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 گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهمشخصات صندوق) الف

 بر نظارت مدیریت 06/09/1397 مورخ 12020117 شماره ابالغیه قانون بازار اوراق بهادار و 33ماده  طبق
ملزم به فوق  بازارگردانی از تاریخ اختصاصی گذاريسرمایه هايصندوق بهادار، اوراق و بورس سازمان مالی هادهاين

به  هایی کهصندوق تعداد ،1400 ماه سال اسفندتهاي ناتا  اند.شدهکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عضویت در 
 .صندوق است 67 تعداداند عضویت این کانون درآمده

گذاري اختصاصی بازارگردانی داراي مجوز از سازمان و عضو کانون کارگزاران هاي سرمایهجدول زیر فهرست صندوق
 .دهدنشان می ها رامشخصات آنه ابه همربورس و اوراق بهادار 

 اختصاصی گذاريسرمایه هايصندوق اکثر و آدرس محل ثبت ) مشخص است1( شماره جدول درگونه که همان 
 .استشهر تهران  ارگردانیباز

داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار  اختصاصی بازارگردانی گذاريهاي سرمایه) فهرست صندوق1جدول (
 دهد:را نشان می

 )1جدول (

 فیرد
نام صندوق 

 یاختصاص يگذارهیسرما
 یبازارگردان

 یآدرس محل صندوق ثبت شده در روزنامه رسم شماره تماس

 166پالك ،خیابان آیت اله طالقانیي بهار،خیابان ملک الشعرا، خیابان امجدیه تهران، 88861482-021 ازار سرمایهاتحاد ب 1

2 
ارزش آفرین صندوق 
 بازنشستگی کشوري

 38پالك  ،بعد از تقاطع فلسطین ،خیابان بزرگمهر ، خیایان ولیعصر،تهران 021-63486000

 3طبقه ،  9پالك  ،بعد از ظفر خیابان بابک بهرامی ،التر از خیابان ولیعصربا ،تهران 88192133-021 افتخار حافظ 3

 اکسیر سودا 4
021-88482133-

5 
 ، طبقه هفتم283شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پالك  یابانتهران، خ

 88857415-021 الگوریتم سرآمد بازار 5
، طبقه  54، پالك پدیدار ، خیابان)تهران، جهان کودك، خیابان نلسون ماندال (آفریقا

 اول

 1561-021 الگوریتمی امید فارابی 6
، طبقه 3دریا، خیابان شهید ابراهیم شریفی، خیابان توحید سوم، پالكبلواررتهران، 

 سوم

 2تهران، خیابان خرمشهر، نبش شکوه، پالك  54906-021 امید ایرانیان 7

 8656-021 امید لوتوس پارسیان 8
مین سرمایه لوتوس أتمان تساخ، نبش کوچه مهران ،بهایی شمالیخیابان شیخ  ،تهران

 99پالك  پارسیان،

 51پالك  ،کوچه قبادیان غربی ،باالتر از میرداماد ،خیابان ولیعصر ،تهران 43692000-021 امین 9

 076-44480683 ایساتیس پویا 10
ن انا، جمهوري اسالمی(شرق)، ساختما 54محله وحدت، کوچه بوستان، کوچه  ،یزد

 61طبقه ششم، واحد 
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)1جدول (ادامه   

 فیرد
نام صندوق 

 یاختصاص يگذارهیسرما
 یبازارگردان

 یآدرس محل صندوق ثبت شده در روزنامه رسم شماره تماس

 33تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پالك  021-860832790 آرمان اندیش 11

 59تهران، خیابان نلسون ماندال (جردن)، باالتر از میرداماد، خیابان تابان غربی، پالك  86081247-021 انصار آرمان 12

031-34744444 آرمان تدبیر نقش جهان 13  90اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه بیژن، پالك  

 021-41793000 آسمان زاگرس 14
، طبقه 13ابان هفتم(بهمن کشاورز)، پالك تهران، خیابان خالد اسالمبولی(وزراء)، خی

8 

 3، طبقه سوم، واحد 13تهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندال، کوچه پیروز، پالك  021-91004004 آگاه 15

 ، طبقه دوم7تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، خیابان دوازدهم، پالك  42846000-021 بانک سینا 16

 تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم 83327000-021 بهمن گستر 17

 021-88480169 پاداش پشتیبان پارس 18
، ساختمان پارس، طبقه 15تهران، آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پالك 

 12دوم، واحد 

 ه اول، طبق13تهران، آرژانتین ساعی، خیابان سوم، پالك 021 - 42548 پرگار 19

 104تهران، خیابان شهید مطهري، قبل از تقاطع سهروردي، پالك  88109142-021 پست بانک ایران 20

 101، واحد  38تهران، خیابان جردن، کوچه گلفام، پالك  26231278-021 تاك دانا 21

 103، طبقه اول، واحد  4حیمی، پالك تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از نیایش، کوچه ر 24853400-021 تجارت ایرانیان اعتماد 22

 73، پالك 23تهران، خیابان گاندي، نبش کوچه  82428000-021 تدبیرگران فردا 23

 ، طبقه پنجم24تهران، شهرك غرب، خیابان فخار مقدم، پالك  59162000-021 تراز ویستا 24

 8رج ونوس، طبقه چهارم، واحد ، ب216تهران، ونک، خیابان مالصدرا، پالك  88624674-021 تصمیم ساز 25

 ، طبقه هشتم واحد غربی1تهران، ساعی، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پالك  02145664000 توازن کوروش 26

 6تهران، آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پالك  88171790-021 توسعه بازار تمدن 27
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)1جدول (ادامه   

 فیرد
نام صندوق 

 یاختصاص يگذارهیسرما
 یبازارگردان

 یآدرس محل صندوق ثبت شده در روزنامه رسم شماره تماس

 21تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو،پالك  021-4233000 توسعه سهام نیکی 28

 36204784-031 توسعه فوالد مبارکه 29
، فاز دوم، طبقه دوم، اصفهان، سی و سه پل، اول چهارباغ باال، مرکز تجاري اداري کوثر

 429واحد 

 021_88106106 توسعه فیروزه پویا 30
،  11تهران، خیابان شهید بهشتی، ابتداي خیابان قائم مقام، کوچه میرزا حسنی، پالك 

 9، واحد 5طبقه 

 6الك تهران، میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پ 88171790-021 توسعه معادن و فلزات آرمان 31

 89تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پالك  85599613-021 توسعه ملی 32

 5، طبقه 17تهران، میدان ونک، ابتداي مالصدرا، پالك  88789011-021 حامی اول 33

 25ك خیابان خالد اسالمبولی، کوچه یکم، پال ،تهران 88726057-021 حکمت ایرانیان یکم 34

 ، طبقه همکف7تهران، کاووسیه، خیابان آفریقا، خیابان بیست و یکم، پالك  42382-021 خبرگان اهداف 35

 86194785 خلیج فارس 36
، 46تیر، بعد از کوچه عارف ادیب، پالكتهران،کریمخان زند، نرسیده به میدان هفت

 طبقه اول

 22229898-021 دارا داریوش 37
، ساختمان آرتمیس، طبقه پنجم، 1چه نارنجستان چهارم، پالك تهران، پاسداران، کو

 3واحد 

 سپهر بازار سرمایه 38
021-88193870-

4 
، طبقه 113تهران، بلوار نلسون ماندال، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پالك 

5 

 ،  طبقه اول27)،  پالك 8تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان یعقوبی ( 22352555-021 سهم آشنا یکم 39

 7تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان بیهقی، کوچه دوازدهم، پالك  42846000-021 سینا بهگزین 40

 14تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، کوچه احمدیان، پالك  42115000-021 صبا گستر نفت و گاز تأمین 41

 ساختمان نیکی 58رب، بلوار فرحزادي، بلوار نورانی، پالك تهران، شهرك غ 88366341-021 صبا نیک 42

 6تهران، میدان آرژانتین،  بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پالك  88171790-021 صنعت مس 43

 410، واحد 16تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پالك  66972655-021 کوشا الگوریتم 44
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)1جدول (ادامه   

 فیرد
صندوق  نام

 یاختصاص يگذارهیسرما
 یبازارگردان

 یآدرس محل صندوق ثبت شده در روزنامه رسم شماره تماس

 47180000 کیان 45
تهران، میدان آرژانتین، ساعی، خیابان شهید عماد مغنیه (بهاران)، خیابان زاگرس، 

 ، طبقه سوم، واحد شمال غربی1پالك 

 10، ولیعصر، روبروي درب اصلی پارك ملت، کوچه حق شناس، پالك تهران 021-22655607 گروه توسعه بهشهر 46

 66تهران، خیابان مطهري، کوچه منصور، پالك  41684000-021 گروه دي 47

 26293258-021 گروه گردشگري ایرانیان 48
 50تهران، خیابان شیخ بهایی، ابتداي خیابان سئول، کوچه ماهتاب، برج ماهتاب، پالك

 7، طبقه 

 6تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پالك  88171790-021 رش صنعت داروگست 49

 1، واحد 2تهران، بلوار نلسون ماندال ، بلوار صباي غربی، ساختمان پانیذ صبا، پالك  79276000-021 گسترش نوویرا 50

 42359-021 گنجینه سپهر صادرات 51
ر کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پالك تهران، بزرگراه صدر، بلوا

 ،3، طبقه 62/1

 ، طبقه اول7تهران،گاندي جنوبی، خیابان شانزدهم، پالك  88207580-021 گوهرفام امید 52

 ، طبقه همکف1تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی، کوچه نادري، پالك  79637000-021 الجورد دماوند 53

 27تهران، سعادت آباد، باالتر از میدان کاج، نبش کوچه هشتم(شهید یعقوبی)، پ  22352555-021 رانیانمپنا ای 54

 021-88756108 مشترك توسعه بازار سرمایه 55
تهران، خیابان شهید مطهري، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پالك شش، (طبقات سوم 

 و چهارم ساختمان)

 ، طبقه اول 22دان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پالك تهران، می 88192475-021 معیار 56

 10،  طبقه 45تهران، محله کاووسیه، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پالك 021-81907 مفید 57

 6تهران، خیابان خالداسالمبولی، خیابان هفتم، پالك  41461100-021 ملت 58

 7ن، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، بلوار متولیان، پالك تهرا 547080000-021 مهرگان 59

 ، طبقه اول216تهران، میرداماد، بعد از خیابان شمس تبریزي جنوبی، برج نادر، پالك  22271999-021 میزان داریک 60

 10، پالك  11تهران، خیابان بهشتی، خیابان وزرا، کوچه  88170388-021 نماد صنعت و معدن 61

 23تهران، بلوار نلسون ماندال، بلوار گل آذین، پالك  84341000-021 وین پیشرون 62

 ، طبقه اول17تهران، کاووسیه، خیابان عالمه شهیدي، خیابان سپر، پالك 42029200-021 نهایت اندیش اقتصاد بیدار 63

 31تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پالك  021-84450 نهایت نگر 64

 2، طبقه 42، پالك29تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه  88658865-021 نیکان 65
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)1جدول (ادامه   

 فیرد
نام صندوق 

 یاختصاص يگذارهیسرما
 یبازارگردان

 یآدرس محل صندوق ثبت شده در روزنامه رسم شماره تماس

 ، طبقه همکف2113باالتر از خیابان شهید بهشتی، پالك  تهران، خیابان ولیعصر، 88553030-021 هوشمند آبان 66

 88629005-021 یکم هامرز 67
تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتداي خیابان ده ونک، روبه روي کوچه 

 11،واحد 6، طبقه 3کارخانه، ساختمان سینا، پالك 

 

 یرگردانبازا یاختصاص يگذارهیسرما يهاصندوق یمعامالت ستگاهیمجوز ا) ب

د مجوز استفاده از نتوانها میي اختصاصی بازارگردانی این صندوقگذارهیسرماهاي مطابق اساسنامه صندوق
) اسامی 2در جدول ( .را کسب نمایند ، (صرفاً جهت انجام معامالت صندوق)ایستگاه معامالتی اختصاصی صندوق

ستگاه معامالتی هستند آورده شده است. سایر ي اختصاصی بازارگردانی که داراي ایگذارهیسرماهاي صندوق
ي اختصاصی بازارگردانی به منظور انجام معامالت و تسویه معامالت انجام شده با اتاق گذارهیسرماهاي صندوق

 کنند. هاي کارگزاري استفاده میپایاپاي از خدمات شرکت
 

 )2جدول (

 ي مجوز ایستگاه معامالتیدارا یبازارگردان یاختصاص يگذارهیصندوق سرمانام  ردیف

 شرویپ نینو 1
 اکسیر سودا 2
 صبا نیک 3
 گروه گردشگري ایرانیان 4
 سپهر بازار سرمایه 5

 

 یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوقارکان  و لیست ترکیب مالکیت،مدیریتتعداد، ترکیب ج) 

گري توسط ی از منظر مدیریت و متولیازارگردانب یاختصاص يگذارهیسرماهاي تعداد و ترکیب ارکان صندوق 
 به تفکیک در این گزارش آورده شده است.نهادهاي مالی 

 یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما يهاصندوق تیریمد بی) تعداد و ترک1ج. 
در  یمال ينهادها انیدر م يکارگزار يهاآن مشخص است سهم شرکت لی) و نمودار ذ3همانطور طبق جدول ( 

 تیریسهم مد نیبوده و کمتر شتریب یمال ينهادها رینسبت به سا یبازارگردان یاختصاص يهاصندوق تیریامر مد
 .ردیگیصورت م يگذارهیمشاور سرما يهاتوسط شرکت
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 )3جدول (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوقنمودار ترکیب مدیریت   
 

 
 

 به تفکیک شخص حقوقی یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوقمتولی  نوع) 2. ج

در میان نهادهاي مالی در موسسات حسابرسی سهم  ،آن مشخص استو نمودار ذیل  )4(جدول درکه همانطور  
 است.اي مالی بیشتر هاي اختصاصی بازارگردانی نسبت به سایر نهادهصندوق گريامر متولی

 

 

 ردیف
گذاري نام شخص حقوقی که مدیریت صندوق سرمایه
 اختصاصی بازارگردانی را بر عهده دارد

 درصد تعداد

يکارگزار شرکت 1  21 %31 

هیسرما نیتأم 2  16% 11 شرکت 

يگذارهیسرما مشاورشرکت  3  5 %07 

سبدگردانشرکت  4  20 %30 

يگذارهیسرماشرکت  5  9 %13 

 01% 1 رهیمد ئتیه 6

%100 67 مجموع          
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 )4جدول (

 
 
 
 
 
 

 یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوقنمودار متولی 
 

 
 یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما يهاصندوق لیست ارکان ) 3ج.

ی داراي مجوز از سازمان و عضو بازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوق) فهرست اسامی ارکان 5جدول (
 دهد:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را نشان می

 
 )5جدول (

 ردیف
نام صندوق 

گذاري سرمایه
 ارگردانیاختصاصی باز

 حسابرس صندوق متولی صندوق مدیر صندوق

 حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش سبدگردان آرمان اقتصاد اتحاد بازار سرمایه 1
موسسه حسابرسی و خدمات ارقام 

 نگر آریا

2 
ارزش آفرین صندوق 
 بازنشستگی کشوري

 شرکت کارگزاري صبا جهاد
گذاري تأمین سرمایه شرکت مشاور سرمایه
 یننو

موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت سامان پندار

 افتخار حافظ 3
گذاري شرکت مشاور سرمایه
 هدف حافظ

 گذاري آزمودگانشرکت مشاور سرمایه
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت آزموده کاران

 موسسه حسابرسی رازدار سبدگردان کاریزما اکسیر سودا 4
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت رهبین

 الگوریتم سرآمد بازار 5
شرکت سبدگردان سرآمد 

 بازار
گذاري ایرانیان تحلیل شرکت مشاورسرمایه

 فارابی
 موسسه حسابرسی رازدار

 ردیف
نام شخص حقوقی به عنوان متولی صندوق 

 گذاري اختصاصی بازارگردانیسرمایه
 درصد تعداد 

%79 53 موسسه حسابرسی 1  
%21 14 يگذارهیشرکت مشاور سرما 2  

 100% 67 مجموع
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 فیرد
نام صندوق 

 يگذارهیسرما
 یبازارگردان یاختصاص

 حسابرس صندوق صندوق یمتول صندوق ریمد

 موسسه حسابرسی فاطر رسی ارقام نگر آریاموسسه حساب شرکت سبدگردان فارابی الگوریتمی امید فارابی 6

 مین سرمایه امیدشرکت تأ امید ایرانیان 7
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 

 آزموده کاران
 موسسه حسابرسی بهراد مشار

 امید لوتوس پارسیان 8
مین سرمایه لوتوس شرکت تأ

 پارسیان
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

 مین سرمایه امینشرکت تأ امین 9
گذاري ایرانیان تحلیل شرکت مشاور سرمایه

 فارابی
 موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

 ایساتیس پویا 10
شرکت سبدگردان ایساتیس 

 پویا
 موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق گذاري سهم آشناشرکت مشاور سرمایه

 آرمان اندیش 11
گذاري آرمان مشاور سرمایه

 آتی
گذاري ایرانیان تحلیل کت مشاور سرمایهشر

 فارابی
 موسسه حسابرسی بیات رایان

 شرکت کارگزاري بانک انصار آرمان انصار 12
موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا 

 روش
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت دایارهیافت

 آرمان تدبیر نقش جهان 13
کارگزاري آرمان تدبیر نقش 

 جهان
 موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران 
 مشهود

 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شرکت سبدگردان آسمان آسمان زاگرس 14

 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان موسسه حسابرسی آزمودگان شرکت سبدگردان آگاه آگاه 15

 بانک سینا 16
ت کارگزاري بورس شرک

 بهگزین
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

 شرکت کارگزاري بهمن بهمن گستر 17
هاي موسسه حسابرسی و بهبود سیستم

 مدیریت حسابرسین
 موسسه حسابرسی آزمودگان

 پاداش پشتیبان پارس 18
شرکت سبدگردان پاداش 

 سرمایه
 موسسه حسابرسی کاراي پارس کارانموسسه حسابرسی آزموده

 موسسه حسابرسی راز دار پورموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی کارگزاري سرمایه و دانش پرگار 19

 پست بانک ایران 20
شرکت کارگزاري بانک ملی 

 ایران
 موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

 تاك دانا 21
گذاري ایهشرکت مشاور سرم

 ترنج
 موسسه حسابرسی بهرا دمشار

موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت آزموده کاران
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 فیرد
نام صندوق 

 يگذارهیسرما
 یبازارگردان یاختصاص

 حسابرس صندوق صندوق یمتول صندوق ریمد

 تجارت ایرانیان اعتماد 22
شرکت کارگزاري بانک 

 تجارت
 ی سامان پندارموسسه حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

 تدبیرگران فردا 23
شرکت کارگزاري تدبیرگران 

 فردا
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت دایا رهیافت

 شرکت سبدگردان ویستا تراز ویستا 24
هاي موسسه حسابرسی و بهبود سیستم

 مدیریت حسابرسین
موسسه حسابرسی آرمان آروین 

 پارس

 یم سازتصم 25
شرکت سبدگردان تصمیم 

 نگار ارزش آفرینان
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 

 آزموده کاران
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شرکت سبدگردان کوروش توازن کوروش 26

 موسسه حسابرسی رازدار برسی هوشیار ممیزموسسه حسا مین سرمایه تمدنشرکت تأ توسعه بازار تمدن 27

 توسعه سهام نیکی 28
شرکت کارگزاري 

 گذاري ملی ایرانسرمایه
هاي موسسه حسابرسی و بهبود سیستم

 مدیریت حسابرسین
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران 

 مشهود

 توسعه فوالد مبارکه 29
گذاري توسعه شرکت سرمایه

 توکا
دیریت کاربرد موسسه حسابرسی و خدمات م

 تحقیق
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران 

 مشهود

 توسعه فیروزه پویا 30
شرکت کارگزاري فیروزه 

 آسیا
 موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مالی 
 فاطر

31 
توسعه معادن و فلزات 

 آرمان
 برسی شاخص اندیشانموسسه حسا موسسه حسابرسی هوشیار ممیز مین سرمایه تمدنشرکت تأ

 توسعه ملی 32
گذاري شرکت سرمایه

 مدیریت سرمایه مدار
 موسسه حسابرسی رازدار گذاري سهم آشناشرکت مشاور سرمایه

 حامی اول 33
گذاري توسعه شرکت سرمایه

 نور دنا
 گذاري سهم آشناشرکت مشاور سرمایه

موسسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت دایا رهیافت

 موسسه حسابرسی رازدار شرکت کارگزاري بانک سپه نیان یکمحکمت ایرا 34
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت ارقام نگر آریا

 خبرگان اهداف 35
شرکت کارگزاري خبرگان 

 سهام
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

 خلیج فارس 36
گذاري مدبران شرکت سرمایه

 اقتصاد
و خدمات مدیریت سامان موسسه حسابرسی 

 پندار
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت کاربرد تحقیق

 موسسه حسابرسی هشیار ممتاز موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شرکت سبدگردان داریوش دارا داریوش 37
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 فیرد
نام صندوق 

 يگذارهیسرما
 یبازارگردان یاختصاص

 حسابرس صندوق صندوق یمتول صندوق ریمد

 موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی فریوران راهبرد شرکت تأمین سرمایه سپهر بازار سرمایهسپهر  38

 موسسه حسابرسی بیات رایان موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شرکت سبدگردان سهم آشنا سهم آشنا یکم 39

 سینا بهگزین 40
شرکت کارگزاري بورس 

 بهگزین
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت دایا رهیافت

41 
صبا گستر نفت و گاز 

 تأمین
گذاري صبا شرکت سرمایه

 تأمین
 موسسه حسابرسی دش و همکاران موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

 صبا نیک 42
گذاري شرکت مشاور سرمایه

 نیکی گستر
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

 موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی شاخص اندیشان مین سرمایه تمدنشرکت تأ نعت مسص 43

 مؤسسه حسابرسی آزمودگان شرکت سبدگردان الگوریتم کوشا الگوریتم 44
مؤسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت آزموده کاران

 کیان 45
شرکت کارگزاري توسعه 

 معامالت کیان
 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ه حسابرسی و خدمات مالی موسس
 فاطر

 گروه توسعه بهشهر 46
گذاري گروه شرکت سرمایه

 صنایع بهشهر ایران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا 

 روش
 مؤسسه حسابرسی بهمند

 شرکت کارگزاري بانک دي گروه دي 47
گذاري ایرانیان تحلیل شرکت مشاور سرمایه

 فارابی
 مؤسسه حسابرسی بهمند

 ه گردشگري ایرانیانگرو 48
گذاري میراث گروه سرمایه

 فرهنگی و گردشگري ایران
 گذاري سهم آشناشرکت مشاور سرمایه

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران 
 مشهود

 موسسه حسابرسی رازدار مین سرمایه تمدنشرکت تأ گسترش صنعت دارو 49
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت سامان پندار

 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز موسسه حسابرسی بهراد مشار شرکت سبدگردان نوویرا راگسترش نووی 50

 گنجینه سپهر صادرات 51
شرکت کارگزاري بانک 

 صادرات ایران
 موسسه حسابرسی هشیار بهمند گذاري دیدگاهان نوینشرکت مشاور سرمایه

 گوهرفام امید 52
گذاري توسعه سرمایه

 گوهران امید
 موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بهراد مشارموسسه حسابرسی 
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 فیرد
نام صندوق 

 يگذارهیسرما
 یبازارگردان یاختصاص

 حسابرس صندوق صندوق یمتول صندوق ریمد

 موسسه حسابرسی بهراد مشار مین سرمایه دماوندشرکت تأ الجورد دماوند 53
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت شهود امین

 مپنا ایرانیان 54
گذاري کارکنان گروه سرمایه

 مپنا سهامی خاص
 موسسه حسابرسی بیات رایان موسسه حسابرسی رازدار

55 
مشترك توسعه بازار 

 سرمایه

هیئت مدیره صندوق 
گذاري مشترك سرمایه

 توسعه بازار سرمایه

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
 آزموده کاران

 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

 معیار 56
گذاري مایهشرکت مشاور سر
 معیار

 موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

ساز میتصم 57  
شرکت سبدگردان تصمیم 

 نگار ارزش آفرینان
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 

 آزموده کاران
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

دماوند الجورد 58  مشار موسسه حسابرسی بهراد مین سرمایه دماوندشرکت تأ 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت شهود امین

هامرز کمی 59  شرکت سبدگردان هامرز 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 

 آزموده کاران
موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت رهیافت و همکاران

اول یحام 60  
گذاري توسعه شرکت سرمایه

 نور دنا
 گذاري سهم آشناشرکت مشاور سرمایه

رسی و خدمات موسسسه حساب
 مدیریت دایا رهیافت

 موسسه حسابرسی هشیار ممتاز موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شرکت سبدگردان داریوش وشیدار دارا 61

 موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی فراز مشاور شرکت سبدگردان مفید مفید 62

 ملت 63
مین سرمایه بانک شرکت تأ

 ملت
ایرانیان تحلیل  گذاريشرکت مشاور سرمایه

 فارابی
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت سامان پندار

 مهرگان 64
گذاري شرکت سرمایه

 مهرگان تامین پارس
 گذاري سهم آشناشرکت مشاور سرمایه

موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت آرمان نوین رسیدگی

 میزان داریک 65
شرکت سبدگردان داریک 

 پارس
یریت موسسه حسابرسی و خدمات مد

 آزموده کاران
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

 نماد صنعت و معدن 66
شرکت کارگزاري بانک 

 صنعت و معدن
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی 
 فاطر

 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان موسسه حسابرسی بهمند شرکت تأمین سرمایه نوین نوین پیشرو 67
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 هابه تفکیک بورس یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوق بازارگردانیت نمادهاي تح ) د

که داراي بازارگردان  پذیرفته شده در بازارهاي مختلف هاينماد تعداد درصدذیل در نمودار  و فراوانی )6(جدول در
رگردانی براساس دوق اختصاصی بازانص 66قابل ذکر است در این خصوص اطالعات . است مشاهده قابل هستند،

 (اطالعات صندوق مشترك توسعه بازار سرمایه در اختیار این کانون نبود). خود اظهاري در اختیار بود.
ی بازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هاينمادهاي موضوع بازارگردانی صندوق درصد 57است  مشخص که همانگونه

 .استمربوط به بورس اوراق بهادار تهران 
 

 )6جدول (
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 شده در بازارهاي مختلف نمادهاي پذیرفته درصد تعدادنمودار 

 

 درصد تعداد تعداد نمادهاي داراي بازارگردان در بازارهاي مختلف یفرد

1 
بورس اوراق بهادار 

 تهران

 13/1% 91 بازار اول تابلوي اصلی
 9/9% 69 یفرع يبازار اول تابلو

 30/4% 211 بازار دوم
 0/7% 5 بازار اوراق بدهی

 3/2% 22 گذاريهاي سرمایهصندوق

 فرابورس ایران 2

 11/1% 77 ازار اولب
 10/8% 75 بازار دوم
 14/7% 102 بازار پایه

 4/2% 29 بازار ابزارهاي نوین مالی
 0/3% 2 هاي کوچک و متوسطبازار شرکت

 1/2% 8 - بورس کاالي ایران 3
 0/6% 4 - بورس انرژي 4

 %100 695 مجموع



 

 21از 15صفحه   

دوق صن ت  ش آماري اطالعا زار یهگ سرما ی هاي  ردان رگ زا ا صاصی ب خت ري ا ذا  گ
 

 گذاري اختصاصی بازارگردانیرمایههاي سصندوق بازارگردانیتحت تعداد نمادهاي ) 1.د

 .دهدیرا نشان م یهر صندوق بازارگردان کیبه تفک یتحت بازارگردان ي) تعداد نمادها7( جدول
 

 )7جدول (

 فیرد
 یصاصاخت يگذارهینام صندوق سرما

 یبازارگردان
 يتعداد نمادها

 یتحت بازارگردان
هیاتحاد بازار سرما 1  6 

يکشور یصندوق بازنشستگ نیارزش آفر 2  22 
 9 افتخار حافظ 3
سودا ریاکس 4  60 
سرآمد بازار تمیالگور 5  3 
یفاراب دیام یتمیالگور 6  5 
انیرانیا دیام 7  12 
انیلوتوس پارس دیام 8  48 
نیام 9  2 
ایپو سیساتیا 10  4 
شیآرمان اند 11  11 
 1 آرمان انصار 12

نقش جهان ریآرمان تدب 13  3 
 1 آسمان زاگرس 14
 5 آگاه 15
نایبانک س 16  1 
 5 بهمن گستر 17
پارس بانیپاداش پشت 18  28 
 7 پرگار 19

رانیپست بانک ا 20  1 

 15 تاك دانا 21
اعتماد انیرانیتجارت ا 22  5 

فردا رگرانیتدب 23  27 
ستایتراز و 24  3 
ساز میتصم 25  2 
 17 توازن کوروش 26
 1 توسعه بازار تمدن 27
یکیتوسعه سهام ن 28  13 
 14 توسعه فوالد مبارکه 29



 

 21از 16صفحه   

دوق صن ت  ش آماري اطالعا زار یهگ سرما ی هاي  ردان رگ زا ا صاصی ب خت ري ا ذا  گ
 

 فیرد
 یاختصاص يگذارهینام صندوق سرما

 یبازارگردان
 يتعداد نمادها

 یتحت بازارگردان
ایپو روزهیتوسعه ف 30  7 
زات آرمانتوسعه معادن و فل 31  4 
یتوسعه مل 32  11 
اول یحام 33  1 
کمی انیرانیحکمت ا 34  4 
 8 خبرگان اهداف 35
فارس جیخل 36  13 
وشیدارا دار 37  7 
هیسپهر بازار سرما 38  11 
کمیسهم آشنا  39  32 
نیبهگز نایس 40  32 
نیصبا گستر نفت و گاز تأم 41  80 
کیصبا ن 42  6 
 1 صنعت مس 43
تمیلگورکوشا ا 44  7 
انیک 45  5 
 11 گروه توسعه بهشهر 46
يگروه د 47  11 
انیرانیا يگروه گردشگر 48  2 
 1 گسترش صنعت دارو 49
رایگسترش نوو 50  3 
سپهر صادرات نهیگنج 51  1 
دیگوهرفام ام 52  6 
 7 الجورد دماوند 53
انیرانیمپنا ا 54  2 
هیمشترك توسعه بازار سرما 55  - 
اریمع 56  23 
دیمف 57  4 
 6 ملت 58
 19 مهرگان 59
کیدار زانیم 60  6 
 7 نماد صنعت و معدن 61
شرویپ نینو 62  13 
داریاقتصاد ب شیاند تینها 63  4 



 

 21از 17صفحه   

دوق صن ت  ش آماري اطالعا زار یهگ سرما ی هاي  ردان رگ زا ا صاصی ب خت ري ا ذا  گ
 

 فیرد
 یاختصاص يگذارهینام صندوق سرما

 یبازارگردان
 يتعداد نمادها

 یتحت بازارگردان
نگر تینها 64  1 
کانین 65  1 
 2 هوشمند آبان 66
هامرز کمی 67  5 

 
 
 
 

 

 گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهنمودار تعداد نمادهاي تحت بازارگردانی صندوق
 



 

 21از 18صفحه   

دوق صن ت  ش آماري اطالعا زار یهگ سرما ی هاي  ردان رگ زا ا صاصی ب خت ري ا ذا  گ
 

 دامنه مظنه مقایسه) 2.د

 %5الی  %1شود که این دامنه از نمایش داده میبازارگردانی  صندوق 66دامنه مظنه نمادهاي موضوع بازارگردانی  )8(در جدول
  .شوندبازارگردانی می  %3 مظنهبوده که بیشترین تعداد نماد با دامنه 

 
 )8جدول (

 دامنه مظنه سفارشات(درصد) تعداد نماد ردیف
1 33 1%  
2 81 2%  
3 1 %2/5 
4 568 3%  
5 7 4%  
6 5 5%  

 

 
 نمودار مقایسه دامنه مظنه

 

 
 

 ي اختصاصی بازارگردانیگذارهیسرما هاي بازارگردانیصندوق هايخالص ارزش دارایی) ه

ذیل  )9(به شرح جدول 1400 اسفندماه یکمدر تاریخ  اختصاصی بازارگردانیگذاري هاي سرمایهصندوق هايکل خالص ارزش دارایی
 :است

 )9جدول (

 ردیف
گذاري اختصاصی نام صندوق سرمایه

 بازارگردانی
 ها  (ریال)خالص ارزش دارایی

 01/12/1400در تاریخ 
 از کل درصد

هیاتحاد بازار سرما 1  259,861,140,920 0/0003 

يکشور یشستگصندوق بازن نیارزش آفر 2  7,921,216,245,399 0/0086 

 0/0023 2,120,261,994,808 افتخار حافظ 3



 

 21از 19صفحه   

دوق صن ت  ش آماري اطالعا زار یهگ سرما ی هاي  ردان رگ زا ا صاصی ب خت ري ا ذا  گ
 

 ردیف
گذاري اختصاصی نام صندوق سرمایه

 بازارگردانی
 ها  (ریال)خالص ارزش دارایی

 23/06/1400در تاریخ 
 درصد

سودا ریاکس 4  13,230,174,574,664 0/0144 

سرآمد بازار تمیالگور 5  1,795,806,622,086 0/0020 

یفاراب دیام یتمیالگور 6  687,207,218,485 0/0007 

انیرانیا دیام 7  19,054,767,676,549 0/0207 

انیلوتوس پارس دیام 8  52,904,205,898,616 0/0576 

نیام 9  4,979,046,392,905 0/0054 

ایپو سیساتیا 10  418,462,796,044 0/0005 

شیآرمان اند 11  1,278,167,763,079 0/0014 
 0/0009 862,434,467,541 آرمان اندیش 12
 0/0009 801,676,613,822 آرمان انصار 13
نقش جهان ریآرمان تدب 14  322,616,848,982 0/0004 
 0/0252 23,124,780,529,493 آسمان زاگرس 15
 0/0014 1,311,902,060,511 آگاه 16
نایبانک س 17  4,377,918,591,075 0/0048 
من گستربه 18  12,962,668,158,930 0/0141 
پارس بانیپاداش پشت 19  344,006,064,024 0/0004 
رانیپست بانک ا 20  4,175,103,119,659 0/0045 
 0/0038 3,521,328,601,116 تاك دانا 21
اعتماد انیرانیتجارت ا 22  74,150,920,166,640 0/0807 
فردا رگرانیتدب 23  15,687,221,781,481 0/0171 
ستایتراز و 24  39,112,726,862 0/0000 
ساز میتصم 25  103,187,802,565 0/0001 
 0/0124 11,431,891,646,270 توازن کوروش 26
 0/0173 15,869,561,574,956 توسعه بازار تمدن 27

یکیتوسعه سهام ن 28  872,594,426,049 0/0009 

 0/0255 23,469,985,754,238 توسعه فوالد مبارکه 29

ایپو روزهیتوسعه ف 30  1,176,891,345,145 0/0013 

 0/0080 7,343,079,753,723 توسعه معادن و فلزات آرمان 31

یتوسعه مل 32  8,976,137,678,099 0/0098 

اول یحام 33  628,252,293,392 0/0007 

کمی انیرانیحکمت ا 34  501,855,459,043 0/0005 

 0/0125 11,447,044,539,499 خبرگان اهداف 35
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دوق صن ت  ش آماري اطالعا زار یهگ سرما ی هاي  ردان رگ زا ا صاصی ب خت ري ا ذا  گ
 

 ردیف
گذاري اختصاصی نام صندوق سرمایه

 بازارگردانی
 ها  (ریال)خالص ارزش دارایی

 23/06/1400در تاریخ 
 درصد

فارس جیخل 36  79,396,719,736,684 0/0864 

وشیدارا دار 37  15,564,000,787,707 0/0169 

هیسپهر بازار سرما 38  81,113,056,877,876 0/0883 
کمیسهم آشنا  39  16,954,628,299,520 0/0184 
نیبهگز نایس 40  1,311,902,060,511 0/0014 
نیصبا گستر نفت و گاز تأم 41  68,078,172,417,532 0/0741 
کیصبا ن 42  2,203,227,012,074 0/0024 
 0/0212 19,507,520,903,432 صنعت مس 43
تمیکوشا الگور 44  1,319,457,023,727 0/0014 
انیک 45  4,880,905,562,427 0/0053 
 0/0013 1,176,589,112,878 گروه توسعه بهشهر 46
يگروه د 47  6,556,574,367,347 0/0071 
انیرانیا يگروه گردشگر 48  22,296,798,700,039 0/0243 
 0/0009 835,582,074,630 گسترش صنعت دارو 49
رایگسترش نوو 50  775,472,241,006 0/0008 
صادراتسپهر  نهیگنج 51  10,803,868,367,359 0/0118 
دیگوهرفام ام 52  13,868,437,748,542 0/0151 
 0/0126 11,535,928,976,732 الجورد دماوند 53
انیرانیمپنا ا 54  729,146,111,728 0/0008 
هیمشترك توسعه بازار سرما 55  146,738,014,587,915 0/1597 
اریمع 56  2,784,017,417,772 0/0030 
دیمف 57  3,937,429,671,406 0/0043 
 0/0508 46,711,112,506,703 ملت 58
 0/0086 7,930,339,412,447 مهرگان 59
کیدار زانیم 60  416,548,277,122 0/0005 
 0/0115 10,533,153,443,065 نماد صنعت و معدن 61
شرویپ نینو 62  10,394,844,040,902 0/0113 
داریاقتصاد ب شیاند تینها 63  436,999,268,250 0/0005 
نگر تینها 64  48,440,553,631 0/0001 
کانین 65  303,853,846,446 0/0003 
 0/0001 74,344,523,228 هوشمند آبان 66
هامرز کمی 67  1,701,089,916,220 0/0019 
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دوق صن ت  ش آماري اطالعا زار یهگ سرما ی هاي  ردان رگ زا ا صاصی ب خت ري ا ذا  گ
 

  دهد:نشان می را 1400اسفندماه سال یکم خ تاریدر گذاري اختصاصی بازارگردانی هاي سرمایهصندوق خالص ارزش دارایی درصد مودار زیرن
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