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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/01 1386/12/01 گذاری سایپا شرکت گروه سرمایه 1

 1791/02 1386/12/01 گذاری غدیرشرکت سرمایه 2

 1791/03 1386/12/01 گذاری پارسیانشرکت سرمایه 3

 1791/04 1386/12/01 گذاری گروه توسعه ملیشرکت سرمایه 4

 1791/05 1386/12/01 شرکت تأمین سرمایه نوین 5

 1791/06 1386/12/13 گذاری صبا تأمین شرکت سرمایه 6

 1791/07 1386/12/13 گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سرمایه 7

 1791/08 1386/12/28 گذاری فرهنگیانشرکت سرمایه 8

 1791/09 1386/12/28 گذاری بهمنشرکت سرمایه 9

 1791/10 1387/01/17 گذاری سیمان سپاهانشرکت سرمایه 10

 1791/11 1387/01/18 شرکت گروه  مالی بانک مسکن 11

 1791/12 1387/01/26 گذاری امیدشرکت گروه مدیریت سرمایه 12

 1791/13 1387/01/26 گذاری کارکنان مپناشرکت سرمایه 13

 1791/14 1387/01/26 گذاری سبحانشرکت سرمایه 14

 1791/15 1387/01/26 گذاری خوارزمی شرکت سرمایه 15

 1791/16 1387/01/26 گذاری پارس آریانشرکت سرمایه 16

 1791/17 1387/01/26 گذاری آتیه اندیشان مسشرکت سرمایه 17

 1791/18 1387/01/26 گذاری البرزشرکت سرمایه 18

 1791/19 1387/01/26 شرکت گروه  ارزش آفرینان پاسارگاد 19
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/20 1387/01/26 شرکت داروپخش 20

 1791/21 1387/01/26 شرکت توسعه معادن روی ایران  21

 1791/22 1387/01/26 شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر 22

 1791/23 1387/01/26 گذاری تأمین اجتماعیشرکت سرمایه 23

 1791/24 1387/01/26 شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین 24

 1791/25 1387/02/02 شرکت گروه صنعتی بهمن  25

 1791/26 1387/02/02 گذاری دانایان پارسشرکت سرمایه 26

 1791/27 1387/02/02 گذاری توسعه صنعت و تجارت شرکت سرمایه 27

 1791/28 1387/02/02 گذاری تدبیرسرمایهشرکت  28

 1791/29 1387/02/02 گذاری بوعلی شرکت سرمایه 29

 1791/30 1387/02/12 گذاری ملی ایرانشرکت سرمایه 30

 1791/31 1387/02/12 گذاری صنعت نفت شرکت سرمایه 31

 1791/32 1387/02/12 گذاری اهدافشرکت سرمایه 32

 1791/33 1387/02/24 گذاری مهر اقتصاد ایرانیانسرمایهشرکت  33

 1791/34 1387/02/29 گذاری پردیسشرکت سرمایه 34

 1791/35 1387/03/13 صندوق بازنشستگی صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران 35

 1791/36 1387/03/19 گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه 36

 1791/37 1387/03/25  گذاری گروه صنعتی رناشرکت سرمایه 37

 1791/38 1387/03/29 گذاری صنایع پتروشیمیشرکت سرمایه 38
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/39 1387/04/04 ازنشستگی کارکنان بانکهاگذاری صندوق بشرکت سرمایه 39

 1791/40 1387/04/04 گذاری سدید تدبیرشرکت سرمایه 40

 1791/41 1387/05/02 گذاری سمندشرکت سرمایه 41

 1791/42 1387/05/14 گذاری آذرسرمایهشرکت  42

 1791/43 1387/05/21 گذاری اقتصاد نوینشرکت سرمایه 43

 1791/44 1387/06/06 گذاری شاهد شرکت سرمایه 44

 1791/45 1387/07/02 گذاری گروه صنایع بهشهر ایرانشرکت سرمایه 45

 1791/46 1387/12/24 گذاری اعتضاد غدیرشرکت سرمایه 46

 1791/47 1388/05/07 شرکت تأمین سرمایه امین 47

 1791/48 1388/07/08 گذاری مشترک یکم ایرانیانصندوق سرمایه 48

 1791/49 1388/08/13 گذاری ایرانیانشرکت سرمایه 49

 1791/50 1389/01/23 گذاری کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانشرکت سرمایه 50

 1791/51 1389/02/08 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایهشرکت  51

 1791/52 1389/02/16 گذاری ایرانشرکت سرمایه 52

 1791/53 1390/02/20 صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد 53

 1791/54 1390/03/04 گذاری ایرانیانشرکت گسترش سرمایه 54

 1791/55 1390/03/05 شرکت فرابورس 55

 1791/56 1390/05/10 شرکت کارگزاری رضوی 56

 1791/57 1390/10/06 شرکت گروه مالی مهر اقتصاد 57
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/58 1391/05/09 شرکت تأمین سرمایه تمدن 58

 1791/59 1391/05/23 گذاری کارکنان سایپاشرکت گروه سرمایه 59

 1791/60   1391/05/28 شرکت تأمین سرمایه سپهر 60

 1791/61 1391/06/01 گذاری آرمان آتیمشاور سرمایهشرکت  61

 1791/62 1391/08/20 گذاری کارگزاری پارسیانصندوق سرمایه 62

 1791/63 1391/11/09 گذاری آوای آگاهشرکت مشاور سرمایه 63

 1791/64 1391/12/09 شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان 64

 1791/65 1391/12/26 روگذاری ایران خودشرکت گسترش سرمایه 65

 1791/66 1392/03/21 شرکت گروه مالی ملت 66

 1791/67 1392/03/22 گذاری امیرشرکت گروه سرمایه 67

 1791/68 1392/04/30 گذاری توسعه نوردناشرکت سرمایه 68

 1791/69 1392/07/10 گذاری توسعه صنعتی ایرانشرکت سرمایه 69

 1791/70 1392/07/21 گذاری دیدگاهان نوینشرکت مشاور سرمایه 70

 1791/71 1392/08/01 گذاری آرمان سپهر آشناصندوق سرمایه 71

 1791/72 1392/08/06 شرکت گروه راهبرد مبین کوثر 72

 1791/73 1392/08/29 گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزیسرمایهصندوق  73

 1791/74 1392/09/03 گذاری امین آشنا ایرانیانصندوق سرمایه 74

 1791/75 1392/09/18 شرکت توسعه سرمایه رسا 75

 1791/76 1392/11/16 شرکت سبدگردانی هدف 76

http://en.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=111C1613&ShareHolderId=19590
http://en.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=111C1613&ShareHolderId=19590
http://en.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=111C1613&ShareHolderId=19590
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/77 1392/11/27 گذاری ایرانیانشرکت گروه پتروشیمی سرمایه 77

 1791/78 1392/11/27 شرکت توسعه اقتصادی آرین 78

 1791/79 1392/12/04 ی پرسپولیسگذاری نیکوکاری ورزشصندوق سرمایه 79

 1791/80 1392/12/11 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 80

 1791/81 1393/01/10 گذاری سهم آشناصندوق سرمایه 81

 1791/82 1393/01/18 تأمین سرمایه کاردانشرکت  82

 1791/83 1393/02/01 گذاری مشترک افقصندوق سرمایه 83

 1791/84 1393/02/14 گذاری نیروشرکت سرمایه 84

 1791/85 1393/02/15 گذاری نیکی گسترشرکت مشاور سرمایه 85

 1791/86 1393/02/28 شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 86

 1791/87 1393/03/13 شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 87

 1791/88 1393/04/04 گذاری تأمین آتیه مسکنشرکت سرمایه 88

 1791/89 1393/06/16 شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا 89

 1791/90 1393/07/26 گذاری حکمت آشنای ایرانیانصندوق سرمایه 90

 1791/91 1395/04/20 گذاری مشترک سیناسرمایهصندوق  91

 1791/92 1395/04/20 شرکت لیزینگ جامع سینا 92

 1791/93 1395/04/20 گذاری پاداش سرمایه بهگزینصندوق سرمایه 93

 1791/94 1395/04/20 شرکت بیمه سینا 94

 1791/95 1395/06/31 شرکت انرژی دانا 95
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/96 1395/10/13 شرکت هلدینگ سرآمد 96

 1791/97 1395/10/22 گذاری امین نیکان آفاقشرکت مشاور سرمایه 97

 1791/98 1395/10/25 شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین 98

 1791/99 1395/11/09 شرکت پردازش اطالعات مالی مبنا 99

 1791/100 1395/11/12 شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان 100

 1791/101 1395/11/16 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 101

 1791/102 1395/11/17 شرکت پردازش اطالعات مالی پارت 102

 1791/103 93/09/10 شرکت گروه مالی سپهر صادرات 103

 1791/104 93/10/08 شرکت سرمایه گذاری هالل احمر ایران 104

 1791/105 93/11/27 گذاری هامون کیشسرمایهشرکت  105

 1791/106 94/06/24 گذاری مشترک تجربه ایرانیانصندوق سرمایه 106

 1791/107 94/06/24 صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان  107

 1791/108 94/09/30 شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا 108

 1791/109 94/09/30 شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه 109

 1791/110 94/10/26 شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا 110

 1791/111 94/11/10 گذاری قابل معامله گنجینه آینده روشنصندوق سرمایه 111

 1791/112 94/12/25 گذاری نگین رفاهصندوق سرمایه 112

 1791/113 94/3/30 گذاری میراث فرهنگی و گردشگریشرکت گروه سرمایه 113

 1791/114 94/4/8 گذاری سامان مجدشرکت سرمایه 114
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/115 94/5/19 گذاری سپهشرکت سرمایه 115

 1791/116 94/6/16 شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا 116

 1791/117 95/01/30 گذاری آتیه دماوندشرکت گروه سرمایه 117

 1791/118 95/05/25 گذاری توسعه گوهران امیدشرکت سرمایه 118

 1791/119 95/05/27 شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری 119

 1791/120 96/02/11 گذاری ایران و فرانسهشرکت سرمایه 120

 1791/121 96/02/31 شرکت سبدگردان نوویرا 121

 1791/122 96/04/19 گذاری صنایع برق و آب صباشرکت سرمایه 122

 1791/123 96/06/12 گذاری لقمانشرکت سرمایه 123

 1791/124 96/06/13 بانک سامان 124

 1791/125 96/11/16 شرکت سبدگردان کاریزما 125

 1791/126 96/11/16 شرکت تأمین سرمایه بانک ملت 126

 1791/127 96/12/09 گذاری مشترک کوثرصندوق سرمایه 127

 1791/128 96/12/09 گذاری مشترک صنعت و معدنسرمایهصندوق  128

 1791/129 96/12/09 آتی کوثر معامله آرمانگذاری قابلصندوق سرمایه 129

 1791/130 96/12/09 آورد آباد مسکنگذاری رهصندوق سرمایه 130

 1791/131 96/12/09 گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدنصندوق سرمایه 131

 1791/132 96/12/09 گذاری ارزش آفرین گلرنگصندوق سرمایه 132

 1791/133 96/12/09 گذاری هدف حافظشرکت مشاور سرمایه 133
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 1791/134 96/12/09 گذاری پرتو آفتاب کیانشرکت مشاور سرمایه 134

 1791/135 96/12/09 شرکت مدیریت سرمایه کیان 135

 1791/136 96/12/09 شرکت لیزینگ صنعت و معدن 136

 1791/137 96/12/09 گذاری صنایع شیمیایی ایرانشرکت سرمایه 137

 1791/138 96/12/09 شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار 138

 1791/139 96/12/09 شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن 139

 1791/140 97/05/28 گذاری فاینتکشرکت مشاور سرمایه 140

 1791/141 97/06/01 گذاری توسعه کسب و کار سباسرمایهشرکت  141

 1791/142 97/06/12 شرکت سبدگردان الگوریتم 142

 1791/143 97/06/12 گذاری نیکوکاری جایزه علمی پیامبر اعظمصندوق سرمایه 143

 1791/144 97/06/12 گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیانصندوق سرمایه 144

 1791/145 97/06/12 گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکمصندوق سرمایه 145

 1791/146 97/06/12 گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکمصندوق سرمایه 146

 1791/147 97/07/02 گذاری سامان شرکت توسعه سرمایه 147

 1791/148 97/07/23 گذاری مدبران اقتصادشرکت سرمایه 148

 1791/149 97/08/21 گذاری امین ملتصندوق سرمایه 149

 1791/150 97/10/17 شرکت بیمه تعاون 150

 1791/151 97/11/29 گذاری آتیه تکادوشرکت سرمایه 151

 1791/152 97/12/27 گذاری امین انصارصندوق سرمایه 152
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 1791/153 98/03/25 گذاری نوید انصارصندوق سرمایه 153

 1791/154 98/03/25 ت امید انصارگذاری با درآمد ثابصندوق سرمایه 154

 1791/155 98/03/25 گذاری معیارشرکت مشاور سرمایه 155

 1791/156 98/03/25 گذاری ارزش پرداز آریانشرکت مشاور سرمایه 156

 1791/157 98/04/24 شرکت گروه توسعه فراگیر فوالد خوزستان 157

 1791/158 98/04/24 گذاری گنجینه امید ایرانیانسرمایهصندوق  158

 1791/159 98/04/24 گذاری پشتوانه سکه طالی زرافشان امید ایرانیانصندوق سرمایه 159

 1791/160 98/04/24 گذاری بذر امید آفرینصندوق سرمایه 160

 1791/161 98/04/24 گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزیصندوق سرمایه 161

 1791/162 98/04/24 گذاری مشترک مانا الگوریتمصندوق سرمایه 162

 1791/163 98/04/24 شرکت سبدگردان سرآمد بازار 163

 1791/164 98/05/28 گذاری اندوخته آیندهصندوق سرمایه 164

 1791/165 98/05/28 گذاری مشترک پیشتاز صندوق سرمایه 165

 1791/166 98/05/28 گذاری ثابت نامی مفیدسرمایهصندوق  166

 1791/167 98/05/28 گذاری مشترک امید توسعهصندوق سرمایه 167

 1791/168 98/05/28 گذاری مشترک پیشروصندوق سرمایه 168

 1791/169 98/05/28 گذاری عیارصندوق سرمایه 169

 1791/170 98/05/28 گذاری ثابت حامیصندوق سرمایه 170

 1791/171 98/05/28 گذاری توسعه ممتازصندوق سرمایه 171
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 1791/172 98/05/28 گذاری لوتوس پارسیانصندوق سرمایه 172

 1791/173 98/05/28 گذاری زرین پارسیانصندوق سرمایه 173

 1791/174 98/05/28 گذاری ثروت آفرین پارسیانصندوق سرمایه 174

 1791/175 98/05/28 گذاری نیکوکاری الزهراسرمایهصندوق  175

 1791/176 98/05/28 گذاری اعتماد آفرین پارسیانصندوق سرمایه 176

 1791/177 98/05/28 گذاری لوتوس رویانصندوق سرمایه 177

 1791/178 98/05/28 گذاری مشترک پیروزانصندوق سرمایه 178

 1791/179 98/05/28 گذاری جسورانه رویش لوتوسسرمایهصندوق  179

 1791/180 98/05/28 گذاری پشتوانه طالی لوتوسصندوق سرمایه 180

 1791/181 98/05/28 گذاری مشترک نیکوکاری ندای امیدصندوق سرمایه 181

 1791/182 98/05/28 شرکت تأمین سرمایه امید 182

 1791/183 98/05/28 شرکت سبدگردان کوروش 183

 1791/184 98/07/09 گذاری ارمغان یکم مللصندوق سرمایه 184

 1791/185 98/07/09 گذاری پاداش سرمایه پارس صندوق سرمایه 185

 1791/186 98/07/09 شرکت سبدگردان پاداش سرمایه 186

 1791/187 98/07/09 گذاری گنجینه رفاهصندوق سرمایه 187

 1791/188 98/07/09 گذاری با درآمد ثابت تصمیمسرمایهصندوق  188

 1791/189 98/07/09 گذاری بانک توسعه تعاونصندوق سرمایه 189

 1791/190 98/07/09 گذاری اندوخته پایدار سپهرصندوق سرمایه 190



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/191 98/07/09 گذاری پارند پایدار سپهرصندوق سرمایه 191

 1791/192 98/07/09 گذاری مشترک سپهرآتیسرمایهصندوق  192

 1791/193 98/07/09 گذاری همیان سپهرصندوق سرمایه 193

 1791/194 98/08/12 گذاری امین یکم فرداصندوق سرمایه 194

 1791/195 98/08/12 گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارسصندوق سرمایه 195

 1791/196 98/08/12 گذاری با درآمد ثابت کاردانسرمایهصندوق  196

 1791/197 98/08/12 گذاری سهام بزرگ کاردانصندوق سرمایه 197

 1791/198 98/08/12 شرکت سبدگردان آسال 198

 1791/199 98/08/12 گذاری مشترک ارزش کاوان آیندهصندوق سرمایه 199

 1791/200 98/08/12 گذاری اقتصاد شهر طوبیشرکت سرمایه 200

 1791/201 98/08/12 شرکت گروه مالی پارسیان 201

 1791/202 98/08/12 بندی و اعتباری برهان شرکت رتبه 202

 1791/203 98/09/04 گذاری مشترک مسکنصندوق سرمایه 203

 1791/204 98/09/04 گذاری تجارت شاخص کاردانصندوق سرمایه 204

 1791/205 98/09/04 گذاری مشترک پارسسرمایهصندوق  205

 1791/206 98/09/04 گذاری بانک گردشگریصندوق سرمایه 206

 1791/207 98/09/04 گذاری مشترک نقش جهانصندوق سرمایه 207

 1791/208 98/09/04 گذاری درآمد ثابت سرآمدصندوق سرمایه 208

 1791/209 98/09/04 گذاری مشترک یکم آبانصندوق سرمایه 209



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/210 98/09/04 گذاری سهم آشناشرکت مشاور سرمایه 210

 1791/211 98/09/04 وثر یکمکگذاری با درآمد ثابت صندوق سرمایه 211

 1791/212 98/10/09 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت 212

 1791/213 98/10/09 صندوق سرمایه گذاری افق ملت 213

 1791/214 98/10/09 گذاری توسعه معین ملتشرکت سرمایه  214

 1791/215 98/10/09 گذری امین سامانصندوق سرمایه 215

 1791/216 98/10/09 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن 216

 1791/217 98/10/09 گذاری گوهر نفیس تمدنصندوق سرمایه 217

 1791/218 98/10/09 گذاری گنجینه زرین شهرسرمایهصندوق  218

 1791/219 98/10/09 وسعه صادرات آرمانیگذاری اندوخته تصندوق سرمایه 219

 1791/220 98/10/09 سمگذاری آرمان آتی درخشان صندوق سرمایه 220

 1791/221 98/10/09 ری توسعه یکمگذاری پاداش سهامداصندوق سرمایه 221

 1791/222 98/10/09 بندی اعتباری پایارتبهشرکت  222

 1791/223 98/10/09 گذاری مشترک امین آویدصندوق سرمایه 223

 1791/224 98/10/09 گذاری سرو سودمند مدبرانصندوق سرمایه 224

 1791/225 98/10/09 گذاری مشترک یکم فارابیصندوق سرمایه 225

 1791/226 98/10/09 گذاری دوم اکسیر فارابیسرمایهصندوق  226

 1791/227 98/10/09 گذاری توسعه فراز اعتمادصندوق سرمایه 227

 1791/228 98/10/09 گذاری توسعه پست بانک  صندوق سرمایه 228



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/229 98/10/09 گذاری توسعه صادراتصندوق سرمایه 229

 1791/230 98/10/09 گذاری توسعه سرمایه نیکیسرمایهصندوق  230

 1791/231 98/11/07 گذاری دارا  الگوریتمصندوق سرمایه 231

 1791/232 98/11/07 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان 232

 1791/233 98/11/07 گذاری سپهر اندیشه نوینصندوق سرمایه 233

 1791/234 98/11/07 نیانگذاری مشترک میعاد ایراسرمایهصندوق  234

 1791/235 98/11/07 یش نوین گذاری مشترک فراز اندصندوق سرمایه 235

 1791/236 98/11/07 گذاری ارمغان ایرانیانصندوق سرمایه 236

 1791/237 98/11/07 گذاری مشترک آتیه نوینصندوق سرمایه 237

 1791/238 98/11/07 نهال سرمایه ایرانیان گذاریصندوق سرمایه 238

 1791/239 98/11/07 گذاری اوج ملتصندوق سرمایه 239

 1791/240 98/11/07 گذاری اندوخته ملتصندوق سرمایه 240

 1791/241 98/11/07 گذار ی ترنجشرکت مشاور سرمایه 241

 1791/242 98/11/07 شرکت گروه اقتصاد حکمت ایرانیان 242

 1791/243 98/11/07 گذاری گنجینه یکم آویدصندوق سرمایه 243

 1791/244 98/11/21 گذاری با درآمد ثابت کمندصندوق سرمایه 244

 1791/245 98/11/21 اریزماگذاری با درآمد ثابت کصندوق سرمایه 245

 1791/246 98/11/21 تهران گذای نیکوکاری دانشگاهصندوق سرمایه 246

 1791/247 98/11/21 گذاری سپهرکاریزماسرمایهصندوق  247



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/248 98/11/21 گذاری مشترک کاریزماصندوق سرمایه 248

 1791/249 98/11/21 گذاری مشترک سبحانصندوق سرمایه 249

 1791/250 98/11/21 شرکت گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا 250

 1791/251 98/11/21  نگذاری و توسعه صنایع سیماشرکت سرمایه 251

 1791/252 98/11/21 شرکت توسعه کشت و صنعت ملی 252

 1791/253 98/11/21 شرکت توسعه صنایع بهشهر 253

 1791/254 98/11/21 شرکت مدیریت صنعت شوینده  توسعه صنایع بهشهر 254

 1791/255 98/11/21 گذاری سیمان کرمانشرکت سرمایه 255

 1791/256 98/11/21 وینگذاری تأمین سرمایه نمشاور سرمایهشرکت  256

 1791/257 98/11/21 گذاری آوای سهام کیانصندوق سرمایه 257

 1791/258 98/11/21 گذاری با درآمد ثابت کیانصندوق سرمایه 258

 1791/259 98/11/21 گذاری آهنگ سهام کیانصندوق سرمایه 259

 1791/260 98/11/21 گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیانسرمایهصندوق  260

 1791/261 98/11/21 گذاری شفا داروشرکت سرمایه 261

 1791/262 98/11/21 ان آتیگذاری جسورانه یکم آرمصندوق سرمایه 262

 1791/263 98/11/21 شرکت سبدگردان الماس 263

 1791/264 98/11/21 گذاری کاریزمامشاور سرمایهشرکت  264

 1791/265 98/11/21 گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میالد شهر 265

 1791/266 98/12/26 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 266



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/267 98/12/26 گذاری سپهر خبرگان نفتصندوق سرمایه 267

 1791/268 98/12/26 شرکت سبدگردان توسعه فیروزه 268

 1791/269 98/12/26 گذاری توسعه تعاون صباصندوق سرمایه 269

 1791/270 98/12/26 گذاری مشترک صباصندوق سرمایه 270

 1791/271 98/12/26 با تأمینگذاری اندیشه ورزان صصندوق سرمایه 271

 1791/272 98/12/26 شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما 272

 1791/273 99/03/19 شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین 273

 1791/274 99/03/19 گذاری کاریزماشرکت سرمایه 274

 1791/275 99/03/19 کشتی ورزش ملی ایران گذاری نیکوکاریصندوق سرمایه 275

 1791/276 99/03/19 گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگادصندوق سرمایه 276

 1791/277 99/03/19 سبدگردان آرمان اقتصاد شرکت 277

 1791/278 99/03/19 شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا 278

 1791/279 99/03/19 گذاری مهر اقتصاد مبینشرکت سرمایه 279

 1791/280 99/03/19 گذاری مشترک اندیشه فرداصندوق سرمایه 280

 1791/281 99/03/19 گذاری گروه صنعتی رازیشرکت سرمایه 281

 1791/282 99/03/19 گذاری فیروزه موفقیتصندوق سرمایه 282

 1791/283 99/03/19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا 283

 1791/284 99/03/19 بزرگ فیروزه گذاری شاخص سی شرکتصندوق سرمایه 284

 1791/285 99/03/19 شرکت سبدگردان امید نهایت نگر 285



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/286 99/03/19 گذاری مشترک پویا صندوق سرمایه 286

 1791/287 99/03/19 گذاری مشترک البرزصندوق سرمایه 287

 1791/288 99/03/19 گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارسصندوق سرمایه 288

 1791/289 99/03/19 گذاری مشترک توسعه ملیصندوق سرمایه 289

 1791/290 99/03/19 ری بانک ملیگذاری مشترک کارگزاصندوق سرمایه  290

 1791/291 99/03/19 گذاری اعتماد کارگزاری  بانک ملی ایرانصندوق سرمایه  291

 1791/292 99/04/10 گذاری افرا نماد پایدارصندوق سرمایه 292

 1791/293 99/04/10 گذاری مشترک مبین سرمایهصندوق سرمایه 293

 1791/294 99/04/10 گذاری مشترک آسمان یکمصندوق سرمایه 294

 1791/295 99/04/10 گذاری مشترک آسمان امیدصندوق سرمایه 295

 1791/296 99/04/10 رمانی سهامگذاری مشترک آسمان آصندوق سرمایه 296

 1791/297 99/04/10 رمیانهگذاری مشترک آسمان خاوصندوق سرمایه 297

 1791/298 99/04/31 ه دیگذاری گنجینه الماس بیمسرمایه صندوق 298

 1791/299 99/04/31 نه ارمغان الماس گذاری مشترک گنجیصندوق سرمایه 299

 1791/300 99/04/31 نه  الماس پایدارگذاری مشترک گنجیصندوق سرمایه 300

 1791/301 99/04/31 ختمان نگین شهر ری گذاری زمین و ساصندوق سرمایه 301

 1791/302 99/04/31 بازارگردانی توسعه ملی گذاری اختصاصیصندوق سرمایه 302

 1791/303 99/05/13 شرکت سبدگردان آسمان 303

 1791/304 99/05/13 شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار 304



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/305 99/05/13 گری مالی یکمگذاری واسطهصندوق سرمایه 305

 1791/306 99/06/24 گذاری آوای معیارسرمایهصندوق  306

 1791/307 99/06/24 گذاری توازن معیارصندوق سرمایه 307

 1791/308 99/06/24 گذاری ارزش آفرینان دیصندوق سرمایه 308

 1791/309 99/06/24 گذاری بانک دیصندوق سرمایه 309

 1791/310 99/07/07 گذاری مسکنشرکت گروه سرمایه 310

 1791/311 99/07/07 گذاری نوید اعتمادشرکت سرمایه 311

 1791/312 99/07/07 شرکت سبدگردان آمیتیس 312

 1791/313 99/07/07 گذاری اندوخته آمیتیسصندوق سرمایه 313

 1791/314 99/07/07 شرکت سبدگردان داریک پارس 314

 1791/315 99/07/07 صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک 315

 1791/316 99/07/07 شرکت سبدگردان هامرز 316

 1791/317 99/07/21 موسسه توسعه همیاری سپهر 317

 1791/318 99/07/21 صندوق سرمایه گذاری یکم سامان 318

 1791/319 99/07/21 صندوق سرمایه گذاری رشد سامان 319

 1791/320 99/08/19 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 320

 1791/321 99/08/19 سبدگردان مانیشرکت  321

 1791/322 99/08/19 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار 322

 1791/323 99/08/19 صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار 323



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/324 99/09/03 صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان 324

 1791/325 99/09/03 سرمایه گذاری اعتبارسهام ایرانیانصندوق  325

 1791/326 99/09/17 گذاری آرمان کارآفرینصندوق سرمایه 326

 1791/327 99/09/17 گذاری مشترک شاخصی کارآفرینصندوق سرمایه 327

 1791/328 99/10/01 صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین 328

 1791/329 99/10/01 ذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوریصندوق سرمایه گ 329

 1791/330 99/10/01 شرکت سبدگردان داریوش 330

 1791/331 99/10/15 صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا 331

 1791/332 99/10/15 کتگذاری نیکوکاری ایتام برصندوق سرمایه 332

 1791/333 99/10/15 داگذاری امین تدبیرگران فرسرمایهصندوق  333

 1791/334 99/10/15 گرانگذاری مشترک سپهر تدبیرصندوق سرمایه 334

 1791/335 99/10/15 ی کارآفرینگذاری مشترک کارگزارصندوق سرمایه 335

 1791/336 99/10/15 گذاری اعتماد مللصندوق سرمایه 336

 1791/337 99/10/15 شرکت گروه مالی دی 337

 1791/338 99/10/29 شرکت تأمین سرمایه دماوند 338

 1791/339 99/10/29 شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان 339

 1791/340 99/11/13 صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه 340

 1791/341 99/11/13 صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه 341

 1791/342 99/12/11 شرکت سبدگردان آبان 342



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/343 99/12/11 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 343

 1791/344 99/12/11 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت 344

 1791/345 99/12/11 صندوق سرمایه گذاری اختصاص بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد 345

 1791/346 1400/01/23 سبدگردان سرمایه و دانش 346

 1791/347 1400/01/23 صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان 347

 1791/348 1400/01/23 صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش 348

 1791/349 1400/01/23 صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر 349

 1791/350 1400/01/23 سرمایه گذاری زرین کوروشصندوق  350

 1791/351 1400/01/23 صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم 351

 1791/352 1400/02/06 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار 352

 1791/353 1400/03/03 شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان 353

 1791/354 1400/03/03 سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهرانصندوق  354

 1791/355 1400/03/03 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین 355

 1791/356 1400/03/03 صندوق سرمایه گذاری فراز داریک 356

 1791/357 1400/03/03 صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 357

 1791/358 1400/03/03 مایه گذاری جسورانه فیروزهصندوق سر 358

 1791/359 1400/03/24 سبدگردان آتیه توکا 359

360 
موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی کارکنان بانک های 

 ملی و ادغام شده
1400/03/24 1791/360 

 1791/361 1400/03/24 شرکت سرمایه گذاری دانا کیش 361



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 20/10/1400: آخرین بروز رسانی

 1791/362 1400/03/24 سرمایه دایموند مدیریت 362

 1791/363 1400/05/04 مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 363

 1791/364 1400/05/04 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 364

 1791/365 1400/05/04 صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف 365

 1791/366 1400/05/04 صندوق سرمایه گذاری سرو رشد پایدار یکم 366

 1791/367 1400/05/04 سبدگردان آرکا 367

 1791/368 1400/06/15 صندوق سرمایه گذاری پاالیشی یکم 368

 1791/369 1400/06/15 گذاری مختلط کاریزماصندوق سرمایه 369

 1791/370 1400/06/15 گذاری ثروت هامرزصندوق سرمایه 370

 1791/371 1400/06/15 گذاری ساختمان نوینسرمایهشرکت  371

 1791/372 1400/07/12 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه 372

 1791/373 1400/07/12 شرکت سبدگردان ثنا 373

 1791/374 1400/07/12 سرمایه گذاری نو ویرا 374

 1791/375 1400/07/12 گروه توسعه مالی فیروزه 375

 1791/376 1400/07/12 شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیر پارسا 376

 1791/377 1400/07/12 شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران 377

 1791/378 1400/07/12 شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد 378

 1791/379 1400/07/12 شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران 379

 1791/380 1400/07/12 مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایهشرکت  380

 1791/381 1400/08/10 صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی 381



 گذاری ایرانلیست اعضای کانون نهادهای سرمایه    

 «عضویت با اولویت زمان»

 

 کدعضویت تاریخ عضویت نام سازمان ردیف
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 1791/382 1400/08/10 یشگامپگذاری جسورانه رشدیکم صندوق سرمایه 382

 1791/383 1400/08/10 شرکت سبدگردان ثروت پویا )سهامی خاص( 383

 1791/384 1400/08/10 شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین 384

 1791/385 1400/08/10 صندوق مشترک نوین نگر آسیا 385

 1791/386 1400/0909 شرکت گروه توسعه هنر ایران 386

 1791/387 1400/09/22 شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا 387

 1791/388 1400/09/22 گذاری زیتون نماد پایاسرمایهصندوق  388

 1791/389 1400/09/22 شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر 389

 1791/390 1400/09/22 صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند 390

 1791/391 1400/09/22 شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب 391

 1791/392 1400/09/22 شرکت سبدگردان سینا 392

 1791/393 1400/10/06 مدیریت توسعه راهبردمالی آرمان فردا 393

 1791/394 1400/10/06 شرکت طلوع فجر طوس 394

 1791/395 1400/10/06 گروه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتریکی شرق 395

 1791/396 1400/10/06 سبدگردان زاگرس 396

 1791/397 1400/10/06 سرمایه گذاری ثروت افزون ثمینصندوق  397
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