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تاریخچه شرکت
شرکت سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس که به 
لطف پروردگار و تالش کارکنان خدوم خود، هم 

سال فعالیت خود شده چهاردهمیناکنون وارد 
به صورت شرکت 24/12/1383در تاریخ است

سهامی عام تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و 
.مالکیت صنعتی تهران ثبت شد

از فعالیت شرکت طی این اگرچه بخش مهمی 
سال ها سرمایه گذاري در سهام، یا سایر اوراق 

93بهادار و صندوق هاي سرمایه گذاري بوده، ولی با رویکردي که از ابتداي سال 
اي در راستیت هاي شرکت عالوه بر بازار سهاماتخاذ شده، فعالمدیریت مجموعهتوسط 

تجمیع و هم افزایی و تکمیل چرخه مالی و اقتصادي گسترش پیدا کرده و شرکت 
سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس هم اکنون به یک هلدینگ سرمایه گذاري تبدیل 

.شده است

شرکت هاي زیرمجموعه هلدینگ
اندیشان مس فعالیت هاي چندین شرکت زیرمجموعه را شرکت سرمایه گذاري آتیه 

با هدف بهینه سازي منابع و مدیریت یکپارچه فعالیت هاي مالی و اقتصادي راهبري 
(در قالب تعاونی عه ها شامل موسسه مالی و اعتباريمی کند. فعالیت این مجمو

.بوده استایه تامین سرمو، انجام خدمات بیمه ايکارگزاري هاي بازار سهامباري)،اعت

شرکت هاي تابعه و فرعی هلدینگمعرفی 
 آتیه سازان بیمه سامان شرکت خدمات بیمه اي
(پیشرو)سرچشمهمسکارکناناعتبارتعاونی
کارگزاري ارگ هومن
 تمدنشرکت تامین سرمایه
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آتیه سازان سامانشرکت خدمات بیمه اي 
شرکت هاي تابعه هلدینگ مالی، یکی ازسامان بیمهسازانآتیهايشرکت خدمات بیمه

اقتصادي و سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس است که انواع خدمات بیمه اي را در بخش هاي 
مختلف را ارائه می کند.

صدور انواع بیمه نامه هاي
						(ثالث و بدنه)اتومبیل
						ساختمان و ...)-ابنیه-مسئولیت(کارفرما
						)داخلی)-صادراتی-وارداتیباربري
						آتش سوزي
						درمان مسافرتی
						(گروهی، انفرادي)عمر و حوادث
						تکمیل درمان
						(... تمام خطر نصب، پیمانکاران و)مهندسی
						عمر و سرمایه گذاري

داموناناندیشآتیهبیمهکارگزاريشرکتباآشنایی
انونقاساسبرايبیمهمشاورهوبیمهرسمیداللیامورانجاماساسنامهاساسبرشرکتفعالیتموضوع

هايدستورالعملبیمه،عالیشورايمصوبهاينامهآیینوگريبیمهوایرانمرکزيبیمهسیسات
بنیادینهدف.استموضوعهمقرراتوقوانینسایروایراناسالمیجمهوريمرکزيبیمهسويازصادره

وانایرمسصنایعملیشرکتبهايبیمهخدماتسبدتکمیلتوانمیراکارگزاريوجوديفلسفهو
هارائوسودودرآمدایجادهمچنین،تابعههايشرکتومسشرکتبرايايبیمههايقابلیتتجمیع
.برشمردگرانبیمهکلیهازریسکحداقلباايبیمهخدماتاخذومناسبايبیمهشرایطوپوشش
آوريسودحداکثررعایتبامسدرشرکتبیمهبازارسهمافزایش:اندازچشم

رايببیمهخدماتارائهونوینهايروشکارگیريه بباتااستآنبرهموارهبیمهکارگزاري:ماموریت
ردمستمربهبودبا) تابعههايشرکتوایرانمسصنایعملیشرکت(ذینفعانرضایتتامین

کند.بازاراقدام

، واحد یک22پالك خیابان وزرا، خیابان بیستم،تهران،نشانی: 
88710912-88106112تلفن: 



Atiehmes.irآتیه اندیشان مسهلدینگ سرمایه گذاري 

~3~

شرکت کارگزاري ارگ هومن
شرکت کارگزاري ارگ هومن در سال 

در اداره با اخذ مجوز از بانک مرکزي84
ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی کرمان 

رد. را آغاز ک	به ثبت رسید و فعالیت خود
ي ایران به ارائه و بورس کاال		فرابورس ایراندر حال حاضر کارگزاري در بورس اوراق بهادار، 

خدمت مشغول است.

حضوريصورتبهسهامفروشوخرید
ايهنمایندگییاشعبازیکیبهتوانندمیگذارانسرمایهحضوريفروشوخریدبراي

.نمایندسهامفروشوخریدبهاقدامدرخواستتکمیلومداركارائهباومراجعهکارگزاري

آنالینمعامالتانجام
. استگذارسرمایههرجهتاختصاصیمعامالتیایستگاهیکواقعدرآنالینمعامالتسامانه
وراقابازارهايمعامالتهايسیستمبهگذارانسرمایهمطمئنوآسانسریع،دسترسیبراي
وانندتمیعبورکددریافتوقراردادعقدوشرکتبهمراجعهباریکبامشتریانکهبهادار
.کننداقدامبورسدرمعامالتانجامبهنسبت

سهاماینترنتیمعامالتانجام
راخیهايسالطیبهاداراوراقبورسبازاردراینترنتیصورتبهمعامالتانجامکهآنجااز
تدرخواساخذبارامعامالتانجاممشتریان،معامالتتسهیلبرايیافته،افزایششدتبه

درجوتشرکسایتبهمراجعهباتوانندمیمشتریانوایمگذاشتهاجرامرحلهبهاینترنتی
راخودسهاممعامالتشرکت،محلدرحضوربهنیازبدونفروشوخریدهايدرخواست

. دهندانجام

سبدگردانیومشاورهخدمات
جملهزاشرکتسبدگردانیخدماتازسبدگردانیقراردادانعقادباتوانندمیگذارانسرمایه
بهادار،اوراقوبورسسازماننامهآیینبرمبتنیاختصاصیسبدتشکیلوقراردادتنظیم

ستفادهاگذار،سرمایهپذیريریسکمیزانوسهامریسکاساسبراختصاصیسبدمدیریت
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ستفادهاتحلیلیهايگزارشارائهوبهاداراوراقتنوعازاستفادهمتخصص،کارشناسانتیماز
.کنند

فرابورسوبهاداراوراقبورسدرهاشرکتپذیرش
بهمشاورهارائهآمادهبهادار،اوراقبورسسازمانازمجوزاخذباهومنارگکارگزاريشرکت
.استبورسازخارجبازارهايوبهاداراوراقبورسدرپذیرشجهتهاشرکت

ایرانکااليبورسدرکاالپذیرش
شپذیرخدماتتواندمیپذیرشمجوزدارايکارگزارانازیکیعنوانبههومنارگکارگزاري

.دکنارائهتولیدکنندگانبهراکاال

ارگمشتركگذاريسرمایهصندوق
اختصاصوگذارانسرمایهازوجوهآوريجمعهدفباارگمشتركگذاريسرمایهصندوق

کاهشجهتسرمایهبازارايحرفهوتخصصیهايتیمکمکبهبهاداراوراقخریدبهآن
.کندمیفعالیتگذارانسرمایهبازدهافزایشوریسک

20پالك،5شمارهکوچهگاندي،خیابانتهران، : اختصاصیتاالرومرکزيدفتر
88209670: فکس88203311: تلفن

www.argbroker.com
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)روپیش(کرمانسرچشمهمسکارکناناعتبارتعاونی
حالفاهرجهتيمتعددخدماتتاکنونسیتاسيابتداازکهشرویپاعتباریتعاون

هارائمجموعهریزيهاشرکتکارکنانورانیامسعیصنایملشرکتکارکنان
اعتباريهایتعاوننیتربزرگازیکیوداردعضوهزار24اکنونهماست،کرده

.استکشورسطحدر

یتعاونتیآاندازچشم
ياعتبارویمالروزبهوچابکیمالنهادکیبهندهیآدردیباشرویپاعتباریتعاون

صنعتانکارکنياعتبارویمالخدماتهیکلکهينحوبهشود،لیتبداعضاءيبرا
.دهدانجامرامس

یمالتوانبرهیتکباوازینموردهیسرماشیافزاباشرویپاعتباریتعاونخوشبختانه
کشورطحسدربرتراعتباریتعاونکیبهلیتبديبراراالزمطیشراخود،ياعضا

.کردخواهدجادیا
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تمدنشرکت تامین سرمایه 

خدمات قابل ارائه
و مالی گذاريسرمایهمشاورهخدمات

خدمات مدیریت دارایی
خدمات تامین مالی

IBSHOP کلیهاندازي شده است، برايکه از سوي این شرکت طراحی و راه
ابطالوصدورامکانایجادطریقازمتنوعیگذاريسرمایههايحلراهافراد

مالی،تامیناوراقفروشوخریدگذاري،سرمایههايصندوقواحدهاي
وارایهسبدگردانیوکارگزاريخدماتگذاري؛سرمایهمشاورهخدمات

بدونویکپارچهصورتبهراگذاريسرمایهومالیخدماتبهدسترسی
وخریدحاضرحالدر. کندمیفراهمممکنزمانترینسریعدرواسطه
IBshopدرگذاريسرمایهمشتركهايصندوقانواعهايواحدفروش
.استشدهفراهم

6میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پالك 
88171794تلفن: 


