 
مابقــی آن نیــز در دســتور کار اســت. مدیرعامــل بانــک 
توســعه صــادرات حمایت هــای ایــن بانک برای گســترش 
 LC همــکاری بــا صنعــت پلیمر را »تســهیل در گشــایش
داخلی به منظور رفع مشکل کمبود نقدینگی«، »خرید 
زنجیــره  از  »حمایــت  داخلــی«،  اســنادی  اعتبــار  دیــن 
صــادرات محصــوالت پلیمری«، »حمایت مالی از فعاالن 
صنایــع پلیمری جهت ورود به بازارهای صادراتی جدید« 

و »صدور ضمانت نامه« عنوان کرد.

رونمایی بیمه سرمد از 2 
خدمت نوآورانه

بیمــه ســرمد از دو ســامانه جدیــد در حوزه فروش 
آنایــن بیمه هــای زندگــی 
و بازدیــد آنایــن خــودرو 

رونمایی کرد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومی بیمه سرمد، 
رئیــس  کاتــب،  مجتبــی 
هیات مدیــره بیمــه ســرمد 
فــروش  ســامانه  دربــاره 
آنایــن بیمه هــای زندگــی 

ســرمد گفــت: بــا راه انــدازی ایــن ســامانه دیگر نیــازی به 
مراجعه حضوری بیمه گزار نیست که این اتفاق می تواند 
هــم در هزینه هــای بیمه گــر و هم بیمه گــزار تاثیر مثبتی 
داشــته باشــد و بــه خصــوص در وضــع امــروز کشــور کــه 
شــاهد شــیوع کرونا هســتیم، ریســک بیمه گزار را کمتر 

کند و اطمینان خاطر او را تامین کند.
کاتــب افــزود: بــا ایــن ســامانه، بســیاری از شــرایط 
بیمه نامــه را خــود بیمه گزار می توانــد انتخاب کند و همه 
شــرایط بیمه نامــه بــه صــورت آنایــن بــه مشــتری ارائــه 
می شــود و همه چیــز شــفاف خواهــد بــود و ایــن ســامانه 
می توانــد در فــروش بیمه هــای زندگــی بیمه ســرمد تاثیر 

زیادی داشته باشد.
رئیــس هیات مدیــره بیمــه ســرمد دربــاره ســامانه 
بازدیــد آناین خــودرو نیز که یکی از خدمات جدید بیمه 
سرمد برای بیمه گزاران است، گفت: این سامانه هم نیاز 
مراجعــه حضــوری بیمه گزار را بــرای بازدید خودرو از بین 
می برد و همه روند کار صدور بیمه نامه را آناین و برخط 
می کنــد و وقــت و هزینــه بیمه گــزار را کاهــش می دهد و 

هزینه کارشناسی شرکت را نیز کم می کند.

 تسهیالت بانک آینده

برای تداوم رونق تولید ایرانی
در  آینــده  بانــک 
سال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها با اعطای 
شــرکت  بــه  تســهیات 
نویــن  صنایــع  گســتران 
صنعتــی  )گــروه  پــارس 
از  آســیا(  هوشــمند 
تولیــدی  شــرکت های 
تحــت  کــه  دانش بنیــان 

پوشش دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، ادامه و رونق 
تولیدات این شرکت را هموارتر کرد.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک آینــده، امیراحمــد 
ســپهری مدیرعامل این شــرکت، ضمن قدردانی از نقش 
موثــر و ســازنده بانــک آینــده در توســعه و به روزرســانی 
فنــاوری و کاهش هزینه های تولیــد انبوه، از تداوم روند 
تولیــدات و رونــق ایــن شــرکت ســخن گفــت و افــزود : 
شــیوع بیماری کرونا نه تنها خللی در روند تولیدات این 
شرکت به وجود نیاورد، بلکه تبدیل به فرصتی برای تولید 
دســتگاه هوشمند غربالگری بیماری های قلبی مادرزادی 
کودکان ، ویژه مطب و هم چنین طراحی و ساخت نمونه 
نیمــه صنعتــی رادار ترافیکــی چهــار بعــدی شــد کــه ایــن 
دســتاورد بــا حمایت هــا و اعطــای تســهیات بانــک آینده 

میسر شده است.

اعالم بازدهی سبدهای 
سرمایه گذاری بیمه باران

در راســتای تحقــق 
وعــده شــفافیت، میــزان 
ســبدهای  بازدهــی 
بیمــه   ســرمایه گذاری 
بــاران در دو طــرح ترنــم 
و تبســم در ســه ماهــه 
جــاری  ســال  نخســت 

اعام شد.
روابــط  گــزارش  بــه 

عمومــی بیمه بــاران، عملکرد کمیته ســرمایه گذاری بیمه 
باران از منشا ذخایر ریاضی بیمه گزاران، نشان از بازدهی 
7.1درصــدی ســود مشــارکت در منافــع در بیمه نامه های 
میان مدت و بلندمدت سه ساله و بیشتر بیمه ترنم باران 
دارد. بیمه نامه های کوتاه مدت یک و دوساله ترنم نیز به 
بازدهی 6درصد رسیدند و انواع سبدهای سرمایه گذاری 
ترنم و تبســم )کم ریســک، ریســک متوســط و پرریسک( 

بازدهی 6.5درصدی برای بیمه گزاران به همراه آوردند.
بــاران،  بیمــه  تعهــدات  و  آیین نامه هــا  براســاس 
ایــن ســود در پایان شــهریور ســال جــاری همراه با ســود 
مشــارکت ســه ماهه دوم سال 1400، به صورت تجمیعی 

به ذخیره ریاضی بیمه  گزاران افزوده خواهد شد.

استفاده از همراه بانک تجارت 
فقط با رمز یکبار مصرف

بانــک تجــارت، اســتفاده از رمــز یکبار مصــرف برای 
تراکنش هــای  انجــام 
حسابی را در همراه بانک 
بــا هدف افزایــش امنیت 
کــرد  اجبــاری  حســاب ها 
و از چهاردهــم تیــر رمــز 
همراه بانــک  در  ثابــت 
اســتفاده  قابــل  تجــارت 

نیست.
بانــک تجــارت، کاربــران  بــه گــزارش روابط عمومــی 
همراه بانــک تجــارت بــه منظــور انجــام عملیــات تراکنــش 
برپایــه حســاب می توانند با مراجعــه به بخش خدمات در 
همراه بانک تجارت، گزینه خدمات رمز پویا، به فعالسازی 
رمز یکبار مصرف همراه بانک اقدام کنند. چنانچه نســخه 
4.0.1به پایین بر روی دستگاه کاربرنصب باشد باید ابتدا 

همراه بانک و نرم افزار همراز را به روزرسانی کند.

 حذف مالیات بر ارزش افزوده
از سود تسهیات لیزینگ

به گفته دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران، 1۳سال طول کشید تا مالیات بر ارزش افزوده از سود تسهیالت 
شرکت های لیزینگی در قانون دائمی حذف شود

اعام جزئیات اصاح دستورالعمل نحوه انجام معامات عمده 
اوراق بهادار در فرابورس

به گفته دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران، با حذف مالیات 
بــر ارزش افــزوده از ســود تســهیات شــرکت های لیزینگــی و 
اجرای این قانون در آینده، ارزش ســهام این شــرکت ها رشــد 

می کند.
محمدهــادی موقعــی در گفت وگــو با ایســنا، اظهار کرد: از  
ســال 13۸7 کــه قانــون موقــت مالیــات بــر ارزش افــزوده اباغ 
شد، در بند 11 از ماده 12 آن، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها 
و موسسات اعتباری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف 
شــدند. به عبارت دیگر، مشــتریانی که از بانک ها و موسســات 
اعتباری تســهیات می گرفتند، ســود تســهیات آن ها از مالیات 
بــر ارزش افــزوده معــاف بــود امــا ســازمان امــور مالیاتــی در آن 
زمان صرفا به دلیل اینکه نام شرکت های لیزینگی در این ماده 
ذکر نشده بود، سود تسهیات شرکت های لیزینگی را مشمول 
مالیــات بــر ارزش افزوده دانســت که از نظــر رقابتی به صنعت 
لیزینــگ کشــور کــه در آن زمــان تــازه در حال رشــد بــود، ضربه 
بســیار بزرگــی وارد کــرد و ایــن صنعت مشــتریان بالقوه خود را 

از دست بدهد. 
او افــزود: بــا اعمــال مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای ســود 

تســهیات شــرکت های لیزینگی 3 الی 4 درصد بیشــتر شــد که 
تمایل مشــتریان برای دریافت این تســهیات را بسیار کم کرد. 
بدیــن منظــور، در آن زمــان فعــاالن ایــن صنعــت اعتراض هــای 
خود را به این موضوع مطرح کردند اما 13ســال طول کشــید تا 
مالیات بر ارزش افزوده از سود تسهیات شرکت های لیزینگی 

در قانون دائمی حذف شود. 
دبیــر انجمــن ملــی لیزینگ دربــاره فواید حــذف مالیات بر 
ارزش افزوده از سود تسهیات این صنعت افزود: با این اقدام 
شــرکت های لیزینگ در یک صحنه رقابتی موانع خود را از ســر 
راه می بردارنــد و مشــتریان و مصرف کننــدگان بیشــتری بــرای 
تامیــن کاالهــای خودشــان به صنعت لیزینــگ مراجعه کنند. از 
ســوی دیگر، قیمت تمام شــده کاالهای دریافتی از شــرکت های 
لیزینگــی بــرای مشــتریان کمتــر محاســبه می شــود و دغدغــه 
مشــتریان برای محاســبه مالیات بر ارزش افزوده در تســهیات 

این صنعت از بین می رود.
موقعی ادامه داد: از آنجا که خدمات صنعت لیزینگ جزو 
خدماتی اســت که تقاضا و تولید را تقویت می کند و مصرف را 
افزایــش می دهــد، در نتیجه، حذف مالیــات بر ارزش افزوده از 

سود تسهیات لیزینگ به نفع اقتصاد خواهد بود. 
او درباره نرخ ســود تسهیات شرکت های لیزینگ توضیح 
داد: براســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار نــرخ ســود ایــن 
تســهیات 21درصد اســت. شــرکت های لیزینگ انــواع کاالهای 
بــادوام چــون لــوازم خانگی، خودرو و... را به صورت اعتباری به 
متقاضیــان واگــذار می کنند کــه متقاضیان می توانند به ســایت 
شــرکت های لیزینــگ دارای مجوز از بانــک مرکزی مراجعه کنند 
و شــرایط اعطــای تســهیات آن هــا را ببیننــد و اگــر کاالهایــی 
مدنظرشــان در پرتفوی آن شــرکت وجود داشــت، از تســهیات 

آن شرکت ها بهره مند شوند.
دبیــر انجمــن ملی لیزینگ با بیان اینکه کلیه شــرکت های 
لیزینگی مشــمول مالیات بر عملکرد هســتند، یادآور شد: اکثر 
شــرکت های لیزینگی که در بازار ســرمایه حضور دارند، سودده 
هســتند که با حذف مالیات بر ارزش افزوده از ســود تسهیات 
ایــن شــرکت ها و اجــرای ایــن قانــون در آینــده، بر ارزش ســهام 
ایــن شــرکت ها افــزوده می شــود، زیــرا مشــتریان ایــن صنعــت 
زیاد می شــود و عاقه مندان بیشــتری به تاسیس لیزینگ روی 

می آورند و حجم تسهیات دهی آن ها نیز افزایش می یابد.

مدیر عملیات بازار فرابورس جزئیات اصاح دســتورالعمل 
نحوه انجام معامات عمده اوراق بهادار در فرابورس را تشریح 

کرد.
بــه گــزارش فرابــورس ایــران، مدیر عملیــات بــازار فرابورس 
ایران درباره اصاحات دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامات 
اوراق بهــادار و ضوابــط مربــوط بــه متقاضیــان  خریــد در معامات 
عمــده ســهام و حــق تقــدم گفت: تــا پیش ازاین به طــور خاص در 
معامــات عمــده مدیریتــی و  کنترلی، متقاضــی خرید موظف بود 

مدارک را برای شــرکت فرابورس و ســازمان بورس و اوراق بهادار   
ارســال کند و در مرحله بعد شــرکت فرابورس اظهارنظرهای  خود 
دربــاره مــدارک ارسال شــده را جهــت بررســی و اعــام نظــر نهایی 
بــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ارائــه می کــرد، امــا اکنــون این 
فراینــد تغییــر کرده اســت.  محمدصادق غزنوی بــا تأکید بر اینکه 
در گذشــته، تائید نهایی امکان خرید مشــتری از ســوی ســازمان 
 بــورس بررســی و درنهایــت تائیــد یــا رد می  شــد، افزود: بــا اعمال 
برخی اصاحات و تغییرات در دستورالعمل، از این به بعد وظیفه 

مذکور به فرابورس ایران منتقل شده است.  
مدیــر عملیــات بــازار فرابــورس ایــران ادامــه داد: بر اســاس 
تغییرات مقررات انجام شده، ازاین پس بررسی شرایط متقاضیان 
و اعام داشتن و نداشتن امکان ورود آن ها به معامات، از سوی 
شــرکت فرابــورس انجام می شــود. به عبارت دیگر، بــا اعمال این 
تغییــرات در دســتورالعمل ها و ضوابــط قانونــی، فرابــورس ایران، 
جایگزین سازمان بورس برای دریافت و بررسی مدارک متقاضیان 

شده است.

»اسامی بیدگلی« 
از شورای عالی 

بورس استعفا داد
اســامی بیدگلــی، از عضویــت در شــورای عالــی 

بورس استعفا داد.
به گزارش بازار، ســعید اســامی بیدگلی با انتشــار 
پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: 
»اواسط خردادماه از شورای عالی بورس استعفا دادم.«
آنگونــه کــه بیدگلــی نوشــته، از امــروز حمید کاظم 
دانشی به عنوان نماینده کانون ها در شورای عالی بورس 

حضور خواهند یافت.
شــورای عالی بورس و اوراق بهــادار عالی ترین رکن 
بــازار اوراق بهادار ایران اســت که تصویب سیاســت های 

کان این بازار را بر عهده دارد.
طبــق قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی 
ایــران )1 آذر 13۸4(، ایــن شــورا در راســتای حمایــت از 
حقــوق ســرمایه گذاران و بــا هــدف ســامان دهی، حفــظ 
و توســعه بــازار شــفاف، منصفانــه و کارای اوراق بهــادار 
و بــه منظــور نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن قانــون بــا 
ترکیــب، وظایــف و اختیارات مقرر در آن قانون تشــکیل 

شده است.

»شستا« بزرگ ترین شرکت بورسی می شود
بــه مجمــع  ارائــه پیشــنهاد  بــا تصمیــم هیــات مدیــره و 
فوق العــاده شســتا، قــرار اســت ســرمایه ایــن شــرکت بــزرگ 
بورســی از ۱4هــزار و 2۰۰میلیــارد بــه ۱8۰هزار میلیــارد تومان 

برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، شــرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، شستا که در تاریخ 6 فروردین 65 به صورت سهامی 
خاص در زیر مجموعه ســازمان تامین اجتماعی تاســیس شــد، 
قــرار بــر ایــن شــد که این شــرکت دارایی هــای صندوق ســازمان 
تامین اجتماعی که ناشی از حق بیمه کارگران بیمه شده است 
را سرمایه گذاری کند و بعد از کسر مخارج، سود و بازدهی آن 

به صندوق تامین اجتماعی واریز شود.
ایــن شــرکت به فعالیــت خود ادامه داد تــا اینکه در اواخر 
فروردیــن ســال 99 شســتا با عرضــه اولیه 10درصد ســهام خود 
وارد بــورس و تبدیــل بــه شــرکت ســهامی عــام شــد کــه در این 
عرضــه اولیــه حــدود 4میلیــون و 700هزار نفر شــرکت کردند و 

10درصد از سهام شستا به آنها رسید.
سرمایه این شرکت در زمان ورود به بورس ۸هزار میلیارد 
تومان بود که بعد از آن این رقم به 14هزار و 200میلیارد تومان 
افزایــش یافــت و اکنــون شســتا می خواهــد با گــزارش توجیهی  
هیــات مدیــره ایــن شــرکت کــه بــه مجمــع عمومــی فوق العــاده 

صاحبان سهام ارائه کرده است، افزایش سرمایه دهد.
ســرمایه شستا، این شــرکت بزرگ بورسی و این هلدینگ 
عظیــم قــرار اســت از 14هــزار و 200میلیــارد تومــان بــه مبلــغ 

1۸0هزار و 737میلیارد تومان به میزان حدود 12برابر افزایش 
یابد. با این افزایش ســرمایه شســتا عما به بزرگ ترین شرکت 
بورســی تاریــخ ایــران تبدیــل می شــود. پیشــنهاد هیــات مدیــره 
شســتا بــه مجمــع عمومــی فوق العــاده در بــاره افزایــش هزار و 
172درصــدی، معــادل حــدود 12برابری ســرمایه شســتا از محل 
تجدیــد ارزیابــی دارایــی ارائــه شــده اســت کــه در ایــن گــزارش 
آمده اســت: در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون 
تجارت اساسنامه شرکت و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار 
گزارش توجیهی افزایش ســرمایه شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )سهامی عام( از مبلغ 142هز ار میلیارد ریال به مبلغ 
یک میلیــون و ۸07هــزار و 37۸ میلیارد ریال شــامل یک میلیون 
و 665هــزار و 37۸میلیــارد ریــال معــادل 1173درصــد از محــل 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها طبق سرمایه گذاری ها و زمین به 

منظور اصاح ساختار مالی تقدیم می شود.
گــزارش توجیهی افزایش ســرمایه در تاریخ 14تیر 1400به 
تاییــد اعضــای هیــات مدیــره شــامل نماینــده ســازمان تامیــن 
اجتماعی، نماینده موسســه بهداشــتی و درمانی میاد ســامت 
تهــران، محمــد رضوانی فــر بــه عنــوان مدیرعامــل و نایب رئیــس 
تامیــن  هیــات مدیــره، همچنیــن نماینــده شــرکت رفاه گســتر 
و  مدیــره  هیــات  عضــو  کوتی خــواه  ملــک  محمــود  اجتماعــی، 
همچنین نماینده سرمایه گذاری خانه سازی ایران، به نمایندگی 
ســیدضیاءالدین شــجاعی برهــان عضــو هیــات مدیــره رســیده 

است.
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