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شرکت مشـــاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین (سهامی خاص)،  در تاریخ 1390/08/01 موفق به اخذ مجوز تأسیس از 

سازمان بورس اوراق بهادار گردیده و در تاریخ 1390/09/06، تحت شـماره 418993 و شـناسـه ملی 10320708061 

نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسـات غیرتجاري تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ 1390/12/16 ضمن 

اخذ مجوز فعالیت، با شماره 11030 در فهرست شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق و بهادار ثبت گردید.

     

تاریخچه دیدگاهان نوین

1

2

3

4

5

           موضوع فعالیت

با توجه به مجوزهاي اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، حوزه فعالیت دیدگاهان نوین شامل موارد زیر است:

سبدگردانی و مدیریت دارایی

مشاوره سرمایهگذاري

مشاوره تأمین مالی

مشاور عرضه و پذیرش

پردازش اطالعات مالی

شرکت تاکنون موفق به اخذ مجوزهاي مشاور سرمایهگذاري، مشـاور عرضه، مشـاور پذیرش، مشـاور سبدگردانی سهام از 

سازمان بورس و اوراق بهادار گردیده و با ورود به حوزههاي تخصـصــی ارزشگذاري، انجام مطالعات امکانسنجی، تهیه و 

تدوین طرحهاي کسب و کار، نظارت بر اجراي پروژهها، هدایت ، راهبري و ارزیابی شرکتهاي دانشبنیان و استارتآپها، 

ارزشگذاري استارتآپها با روشهاي تخصصی، در نیل به اهداف خود گامهاي مؤثري برداشتهاست.

همچنین به عضــویت انجمن مهندسی مالی ایران، کانون مشــاوران اعتباري و سرمایهگذاري بانکی و انجمن مشـــاوران 

مدیریت ایران نیز درآمدهاست.



کلیه فعالیت هاي مرتبط با مجوزهاي اعطایی از سازمان بورس اوراق بهادار و نیز فعالیت هاي مرتبط به سرمایه گذاري 

و مشاوره اي در حوزه بازار سرمایه در دپارتمان مدیریت بر دارایی ها انجام می پذیرد. این فعالیت هاي شامل مواردي به 

شرح ذیل می باشد:

     

      مدیریت سبد و صندوق سرمایهگذاري

      فعالیت هاي متولیگري

 شرکت مشاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین در حال حاضر در چهار صندوق مشـترك سرمایه گذاري به عنوان متولی 

فعالیت می نماید.

شرکت مشـاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین به عنوان سبد گردان شرکت دانش بنیان برکت و شرکت خدمات نظارت 

مدیریت تدبیر برتر به ارزش 10 میلیارد ریال و مدیر فراصندوق ستارگان( فاند در فاند) در حال حاضر مشــــــغول به 

فعالیت می باشد. همچنین مذاکره نهایی با موسسین جهت تاسیس یک صندوق جسورانه مبتنی بر بازيهاي رایانه اي 

و انیمیشن و یک صندوق مشترك سرمایهگذاري با درآمد ثابت و تصدي سمت مدیر این شرکت، انجام پذیرفته است.

صندوق سرمایهگذاري مشترك

 نوین نگر آسیا

صندوق اختصاصی بازارگردانی

 گنجینه سپهر صادرات

صندوق سالمت نوین

در سهام

بازارگردانی

جسورانه

نوع صندوقنام صندوق

در سهامصندوق سرمایهگذاري مشترك صبا

در سهامصندوق نیکوکاري کمیته امداد امام خمینی

 دپارتمان مدیریت بازار سرمایه

1

3

5

ردیف

2

4

1394/06/27

1393/06/10

در مرحله موافقت اصولی

از ابتداي مجوز تا کنون

از ابتداي مجوز تا کنون

-

تاریخ قبولی سمت

تا کنون1394/09/24

--در مرحله موافقت اصولی

-

تنوع وسیع خدمات قابل ارائه در شرکتهاي مشاور سرمایهگذاري را نمی توان در یک چارچوب معین و محدود بررسی 

نمود، لیکن میتوان بر مبناي زمینههاي فعالیت هر یک از دپارتمانها و بازار هدف خدمات ارائه شـــده توســـط آنها، 

طبقهبندي مناسبی را طراحی کرد. براساس خدمات مشروحه در قسمت قبل، شرکت شامل 6 دپارتمان سازمانی است:

             دپارتمانهاي عملیاتی شرکت

سبدگردانی، متولیگري، خدمات تحلیل صنایع 

و مشاور عرضه و پذیرش

مطالعات اقتصادي و شناسایی فرصتهاي سرمایهگذاري

هدایت، راهبري و ارزیابی طرحهاي دانش بنیان 

و ارزشگذاري آنها

ارزشگذاري طرحها، سهام شرکتها، 

وثائق بانکی و ...

مدیریت، راهبري و نظارت بر اجراي طرحهاي

سرمایهگذاري و مدیریت پروژه

      دپارتمان خدمات بازار سرمایه (از جمله مدیریت صندوق سرمایهگذاري، سبدگردانی، تولیگري، خدمات مشاوره

 عرضه و پذیرش و خدمات تحلیل صنایع و شركتها)؛

      دپارتمان مطالعات اقتصادي؛

      دپارتمان ارزشگذاري طرحها، سهام شرکتها، وثائق بانکی؛

      دپارتمان مدیریت، راهبري و نظارت بر اجراي طرحهاي سرمایهگذاري، مدیریت پروژه؛

     دپارتمان هدایت، راهبري و ارزیابی طرحهاي دانش بنیان و استارتآپی؛

     دپارتمان مشاوره تأمین مالی.

دیگر خدمات دیدگاهان به شرح زیر است:



مدیریت بازار سرمایه

مدیریت سبد

پذیرهنویسی مدیریت دارایی

مدیریت صندوق سرمایهگذاري

متولیگري صندوقمدیریت صندوقضامن نقد شوندگی

با توجه به مالحظات فوق، شــــرکت در دپارتمان مدیریت بر داراییها با بهرهگیري از کارشـــــناســـــان تحلیلگر 

(بنیادي،تکنیکال) خبره، مشـاوران مجرب برون سازمانی به تحلیل صنایع مختلف و شرکتهاي پذیرفته در بورس می 

پردازد.     

 

      تحلیل صنایع فلزات اساسی، محصوالت پتروشیمی، کُک، فراوردههاي نفتی و استخراج کانیهاي فلزي؛

      تحلیل شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و ارائه گزارشات مربوطه در سامانه تحلیل داده پردازي ناشران(تدان).

ساختار سازمانی دپارتمان مدیریت بازار سرمایه

خدمات تحلیل صنایع و شرکتها

افزایش سرمایهمشاوره عرضه و پذیرش

      پذیره نویسی عمومی اولیه سهام شرکتها؛

      مشاوره در پذیره نویسی اوراق بدهی شامل انواع صکوك، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار.

طبق قوانین و مقررات ناظر بر بازار ســرمایه، پذیرش اوراق بهادار جدید در بورس یا فرابورس یا عرضـــه عمومی آنها 

نیازمند طی مراحلی است که حضــور و ایفاي نقش مشـــاور عرضه یا پذیرش در کلیه این مراحل ضروري میباشد. از 

جمله فرایندهایی که در طبقهبندي خدمات مشاوران عرضه و پذیرش میگنجد عبارتند از:

      مشاوره در پذیرش شرکتها در بورس و یا فرابورس؛

      افزایش سرمایه شرکتها؛

      مشاوره در طراحی و اجراي نظام تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه براي شرکتها و طرحها؛

شرکت مشاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین در سال مالی منتهی به 1395/09/30 در حوزه خدمات مشاوره

عرضه پذیرش و افزایش سرمایه قراردادهایی به شرح ذیل منعقد نمودهاست: 

افزایش سرمایه، مشاوره پذیرش

مشاوره پذیرش اوراق سلف

اخذ پذیرش مشروط

تهیه امید نامه

نوع خدمات

مشاوره پذیرش

مرحله پیشرفت قرارداد

درج نماد در فرابورس

آغاز فرایند مجدد پذیرش در بورس مشاوره پذیرش و عرضه

مشاور پذیره نویسی

اتمام قراردادافزایش سرمایه

3

4

5

رهکام ایرانیان

سیمان سپاهان

مدیران شیمی

1395/04/21

1395/08/01

1395/06/29

ردیف

1

2

نام شرکت

شرکت مبین وان کیش

توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

تاریخ قرارداد

-

1397/05/10



ساختار سازمانی دپارتمان مطالعات اقتصادي

سرپرست مطالعات مالی و اقتصادي

مدیر مطالعات اقتصادي

سرپرست مطالعات فنیسرپرست مطالعات بازار

مشاورین

کارشناسان مالی و اقتصاديکارشناسان صنایعکارشناسان مکانیک/عمرانکارشناسان بازاریابی

به منظور تصـــــمیمگیري نهایی درباره سرمایهگذاري در طرحهاي ارائه شده از سوي سرمایهگذاران، وجود 

مطالعات بازار و امکانسنجی فنی، مالی و اقتصـادي ضروري میباشد. رویکرد شرکت در تدوین این مطالعات

استفاده از آخرین تکنیکهاي علمی و همچنین شرایط محیطی اقتصاد و ظرفیتهاي صنعتی ایران میباشد.

این دپارتمان با برخورداري از زیرمجموعههاي تخصصی بازار، فنی، مالی و اقتصادي همچنین کارشناسان برجسـته و 

با تجربه، آمادگی ارائه خدمات مطالعات بازار، امکانسنجی را براي سرمایهگذاران و یا سـازمانها و نهادهاي متقاضـی 

در حوزههاي گوناگون را دارد.

 دپارتمان مطالعات اقتصادي

لذا در این مطالعات عالوه بر رویکردهاي شناختهشده علمی از دانش تجربی شرکت و واقعیتهاي اقتصادي نیز 

استفاده میگردد، تا تمامی ابعاد و ویژگیهاي طرحها مشخص شده ومورد راستی آزمایی قرار گیرد. 

  با توجه به مالحظات فوق، خدمات مطالعات اقتصـادي در قالب دپارتمانی مـستقل فعالیت خود را با هدف تهیه 

گزارشهاي امکانسنجی فنی، مالی و اقتصادي از تاریخ 1392/03/19 آغاز کرد



 دپارتمان کنترل و نظارت

 

فعالیت دپارتمان کنترل و نظارت بر اجراي طرحهاي اقتصـادي از تاریخ 1392/05/21 آغاز گردید. این واحد بر اجراي 

طرحهاي سرمایهگذاري و نیز مدیریت پروژه با تیمی کامل از متخصصان از جمله کارشناسان حسابداري، حسـابرسی، 

مالی، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی عمران و مشاوران خبره صنعت به انجام اموري نظیر برنامهریزي و 

کنترل پروژه، نظارت و کنترل فنی(مکانیک و عمران)، کنترل حسابرسی و مالی و تحلیل مهندسی صنایع میپردازد.

همچنین در حال حاضـر شـرکت در حال تدوین یک مدل جامع راهبري و هدایت اســتارت آپها و مدل ارزشگذاري 

کسب و کار هاي نوین با همکاري شرکت دانش بنیان برکت می باشد.

ساختار سازمانی دپارتمان کنترل و نظارت

مشاورین

مدیر کنترل و نظارت

کمیته راهبري

تیم بررسیهاي زمین و ساختمان تیم بررسیهاي مالی و حسابرسی PMO تیم بررسیهاي فنی و تکنولوژیکی

 
مفهوم ارزش و فعالیت ارزشگذاري از جمله مفاهیمی اســت که به کلیه فعالیتهاي مالی اعم از تأمین مالی، مدیریت 

پرتفوي و سرمایه گذاري، امور مالی شرکتها و تجدید سـاختار مالی آنها گره خوردهاسـت و هریک از این فعالیتها به 

نوعی در بخشی از فرآیند فعالیت عملیاتی خود نیازمند ارزشگذاري است.

شرکت در واحد ارزشگذاري طرحها، سهام شرکتها، وثایق بانکی و ... با بهرهگیري از کارشناسان ارزشگذاري خبره، 

مشاوران مالی و کارشناسان رسمی دادگستري در کنار استفاده از روشهاي ارزشگذاري سهام متناسب با ویژگیهاي 

هر شرکت، به انجام خدمات میپردازد.

مدیر ارزشگذاري و مشاوره مالی

کمیته راهبري

ساختار سازمانی دپارتمان ارزشگذاري و مشاوره مالی

تیم مشاوره مالی

دپارتمان ارزشگذاري و مشاورة مالی

مشاورین

تیم ارزشگذاري

ارزشگذاري دارائیها از جمله اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاري است. ارزشگذاري

 اصولی و صحیح دارائیها باعث تخصیص بهینه منابع سـرمایهاي میشود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایهگذاري و 

تخصیص بهینه منابع سرمایهاي مستلزم ارزشگذاري سهام با اسـتفاده از روشهاي معتبر علمی اسـت، زیرا به 

قیمتهاي بازار نمیتوان چندان اطمینان نمود یا حداقل اینکه پدیده کشف قیمت در کوتاه مدت به علت نوسانات

 شدید و غیر واقعی در بازار محقق نمیشود. 



اوراق اجاره 

دارایی فیزیکی

اوراق سلف موازي استاندارد

خرید کاالي قابل تحویل در 

سر رسید

صندوق سرمایهگذاري 

زمین و ساختمان

پروژههاي ساختمانی

صندوق سرمایهگذاري 

پروژه

ساخت و تکمیل پروژه

ابزارهاي مالی جهت تامین مالی و مبناي انتشار به شرح نمودار ذیل است:

اوراق مرابحه

دارایی فیزیکی

اوراق مشارکت 

طرح

سفارش ساخت

اوراق استنصاع

اوراق رهنی

مطالبات

دیدگاهان نوین

دپارتمان مشاوره تأمین مالی

مدل تأمین مالی مبتنی بر ابزارهاي بازار ســـرمایه از تنوع باالیی برخوردار اســـت که هر کدام از این مدلها امکانات 

منحصر به فردي را به متقاضیان تأمین مالی ارائه میدهند. از جمله این امکانات میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 

     کاهش هزینه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار نسبت به اخذ تسهیالت بانکی؛

      بهرهگیري از معافیتهاي مالیاتی مطابق ماده 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید؛

      وجود شفافیت اطالعات در خصوص تمامی مراحل تأمین مالی و نظارت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار؛

      امکان سرمایهگذاري براي سرمایهگذاران با سرمایههاي اندك و خرد.

ابزارهاي تأمین مالی بازار سرمایه در چند سال اخیر تنوع چشمگیري یافته و قابل استفاده توسط طیف متنوعی از.

 اشخاص حقوقی است. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به معنی انتشار اوراق بهادار و فروش مستقیم آن به 

سرمایهگذاران خرد و کالن میباشد. این شیوه تأمین مالی در تمام دنیا معموالً به دلیل حذف واسطهها و مواجهه 

مستقیم با سرمایهگذاران، از نرخ بهاي تمام شده کمتري برخوردار است.



مدیریت توسعه کسب و کار

کارشناس تحقیق و توسعهکارشناس ارزیابیکارشناس ارزشگذاري

ساختار دپارتمان هدایت، راهبري و ارزیابی شرکتهاي دانشبنیان

شرکت مشاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین در سالهاي اخیر تحقیقات گسـتردهاي در خصوص مدلهاي غربالگري 

شرکتهاي سرمایهگذار خطر پذیر و شتابدهنده بهطور کلی بر روي شرکتها و کســب و کارهاي نوپا(آستارتآپ) و 

کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش هستند؛ سرمایهگذاري مینمایند، این شرکتها در طول مسیر سرمایهگذاري 

خود همواره نیازمند غربالگري ایدهها و طرحها، ارزیابی، ارزشگذاري سهام و در نهایت راهبري و هدایت شـرکتهاي 

نوپاي خود هستند.

دپارتمان هدایت، راهبري و ارزیابی شرکتهاي دانشبنیان

هدایت، راهبري، ارزیابی و ارزش گذاري استارت آپ ها نموده است و در این زمینه توانسته است 

مربوطه با توجه به صـنعت مورد نظرطراحی نماید. با اسـتفاده از این خدمات شـرکتهاي ســرمایهگذار خطر پذیر

 می توانند گامھای مناسبی نسبت بھ ھدایت سرمایھ خود در جھت اھداف سرمایھگذاری و خلق ارزش بردارند.

مدلهاي بومی 



تحلیلگري

مدیریت سبد

معاملهگري اوراق بهادار

معاملهگري اوراق مشتقه

عرضه و پذیرش

اصول بازار سرمایه

CFA 1

1

2

3

ترکیب تحصیالت پرسنل

دکترا و دانشجوي دکترا

کارشناسی ارشد

کارشناسی 

3
2

9
1

تعداد گواهینامه حرفهاي

بازار سرمایه 

در بین کارکنان شرکت

%4

%80

%16

سیاست شرکت در حوزه نیروي انسانی علیرغم گسترش فعالیتهاي شرکت در سال مالی مذکور نسبت به سال 

گذشته، استفاده بهینه از نیروي انسانی و افزایش بهرهوري بودهاست.

 وضعیت نیروي انسانی شرکت



کشاورزي، صنایع غذایی 

و محصوالت کاغذي

پاالیشگاهی،

فراوردههاي نفتی و کُک

اطالعات و ارتباطات

بیشترین فعالیت دیدگاهان نوین جهت ارائه خدمات مالی به صنایع ذیل بودهاست:

نیروگاه

فوالد و فلزات اساسی

شیمیایی 

و محصوالت شیمیایی

استخراج کانیهاي فلزي

مواد و محصوالت دارویی

انبوهسازي، امالك و مستقالت

1395139413931392

مشاوره عرضه و پذیرش

طرح تشکیل نهادهاي مالی

356

634

427

7

1

3

1،428

84

153

100

1

0

3

341

147

187

172

3

0

3

512

49

156

126

2

0

3

337

38

70

6

0

115

29

44

18

0

0

91

9

24

5

1

0

39

1

0 00

ارزشگذاري

نظارت بر اجراي طرحها

سبدهاي سرمایهگذاري

جمع

امکانسنجی

 سوابق کاري شرکت

13971396جمع شرح خدمات ارائهشده


