
 

 
 
 

  

  1تهران، بزرگراه حقاني، نبش ديدارشمالي، پالك 

  89778232نمابر:    88786157تلفن:

No.1, Didar St, Haghani Highway, 
Tehran, IRAN. 
Tel:(+9821) 88786157, Fax: 89778232 

 1صفحه 

 20/07/1398تاريخ:   

 98/و/1544شماره: 

 گذاریسرمایه واحدهای نویسیپذیرهاطالعیه 

 (ایران قابل معامله در فرابورس) ادرآمد ثابت معیاربگذاری صندوق سرمایه

 کاری روز 6به مدت  03/70/8139تا   22/70/8139مورخ  شنبهدو از روز

 
 شماره مجوز براساس ،را خود یگذارهيسرما یواحدها دارد نظر در «ادرآمد ثابت معیارب یگذارهیسرما صندوق» رساند،يم اطالع به

 بورس سازمان نظارت تحت صندوق اين. دينما يسينورهيپذ رانيا فرابورسطريق  از بهادار، اوراق و بورس سازمان17/07/1398 مورخ95449/121

 :باشديم ليذ شرح به آن مشخصات و کرد خواهد تیفعال خود دنامهیام و اساسنامه مقررات، اساسبر و بهادار اوراق و

 صندوق مشخصات

 معیارد :صندوق نماد ثابت معیارادرآمد بصندوق س.  :صندوق نام

 نامحدود :صندوق فعالیت مدت در اوراق بهادار بادرآمد ثابت :صندوق نوع

 27/06/1398 :هاشركت ثبت مرجع نزد ثبت تاریخ 48189 :هاشركت ثبت مرجع نزد ثبت شماره

 06/07/1398 :سازمان بورس و اوراق بهادار نزد ثبت تاریخ 11673 :سازمان بورس و اوراق بهادار نزد ثبت شماره

 ميليارد ريال 1.000 :صندوق سرمایه حداكثر ريال میلیارد 100 :صندوق سرمایه حداقل

 نامحدود مدت به و شودمي صادر صندوق نام به سازمان توسط که فعالیت مجوز در شده قید تاريخ از :صندوق فعالیت دوره

 تقدم حق و سهام ،يبانک سپرده یهايگواه و هاسپرده ثابت، درآمد با بهادار اوراق در گذاریهيسرما :صندوق فعالیت موضوع

 حد و یگذارهيسرما موضوع یهاييدارا اتیخصوص. است ييکاال سپرده يگواه و رانيا فرابورس و تهران بورس در شده رفتهيپذ

 .است شده ذکر دنامهیام در آنها از کي هر در یگذارهيسرما نصاب
 

 نحوه و مشخصات پذيره نويسي

 22/07/1398 نويسيپذيره شروع تاريخ

 30/07/1398 نويسيپذيره پايان تاريخ

 71/70/1398 نويسيپذيره مجوز تاريخ

 54499/112 نویسيپذیره مجوز شماره

 ايران  فرابورس عضو هایکارگزاری شبکه نويسيپذيره شبکه

 نويسي به قيمت ثابت. ) معادل ارزش مبنا(پذيره نويسيپذيره نحوه

 ريال 10,000 گذاریسرمايه واحد هر مبنای ارزش

 واحد 1,000,000 شده نويسيپذيره ممتاز گذاریسرمايه واحدهای تعداد

 واحد 9,000,000  نويسيپذيره قابل عادی گذاریسرمايه واحدهای تعداد حداقل

 واحد  99,000,000  نويسيپذيره قابل عادی گذاریسرمايه واحدهای تعداد حداکثر

 واحد  100,000,000 انتشار قابل گذاریسرمايه واحدهای تعداد

 

tel:(+9821)


 

 
 
 

  

  1تهران، بزرگراه حقاني، نبش ديدارشمالي، پالك 

  89778232نمابر:    88786157تلفن:

No.1, Didar St, Haghani Highway, 
Tehran, IRAN. 
Tel:(+9821) 88786157, Fax: 89778232 

 2صفحه 

 20/07/1398تاريخ:   

 98/و/1544شماره: 

 مشخصات معامالتي

 نامحدود حقیقي معامالتي کد هر توسط خريداری قابل واحد تعداد حداکثر

 نامحدود حداکثر تعداد واحد قابل خريداری توسط هر کد معامالتي حقوقي 

 ريال 1 (Tick) قیمت تغییرات حداقل

 گذاریواحد سرمايه 1 (Lot)هرسفارش مضارب

  T+1 )*(پاياپای و تسويه نحوه

 بازار ابزارهای نوين مالي ثانويه معامالت بازار

 .پذيردمي صورت معامله شدن قطعي و انجام از پس روز يک، صندوقاين  گذاریسرمايه واحدهای معامله از ناشي پاياپای و تسويه *

صندوق
ارکان 

 

مدير
 

 شناسه ملي محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت نوع شرکت نام

 10320583474 تهران 05/04/1390 407376 سهامي خاص سرمايه گذاری معيار مشاور

 اول طبقه ,22 پالک پنجم, و يس ابانيخ الوند, ابانيخ ن,يآرژانت دانيم تهران, آدرس:

 88752775فکس: info@meyarco.comايميل: 88192475 تلفن:

ي
متول

و خدمات موسسه حسابرسي  
 رهبينمديريت 

 10100379311 تهران 28/03/1375 8977 خاصسهامي 

 6، واحد 1تهران، خیابان سهروردی شمالي، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلي، شماره  آدرس:

 88523059 فکس: 88523059 تلفن:

س
حسابر

و خدمات موسسه حسابرسي  
 کوشامنشمديريت 

 10100434110 تهران 12/11/1377 10832 سهامي خاص

 12، واحد 54خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه نیايش، خیابان رحیمي، پالك  آدرس:

 26200450 فکس: 26200450 تلفن:

بازارگردان
شرکت سرمايه گذاری گروه  

 صنايع بهشهر ايران
 10101662543 تهران 14/04/1375 122763 سهامي عام

 35مالصدرا، خیابان شیخ بهايي شمالي، کوچۀ شهید شهانقي، پالك آدرس: تهران، خیابان 

info@behshahrinvest.com ايميل: 88608901تلفن:

info@behshahrinvest.com 

 88038606فکس: 
 

 گذاريمديران سرمايه

 ايسوابق تحصيلي و سوابق فعاليت حرفه نام و نام خانوادگي

 شهاب الدين اديب مهر

 دانشگاه علوم اقتصادی تهران -اليکارشناسي ارشد مهندسي م؛ دانشگاه بوعلي سینا همدان -کارشناسي مهندسي صنايع

 ؛عنوان معامله گر آتي در کارگزاری سینابه  10/02/1394تا 09/02/1393از تاريخ 

 ؛به عنوان کارشناس سرمايه گذاری در مشاور سرمايه گذاری معیار 15/05/1395تا  13/02/1394از تاريخ  

 تا کنون به عنوان مديرسبدگرداني در مشاور سرمايه گذاری معیار 15/05/1395از تاريخ  

 سعيد جعفری

 دانشگاه عالمه طباطبايي -کارشناسي ارشد مديريت مالي؛ اقتصادی تهراندانشگاه علوم  -کارشناسي حسابداری

 به عنوان کارشناس سرمايه گذاری در اداره سرمايه گذاری بانک تجارت 29/12/1391تا  01/03/1391از 

 به عنوان کارشناس سرمايه گذاری در مشاور سرمايه گذاری معیار 18/02/1394تا  05/03/1392از تاريخ 

 به عنوان کارشناس ارشد سرمايه گذاری در سرمايه گذاری صبا تامین 04/03/1396تا  1394/ 03/03 از تاريخ

 تا کنون به عنوان مدير واحد تحلیل مشاور سرمايه گذاری معیار 05/03/1396از 

 عليرضا وليدی

 علوم اقتصادی تهراندانشگاه  -کارشناسي ارشد مهندسي مالي؛ دانشگاه فردوسي مشهد -کارشناسي مهندسي صنايع

 به عنوان کارشناس سرمايه گذاری در کارگزاری ايمن بورس 31/04/1394تا  21/02/1393از 

 تا کنون مدير سبدگرداني مشاور سرمايه گذاری معیار 01/03/1395از 

 تا کنون مدير سرمايه گذاری صندوق ارمغان يکم ملل 12/08/1395از 
 

نام صندوق هها بدارايي وظيفه آنها بررسي بازارها و خريد انواع شوند.تعيين ميتوسط مدير صندوق گذاری هستند که اشخاص حقيقي متخصص در امور مالي و سرمايه گذاریمديران سرمايه*

 باشد.و در چهارچوب مقررات اساسنامه و اميدنامه صندوق مي

tel:(+9821)


 

 
 
 

  

  1تهران، بزرگراه حقاني، نبش ديدارشمالي، پالك 

  89778232نمابر:    88786157تلفن:

No.1, Didar St, Haghani Highway, 
Tehran, IRAN. 
Tel:(+9821) 88786157, Fax: 89778232 

 3صفحه 

 20/07/1398تاريخ:   

 98/و/1544شماره: 
س حقوقي

موس
 ميزان دارايي مديرعامل شماره و محل ثبت تاريخ ثبت شناسه ملي نام موسس 

 05/04/1390 10320583474 مشاور سرمايه گذاری معيار
407376 
 تهران

 وداد حسيني
500.000  

 واحد سرمايه گذاری

 ، طبقه اول22پالك تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و پنجم، آدرس: 
 

س حقيقي
موس

 ميزان دارايي نام پدر محل تولد شماره شناسنامه کد ملي نام و نام خانوادگي 

 حسين قم 90807 0380825090 امير محمد سالمتي
500.000  

 واحد سرمايه گذاری

 ، طبقه اول22تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و پنجم، پالك آدرس: 
 

  خريد واحدهایETF گذاری مرکزی است.مستلزم وجود کد معامالتي فعال در سیستم شرکت سپرده 

 سي متوقف نويپذيرهنويسي تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات نويسي قبل از انقضای مهلت پذيرهچنانچه سقف تعیین شده جهت پذيره

 .گردد اخذ نويسيپذيره قابل گذاریسرمايه واحدهای سقف افزايش برای سازمان موافقت صندوق، مدير درخواست با آنکه مگر خواهد شد.

 مؤسسان باشد، شتریب يسينورهيپذ جهت شده نییتع زانیم از صندوق یواحدها تعداد درخواست ،يسينورهيپذ دوران طول در کهيصورت در 

 . دهند شيافزا بهادار اوراق و بورس سازمان موافقت با را يسينورهيپذ قابل یواحدها زانیم تواننديم

 ديتمد ،ديگر کباري را يسينورهيپذ تواننديم مؤسسان اساسنامه، در شده نییتع حداقل زانیم به یگذارهيسرما یواحدها فروش عدم صورت در 

 .ندينما

  گذاری صادر نشود، وجوهي که به حساب صندوق در شرف تأسیس نويسان، واحد سرمايهمفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذيرهدر صورتي که مطابق

 نويسي به حساب ايشان بازگردانده خواهد شد.پس از پايان دوره پذيره (اعالمیه براساس) روز 10اند؛ حداکثر واريز کرده

 یواحدها يمابق. شده است تعهدصندوق  مؤسسانتوسط ممتاز صندوق  یگذارهيسرما یواحدها از درصد 100: مؤسسان پرداخت و دعهت میزان 

 .گردديمعموم عرضه  ديو خر يسينورهيپذ یبرا گذاریی سرمايهواحدها یمبنا ارزش به صندوق یگذارهيسرما

 خود، یگذارهيسرما یواحدها تعداد به نسبت یگذارهيسرما یواحدها دارندگان از کيهر: یعاد و ممتاز یگذارهيسرما یواحدها دارندگان حقوق 

 ريمد اراتیاخت از منحصراً آن اساسنامه چارچوب در صندوق یهاييدارا مورد در یریگمیتصم حق اما اند،میسه صندوق یهاييدارا خالص در

. است مؤسسان به متعلق اول وهله در ممتاز یگذارهيسرما یواحدها. است ممتاز و یعاد یگذارهيسرما واحد نوع دو یدارا صندوق. است صندوق

 از کي هر و شده لیتشک ممتاز یگذارهيسرما یواحدها دارندگان اجتماع از صندوق مجمع. باشديم انتقال قابل يول ابطال قابل ریغ واحدها نيا

 یواحدها دارندگان. بود خواهند برخوردار مجمع در یرأ حق کي از ممتاز یگذارهيسرما واحد هر یازا به ممتاز یگذارهيسرما یهاواحد دارندگان

 .ندينما خود تملک تحت یواحدها فروش به اقدام اساسنامه مفاد مطابق تواند يم زمان هر در یعاد یگذارهيسرما

 مدير. باشدمي بینيپیش قابل سود دارای کند،مي گذاریسرمايه ثابت بادرآمد بهادار اوراق در صندوق اين که آنجا از :گذاریسرمايهواحدهای سود 

 بکار خواهد بست. بیشترين سود خود را برای تحقق 1تالش بیشترين صندوق

 یگذارسپرده شرکت قيطر از معامله قابل یگذارهيسرما یهاصندوق انواع یگذارهيسرما یواحدها معامالت هيتسو: یسازخالص و هيتسو نحوه 

 یهاصندوق انواع یگذارهيسرما یواحدها معامالت( Net) یسازخالص امکان نیهمچن. رديپذيم صورت وجوه هيتسو و بهادار اوراق یمرکز

 هتسوي عملیات. دارد وجود رانيا فرابورس اي تهران بهادار اوراق بورس در معامله قابل بهادار اوراق گريد انواع معامالت با معامله قابل یگذارهيسرما

 .پذيرفت خواهد صورت( T+1) صورت به صندوق اين معامالت پاياپای و

                                                           

1Best Effort. 

tel:(+9821)


 

 
 
 

  

  1تهران، بزرگراه حقاني، نبش ديدارشمالي، پالك 

  89778232نمابر:    88786157تلفن:

No.1, Didar St, Haghani Highway, 
Tehran, IRAN. 
Tel:(+9821) 88786157, Fax: 89778232 

 4صفحه 

 20/07/1398تاريخ:   

 98/و/1544شماره: 

 بازار در صندوق، ثبت و يسنويرهيپذ اتمام از پس معامله، قابل گذاریهيسرما صندوق گذاریهيسرما یواحدها هيثانو معامالت: هيثانو معامالت 

 نيا فروش اي ديخر به اقدام فرابورس عضو کارگزاران به مراجعه با تواننديم ديخر انیمتقاض و دارندگان. گردديم آغاز فرابورس يمال نينو یابزارها

 .ندينما واحدها

 44 اصل يکل هایاستیس یاجرا لیتسه یراستا در ديجد يمال ینهادها و ابزارها توسعه قانون " 7 ماده 1 تبصره مفاد باستناد: ياتیمال تیمعاف 

 خواهدن مطالبه ياتیمال هاآن ابطال و صدور و معامله قابل گذاریهيسرما هایصندوق انواع گذاریهيسرما یواحدها انتقال و نقل بابت ،"ياساس قانون

 .شد

 هب را ليذ مبالغ يستيبايمو همچنین معامالت  يسينورهيپذ دوران يط گانفروشند و دارانيخر از کي هر :و معامالت يسینورهیپذ كارمزد 

 .ندينما گذاریی سرمايهواحدها فروش به اقدام يسينورهيپذ دوران در توانندينم دارانيخر شوديم ادآوري . ندينما پرداخت معامله کارمزد عنوان

 .گذاری اين صندوق را بر عهده گرفته استنويسي واحدهای سرمايهمدير صندوق کلیه کارمزدهای پذيره

 گذاري در اوراق با درآمد ثابتکارمزد پرداختي در معامالت واحدهاي صندوق سرمايه

سقف جمع/ 
 کارمزدها

 )ميليون ريال(

حداکثر مبلغ کارمزد 
 فروش )ميليون ريال(

حداکثر مبلغ کارمزد 
 خريد

 )ميليون ريال(

 شرح کارمزد خريد فروش جمع

 کارمزد کارگزاران  0006/0 0006/0 0012/0 50 50 100

 کارمزد فرابورس ايران  0001/0 0001/0 0002/0 20 20 40

 کارمزد شرکت سپرده گذاری 000015/0 000015/0 00003/0 6 6 12

 کارمزد شرکت مديريت فناوری  00001/0 00001/0 00002/0 4 4 8

 حق نظارت سازمان بورس 000025/0 000025/0 00005/0 100 100 200

ي اوليه( نويسدر دوره پذيرهگذاری نويس واحدهای سرمايهگذار )يعني پذيرهکارمزد فقط از سمت خريد و توسط سرمايه, در پذيره نويسي اوليه*
کارمزد خريد کارگزاران,  0.0006نويسي دريافت نخواهد شد و از ای از صندوق به عنوان يکي از طرفين پذيرهپرداخت خواهد شد و هيچگونه هزينه

 باشد.سهم کارگزار خريدار مي %80سهم کارگزار فروشنده و  20%

 

سنامه و    سا ساير اطالعات تکم  ا شاني       امیدنامه و  شرکت فرابورس ايران به ن سايت  صندوق در  و نیز در تارنمای    www.ifb.ir  یلي 

   باشد.دسترس مي/http://meyarfund.com نشاني صندوق به

 
 

 

     
  دوست نظام حسين

 رئیس اداره نهاداهی نوین مالی

tel:(+9821)
http://www.ifb.ir/
http://meyarfund.com/

