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اعضای محترم کانون نهاداهی رسماهی گذاری اریان

1399 سالی دشوار و پرچالش برای اقتصاد جهان و ایران و بازار سرمایه بود. شیوع بیماری کرونا نیز بر مشکالت افزود. از اولین 
تأثیرات شیوع این بیماری بر اقدامات کانون، به تعویق افتادن مجمع کانون براساس مصوبه ستاد ملی کرونا و ابالغیه سازمان 
بورس و اوراق بهادار بود و به این ترتیب هیئت مدیره فعلی کانون، فرصتی کمتر از یک نیم سال مالی در اختیار داشت. 

نگرانی از سالمت مدیران و کارکنان نهادهای مالی و فعاالن بازار سرمایه موجب شد که بسیاری از برنامه های کانون که نیاز به 
حضور مشارکت کنندگان دارد لغو و به زمانی دیگر موکول شود؛ از آن جمله می توان به نشست های صبحانه کاری و بازدید از بنگاه ها 
و کارخانجات اشاره کرد. البته که با تأکید هیئت مدیره جدید و تالش کارکنان کانون سعی بر آن بود که از فرصت های ایجاد شده نیز 

 استفاده گردد و با همه این محدودیت ها سال مالی منتهی به 30 آذر 1399 برای کانون و اعضایش سال بسیار پرباری بود.
حضور کانون در هیئت مدیره ارکان بازار سرمایه از استراتژی هایی بوده که در دوره پیشین نیز تعقیب می شده است. در این دوره 

با تالش دبیرکل و همراهی اعضای هیئت مدیره، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در هیئت مدیره شرکت بورس اوراق 
بهادار، شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی انتخاب شد و با معرفی نمایندگانی در جهت اعتالی بازار سرمایه و بهبود 

 تصمیمات این نهادهای مهم گام برمی دارد.
از دیگر اقدامات مهم این دوره پیوستن به دو نهاد بین المللی بوده است. همکاری با انجمن ها، کانون ها و نهادهای مشابه 

بین المللی از جمله وظایف مصرح در اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری است. علیرغم تالش های سال های گذشته، کانون 
در این مهم چندان موفق نبوده است و تنها به برگزاری چند دوره آموزشی اکتفا کرده بود. در این دوره عضویت در دو نهاد 
فدراسیون بورس های آسیا و اروپا )FEAS( و انجمن اوراق بهادار آسیا )ASF( نهایی شد و دبیرکل کانون در مجمع هر 
دو نهاد )که به صورت مجازی برگزار شد( شرکت کرد. حضور در مجامع بین المللی به عنوان نماینده فعال بازار سرمایه ایران از 

 برنامه های آتی کانون در این دو نهاد خواهد بود.
اقدام بسیار ارزنده دیگر در این سال مالی برگزاری مرتب کارگروه ها و مشارکت اعضا در پیشبرد اهداف کانون بوده است. در 

این راستا کارگروه سبدگردان ها، کارگروه مالی )امور مالیاتی(، کارگروه حاکمیت شرکتی و کارگروه حقوقی تشکیل شده است. هرکدام 
از این کارگروه ها دستاوردهای قابل اشاره ای داشتند. حل و فصل موضوع صدور کدهای سبد )PRX( و حضور نمایندگان کانون 
در هیئت های حل اختالف مالیاتی از جمله اقدامات مناسبی است که در جهت منافع اعضای کانون توسط کارگروه ها پیگیری 

 شده و به انجام رسیده است.
هیئت مدیره، دبیرکل و همکاران ما در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران همچنین به ادامه و بهبود فعالیت های گذشته کانون نیز 
اهتمام ورزیده اند و علیرغم محدودیت های ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی، برگزاری جلسات مرتب کمیته سازش، برگزاری 
چندین وبینار و حضور در چندین همایش و کنفرانس و همچنین نشست های همفکری را در دستور کار خود قرار دادند و در برخی موارد 

 حتی تهدید پیش رو را به فرصت بدل کردند و از تعداد بسیاری پژوهشگر و مدیر و غیره در جلسات خود استفاده نموده اند. 
با همه این اقدامات، کانون راه درازی پیش رو دارد و توسعه بیش از پیش بازار سرمایه نیز مسیری طوالنی پیش پای 

نهادهای صنفی فعال در بازار قرار داده است. امروزه منافع میلیون ها هم وطن در گرو توسعه شفاف، کارا، عادالنه و همه جانبه 
بازار سرمایه است. هیت مدیره کانون قصد دارد همچنان در جهت اهداف توسعه ای بازار سرمایه گام های اساسی بردارد و در کنار 
سایر ارکان در جهت آینده ای روشن تر حرکت کند. در این راه دست یاری همه ارکان، اعضا، پژوهشگران و فعاالن بازار سرمایه 

را می فشاریم و چشم انتظار ایده ها، رهنمودها و اقدامات شما هستیم.

هیئت دمریه کانون نهاداهی رسماهی گذاری اریان
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 اعضاء هیئت مدیره و دبیرکل

به نمایندگی از 

شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
محمد وطن پور
عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از 

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
روح اله حسینی مقدم

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از 

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
امیر تقی خان تجریشی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از 

شرکت تأمین سرمایه امین
سلمان خادم المله
عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از 

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
محمدرضا مایلی
عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
جعفر ربیعی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از 

شرکت تأمین سرمایه تمدن
محمودرضا خواجه نصیری

عضو هیئت مدیره

سعید اسالمی بیدگلی
دبـیـرکـل



معرفی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
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تاریخچه تشکیل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 

در سال 1379 نهادهای سرمایه گذاری فعال در 
کشور، تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی به نام »مؤسسه توسعه 

صنعت سرمایه گذاری ایران« تشکیل دادند. این مؤسسه تا زمان 
تشکیل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در بهمن ماه سال 1386 به 

فعالیت خود ادامه داد. در آذرماه سال 1386، تعداد قابل توجهی از نهادهای 
سرمایه گذاری فعال در بازار )98 شرکت( که بسیاری از آن ها عضو مؤسسه 

مذکور بودند، براساس ماده 53 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
مصوب آذرماه سال 1384، که در آن کارگزاران، بازارگردانان، سرمایه گذاران و 

سایر فعاالن بازار مکلف به تشکیل کانون خود شدند، به تشکیل »کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران« اقدام نمودند. این کانون پس از موافقت سازمان بورس و 

اوراق بهادار )سبا( با اساسنامه تهیه شده، در پانزدهم بهمن ماه سال 1386 
تحت شماره 22194 به ثبت رسید و در شانزدهم اسفندماه سال 
1386 فعالیت خود را با مجوز سبا آغاز نمود و عماًل جایگزین 

مؤسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران شد.
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معرفی کانون

بر پایه متن اساسنامه مصوب، کانون تشکلی خودانتظام، غیردولتی، 
غیرتجاری، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی 

است که براساس دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون های فعال در بازار اوراق بهادار 
مصوب 1385/12/20 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است.

خط مشی و برنامه های آتی کانون توسط مجامع عمومی تصویب می شود. 
هیأت مدیره کانون مرکب از 7 عضو، که با رأی کتبی در مجمع عمومی برای مدت 

دو سال انتخاب می شوند، به عنوان نماینده قانونی اعضا، اداره امور کانون را بر 
عهده دارد.
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موضوع فعالیت کانون

طبق ماده )7( اساسنامه، برخی اهداف کانون به شرح زیر است:

کانون در مدت فعالیت خود 
تالش نموده است ضمن برقراری 

روابط مؤثر با مقام ناظر )سازمان بورس 
و اوراق بهادار(، ارکان بازار سرمایه و کلیه 
نهادهای عضو، در راستای اهداف مندرج 

در اساسنامه گام بردارد.

بهبودوتوســعهروابــطاعضاباســازمانبورسواوراقبهــادار،ســایربازارهاونهادهایفعــالدرزمینه
سرمایهگذاریویکدیگر؛

برگزاریهمایشها،جلسات،کارگروههاودورههایآموزشیبهمنظورتوسعهبازاراوراقبهادارکشور؛

ارتقاوتوسعهدانشحرفهایمدیرانوکارکناناعضاازطریقآموزشوانتشارنشریاتتخصصی؛

تشکیلکارگروههاوکمیتههایتخصصیدرراستایارائهخدماتمؤثروکارآبهاعضا؛

ترویجاستانداردهایاخالقحرفهایوترغیباعضابهرعایتقوانینومقررات؛

ارتقاآگاهیعمومیدربازاروتالشبرایبســطفرهنگسرمایهگذاری؛

پایشتحوالتوعملکردبازاراوراقبهادارباهدفکمکبهمقامناظر؛

همکاریباانجمنهاونهادهایمشــابهبینالمللی؛

رسیدگیبهاختالفاتاعضاءواشخاصذیربط؛
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ترکیب اعضاء هیئت مدیره
هیأت مدیره کانون براساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/10  با 

حضور اعضای زیر فعالیت خود را آغاز نمود:

سمتنماینده اعضاء هیئت مدیره

شرکتصنایعپتروشیمیخلیجفارس

شرکتتأمینسرمایهبانکملت

شرکتسرمایهگذاریگروهتوسعهملی

شرکتتأمینسرمایهامین

شرکتتأمینسرمایهتمدن

شرکتمشاورسرمایهگذاریآرمانآتی

شرکتسرمایهگذاریگروهمالیسپهرصادرات

رئیسهیئتمدیره

نایبرئیسهیئتمدیره

عضوهیئتمدیره

عضوهیئتمدیره

عضوهیئتمدیره

عضوهیئتمدیره

عضوهیئتمدیره

جعفرربیعی

سیدروحالهحسینیمقدم

امیرتقیخانتجریشی

سلمانخادمالمله

محمودرضاخواجهنصیری

محمدرضامایلی

محمدوطنپور
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 اعضاء کانون

اعضاي کانون، نهادهاي مالي مشــمول ثبت نزد سبا، شامل شرکت هاي سرمایه گذاري، شرکت هاي 
هلدینگ، شرکت هاي تأمین سرمایه، انواع صندوق هاي سرمایه گذاري از جمله صندوق های بازنشستگي 
و دیگر نهادهاي سرمایه گذاري مي باشند. فهرست اعضای حال حاضر کانون به شرح لیست پیوست )1( 

می باشد. 
در طی سال مالی گذشته با افزایش حدوداً 40درصدی اعضای جدید نسبت به اعضای قبلی، 
تعــداد اعضای کانون تــا زمان تهیه این گزارش به 345 عضو افزایش یافته اســت. اعضایی 
که در جدول پیوســت )1( با عالمت )*( مشخص شــده اند، اعضای جدید کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران هستند.

ʲ̡گزارش آماری اعضاء 

تعداد اعضای کانون تا زمان برگزاری مجمع ســال 1399، به 345 عضو رسیده است که جایگاه و 
اعتبار که کانون در ســال های اخیر به دســت آورده نقش ویژه ای را در این افزایش چشمگیر داشته 
اســت.  جدول )1(، تعداد اعضا در ســال های 1392 تا 1399، نســبت رشد تعداد اعضا، حق عضویت 
اولیه و ســاالنه دریافتی در این ســال ها را نشــان می دهد. در جدول )2( به بررسی کیفیت پرداختی 

حق عضویت اعضا و نسبت این پرداخت ها به تعداد اعضا پرداخته ایم.

درصدرشددرصدرشدتعداداعضاءسال عضویتاولیه
)بهمیلیونریال(

عضویتساالنه
)بهمیلیونریال(

1399تاامروز

1397
1398

1396
1395
1394
1393
1392

345

156
261

132
125
112
102
82

32/2

18/2
67/3

5/6
11/6
9/8
24/4
-

تعداداعضاءکانونتاپایانسالمالی327:1399عدد
20.005

83.052
151.452

68.652
64.452
56.652
50.652
40.370

62.553

16.687
49.361

15.123
9.365
9.257
8.526
66.528

26/6

10
195/8

61
1
9
28
-

جدول1:گزارشآماریعضویتکانون

نکته قابل توجه درمورد حق عضویت ســاالنه این اســت که با توجه به افزایش مناسب تعداد اعضا و 
پیرو مصوبه هیات مدیره برای افزایش حق عضویت در سال جاری، حق عضویت دریافتی از اعضا با رشد 
چشمگیری مواجه بوده است که همین موضوع به کانون کمک می کند که برنامه های کامل تر و بهتری را 
برای سال آینده اجرا نماید. )البته نکته منفی در این خصوص این است که با توجه به این که اکثر اعضا 
مبالغ حق عضویت خود را در پایان ســال پرداخت می نمایند، عمال امکان برنامه ریزی در سال جاری از 

کانون گرفته می شود.( 
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جدول2:تعداداعضاءکانونتازمانبرگزاریمجمع

تعداداعضاییکهحقعضویتپرداختکردهاندتعداداعضاءسال

1398
1399

1397
1396
1395

261
345

156
132
125

درصد

73/6
94/5

61/5
62/9
40

192
331

96
83
50

13921393139413951396139713981399

عضویتساالنه
تعداداعضا

جدول زیر نشان می دهد که درصد واریز حق عضویت اعضا نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی 
برخوردار بوده است. نکته مهم در جدول زیر این است که تعداد حق عضویت های پرداخت شده بر اساس 
واریز مبلغی به هر میزان می باشــد و بدیهی اســت در صورت تکمیل نشدن میزان مصوب حق عضویت 

همه این اعضا امکان حضور در انتخابات را نخواهند داشت. 

 صورت درآمد و هزینه 

بر اســاس صورت درآمد و هزینه ارائه شده در گزارش مالی پیوست جدول زیر به بررسی مقایسه ای 
این اعداد با موارد مشابه در سالهای گذشته پرداخته است. شایان ذکر است که این اعداد بر مبنای سال 
مالی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران محاسبه شده و بنابراین بازه زمانی ابتدای دی  ماه تا پایان آذر 

ماه سال بعد را دربرمی  گیرد.
جدول3:صورتدرآمدوهزینه)اعدادبهریال(

1398سال 1399139713961395
مبلغحقعضویت
درصدرشد

سایردرآمدها
درصدرشد

هزینههایاداری
وتشکیالتی
درصدرشد

سودوزیاندوره
درصدرشد

31.035.000.000 57.665.000.000
86 86

2.451.614.337 10.810.556.443
2 341

28.691.297.368 31.572.980.731

57 10

4.795.316.969 36.902.575.712
568 670

16.687.000.000
10

2.411.861.318
75

18.381.378.193

15

717.483.125
58

15.123.000.000
61/5

1.375.367.738
86

16.043.731.267

32

454.636.471
-22

9.365.000.000
1

738.728.903
338

12.174.038.668

-34

)2.070.309.765(
-62
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 وضعیت نیروی انسانی کانون

بهره گیری از نیروی انســانی متناسب با فعالیت کانون از نظر تخصص، توانایی و تحلیل گری در بازار 
سرمایه جزء اهداف اصلی کانون بوده و با توجه به سیاست دبیرکل کانون در خصوص استفاده از نیروهای 
تمام وقت، در ســال مالی گذشته به صورت کامل با نیروهای پاره وقت خود تسویه  حساب نمود. در حال 
حاضر تعداد این کارکنان تمام وقت با احتســاب دبیرکل 17 نفر می باشــد  و تالش شــده که با وجود 
مشکالت کمبود پرسنل کافی، با همین افراد به وظایف خود به نحو احسن رسیدگی نماید. البته در کنار 
این موضوع سعی شده تا با استفاده از قراردادهای مشاوره ای کوتاه مدت از پتانسیل های موجود به خوبی 

استفاده شود. 
جدول )4( وضعیت نیروی انسانی کانون را از لحاظ تحصیالت نشان می دهد.

مجموعهمکارانموقتهمکاراندائمسال

1398
1399

1397
1396
1395
1394
1393
1392

15
17

14
13
13
15
13
9

0
0

5
2
6
8
14
12

15
17

19
15
19
23
27
23

جدول5:تعدادکارکنانکانون)1392-1399(

جمع
دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی

ارشد 99/09/30دکتری
3

17
17/6% 17/6% 23/5% 23/5% 17/6%

3 4 4 3

جدول4:وضعیتکارکنانکانونبراساستحصیالت

ʲ̡گزارش آماری کارکنان 

نمودار2:وضعیتنیرویانسانی

1399139813971396139513941393

30

25

20

15

10

5

0

کارکناندائم
کارکنانموقت



اقدامات کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

I I I A. . .
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اقدامات کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 

به یاری خداوند متعال، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در طول 
سال مالی 1399، با توجه به تثبیت جایگاه خود در بین نهادهای عضو و 

فعاالن بازار سرمایه ضمن ادامه عملکرد مطلوب خود در سال های گذشته، به دنبال 
یافتن روش ها و شیوه های جدیدی برای نیل به اهداف پیش بینی شده، بوده است. 

در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه، اهم فعالیت های انجام گرفته در ادامه 
تشریح می گردد. بدیهی است محدودیت هایی که در این سال بر اثر شیوع همه گیری 

کرونا به مجموعه اعمال نمود، تأثیر زیادی بر نوع و حجم فعالیت ها داشته است. 
البته تالش دبیرکل و پرسنل کانون در این مدت بر این بوده است که تا حد 

امکان از حجم فعالیت محتوایی کاسته شود.
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Investors Association  بررسي و ارائه پیشنهاد درباره دستورالعمل و بخشنامه هاي مصوب و درحال تصویب توسط سازمان

طي ســال گذشته واحد توسعه با مشارکت در جلساتي که عمدتاً در سازمان بورس و اوراق بهادار و 
به منظور اصالح برخي بخشــنامه ها، دستورالعمل هاي مصوب و دستورالعمل هاي درحال تصویب توسط 
ســازمان، به ارائه نظرات کارشناســي پرداخت. از جمله سلسله جلســات اصالح بخشنامه بازارگرداني، 
بررســي دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاري،  بررسي دستورالعمل جامع صندوق هاي 

سرمایه گذاري و بررسي اصول مدیریت ریسک شرکتي ناشران و نهادهاي مالي.
عالوه بر مشــارکت در جلســات سازمان، چند نظرســنجي درباره دامنه نوسان از گروه هاي مختلف 
)پیشکسوتان بازار سرمایه،  مدیران عامل نهادهاي مالي و فعاالن بازار سرمایه( در ماه هاي آبان و آذر سال 
جاري انجام شــد که نتیجه ي آن در تجدیدنظر شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مبني بر تحدید دامنه 

نوسان به 2درصد و انصراف ایشان از اتخاذ این تصمیم مؤثر بود.
همچنین معاون توسعه  جناب آقاي علیرضا توکلي کاشي ، با مشارکت در جلسات کمیسیون بازار پول 
و سرمایه اتاق بازرگاني صنایع و معادن و کشاورزي استان تهران و ارائه نظرات کارشناسانه به آگاه سازي 

اتاق بازرگاني درباره موضوعات و مسائل روز بازار سرمایه پرداختند.
برخی اقدامات انجام شده به شرح زیر است:

بررسيدستورالعملجامعصندوقهايسرمایهگذاري̡�
بررسياصولمدیریتریسکشرکتيناشرانونهادهايمالي̡�
بررسيدستورالعملصدورمجوزتأسیسوفعالیتکارگزاري̡�
بررسياصالحقانونبازار̡�
انجامچندنظرســنجيدربارهدامنهنوســانازگروههايمختلف)پیشکسوتانبازار̡�

سرمایه،مدیرانعاملنهادهايماليوفعاالنبازارسرمایه(واظهارنظردراینزمینه
پیشنهاداتيدربارهشرایطبازارگرداني̡�
مشــارکتدرجلساتکمیسیونبازارپولوسرمایهاتاقبازرگاني،صنایعومعادنو̡�

کشاورزيتهران

حضور کانون در هیئت مدیره ارکان بازار ســرمایه از استراتژی هایی بوده که در دوره پیش نیز تعقیب 
می شده است. در این دوره با تالش دبیرکل و همراهی اعضای هیئت مدیره، کانون نهادهای سرمایه گذاری 
ایران در هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار، شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی انتخاب شد  که 
نشــان از اعتماد نهادهای مالی و اعضای کانون به فعالیت های این کانون می باشد. نمایندگان کانون در 

هیئت مدیره بورس  ها:
نمایندهکانوندرشرکتبورس:جنابآقایحسینبوستانی̡�
نمایندهکانوندرفرابورس:جنابآقایمحمدوطنپور̡�
نمایندهکانوندرشرکتبورسانرژی:جنابآقایسلمانخادمالمله̡�

 حضور در هیئت مدیره بورس ها
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نشستآنالینباموضوعبررسی
دستورالعملوابالغیههایجدید

سازمانبورس

با حضور:
مدیران ارشد و فعاالن 

بازار سرمایه

1399/01/23

 برگزاری نشست های هم اندیشی 

یکی از رسالت های کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزاری نشست های هم اندیشی اقتصادی در 
حوزه های مختلف مالی و اقتصادی با تأکید بر بازار ســرمایه می باشــد که با هدف بهبود و توسعه روابط 
اعضا با یکدیگر، شناخت چالش های پیش روی نهادهای عضو و سایر نهادهای ذیربط و همچنین بررسی 
راه کارهای متناســب با چالش های مطروحه برگزار می شــوند. برخی از نشست های برگزار شده در سال 

مالی گذشته به شرح زیر می باشد:

نشســتهماندیشــیباموضوع
شــرایطبازاروارائهراهکارهاو
پیشنهاداتیبرایبهبودبلندمدت

بازار

با حضور:
وزیر محترم امور 

اقتصادی و دارایی، 
مدیران عامل ارکان و 

برخی فعاالن ارشد بازار 
سرمایه

1399/06/19

سبدگردان شرکتهای نشست
عضوکانــونوســازمانبورس
بــاموضوعبررســیمشــکالت

شرکتهایسبدگردان

با حضور:
مدیران عامل 

سبدگردان های 
عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران و 
مدیران سازمان بورس و 

اوراق بهادار

1399/04/16
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کانون در سال گذشته با برقراری مکاتبات و مکالمات متعدد موفق به عضویت در ASF به عنوان یکی 
از معتبرترین سازمان های فعال گردید و نام کانون در کنار نام کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در 
سایت ASF  ثبت شد. عضویت کانون در تاریخ 31 شهریور ماه سال 1399 )21 سپتامبر سال 2020( 
رســماً مورد تأیید مجمع عمومی فدراســیون قرار گرفت. عالوه بر این کانون موفق به عضویت و انعقاد 
قرارداد با تعدادی دیگر از ســازمان های بین المللی گردیده است که با نهایی شدن آن به اطالع اعضای 

محترم مجمع خواهد رسید. 

Asian Securities Forum (ASF ) عضویتدر̡�

 عضویت در نهادهای بین المللی 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، در سال مالی گذشته موفق به عضویت در فدراسیون بورس های 
اروپا-آسیا گردید. در همین سال، کانون ضمن حضور در دو مجمع )عمومی و فوق العاده( اقدام به برقراری 
تعامالت ســازنده ای با این نهاد بین المللی برای برگزاری پژوهش ها و تحقیقات مشترک نمود. بر همین 
اســاس و پیرو مکاتبات انجام شــده، عضویت کانون در تاریخ 28 آبان ماه ســال 1399 )18 نوامبر سال 

2020( رسماً مورد تأیید مجمع عمومی فدراسیون قرار گرفت. 

Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS)عضویتدر̡�



ره 
دیـ

ت م
ـیأ

هـ
ت 

الی
ـع

ش ف
زار

گــ
13

99
/0

9/
30

به 
ی 

نته
ی م

مال
ل 

سا

I I I A. . .

w
w

w
.i

ii
a

.i
r

 برگزاری کارگروه های تخصصی 

در کنار نشســت های هم اندیشی که با هدف بررسی چالش  های کالن پیش روی کلیه نهادهای عضو 
برگزار می شوند، با توجه به تنوع فعالیت نهادهای عضو کانون و وجود برخی منافع متضاد در کسب وکار 
این نهادها، تصمیم بر آن شــد که کارگروه های تخصصی با هدف بررسی چالش های پیش روی نهادهای 
عضو به تفکیک کسب وکار مربوطه تشکیل شود. ویژگی بارز کارگروه های مذکور، حضور هم زمان مدیران 
نهادهای مالی و نماینده های کانون در جلسات با هدف آشنایی با مشکالت اعضا و شناسایی راه حل مناسب 

جهت حل مشکالت آن هاست. کارگروه های تشکیل شده در سال مالی گذشته به شرح زیر می باشد:

لیست اعضای کارگروه شرکت های سبدگردان:
کارگروهتخصصیشرکتهایسبدگردان

بهنمایندگیازنامونامخانوادگی)بهترتیبحروفالفبا(ردیف

سبدگرداننوویرانادربوالحسنی1

کانوننهادهایسرمایهگذاریایرانعلیرضاتوکلیکاشی2

تأمینسرمایهلوتوسپارسیانعلیتیموریشندی3

کانونکارگزارانبورسواوراقبهاداربهنامچاوشی4

مدیریتسرمایهکیانموناحاجیعلیاصغر5

کانوننهادهایسرمایهگذاریایرانآرزورضایی6

سبدگردانپاداشسرمایهکوروششمس7

سازمانبورسواوراقبهادارشهریارعلیمحمدی8

سبدگردانکاریزماعزتاهللطیبی9

لیست اعضای کارگروه مشاورین سرمایه گذاری:
کارگروهتخصصیشرکتهایمشاورسرمایهگذاری

بهنمایندگیازنامونامخانوادگی)بهترتیبحروفالفبا(ردیف

کانوننهادهایسرمایهگذاریایرانامینآذریان1

مشاورسرمایهگذاریسهمآشناسعیدهامیراحمدی2

مشاورسرمایهگذاریهدفحافظاحسانحاجیعلیاکبر3

مشاورسرمایهگذاریکاریزماسیدعلیخسروشاهی4

مشاورسرمایهگذاریآرمانآتیفیروزهساالرالدینی5

مشاورسرمایهگذاریفاینتکمهدیفرازمند6
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لیست اعضای کارگروه تخصصی مالی:
کارگروهتخصصیمالی

بهنمایندگیازنامونامخانوادگی)بهترتیبحروفالفبا(ردیف

صندوقبازارگردانینمادصنعتومعدنحسیناحمدی1

گروهسرمایهگذاریامیرحسنجمالی2

گروهتوسعهمالیمهرآیندگانسیدمحسنحسینیخلیلی3

گروهارزشآفرینانپاسارگادمعراجخلیلی4

سرمایهگذاریاعتضادغدیرزهرهرجبی5

سرمایهگذاریسامانمجدمحسنرستمی6

کانوننهادهایسرمایهگذاریایرانآرزورضایی7

سرمایهگذاریآتیهاندیشانمسسیدمعبودستوده8

سبدگردانآرماناقتصادسحرشجاع9

تأمینسرمایهتمدنسمانهطلعتپور10

سرمایهگذاریمدیریتسرمایهمداروحیدرضاعبداللهی11

سبدگردانتوسعهفیروزهامیدعطار12

سرمایهگذاریپارسآریاناسفندیارعظیمی13

سرمایهگذاریگروهصنایعبهشهرایرانامیرفرجی14

سرمایهگذاریوتوسعهصنایعسیمانمحمدقربانیشندی15

کانوننهادهایسرمایهگذاریایرانمیثمکرابی16

هلدینگسرآمدجاویدلشگری17

گروهمالیپارسیانمحسنمشایخی18

سرمایهگذاریگروهتوسعهملیهادیمشهدیقرهقیه19

مشاورسرمایهگذاریارزشپردازآریانامیرمهردادفر20

تأمینسرمایهامیدسعیدمینایی21



ره 
دیـ

ت م
ـیأ

هـ
ت 

الی
ـع

ش ف
زار

گــ
13

99
/0

9/
30

به 
ی 

نته
ی م

مال
ل 

سا

I I I A. . .

w
w

w
.i

ii
a

.i
r

لیست اعضای کارگروه تخصصی حقوقی:

لیست اعضای کارگروه حاکمیت شرکتی:

کارگروهتخصصیحقوقی

کارگروهتخصصیحاکمیتشرکتی

بهنمایندگیازنامونامخانوادگی)بهترتیبحروفالفبا(ردیف

سرمایهگذاریگروهتوسعهملیسیدعلیخراسانی1

کانوننهادهایسرمایهگذاریایرانآرزورضایی2

سرمایهگذاریسبحانهدیهزرهونه3

سرمایهگذاریتوسعهنوردناسعیدعباسی4

سرمایهگذاریصنایعبهشهرایرانامیرفرجی5

کانوننهادهایسرمایهگذاریایرانمیثمکرابی6

سرمایهگذاریسامانمجدشیرینملکمحمدی7

تأمینسرمایهامیدمجیدمیرزایی8

سرمایهگذاریتوسعهگوهرانامیدزینبیعقوبی9

بهنمایندگیازنامونامخانوادگی)بهترتیبحروفالفبا(ردیف

سازمانبورسواوراقبهادارامیرابراهیمی1

سرمایهگذاریسامانمجدقربانادبیبرارنیا2

سرمایهگذاریمدیریتسرمایهمدارناصرامیدواری3

سرمایهگذاریگروهتوسعهملیعباسباباگلزادهکشتلی4

صندوقسرمایهگذارییکمکارگزاریبانککشاورزیغالمرضاتقیزادگان5

سرمایهگذاریگروهتوسعهملیعلیجبلعاملی6

سرمایهگذاریخوارزمیمحمدتقیچراغی7

صنایعپتروشیمیخلیجفارسغالمرضاخلیلارجمندی8

کانوننهادهایسرمایهگذاریایرانآرزورضایی9

رتبهبندیاعتباریپایامحسنصادقی10

تأمینسرمایهامیداحسانعسکری11

گروهسرمایهگذاریتوسعهصنعتیایرانمحمدکریمی12

فعالدرحوزهحاکمیتشرکتیتایمازمصطفایی13

مدیریتصنعتشویندهتوسعهصنایعبهشهردارابوکیلی14

سرمایهگذاریایرانشهرهیادگاری15
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جلســات کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به صورت منسجم و برنامه ریزی شده و به 
روال سال های گذشته برگزار می گردد . در سال مالی گذشته تعداد 157 پرونده در این کمیته مورد نقد 

و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:
تعــداد62فقرهازپروندههایکمیتهســازش،قبلازتشــکیلجلســهوباپیگیری̡�

دبیرخانهکمیتهبهسازشانجامید.
تعــداد15فقرهازپروندههایکمیتهســازش،پسازبرگزاریجلســهبهســازش̡�

انجامید.
تعــداد16فقرهازپروندههایکمیتهســازش،پسازبرگزاریدوجلســهمنجربه̡�

عدمسازشگردیدوبرایآنهاگواهیعدمسازشصادرشد.
تعدادپروندههایدرحالبررسی63فقرهمیباشد.̡�
ویکپروندهمختومهگردید.)بهدلیلدرخواستخواهانادامهرسیدگیبهپرونده̡�

ازدستورکاردبیرخانهخارجگردید.(

 بررسي درخواست ها، مشكالت و پیشنهادات اعضا

در این بخش از فعالیت ها جلساتي با شرکت هاي تأمین سرمایه، مشاور سرمایه گذاري  و  سبدگردان که 
از اعضاي کانون هستند، برگزار شد. در این جلسات به مشکالت و چالش هاي انجام فعالیت هاي هرکدام از 
این نهادها پرداخته شد و نمایندگان شرکت هاي عضو کانون، مواردي را مطرح نمودند. یکي از محورهاي 
مهم، موضوع بازارگرداني براي نهادها بود که عالوه بر مشارکت جلسات اصالح دستورالعمل بازارگرداني 
)که در بخش قبلي به آن اشــاره شد(،  2 جلسه با نمایندگان شرکت هاي فعال در این زمینه برگزار شد 
و درخواســت هاي ایشان تجمیع و پیگیري شد. و دیگري تشکیل کارگروه براي شرکت هاي سبدگردان 
مي باشد که یکي از دستاوردهاي آن پیگیري صدور آنالین کد PRX براي سبدهاي اختصاصي مشتریان 

شرکت هاي سبدگردان بوده است. 

اقدامات انجام شده به شرح زیر است:

بررسيموانعمشکالتبازارگرداني̡�

بررسيمشکالتشرکتهايمشاورسرمایهگذاري̡�

بررسيمشکالتشرکتهايتأمینسرمایه̡�

پیگیريمشکالتشرکتهايسبدگردانهاازطریقمشارکتدرجلساتکارگروه̡�
ایننهادها



ره 
دیـ

ت م
ـیأ

هـ
ت 

الی
ـع

ش ف
زار

گــ
13

99
/0

9/
30

به 
ی 

نته
ی م

مال
ل 

سا

I I I A. . .

w
w

w
.i

ii
a

.i
r

 برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش ها و سمینارها
کانون در راستای اهداف مقرر در اساسنامه و به 
جهت افزایش سطح آگاهی حرفه ای مدیران اعضا 
اقدام به برگزاری یا مشارکت در برگزاری همایش ها 
و سمینارهای مختلف مالی و اقتصادی نموده است 

که برخی از عناوین آن به شرح زیر است:

باحضور:
آقایدکترفهیمیسخنگوی
سهامعدالتودیگرمسئولین
مرتبطباحوزهسهامعدالت

باحضور:
جمعیازپیشنهاددهندگانو

تعدادیازفعاالنبازارسرمایه

1399/03/21

1399/04/25

 سمینارآنالین

 آنالینباموضوع

همهچیزراجعبهسهامعدالت

بررسیپیشــنهادات25پژوهشگرمالی
واقتصادیپیرامونشرایطکنونیبورس

 ارتباط مستمر با اعضا و جذب اعضای جدید

با هدف تبدیل کانون به نهادی تأثیرگذار در بازار سرمایه و انعکاس نقطه نظرات تمایالت و خواسته های 
اعضا به عنوان حلقه اصلی بازار نزد نهادهای ناظر و اجرایی، سعی بر آن است کانون به مکانی جهت ایجاد 
وحدت و همدلی بین نهادهای عضو تبدیل شــود. در این راستا، برقراری ارتباط مؤثر و کارآ با نهادهای 
عضو و ایجاد زمینه برای مشارکت فعاالنه آنان، در دستور کار کانون قرار گرفته و سعی بر آن است که از 
طریق تماس های مکرر با اعضا و نمایندگان آن ها و دعوت به مشارکت در تصمیم گیری ها و اظهارنظر در 

مورد مسائل بازار و حضور در نشست ها و کمیته های تخصصی، هدف مذکور محقق گردد. 
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چهاردهمین«کنفرانس«حسابداران«و«مدیران«مالی«« 26 بهمن1398

کنفرانس«نظام«مالی«در«صنعت«نفت«« 27 بهمن1398

سومین«همایش«تأمین«مالی«« 27 بهمن1398

همایش«اقتصاد«ایران«در«سال«99«« 22خرداد1399

پانزدهمین«کنفرانس«بین«المللی«مدیریت«پروژه«« 20مهر1399

همایش«بازار«سرمایه«ایران«)فرصت«ها«و«چالش«ها(«« 28مهر1399

هفدهمین«کنفرانس«بین«المللی«مدیریت««« 17آذر1399

 حضور در سمینارها و همایش های مرتبط با بازار سرمایه

دبیرکل کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران، با توجه به دانش و تجربه علمی، همچون ســال های 
گذشته علی رغم مشکالت ناشی از پاندمی کرونا، حضور فعالی در سمینارها به عنوان سخنران یا عضو پنل 

علمی داشته است که به ذکر تعدادی از این سمینارها بسنده می کنیم:

 حضور در هیئت پذیرش فرابورس

باالخره پس از تالش های بســیار و رایزنی با ســازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شــد نمایندگانی از 
کانون های فعال در بازار ســرمایه در هیئت های پذیرش بورس و فرابورس حضور داشــته باشند. در این 
راســتا با هماهنگی با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نماینده تعیین شــده توسط کانون نهادهای 
ســرمایه گذاری ایران به عنوان نماینده کانون ها در هیئت پذیرش فرابورس و نماینده تعیین شده توسط 
کانون کارگزاران به عنوان نماینده کانون ها در بورس معرفی شــد. از آن پس گزارشات مرتبی از جلسات 
هیئت پذیرش فرابورس در هیئت مدیره کانون ارائه شده است و تالش نماینده کانون در جهت تسریع در 

فرایند پذیرش شرکت ها همراستا با اهداف بازار سرمایه بوده است.
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 رتبه بندي نهادهاي مالي 

با توجه به عضویت نهادهاي مالي داراي مجوز از ســازمان بــورس و اوراق بهادار در کانون نهادهاي 
سرمایه گذاري ایران، سازمان بورس ازکانون نهادها خواست که نهادهاي مالي را رتبه بندي کند و این کار 
توسط کانون انجام شود.کانون برای انجام این مهم عالوه بر مطالعه روش های رتبه بندی فعالین و عملکرد 
نهادهای مالی مختلف در ســایر کشورها و همچنین مصاحبه با مدیران عامل نهادهای مالی مختلف  و 
مصاحبه با افراد خبره مستقل در بازارهای مالی، طی توافق نامه ای با دانشگاه تهران جهت طراحی مدل 

اولیه و استخراج شاخص ها کمک گرفت.

در خصوص این پروژه کانون دو هدف عمده را دنبال مي کند:

بتوانیــمدرمدلرتبهبندي،آندســتهازفعالیتهایيکهبرايتوســعهورونقبازار̡�
ســرمایهنقشاساسيدارندودرحالحاضربهدلیلســودآورنبودنوعدمجذابیتدر
نهادهايماليپیگیرينميشــودرامدنظرقراردادهوباتخصیصامتیازاتيدرسیستم
ارزیابــيعملکردورتبهبندي،نهادهايماليرابهســمترعایتوانجاماینفعالیتها

سوقدهیم.
باانجامادواريومنظمرتبهبنديدرمقاطعمختلفزمانيواطالعرسانيوانتشارنتایج̡�

حاصلازآندرمراجعمعتبروقابلاستفادهبرايعموممردم،بهبازاریابينهادهايمالي
برترکمکرســانيشــود.بدینترتیبروشمعتبريبرايارزیابيوتشخیصبهترین

نهادهادرارائهخدماتمختلفنهادینهخواهدشد.

از آنجایي که این پروژه همچنان در دست انجام است، انتظار مي رود در گام بعدي پس از نهایي شدن 
مدل رتبه بندي با تجمیع اطالعات مربوط به نهادها، مدل پیاده سازي شده و نتایج منتشر شوند. اقدامات 

انجام شده تاکنون به شرح زیر است:

طراحيوایجادمدلارزیابيعملکرد̡�

برگزاريجلساتهماندیشيباخبرگان̡�
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براساس مصوبه هیأت مدیره کانون، نشست هایی با حضور مسئوالن و صاحب نظران و مدیران نهادهای 
عضو، با هدف بررسی مسائل روز بازار سرمایه و اظهارنظر کارشناسی، تشکیل می گردد. در همین راستا 
تالش کانون همواره بر پایه اســتفاده حداکثری از پتانسیل های خود برای نیل به این منظور بوده است. 
متأسفانه همان گونه که اشاره شد، امکان برگزاری نشست های صبحانه کاری بعد از اعمال محدودیت های 
کرونایی وجود نداشــت و عماًل تنها نشســت صبحانه کاری برگزار شده مربوط به قبل از این همه گیری 

بیماری بوده است:

سی و چهارمین 

صبحانه کاری 

موضوع: 
»بررسی الیحه بودجه 1399 و انتظارات بازار سرمایه« 

میهمان ویژه: 
محمدمهدی سبحانیان، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسالمی

ابراهیم بهادرانی، مشاورعالی رییس اتاق بازرگانی تهران
1398/11/01
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 فعالیت و بهبود وب سایت و شبكه های اجتماعی کانون

از جمله اقدامات زیربنایی صورت گرفته در کانون، تغییر ســاختار وب سایت اینترنتی کانون به عنوان 
پایگاه اطالع رسانی کانون به آدرس www.iiia.ir و بهبود وضعیت قسمت انگلیسی سایت کانون است. 
عالوه بر این در سال گذشته کانون تالش نمود تا با توجه به اهمیت حضور و اطالع رسانی در شبکه های 
اجتماعی فعالیت خود را در این بخش گسترش دهد و با تالش فراوان کلیه اخبار و اطالعات کانون را در 

تلگرام و اینستاگرام  کانون پوشش دهد.
از جمله این اطالع رسانی ها از طریق سایت و شبکه های اجتماعی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

راهانداریسایتآپاراتکانوننهادهایسرمایهگذاریایران̡�
اطالعرسانیاخبارکانونبرایاعضایکانون̡�
اطالعرسانیفعالیتهایکانونبرایاعضایکانون̡�
اطالعرسانیاخباربازارسرمایه̡�
تهیهویدیوهایاقتصادی»یکدقیقهباکانون«وارسالآندرکانالکانونبرایکمک̡�

بهآگاهیهرچهبیشترافراد
ایجادکانالاســتخدامیویژهبازارســرمایهباعنوانFinance Talentبهمنظور̡�

جذبوانتخابافرادشایستهوکارآمدبرایشرکتهایعضوکانون
ایجادکانالباشــگاهرفاهیویژهپرســنلعضــوکانونجهتاطــالعازبرنامههای،̡�

آموزشیورفاهیکانون

 برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران در جهت افزایش ســطح دانش و آگاهی حرفه ای و با در نظر 
گرفتن نیازهای مدیریتی مدیران فعال در بازار سرمایه و با همکاری دانشگاه ها و پژوهشکده های معتبر در 
سطح داخلی و خارجی اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مختلف نموده و همچنین با سایر 

مؤسسات در برگزاری دوره ها و کارگاه ها همکاری کرده است که مهمترین آن ها به شرح زیر می باشد:

برگزاریکارگاهآنالینباموضوعآموزشچالشهایقانونکاروتأمیناجتماعیبا̡�
حضورآقایدکتررضاشریعت،بهمدتچهارهفتهازتاریخ99/09/26کهبااستقبال
خوبیازســویمدیراناداریومنابعانسانیشرکتهایعضومواجهشد.درایندوره
باتوجهبهسقفتعیینشدهبرایشــرکتکنندگان،حدود17نفرازمدیرانوپرسنل
نهادهایمالیشرکتنمودندودرمجموعبابیشاز200نفرساعتآموزش،یکیاز
آموزشهایمفیدوقابلتوجهبرگزارشــدهبود.همینموضوعمدیرانکانونرابرآن

داشتکهدرسالآیندهنیزاقدامبهبرگزاریمجددایندورهنمایند.
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طي تفاهم نامه  کانون با وزارت صمت،  از اردیبهشت ماه سال 1399 پروژه تسهیل و هدایت شرکت هاي 
صنعتي براي تأمین مالي از طریق بازار سرمایه آغاز شد. در این پروژه جلساتي براي شرکت هاي تولیدي 
در محل وزارتخانه و سپس در کانون برگزار شد و توضیحاتي درباره  بازار سرمایه و روش هاي تأمین مالي 
از طریق این بازار ارائه شد. در نهایت شرکت هایي که شرایط مناسبي داشتند به شرکت هاي عضو کانون 

که اعالم آمادگي کرده بودند معرفي شدند.
اقدامات انجام شده به شرح زیر است:

بررسيوراهنمایي43شرکتمتقاضيتأمینماليازطریقبازارسرمایه̡�
معرفي7شرکتبهنهادهايذيصالحوعضوکانونجهتعقدقرارداد̡�

 سایر برنامه های اجراشده توسط کانون در سال مالی 1399
کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران عالوه بر برنامه های معرفی شده اقدام به برگزاری رویدادهای 
متعدد فرهنگی، ورزشــی و تخصصی دیگری نیز نموده اســت که در زیر قســمتی از مهمترین آن ها 

معرفی می گردد:
 

برگزاریمسابقاتآنالینشطرنجویژهاهالیبازارسرمایه،̡�
دریافتمجوزبرایکسبکرسیدرهیأتهایحلاختالفاتمالیاتی̡�
دریافتمجوزحضورمدیرانصندوقهایسرمایهگذاریدرهیأتهایحلاختالف̡�

مالیاتی
مشارکتباشــرکتسپردهگذاریمرکزیراهاندازیســامانهجدیدصدورکدهای̡�

PRXوکاهشمدتزمانصدوربهسهروزکاری

اصالحتبصرهیکماده149قانونمالیاتهایمستقیمدرکارگروهمالی̡�
راهاندازیسامانهسمتاتوسطمعاونتحقوقیسازمانبورسواوراقبهاداروهمکاری̡�

دبیرخانهکمیتهسازشکانوندررسیدگیبهپروندههایثبتشدهدراینسامانه
عقدقراردادباآزمایشگاههایمعتبربرایتسهیلوانجامتستهایکرونایپرسنل̡�

کانونواعضا
تهیهپلتفرمتازههایکتابخانهباهماهنگیمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی̡�

بهصورتماهانه
دریافتمجوزبرگزاریدورههایآموزشآزمونســبدگردانیازسازمانبورسو̡�

اوراقبهادار
میزگردبررسيدالیلوآثارتغییرمقرراتپیشگشایش̡�
میزگردبررسيچالشهايفعالیتهايبازارگرداني̡�
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 وضعیت مالی و نتایج عملكرد

صورت های مالی کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران و یادداشت های همراه، برای سال مالی منتهی 
به 1399/9/30 پیوست )2( است.



Annual Report 2020 - 21
Iranian Institutional 

Investors Association  برنامه های سال آتی کانون

دیدارمدیراناعضاءبارئیسواعضاءهیئتمدیرهسازمان̡�
تشکیلمیزهايتخصصياعضاء)حداقلدوجلسهبرايهرگروهازاعضاء(̡�
تغییراساسنامهکانونوتصویبآندرمجمعفوقالعاده̡�
�̡IOSCOوعضویتدرASFوFEASحضورفعالدرمجامعنهادهایبینالمللی
همکاريبانهادهايتصمیمساز،تصمیمگیروسیاستگذار̡�
برگزاريبازدیدازکارخانههاومراکزصنعتيواقتصادي)حداقل4بازدید(̡�
شرکتدرنمایشگاههايتخصصيبازارسرمایه̡�
برگزاري200نفر-ساعتآموزشعموميدربارهبازارسرمایهباهمکارياعضاء̡�
برگزاريحداقل300نفر-ساعتآموزشتخصصيمدیراننهادهايمالي̡�
عقد2قراردادپژوهشيبادانشگاههايکشور̡�
همکاريدرنوشتن،ترجمهوانتشارحداقلدوکتاب̡�
مشارکتدربرگزاري5کنفرانس̡�
برگزاريدوجشنوارهتحلیلبرتر̡�
تهیهبرنامهتحلیلبرتر̡�
ارتقايسطحکارشناسيکانون̡�
تشکیلمیزپیشکسوتانبازارسرمایهجهتبررسيچالشهايبازار̡�
برگزاريچهارمیندورهمسابقاتورزشيکارکناننهادهايمالي̡�
ایجادواحدمشاورهحقوقيبرايارائهخدماتبهاعضاء̡�
تهیهویدئووانیمیشندرجهتتوسعهوارتقايجایگاهبازارسرمایه̡�
برگزاريدورههايآموزشيدرقالبمدرسهامورماليباهمکاريمؤسساتآموزشي̡�





لیست اعضاء
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1791/01شرکتگروهسرمایهگذاریسایپا1

1791/02شرکتسرمایهگذاریغدیر2

1791/03شرکتسرمایهگذاریپارسیان3

1791/04شرکتسرمایهگذاریگروهتوسعهملی4

1791/05شرکتتأمینسرمایهنوین5

1791/06شرکتسرمایهگذاریصباتأمین6

1791/07شرکتسرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات7

1791/08شرکتسرمایهگذاریفرهنگیان8

1791/09شرکتسرمایهگذاریبهمن9

1791/10شرکتسرمایهگذاریسیمانسپاهان10

1791/11شرکتگروهمالیبانکمسکن11

1791/12شرکتگروهمدیریتسرمایهگذاریامید12

1791/13شرکتسرمایهگذاریکارکنانمپنا13

1791/14شرکتسرمایهگذاریسبحان14

1791/15شرکتسرمایهگذاریخوارزمی15

1791/16شرکتسرمایهگذاریپارسآریان16

1791/17شرکتسرمایهگذاریآتیهاندیشانمس17

1791/18شرکتسرمایهگذاریالبرز18

1791/19شرکتگروهارزشآفرینانپاسارگاد19

1791/20شرکتداروپخش20

1791/21شرکتتوسعهمعادنرویایران21

1791/22شرکتتوسعهسرمایهوصنعتغدیر22

1791/23شرکتسرمایهگذاریتأمیناجتماعی23

1791/24شرکتسرمایهگذاریداروییتأمین24

1791/25شرکتگروهصنعتیبهمن25

1791/26شرکتسرمایهگذاریدانایانپارس26

1791/27شرکتسرمایهگذاریتوسعهصنعتوتجارت27

1791/28شرکتسرمایهگذاریتدبیر28

شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت
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1791/29شرکتسرمایهگذاریبوعلی29

1791/30شرکتسرمایهگذاریملیایران30

1791/31شرکتسرمایهگذاریصنعتنفت31

1791/32شرکتسرمایهگذاریاهداف32

1791/33شرکتسرمایهگذاريمهراقتصادایرانیان33

1791/34شرکتسرمایهگذاریپردیس34

1791/35صندوقبازنشستگیصداوسیماجمهوریاسالمیایران35

1791/36شرکتسرمایهگذاریتوسعهملی36

1791/37شرکتسرمایهگذاریگروهصنعتیرنا37

1791/38شرکتسرمایهگذاریصنایعپتروشیمی38

1791/39شرکتسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیکارکنانبانکها39

1791/40شرکتسرمایهگذاریسدیدتدبیر40

1791/41شرکتسرمایهگذاریسمند41

1791/42شرکتسرمایهگذاریآذر42

1791/43شرکتسرمایهگذاریاقتصادنوین43

1791/44شرکتسرمایهگذاریشاهد44

1791/45شرکتسرمایهگذاریگروهصنایعبهشهرایران45

1791/46شرکتسرمایهگذاریاعتضادغدیر46

1791/47شرکتتأمینسرمایهامین47

1791/48صندوقسرمایهگذاریمشترکیکمایرانیان48

1791/49شرکتسرمایهگذاریایرانیان49

1791/50شرکتسرمایهگذاریکشتیرانیجمهوریاسالمیایران50

1791/51شرکتسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیکشوری51

1791/52شرکتسرمایهگذاریایران52

1791/53صندوقحمایتوبازنشستگیکارکنانفوالد53

1791/54شرکتگسترشسرمایهگذاریایرانیان54

1791/55شرکتفرابورس55

1791/56شرکتکارگزاریرضوی56

شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت
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1791/57شرکتگروهمالیمهراقتصاد57

1791/58شرکتتأمینسرمایهتمدن58

1791/59شرکتگروهسرمایهگذاریکارکنانسایپا59

1791/60شرکتتأمینسرمایهسپهر60

1791/61شرکتمشاورسرمایهگذاریآرمانآتی61

1791/62صندوقسرمایهگذاریکارگزاریپارسیان62

1791/63شرکتمشاورسرمایهگذاریآوایآگاه63

1791/64شرکتتأمینسرمایهلوتوسپارسیان64

1791/65شرکتگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو65

1791/66شرکتگروهمالیملت66

1791/67شرکتگروهسرمایهگذاریامیر67

1791/68شرکتسرمایهگذاریتوسعهنوردنا68

1791/69شرکتسرمایهگذاریتوسعهصنعتیایران69

1791/70شرکتمشاورسرمایهگذاریدیدگاهاننوین70

1791/71صندوقسرمایهگذاریآرمانسپهرآشنا71

1791/72شرکتگروهراهبردمبینکوثر72

1791/73صندوقسرمایهگذارییکمکارگزاریبانککشاورزی73

1791/74صندوقسرمایهگذاریامینآشناایرانیان74

1791/75شرکتتوسعهسرمایهرسا75

1791/76شرکتسبدگردانیهدف76

1791/77شرکتگروهپتروشیمیسرمایهگذاریایرانیان77

1791/78شرکتتوسعهاقتصادیآرین78

1791/79صندوقسرمایهگذارینیکوکاریورزشیپرسپولیس79

1791/80شرکتگروهتوسعهمالیمهرآیندگان80

1791/81صندوقسرمایهگذاریسهمآشنا81

1791/82شرکتتأمینسرمایهکاردان82

1791/83صندوقسرمایهگذاریمشترکافق83

1791/84شرکتسرمایهگذارینیرو84

شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت
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1791/85شرکتمشاورسرمایهگذارینیکیگستر85

1791/86شرکتمادرتخصصیمالیوسرمایهگذاریسینا86

1791/87شرکتبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایران87

1791/88شرکتسرمایهگذاریتأمینآتیهمسکن88

1791/89شرکتتوسعهانرژیتجارتآسیا89

1791/90صندوقسرمایهگذاریحکمتآشنایایرانیان90

1791/91صندوقسرمایهگذاریمشترکسینا91

1791/92شرکتلیزینگجامعسینا92

1791/93صندوقسرمایهگذاریپاداشسرمایهبهگزین93

1791/94شرکتبیمهسینا94

1791/95شرکتانرژیدانا95

1791/96شرکتهلدینگسرآمد96

1791/97شرکتمشاورسرمایهگذاریامیننیکانآفاق97

1791/98شرکتپردازشاطالعاتمالینوآورانامین98

1791/99شرکتپردازشاطالعاتمالیمبنا99

1791/100شرکتسبدگردانتصمیمنگارارزشآفرینان100

1791/101صندوقبیمهاجتماعیکشاورزان،روستاییانوعشایر101

1791/102شرکتپردازشاطالعاتمالیپارت102

1791/103شرکتگروهمالیسپهرصادرات103

1791/104شرکتسرمایهگذاریهاللاحمرایران104

1791/105شرکتسرمایهگذاریهامونکیش105

1791/106صندوقسرمایهگذاریمشترکتجربهایرانیان106

1791/107صندوقسرمایهگذاریگسترشفردایایرانیان107

1791/108شرکتگروهتوسعهاقتصادیرستا108

1791/109شرکتسرمایهگذاریشهرآتیه109

1791/110شرکتمدیریتطرحوتوسعهآیندهپویا110

1791/111صندوقسرمایهگذاریقابلمعاملهگنجینهآیندهروشن111

1791/112صندوقسرمایهگذارینگینرفاه112

شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت
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1791/113شرکتگروهسرمایهگذاریمیراثفرهنگیوگردشگری113

1791/114شرکتسرمایهگذاریسامانمجد114

1791/115شرکتسرمایهگذاریسپه115

1791/116شرکتتوسعهومدیریتسرمایهصبا116

1791/117شرکتگروهسرمایهگذاریآتیهدماوند117

1791/118شرکتسرمایهگذاریتوسعهگوهرانامید118

1791/119شرکتسرمایهگذاریوخدماتمدیریتصندوقبازنشستگیکشوری119

1791/120شرکتسرمایهگذاریایرانوفرانسه120

1791/121شرکتسبدگرداننوویرا121

1791/122شرکتسرمایهگذاریصنایعبرقوآبصبا122

1791/123شرکتسرمایهگذاریلقمان123

1791/124بانکسامان124

1791/125شرکتسبدگردانکاریزما125

1791/126شرکتتأمینسرمایهبانکملت126

1791/127صندوقسرمایهگذاریمشترککوثر127

1791/128صندوقسرمایهگذاریمشترکصنعتومعدن128

1791/129صندوقسرمایهگذاریقابلمعاملهآرمانآتیکوثر129

1791/130صندوقسرمایهگذاریرهآوردآبادمسکن130

1791/131صندوقسرمایهگذاریاختصاصیبازارگردانینمادصنعتومعدن131

1791/132صندوقسرمایهگذاریارزشآفرینگلرنگ132

1791/133شرکتمشاورسرمایهگذاریهدفحافظ133

1791/134شرکتمشاورسرمایهگذاریپرتوآفتابکیان134

1791/135شرکتمدیریتسرمایهکیان135

1791/136شرکتلیزینگصنعتومعدن136

1791/137شرکتسرمایهگذاریصنایعشیمیاییایران137

1791/138شرکتسرمایهگذاریمدیریتسرمایهمدار138

1791/139شرکتتأمینسرمایهبانکمسکن139

1791/140شرکتمشاورسرمایهگذاریفاینتک140

شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت
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1791/141شرکتتوسعهکسبوکارسبا141

1791/142شرکتسبدگردانالگوریتم142

1791/143صندوقسرمایهگذارینیکوکاریجایزهعلمیپیامبراعظم143

1791/144صندوقسرمایهگذاریاختصاصیبازارگردانیمپناایرانیان144

1791/145صندوقسرمایهگذاریاختصاصیبازارگردانیسهمآشنایکم145

1791/146صندوقسرمایهگذاریاختصاصیبازارگردانیحکمتایرانیانیکم146

1791/147شرکتتوسعهسرمایهگذاریسامان147

1791/148شرکتسرمایهگذاریمدبراناقتصاد148

1791/149صندوقسرمایهگذاریامینملت149

1791/150شرکتبیمهتعاون150

1791/151شرکتسرمایهگذاریآتیهتکادو151

1791/152صندوقسرمایهگذاریامینانصار152

1791/153صندوقسرمایهگذارینویدانصار153

1791/154صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتامیدانصار154

1791/155شرکتمشاورسرمایهگذاریمعیار155

1791/156شرکتمشاورسرمایهگذاریارزشپردازآریان156

1791/157شرکتگروهتوسعهفراگیرفوالدخوزستان157

1791/158صندوقسرمایهگذاریگنجینهامیدایرانیان158

1791/159صندوقسرمایهگذاریپشتوانهسکهطالیزرافشانامیدایرانیان159

1791/160صندوقسرمایهگذاریبذرامیدآفرین160

1791/161صندوقسرمایهگذاریبارانکارگزاریبانککشاورزی161

1791/162صندوقسرمایهگذاریمشترکخوارزمی162

1791/163شرکتسبدگردانسرآمدبازار163

1791/164صندوقسرمایهگذاریاندوختهآینده164

1791/165صندوقسرمایهگذاریمشترکپیشتاز165

1791/166صندوقسرمایهگذاریثابتنامیمفید166

1791/167صندوقسرمایهگذاریمشترکامیدتوسعه167

1791/168صندوقسرمایهگذاریمشترکپیشرو168

شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت
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1791/169صندوقسرمایهگذاریعیار169

1791/170صندوقسرمایهگذاریثابتحامی170

1791/171صندوقسرمایهگذاریتوسعهممتاز171

1791/172صندوقسرمایهگذاریلوتوسپارسیان172

1791/173صندوقسرمایهگذاریزرینپارسیان173

1791/174صندوقسرمایهگذاریثروتآفرینپارسیان174

1791/175صندوقسرمایهگذارینیکوکاریالزهرا175

1791/176صندوقسرمایهگذاریاعتمادآفرینپارسیان176

1791/177صندوقسرمایهگذاریلوتوسرویان177

1791/178صندوقسرمایهگذاریمشترکپیروزان178

1791/179صندوقسرمایهگذاریجسورانهرویشلوتوس179

1791/180صندوقسرمایهگذاریپشتوانهطالیلوتوس180

1791/181صندوقسرمایهگذاریمشترکنیکوکاریندایامید181

1791/182شرکتتأمینسرمایهامید182

1791/183شرکتسبدگردانکوروش183

1791/184صندوقسرمایهگذاریارمغانیکمملل184

1791/185صندوقسرمایهگذاریپاداشسرمایهپارس185

1791/186شرکتسبدگردانپاداشسرمایه186

1791/187صندوقسرمایهگذاریگنجینهرفاه187

1791/188صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتتصمیم188

1791/189صندوقسرمایهگذاریبانکتوسعهتعاون189

1791/190صندوقسرمایهگذاریاندوختهپایدارسپهر190

1791/191صندوقسرمایهگذاریپارندپایدارسپهر191

1791/192صندوقسرمایهگذاریمشترکسپهرآتی192

1791/193صندوقسرمایهگذاریهمیانسپهر193

1791/194صندوقسرمایهگذاریامینیکمفردا194

1791/195صندوقسرمایهگذاریاختصاصیبازارگردانیخلیجفارس195

1791/196صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتکاردان196

شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت



Annual Report 2020 - 21
Iranian Institutional 

Investors Association

1791/197صندوقسرمایهگذاریسهامبزرگکاردان197

1791/198شرکتسبدگردانآسال198

1791/199صندوقسرمایهگذاریمشترکارزشکاوانآینده199

1791/200شرکتسرمایهگذاریاقتصادشهرطوبی200

1791/201شرکتگروهمالیپارسیان201

1791/202شرکترتبهبندیواعتباریبرهان202

1791/203صندوقسرمایهگذاریمشترکمسکن203

1791/204صندوقسرمایهگذاریتجارتشاخصکاردان204

1791/205صندوقسرمایهگذاریمشترکپارس205

1791/206صندوقسرمایهگذاریبانکگردشگری206

1791/207صندوقسرمایهگذاریمشترکنقشجهان207

1791/208صندوقسرمایهگذاریدرآمدثابتسرآمد208

1791/209صندوقسرمایهگذاریمشترکیکمآبان209

1791/210شرکتمشاورسرمایهگذاریسهمآشنا210

1791/211صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتکوثریکم211

1791/212صندوقسرمایهگذاریآتیهملت*212

1791/213صندوقسرمایهگذاریافقملت*213

1791/214شرکتسرمایهگذاریتوسعهمعینملت*214

1791/215صندوقسرمایهگذریامینسامان*215

1791/216صندوقسرمایهگذاریثروتآفرینتمدن*216

1791/217صندوقسرمایهگذاریگوهرنفیستمدن*217

1791/218صندوقسرمایهگذاریگنجینهزرینشهر*218

1791/219صندوقسرمایهگذاریاندوختهتوسعهصادراتآرمانی*219

1791/220صندوقسرمایهگذاریآرمانآتیدرخشانمس*220

1791/221صندوقسرمایهگذاریپاداشسهامداریتوسعهیکم*221

1791/222شرکترتبهبندیاعتباریپایا*222

1791/223صندوقسرمایهگذاریمشترکامینآوید*223

1791/224صندوقسرمایهگذاریسروسودمندمدبران*224

شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت
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شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت

1791/225صندوقسرمایهگذاریمشترکیکمفارابی*225

1791/226صندوقسرمایهگذاریدوماکسیرفارابی*226

1791/227صندوقسرمایهگذاریتوسعهفرازاعتماد*227

1791/228صندوقسرمایهگذاریتوسعهپستبانک*228

1791/229صندوقسرمایهگذاریتوسعهصادرات*229

1791/230صندوقسرمایهگذاریتوسعهسرمایهنیکی*230

1791/231صندوقسرمایهگذاریداراالگوریتم*231

1791/232صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتنگینسامان*232

1791/233صندوقسرمایهگذاریسپهراندیشهنوین*233

1791/234صندوقسرمایهگذاریمشترکمیعادایرانیان*234

1791/235صندوقسرمایهگذاریمشترکفرازاندیشنوین*235

1791/236صندوقسرمایهگذاریارمغانایرانیان*236

1791/237صندوقسرمایهگذاریمشترکآتیهنوین*237

1791/238صندوقسرمایهگذارینهالسرمایهایرانیان*238

1791/239صندوقسرمایهگذاریاوجملت*239

1791/240صندوقسرمایهگذاریاندوختهملت*240

1791/241شرکتمشاورسرمایهگذاریترنج*241

1791/242شرکتگروهاقتصادحکمتایرانیان*242

1791/243صندوقسرمایهگذاریگنجینهیکمآوید*243

1791/244صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتکمند*244

1791/245صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتکاریزما*245

1791/246صندوقسرمایهگذاینیکوکاریدانشگاهتهران*246

1791/247صندوقسرمایهگذاریسپهرکاریزما*247

1791/248صندوقسرمایهگذاریمشترککاریزما*248

1791/249صندوقسرمایهگذاریمشترکسبحان*249

1791/250شرکتگروهخدماتبازارسرمایهسهمآشنا*250

1791/251شرکتسرمایهگذاریوتوسعهصنایعسیمان*251

1791/252شرکتتوسعهکشتوصنعتملی*252



Annual Report 2020 - 21
Iranian Institutional 

Investors Association شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت

1791/253شرکتتوسعهصنایعبهشهر*253

1791/254شرکتمدیریتصنعتشویندهتوسعهصنایعبهشهر*254

1791/255شرکتسرمایهگذاریسیمانکرمان*255

1791/256شرکتمشاورسرمایهگذاریتأمینسرمایهنوین*256

1791/257صندوقسرمایهگذاریآوایسهامکیان*257

1791/258صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتکیان*258

1791/259صندوقسرمایهگذاریآهنگسهامکیان*259

1791/260صندوقسرمایهگذاریدراوراقبهادارمبتنیبرسکهطالیکیان*260

1791/261شرکتسرمایهگذاریشفادارو*261

262/1791صندوقسرمایهگذاریجسورانهیکمآرمانآتی*262

263/1791شرکتسبدگردانالماس*263

264/1791شرکتمشاورسرمایهگذاریکاریزما*264

265/1791گروهسرمایهگذاریومدیریتمالیمیالدشهر*265

266/1791شرکتصنایعپتروشیمیخلیجفارس*266

267/1791صندوقسرمایهگذاریسپهرخبرگاننفت*267

268/1791شرکتسبدگردانتوسعهفیروزه*268

269/1791صندوقسرمایهگذاریتوسعهتعاونصبا*269

270/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکصبا*270

271/1791صندوقسرمایهگذاریاندیشهورزانصباتأمین*271

272/1791شرکتگروهخدماتبازارسرمایهکاریزما*272

273/1791شرکتمدیریتسرمایهاقتصادنوین*273

274/1791شرکتسرمایهگذاریکاریزما*274

275/1791صندوقسرمایهگذارینیکوکاریکشتیورزشملیایران*275

276/1791صندوقسرمایهگذارینیکوکاریمیراثماندگارپاسارگاد*276

277/1791شرکتسبدگردانآرماناقتصاد*277

278/1791شرکتسبدگرداننویننگرآسیا*278

279/1791شرکتسرمایهگذاریمهراقتصادمبین*279

280/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکاندیشهفردا*280
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281/1791شرکتسرمایهگذاریگروهصنعتیرازی*281

282/1791صندوقسرمایهگذاریفیروزهموفقیت*282

283/1791صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتفیروزهآسیا*283

284/1791صندوقسرمایهگذاریشاخصسیشرکتبزرگفیروزه*284

285/1791شرکتسبدگردانامیدنهایتنگر*285

286/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکپویا*286

287/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکالبرز*287

288/1791صندوقسرمایگذاریاختصاصیبازارگردانیپاداشپشتیبانپارس*288

289/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکتوسعهملی*289

290/1791صندوقسرمایهگذاریمشترککارگزاریبانکملی*290

291/1791صندوقسرمایهگذاریاعتمادکارگزاریبانکملیایران*291

292/1791صندوقسرمایهگذاریافرانمادپایدار*292

293/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکمبینسرمایه*293

294/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکآسمانیکم*294

295/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکآسمانامید*295

296/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکآسمانآرمانیسهام*296

297/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکآسمانخاورمیانه*297

298/1791صندوقسرمایهگذاریگنجینهالماسبیمهدی*298

299/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکگنجینهارمغانالماس*299

300/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکگنجینهالماسپایدار*300

301/1791صندوقسرمایهگذاریزمینوساختماننگینشهرری*301

302/1791صندوقسرمایهگذاریاختصاصیبازارگردانیتوسعهملی*302

303/1791شرکتسبدگردانآسمان*303

304/1791شرکتسبدگرداناقتصادبیدار*304

305/1791صندوقسرمایهگذاریواسطهگریمالییکم*305

306/1791صندوقسرمایهگذاریآوایمعیار*306

307/1791صندوقسرمایهگذاریتوازنمعیار*307

308/1791صندوقسرمایهگذاریارزشآفریناندی*308

شمارهعضویتردیف نامشــرکـــت
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309/1791صندوقسرمایهگذاریبانکدی*309

310/1791شرکتگروهسرمایهگذاریمسکن*310

311/1791شرکتسرمایهگذارینویداعتماد*311

312/1791شرکتسبدگردانآمیتیس*312

313/1791صندوقسرمایهگذاریاندوختهآمیتیس*313

314/1791شرکتسبدگردانداریکپارس*314

315/1791صندوقسرمایهگذاریاعتمادداریک*315

316/1791شرکتسبدگردانهامرز*316

317/1791موسسهتوسعههمیاریسپهر*317

318/1791صندوقسرمایهگذارییکمسامان*318

319/1791صندوقسرمایهگذاریرشدسامان*319

320/1791کشتیرانیجمهوریاسالمیایران*320

321/1791شرکتسبدگردانمانی*321

322/1791صندوقسرمایهگذاریارزشآفرینبیدار*322

323/1791صندوقسرمایهگذاریسپرسرمایهبیدار*323

324/1791صندوقسرمایهگذاریاعتبارآفرینایرانیان*324

325/1791صندوقسرمایهگذاریاعتبارسهامایرانیان*325

326/1791صندوقسرمایهگذاریآرمانکارآفرین*326

327/1791صندوقسرمایهگذاریمشترکشاخصیکارآفرین*327
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