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 20از 3صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 :گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهمشخصات صندوق) الف

 سازمان یمال نهادهاي بر نظارت مدیریت 06/09/1397 مورخ 12020117 شماره ابالغیه قانون بازار اوراق بهادار و 33ماده  طبق
کانون کارگزاران بورس و اوراق ملزم به عضویت در فوق  بازارگردانی از تاریخ اختصاصی گذاريسرمایه هايصندوق بهادار، اوراق و بورس
 صندوق است. 61اند شامل به عضویت این کانون درآمده هایی کهصندوق تعداد ،1400 تهاي شهریور ماه سالناتا  اند.شدهبهادار 

گذاري اختصاصی بازارگردانی داراي مجوز از سازمان و عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق هاي سرمایهفهرست صندوق جدول زیر
 .دهدنشان می ها رامشخصات آنه ابه همربهادار 

هر ش بازارگردانی اختصاصی گذاريسرمایه هايصندوق اکثر و آدرس محل ثبت ) مشخص است1( شماره جدول درگونه که همان 
 .استتهران 

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

 )1جدول (

 فیرد
 يگذارهینام صندوق سرما

 یبازارگردان یاختصاص
 یآدرس محل صندوق ثبت شده در روزنامه رسم شماره تماس

دیمف 1 10طبقه ، 45پالك، داریپد ابانیخ ،یشمال دارید ابانیخ، هیمحله کاووس ،تهران 81907   

سپهر صادرات نهیگنج 2  42359 
پالك  ،یکوچه الهام ه،یطریق ابانینبش خ ،یبزرگراه صدر، بلوار کاوه شمال، تهران

،3، طبقه 62/1  

کمیآشنا  سهم 3 طبقه اول ،27پالك ، )8( یعقوبی ابانیخ، بهزاد ابانیخ ،سعادت آباد ،تهران 22352555   

انیرانیا مپنا 4 27پ  ،)یعقوبی دینبش کوچه هشتم(شه ،کاج دانیباالتر از م ،عادت آبادتهران، س 22352555   

کمی انیرانیا حکمت 5 25پالك  ،کمیکوچه  ،یخالد اسالمبول ابانیخ ،تهران -   

هیبازار سرما سپهر 6  88193870-4 
، 113پالك  قا،یساختمان سپهر آفر ،یرش غرببلوار نلسون ماندال، نبش آتهران، 

5طبقه   

اعتماد انیرانیا تجارت 7  24853400 
واحد  ،طبقه اول 4،پالك  ،یمیکوچه رح ،شیایباالتر از ن فعصریول تهران، خیابان

103 

نیگستر نفت و گاز تأم صبا 8 14 پالك، انیاحمد ، خیابانریاحمدقص یابانخ، نیآرژانت دانیتهران، م 42115000   

يد گروه 9 66پالك  ،کوچه منصور ،يمطهر ابانیخ تهران، 41684000   

شرویپ نینو 10 23پالك  ،نیبلوار گل آذ ،لوار نلسون ماندالب تهران، 84341000   

انصار آرمان 11 59پالك  ،یتابان غرب ابانیخ ،ردامادیاالتر از م، بنلسون ماندال ابانیخ ،تهران 86081247   

شهرتوسعه به گروه 12 59پالك ،یکوچه تابان غرب ،ردامادیتقاطع م از باالتر ،بلوار نلسون ماندال ،تهران 43364   

فردا رگرانیتدب 13 73پالك  ،23نبش کوچه  ،يگاند ابانیختهران،  82428000   



 

 

 20از 4صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

)1جدول (ادامه   

 فیرد
 يگذارهینام صندوق سرما

 یبازارگردان یاختصاص
 یدر روزنامه رسمآدرس محل صندوق ثبت شده  شماره تماس

سودا ریاکس 14 ، طبقه هفتم283بخارست و وزرا، پالك  نیب ،یبهشت دیشه خیابانتهران،  88482133-5   

انیلوتوس پارس دیام 15  8656 
 هیسرما نیمأساختمان ت ،نبش کوچه مهران ،یشمال ییبها خیش ابانیختهران، 

99 پالك ،انیلوتوس پارس  

انیرانیا يگردشگر گروه 16  32582629  
 ،برج ماهتاب ،کوچه ماهتاب ،سئول ابانیخ يابتدا ایی،به خیش ابانیختهران، 

7طبقه  ،50پالك  

انیرانیا دیام 17 دیام هیسرما نی، تام2خرمشهر، نبش شکوه، پالك  ابانیتهران، خ 54906   

کین صبا 18 یکیساختمان ن 58پالك  ،یبلوار نوران ،يتهران، شهرك غرب، بلوار فرحزاد 88366341   

صنعت و معدن نماد 19 10 الكپ ،11کوچه  ،وزرا ابانیخ ،یبهشت ابانیتهران، خ 88170388   

6پالك  ،هفتم ابانیخ ،یخالداسالمبول ابانیخ ،تهران 41461100 ملت 20  

نیبهگز نایس 21 7پالك  ،کوچه دوازدهم ،یهقیب ابانیخ ،یبهشت دیشه ،تهران 42846000   

نایس بانک 22   7پالك  ،دوازدهم ابانیخ ،ریاحمدقص ابانیخ ،نیآرژانت دانیم ،انتهر 42846000 

تمیالگور کوشا 23 410، واحد 16بزرگمهر، پالك  ابانیخ ن،یفلسط ابانیتهران، خ 66972655   

گستر بهمن 24 سوم ابانیخ ر،یاحمد قص دیشه ابانیخ ،یساع، نیآرژانت ،تهران 83327000   

مس صنعت 25 6پالك  ،یچهاردهم غرب ابانیخ ،یهقیبلوار ب ،نیآرژانت ندایم ،تهران 88171790   

صنعت دارو گسترش 26 6پالك  ،یچهاردهم غرب ابانیخ ،یهقیبلوار ب ن،یآرژانت دانیتهران، م 88171790   

معادن و فلزات آرمان توسعه 27 6پالك  ،یچهاردهم غرب ابانیخ ،یهقیبلوار ب ن،یآرژانت دانیتهران، م 88171790   

بازار تمدن عهتوس 28 6پالك  ،یچهاردهم غرب ابانیخ ،یهقیبلوار ب ن،یآرژانت دانیتهران، م 88171790   

یمل توسعه 29 89پالك ، یخدام دیشه ابانیخ، ونک دانیباالتر از م، عصریول ابانیخ، تهران 85599613   

30 
صندوق  نیآفر ارزش

يکشور یبازنشستگ  
38پالك  ،نیبعد از تقاطع فلسط ،زرگمهرب ابانیخ، عصریول انیایخ، تهران 63486000  



 

 

 20از 5صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

)1جدول (ادامه   

 فیرد
 يگذارهینام صندوق سرما

 یبازارگردان یاختصاص
 یآدرس محل صندوق ثبت شده در روزنامه رسم شماره تماس

حافظ افتخار 31 3طبقه  ،9پالك  ،یبابک بهرام ابانیخ ،بعد از ظفر ،عصریول ابانیباالتر از خ ،تهران 88192133   

آبان هوشمند 32 طبقه همکف ،2113پالك  ،یبهشت دیشه ابانیباالتر از خ عصر،یول ابانیختهران،  88553030   

رانیبانک ا پست 33 104پالك  ،يقبل تقاطع سهرورد ،يمطهر دیشه ابانیخ ،تهران 88109142   

دیام گوهرفام 34 طبقه اول 7،پالك  ،زدهمشان ابانیخ، یجنوب يگاند ابانیخ، هیمحله کاووس ،تهران 88207580   

اریمع 35 طبقه اول 22،پالك  ،و پنجم یس ابانیخ ،الوند ابانیخ ،نیآرژانت دانیم ،تهران 88192475   

یفاراب دیام یتمیالگور 36 ، طبقه سوم3سوم، پالك دیتوح ابانیخ ،یفیشر میابراه دیشه ابانیخ ا،یتهران، در 1561   

7پالك  ،انیمتول ،اله بلوار بیحب ابانیخ ،تارخانس ابانیخ ،تهران 547080000 مهرگان 37  

ایپو سیساتیا 38  44480683 
جمهوري اسالمی(شرق)، ساختمان انا،  54محله وحدت، کوچه بوستان، کوچه  ،زدی

61طبقه ششم، واحد   

ایپو روزهیف توسعه 39  88106106 
پالك  ،ینحس رزایکوچه م ،قائم مقام ابانیخ يابتدا ،یبهشت دیشه ابانیخ ،تهران

9واحد  ،5طبقه  ،11  

فارس جیخل 40  86194785 
 بیبعد از کوچه عارف اد ر،یهفت ت دانیبه م دهیزند، نرس مخانیکرتهران، 

، طبقه اول46پالك  

شیاند آرمان 41 33پالك  -یغرب انیقباد ابانیخ -ردامادیباالتر از تقاطع م-عصر یول ابانیخ-تهران 86083279   

اهداف خبرگان 42  82423 طبقه همکف  ،7پالك ، کمیو  ستیب ابانیخ، قایآفر ابانیخ، 15منطقه ، تهران   

پارس بانیپشت پاداش 43  88480169 
ساختمان ، 15پالك  ،پنجم ابانیخ ،ریاحمد قص ابانیخ ،نیآرژانت دانیم ،تهران

12واحد  ،طبقه دوم  ،پارس  

یکیسهام ن توسعه 44 21پالك  ورشو، ابانیخ ،یاله استاد نجات ابانیتهران، خ 0214233000   

نگر تینها 45 31پالك  ،نبش کوچه مفتاح ،یجنوب ییبها خیش ابانیتهران، خ 84450   

کوروش توازن 46  45664000 
، طبقه هشتم واحد 1پالك  کم،ی یکوچه ساع عصر،یول ابانیخ ،یمحله ساع تهران،

یغرب  

داریاقتصاد ب شیاند تینها 47 ط اول ،17پ، سپر ابانیخ ،يدیعالمه شه ابانیخ،هیووسمحله کاتهران،  42029200   

 



 

 

 20از 6صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

)1جدول (ادامه   

 فیرد
 يگذارهینام صندوق سرما

 یبازارگردان یاختصاص
 یآدرس محل صندوق ثبت شده در روزنامه رسم شماره تماس

فوالد مبارکه توسعه 48  36204784 
طبقه ، فاز دوم مرکز تجاري اداري کوثر، اول چهارباغ باال ،سی و سه پل ،اصفهان

429واحد  ،دوم  

دانا تاك 49 101واحد  ،38پالك  ،کوچه گلفام ،جردن یابانخ ،تهران 26231278   

زاگرس آسمان 50  41793000 
، 13(بهمن کشاورز)، پالك  هفتم ابانی(وزراء)، خیخالد اسالمبول ابانیختهران، 

8طبقه   

هیتوسعه بازار سرما مشترك 51  88756108 
کوه نور، کوچه ششم، پالك شش، (طبقات  ابانیخ ،يمطهر دیشه نابایختهران، 

 سوم و چهارم ساختمان)

انیک 52  47180000 
 ،زاگرس ابانیخ ،(بهاران) هیعماد مغن دیشه ابانیخ ،یساع، نیمحله آرژانت، تهران

یواحد شمال غرب ،طبقه سوم، 1پالك  

کیدار زانیم 53  22271999 
برج نادر طبقه ، 216پالك  ،یجنوب يزیشمس تبر نابایاز خ بعد رداماد،یمتهران، 

 اول

 91004004 آگاه 54
واحد  ،سوم قهیط 13،پالك  ،روزیکوچه پ ،بلوار نلسون ماندال ،هیمحله کاووس ،تهران

3 

نیام 55 51پالك  ،یغرب انیکوچه قباد ،ردامادیباالتر از م ،عصریول ابانیخ ،تهران 43692000   

نقش جهان ریتدب آرمان 56 90پالك  ،ژنیکوچه ب،یمحتشم کاشان ابانیخ ،اصفهان 34744444   

ساز میتصم 57  88624674 
، برج ونوس، طبقه 216مالصدرا، پالك  ابانیخ ،یخوارزم ابانیتهران، محله ونک، خ

8چهارم، واحد   

دماوند الجورد 58  79637000 
، طبقه 1 ك،پاليکوچه نادر یسلطان ابانیعصر،خیول ابانیخ ه،یتهران، محله امان

 همکف

هامرز کمی 59  88629005 
کوچه  يروبه رو ،ده ونک ابانیخ يابتدا ،ییبها خیش دانیم یضلع شمال ،تهران

11واحد ،6طبقه 3،پالك  ،نایکارخانه ساختمان س  

اول یحام 60 5طبقه ، 17پالك ، مالصدرا يابتدا، ونک دانیم، تهران 88789011   

وشیدارا دار 61  22229898 
، سیساختمان آرتم ،1پالك  ،کوچه نارنجستان چهارم ،پاسداران ابانیخ ،تهران

3واحد  ،طبقه پنجم  

 :یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما يهاصندوق یمعامالت ستگاهیمجوز ا) ب
تگاه معامالتی د مجوز استفاده از ایسنتوانها نیز میي اختصاصی بازارگردانی این صندوقگذارهیسرماهاي مطابق اساسنامه صندوق

ي اختصاصی گذارهیسرماهاي ) اسامی صندوق2در جدول ( .را کسب نمایند ، (صرفاً جهت انجام معامالت صندوق)اختصاصی صندوق
به منظور انجام ي اختصاصی بازارگردانی گذارهیسرماهاي صندوقسایر  که داراي ایستگاه معامالتی هستند آورده شده است. بازارگردانی
  .کنندهاي کارگزاري استفاده میتسویه معامالت انجام شده با اتاق پایاپاي از خدمات شرکت معامالت و

 



 

 

 20از 7صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 )2جدول (

 داراي مجوز ایستگاه معامالتی 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  ترکیب مالکیت مدیریت وتعداد، ترکیب ) ج
به گري توسط نهادهاي مالی ی از منظر مدیریت و متولیبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرماهاي تعداد و ترکیب ارکان صندوق 

 تفکیک در این گزارش آورده شده است.

 :یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوقمدیریت تعداد و ترکیب ) 1. ج
هاي کارگزاري در میان نهادهاي مالی در امر مدیریت سهم شرکت استو نمودار ذیل مشخص ) 3(همانطور طبق جدول  

گذاري ایههاي سرمهاي اختصاصی بازارگردانی نسبت به سایر نهادهاي مالی بیشتر بوده و کمترین سهم مدیریت توسط شرکتصندوق
 گیرد.صورت می

 )3جدول (

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ردیف
گذاري اختصاصی صندوق سرمایه یتمدیر کهنام شخص حقوقی 

 درا بر عهده دار بازارگردانی
 تعداد

 20 شرکت کارگزاري 1

 11 شرکت تأمین سرمایه 2

 20 گذاريمشاور سرمایه / شرکت سبدگردان 3

 9 گذاريشرکت سرمایه 4

 1 گذاري مشترك بازار سرمایهههیئت مدیره صندوق سرمای 5

 61 مجموع



 

 

 20از 8صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

ی:بازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوقنمودار ترکیب مدیریت   
 

 
 
 

 به تفکیک شخص حقوقی: یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوقمتولی  نوع) 2. ج
 گريدر میان نهادهاي مالی در امر متولیموسسات حسابرسی هم س ،آن مشخص استو نمودار ذیل  )4(جدول درکه همانطور  

 است.هاي اختصاصی بازارگردانی نسبت به سایر نهادهاي مالی بیشتر صندوق

 )4جدول (

 
 
 
 
 
 

 ی:بازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوقنمودار متولی 
 

 

 ردیف
نام شخص حقوقی به عنوان متولی صندوق 

 گذاري اختصاصی بازارگردانیسرمایه
 تعداد 

 48 موسسه حسابرسی 1
 13 يگذارهیر سرمامشاوسبدگردان یا شرکت  2

 61 مجموع
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  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

داراي مجوز از سازمان و عضو کانون کارگزاران  یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوقارکان اسامی  ) فهرست5جدول (
 دهد:ا نشان میبورس و اوراق بهادار ر

 )5جدول (

 ردیف

نام صندوق 
گذاري سرمایه

اختصاصی 
 بازارگردانی

 حسابرس صندوق متولی صندوق مدیر صندوق

دیمف 1  موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی فراز مشاور شرکت سبدگردان انتخاب مفید 

سپهر صادرات نهیگنج 2  شرکت کارگزاري بانک صادرات ایران 
گذاري ایهشرکت مشاور سرم

 دیدگاهان نوین
 موسسه حسابرسی هشیار بهمند

کمیآشنا  سهم 3  شرکت سبدگردان سهم آشنا 
موسسه حسابرسی و خدمات مالی 

 فاطر
 موسسه حسابرسی بیات رایان

انیرانیا مپنا 4  موسسه حسابرسی بیات رایان موسسه حسابرسی رازدار شرکت سبدگردان سهم آشنا 

کمی انیرانیا حکمت 5  موسسه حسابرسی رازدار ت کارگزاري بانک سپهشرک 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت ارقام نگر آریا

هیبازار سرما سپهر 6  موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی فریوران راهبرد شرکت تأمین سرمایه سپهر 

اعتماد انیرانیا تجارت 7  وسسه حسابرسی سامان پندارم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شرکت کارگزاري بانک تجارت 

8 
گستر نفت و گاز  صبا

نیتأم  
 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شرکت سرمایه گذاري صبا تأمین

موسسه حسابرسی دش و 
 همکاران

يد گروه 9  شرکت کارگزاري بانک دي 
شرکت مشاور سرمایه گذاري ایرانیان 

 تحلیل فارابی
 مؤسسه حسابرسی بهمند

شرویپ نینو 10  موسسه حسابرسی بهمند ین سرمایه نوینشرکت تأم 
موسسه حسابرسی شاخص 

 اندیشان

انصار آرمان 11  شرکت کارگزاري بانک انصار 
موسسه حسابرسی و خدمات مالی 

 داریا روش
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت دایارهیافت

 گروه توسعه بهشهر 12
بهشهر  عیگروه صنا يگذارهیشرکت سرما

رانیا  
و خدمات  یموسسه حسابرس

روش ایدار تیریمد  
بهمند اریهش یمؤسسه حسابرس  

فردا رگرانیتدب 13  شرکت کارگزاري تدبیرگران فردا 
موسسه حسابرسی و خدمات مالی 

 فاطر
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت دایا رهیافت

سودا ریاکس 14  موسسه حسابرسی رازدار سبدگردان کاریزما 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 بینمدیریت ره

انیلوتوس پارس دیام 15  موسسه حسابرسی فریوران راهبرد شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
موسسه حسابرسی شاخص 

 اندیشان

16 
 يگردشگر گروه
انیرانیا  

گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگی و 
 گردشگري ایران

گذاري سهم شرکت مشاور سرمایه
 آشنا

موسسه حسابرسی آزمون پرداز 
 ایران مشهود
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  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 )5ادامه جدول (

 فیرد

نام صندوق 
 يگذارهیسرما

 یاختصاص
 یبازارگردان

 حسابرس صندوق صندوق یمتول صندوق ریمد

انیرانیا دیام 17  شرکت تامین سرمایه امید 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت آزموده کاران
 موسسه حسابرسی بهراد مشار

کین صبا 18  موسسه حسابرسی هوشیار ممیز گذاري نیکی گسترشرکت مشاور سرمایه 
موسسه حسابرسی شاخص 

 اندیشان

صنعت و معدن نماد 19  موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شرکت کارگزاري بانک صنعت و معدن 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مالی فاطر

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت ملت 20
اري ایرانیان گذشرکت مشاور سرمایه

 تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت سامان پندار

نیبهگز نایس 21  شرکت کارگزاري بورس بهگزین 
موسسه حسابرسی و خدمات مالی 

 فاطر
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت دایا رهیافت

نایس بانک 22  شرکت کارگزاري بورس بهگزین 
موسسه حسابرسی و خدمات مالی 

 فاطر
سسه حسابرسی شاخص مو

 اندیشان

تمیالگور کوشا 23  مؤسسه حسابرسی آزمودگان شرکت سبدگردان الگوریتم 
مؤسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت آزموده کاران

گستر بهمن 24  شرکت کارگزاري بهمن 
موسسه حسابرسی و بهبود 

 هاي مدیریت حسابرسینسیستم
 موسسه حسابرسی آزمودگان

مس صنعت 25  موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ن سرمایه تمدنشرکت تامی 

صنعت دارو گسترش 26  موسسه حسابرسی رازدار شرکت تامین سرمایه تمدن 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت سامان پندار

27 
معادن و فلزات  توسعه

 آرمان
 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شرکت تامین سرمایه تمدن

رسی شاخص موسسه حساب
 اندیشان

بازار تمدن توسعه 28  موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شرکت تامین سرمایه تمدن 

یمل توسعه 29  
شرکت سرمایه گذاري مدیریت سرمایه 

 مدار
شرکت مشاور سرمایه گذاري سهم 

 آشنا
 موسسه حسابرسی رازدار

30 
صندوق  نیآفر ارزش

يکشور یبازنشستگ  
 ارگزاري صبا جهادشرکت ک

شرکت مشاور سرمایه گذاري تأمین 
 سرمایه نوین

موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت سامان پندار

حافظ افتخار 31  
گذاري هدف  شرکت مشاور سرمایه
 حافظ

گذاري شرکت مشاور سرمایه
 آزمودگان

موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت آزموده کاران
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  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 )5ادامه جدول (

 فیرد

 نام صندوق
 يگذارهیسرما

 یاختصاص
 یبازارگردان

 حسابرس صندوق صندوق یمتول صندوق ریمد

آبان هوشمند 32  شرکت کارگزاري آبان 
شرکت مشاور سرمایه گذاري سهم 

 آشنا
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت ارقام نگر آریا

رانیبانک ا پست 33  شرکت کارگزاري بانک ملی ایران 
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی

 فاطر
 موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

دیام گوهرفام 34  موسسه حسابرسی بهراد مشار سرمایه گذاري توسعه گوهران امید 
موسسه حسابرسی فریوران 

 راهبرد

اریمع 35  شرکت مشاور سرمایه گذاري معیار 
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی 

 پور
 موسسه حسابرسی رازدار

یفاراب دیام یتمیالگور 36  موسسه حسابرسی فاطر موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شرکت کارگزاري فارابی 

 مهرگان 37
گذاري مهرگان تامین شرکت سرمایه

 پارس
شرکت مشاور سرمایه گذاري سهم 

 آشنا
موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت آرمان نوین رسیدگی

ایپو سیساتیا 38  شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش 
سرمایه گذاري سهم شرکت مشاور 

 آشنا
 موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

ایپو روزهیف توسعه 39  شرکت کارگزاري فیروزه آسیا 
موسسه حسابرسی آگاهان و 

 همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مالی فاطر

فارس جیخل 40  شرکت سرمایه گذاري مدبران اقتصاد 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت سامان پندار
برسی و خدمات موسسه حسا

 مدیریت کاربرد تحقیق

شیاند آرمان 41  مشاور سرمایه گذاري آرمان آتی 
گذاري ایرانیان شرکت مشاور سرمایه

 تحلیل فارابی
 موسسه حسابرسی بیات رایان

اهداف خبرگان 42  موسسه حسابرسی فریوران راهبرد شرکت کارگزاري خبرگان سهام 
موسسه حسابرسی شاخص 

 اندیشان

پارس بانیپشت شپادا 43  موسسه حسابرسی کاراي پارس کارانموسسه حسابرسی آزموده شرکت سبدگردان پاداش سرمایه 

یکیسهام ن توسعه 44  
گذاري ملی شرکت کارگزاري سرمایه

 ایران
موسسه حسابرسی و بهبود 

 هاي مدیریت حسابرسینسیستم
موسسه حسابرسی آزمون پرداز 

 ایران مشهود

نگر تینها 45  موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی ایران مشهود کارگزاري نهایت نگرشرکت  

کوروش توازن 46  موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شرکت سبدگردان کوروش 
موسسه حسابرسی شاخص 

 اندیشان

47 
اقتصاد  شیاند تینها

داریب  
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شرکت سبدگردان اقتصادبیدار

ات موسسه حسابرسی و خدم
 مدیریت ارقام نگر آریا
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  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 )5ادامه جدول (

 فیرد

نام صندوق 
 يگذارهیسرما

 یاختصاص
 یبازارگردان

 حسابرس صندوق صندوق یمتول صندوق ریمد

فوالد مبارکه توسعه 48  گذاري توسعه توکاشرکت سرمایه 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت کاربرد تحقیق
موسسه حسابرسی آزمون پرداز 

 دایران مشهو

دانا تاك 49  موسسه حسابرسی بهرا دمشار شرکت مشاور سرمایه گذاري ترنج 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت آزموده کاران

زاگرس آسمان 50  موسسه حسابرسی هوشیار ممیز موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شرکت سبدگردان آسمان 

51 
توسعه بازار  مشترك

هیسرما  
ذاري گهیئت مدیره صندوق سرمایه

 مشترك توسعه بازار سرمایه
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت آزموده کاران
 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

انیک 52  موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شرکت کارگزاري توسعه معامالت کیان 
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مالی فاطر

کیدار زانیم 53  شرکت سبدگردان داریک پارس 
دمات موسسه حسابرسی و خ

 مدیریت آزموده کاران
موسسه حسابرسی شاخص 

 اندیشان

 موسسه حسابرسی آزمودگان شرکت سبدگردان آگاه آگاه 54
موسسه حسابرسی شاخص 

 اندیشان

نیام 55  شرکت تامین سرمایه امین 
شرکت مشاور سرمایه گذاري ایرانیان 

 تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی فریوران 

 راهبرد

56 
 نقش ریتدب آرمان

 جهان
 کارگزاري آرمان تدبیر نقش جهان

موسسه حسابرسی آتیه اندیش 
 نمودگر

موسسه حسابرسی آزمون پرداز 
 ایران مشهود

ساز میتصم 57  
شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش 

 آفرینان
موسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت آزموده کاران
موسسه حسابرسی شاخص 

 اندیشان

دماوند الجورد 58  موسسه حسابرسی بهراد مشار سرمایه دماوندشرکت تامین  
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  شرکت سرمایه گذاري توسعه نور دنا 
سرمایه گذاري سهم شرکت مشاور 

 آشنا
موسسسه حسابرسی و خدمات 

 مدیریت دایا رهیافت

 موسسه حسابرسی هشیار ممتاز موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شرکت سبدگردان داریوش وشیدار دارا 61
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  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 :گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوق ممتاز يگذارهیسرما يواحدها دارندگانترکیب ) د
 و تعداد بصورتگذاري اختصاصی بازارگردانی هاي سرمایهصندوق ممتاز يگذارهیسرما دارندگان واحد پراکندگی )6(جدول در
 طور که مشخص استهمان .است واحد 16،247،500هاي مزبور صندوقتعداد واحدهاي ممتاز  مجموع. است شده آورده کل از درصد

 تحت تملک قرارگرفته است. حقوقیاشخاص وسط ها تصندوقبیشترین درصد مالکیت واحدهاي ممتاز 
 

 )6جدول (

نوع دارنده واحد 
 ممتاز

 گذارانتعداد سرمایه
هاي تعداد واحدهاي ممتاز تحت تملک صندوق

 سرمایه گذاري بازارگردانی 
 درصد مالکیت واحد

 0/000658 106,95 21 حقیقی
 0/999342 16،236،8،5 158 حقوقی

 

 :هابه تفکیک بورس یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هايصندوق دانیبازارگرنمادهاي تحت  ) ه
 قابل که داراي بازارگردان هستند، پذیرفته شده در بازارهاي مختلف هاينماد تعداد درصدذیل در نمودار  و فراوانی )7(جدول در

 براساس خود اظهاري در اختیار بود.دوق اختصاصی بازارگردانی نص 33قابل ذکر است در این خصوص اطالعات . است مشاهده
به بورس  طی مربوبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما هاينمادهاي موضوع بازارگردانی صندوق درصد 56است  مشخص که همانگونه

 .استاوراق بهادار تهران 
 )7جدول (

 تعداد نمادهاي داراي بازارگردان در بازارهاي مختلفتعداد  ردیف

 372 دار تهرانبورس اوراق بها  1
 249 فرابورس ایران 2
 38 بازار پایه -فرابورس ایران  3
 5 بازار ابزارهاي نوین مالی فرابورس ایران 4
 1 بازار اوراق بدهی 5
 3 بورس کاالي ایران  6
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 درصد نمادهاي داراي بازارگردان در بازارهاي مختلف:نمودار 
 

 
 
 

 گذاري اختصاصی بازارگردانی:هاي سرمایهصندوق گردانیبازارتحت تعداد نمادهاي ) 1.ه
 دهد:تعداد نمادهاي تحت بازارگردانی به تفکیک هر صندوق بازارگردانی را نشان می )8(جدول

 
 )8جدول (

 فیرد
 یاختصاص يگذارهینام صندوق سرما

 یبازارگردان
 يتعداد نمادها

 یتحت بازارگردان
نیصبا گستر نفت و گاز تأم 1  78 
 61 اکسیر سودا 2
 50 امید لوتوس پارسیان 3
 45 سهم آشنا یکم 4
 33 سینا بهگزین 5
 31 پاداش پشتیبان پارس 6

 31 تدبیرگران فردا 7
 23 ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوري 8
 21 مهرگان 9
 20 نوین پیشرو 10
 17 توازن کوروش 11
 17 سپهر بازار سرمایه 12
 17 معیار 13
یج فارسخل 14  16 
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  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 )8جدول (ادامه  

 یاختصاص يگذارهینام صندوق سرما فیرد
 یبازارگردان

 يتعداد نمادها
 یتحت بازارگردان

 14 توسعه فوالد مبارکه 15
 12 امید ایرانیان 16
 12 آرمان اندیش 17
 12 صبا نیک 18
 11 تاك دانا 19

 11 توسعه سهام نیکی 20

 11 توسعه ملی 21
عه بهشهرگروه توس 22  11 
 11 گروه دي 23
 11 گسترش صنعت دارو 24
 10 افتخار حافظ 25
 10 توسعه معادن و فلزات آرمان 26
 8 الگوریتمی امید فارابی 27
 8 توسعه بازار تمدن 28
 8 توسعه فیروزه پویا 29
 8 نماد صنعت و معدن 30
 7 کوشا الگوریتم 31
 6 بهمن گستر 32
محکمت ایرانیان یک 33  6 
 6 خبرگان اهداف 34
 6 گوهرفام امید 35
 6 ملت 36
 5 تجارت ایرانیان اعتماد 37
 4 کیان 38
 4 الجورد دماوند 39
 4 نهایت اندیش اقتصاد بیدار 40
 4 نهایت نگر 41
 3 آگاه 42
 3 مپنا ایرانیان 43
 3 مفید 44
 3 یکم هامرز 45
 2 امین 46
 2 ایساتیس پویا 47



 

 

 20از 16صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

)8ل (جدوادامه   
 یاختصاص يگذارهینام صندوق سرما فیرد

 یبازارگردان
 يتعداد نمادها

 یتحت بازارگردان
 2 آرمان انصار 48
 2 آرمان تدبیر نقش جهان 49
 2 آسمان زاگرس 50
 2 گروه گردشگري ایرانیان 51
 2 میزان داریک 52
 2 هوشمند آبان 53
 1 بانک سینا 54
 1 پست بانک ایران 55
یم سازتصم 56  1 
 1 حامی اول 57
 1 دارا داریوش 58
 1 صنعت مس 59
 1 گنجینه سپهر صادرات 60
 … مشترك توسعه بازار سرمایه 61

 
 

 :گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهتعداد نمادهاي تحت بازارگردانی صندوق رنمودا
 

 
 
 



 

 

 20از 17صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 دامنه مظنه: مقایسه) 2.ه
 %10الی  %1شود که این دامنه از نمایش داده میبازارگردانی  صندوق 61دامنه مظنه نمادهاي موضوع بازارگردانی  )9(دولدر ج

  .شوندبازارگردانی می  %3 مظنهبوده که بیشترین تعداد نماد با دامنه 
 

 )9جدول (
 دامنه مظنه سفارشات(درصد) تعداد نماد ردیف

1 20 1%  
2 87 2%  
4 510 3%  
5 1 4%  
6 11 5%  
7 1 06%  

 
 :نمودار مقایسه دامنه مظنه

 

 

 :ي اختصاصی بازارگردانیگذارهیسرما هاي بازارگردانیصندوق هايخالص ارزش دارایی) و
ذیل  )10(به شرح جدول 1400شهریور  23در تاریخ  اختصاصی بازارگردانیگذاري هاي سرمایهصندوق هايکل خالص ارزش دارایی

 :است
 

 )10ول (جد

 ردیف
 گذارينام صندوق سرمایه

 اختصاصی بازارگردانی
خالص ارزش دارایی ها  

 23/06/1400در تاریخ  (ریال)
 درصد

 %18/48 146,890,820,740,372 توسعه بازار سرمایه مشترك 1

 %12/10 96,178,455,296,568 تجارت ایرانیان اعتماد 2

 %10/66 84,691,895,779,222 خلیج فارس 3

 %9/46 75,177,314,486,170 صبا گستر نفت و گاز تأمین 4



 

 

 20از 18صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 )10ادامه جدول (

 ردیف
گذاري اختصاصی نام صندوق سرمایه

 بازارگردانی
 ها  (ریال)خالص ارزش دارایی

 23/06/1400در تاریخ 
 درصد

 %6/25 49,680,314,955,377 ملت 5
 %4/42 35,167,192,965,597 سپهر بازار سرمایه 6
 %3/68 29,266,282,405,462 گردشگري ایرانیانگروه  7
 %2/80 22,260,922,747,012 تدبیرگران فردا 8
 %2/37 18,876,042,981,126 اکسیر سودا 9
 %2/36 18,740,049,952,637 امید ایرانیان 10
 %2/08 16,523,980,618,313 توسعه بازار تمدن 11
 %2/07 16,449,730,087,610 صنعت مس 12
 %1/99 15806245326273/00 داش پشتیبان پارسپا 13
 %1/96 15,548,002,885,216 سهم آشنا یکم 14
 %1/70 13,546,853,339,131 خبرگان اهداف 15
 %1/65 13,151,712,301,135 توسعه فوالد مبارکه 16
 %1/58 12,551,919,094,848 گنجینه سپهر صادرات 17
 %1/52 12,065,931,042,921 امید لوتوس پارسیان 18
 %1/39 11,037,187,000,700 گوهرفام امید 19
 %1/37 10,916,872,213,983 توازن کوروش 20
 %1/13 9,005,622,790,693 گروه دي 21
 %1/06 8,423,328,573,561 ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوري 22
 %1/02 8,146,368,755,662 توسعه ملی 23
 %0/99 7,879,661,148,176 رمانتوسعه معادن و فلزات آ 24
 %0/60 4,777,319,821,724 مفید 25
 %0/55 4,360,789,982,359 امین 26
 %0/42 3,306,841,585,067 تصمیم ساز 27

 %0/41 3,251,244,365,878 بهمن گستر 28

 %0/38 3,012,335,964,616 پست بانک ایران 29

 %0/37 2,979,879,155,713 افتخار حافظ 30

 %0/30 2,349,976,127,641 صبا نیک 31

 %0/29 2,284,687,673,801 آرمان اندیش 32

 %0/27 2,132,797,451,519 معیار 33

 %0/27 2,122,803,107,410 آگاه 34
 %0/21 1,661,941,170,506 بانک سینا 35



 

 

 20از 19صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 )10ادامه جدول (

 ردیف
گذاري اختصاصی نام صندوق سرمایه

 بازارگردانی
 ها  (ریال)اراییخالص ارزش د
 23/06/1400در تاریخ 

 درصد

 %0/18 1,421,980,601,067 گسترش صنعت دارو 36

 %0/17 1,369,196,572,395 کوشا الگوریتم 37
 %0/17 1,312,459,600,849 یکم هامرز 38
 %0/15 1,160,822,764,106 توسعه فیروزه پویا 39
 %0/13 1,029,375,045,417 نهایت اندیش اقتصاد بیدار 40
 %0/13 1,012,884,499,259 آرمان انصار 41
 %0/11 884,105,384,528 تاك دانا 42
 %0/11 879,598,360,382 الجورد دماوند 43
 %0/11 841,080,597,166 توسعه سهام نیکی 44
 %0/10 789,282,598,362 کیان 45
 %0/08 672,972,343,393 حامی اول 46
 %0/07 581,270,313,634 مپنا ایرانیان 47
 %0/06 463,755,338,039 آرمان تدبیر نقش جهان 48
 %0/05 412,988,760,796 نماد صنعت و معدن 49
 %0/05 399,127,513,576 میزان داریک 50
 %0/04 314,026,503,423 آسمان زاگرس 51
 %0/03 277,944,949,995 نوین پیشرو 52
 %0/03 212,038,314,710 مهرگان 53
 %0/02 140,774,559,317 ایساتیس پویا 54
 %0/02 120,285,981,973 سینا بهگزین 55
 %0/01 106,103,625,467 گروه توسعه بهشهر 56
 %0/01 76,362,782,972 هوشمند آبان 57
 %0/01 64,564,942,022 دارا داریوش 58
 %0/004 35,669,697,974 الگوریتمی امید فارابی 59
 %0/003 24,835,887,649 نهایت نگر 60
 %0/001 10,165,158,926 حکمت ایرانیان یکم 61

 
 
 
 
 
 



 

 

 20از 20صفحه   

  گذاري اختصاصی بازارگردانیهاي سرمایهصندوقگزارش آماري اطالعات 
 

 دهد:گذاري اختصاصی بازارگردانی را نشان میهاي سرمایهها صندوقنمودار زیر کل خالص ارزش دارایی
 

 


	الف) مشخصات صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی:
	ب) مجوز ایستگاه معاملاتی صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی:
	ج) تعداد، ترکیب مدیریت و ترکیب مالکیت ارکان صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی:
	ج. 1) تعداد و ترکیب مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی:
	ج. 2) نوع متولی صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی به تفکیک شخص حقوقی:
	د) ترکیب دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی:
	ه)  نمادهای تحت بازارگردانی صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی به تفکیک بورسها:
	ه.1) تعداد نمادهای تحت بازارگردانی صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی:
	ه.2) مقایسه دامنه مظنه:
	و) خالص ارزش داراییهای صندوقهای بازارگردانی سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی:

