
  



 

 
 
 
 

 

 کارگزاری، هایشرکت گردآوری با آشناسهم مجموعه

 تجاری نام تحت آشناسهم گذاریسرمایه سبدگردانی و مشاور

 هلدینگ) سرمایه بازار خدمات گروه تاسیس به اقدام واحد،

زار گروه خدمات با. است نموده ایران سرمایه بازار در (مالی

اسیس شده و بر اساس ت 1397سرمایه سهم آشنا از سال 

مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار خدمات ذیل را ارائه 

 نماید:می

  کارگزاری )بورس اوراق بهادار، بورس کاال، بورس

 ابزار مشتقه و باشگاه مشتریان( انرژی، معامالت آتی،

 گذاری و های سرمایهسبدگردانی )مدیریت صندوق

 قی(ای دارایی اشخاص حقیقی و حقومدیریت حرفه

 تررامیم مررا ی، هررای ه)مشرراور گررذاریسرررمایهمشاور

گررذاری، ارزشرریابی و ، سرررمایههرراپررذیرش شرررکت

 گذاری(ارزش

 

 ارائه به موفق خود یکسال از کمتر عمر طول در شرکت ایم

 :است شده زیر خدمات

 تو کنویسی افزایش سرمایه شرکت ماداتعهد پذیره

 ،استیل کرد

 (افاد) ت دو تنویسی اوراق منفعتعهد پذیره. 
 

 

 سرمایه خدمات بازار هوگر

 آشناسهم

 

  



 آشناکارگزاری سهمشرکت  
 

با سابقه بیش از دو دهه فعا یت در بازار سرمایه ایران



  آشنا سهم کارگزاری شرکت 

 

 

 مجوز و بهادار اوراق و بورس مانساز مدیره هیات 14/04/1371 مورخ مصوبه استناد به آشنا سهم کارگزاری شرکت

 ثبت اداره در 10/11/1374 تاریخ در ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک 24/11/1372 مورخ ۶7۵ شماره

 سرمایه بازار در دهه دو از بیش فعا یت سابقه با کارگزاری ایم. رسید ثبت به 199332 شماره طی تهران هایشرکت

 با شرکت ایم. است بوده بهادار اوراق معامالت انجام در پیشرو کارگزاران جمله از دخو فعا یت مدت طول در همواره

 .است گردیده سرمایه بازار در موجود مجوزهای کلیه کسب به موفق ریال میلیارد 1۵0 ثبتی سرمایه

 به وفقم ها،بورس تمامی در بهادار اوراق بورس سازمان بندیرتبه آخرین در شرکت این که است ذکر شایان 

 .است گردیده کارگزاران بین در «الف» رتبه کسب

 مجزا، هایشرکت قا ب در کارگزاری هایفعا یت تفکیک بر مبنی بهادار اوراق و بورس سازمان ا زامات به توجه با

 کارگزاری و منتقل مستقل هایشرکت به سبدگردانی و گذاریسرمایه مشاوره هایمدیریت و تغییر شرکت ساختار

 انرژی بورس و کاال بورس در فعا یت و بهادار اوراق فروش و خرید عملیات انجام امکان تخصصی صورتب آشناسهم

 .است نموده فراهم شده ایجاد متنوع بسترهای در مشتقه ابزارهای همچنیم و

 
 
 
 



 بورس اوراق بهادار 

 

 

 بتوانند که است نموده ایجاد خود انمشتری برای را امکان ایم الزم مجوزهای کلیه دریافت ضمم آشنا سهم کارگزاری

 به و متنوع هایروش از استفاده با ایران فرابورس بازار و تهران بهادار اوراق بورس در خود معامالت انجام با همراه

 کارشناسان از امور ایم برای و بپردازد نیز معامالت اختیار و سهام آتی معامالت نظیر معامالت سایر انجام به روز

 است. نموده استفاده مایهسر بازار خبره

 سهم و مناسب جایگاه سرمایه بازار در فعال حقوقی و حقیقی مشتریان جذب با است توانسته آشنا سهم کارگزاری

 کارگزاری ایم استراتژیک مشتریان جمله از ایرانیان حکمت بانک. دهد اختصاص خود به را بازار ایم از قبو ی قابل

 هایروش بارزتریم از. بردمی پیش کارگزاری ایم طریق از صرفا را سرمایه بازار رد خود هایفعا یت کلیه که بوده

 فراهم با آشنا سهم کارگزاری که باشدمی مشتری توسط فروش و خرید آنالیم معامالت سهام، فروش و خرید

 عملکرد براساس رانکارب کلیه. است ورزیده اهتمام امر ایم به امم بستری ایجاد و افزارها نرم روزتریم به نمودن

 شده درنظرگرفته مشتریان رضایت و وفادارسازی جهت مشتریان باشگاه در که خدماتی و مزایا از توانندمی خود

 .گردند مند بهره ،است



 ایران کاالی بورس

 
 

 هب شروع کاال، بورس واحد در ا ف رتبه کسب با ایران کاالی بورس فعا یت ابتدای همان از آشناسهم کارگزاری

 جوزهایم تمامی خود، جوان پرسنل و متخصص مدیریتی تیم بر تکیه با توانسته هاسال ایم طی و نموده فعا یت

 معدود زا یکی عنوان به آشنا سهم کارگزاری. نماید دریافت را بهادار اوراق بورس سازمان سوی از شده صادر

 رگزارانکا برتریم از یکی جزء همیشه و بوده فعال معامالت و هارینگ تمامی در که باشدمی خصوصی کارگزاران

 خود هایسیاست راستای در آشنا سهم کارگزاری همچنیم. است داده ادامه را خود ای حرفه فعا یت صنعت، ایم

 .است بوده پیشرو نویم، خدمات ارائه در همواره

 : کاال بورس حوزه در خدمات

 مستمر مداری مشتری، 

 بزرگ یکنندهتو ید شش از تو یدات بیش کنندهعرضه و پتروشیمی رینگ در کنندهعرضه کارگزار او یم 

 ،...و ساسول آریا پلیمر شرکت  رستان، پتروشیمی دستان،پتروشیمی کر جمله از

 پتروشیمی جم، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی جمله از محصول دو و بیست از بیش پذیرش مشاور 

 ، ... و ا برز افق شرکت زنجان، روی سازند شرکت سویا، خام کردستان، روغم

 محصوالت انواع کیکتف به فصلی و ماهیانه هفتگی، تخصصی هایبو تم تهیه، 



  انرژی بورس

 

 

 رگزارکا اولین عنوان به 1391 سال اسفندماه انرژی در بورس تاسیس بدو همان از آشنا سهم کارگزاری شرکت

 از کیی عنوان به تاکنون خود فعا یت مدت طی توانسته ایم بر عالوه و نموده فعا یت به شروع انرژی بورس

 سایر در رقب معامالت در کارگزاران برتریم از یکی همچنیم و تحلیلی هایگزارش انتشار زمینه در که کارگزارانی

 عنوان به خود فعال و متخصص پرسنل یواسطه به آشنا سهم کارگزاری. نماید فعا یت نیز انرژی بورس معامالت

 تامیم اوراق الری میلیارد 2٫000 انتشار به موفق برق عرصه در ما ی تامیم ابزار طراحی یزمینه در کارگزار او یم

 دیگر از ایران انرژی بورس شرکت در پروژه صندوق عرضه او یم همچنیم. است شده انرژی بورس در ما ی

 .باشد می آشنا سهم مجموعه افتخارات

 انرژی بورس حوزه در خدمات

 بادان،آ برق نیروی تو ید شرکت مپنا، گروه جمله از بورس در برق تو ید نیروگاه و شرکت چندیم پذیرش 

 شرکت ،دار نفتا یم سنگیم برش محصول سینا، بوعلی پتروشیمی محصوالت آذرخش، نیروی شرکت تو ید

 ،...و ایران نیروی و آب منابع توسعه شرکت جم، پتروشیمی هگزان امام، پتروشیمی بندر

 و اصفهان آهم ذوب پارس، پتروشیمی همچون بزرگی هایشرکت کنندهعرضه...، 

 معامالت بر حاکم فرآیندهای به مربوط هایزمینه در آموزشی هایدوره و سمینارها گزاریبر. 

 
 



  
 

 ارائه و معامالت در پیشرو کارگزاران از یکی عنوان به ایران، در آتی معامالت بازار تولد بدو از آشنا سهم کارگزاری

 عنوان به هاسال این طی در و نموده فعالیت به وعشر ارز و طال مسکوکات زمینه در بنیادی و تکنیکی هایتحلیل

 انبارهای از یکی عنوان به دارد قصد و گذاشته فعالیت عرصه به پا مالی نوین ابزارهای در فعال کارگزاران از یکی

 یزمینه در. دهد ادامه را خود فعالیت کاالیی سپرده گواهی معامالت در ایران کاالی بورس شرکت تایید مورد

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی آتی معامالت در آشنا سهم کارگزاری خدمات

 محترم مشتریان به تلفنی و برخط معامالت خدمات ارائه، 

 شهرهای در معامله اختیار قراردادهای و آتی قراردادهای معامالت خصوص در آموزشی هایدوره برگزاری 

 ،مختلف

 بازار از هاقیمت ایلحظه رسانی عاطال خصوص در اجتماعی هایشبکه اندازی راه، 

 آماری هایتحلیل و اخبار ارائه و هفتگی هایبولتن ارایه. 

آتی معامالت  



 

         آشناباشگاه مشتریان سهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آشنا سهم سرمایه بازار خدمات گروه هایفعا یت دامنه گسترش با

 و  ارتباط  زوم و شتریانم اهمیت به توجه با و هلدینگ ایم مشتریان افزون روز افزایش و   

  و شکل در آشنا سهم سرمایه بازار خدمات گروه مشتریان باشگاه عزیزان، ایم با پیش از بیش تعامل  

  آشناسهم سرمایه بازار خدمات گروه مختلف هایبخش مشتریان. گردید اندازیراه و طراحیجدید سبک  

 در را مفرح و جذاب  حظات باشگاه به ورود و عضویت با هستند قادر کارگزاری و صندوق مشتریان جمله از  

  سهام خرید جهت تسهیالت اعطای جمله از شرکت ایم متنوع خدمات از و کرده تجربه پویا و گرم محیط یک  

  در شرکت پارسیان، بیمه اختصاصی خدمات ارائه کارمزدی، نقدی تخفیف ارائه اعتباری، بسته خرید بصورت  

 .گردند مندبهره دیگر خدمت هاده و هدایا صندوقچه شیک قرعه  

 
 
  



 

  آشناسهم سبدگردانی شرکت



 آشناسهم سبدگردان شرکت 

 

 

 20 ای معادلسرمایه با ۵20۵24 ثبت شماره به 04/10/139۶)سهامی خاص( در تاریخ  آشناشرکت سبدگردان سهم

میلیارد ریال  100آخریم سرمایه ثبت شده شرکت  ورس و اوراق بهادار تاسیس شد.ریال با مجوز رسمی سازمان ب میلیارد

های و اوراق بهادار، کلیه فعا یت سسرمایه و طبق ا زامات سازمان بوربازار های در راستای تخصصی شدن فعا یت باشد.می

 نهاد ایم. شده است به شرکت سبدگردان سهم آشنا منتقل شدآشنا اجرا میدانی که تا کنون در کارگزاری سهمسبدگر

 اعتماد جلب نیز و گذارانسرمایه حضور بر تداوم و بوده رسانیاری سرمایه بازار در گذاریایهسرم ریسک کاهش در ما ی

 است مشخص سبد یک قا ب در هادارایی صحیح چیدمان سبدگردانی،. نمایدمی ایفا را بسزایی نقش سرمایه بازار به آنان

 که است فرآیندی سبدگردانی. شودمی پایش و ییمتع دقت به آنها فروش و خرید زمان و هادارایی از یک هر میزان که

 برای را مناسب سبد مشتری، سرمایه و پذیریریسک سطح ها،ویژگی اساس بر گذاریسرمایه امر در خبره شخص آن طی

 محیط بر اثرگذار عوامل تغییر به توجه با سبد مدیر و کندمی نظارت آن بر مستمر طور به و دهدمی تشکیل وی

 هعمد مزیت. کندمی اتخاذ را آن ارزش افزایش و اختصاصی سید اهداف به رسیدن برای الزم تصمیمات اری،گذسرمایه

 و گذاریسرمایه علمی اصول و معتبر هایتحلیل از استفاده با که است ایحرفه سبد مدیران توان از استفاده سبدگردانی،

 .آورندمی فراهم ایحرفه غیر گذارانسرمایه برای را اتکا لقاب عایداتی مناسب، زمان در و سنجیده تصمیمات اتخاذ با

 :از عبارتست که شودمی ارائه اصلی بخش دو قا ب در سبدگردان شرکت خدمات

 گذاریسرمایه هایصندوق مدیریت، 

 حقوقی. و حقیقی اشخاص دارایی ایحرفه مدیریت 

 



 آشناسهم سبدگردان عاملیت با گذاریسرمایه هایصندوق فهرست

 ثابت، درآمد مختلف انواع در فعال گذاریسرمایه صندوق 9 مدیریت با حاضر حال در آشناسهم سبدگردان

 مدیریت هزمین در کشور سرمایه بازار در پیشرو ما ی نهادهای از یکی ،سهامی و جسورانه نیکوکاری، بازارگردانی،

 .باشدمی گذاریسرمایه هایصندوق

 
 

 :باشد می ذیل شرح به آشنا سهم سبدگردان مدیریت تحت گذاری سرمایه های صندوق فهرست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد:می ذیل شرح به آشناسهم سبدگردان مدیریت تحت گذاریسرمایه هایصندوق فهرست   
  

 

 

 
 نوع صندوق

گذاری صندوق سرمایه
 در سهام

صندوق 
گذاری در سرمایه

 اوراق با درآمد ثابت

صندوق 
گذاری سرمایه

اختصاصی 
 بازارگردانی

صندوق 
گذاری سرمایه

 نیکوکاری

 گذاریسرمایهصندوق 
 جسورانه

 

 نام صندوق

 گذاری سهم آشناصندوق سرمایه

 گذاری امیم آشنا ایرانیانصندوق سرمایه

 گذاری نیکوکاری همیار پرسپو یسصندوق سرمایه

 گذاری جسورانه اینوتک آشناصندوق سرمایه

 

 گذاری حکمت آشنا ایرانیانصندوق سرمایه

گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت صندوق سرمایه
 ایرانیان یکم

 گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیانصندوق سرمایه

گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا سرمایهصندوق 
 یکم

 (ع)گذاری نیکوکاری جایزه پیامبر اعظمصندوق سرمایه

در سمت 
 صندوق

مدیر و مؤسس 
 صندوق

مدیر و مؤسس 
 صندوق

مدیر و مؤسس 
 صندوق

مؤسس و 
 کارگزار صندوق

مدیر و مؤسس 
 صندوق

 مدیر صندوق

 دیر صندوقم

مدیر و مؤسس 
 صندوق

مدیر و مؤسس 
 صندوق

حجم منابع در 
 حال مدیریت

(میلیارد ریال)  

2.600 

23.۵00 

1 

9.700 

7 

242 

478 

270 

 توضیحات

 درصدی سود ساالنه 20بینی پیش

سا یانه به صورت روزشمار و تقسیم  %20بینی سود پیش
 سود ماهیانه

جهیز آکادمی باشگاه و احیا پیشکسوتان ت: نیکوکاری 1هدف 
 باشگاه پرسپو یس

های آنان و کمک به کودکان نیازمند و خانواده: 2هدف 
  های اجتماعیها از طریق آموزش مهارتخانواده توانمندسازی

های کوچک با نماد آشناتک قابل معامله در بازار شرکت
 SMEمتوسط فرابورس 

سا یانه به صورت روزشمار و تقسیم  %17بینی سود پیش
 سود ماهیانه

بانک حکمت ایرانیان و بیمه : سهام موضوع بازارگردانی
 حکمت ایرانیان

زی مپنا و بمپنا و سلف موا: نماد سهام موضوع بازارگردانی
 استاندارد برق سنندج مپنا

زار های پذیرفته شده در باکتبازارگردانی اوراق بهادار شر
پ، بازارگردانی: آبورس و فرابورس نماد سهام موضوع 

یر، اتکام، سبزوا، حریل، ، شهداب، خنصحسیر، غگز
 ،وتوکا، ثنوسا وهور ،سپ،فماک ،ترانسب

 و( ص)های جایزه علمی فناوری پیامبر اعظمتامیم هزینه: هدف
توسعه علم و فناوری توسط دانشمندان و نخبگان کشورهای 

 اسالمی
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 :ایرانیان آشناامین ثابت درآمد با بهادار اوراق در گذاریسرمایه صندوق 

 اوراق و بورس سازمان رسمی مجوز با ایرانیان آشنا امیم ثابت درآمد با بهادار اوراق در گذاریسرمایه صندوق

 از یکی گذاری،سرمایه واحد میلیون 30 تعداد سقف همچنیم و ایرانیان حکمت بانک ندگینقدشو ضمانت و بهادار

 او یم در ستاره ۵ نشان دریافت .باشدمی آشناسهم سبدگردان شرکت مدیریت و ما کیت تحت هایصندوق

 شرکت.باشدمی وقصند ایم افتخارات تریممهم از متوا ی دوره سه طی برهان، اعتباری بندیرتبه شرکت بندیرتبه

 به اقدام بار او یم برای که باشدمی بهادار اوراق و بورس سازمان تنظار تحت رسمی نهاد او یم برهان بندیرتبه

توانست  79بندی در آذر ماه امیم آشنا ایرانیان در ایم رتبه صندوق .نمود گذاریسرمایه هایصندوق بندیرتبه

ها در تیر ماه و مهر بندی صندوقهای مجدد رتبههمچنیم در گزارش ارزیابی د نماید.نشان پنج ستاره را از آنِ خو

دوره  های با درآمد ثابت قرار گرفت.صدر صندوق ه ایم صندوق تمدید و درستار ۵بار دیگر رتبه  98ماه سال 

 پرداخت گذارانسرمایه حساب به کاری روز سه طی راکثحد هر ماه بوده و 2۵محاسبه سود ماهانه ایم صندوق 

 هایصندوق میان در دارایی ارزش رشد باالتریم کسب به موفق مستمر، فعا یت سال 7 از پس صندوق ایم گردد.می

 حدود به اکنون هم صندوق هایدارایی خا ص ارزش که نحوی به است؛ بوده اخیر یکسال طول در سرمایه بازار

 و حقیقی مختلف گذارسرمایه نفر 22،000 از بیش اعتماد گواه که موضوعی. است رسیده ریال اردمیلی 23،500

 کشور گذاریسرمایه هایصندوق برتریم از یکی عنوان به شده موجب و بوده ایرانیان آشنا امیم صندوق به حقوقی

 مانند هاییفعا یت طریق از صندوق ایم .شود شناخته خدمات سرعت و کیفیت نظر از چه و بازدهی نظر از چه

 امیم صندوق خاص هایویژگی از یکی. کند می ایفا نیز را سرمایهتأمیم نقش اوراق، بازارگردانی و نویسیپذیرهتعهد

 عنوان به صندوق، تارنمای طریق از اینترنتی و حضوری ابطال و صدور امکان بر عالوه که است یما ایرانیان آشنا

 برای نیز را آپ اپلیکیشم طریق از حساب گردش مشاهده و صدور، ابطال امکان گذاری،سرمایه صندوق او یم

 .است نموده فراهم گذارانسرمایه

 

 :ایرانیان آشنا حکمت ثابت ددرآم با بهادار اوراق در گذاریسرمایه صندوق

 به بانکی شبکه پتانسیل از استفاده با ایرانیان آشنا حکمت ثابت درآمد با بهادار اوراق در گذاریسرمایه صندوق

 و اساسنامه طبق سهام و بانکی هایسپرده ثابت، درآمد با بهادار اوراق در گذاریسرمایه و خرد هایسرمایه جذب

 حال در 1389 سال تیرماه از صندوق ایم. پردازدمی گذارانسرمایه سود حداکثرسازی جهت در خود امیدنامه

 .است رسیده ریالمیلیارد  10.000از  بیش به اکنون آن مدیریت تحت سرمایه و بوده فعا یت
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 :آشنا سهم سهام در گذاریسرمایه صندوق

منابع  یآورصندوق با جمع میا باشد.یر سهام مد یگذارهیسهم آشنا از نوع صندوق سرما یگذارهیصندوق سرما

 یهاییدارا %100 یگذارهیمجرب، اقدام به سرما میمتخصص یاحرفه تیریگذاران و تحت نظارت و مدهیسرما

صندوق فراهم  میا تیمز میترمهم .دینمایم رسشده در بازار بورس و فرابو رفتهیپذ یهاصندوق در سهام شرکت

 یبازار است که تجربه و فرصت کاف میگذاران عالقمند به اهیسرما یدر بورس برا یارگذهیآوردن فرصت سرما

 سکیر یدر سهام دارا %100 یگذارهیاز آنجا که سرما بازار و انتخاب سهام مناسب را ندارند. میمطا عه ا یبرا

 یصندوق را برا میکه ا یل زمانحا میگذار وجود دارد با اهیسرما یبرا زیکسب بازده باالتر ن امکان د،باشیم ییباال

 سرمایه .دیکامل داشته باش یصندوق آگاه میا انینسبت به مشارکت در سود و ز دیبا دیکنیانتخاب م یگذارهیسرما

 از یکی همواره پورتفو ای حرفه مدیریت با و رسیده میلیارد ریال 3.000 از بیش به اکنون صندوق مدیریت تحت

 .است بوده سرمایه بازار در فعال سهامی گذاریایهسرم هایصندوق تریمپربازده

 

 :یکم آشناسهم بازارگردانی اختصاصی گذاریسرمایه صندوق

 در که بوده سهمی چند بازارگردانی هایصندوق نوع از یکم آشنا سهم بازارگردانی اختصاصی گذاریسرمایه صندوق

 ا زام به توجه با. است گنجانده خود امیدنامه دانیبازارگر موضوع در را سهم 10 از بیش بازارگردانی حاضر حال

 سمت قبو ی پتانسیل صندوق ایم ،شوندمی پذیرفته فرابورس در که SME هایشرکت برای گردانبازار رکم داشتم

 .دارد را خود بازارگردانی موضوع به مذکور سهام افزودن و بازارگردان

 

 :«آشنا مپنا» و «یکم ایرانیان تحکم» بازارگردانی اختصاصی گذاری سرمایه های صندوق

 ایرانیان حکمت»  عنوان تحت دیگر بازارگردانی اختصاصی گذاریسرمایه صندوق دو آشناسهم سبدگردان شرکت

 سهم بازارگردانی اختصاصی طور به یکم ایرانیان حکمت صندوق. دارد خود مدیریت تحت نیز را «آشنا مپنا» و «یکم

 1393 سال از صندوق دو ایم. دارد عهده بر را «نابمپ» و «نامپ» سهام بازارگردانی ناآش مپنا صندوق و «حکمت بانک»

 .نداهکرد آغاز بازارگردانی هایصندوق او یم عنوان به را خود فعا یت

 

 (:ص) اعظم پیامبر فناوری علمی جایزه نیکوکاری گذاری سرمایه صندوق

 اعظم پیامبر فناوری علمی جایزه ما ی تأمیم هدف با ریال دمیلیار ۵0 او یه سرمایه با 1394 سال از صندوق ایم

 فناوری و علمی توسعه در ما ی صندوق بزرگتریم انداز چشم و کرده آغاز را خود فعا یت خصوصی بخش در( ص)

 رسیده ریالمیلیارد  270 از بیش بهایم صندوق  سرمایه اکنون هم. است داده قرار خود مأموریت را اسالم جهان

 .است



 :آشنا اینوتک جسورانه گذاریسرمایه صندوق

 باتجربه مدیران از متشکل تیمی با ریال،میلیارد  100 او یه سرمایه با آشنا اینوتک جسورانه گذاریسرمایه صندوق

 نماد با صندوق ایم. است گردیده بهادار اوراق و بورس سازمان از اصو ی موافقت مجوز دریافت به موفق کارآمد و

 ذیل شرح به صندوق موسسیم. است شده پذیرفته فرابورس جسورانه گذاریسرمایه هایصندوق بازار در کآشنات

 :باشندمی

 فناوری؛ زیست گذاریسرمایه از حمایت صندوق  

 نویم؛ هایفناوری توسعه دو تی غیر فناوری و پژوهش صندوق 

 ایران؛ تکنو وژی توسعه ما ی صندوق  

 : از رتندعبا صندوق فعا یت هایحوزه

 ؛نانوتکنو وژی و پیشرفته مواد 

 سالمت؛ و فناوری زیست  

 ارتباطات؛ و اطالعات 

 :پرسپولیس نیکوکاری گذاریسرمایه صندوق

 پیشکسوتان و پایه هایتیم تقویت» به صندوق از حاصله نیکوکارانه منافع اختصاص هدف با 1392 سال از صندوق ایم

 سرمایه صندوق نوع به صندوق حاضر حال در. کرد آغاز «پرسپو یس باشگاه آکادمی تکمیل و تجهیز نیز و باشگاه

 جدید نیکوکاری موضوعات افزودن پتانسیل جدید قا ب در و داده ساختار تغییر اجرا مدیر چند با نیکوکاری گذاری

 .دارد خود امیدنامه نیکوکاری موضوع به را مجزا اجراهای مدیر با



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرکت

 آشناسهم گذاریسرمایه مشاور



 آشناسهم گذاریسرمایه مشاور

 

 

 درمیلیارد ریال  300با سرمایه  را "آشناسهم گذاریسرمایه مشاور شرکت"مجوز فعا یت  آشناسهم مجموعه

 کسب پشتوانه به مجموعه ایم. است نموده دریافت بهادار اوراق و بورس سازمان از 139۶/ 12 /28تاریخ 

 عالوه خود، مجرب کارشناسی گروه از مندیبهره با و پذیرش و عرضه مشاور گذاری،سرمایه مشاوره مجوزهای

گری ما ی، متو ی پذیرش، تامیم زمینه در هامشاوره و خدمات انواع گذاری،سرمایه متنوع خدمات ارائه بر

 قابل خدمات تریممهم. نمایدمی ائهار مشتریان به نیز را گذاری و تهیه انواع گزارشات تحلیلیهای سرمایهصندوق

 :باشندمی زیر شرح به آشناسهم گذاریسرمایه مشاور شرکت سوی از ارائه

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

                               

 مشاوره تامین مالی

مشاوره 

 گذاریسرمایه

مشاوره پذیرش 

 هاشرکت
 

   های           گری صندوقمتولی

 گذاریسرمایه
گزارشات 

 تحلیلی

 

گذاری و ارزش

 ارزشیابی

 



 

  

 به اقدام اقتصادی، هایبنگاه ما ی تامیم طرح بررسی از پس آشناسهم گذاریسرمایه مشاور شرکت

 اخذ به نسبت الزم، اجرایی مراحل انجام ضمم و نموده متقاضی نیاز با متناسب پیشنهادی بسته تهیه

 .ورزدمی مبادرت ذیصالح نهاد از عمومی عرضه و انتشار مجوز

 ،(سرمایه افزایش) ایسرمایه بهادار اوراق انتشار

  بدهی، بهادار اوراق انتشار 

مشارکت، اوراق 

خاص، یا عام سپرده گواهی اوراق 

( استصناع، منفعت و مرابحه، اجاره، صکوک) اسالمی بهادار اوراق...، 

دارد،استان موازی سلف اوراق         

 سهام، به تبدیل قابل بدهی اوراق انتشار

 و ساختمان و زمیم گذاریسرمایه صندوق) ما ی تأمیم منظور به گذاریسرمایه هایصندوق تشکیل

 (.پروژه گذاریسرمایه صندوق
 

 ارزش ایجاد ضمم تا کندمی فراهم کار و کسب صاحبان برای را امکان ایم سرمایه بازارهای به ورود

 ربازا در ما ی تامیم مزایای از شرکت، بازار ارزش شدن مشخص و برند معرفی از ناشی افزوده

 با تواندمی پذیرش متقاضی هایشرکت سرمایه، بازار مقررات اساس بر. شوند مندبهره نیز سرمایه

 متوسط و کوچک هایشرکت بازار یا و فرابورس بورس، بازارهای از یک هر در خود شرایط به توجه

(SME )شوند ثبت. 

 تاکنون و باشدمی ظیرین کم و باارزش تجربه دارای پذیرش مشاور زمینه در آشناسهم مجموعه 

 .است بوده شرکت 20 از بیش مشاور

 

 را مشتریان گذاریسرمایه نیاز خود، تخصصی تیم به توجه با آشناسهم گذاریسرمایه مشاوره

 هایبورس در گذاریسرمایه هایموقعیت انواع آنها، پذیریریسک میزان سبراسا و نموده شناسایی

 تحلیلی خدمات انواع دارد آمادگی واحد ایم همچنیم،. نماید می معرفی را خارجی و داخلی

 تحلیل سهام، تکنیکی و بنیادی تحلیل ما ی و اقتصادی کالن هایگزارش تحلیل شامل گذاریسرمایه

 نماید. ارائه گذارانسرمایه به را آنها در موجود تهدیدهای و اهفرصت و مختلف صنایع

 

 گذاران،هیسرما یبه عنوان حام ،یگذارهیسرما یهاصندوق یاز ارکان نظارت یکیبه عنوان  یمتو 

صندوق را بر عهده  یهاو پرداخت هاافتینظارت مستمر بر عملکرد ارکان و کنترل در تیمسئو 

. استآن متفاوت  دنامهیبا توجه به نوع صندوق و طبق اساسنامه و ام یرکم متو  یهاتیدارد. فعا 

 یمجموعه، آمادگ یاکارشناسان حرفه ییابقه و تواناسهم آشنا با اتکا بر س یگذارهیشرکت مشاورسرما

 را دارد. هیدر بازار سرما یگذارهیسرما یهاانواع صندوق یسمت رکم متو  رشیقبول پذ

 

 عرضه ما کیت، انتقال جمله زا مختلف دالیل به هاشرکت و بهادار اوراق انواع ارزشیابی و گذاریارزش

 گذاریسرمایه مشاوره ایحرفه تیم توسط غیره و ارزش خلق ثروت، ارزیابی تملیک، و ادغام سهام، او یه

 .پذیردمی صورت آشنا سهم

 

 هایبررسی مو فه آشنا با در اختیار داشتم کادری مجرب و متخصص بهگذاری سهممشاور سرمایه

با استفاده از  سهام ها به منظور تعییم ارزش ذاتیبنیادیم اثرگذار بر اقتصاد، صنایع و شرکت

گذاران را تهیه های مختلف اقدام نموده و گزارشات تحلیلی متناسب با نیاز مشتریان و سرمایهتکنیک

 .کندمی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح شرکت ردیف

 انتشار اوراق مشارکت شرکت واسپاری حکمت ایرانیان 1

 طراحی و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شرکت مپنا 2

 گذاریارزش شرکت صنعتی و معدنی ستبران 3

 گذاریارزش شرکت صفانیکو سپاهان 4

 افزایش سرمایه شرکت بیمه دی ۵

 افزایش سرمایه گذارای تدبیرگران فارس و خوزستانشرکت سرمایه ۶

 افزایش سرمایه شرکت سیمان خزر 7

 افزایش سرمایه معدنی کیمیای زنجان گسترانشرکت  8

 افزایش سرمایه شرکت صنعت روی زنگان 9

 افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تو یدی نیرو ترانسفو 10

 افزایش سرمایه رکت زریم معدن آسیاش 11

 افزایش سرمایه شرکت توسعه روی خاورمیانه 12

 افزایش سرمایه شرکت تأمیم مسکم جوانان 13

 افزایش سرمایه شرکت توسعه و نوسازی تهران 14

 طرح کسب و کار شرکت توسعه کالت دهنو 1۵

 بازار سومدر عرضه  صنایع خاورمیانهشرکت بهسازان 1۶

 عرضه در بازار سوم شرکت توکا بتم 17

 عرضه در بازار سوم شرکت توکا سبز 18

 مشاور پذیرش شرکت بیمه آرمان 19

 مشاور پذیرش شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان 20

 مشاور پذیرش بانک حکمت ایرانیان 21

 مشاور پذیرش شرکت صنعتی و معدنی ستبران 22

 مشاور پذیرش شرکت ماداکتو استیل کرد 23

 مشاور پذیرش شرکت گز سکه 24

 گذاری سهم آشنااهم سابقه عملیاتی شرکت مشاور سرمایه

 

 انتشار با انرژی بورس در ایران برق صنعت ما ی تأمیم بزرگتریم* 

 صورت 139۵ ماه آبان 2۶ تاریخ در آشنا سهم مجموعه توسط مپنا استاندارد موازی سلف اوراق ریال میلیارد 2.000

 بطوریکه گرفت، صورت آشنا سهم گروه توسط اوراق فرد منحصربه طراحی با ما ی تأمیم ایم است، یادآوری به الزم. پذیرفت

 .بود همراه نیز بهادار اوراق ناشر برای ینههز چشمگیر کاهش با

 عرضه و پذیرش مشاور با( SME) ایران فرابورس متوسط و کوچک هایشرکت بازار در شرکت او یم عنوان به سکه گز** 

 .گردید پذیرش 21/0۶/139۵ تاریخ در آشنا سهم


