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 مقدمه

ز گذاران و با مجوای دارایی سرمایهگذاری در واقع یک نهاد مالی است که به منظور مدیریت حرفه صندوق سرمایه      

ع گذاری با جمسرمایه کند. صندوقسازمان فعالیت می اینسازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و تحت نظارت 

 رایب را امکان این دارایی، سبد مدیریت زمینه در کافیو با استفاده از دانش و تخصص  گذارانآوری وجوه سرمایه

، تاوراق مشارک شامل بهادار اوراق از متنوع سبدی در خود نظر مورد دارایی میزان هر با که کندمی  فراهم گذارانسرمایه

 تمی توان گفواقع در  .مند شوند کرده و از مزایای آن بهرهگذاری سرمایه ،های مالیو سایر دارایی  گواهی سپرده، سهام

حقیقی و حقوقی  گذاری نهاد مالی است که سرمایه های کوچک و خرد را از عموم جامعه اعم از اشخاصصندوق سرمایه

 دهد.یگذاری در مقیاس بزرگ اختصاص مها را به سرمایهده و آننمو جمع آوری

ای هدرباره فرصت کافی و دانش اطالعات نداشتن وقت، کمبود مانند خاصی دالیل به افراد امروزه بسیاری از        

اب خود انتخمازاد ای که برای پس انداز پول معموال گزینه ...له زیاد، ترس از ریسک زیاد و گذاری موجود، مشغسرمایه

ز دست گذاری صحیح را اسرمایه بانک است. در نتیجه فرصت کسب سود بیشتر از طریق گذاری در، سپردهمی کنند

ر ا درامکان دستیابی به بازدهی باالتر از سود بانکی  و صحیحگذاری ابزارهایی که فرصت انجام سرمایه یکی از .دهندمی

 ت. اس گذاریصندوق سرمایهدهد، گذاران  قرار میاختیار سرمایه

 .کندرا حل کالت اقتصادی فرد و کشورتواند بسیاری از مشانداز است که میتر از پسای پیشرفتهگذاری مرحلهیهسرما       

ر کشورمان د. اندگذاران پیدا کرده ن سرمایهمیاگذاری محبوبیت باالیی در رمایههای سدو دهه گذشته صندوق دنیا طی در

فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده  1317دریافت مجوز از سال  ایران نیز نخستین صندوق های سرمایه گذاری با

صندوق سرمایه گذاری، موفق به دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار  111اند. در حال حاضر بیش از 

 کشور شده اند.

 
 

 

 :گذاریگذاری در یک صندوق سرمایهسرمایهمزایای 

  سرمایه گذارانمدیریت حرفه ای دارایی 

 ربهو تج تخصصدانش، یا و ها زمان ها این است که آنگذاری در این صندوقبه طور کلی، دلیل افراد برای سرمایه      

ریت دارایی خود را به اشخاص ها مدیگذاری در این صندوقگذاری ندارند و به همین دلیل با سرمایهکافی برای سرمایه

ی هستند اگذاری با تجربهسرمایهکارشناسان  و تحلیلگران، مدیرانها دارای سپارند. این صندوقمیو متخصص ای حرفه

ها صندوق گذاری در اینبه دست آورند. به همین دلیل، سرمایه سرمایه گذارانکه دائما تالش می کنند سود مناسبی را برای 

  است.تجربه اقدامی مناسب کم گذاران خرد و برای سرمایه
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 گذاریکاهش ریسک سرمایه 

های ، صندوقو اوراق بهادار ایجاد تنوع در دارایی است. بر اساس قوانین سازمان بورس ،کاهش ریسک کی از اصولی      

امل دارایی شها بخشی از این دارایی  .ی های نقدی و اوراق بهادار هستندیگذاری ملزم به تشکیل سبدی متنوع از داراسرمایه

وجهی گذاری را به شکل قابل تکه ریسک سرمایه استبانکی و اوراق مشارکت  سپرده گواهی د ثابت همچونهای با درآم

  می شود.گذاری کاهش می دهد. همین متنوع سازی دارایی ها باعث کاهش ریسک سرمایه

 

 نظارت کامل و داشتن شفافیت اطالعاتی 

های زمانی مشخص گذاری را در بازههای سرمایهصندوق ،حسابرسسه نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی و       

دوق شود. متولی صننان به صورت شفاف اطالع رسانی میدهند. عالوه بر این، تمامی فعالیت های آمورد بازرسی قرار می

اطر ی خگذار آسودگکند که سرمایهاین موارد کمک می نیز به صورت مستمر بر عملکرد صندوق نظارت دارد. تمام

 .بیشتری داشته باشد

 سهولت در نقد کردن سرمایه 

های دهد که برای فروش واحداین امکان را می گذارسرمایهگذاری به گذاری در یک صندوق سرمایهسرمایه      

ضامن توسط  همسئلکند. این تبدیل نقد  به وجه گذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نباشد و به راحتی سرمایه خود راسرمایه

 .شودمی نیز تضمینصندوق  شوندگینقد

 ی )صرفه جویی ناش هاجویی در هزینهگذاری های کالن و صرفهای سرمایهاز مزای یمندبهره

 از مقیاس(

فاده از شوند، بنابراین امکان استهای خرد تشکیل میگذاری از گردآوری سرمایههای سرمایهه صندوقبا توجه به اینک      

ک با ی گذارسرمایه شود. به عنوان مثال، شایدگذاری بزرگ برای دارندگان آن فراهم میمجموعه سرمایهمزایای یک 

 ع آوری شدهجم جم باالی سرمایهرا نداشته باشد، اما با توجه به ح های متنوعگذاری در گزینهسرمایه امکان ،نمیلیون توما

االی بهای بسیار بیشتری بهره مند شود. ضمنا به دلیل حجم شود که از گزینهفراهم می وی، این امکان برای در صندوق

ا هگذاری، خرید و فروش و سایر هزینههای مربوط به تحلیل، بررسی، ارزش گذاری، هزینهسرمایه در یک صندوق سرمایه

 .خواهد داشتهمراه  بهگذار صرفه جویی زیادی و برای سرمایه شدهگذاران سرشکن سرمایه میاندر 
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 انواع صندوق سرمایه گذاری

گذاری در آن ها صحبت کردیم. گذاری و همچنین مزایای سرمایههای سرمایهتا اینجا در مورد ماهیت کلی صندوق       

 تقریباتوان گفت میاین بدان معناست که  .ها استهای سرمایه گذاری، متنوع بودن آنامّا یکی دیگر از مزایای صندوق

 .گذاری وجود داردگذاری و هر میزان ریسک پذیری افراد، نوعی صندوق سرمایهبرای هر نوع سلیقه سرمایه

ریسک پذیری خیلی پایینی دارد و از طرفی دیگر، فردی حاضر است برای کسب سود بیشتر،  ،به عنوان مثال، فردی        

را  اری متناسب با سطح ریسک خودذگتوانند یک صندوق سرمایهمیاد ریسک باالیی را متحمل شود. هرکدام از این افر

 .دنماینانتخاب 

یعنی  .ستهاهای آنترکیب دارایی ،گذاریای سرمایههتوان گفت تفاوت اصلی انواع صندوقبه بیانی ساده می        

ی، سپرده بانکگواهی سک مثل ریهای کمدرصدی از سرمایه خود را در گزینه ،ها با توجه به ماهیت و نوعشانصندوق

ر ادامه با کنند. دگذاری میسرمایه سهامبیشتر مثل  های با ریسکگذاری کرده و یا در گزینهسرمایه ...اوراق مشارکت و 

 .شد دها آشنا خواهیانواع صندوق

 گذاری با درآمد ثابتصندوق سرمایه 

در  .کنندگذاری میرا در اوراق با درآمد ثابت سرمایهآوری شده جمع سرمایه ی درصد  111ا ت 15اهاین صندوق       

سود به نسبت کمی دارند. اما این سود همیشگی است و  ،به همان میزانتوان گفت که ریسک بسیار پایین و نتیجه می

 .گذاران به یک حداقل سود تضمینی دسترسی خواهند داشتتوان گفت سرمایهمی

 درصد( 15 تا 1بین صندوق ) مابقی سرمایه ،و بر اساس مجوزهای مربوطه مدیر صندوق تشخیصبه  هادر این صندوق       

 شود. گذاری میسرمایه در سهام و یا سایر ابزارهای مالینیز 

روز بدر پشتیبانی خود دارند تا در صورت  ضامن نقد شوندگیرا به عنوان  نهاد مالیمعموال یک ها این صندوق       

 ،بانمالی پشتی این نهاد خود،گذاری های سرمایهفروش واحد سرمایه گذاران متقاضیدرخواست  تاییدوقفه در هرگونه 

  د.ماینگذاران پرداخت و پول نقد به این سرمایه ردهرا خریداری ک واحدها
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 گذاری در سهامصندوق سرمایه 

را در اوراق آن مابقی خود را در سهام و  مدیریت حتسرمایه ت ۰۷% حداقل ،گذاری در سهامسرمایه های صندوق      

در این  گذاریکند. ریسک سرمایهگذاری میسرمایه بهادار با درآمد ثابت )اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و ...(

ها ن صندوقلب ایاغ سرمایه گذاران به ارمغان آورند.است و به همین نسبت می توانند سود بیشتری نیز برای  ترها باالصندوق

 .اما حداقل سود تضمین شده ای ندارند هستنددارای ضامن نقد شوندگی 

 گذاری مختلطصندوق سرمایه 

تحت  از دارایی 41۶حداقل  شده وگذاری در سهام سرمایه تحت مدیریت،  از دارایی 61۶ها حداکثر این صندوقدر       

 .دردگگذاری میسرمایه اق مشارکت و گواهی سپرده بانکی و... ()اوراوراق با درآمد ثابت انواع صندوق نیز در  مدیریت

گذاری از منظر سطح ریسک های سرمایهتوان گفت این نوع از صندوقدر خصوص میزان ریسک، به طور کلی می      

ها قگذاری در این نوع از صندوگیرند. سرمایهگذاری در سهام قرار میوق سرمایهمد ثابت و صندآدربا نوع صندوق  دوبین 

 اوراق با درآمد ثابتنیمی از دارایی آن در  حدوداشود. چون متوسط توصیه میپذیری به افراد با سطح ریسک 

های صندوق در اوراقی که از دارایی 41۶حداقل  سرمایه گذاری، برای تعدیل ریسک به عبارتی د.گردمیگذاری سرمایه

نسبت به  یها این است که پتانسیل بازدهی بیشترشود. ویژگی دیگر این صندوقگذاری میی دارند سرمایهدرآمد ثابت

گذاری بخشی از دارایی ها در سهام، حداقل سود تضمین شده ندارند. دارند ولی به دلیل سرمایه درآمد ثابت با هایصندوق

 .ها نیز ضامن نقد شوندگی دارندبسیاری از این صندوق

 

 گذاری قابل معاملههای سرمایهصندوق  (ETF) 

 واحد های( نیز وجود داشته باشند. یعنی ETFهریک از انواع صندوق های فوق الذکر می توانند بصورت قابل معامله )      

ا هدوقاین صنواحدهای . به دلیل امکان خرید و فروش هستند ها در بورس قابل خرید و فروشاین صندوق سرمایه گذاری 

اقع چرا که در واز نقد شوندگی بسیار باالیی برخوردارند ولی ضامن نقدشوندگی ندارند.  ETF هایدر بورس، صندوق

 تعدد خریداران و فروشندگان در بازار، ضامن نقد شوندگی این صندوق هاست.
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 گذاریسرمایه های)یونیت(  واحد 

 در صندوق های مبتنی بر. دارد ابطال و صدور قابلیت که است گذاریسرمایه صندوق یک در ، ءجز کوچکترین      

ارزش اسمی واحدهای سرمایه  .هستند ریال 111/111/1 مبلغ به اسمی ارزش دارای واحدها این( ETFصدور و ابطال )غیر 

)ارزش  ارزش روزانه (،NAVصندوق ) هایدارایی ارزش خالص در تغییر تناسب به گذاری همواره عددی ثابت است. 

 . کندمی تغییر واحدها این بازار(

 اری سرمایه گذ ، دارنده واحدهایهای سرمایه گذاری گفتنی است بر اساس مواد مندرج در امیدنامه و اساسنامه صندوق      

  تواند در مجامع صندوق شرکت نماید.عادی دارای حق رای نیست و نمی

( قابل انتقال به غیر نیستند. به عبارتی ETFبتنی بر صدور و ابطال )غیر همچنین واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های م

 سرمایه گذار بایستی درخواست صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری را صرفا  به مدیر صندوق ارائه نماید. 

ار، در هر دوره زمانی الزم به ذکر است که تمام صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهاد      

صرفا مجاز به صدور تعداد معینی واحد سرمایه گذاری )بر اساس سقف مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار( 

هستند. به طور معمول پس از تکمیل ظرفیت، فرآیند صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید تا زمان دریافت مجوز افزایش 

 سقف جدید، به تعویق میافتد.

 

 دارایی  ارزش خالص(NAV) 

 اوراق بهادار انواع متشکل از هاهای آنسبد دارایی هستند،گذاری فاقد دارایی فیزیکی های سرمایهاز آنجایی که صندوق     

 دهدهنلیهای تشکدارایی )ارزش بازار(  در هر روز بر اساس ارزش روزا هبنابراین خالص ارزش دارایی. و یا وجه نقد است

 کاری بعد روز صبح در معموال  )که های موجود در صندوقدارایی روزانه خالص ارزش .محاسبه است قابل ،صندوق

مبنای خرید و فروش واحدهای  ،گردد(محاسبه و بعدازظهر روز کاری بعد در سایت صندوق قابل مشاهده می

 .گیردصورت میگذاری یا ابطال واحدهای سرمایه و که تحت عنوان صدور است گذاریسرمایه
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پس از ارزشگذاری و قیمت گذاری روزانه  مجموع دارایی های صندوق )اعم از اوراق مشارکت، گواهی سپرده       

به  از تفاضل مجموع دارایی ها و مجموع بدهی های صندوق  گذاریهای سرمایهصندوق  NAVبانکی، سهام و ...( ، 

 :شودبه صورت زیر محاسبه مینیز دست می آید. خالص ارزش دارایی های هر واحد 

 

مجموع بدهیها −مجموع داراییها  

تعداد واحدهای صندوق
 )نرخ ابطال( های هر واحدخالص ارزش دارایی=   

 

 و ابطال  صدور نرخ 

 هر واحد یهاییدارا روز از خالص ارزش شیب یهمواره اندک یگذارهیسرما یواحدها( )قیمت خرید صدور نرخ      

شده  جذبنقد  هووجبا  بایدی، مدیر صندوق گذارهیواحد سرماهر صدور  ندآیفر ه منظور انجامآن است که ب است. علت

به  نیبنابرا .دینمااقدام  در صندوق گذاریبرای متقاضی سرمایه های مجازبهادار و یا سایر داراییاوراق  دیخر نسبت به

، معموال نرخ صدور مقداری باالتر از نرخ دارایی های مجاز در بازاریا سایر علت اختالف قیمت خرید و فروش اوراق و 

 ابطال واحدهای سرمایه گذاری است.

 

 کیکه  یدر زمانقیمتی است که )قیمت فروش واحدهای سرمایه گذاری(  یگذارهیسرما یواحدها ابطال نرخ      

رار ق به وی پرداخت یمبنا ،را دارد د در صندوقصندوق و یا نقد نمودن بخشی از دارایی خواز  خروج گذار قصدسرمایه

واحد  ابطال نرخ، آنپس از  ی صندوق را به فروش رسانده تاهاییدارابخشی از  بایدمدیر صندوق زمان  نی. در اردیگیم

  گردد. محاسبهی گذارهیسرما

جه به که بدون تو آورد یگذار فراهم مهیسرما یبرا را نانیاطم نیا یگذارهیسرما یهاابطال صندوق طیشرا مهیا بودن      

ود خگذاری ناشی از ابطال واحدهای سرمایه وجهصندوق،  یگذارهیسرما موجود در سبد داراییقابل معامله بودن  زانیم

ر منتشر شده ب )شرایط ثبت درخواست ابطال و زمان واریز وجه ناشی از ابطال هر صندوق در امیدنامه .دینما افتیرا در

 (شده است.ذکر  های سرمایه گذاری سایت صندوق روی
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 اندوخته پایدار سپهرسرمایه گذاری صندوق 

  صندوق اندوخته پایدار سپهرسرمایه گذاری در 

با درآمد ثابت تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر  از نوع هاییکی از صندوق سپهر پایدار اندوخته صندوق      

اندوخته "به  1315تأسیس و آغاز به فعالیت نمود و در سال  11/11/1311در تاریخ  "آگاه سپهر"است. این صندوق با نام 

 است.  بانک صادرات ایران. ضامن نقدشوندگی این صندوق دادتغییر نام  "پایدار سپهر

  از طریق سایت صندوق نامثبت نحوه: 

ورود "با انتخاب گزینه  www.apsepehr.irگذار پس از مراجعه به سایت صندوق به آدرس سرمایهبدین منظور        

 شود.می "ورود به سامانه" وارد صفحه "گذارانسرمایه

 
 

 
 
 

 

 
 

     

http://www.apsepehr.ir/
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چنانچه سرمایه گذار تا کنون سابقه سرمایه گذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر را نداشته و برای نخستین بار           

به  "ثبت نام"با کلیک بر روی گزینه صفحه فوق  طریق ، صرفا بایستی از را داردقصد  سرمایه گذاری در این صندوق 

سرمایه گذارانی که قبال سابقه سرمایه گذاری در صندوق را داشته اند، برای استفاده از  توجه:) :منتقل شود صفحه زیر

خدمات سایت صندوق، نیاز به ثبت نام ندارند(

کلیک ( 6)شماره  "ثبت نام" بایستی بر روی ،(5تا  1)شماره های  اطالعات درخواستی در صفحه فوق، پس از درج   

شود.

1
2
3
4

5
6
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 ورود 

نام و نسبت به فعالسازی حساب کاربری خود اقدام نموده باشد، قبال در صندوق ثبت ،جدیدگذاردرصورتی که سرمایه      

، شده است( تعریف وی)که در مرحله ثبت نام توسط این صفحه، با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور از طریقتواند می

سرمایه گذارانی که قبال سابقه سرمایه  توجه:)وارد صفحه شخصی شده و از امکانات موجود در سایت استفاده نماید. 

دریافت "گذاری در صندوق را داشته ولی تابحال از خدمات صندوق استفاده ننموده اند، کافی است تا با استفاده از گزینه 

 نسبت به ایجاد آنها اقدام نموده و سپس از خدمات سایت صندوق استفاده نمایند.( "نام کاربری و رمز عبور

 

 فراموشی رمز عبور 

فراموشی رمز "با کلیک بر روی گزینه  گذار، نام کاربری و کلمه عبور را فراموش کرده باشد،در صورتیکه سرمایه       

 گردد. با تکمیل اطالعات فرم زیر وارد صفحه بازیابی رمز عبور می و  "عبور

 شماره تلفن همراهی باشد که در هنگام ثبت نام  همانبایست شماره تلفن همراه وارد شده در فرم زیر می :توجه

 اولیه در صندوق ثبت شده است.

 

 

1 
2 

3 
4 
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سرمایه گذار پس از تکمیل اطالعات مورد نیاز در فرم فوق و کلیک بر روی گزینه بررسی اطالعات وارد صفحه ذیل 

 گردد:می

 
 

واند نسبت تمی بر روی تلفن همراه خود، گذار پس از تکمیل اطالعات در فرم فوق و دریافت کد اعتبار سنجیسرمایه     

 نام کاربری و رمز عبور جدید اقدام نماید. ستفاده ازابه 

 

کد ملی تمامی سرمایه گذارانی که از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون نسبت به سرمایه گذاری در آن  توجه:      

اند، در نرم افزار سایت تعریف شده و استفاده از خدمات این سایت برای ایشان بدون نیاز به ثبت نام اقدام نموده

 رم مربوطه امکانپذیر است. و تکمیل ف "دریافت نام کاربری و رمز عبور"مجدد، و با انتخاب گزینه 

 

 گذاری و ثبت درخواست صدوراقدام به سرمایه 

 پذیر است.گذاری از دو راه امکانواحدهای سرمایه)خرید( صدور به منظورواریز وجه به حساب صندوق 

 

 یک( واریز وجه به حساب صندوق از طریق درگاه اینترنتی )روش غیر حضوری(

گذار قصد انتقال وجه از طریق کارت بانکی به حساب صندوق را داشته باشد الزم است ابتدا از در صورتی که سرمایه      

  ود.انتخاب ش "الکترونیکوسیله پرداخت صدور به "منوی خدمات، گزینه صدور را انتخاب نماید. سپس گزینه 

 الکترونیک:مراحل ثبت درخواست صدور به وسیله درگاه پرداخت 

 ید؛تغییر نما سبزرا فعال نموده تا از رنگ سیاه به رنگ  "صدور به وسیله پرداخت الکترونیک"دکمه  (1

 انتخاب درگاه پرداخت صادرات؛ (1
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 تعیین مبلغ موردنظر برای سرمایه گذاری؛ (3

 ."ثبت" گزینهانتخاب  (4

 

 
 

به  وز بعدر، وجوه واریزی از طریق درگاه اینترنتی بانک مرکزی درگاه شاپرکبه علت فرآیند مربوط به تسویه توجه: 

یرد به پذگذاری که از طریق درگاه اینترنتی صورت میگردد. از این رو صدور واحدهای سرمایهحساب صندوق واریز می

 گردد.تاریخ و با نرخ صدور روز کاری بعد ثبت و محاسبه می

 های پرداخت اینترنتی، روزانه هر کدملی صرفاً به علت قوانین وضع شده از سوی بانک مرکزی بر روی درگاه

های کارت بانکی متفاوت( از طریق درگاه 1میلیون تومانی از  51تراکنش  1میلیون تومان ) 111مجاز به پرداخت 

 .استپرداخت اینترنتی 

 

 خ و شوند، به تاریپنج شنبه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی ثبت می هایهای صدوری که در روزدرخواست

 نرخ روز شنبه تأیید و محاسبه خواهند شد.

 

زینه و کلیک بر روی گ و رمز پویا  با تکمیل اطالعات کارت بانکی ،پس از ورود به صفحه درگاه پرداخت آنالین      

 شود.پرداخت، صفحه تکمیل فرآیند خرید گشوده می

 

 

 

1 

2 

3 
4 
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 صورت "تکمیل فرآیند خرید"بر روی گزینه  کلیکالزم به ذکر است پایان عملیات واریز به حساب صندوق با  

 . پذیردمی
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 دو(  واریز وجه به حساب صندوق و ثبت اطالعات فیش واریزی )روش حضوری(

 

به آسانی و از طریق  ،صادرات ایرانتواند پس از مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک گذار میسرمایه

بلغ مورد نظر خود را به فیش واریزی، م  

 حساب صندوق اندوخته پایدار سپهر به شماره 0303030000002 واریز نماید.

( حواله های پایا و ساتنابا استفاده از  –)شعب سایر بانک ها تواند از طریق انتقال بین بانکی همچنین می

از طریق شماره شبا نسبت به انتقال  بانکی مبدا، به نام خود سرمایه گذار باشد،منوط بر اینکه حساب 

نماید.اقدام  وجه به حساب صندوق نزد بانک صادرات ایران  

 
IR62 0190 0000 0020 2023 3330 06 

 صندوق سرمايه گذارى اندوخته پايدار سپهر

 

سپهر در شعب بانک و یا انتقال  پایداراندوخته هنگام تکمیل فرم واریز وجه به حساب صندوق توجه: 

بین بانکی، حتما در فیلد شناسه واریز، "کد ملی" سرمایهگذار درج گردد. در غیر این صورت، تراکنش 

 مذکور به درستی انجام نشده و وجه به صورت اتوماتیک، به حساب بانکی مبدا عودت داده میشود.

 

، صندوق های سرمایه گذاری صرفا قوانین مبارزه با پولشوییدر نظر داشته باشید که مطابق با توجه: 

از حساب بانکی متعلق به  منحصرامجاز به ثبت و تایید درخواست های صدوری هستند که مبلغ واریزی 

شخص سرمایه گذار به حساب بانکی صندوق انتقال یافته باشد. یعنی بایستی لزوما حساب بانکی مبدا ، 

متعلق به سرمایه گذار ذینفع در صندوق باشد. لذا در صورت وجود هرگونه مغایرت، صندوق ملزم است با 

ام نماید.مبلغ واریز شده اقد عودترعایت مراتب اداری نسبت به   
    

ه شرح های مشخص شده ببایست نسبت به ثبت اطالعات مربوط به فیش واریزی در محلگذار میدر مرحله بعد سرمایه   

 زیر در سایت صندوق اقدام نماید.

 مراحل ثبت درخواست صدور به وسیله فیش واریزی:

 انتخاب شماره حساب صندوق؛ (1

 گذاری؛وارد نمودن مبلغ سرمایه (1

 گذار در قسمت شماره فیش واریزی؛نمودن کدملی سرمایهوارد  (3

 وارد نمودن تاریخ فیش واریزی؛ (4

 بارگذاری تصویر فیش واریزی؛ (5

 ثبت. گزینهانتخاب  (6
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 توجه:

 ذیرد.پ گذاری به حساب بانکی صندوق انجامبایست صرفاً پس از واریز مبلغ سرمایهثبت درخواست صدور می 

 که واریز به آن صورت گرفته است، دقت شود. واست صدور، در انتخاب شماره حسابیدر زمان ثبت درخ 

 
 

  بارگذاری تصویر فیش واریزی به حساب صندوق الزامی است. توجه داشته باشید که عدم بارگذاری فیش

 گذاری خواهد بود.واریزی به منزله عدم تکمیل فرآیند سرمایه

 

 

شده است که در قسمت  نهاییدرخواست صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری، هنگامی ثبت ماً دقت شود حت      

 قرار گرفته باشد. پیش نویسدر حالت  "سفارش ها"

گذاری در صندوق، شده و ثبت درخواست صدور واحدهای سرمایه تواند پس از اتمام مراحل یادگذار میسرمایه      

 نماید. پرینتگذاری را دریافت و در صورت تمایل اعالمیه صدور واحدهای سرمایه

 

 

 

 

 

1 
2 3 
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 ثبت درخواست ابطال

 احدهایو ابطال نسبت به ثبت درخواست د مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق،رموا مطابق با تواندمی گذارسرمایه     

 .را دریافت نماید )نرخ ابطال( وجه متناظر با ارزش روز واحد نموده و اقدام گذاری خودسرمایه

 است: حضوری و غیر حضوری امکانپذیراین کار به دو طریق 

 

 یک( ثبت درخواست ابطال از طریق سایت صندوق ) روش غیر حضوری(

پس از انتخاب گزینه ابطال، صفحه زیر گشوده   تخاب شود.بدین منظور الزم است از منوی خدمات، گزینه ابطال ان

  شود:می

 گذاری مد نظر جهت ابطال و کد امنیتی وارد و سپس ثبت شود.در این قسمت الزم است تعداد واحدهای سرمایه

طابق تصویر گردد. مارسال میگذار پیامکی حاوی کد اعتبارسنجی به تلفن همراه سرمایه، "ثبت" گزینهپس از انتخاب 

 شده وارد شود.زیر کد پیامک شده، در قسمت مشخص 

 

1 
2

  
1 

3

  
1 

1

  2 
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 : توجه

 است پذیرامکان چهارشنبه تا شنبه کاری روزهای 11 الی 1 ساعت از ابطال درخواست ثبت. 

 "ساعت پایان در شده ابطال واحدهای تعداد اسمی ارزش واریز: ظهر 11 ساعت از قبل "ابطال درخواست ثبت 

. پذیردمی صورت بعد کاری روز در ابطال نرخ و اسمی ارزش التفاوتمابه واریز و کاری روز همان اداری

 است( تومان هزار صدیک گذاری،سرمایه واحد هر اسمی ارزش)

 ساعت پایان در گذاریسرمایه واحدهای ابطال از ناشی وجه واریز: ظهر 11 ساعت از بعد ابطال درخواست ثبت 

 .پذیردمی صورت ابطال درخواست ثبت از بعد کاری روز اداری

 
 

 

 

دو(  ثبت درخواست ابطال از طریق مراجعه به شعب منتخب بانک صادرات ایران )روش 

 حضوری(

 

به یکی از شعب  ظهر، 11ساعت قبل از تا ، ثبت درخواست ابطال به منظورد توانگذار میسرمایه ،درصورت تمایل      

 د.د، مراجعه نمایدارندسترسی به نرم افزار صندوق منتخب بانک صادرات ایران که 

اطالع از شعب دارای دسترسی ثبت درخواست ابطال با واحد خدمات  به منظورد نتوانمی ان گرامیگذارسرمایه: توجه

 د.نمایفرتماس حاصل  111-41351  مشتریان به شماره

 
 

 

 ذاری جدید از محل سود تقسیمیگصدور واحدهای سرمایهبت درخواست ث 

 جددگذاری مامکان سرمایهنماید، گذاران خود ارائه مییکی از خدماتی که صندوق اندوخته پایدار سپهر به سرمایه     

در د توانگذار میصورت اتوماتیک است. سرمایهگذاری بهسود ماهیانه در صندوق و صدور واحدهای جدید سرمایه

ذاری گحدهای صندوق شده و بازدهی سرمایهصورت تمایل با فعالسازی این سرویس، هرماه مالک تعداد بیشتری از وا

 د.از این طریق به آسانی افزایش ده خود را

 

ر در سایت صندوق مراجعه نموده و مطابق با تصوی پروفایل کاربریاست از منوی خدمات، به قسمت  بدین منظور کافی    

 د. ه فعالسازی این سرویس اقدام نماینسبت بزیر 
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تواند درصد مورد نظر خود جهت صدور اتوماتیک واحدهای جدید از محل سود ماهیانه را گذار میهمچنین سرمایه      

درصد دیگر، واحدهای  11درصد از سود ماهیانه را دریافت نموده و با  11نیز تعیین نماید. به طور مثال اگر تمایل دارد 

 وارد شود.  11سمت مربوطه عدد ۶بایست در قگذاری جدید صادر شود، میسرمایه

حساب  تواند فعال و یا غیرفعال )واریز سود ماهیانه بههای مختلف میگذار در ماهاین گزینه بسته به تصمیم سرمایه: نکته

 بانکی( شود. همچنین امکان تغییر درصد تعیین شده نیز در سیستم وجود دارد.

 های صدور و ابطالدرخواست دریافت سابقه 

های صدور و ابطال خود درخواستتواند تمامی گذار میسرمایه "هاسفارش"در منوی خدمات و با استفاده از گزینه       

 مشاهده نماید.در بازه های زمانی موردنظر را 
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 گذاردریافت گردش حساب سرمایه 

گذار می تواند جزئیات گردش حساب اعم از صدور ، سرمایه"گردش حساب"در منوی خدمات و با استفاده از گزینه       

 هایها را مشاهده نماید. همچنین امکان دریافت خروجی مورد نظر بر اساس فرمتو تمامی واریزها و پرداخت و ابطال

  وجود دارد. موجود در سایت

 
 
 

 گذاریهای سرمایهمشاهده گواهی 

گذار صادر شده و معرف تعداد واحدهای گذاری، سندی است که از طرف صندوق به نام سرمایهگواهی سرمایه     

 ست. ا غیر قابل انتقالگذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر، گذاری در تملک وی است. گواهی سرمایهسرمایه

 
 

حه انتخاب شود. در این صف "هالیست گواهی"، از منوی خدمات، گزینه بدین منظور الزم است پس از ورود به سایت

ن باشد. همچنیگذاری قابل مشاهده میگذاری، تاریخ صدور و نوع سرمایهجزئیات شماره گواهی، تعداد واحدهای سرمایه

 در این صفحه امکان دریافت آخرین گواهی معتبر نیز وجود دارد.
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  اندوخته پایدار سپهر و آشنایی با سایر  صندوقبه منظور کسب اطالعات بیشتر و مشاهده ویدیوهای آموزشی

تامین سرمایه سپهر در اینستاگرام و آپارات به نشانی زیر  می توانید به صفحات صندوق های سرمایه گذاری

 مراجعه فرمایید:
 

 
https://www.aparat.com/sepehrib 

 

 
https://www.instagram.com/sepehrib 
  

https://www.aparat.com/sepehrib
https://www.instagram.com/sepehrib
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 پاسخ به پرسش های متداول

 

 چیست؟ سرمایه گذاری در صندوق باسپرده بانکی تفاوت  -1

 سپرده درصدی 15 نرخ از عمدتا درصد قابل توجهی  یکساله، سررسید از قبل سپرده های بانکی بستن صورت درالف( 

بطال واحد ا ،اندوخته پایدار سپهر گذاری سرمایه صندوق در ولی .شد خواهد کسر )نرخ شکست( جریمه عنوان به بانکی

 .دنمای می دریافتروزشمار  سود ،ابطال زمان تا گذارسرمایه  و نداشته ای جریمه های سرمایه گذاری

نسبت به  دانتو میصندوق در هر زمان  گذارسرمایه ولی نیست و یا کاهش افزایش قابلبلند مدت، بانکی  سپردهمبلغ ب( 

 .اقدام نماید خود سرمایه افزایش و یا کاهش

 مراجعه انکب شعبصورت حضوری به  بهتا سپرده گذار الزم است عمدتا سپرده های بانکی  یا بستن و افتتاح برایج( 

 صورت بهواحدهای سرمایه گذاری  ابطالیا  و صدورسرمایه گذاری در صندوق، اعم از  مراحل تمامی ولی نماید

 .است انجام قابلنیز  /غیرحضوریاینترنتی

  د.نداربر خالف سپرده بانکی، سرمایه گذاری در صندوق فاقد محدودیت زمانی است و نیاز به تمدید سالیانه د( 

بانک ) ضامن نقدشوندگیدارا بودن  به دلیل اندوخته پایدار سپهر ثابتمد گذاری با درآ سرمایه صندوق توجه:

، پرداخت سود شمار روزبصورت  سودمحاسبه  سپرده های بانکی، ، بازده باالتر نسبت به، ریسک پایینصادرات ایران(

 .دشو می محسوب گذاریسرمایهبسیار مناسبی جهت  گزینه بصورت ماهیانه و ...

 

 در صندوق اندوخته پایدار سپهر، محدودیت سنی وجود دارد؟آیا برای ثبت نام  -2

هنگام ذار گسرمایههر  الزم است فقط و  شتهوجود ندا گذاری در صندوقگونه محدودیت سنی برای ثبت نام و سرمایههیچ

 را معرفی نماید. است به نام خودش ایران که حتما  بانک صادرات ی درحسابثبت نام، 

 م مشخصات سرمایه گذاران دسترسی پیدا کرد؟چگونه می توان به فر -3

برای دریافت فرم مشخصات سرمایه گذاران می بایست به قسمت مراحل سرمایه گذاری در سایت صندوق مراجعه و از 

نجام در صورت ا د. شایان ذکر استنمودریافت  را فرم پذیره نویسی "دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری"بخش 

 تایید گردد.شعبه مربوطه این فرم باید توسط  فرآیند احراز هویت در شعب بانک،
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 چه مقدار است؟ته پایدار سپهر اندوخگذاری در صندوق حداقل میزان سرمایه -8

وجه ) با ت گذاری است.گذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر معادل نرخ صدور یک واحد سرمایهحداقل میزان سرمایه

به فرآیند محاسبه نرخ صدور و به منظور جلوگیری از رد خواست، توصیه می شود سرمایه گذارانی که تنها به میزان خرید 

سرمایه گذاری دارند، مبلغی بیشتر از نرخ صدور یک واحد به حساب صندوق واریز نمایند. روشن است یک واحد ، قصد 

 ، مبلغ مازاد )تتمه صدور( به حساب سرمایه گذار عودت داده می شود. که پس از محاسبه دقیق نرخ صدور

 ود. نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری در صفحه اول سایت صندوق بصورت روزانه درج می ش

و یا  کارمزددر صندوق اندوخته پایدار  سپهر، واحدهای سرمایه گذاری ابطال  یا آیا صدور و -9

 دارد؟جریمه ای 

 .ای نداردجریمهکارمزد و یا سپهر،  اندوخته پایداردر صندوق  های سرمایه گذاریواحد ابطالیا و  صدورخیر، 

 شد؟توان از ثبت درخواست صدور و ابطال مطمئن چگونه می -1۰

ود به حساب کاربری خ دمی توانسرمایه گذار  ،یا ابطال درخواست صدور و ثبت فرآیند انجام صحت از اطمینان رایب

 عنیی باشد، نویس پیش حالت به درخواست وضعیت ،"هاسفارش" قسمت چنانچه در مراجعه نموده و  صندوق، درسایت

 است. شده انجام درستی به درخواست ثبت

 ثبت درخواست ابطال، امکان حذف آن وجود دارد؟آیا پس از  -11

باشد و عالمت سطل  "پیش نویس"در وضعیت  ، منوی خدمات در قسمت سفارش ها از درخواست ابطالتا زمانی که 

ار می بایست سرمایه گذوجود دارد. بدین منظور ابطال درخواست  و لغو زباله نیز در کنار آن مشاهده گردد، امکان حذف

 خود اقدام نماید.ابطال عالمت سطل زباله، نسبت به حذف درخواست با انتخاب 

 شود؟ گذار واریز میچیست و چه زمانی به حساب سرمایه تتمه صدور -12

عبارتی دیگر امکان صدور بخشی از یک واحد ه . باستواحد یک خرید ها گذاری در صندوقمترین میزان سرمایهک

 گذاریواحد سرمایه 1 وجه واریزی که معادل آن نتواننرخ صدور، هر مقدار از دقیق وجود ندارد. لذا پس از مشخص شدن 

 گذار واریزتحت عنوان تتمه صدور به حساب سرمایه ،درخواست صدورروز کاری بعد از تایید  3، تا صادر نمود جدید

بعدازظهر  1موال پس از ساعت صدور هر روز، در روز کاری بعد، محاسبه و معدقیق )حتما توجه شود که نرخ  گردد.می

 در سایت صندوق درج می گردد(



 

24
 

 

 ؟استقابل مشاهده  مانی در حساب کاربری سرمایه گذارچه زواحدهای جدید صادر شده  -13

روز کاری بعد از یک  14گذاری جدید تا ساعت درخواست صدور واحدهای سرمایه ،در صندوق اندوخته پایدار سپهر

د. گرد تأیید شده و تعداد واحدهای صادر شده جدید در سایت صندوق قابل مشاهده میدریافت وجه توسط صندوق، 

)الزم به یادآوری است در واریزی های اینترنتی اعم از درگاه پرداخت الکترونیک سایت، نرم افزار همراه صندوق و یا از 

تا  راین فاصله میان اینگونه واریزهاز بعد به حساب صندوق واریز شده بنابرو یکشده،  واریز، وجه دستگاه پوزطریق 

 (.مشاهده واحدهای جدید در حساب کاربری، دو روز کاری خواهد بود

 ابطال چه زمانی واریز می شود؟ناشی از ثبت درخواست مبالغ  -14

 تعداد اسمی ارزش واریزدرخواست ابطال خود را ثبت نماید، ظهر،  11چنانچه سرمایه گذار قبل از ساعت بطور معمول 

 بعد کاری روز در ابطال نرخ و اسمی ارزش التفاوت مابه واریز و روز همان اداری ساعت پایان در شده ابطال واحدهای

 تومان هزار یکصد گذاری سرمایه واحد هر اسمی ارزش -)واریز طی دو مرحله صورت می گیرد . پذیرد می صورت

 الابط از ناشی وجه واریزنماید،  اقدامدرخواست ابطال ظهر نسبت به ثبت  11سرمایه گذار بعد  از ساعت است( و چنانچه 

 .دپذیرمی صورت بعد کاری روز اداری ساعت پایان در)بر اساس نرخ ابطال( طی یک مرحله و  گذاریسرمایه واحدهای

) الزم به ذکر است بر طبق امیدنامه صندوق، فرصت واریز وجوه  ناشی از ابطال بین دو تا هفت روز کاری پس از ثبت 

 درخواست ابطال است(

د تا قبل از محاسبه دقیق نرخ ابطال، امکان تسویه حساب کامل با سرمایه گذار وجوبا توجه به اینکه  مهم:بسیار توصیه )

نداشته و بعضا مشکالت نرم افزاری موجب وقفه در انجام محاسبات و در نتیجه تعویق در تسویه حساب و واریز وجه می 

وجه نقد ناشی از ابطال در تاریخ  گردد، حتما سرمایه گذاران گرامی که به هر دلیل ) از جمله پاس کردن چک و ...( به

خاصی نیاز مبرم دارند، حداقل دو تا سه روز کاری قبل از آن ، نسبت به ثبت درخواست ابطال خود اقدام نموده و از 

موکول نمودن ثبت درخواست به روز و لحظه آخر جدا خودداری نمایند. همچنین توجه شود که تمام واریزی های صندوق 

و واریز وجه به حساب سرمایه  گرفتهناشی از ابطال، تتمه صدور و ... در پایان روز کاری صورت  اعم از سود، وجوه

 (.نیستصبح امکانپذیر تایم گذاران در 

گذاری و یا تتمه صدور به چه شماره حسابی واریز مبالغ حاصل از ابطال واحدهای سرمایه -15

 ؟شودمی

 .شودمی اریزو اعالمی سرمایه گذار هنگام ثبت نام، حساب شماره پایدار سپهر به اندوخته صندوق از پرداختی مبالغ تمامی
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 صدور به علت پرشدن سقف صندوق چیست؟درخواست منظور از عدم امکان ثبت  -16

 ریگذاصدور واحدهای سرمایه امکان بورس و اوراق بهادار، سازمان ازدریافتی  مجوز به توجه بادر هر مرحله   صندوق هر

دور ص ،شود خریداریگرامی  گذارانتوسط سرمایه واحدها، اینتمام  که صورتی در. دارد را تعداد مشخص و معینیبه 

  .واحد جدید تا دریافت مجوز افزایش سقف جدید موقتا امکانپذیر نخواهد بود

 منظور از ضامن نقدشوندگی چیست؟ -1%

 صندوق کی واحدهای نقدشوندگیقابلیت  افزایش آن یوجود فلسفه که است حقوقی شخصیتی نقدشوندگی، ضامن

ه وج به قتضیو در زمان م در بدون دغدغه را خود گذاری سرمایه واحدهای بتواند گذارسرمایه است تا گذاری سرمایه

  .نقد تبدیل نماید

 آیا صندوق اندوخته پایدار سپهر ضامن نقدشوندگی دارد؟ -18

 است. بانک صادرات ایرانضامن نقدشوندگی صندوق اندوخته پایدار سپهر، 

 ؟به چه معناست رد سیستم عدم تایید درخواست صدور به دلیل -19

داکثر ح)بنا به نحوه واریز وجه اعم از اینترنتی و یا فیش واریزی(  صدورتایید درخواست  ،شد گفتهپیشتر نیز که همانطور

 قابل یرتغی تواندمی مدت این در قیمت ،بازار شرایط به توجه با که شودمی انجام وجه واریز از پس کاری روز دو نرخ به

بعد)بسته به اینکه  روز دو و کرده واریز ریال 1،111،111 سرمایه گذار گیریمدر نظر می مثال برای. باشد داشته یتوجه

 رسیده ریال 1،131،111 به واحد هر نرخ صدور تایید درخواست،  هنگام در یا حضوری باشد( و اینترنتی صورتبه  واریز

حدودا هفت روز کاری به  مدت ظرف گذارسرمایه وجه و نبوده پذیر امکان ،صدور درخواست تایید این حالت در .است

واحد، به دلیل اینکه نرخ صدوری که  یکخرید  درخواست صورت در شودمی )توصیه. شودمی داده عودت حساب وی

ز نرخ مندرج ابیشتر  گذار مبلغی، سرمایهاستشود مربوط به یک یا دو روز کاری قبل بر روی سایت صندوق، مشاهده می

ق بدیهی است پس از محاسبه دقی درخواست صدور، مواجه نگردد. یواریز نماید تا با رد سیستمبر روی سایت صندوق 

 (ر عودت داده خواهد شد.نرخ صدور، مبلغ اضافی واریز شده به حساب سرمایه گذا

 ؟استنرخ سود صندوق اندوخته پایدار چقدر   -2۰

صندوق به منظور حفظ و بهبود بازدهی سرمایه گذاری در  ، 1311در اوایل سال کاهش نرخ سود سپرده بانکی  با توجه به

 15۶طبق مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، در سهام و از منابع صندوق  15۶ تا سقف، اندوخته پایدار سپهر



 

26
 

همچنین بر اساس مجوز سازمان بورس و تایید مجمع . می گرددسرمایه گذاری  با درآمد ثابت مابقی در اوراق بهادار

نوی، ا اطالع ثامیزان سود واریزی ماهیانه، ت بر ی صندوقجلوگیری از تاثیر نوسانات ارزش دارایی ها صندوق، به جهت

بصورت ماهیانه به حساب سرمایه )مبنای سالیانه و بر اساس ارزش اسمی هر واحد( درصد از سود محقق شده  13تا  11بین 

صندوق باقی مانده و مجددا صرف انجام سرمایه گذاری  NAV صورت تحقق در و مابقی آن در گذاران گرامی واریز شده

های جدید می شود. لذا موجب بهبود عملکرد و افزایش بازدهی صندوق می گردد. بنا بر ماهیت محاسبات در صندوق، 

در صندوق قابل  سود محقق شده مازاد در نرخ ابطال روزانه منعکس شده و لذا در میزان دارایی فعلی سرمایه گذاران

 اهده است. مش

سود مورد انتظار منوط به بازدهی و کسب در طی دوره اجتناب ناپذیر بوده و  NAVبروز نوسانات این تغییرات،  بر بنا

 ماندگاری بلندمدت )حداقل دو ماه( در صندوق است. 

 موعد واریز سود ماهیانه چه زمانی است؟ -21

 پذیرد.صورت می 11الی  17حدفاصل ساعت  ام هر ماه 15اولین روز کاری بعد از روز واریز سود ماهیانه در 

 گذاری خود را دریافت نماییم؟چگونه گواهی سرمایه -22

 گذاری اقدام نمود.نسبت به دریافت آخرین گواهی سرمایه توانبا مراجعه به حساب کاربری در سایت صندوق می

 امنیت کافی برخوردار است؟ از www.apsepehr.irآیا سایت -23

 ( و نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتالenamadالکترونیکی ) اعتماد نماد دارای www.apsepehr.ir سایت

(samandehi.ir)  امیتم به منظور دسترسی به پروفایل کاربری، "گذارانورود سرمایه"صفحه در . همچنین است 

 .رعایت شده است امنیتی هایالزامات و پروتکل

 از نرخ ابطال بیشتر است؟ واحدهر  روزانه صدورچرا نرخ  -24

 نیاست. علت ا صندوق یهاییدارا روز از خالص ارزش شیب یهمواره اندک یگذارهیسرما یواحدهاروزانه  صدور نرخ

 دیابصندوق  ریمد ،یگذارهیصدور واحد سرما ندآیفرو انجام  صندوق هب دینقد جد وجهورود تفاوت آن است که با 

با توجه به اختالف میان قیمت خرید و فروش  نیبنابرا. دینمادر صندوق اقدام و...  جدید  بهاداراوراق  دیبه خر نسبت 

 ابطال است.  NAVدارایی ها از جمله اوراق بهادار در بازار، همواره نرخ صدور باالتر از 

پرداخت قرار  یمبنا ،را دارد صندوقاز  خروج گذار قصدسرمایه کیکه  یدر زمان یگذارهیسرما یابطال واحدها نرخ

نجام امربوط به  یهانهیو پس از کسر هز یگذارهیسرما سبدی هاییدارابخشی از زمان با فرض فروش  نی. در اردیگیم

http://www.apsepehr.irدارا.سایت
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نسبت به ثبت زمانی که سرمایه گذار، در واقع  گردد.یم محاسبهی گذارهیابطال واحد سرما نرخ، در بازار معامالت

 قیمت فروش از آنجایی که  می رساند، می نماید، صندوق بخشی از دارایی هایش را به فروش  اقدامدرخواست ابطال 

 است. کمتر ،صدورهر روز، از نرخ  ابطال، نرخ استتر ، پایینمجدد آن از قیمت خرید دارایی در بازار 

 ابطال چیست؟NAV صدور و  NAV منظور از  -25

های ابطال و با فرض کسر قیمت فروش هر واحد صندوق است که بر پایه خالص ارزش دارایی ابطال، NAV منظور از

گیرد. شود و مبنای خالص پرداخت به شخص قرار میهای سبد تعیین میهای مربوط به معامالت از بهای فروش داراییهزینه

فته های صندوق فروش رین است که داراییکند، فرض بر اگذاری واحدهای صندوق را ابطال میعبارتی وقتی سرمایهبه

صدور، قیمت  NAV شود. منظور ازگذار عودت داشته میشده و سپس وجه نقد به سرمایهو هزینه معامالت آن پرداخت

 شود و همواره اندکی بیش از خالصهای صدور تعیین میدارایی خرید هر واحد صندوق است که بر مبنای خالص ارزش

ند یآت این است که وجه نقد حاصل از فرگذاری است. علت تفاوهای صندوق به ازای هر واحد سرمایهداراییارزش روز 

ی مستلزم طور طبیعگذاری، باید توسط مدیر صندوق به خرید اوراق بهادار جدید اختصاص یابد که بهصدور واحد سرمایه

، حوالی هر واحد، روز کاری بعدروزانه ابطال  NAV وروزانه صدور  NAV ت.اخت هزینه ای بابت خرید اوراق اسپرد

 .شوداز طریق سایت اختصاصی صندوق اعالم می  14ساعت 

 دهد؟چیست و چه مواقعی رخ می 1۰۰15خطای  -26

سرمایه گذار، به عنوان سرمایه گذار جدید در سایت صندوق ثبت نام نموده و هنگام فرد دهد که این خطا زمانی رخ می

)مثال  با تغییر آن .توسط سرمایه گذار دیگری انتخاب شده استقبال ای را نتخاب نماید که کاربری، نام کاربریانتخاب نام 

گردد. همچنین این خطا برای سرمایه گذارانی که قبال در برطرف می اضافه کردن یک حرف یا عدد( خطای مربوطه

 .عبور جدید دارند نیز ممکن است رخ بدهد اند و قصد انتخاب یک نام کاربری و رمزصندوق ثبت نام کرده

 دهد؟چیست و چه مواقعی رخ می 1۰۰49 خطای -2%

قدام به ثبت نام مجدد می نماید. برای رفع ا دهد که سرمایه گذار، قبال در سایت ثبت نام نموده واین خطا زمانی رخ می

نام کاربری و رمز عبور  ایجاد نسبت به، "عبوردریافت نام کاربری و رمز "فقط کافی است با مراجعه به قسمت  این خطا

.دودلخواه، اقدام نم  

موارد مطرح شده در این راهنمای آموزشی، بر اساس آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه مندرج در سایت صندوق اندوخته پایدار سپهر  توجه:

ی آتی در اساسنامه و امیدنامه ممکن است موجب تغییراتی تغییرات احتمالهرگونه لذا است. گردآوری شده ( 1911شهریور ماه  15یخ )تا تار

 رزید.صندوق اهتمام وبه مطالعه آخرین نسخه از اساسنامه و امیدنامه نسبت همواره توصیه می شود در مطالب این محتوای آموزشی گردد. لذا 




