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مقدمه
صندوق سرمایه گذاری در واقع یک نهاد مالی است که به منظور مدیریت حرفه ای دارایی سرمایهگذاران و با مجوز
سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و تحت نظارت این سازمان فعالیت میکند .صندوق سرمایهگذاری با جمع
آوری وجوه سرمایهگذاران و با استفاده از دانش و تخصص کافی در زمینه مدیریت سبد دارایی ،این امکان را برای
سرمایهگذاران فراهم می کند که با هر میزان دارایی مورد نظر خود در سبدی متنوع از اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت،
گواهی سپرده ،سهام و سایر دارایی های مالی ،سرمایهگذاری کرده و از مزایای آن بهره مند شوند .در واقع می توان گفت
صندوق سرمایهگذاری نهاد مالی است که سرمایه های کوچک و خرد را از عموم جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
جمع آوری نموده و آنها را به سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ اختصاص میدهد.
امروزه بسیاری از افراد به دالیل خاصی مانند کمبود وقت ،نداشتن اطالعات و دانش کافی درباره فرصتهای
سرمایهگذاری موجود ،مشغله زیاد ،ترس از ریسک زیاد و  ...معموال گزینهای که برای پس انداز پول مازاد خود انتخاب
می کنند ،سپردهگذاری در بانک است .در نتیجه فرصت کسب سود بیشتر از طریق سرمایهگذاری صحیح را از دست
میدهند .یکی از ابزارهایی که فرصت انجام سرمایهگذاری صحیح و امکان دستیابی به بازدهی باالتر از سود بانکی را در
اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد ،صندوق سرمایهگذاری است.
سرمایهگذاری مرحلهای پیشرفتهتر از پسانداز است که میتواند بسیاری از مشکالت اقتصادی فرد و کشور را حلکند.
در دنیا طی دو دهه گذشته صندوقهای سرمایهگذاری محبوبیت باالیی در میان سرمایهگذاران پیدا کرده اند .در کشورمان
ایران نیز نخستین صندوق های سرمایه گذاری با دریافت مجوز از سال  1317فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده
اند .در حال حاضر بیش از  111صندوق سرمایه گذاری ،موفق به دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار
کشور شده اند.

مزایای سرمایهگذاری در یک صندوق سرمایهگذاری:
 مدیریت حرفه ای دارایی سرمایه گذاران
به طور کلی ،دلیل افراد برای سرمایهگذاری در این صندوقها این است که آنها زمان و یا دانش ،تخصص و تجربه
کافی برای سرمایهگذاری ندارند و به همین دلیل با سرمایهگذاری در این صندوقها مدیریت دارایی خود را به اشخاص
حرفهای و متخصص میسپارند .این صندوقها دارای مدیران ،تحلیلگران و کارشناسان سرمایهگذاری با تجربهای هستند
که دائما تالش می کنند سود مناسبی را برای سرمایه گذاران به دست آورند .به همین دلیل ،سرمایهگذاری در این صندوقها
برای سرمایهگذاران خرد و کم تجربه اقدامی مناسب است.
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 کاهش ریسک سرمایهگذاری
یکی از اصول کاهش ریسک ،ایجاد تنوع در دارایی است .بر اساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار ،صندوقهای
سرمایهگذاری ملزم به تشکیل سبدی متنوع از دارایی های نقدی و اوراق بهادار هستند .بخشی از این دارایی ها شامل دارایی
های با درآمد ثابت همچون گواهی سپرده بانکی و اوراق مشارکت است که ریسک سرمایهگذاری را به شکل قابل توجهی
کاهش می دهد .همین متنوع سازی دارایی ها باعث کاهش ریسک سرمایهگذاری می شود.
 نظارت کامل و داشتن شفافیت اطالعاتی
سه نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار ،متولی و حسابرس ،صندوقهای سرمایهگذاری را در بازههای زمانی مشخص
مورد بازرسی قرار میدهند .عالوه بر این ،تمامی فعالیت های آنان به صورت شفاف اطالع رسانی میشود .متولی صندوق
نیز به صورت مستمر بر عملکرد صندوق نظارت دارد .تمام این موارد کمک میکند که سرمایهگذار آسودگی خاطر
بیشتری داشته باشد.
 سهولت در نقد کردن سرمایه
سرمایهگذاری در یک صندوق سرمایهگذاری به سرمایهگذار این امکان را میدهد که برای فروش واحدهای
سرمایهگذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نباشد و به راحتی سرمایه خود را به وجه نقد تبدیل کند .این مسئله توسط ضامن
نقدشوندگی صندوق نیز تضمین میشود.
 بهرهمندی از مزایای سرمایهگذاری های کالن و صرفهجویی در هزینهها (صرفه جویی ناشی
از مقیاس)
با توجه به اینکه صندوقهای سرمایهگذاری از گردآوری سرمایههای خرد تشکیل میشوند ،بنابراین امکان استفاده از
مزایای یک مجموعه سرمایهگذاری بزرگ برای دارندگان آن فراهم میشود .به عنوان مثال ،شاید سرمایهگذار با یک
میلیون تومان ،امکان سرمایهگذاری در گزینههای متنوع را نداشته باشد ،اما با توجه به حجم باالی سرمایه جمع آوری شده
در صندوق ،این امکان برای وی فراهم میشود که از گزینههای بسیار بیشتری بهره مند شود .ضمنا به دلیل حجم باالی
سرمایه در یک صندوق سرمایهگذاری ،هزینه های مربوط به تحلیل ،بررسی ،ارزشگذاری ،خرید و فروش و سایر هزینهها
در میان سرمایهگذاران سرشکن شده و برای سرمایهگذار صرفه جویی زیادی به همراه خواهد داشت.
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انواع صندوق سرمایه گذاری
تا اینجا در مورد ماهیت کلی صندوقهای سرمایهگذاری و همچنین مزایای سرمایهگذاری در آن ها صحبت کردیم.
امّا یکی دیگر از مزایای صندوقهای سرمایه گذاری ،متنوع بودن آنها است .این بدان معناست که میتوان گفت تقریبا
برای هر نوع سلیقه سرمایهگذاری و هر میزان ریسک پذیری افراد ،نوعی صندوق سرمایهگذاری وجود دارد.
به عنوان مثال ،فردی ،ریسک پذیری خیلی پایینی دارد و از طرفی دیگر ،فردی حاضر است برای کسب سود بیشتر،
ریسک باالیی را متحمل شود .هرکدام از این افراد میتوانند یک صندوق سرمایهگذاری متناسب با سطح ریسک خود را
انتخاب نمایند.
به بیانی ساده میتوان گفت تفاوت اصلی انواع صندوقهای سرمایهگذاری ،ترکیب داراییهای آنهاست .یعنی
صندوقها با توجه به ماهیت و نوعشان ،درصدی از سرمایه خود را در گزینههای کمریسک مثل گواهی سپرده بانکی،
اوراق مشارکت و  ...سرمایهگذاری کرده و یا در گزینههای با ریسک بیشتر مثل سهام سرمایهگذاری میکنند .در ادامه با
انواع صندوقها آشنا خواهید شد.
 صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت
این صندوقها 15تا  111درصد سرمایه ی جمعآوری شده را در اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری میکنند .در
نتیجه میتوان گفت که ریسک بسیار پایین و به همان میزان ،سود به نسبت کمی دارند .اما این سود همیشگی است و
میتوان گفت سرمایهگذاران به یک حداقل سود تضمینی دسترسی خواهند داشت.
در این صندوقها به تشخیص مدیر صندوق و بر اساس مجوزهای مربوطه ،مابقی سرمایه صندوق (بین  1تا  15درصد)
نیز در سهام و یا سایر ابزارهای مالی سرمایهگذاری میشود.
این صندوقها معموال یک نهاد مالی را به عنوان ضامن نقد شوندگی در پشتیبانی خود دارند تا در صورت بروز
هرگونه وقفه در تایید درخواست سرمایه گذاران متقاضی فروش واحدهای سرمایهگذاری خود ،این نهاد مالی پشتیبان،
واحدها را خریداری کرده و پول نقد به این سرمایهگذاران پرداخت نماید.
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 صندوق سرمایهگذاری در سهام
صندوق های سرمایهگذاری در سهام ،حداقل  %۰۷سرمایه تحت مدیریت خود را در سهام و مابقی آن را در اوراق
بهادار با درآمد ثابت (اوراق مشارکت ،گواهی سپرده بانکی و  )...سرمایهگذاری میکند .ریسک سرمایهگذاری در این
صندوقها باالتر است و به همین نسبت می توانند سود بیشتری نیز برای سرمایه گذاران به ارمغان آورند .اغلب این صندوقها
دارای ضامن نقد شوندگی هستند اما حداقل سود تضمین شده ای ندارند.
 صندوق سرمایهگذاری مختلط
در این صندوقها حداکثر  61۶از دارایی تحت مدیریت ،در سهام سرمایهگذاری شده و حداقل  41۶از دارایی تحت
مدیریت صندوق نیز در انواع اوراق با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی و ) ...سرمایهگذاری میگردد.
در خصوص میزان ریسک ،به طور کلی میتوان گفت این نوع از صندوقهای سرمایهگذاری از منظر سطح ریسک
بین دو نوع صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمایهگذاری در سهام قرار میگیرند .سرمایهگذاری در این نوع از صندوقها
به افراد با سطح ریسک پذیری متوسط توصیه میشود .چون حدودا نیمی از دارایی آن در اوراق با درآمد ثابت
سرمایهگذاری میگردد .به عبارتی برای تعدیل ریسک سرمایه گذاری ،حداقل  41۶از داراییهای صندوق در اوراقی که
درآمد ثابتی دارند سرمایهگذاری میشود .ویژگی دیگر این صندوقها این است که پتانسیل بازدهی بیشتری نسبت به
صندوقهای با درآمد ثابت دارند ولی به دلیل سرمایهگذاری بخشی از دارایی ها در سهام ،حداقل سود تضمین شده ندارند.
بسیاری از این صندوقها نیز ضامن نقد شوندگی دارند.

 صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله )(ETF
هریک از انواع صندوق های فوق الذکر می توانند بصورت قابل معامله ( )ETFنیز وجود داشته باشند .یعنی واحد های
سرمایه گذاری این صندوقها در بورس قابل خرید و فروش هستند .به دلیل امکان خرید و فروش واحدهای این صندوقها
در بورس ،صندوقهای  ETFاز نقد شوندگی بسیار باالیی برخوردارند ولی ضامن نقدشوندگی ندارند .چرا که در واقع
تعدد خریداران و فروشندگان در بازار ،ضامن نقد شوندگی این صندوق هاست.
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 واحد (یونیت) های سرمایهگذاری
کوچکترین جزء ،در یک صندوق سرمایهگذاری است که قابلیت صدور و ابطال دارد .در صندوق های مبتنی بر
صدور و ابطال (غیر  )ETFاین واحدها دارای ارزش اسمی به مبلغ  1/111/111ریال هستند .ارزش اسمی واحدهای سرمایه
گذاری همواره عددی ثابت است .به تناسب تغییر در خالص ارزش داراییهای صندوق ( ،)NAVارزش روزانه (ارزش
بازار) این واحدها تغییر میکند.
گفتنی است بر اساس مواد مندرج در امیدنامه و اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ،دارنده واحدهای سرمایه گذاری
عادی دارای حق رای نیست و نمیتواند در مجامع صندوق شرکت نماید.
همچنین واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال (غیر  )ETFقابل انتقال به غیر نیستند .به عبارتی
سرمایه گذار بایستی درخواست صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری را صرفا به مدیر صندوق ارائه نماید.
الزم به ذکر است که تمام صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ،در هر دوره زمانی
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.

 خالص ارزش دارایی )(NAV
از آنجایی که صندوقهای سرمایهگذاری فاقد دارایی فیزیکی هستند ،سبد داراییهای آنها متشکل از انواع اوراق بهادار
و یا وجه نقد است .بنابراین خالص ارزش داراییها در هر روز بر اساس ارزش روز (ارزش بازار) داراییهای تشکیلدهنده
صندوق ،قابل محاسبه است .خالص ارزش روزانه داراییهای موجود در صندوق (که معموال در صبح روز کاری بعد
محاسبه و بعدازظهر روز کاری بعد در سایت صندوق قابل مشاهده میگردد) ،مبنای خرید و فروش واحدهای
سرمایهگذاری است که تحت عنوان صدور و یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری صورت میگیرد.
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پس از ارزشگذاری و قیمت گذاری روزانه مجموع دارایی های صندوق (اعم از اوراق مشارکت ،گواهی سپرده
بانکی ،سهام و  NAV ، )...صندوقهای سرمایهگذاری از تفاضل مجموع دارایی ها و مجموع بدهی های صندوق به
دست می آید .خالص ارزش دارایی های هر واحد نیز به صورت زیر محاسبه میشود:

مجموع بدهیها −مجموع داراییها
تعداد واحدهای صندوق

= خالص ارزش داراییهای هر واحد (نرخ ابطال)

 نرخ صدور و ابطال
نرخ صدور (قیمت خرید) واحدهای سرمایهگذاری همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز داراییهای هر واحد
است .علت آن است که به منظور انجام فرآیند صدور هر واحد سرمایهگذاری ،مدیر صندوق باید با وجوه نقد جذب شده
نسبت به خرید اوراق بهادار و یا سایر داراییهای مجاز برای متقاضی سرمایهگذاری در صندوق اقدام نماید .بنابراین به
علت اختالف قیمت خرید و فروش اوراق و یا سایر دارایی های مجاز در بازار ،معموال نرخ صدور مقداری باالتر از نرخ
ابطال واحدهای سرمایه گذاری است.

نرخ ابطال واحدهای سرمایهگذاری (قیمت فروش واحدهای سرمایه گذاری) قیمتی است که در زمانی که یک
سرمایهگذار قصد خروج از صندوق و یا نقد نمودن بخشی از دارایی خود در صندوق را دارد ،مبنای پرداخت به وی قرار
میگیرد .در این زمان مدیر صندوق باید بخشی از داراییهای صندوق را به فروش رسانده تا پس از آن ،نرخ ابطال واحد
سرمایهگذاری محاسبه گردد.
مهیا بودن شرایط ابطال صندوقهای سرمایهگذاری این اطمینان را برای سرمایهگذار فراهم می آورد که بدون توجه به
میزان قابل معامله بودن دارایی موجود در سبد سرمایهگذاری صندوق ،وجه ناشی از ابطال واحدهای سرمایهگذاری خود
را دریافت نماید( .شرایط ثبت درخواست ابطال و زمان واریز وجه ناشی از ابطال هر صندوق در امیدنامه منتشر شده بر
روی سایت صندوق های سرمایه گذاری ذکر شده است).
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صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
 سرمایه گذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر
صندوق اندوخته پایدار سپهر یکی از صندوقهای از نوع با درآمد ثابت تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر
است .این صندوق با نام "سپهر آگاه" در تاریخ  1311/11/11تأسیس و آغاز به فعالیت نمود و در سال  1315به "اندوخته
پایدار سپهر" تغییر نام داد .ضامن نقدشوندگی این صندوق بانک صادرات ایران است.
 نحوه ثبت نام از طریق سایت صندوق:
بدین منظور سرمایهگذار پس از مراجعه به سایت صندوق به آدرس  www.apsepehr.irبا انتخاب گزینه "ورود
سرمایهگذاران" وارد صفحه "ورود به سامانه" میشود.
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چنانچه سرمایه گذار تا کنون سابقه سرمایه گذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر را نداشته و برای نخستین بار
قصد سرمایه گذاری در این صندوق را دارد ،صرفا بایستی از طریق صفحه فوق با کلیک بر روی گزینه "ثبت نام" به
صفحه زیر منتقل شود( :توجه :سرمایه گذارانی که قبال سابقه سرمایه گذاری در صندوق را داشته اند ،برای استفاده از
خدمات سایت صندوق ،نیاز به ثبت نام ندارند)

1
2
3
4
5

6

در صفحه فوق ،پس از درج اطالعات درخواستی (شماره های  1تا  ،)5بایستی بر روی "ثبت نام" (شماره  )6کلیک
شود.
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 ورود
درصورتی که سرمایهگذارجدید ،قبال در صندوق ثبتنام و نسبت به فعالسازی حساب کاربری خود اقدام نموده باشد،
میتواند از طریق این صفحه ،با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور(که در مرحله ثبت نام توسط وی تعریف شده است)،
وارد صفحه شخصی شده و از امکانات موجود در سایت استفاده نماید( .توجه :سرمایه گذارانی که قبال سابقه سرمایه
گذاری در صندوق را داشته ولی تابحال از خدمات صندوق استفاده ننموده اند ،کافی است تا با استفاده از گزینه "دریافت
نام کاربری و رمز عبور" نسبت به ایجاد آنها اقدام نموده و سپس از خدمات سایت صندوق استفاده نمایند).

1
2
3
4

 فراموشی رمز عبور
در صورتیکه سرمایهگذار ،نام کاربری و کلمه عبور را فراموش کرده باشد ،با کلیک بر روی گزینه "فراموشی رمز
عبور" و با تکمیل اطالعات فرم زیر وارد صفحه بازیابی رمز عبور میگردد.
 توجه :شماره تلفن همراه وارد شده در فرم زیر میبایست همان شماره تلفن همراهی باشد که در هنگام ثبت نام
اولیه در صندوق ثبت شده است.
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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
میگردد:

سرمایهگذار پس از تکمیل اطالعات در فرم فوق و دریافت کد اعتبار سنجی بر روی تلفن همراه خود ،میتواند نسبت
به استفاده از نام کاربری و رمز عبور جدید اقدام نماید.
توجه :کد ملی تمامی سرمایه گذارانی که از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون نسبت به سرمایه گذاری در آن
اقدام نموده اند ،در نرم افزار سایت تعریف شده و استفاده از خدمات این سایت برای ایشان بدون نیاز به ثبت نام
مجدد ،و با انتخاب گزینه "دریافت نام کاربری و رمز عبور" و تکمیل فرم مربوطه امکانپذیر است.

 اقدام به سرمایهگذاری و ثبت درخواست صدور
واریز وجه به حساب صندوق به منظورصدور (خرید) واحدهای سرمایهگذاری از دو راه امکانپذیر است.
یک) واریز وجه به حساب صندوق از طریق درگاه اینترنتی (روش غیر حضوری)
در صورتی که سرمایه گذار قصد انتقال وجه از طریق کارت بانکی به حساب صندوق را داشته باشد الزم است ابتدا از
منوی خدمات ،گزینه صدور را انتخاب نماید .سپس گزینه " صدور بهوسیله پرداخت الکترونیک" انتخاب شود.
مراحل ثبت درخواست صدور به وسیله درگاه پرداخت الکترونیک:
 )1دکمه "صدور به وسیله پرداخت الکترونیک" را فعال نموده تا از رنگ سیاه به رنگ سبز تغییر نماید؛
 )1انتخاب درگاه پرداخت صادرات؛
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 )3تعیین مبلغ موردنظر برای سرمایه گذاری؛
 )4انتخاب گزینه "ثبت".

1

2
3

4

توجه :به علت فرآیند مربوط به تسویه درگاه شاپرک بانک مرکزی ،وجوه واریزی از طریق درگاه اینترنتی روز بعد به
حساب صندوق واریز میگردد .از این رو صدور واحدهای سرمایهگذاری که از طریق درگاه اینترنتی صورت میپذیرد به
تاریخ و با نرخ صدور روز کاری بعد ثبت و محاسبه میگردد.
 به علت قوانین وضع شده از سوی بانک مرکزی بر روی درگاههای پرداخت اینترنتی ،روزانه هر کدملی صرفاً
مجاز به پرداخت  111میلیون تومان ( 1تراکنش  51میلیون تومانی از  1کارت بانکی متفاوت) از طریق درگاههای
پرداخت اینترنتی است.
 درخواستهای صدوری که در روزهای پنج شنبه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی ثبت میشوند ،به تاریخ و
نرخ روز شنبه تأیید و محاسبه خواهند شد.
پس از ورود به صفحه درگاه پرداخت آنالین ،با تکمیل اطالعات کارت بانکی و رمز پویا و کلیک بر روی گزینه
پرداخت ،صفحه تکمیل فرآیند خرید گشوده میشود.
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الزم به ذکر است پایان عملیات واریز به حساب صندوق با کلیک بر روی گزینه "تکمیل فرآیند خرید" صورت
میپذیرد.
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دو) واریز وجه به حساب صندوق و ثبت اطالعات فیش واریزی (روش حضوری)
سرمایهگذار میتواند پس از مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک صادرات ایران ،به آسانی و از طریق
فیش واریزی ،مبلغ مورد نظر خود را به
حساب صندوق اندوخته پایدار سپهر به شماره  0303030000002واریز نماید.
همچنین میتواند از طریق انتقال بین بانکی (شعب سایر بانک ها – با استفاده از حواله های پایا و ساتنا)
منوط بر اینکه حساب بانکی مبدا ،به نام خود سرمایه گذار باشد ،از طریق شماره شبا نسبت به انتقال
وجه به حساب صندوق نزد بانک صادرات ایران اقدام نماید.
IR62 0190 0000 0020 2023 3330 06
صندوق سرمايه گذارى اندوخته پايدار سپهر

توجه :هنگام تکمیل فرم واریز وجه به حساب صندوق اندوخته پایدار سپهر در شعب بانک و یا انتقال
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.
توجه :در نظر داشته باشید که مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی ،صندوق های سرمایه گذاری صرفا
مجاز به ثبت و تایید درخواست های صدوری هستند که مبلغ واریزی منحصرا از حساب بانکی متعلق به
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
رعایت مراتب اداری نسبت به عودت مبلغ واریز شده اقدام نماید.
در مرحله بعد سرمایهگذار میبایست نسبت به ثبت اطالعات مربوط به فیش واریزی در محلهای مشخص شده به شرح
زیر در سایت صندوق اقدام نماید.
مراحل ثبت درخواست صدور به وسیله فیش واریزی:
 )1انتخاب شماره حساب صندوق؛
 )1وارد نمودن مبلغ سرمایهگذاری؛
 )3وارد نمودن کدملی سرمایهگذار در قسمت شماره فیش واریزی؛
 )4وارد نمودن تاریخ فیش واریزی؛
 )5بارگذاری تصویر فیش واریزی؛
 )6انتخاب گزینه ثبت.
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1
3
5

2
4
6

توجه:
 ثبت درخواست صدور میبایست صرفاً پس از واریز مبلغ سرمایهگذاری به حساب بانکی صندوق انجام پذیرد.
 در زمان ثبت درخواست صدور ،در انتخاب شماره حسابی که واریز به آن صورت گرفته است ،دقت شود.

 بارگذاری تصویر فیش واریزی به حساب صندوق الزامی است .توجه داشته باشید که عدم بارگذاری فیش
واریزی به منزله عدم تکمیل فرآیند سرمایهگذاری خواهد بود.

حتماً دقت شود ثبت درخواست صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری ،هنگامی نهایی شده است که در قسمت
"سفارش ها" در حالت پیش نویس قرار گرفته باشد.
سرمایهگذار میتواند پس از اتمام مراحل یاد شده و ثبت درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری در صندوق،
اعالمیه صدور واحدهای سرمایهگذاری را دریافت و در صورت تمایل پرینت نماید.
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ثبت درخواست ابطال
سرمایهگذار میتواند مطابق با موارد مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق ،نسبت به ثبت درخواست ابطال واحدهای
سرمایهگذاری خود اقدام نموده و وجه متناظر با ارزش روز واحد (نرخ ابطال) را دریافت نماید.
این کار به دو طریق امکانپذیر است :حضوری و غیر حضوری
یک) ثبت درخواست ابطال از طریق سایت صندوق ( روش غیر حضوری)
بدین منظور الزم است از منوی خدمات ،گزینه ابطال انتخاب شود .پس از انتخاب گزینه ابطال ،صفحه زیر گشوده
میشود:
در این قسمت الزم است تعداد واحدهای سرمایهگذاری مد نظر جهت ابطال و کد امنیتی وارد و سپس ثبت شود.

1
2

3

1
1

پس از انتخاب گزینه "ثبت" ،پیامکی حاوی کد اعتبارسنجی به تلفن همراه سرمایهگذار ارسال میگردد .مطابق تصویر
زیر کد پیامک شده ،در قسمت مشخص شده وارد شود.

1
2

3
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توجه:
 ثبت درخواست ابطال از ساعت  1الی  11روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه امکانپذیر است.
" ثبت درخواست ابطال" قبل از ساعت  11ظهر :واریز ارزش اسمی تعداد واحدهای ابطال شده در پایان ساعت
اداری همان روز کاری و واریز مابهالتفاوت ارزش اسمی و نرخ ابطال در روز کاری بعد صورت میپذیرد.
(ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری ،یکصد هزار تومان است)
 ثبت درخواست ابطال بعد از ساعت  11ظهر :واریز وجه ناشی از ابطال واحدهای سرمایهگذاری در پایان ساعت
اداری روز کاری بعد از ثبت درخواست ابطال صورت میپذیرد.

دو) ثبت درخواست ابطال از طریق مراجعه به شعب منتخب بانک صادرات ایران (روش
حضوری)
درصورت تمایل ،سرمایهگذار میتواند به منظور ثبت درخواست ابطال ،تا قبل از ساعت  11ظهر ،به یکی از شعب
منتخب بانک صادرات ایران که به نرم افزار صندوق دسترسی دارند ،مراجعه نماید.
توجه :سرمایهگذاران گرامی میتوانند به منظور اطالع از شعب دارای دسترسی ثبت درخواست ابطال با واحد خدمات
مشتریان به شماره  111-41351تماس حاصل فرمایند.

 ثبت درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری جدید از محل سود تقسیمی
یکی از خدماتی که صندوق اندوخته پایدار سپهر به سرمایهگذاران خود ارائه مینماید ،امکان سرمایهگذاری مجدد
سود ماهیانه در صندوق و صدور واحدهای جدید سرمایهگذاری بهصورت اتوماتیک است .سرمایهگذار میتواند در
صورت تمایل با فعالسازی این سرویس ،هرماه مالک تعداد بیشتری از واحدهای صندوق شده و بازدهی سرمایهگذاری
خود را از این طریق به آسانی افزایش دهد.
بدین منظور کافی است از منوی خدمات ،به قسمت پروفایل کاربری در سایت صندوق مراجعه نموده و مطابق با تصویر
زیر نسبت به فعالسازی این سرویس اقدام نماید.
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همچنین سرمایهگذار می تواند درصد مورد نظر خود جهت صدور اتوماتیک واحدهای جدید از محل سود ماهیانه را
نیز تعیین نماید .به طور مثال اگر تمایل دارد  11درصد از سود ماهیانه را دریافت نموده و با  11درصد دیگر ،واحدهای
سرمایهگذاری جدید صادر شود ،میبایست در قسمت مربوطه عدد  11۶وارد شود.
نکته :این گزینه بسته به تصمیم سرمایهگذار در ماههای مختلف میتواند فعال و یا غیرفعال (واریز سود ماهیانه به حساب
بانکی) شود .همچنین امکان تغییر درصد تعیین شده نیز در سیستم وجود دارد.
 دریافت سابقه درخواستهای صدور و ابطال
در منوی خدمات و با استفاده از گزینه "سفارشها" سرمایهگذار میتواند تمامی درخواستهای صدور و ابطال خود
در بازه های زمانی موردنظر را مشاهده نماید.
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 دریافت گردش حساب سرمایهگذار
در منوی خدمات و با استفاده از گزینه "گردش حساب" ،سرمایهگذار می تواند جزئیات گردش حساب اعم از صدور
و ابطال و تمامی واریزها و پرداخت ها را مشاهده نماید .همچنین امکان دریافت خروجی مورد نظر بر اساس فرمتهای
موجود در سایت وجود دارد.

 مشاهده گواهیهای سرمایهگذاری
گواهی سرمایهگذاری ،سندی است که از طرف صندوق به نام سرمایهگذار صادر شده و معرف تعداد واحدهای
سرمایهگذاری در تملک وی است .گواهی سرمایهگذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر ،غیر قابل انتقال است.

بدین منظور الزم است پس از ورود به سایت ،از منوی خدمات ،گزینه "لیست گواهیها" انتخاب شود .در این صفحه
جزئیات شماره گواهی ،تعداد واحدهای سرمایهگذاری ،تاریخ صدور و نوع سرمایهگذاری قابل مشاهده میباشد .همچنین
در این صفحه امکان دریافت آخرین گواهی معتبر نیز وجود دارد.
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 به منظور کسب اطالعات بیشتر و مشاهده ویدیوهای آموزشی صندوق اندوخته پایدار سپهر و آشنایی با سایر
صندوق های سرمایه گذاری می توانید به صفحات تامین سرمایه سپهر در اینستاگرام و آپارات به نشانی زیر
مراجعه فرمایید:

https://www.aparat.com/sepehrib

https://www.instagram.com/sepehrib
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پاسخ به پرسش های متداول
 -1تفاوت سپرده بانکی با سرمایه گذاری در صندوق چیست؟
الف) در صورت بستن سپرده های بانکی قبل از سررسید یکساله ،عمدتا درصد قابل توجهی از نرخ  15درصدی سپرده
بانکی به عنوان جریمه (نرخ شکست) کسر خواهد شد .ولی در صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر ،ابطال واحد
های سرمایه گذاری جریمه ای نداشته و سرمایهگذار تا زمان ابطال ،سود روزشمار دریافت می نماید.
ب) مبلغ سپرده بانکی بلند مدت ،قابل افزایش و یا کاهش نیست ولی سرمایهگذار صندوق در هر زمان می تواند نسبت به
افزایش و یا کاهش سرمایه خود اقدام نماید.
ج) برای افتتاح و یا بستن سپرده های بانکی عمدتا الزم است تا سپرده گذار به صورت حضوری به شعب بانک مراجعه
نماید ولی تمامی مراحل سرمایه گذاری در صندوق ،اعم از صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت
اینترنتی/غیرحضوری نیز قابل انجام است.
د) بر خالف سپرده بانکی ،سرمایه گذاری در صندوق فاقد محدودیت زمانی است و نیاز به تمدید سالیانه ندارد.
توجه :صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اندوخته پایدار سپهر به دلیل دارا بودن ضامن نقدشوندگی (بانک
صادرات ایران) ،ریسک پایین ،بازده باالتر نسبت به سپرده های بانکی ،محاسبه سود بصورت روز شمار ،پرداخت سود
بصورت ماهیانه و  ...گزینه بسیار مناسبی جهت سرمایهگذاری محسوب می شود.

 -2آیا برای ثبت نام در صندوق اندوخته پایدار سپهر ،محدودیت سنی وجود دارد؟
هیچگونه محدودیت سنی برای ثبت نام و سرمایهگذاری در صندوق وجود نداشته و فقط الزم است هر سرمایهگذار هنگام
ثبت نام ،حسابی در بانک صادرات ایران که حتما به نام خودش است را معرفی نماید.
 -3چگونه می توان به فرم مشخصات سرمایه گذاران دسترسی پیدا کرد؟
برای دریافت فرم مشخصات سرمایه گذاران می بایست به قسمت مراحل سرمایه گذاری در سایت صندوق مراجعه و از
بخش "دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری" فرم پذیره نویسی را دریافت نمود .شایان ذکر است در صورت انجام
فرآیند احراز هویت در شعب بانک ،این فرم باید توسط شعبه مربوطه تایید گردد.
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 -8حداقل میزان سرمایهگذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر چه مقدار است؟
حداقل میزان سرمایه گذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر معادل نرخ صدور یک واحد سرمایهگذاری است ( .با توجه
به فرآیند محاسبه نرخ صدور و به منظور جلوگیری از رد خواست ،توصیه می شود سرمایه گذارانی که تنها به میزان خرید
یک واحد  ،قصد سرمایه گذاری دارند ،مبلغی بیشتر از نرخ صدور یک واحد به حساب صندوق واریز نمایند .روشن است
که پس از محاسبه دقیق نرخ صدور ،مبلغ مازاد (تتمه صدور) به حساب سرمایه گذار عودت داده می شود.
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری در صفحه اول سایت صندوق بصورت روزانه درج می شود.
 -9آیا صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر ،کارمزد و یا
جریمه ای دارد؟
خیر ،صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق اندوخته پایدار سپهر ،کارمزد و یا جریمهای ندارد.
 -1۰چگونه میتوان از ثبت درخواست صدور و ابطال مطمئن شد؟
برای اطمینان از صحت انجام فرآیند ثبت درخواست صدور و یا ابطال ،سرمایه گذار می تواند به حساب کاربری خود
درسایت صندوق ،مراجعه نموده و چنانچه در قسمت "سفارشها" ،وضعیت درخواست به حالت پیش نویس باشد ،یعنی
ثبت درخواست به درستی انجام شده است.
 -11آیا پس از ثبت درخواست ابطال ،امکان حذف آن وجود دارد؟
تا زمانی که درخواست ابطال در قسمت سفارش ها از منوی خدمات ،در وضعیت "پیش نویس" باشد و عالمت سطل
زباله نیز در کنار آن مشاهده گردد ،امکان حذف و لغو درخواست ابطال وجود دارد .بدین منظور می بایست سرمایه گذار
با انتخاب عالمت سطل زباله ،نسبت به حذف درخواست ابطال خود اقدام نماید.
 -12تتمه صدور چیست و چه زمانی به حساب سرمایهگذار واریز میشود؟
کمترین میزان سرمایهگذاری در صندوقها خرید یک واحد است .به عبارتی دیگر امکان صدور بخشی از یک واحد
وجود ندارد .لذا پس از مشخص شدن دقیق نرخ صدور ،هر مقدار از وجه واریزی که معادل آن نتوان  1واحد سرمایهگذاری
جدید صادر نمود ،تا  3روز کاری بعد از تایید درخواست صدور ،تحت عنوان تتمه صدور به حساب سرمایهگذار واریز
میگردد( .حتما توجه شود که نرخ دقیق صدور هر روز ،در روز کاری بعد ،محاسبه و معموال پس از ساعت  1بعدازظهر
در سایت صندوق درج می گردد)
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 -13واحدهای جدید صادر شده چه زمانی در حساب کاربری سرمایه گذار قابل مشاهده است؟
در صندوق اندوخته پایدار سپهر ،درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری جدید تا ساعت  14یک روز کاری بعد از
دریافت وجه توسط صندوق ،تأیید شده و تعداد واحدهای صادر شده جدید در سایت صندوق قابل مشاهده می گردد.
(الزم به یادآوری است در واریزی های اینترنتی اعم از درگاه پرداخت الکترونیک سایت ،نرم افزار همراه صندوق و یا از
طریق دستگاه پوز ،وجه واریز شده ،یک روز بعد به حساب صندوق واریز شده بنابراین فاصله میان اینگونه واریزها تا
مشاهده واحدهای جدید در حساب کاربری ،دو روز کاری خواهد بود).
 -14مبالغ ناشی از ثبت درخواست ابطال چه زمانی واریز می شود؟
بطور معمول چنانچه سرمایه گذار قبل از ساعت  11ظهر ،درخواست ابطال خود را ثبت نماید ،واریز ارزش اسمی تعداد
واحدهای ابطال شده در پایان ساعت اداری همان روز و واریز مابه التفاوت ارزش اسمی و نرخ ابطال در روز کاری بعد
صورت می پذیرد( .واریز طی دو مرحله صورت می گیرد  -ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری یکصد هزار تومان
است) و چنانچه سرمایه گذار بعد از ساعت  11ظهر نسبت به ثبت درخواست ابطال اقدام نماید ،واریز وجه ناشی از ابطال
واحدهای سرمایهگذاری (بر اساس نرخ ابطال) طی یک مرحله و در پایان ساعت اداری روز کاری بعد صورت میپذیرد.
( 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)
(توصیه بسیار مهم :با توجه به اینکه تا قبل از محاسبه دقیق نرخ ابطال ،امکان تسویه حساب کامل با سرمایه گذار وجود
نداشته و بعضا مشکالت نرم افزاری موجب وقفه در انجام محاسبات و در نتیجه تعویق در تسویه حساب و واریز وجه می
گردد ،حتما سرمایه گذاران گرامی که به هر دلیل ( از جمله پاس کردن چک و  )...به وجه نقد ناشی از ابطال در تاریخ
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
اعم از سود ،وجوه ناشی از ابطال ،تتمه صدور و  ...در پایان روز کاری صورت گرفته و واریز وجه به حساب سرمایه
گذاران در تایم صبح امکانپذیر نیست).
 -15مبالغ حاصل از ابطال واحدهای سرمایهگذاری و یا تتمه صدور به چه شماره حسابی واریز
میشود؟
تمامی مبالغ پرداختی از صندوق اندوخته پایدار سپهر به شماره حساب اعالمی سرمایه گذار هنگام ثبت نام ،واریز میشود.
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 -16منظور از عدم امکان ثبت درخواست صدور به علت پرشدن سقف صندوق چیست؟
هر صندوق در هر مرحله با توجه به مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار ،امکان صدور واحدهای سرمایهگذاری
به تعداد مشخص و معینی را دارد .در صورتی که تمام این واحدها ،توسط سرمایهگذاران گرامی خریداری شود ،صدور
واحد جدید تا دریافت مجوز افزایش سقف جدید موقتا امکانپذیر نخواهد بود.
 -1%منظور از ضامن نقدشوندگی چیست؟
ضامن نقدشوندگی ،شخصیتی حقوقی است که فلسفه وجودی آن افزایش قابلیت نقدشوندگی واحدهای یک صندوق
سرمایه گذاری است تا سرمایهگذار بتواند واحدهای سرمایه گذاری خود را در بدون دغدغه و در زمان مقتضی به وجه
نقد تبدیل نماید.
 -18آیا صندوق اندوخته پایدار سپهر ضامن نقدشوندگی دارد؟
ضامن نقدشوندگی صندوق اندوخته پایدار سپهر ،بانک صادرات ایران است.
 -19عدم تایید درخواست صدور به دلیل رد سیستم به چه معناست؟
همانطور که پیشتر نیزگفته شد ،تایید درخواست صدور (بنا به نحوه واریز وجه اعم از اینترنتی و یا فیش واریزی) حداکثر
به نرخ دو روز کاری پس از واریز وجه انجام میشود که با توجه به شرایط بازار ،قیمت در این مدت میتواند تغییر قابل
توجهی داشته باشد .برای مثال در نظر میگیریم سرمایه گذار  1،111،111ریال واریز کرده و دو روز بعد(بسته به اینکه
واریز به صورت اینترنتی و یا حضوری باشد) در هنگام تایید درخواست ،نرخ صدور هر واحد به  1،131،111ریال رسیده
است .در این حالت تایید درخواست صدور ،امکان پذیر نبوده و وجه سرمایهگذار ظرف مدت حدودا هفت روز کاری به
حساب وی عودت داده میشود( .توصیه میشود در صورت درخواست خرید یک واحد ،به دلیل اینکه نرخ صدوری که
بر روی سایت صندوق ،مشاهده میشود مربوط به یک یا دو روز کاری قبل است ،سرمایهگذار مبلغی بیشتر از نرخ مندرج
بر روی سایت صندوق واریز نماید تا با رد سیستمی درخواست صدور ،مواجه نگردد .بدیهی است پس از محاسبه دقیق
نرخ صدور ،مبلغ اضافی واریز شده به حساب سرمایه گذار عودت داده خواهد شد).
 -2۰نرخ سود صندوق اندوخته پایدار چقدر است؟
با توجه به کاهش نرخ سود سپرده بانکی در اوایل سال  ، 1311به منظور حفظ و بهبود بازدهی سرمایه گذاری در صندوق
اندوخته پایدار سپهر ،تا سقف  ۶15از منابع صندوق طبق مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار ،در سهام و ۶15
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مابقی در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می گردد .همچنین بر اساس مجوز سازمان بورس و تایید مجمع
صندوق ،به جهت جلوگیری از تاثیر نوسانات ارزش دارایی های صندوق بر میزان سود واریزی ماهیانه ،تا اطالع ثانوی،
بین  11تا  13درصد از سود محقق شده (مبنای سالیانه و بر اساس ارزش اسمی هر واحد) بصورت ماهیانه به حساب سرمایه
گذاران گرامی واریز شده و مابقی آن در صورت تحقق در  NAVصندوق باقی مانده و مجددا صرف انجام سرمایه گذاری
های جدید می شود .لذا موجب بهبود عملکرد و افزایش بازدهی صندوق می گردد .بنا بر ماهیت محاسبات در صندوق،
سود محقق شده مازاد در نرخ ابطال روزانه منعکس شده و لذا در میزان دارایی فعلی سرمایه گذاران در صندوق قابل
مشاهده است.
بنا بر این تغییرات ،بروز نوسانات  NAVدر طی دوره اجتناب ناپذیر بوده و کسب بازدهی و سود مورد انتظار منوط به
ماندگاری بلندمدت (حداقل دو ماه) در صندوق است.
 -21موعد واریز سود ماهیانه چه زمانی است؟
واریز سود ماهیانه در اولین روز کاری بعد از روز  15ام هر ماه حدفاصل ساعت  17الی  11صورت میپذیرد.
 -22چگونه گواهی سرمایهگذاری خود را دریافت نماییم؟
با مراجعه به حساب کاربری در سایت صندوق میتوان نسبت به دریافت آخرین گواهی سرمایهگذاری اقدام نمود.
-23آیا سایت  www.apsepehr.irاز امنیت کافی برخوردار است؟
سایت  www.apsepehr.irدارای نماد اعتماد الکترونیکی ( )enamadو نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال
) (samandehi.irاست .همچنین در صفحه "ورود سرمایهگذاران" به منظور دسترسی به پروفایل کاربری ،تمامی
الزامات و پروتکلهای امنیتی رعایت شده است.
 -24چرا نرخ صدور روزانه هر واحد از نرخ ابطال بیشتر است؟
نرخ صدور روزانه واحدهای سرمایهگذاری همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز داراییهای صندوق است .علت این
تفاوت آن است که با ورود وجه نقد جدید به صندوق و انجام فرآیند صدور واحد سرمایهگذاری ،مدیر صندوق باید
نسبت به خرید اوراق بهادار جدید و ...در صندوق اقدام نماید .بنابراین با توجه به اختالف میان قیمت خرید و فروش
دارایی ها از جمله اوراق بهادار در بازار ،همواره نرخ صدور باالتر از  NAVابطال است.
نرخ ابطال واحدهای سرمایهگذاری در زمانی که یک سرمایهگذار قصد خروج از صندوق را دارد ،مبنای پرداخت قرار
میگیرد .در این زمان با فرض فروش بخشی از داراییهای سبد سرمایهگذاری و پس از کسر هزینههای مربوط به انجام

26

معامالت در بازار ،نرخ ابطال واحد سرمایهگذاری محاسبه میگردد .در واقع زمانی که سرمایه گذار ،نسبت به ثبت
درخواست ابطال اقدام می نماید ،صندوق بخشی از دارایی هایش را به فروش می رساند ،از آنجایی که قیمت فروش
دارایی در بازار از قیمت خرید مجدد آن ،پایینتر است ،نرخ ابطال هر روز ،از نرخ صدور ،کمتر است.
 -25منظور از  NAVصدور و  NAVابطال چیست؟
منظور از  NAVابطال ،قیمت فروش هر واحد صندوق است که بر پایه خالص ارزش داراییهای ابطال و با فرض کسر
هزینههای مربوط به معامالت از بهای فروش داراییهای سبد تعیین میشود و مبنای خالص پرداخت به شخص قرار میگیرد.
بهعبارتی وقتی سرمایهگذاری واحدهای صندوق را ابطال میکند ،فرض بر این است که داراییهای صندوق فروش رفته
و هزینه معامالت آن پرداختشده و سپس وجه نقد به سرمایهگذار عودت داشته میشود .منظور از  NAVصدور ،قیمت
خرید هر واحد صندوق است که بر مبنای خالص ارزش داراییهای صدور تعیین میشود و همواره اندکی بیش از خالص
ارزش روز داراییهای صندوق به ازای هر واحد سرمایهگذاری است .علت تفاوت این است که وجه نقد حاصل از فرآیند
صدور واحد سرمایهگذاری ،باید توسط مدیر صندوق به خرید اوراق بهادار جدید اختصاص یابد که بهطور طبیعی مستلزم
پرداخت هزینه ای بابت خرید اوراق است NAV .صدور روزانه و  NAVابطال روزانه هر واحد ،روز کاری بعد ،حوالی
ساعت  14از طریق سایت اختصاصی صندوق اعالم میشود.
 -26خطای  1۰۰15چیست و چه مواقعی رخ میدهد؟
این خطا زمانی رخ میدهد که فرد سرمایه گذار ،به عنوان سرمایه گذار جدید در سایت صندوق ثبت نام نموده و هنگام
انتخاب نام کاربری ،نام کاربریای را نتخاب نماید که قبال توسط سرمایه گذار دیگری انتخاب شده است .با تغییر آن (مثال
اضافه کردن یک حرف یا عدد) خطای مربوطه برطرف میگردد .همچنین این خطا برای سرمایه گذارانی که قبال در
صندوق ثبت نام کردهاند و قصد انتخاب یک نام کاربری و رمز عبور جدید دارند نیز ممکن است رخ بدهد.
 -2%خطای  1۰۰49چیست و چه مواقعی رخ میدهد؟
این خطا زمانی رخ میدهد که سرمایه گذار ،قبال در سایت ثبت نام نموده و اقدام به ثبت نام مجدد می نماید .برای رفع
این خطا فقط کافی است با مراجعه به قسمت "دریافت نام کاربری و رمز عبور" ،نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور
دلخواه ،اقدام نمود.
توجه :موارد مطرح شده در این راهنمای آموزشی ،بر اساس آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه مندرج در سایت صندوق اندوخته پایدار سپهر
(تا تاریخ  15شهریور ماه  )1911گردآوری شده است .لذا هرگونه تغییرات احتمالی آتی در اساسنامه و امیدنامه ممکن است موجب تغییراتی
در مطالب این محتوای آموزشی گردد .لذا توصیه می شود همواره نسبت به مطالعه آخرین نسخه از اساسنامه و امیدنامه صندوق اهتمام ورزید.
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