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 ورس اوراق �ھادار ���ان� 
 (�ر�ت �ھا�ی عام)

MM-FO-۰۲-۰۱           
       

 ٧٢٣٤٨/١٨١ �ماره: 
 ١١/١٢/١٣٩٨�ر�خ: 

 �د�یت  �م�یات بازار 

 اطال��ه
��ه او��ه �ھام �ر�ت  ) �م�ت (�ماد �عامال�ی -���ن �رما� بانک م�ت �

 
  میلیون 910تعداد 14/12/1398مورخ  شنبهچهاررساند در روز سرمایه میبه اطالع کلیه فعاالن محترم بازار 

رکت ش ششمینپانصد و سی و به عنوان  تامین سرمایه بانک ملت تاز سهام شرک درصد 13معادل سهم 

ده در هاي پذیرفته ششرکت پذیرفته شده براي اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست

فعالیت هاي  "، گروه " فعالیت هاي جنبی واسطه گري هاي مالی "در بخش بورس اوراق بهادار تهران 

اي جنبی فعالیت ه "و طبقه " جنبی واسطه گري هاي مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

هاي بازار دوم و در نماد در فهرست نرخ " واسطه گري هاي مالی طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 قیمت عرضه خواهد شد. کشف جهت به شیوه ثبت سفارش "تملت"
 :باشدعرضه به شرح زیر می مشخصات

 زمان شروع ثبت سفارش متعاقبا در روز عرضه اعالم خواهد شد ورود ثبت سفارش زمان
 سهم 500 یو حقوق یقیهر کد حق هیسهم داکثرح

 ریال 3200 متیق کف
 ریال 3400 متیق سقف

 ملتبانک کارگزاري  عرضه ریمد
 کارگزاري بانک ملت – )عام(سهامی گروه مالی ملتشرکت  عرضه ینمتعهد

 سرمایه گذاري توسعه معین ملت شرکت دیخر متعهد
  سهام قابل عرضه از کل)  % 50پنجاه درصد ( دیسقف تعهد خر
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 ورس اوراق �ھادار ���ان� 
 (�ر�ت �ھا�ی عام)

MM-FO-۰۲-۰۱           
       

 ٧٢٣٤٨/١٨١ �ماره: 
 ١١/١٢/١٣٩٨�ر�خ: 

 �د�یت  �م�یات بازار 

 الزم به ذکر است:

میلیون سهم از کل سهام قابل عرضه در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم به غیر از  700تعداد  

به  صرفأمیلیون سهم نیز   210و تعداد اختصاص خواهد یافت  در روز عرضهصندوق هاي سرمایه گذاري 

در روز به قیمت کشف شده  17/12/1398به مورخ در روز معامالتی شن صندوق هاي سرمایه گذاري

. ساز و کار عملیاتی آن متعاقبأ اعالم خواهد شدخواهد یافت و اختصاص  14/12/1398مورخ عرضه 

 سهمیه صندوق هاي سرمایه گذاري طبق جدول پیوست می باشد.
شده جهت ثبت  ورود سفارش صرفاً با کد معامالتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیینهم چنین 

باشد. کلیه مشتریان بر خط نیز می باشد و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمیسفارش امکانپذیر می

 توانند با توجه به شرایط ذکر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند.
ه ثبت سفارش، کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت پس از اتمام دور 

نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس دستورالعمل پذیره 17سفارش و مطابق با مفاد مندرج در ماده 

 خواهد بود.  14/10/1395اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 
نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و هجهت مشاهده متن دستورالعمل پذیر

و یا به قسمت دستورالعمل ها در بخش  04/11/1395مورخ  18532/181فرابورس ایران به اطالعیه شماره 

 مراجعه شود. قوانین و مقررات تارنماي شرکت بورس اوراق بهادار تهران

-مقرر میسازمان بورس و اوراق بهادار  12/12/1398مورخ  61643/122باتوجه به ابالغیه شماره همچنین 

هاي اولیه سهام از حداقل زمانی فاصله بین انتشار اطالعیه عرضه و شروع فرآیند ثبت سفارش عرضهگردد؛ 

 .یابدمی) کاهش 1398روز کاري به روز کاري قبل از عرضه (تا پایان سال  2

در  )تملت(تامین سرمایه بانک ملت شرکت گذاري سهام ارزشبه پیوست گزارش کارشناسی در خصوص  
 باشد. می دسترس



نام صندوقردیف
شماره ثبت نزد 

سازمان
نوع صدورنوع صندوق

تعداد کل دارندگان 

واحد سرمایه گذاری
تعداد تخصیصی

5,42821,470,710صدور و ابطالیسهام   10851صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشرو1

4,12516,316,632صدور و ابطالیسهام   11099ثروت آفرين تمدن2

3,13912,416,463صدور و ابطالیسهام   11223صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا3

1,9437,685,628صدور و ابطالیسهام   10616صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه4

1,8387,270,296صدور و ابطالیسهام   10706مشترک ارزش کاوان آينده5

1,5896,285,364صدور و ابطالیسهام   10600صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز6

etf1,3985,529,855سهام   11649سرو سودمند مدبران7

1,3855,478,433صدور و ابطالیسهام   11132صندوق سرمايه گذاري مشترک اميد توسعه8

1,0093,991,147صدور و ابطالیسهام   11285زرين پارسيان9

9313,682,614صدور و ابطالیسهام   11477آواي سهام کيان10

9303,678,659صدور و ابطالیسهام   10743مشترک يکم اکسير فارابی11

8883,512,526صدور و ابطالیسهام   11055صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون12

8843,496,704صدور و ابطالیسهام   10855سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات13

etf8733,453,193سهام   11233صندوق سرمايه گذاري افق ملت14

8063,188,171صدور و ابطالیسهام   10781صندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه15

7733,057,638صدور و ابطالیسهام   11182صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملی16

etf6032,385,195سهام   11308شاخص سی شرکت بزرگ فيروزه17

4731,870,974صدور و ابطالیسهام   10596صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملی ايران18

4471,768,130صدور و ابطالیسهام   10719صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران19

4381,732,530صدور و ابطالیسهام   11235صندوق سرمايه گذاري مشترک رشد سامان20

4211,665,285صدور و ابطالیسهام   11220صندوق سرمايه گذاري مشترک افق21

4031,594,086صدور و ابطالیسهام   11280مشترک ميعاد ايرانيان22

3701,463,552صدور و ابطالیسهام   10843صندوق سرمايه گذاري کارگزاري پارسيان23

3581,416,086صدور و ابطالیسهام   10830صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق24

etf3461,368,619سهام   11197صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين25

3181,257,864صدور و ابطالیسهام   10872سرمايه گذاري مشترک يکم سامان26

3101,226,220صدور و ابطالیسهام   11454مشترک سرمايه دنيا27

2921,155,020صدور و ابطالیسهام   11384مشترک مبين سرمايه28

etf2641,044,264سهام   11312تجارت شاخصی کاردان29

2631,040,309صدور و ابطالیسهام   11095صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما30

249984,931صدور و ابطالیسهام   11087صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان يکم31

240949,331صدور و ابطالیسهام   11141صندوق سرمايه گذاري مشترک نويدانصار32

232917,687صدور و ابطالیسهام   11234صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک خاورميانه33

203802,976صدور و ابطالیسهام   10789صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت34

193763,421صدور و ابطالیسهام   11268صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نو ويرا35

185731,776صدور و ابطالیسهام   11273هميان سپهر36

181715,954صدور و ابطالیسهام   10801صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا37

180711,998صدور و ابطالیسهام   11461مشترک افق روشن کارگزاري بانک خاورميانه38

178704,087صدور و ابطالیسهام   10787صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان39

166656,621صدور و ابطالیسهام   10753صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد40

153605,199صدور و ابطالیسهام   10864صندوق سرمايه گذاري توسعه صادرات41

147581,465صدور و ابطالیسهام   11309سهام بزرگ کاردان42

صندوق های سهامی



نام صندوقردیف
شماره ثبت نزد 

سازمان
نوع صدورنوع صندوق

تعداد کل دارندگان 

واحد سرمایه گذاری
تعداد تخصیصی

133526,088صدور و ابطالیسهام   10591صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ43

130514,221صدور و ابطالیسهام   10630صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين44

119470,710صدور و ابطالیسهام   10896صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمی45

116458,843صدور و ابطالیسهام   11297مشترک يکم آبان46

114450,932صدور و ابطالیسهام   10764صندوق سرمايه گذاري مشترک صبا47

111439,066صدور و ابطالیسهام   10771صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار48

108427,199صدور و ابطالیسهام   11463مشترک گنجينه ارمغان الماس49

107423,244صدور و ابطالیسهام   10782باران کارگزاري بانک کشاورزي50

106419,288صدور و ابطالیسهام   11334انديشه خبرگان سهام51

101399,510صدور و ابطالیسهام   11149صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان52

93367,866صدور و ابطالیسهام   11470پاداش سرمايه پارس53

75296,666صدور و ابطالیسهام   10589صندوق سرمايه گذاري مشترک پويا54

74292,710صدور و ابطالیسهام   10869صندوق سرمايه گذاري بانک دي55

70276,888صدور و ابطالیسهام   11186مشترک دماسنج56

70276,888صدور و ابطالیسهام   11173صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد57

51201,733صدور و ابطالیسهام   10825صندوق سرمايه گذاري مشترک سينا58

2494,933صدور و ابطالیسهام   10835صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کار آفرين59

935,600صدور و ابطالیسهام   11314مشترک نيکوکاري نداي اميد60

463,9867,313,005صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10919گنجينه زرين شهر1

190,4833,002,252صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11098صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان2

155,2372,446,731صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11142ره آورد آباد مسکن3

131,3712,070,573صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10837صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي4

129,7192,044,535صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11277ثابت حامی5

96,2271,516,659صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11379با درآمد ثابت کوثر يکم6

77,8161,226,478صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10765صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين7

73,5861,159,808صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11385توسعه تعاون صبا8

69,5141,095,628صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10911صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي9

58,704925,249صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11008صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين10

56,426889,345صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11310با درآمد ثابت کاردان11

52,404825,953صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11145اندوخته پايدار سپهر12

49,184775,202صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11090صندوق سرمايه گذاري نگين رفاه13

46,494732,804صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11343با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان14

42,496669,791صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10915صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان15

34,646546,065صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11517اعتماد کارگزاري بانک ملی ايران16

34,145538,168صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11383با درآمد ثابت اميد انصار17

28,295445,965صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10639سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانيان18

22,129348,781صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11049صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان19

21,601340,459صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10895صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت20

19,802312,104صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11405اندوخته توسعه صادرات آرمانی21

19,781311,774صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11161صندوق سرمايه گذاري امين انصار22

صندوق های درآمد ثابت



نام صندوقردیف
شماره ثبت نزد 

سازمان
نوع صدورنوع صندوق

تعداد کل دارندگان 

واحد سرمایه گذاری
تعداد تخصیصی

13,017205,164صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11075اوج ملت23

11,012173,563صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10883صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري24

10,808170,348صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10784حکمت آشنا ايرانيان25

9,933156,557صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11302با در آمد ثابت کاريزما26

6,879108,422صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11014صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت27

etf6,32199,627درآمد ثابت 11460امين يکم فردا28

5,93793,575صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10581صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري کارآفرين29

5,79691,352صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11158صندوق سرمايه گذاري مشترک پيروزان30

5,76390,832صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11394پاداش سرمايه بهگزين31

5,64588,972صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10845صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين32

4,86576,679صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11495درآمد ثابت سرآمد33

4,52071,241صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10766صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن34

4,05363,880صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11338مشترک افق کارگزاري بانک خاورميانه35

3,88261,185صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11521توسعه فراز اعتماد36

2,38137,528صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10748مشترک فراز انديش نوين37

etf1,95830,861درآمد ثابت 11416پارند پايدار سپهر38

1,85529,237صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11562ثابت نامی مفيد39

1,79528,291صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11442مشترک صباي هدف40

1,77227,929صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11449با در آمد ثابت اعتماد ملل41

1,67826,447صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11421ارزش آفرين گلرنگ42

1,61225,407صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11500با درآمد ثابت نگين سامان43

1,44022,696صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11217صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران44

etf1,43422,602درآمد ثابت 11513با درآمد ثابت کمند45

1,40522,145صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10923صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان46

1,30220,521صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11551دوم اکسير فارابی47

1,20719,024صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10929صندوق سرمايه گذاري امين سامان48

1,08017,022صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10720مشترک صنعت و معدن49

etf1,00815,887درآمد ثابت 11459با درآمد ثابت کيان50

etf65110,261درآمد ثابت 11518با درآمد ثابت فيروزه آسيا51

5158,117صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11476نيکوکاري لوتوس رويان52

4657,329صدور و ابطالیدرآمد ثابت 10778صندوق سرمايه گذاري امين ملت53

4006,305صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11411مشترک گنجينه الماس پايدار54

etf3265,138درآمد ثابت 11367پاداش سهامداري توسعه يکم55

etf2814,429درآمد ثابت 11569با درآمد ثابت تصميم56

2604,098صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11148صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز57

etf2594,082درآمد ثابت 10920صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان58

1602,522صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11621گنجينه الماس بيمه دي59

1572,475صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11661پيشگامان سرمايه نوآفرين60

1362,144صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11665صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نو ويرا ذوب آهن61

1201,891صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11391مشترک نوين نگر آسيا62



نام صندوقردیف
شماره ثبت نزد 

سازمان
نوع صدورنوع صندوق

تعداد کل دارندگان 

واحد سرمایه گذاری
تعداد تخصیصی

1101,734صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11420توسعه سرمايه نيکی63

1041,639صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11168صندوق سرمايه گذاري مشترک انديشه فردا64

1001,576صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11427نيکوکاري کشتی ورزش ملی ايران65

48757صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11256نيکوکاري دانشگاه تهران66

39615صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11380نيکوکاري جايزه علمی فناوري پيامبر اعظم ص67

25394صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11290نيکوکاري دانشگاه الزهرا س68

8126صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11419انديشه زرين پاسارگاد69

347صدور و ابطالیدرآمد ثابت 11198صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ورزشی پرسپوليس70

etf6,29514,857,823مختلط  11196صندوق سرمايه گذاري سپهر انديشه نوين1

2,1255,015,548صدور و ابطالیمختلط  11188مختلط گوهر نفيس تمدن2

1,2162,870,073صدور و ابطالیمختلط  10762صندوق سرمايه گذاري توسعه ممتاز3

1,0672,518,395صدور و ابطالیمختلط  11305توسعه پست بانک4

6251,475,161صدور و ابطالیمختلط  10934صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه5

4481,057,395صدور و ابطالیمختلط  11131صندوق سرمايه گذاري مشترک کوثر6

319752,922صدور و ابطالیمختلط  11157صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه7

202476,772صدور و ابطالیمختلط  10885صندوق سرمايه گذاري تجربه ايرانيان8

165389,443صدور و ابطالیمختلط  11239صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آتی9

141332,796صدور و ابطالیمختلط  10615صندوق سرمايه گذاري کارگزاري بانک تجارت10

129304,473صدور و ابطالیمختلط  11304نيکوکاري ايتام برکت11

118278,510صدور و ابطالیمختلط  11222صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر12

110259,628صدور و ابطالیمختلط  11381نيکوکاري ميراث ماندگار پاسارگاد13

102240,746صدور و ابطالیمختلط  11258مشترک نيکی گستران14

98231,305صدور و ابطالیمختلط  10767صندوق سرمايه گذاري مشترک پارس15

98231,305صدور و ابطالیمختلط  10897ارمغان يکم ملل16

88207,703صدور و ابطالیمختلط  10763صندوق سرمايه گذاري مشترک نو انديشان17

صندوق های مختلط
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