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 نام خدابه

 گذاری ایرانانون نهادهای سرمایهاعضای محترم ک

 با سالم و احترام 

 دگردانیبس»عالم برنامۀ نشست نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردان و انتخابات کارگروه اموضوع: 

 «و مدیریت دارایی

سبدگردانی »های اخیر کانون در ارتباط با برگزاری انتخابات کارگروه همانگونه که مستحضرید و در مکاتبات و اعالمیه

نشستی با حضور  15:00ال  13:00ساعت  30/08/1401روز دوشنبه است، نیز به اطالع جنابعالی رسیده« و مدیریت دارایی

طور مداوم و ست بههای آتی نیز این نشنهادهای مالی داری مجوز سبدگردان برگزار خواهدشد که آرزو داریم در سال

ای مالی دارای مجوز برگزار شود و طی آن بتوانیم وضعیت صنعت سبدگردانی و مدیریت دارایی را در کنار نهادهسالیانه 

سبدگردانی و مدیریت »این نشست انتخابات دور جدید کارگروه همزمان با سبدگردان و عضو کانون بررسی نماییم. 

 شود:برنامۀ نشست به شرح ذیل ایفاد می نیز برگزار خواهدشد.« دارایی

 عنوان برنامه ساعت ردیف

 آمدگویی و تالوت قرآنخوش 13:15 – 13:00 1

 کانون  سخنان دبیرکل 13:35 – 13:15 2

 لرائۀ گزارش عملکرد کارگروه در دورۀ قبا 13:55 – 13:35 3

 رگزاری انتخابات و اخذ آراب 14:15 – 13:55 4

و روند هم اندیشی و پرسش و پاسخ درخصوص موضوعات  15:00 – 14:15 5

 صنعت سبدگردانی و مدیریت دارایی پیش روی 

 ده و به اطالع ز مشخص نموتالش خواهیم کرد در بازۀ زمانی هم اندیشی و پرسش و پاسخ، نتایج انتخابات را نی

جهانی قطر چنانچه روند شمارش آرا به طول انجامید،  حضار برسانیم. با توجه به برنامه بازی تیم ملی ایران در جام

اولین و نتایج در  ایندگان ادامه خواهد یافت. در عین حال شمارش آرا با نظارت نمپایان برنامه اعالم خواهدشد

 رسانی خواهدشد.فرصت اطالع
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های ها و کمیتهری کارگروهتشکیل و راهبآیین نامۀ  4مادۀ  2و  1بند  براساسحق رأی  داراینهادهای مالی اسامی 

 شود. به پیوست ایفاد میکانون « تخصصی

و لزوم  اوراق بهادار تهران شده از سوی شرکت بورسبا توجه به شرایط اعالم شودمجدداً یادآور می

جهت  هزمان معرفی نمایند ،خصوصساعته در این 48ورود و اعالم زمان هماهنگی قبلی برای اجازۀ 

دستورفرمایید نمایندۀ آن  خواهشمند استشود و بر این اساس حضور در مراسم انتخابات اصالح می

 کتباً به کانون معرفی شوند. 28/08/1401حتی المقدور تا تاریخ شنبه  نهاد محترم جهت حضور در جلسه

 شوند. معرفی میو هماهنگی ( جهت راهنمایی 118آقای امیر خلیلی )داخلی 

 

 به امید ایرانی آباد و آزاد

 

 

 

 

 

  

28/08/1401 

 1401/ک/1262

 دارد

 



: در انتخابات اعضاء کارگروه سبدگردانی و مدیریت دارایی فهرست نهادهای مالی دارای حق رأی -وست پی  

 سرمایه تمدنتأمین 1

 سرمایه خلیج فارستامین 2

 سرمایه دماوندتامین 3

 سرمایه امیدتامین 4

 سرمایه امینتامین 5

 سرمایه بانک مسکنتامین 6

 سرمایه بانک ملتتامین 7

 سرمایه سپهرتامین 8

 سرمایه کاردانتأمین 9

 سرمایه لوتوس پارسیانتامین 10

 سرمایه نوینتامین 11

 سبدگردان آسمان 12

 سبدگردان اقتصاد بیدار 13

 سبدگردان امید نهایت نگر 14

 سبدگردان زاگرس 15

 سبدگردان نوین نگر آسیا 16

 سبدگردان آسال 17

 سبدگردان الگوریتم 18

 سبدگردان کوروش 19

 سبدگردان توسعه فیروزه 20

 سبدگردان آرمان اقتصاد 21

 سبدگردان ایساتیس پویا کیش 22

 سبدگردان پاداش سرمایه 23

 سبدگردان سرآمد بازار 24

 سبدگردان کاریزما 25

 سبدگردان نو ویرا 26

 سبدگردان آبان 27

 سبدگردان آرکا 28

 سبدگردان آریا 29

 سبدگردان آمیتیس 30

 سبدگردان البرز 31

 سبدگردان اندیشه صبا 32

 سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان 33

 سبدگردان داریک پارس 34



 سبدگردان داریوش 35

 سبدگردان سرمایه و دانش 36

 سبدگردان سینا 37

 سبدگردان هامرز 38

 رابین(سبدگردان مدبر آسیا)هوشمند  39

 سبدگردان اکسیژن 40

 سبدگردان ثنا 41

 سبدگردان آگاه 42

 سبدگردان آتیه توکا 43

 سبد گردان هدف 44

 سبدگردان سهم آشنا 45

 سبدگردان بازده 46

 سبدگردان سورین 47

 سبدگردان برلیان 48

 سبدگردان سورنا 49

 سبدگردان بها بازار پارس 50

 آرمان آتیگذاری مشاور سرمایه 51

 گذاری ارزش پرداز آریانمشاور سرمایه 52

 گذاری امین نیکان آفاقمشاور سرمایه 53

 گذاری پرتو آفتاب کیانمشاور سرمایه 54

 گذاری تامین سرمایه نوینمشاور سرمایه 55

 گذاری ترنجمشاور سرمایه 56

 گذاری دیدگاهان نوینمشاور سرمایه 57

 نیکی گستر گذاریمشاور سرمایه 58

 گذاری هدف حافظمشاور سرمایه 59

 مشاور سرمایه گذاری خط ارزش 60

 پردازش اطالعات مالی نوآوران امین 61

 


