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شناسايى نهادهاى دولتى
نهاد نظارت اقتصادى. 4•
ى اين نهاد مسئول نظارت بر فعاليت هاى اقتصادى نهادهااى اررايا•

دولتى ونهادهاى غير دولتى است، تا عملكارد ننهاا هاه نهبا  باا 
بات هاى اقتصادى دولات و مببقاب بار قاوانين  اها وبرنامهسياست

.ومتغير اقتصادى باشد
حسابرسى نهادهااى ارراياى دولتاى، مقاارا  باا مواساد ورارايه •

راهه اقتصادى، حوظ حريه مالكيت هاى دولتى، عمومى، وشخصى، ف
نوردن فضاى مساعد وأمن براى فعاليت هاى اقتصادى، در امار  ى

.استوظائف اين نهاد 

191مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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شناسايى نهادهاى دولتى
نهادهاى اررايى•
ن، نهادهاى اررايى اقتصادى دولت، با توره به وظائف وامكاناات ن•

:عقارتبد اا
.گذارىنهاد سرمايه. 1•
.هاى بالعوضنهاد كمك. 2•
.نهاد اموال ودرنمدهاى دولتى. 3•
هااى دولات ودرها وبرنامهبايست بر اساس سياستاين نهادها مى•

.حدود قوانين  ابت ومتغير به فعاليت بپردااند
•

191مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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شناسايى نهادهاى دولتى
گذارىنهاد سرمايه. 1•

:پردااداين نهاد در دو رهت به سرمايه گذارى مى•
رشد وتقويت اقتصاد كشور، . أ•
.كمك به ايجاد رفاه وتوازن اقتصادى. ب•

192مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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شناسايى نهادهاى دولتى
گاذارى در راستاى رشد وتقويت اقتصاد كشور، اين نهاد به سارمايه•

در نن هايى كه بخش غير دولتى قدرت يا تمايل به شاركتدر اميبه
ا ها به مصالتت نظااي يارا ندارد، يا حضور اين بخش در اين اميبه

در اين حالت ممكان اسات ايان نهااد . پرداادامت اسالي نيست، مى
باه ى اقتصاد شود، يا باا اعباا اعتقااراتخود مستقيماً وارد صتبه

ود بخش غير دولتى و نظارت ومديريت فعاليت هاى نن به هدف خا
.نائل شود

192مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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شناسايى نهادهاى دولتى

ط اين نهاد، در رهت كمك به ايجاد رفا  وتواان اقتصاادى، باه بسا•
گاذارى در ايان اميباه، خدمات عمومى در رامعه اا طريب سرمايه

ر وايجااد حمايت مستقيه وغير مستقيه مالى اا اقشار كه درنمد وفقي
ى نحاد رامعاه اا طرياب گساتر  فرصت هاى اقتصادى براى همه

.پردااداشتغال وفراهه نوردن اعتقارات مالى مى

192مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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شناسايى نهادهاى دولتى

•

نهاد كمك هاى بالعوض. 2•
امعه بخشى اا درنمدهاى دولت براى تأمين نيااهاى افراد فقير در ر•

و گروهى اا مردي كه توانائى كسب درنمد را ندارند،بصاورت كماك
.هاى بالعوض توسط اين نهاد مصرف خواهد شد

•

192مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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شناسايى نهادهاى دولتى
نهاد اموال ودرنمدهاى دولتى. 3•
تشاكيل همچبان كه ققالً گوتيه، مبابع مالى دولت اا دو بخش اصلى•

:شودمى
اموال و روت هاى دولتى وعمومى كاه اولاى در تمل اك دولات . 1•

.ودومى در تتت تصرف نن است
ها كه گا  به عبوان يك عبصار  ابات در اساالي معرفاىماليات. 2•

اند، مثل خمس واكاات، و گاا  توساط دولات باراى موقعيات شد 
.شوندوموارد خاص وضع مى

192مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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شناسايى نهادهاى دولتى
ى با توره به اين امر، نهاد اموال ودرنمدهاى دولتى دو وظيوه اساسا•

:بر عهد  دارد
  مديريت اموال و روت هاى دولتى وعمومى وتاال  در اساتواد. 1•

ها تى بهيبه اا اموال، در رهت كسب درنمد بيشتر هماهب  با سياس
هاى دولتوبرنامه

رين رمع نورى ماليات هاى  ابت ومتغير به بهترين وكاار نمادت. 2•
.شيو 

افزون بر اين، نهاد مزبور مسئول رماع نورى ساودهاى حاصال اا •
.باشدسرمايه گذارى هاى دولتى نيز مى

192مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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WHAT ARE THE ECONOMIC 
FUNCTIONS OF GOVERNMENT?

• In a market economy, …, most economic 
decisions are made by individual buyers and 
sellers, not by the government. Economists, 
however, identify six major functions of 
governments in market economies.

Council for Economic Education, New York, NY Civics and Government: Focus on 
Economics, Unit II, Lesson 4
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WHAT ARE THE ECONOMIC 
FUNCTIONS OF GOVERNMENT?

• Governments provide:

1. the legal and social framework,

2. maintain competition, 

3. provide public goods and services,

4. redistribute income,

5. correct for externalities, and

6. stabilize the economy. 

Council for Economic Education, New York, NY Civics and Government: Focus on 
Economics, Unit II, Lesson 4



13

اقتصاااد دولاات در عملكردهاااي اقتصااادي 
سرمايه داري

:دولت ها•
چارچوب قانونی و ارتماعی را فراهه می كببد ، 1.
را حوظ می كببد ، رقابت 2.
و خدمات عمومی را ارائه می دهبد ، كاالها 3.
مجدد درنمد را انجاي می دهبد ، توايع 4.
خارری را اصالح می كببد شرايط 5.
.اقتصاد را تثقيت می كببدو 6.

4تمركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درس : شوراي آموزش اقتصادي ، نیويورک ، مدنی نیويورک و دولت
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پول ، بازار سرمايهبازار 

بازار پول•
تامین ماالی و سارمايه اایاري كمتار از يك االدر عله مالی اگر •

تبد هاا هسانماد بازار پول بانك . باشد، در بااار پول اتواق می افتد
اناك كه معموال سپرد  ها كوتا  مدت يا كمتر اا يكساال هساتبد و ب

. ندارند( سال 30يا 20) تمايلی به واي های بلبد مدت 
د  و شركت يا فرد حقيقی با دريافت واي، به باناك بادهكار شايك •

. هد داشتپس اا تسويه بدهی بانك هيچ حقی نسقت به شركت نخوا
.وددر اصبالح به اين رو  تامين مالی اا طريب بدهی گوته می ش

https://modiriatesarmayeh.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/
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پول ، بازار سرمايهبازار 

سرمايهبازار •
رارعاه مباازار سارمايه باشد، بايد باه تامین مالی بلند اگر بخواهيد •

. می باشدنماد بازار سرمايه نیز بورس. نماييد
بار حا  تامین سرمايه مبتنایاصبالح به اين نوع تامين سرمايه، در •

تان، در بااار سرمايه شما باا ارائاه ساهاي شاركت. گوته می شودمالی 
.دسرمايه رذب كرد  و نياا مالی پروژ  های خود را تامين می كبي

https://modiriatesarmayeh.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/
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بازار پول ، بازار سرمايه

ابزارهای 
بازار پول

اسناد خزانه

یپذیرش بانک

اوراق تجاری

هگواهی سپرد

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمايه

همگی ربوی

ابزارهای 
بازار پول

اسناد خزانه

یپذیرش بانک

اوراق تجاری

هگواهی سپرد

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمايه

ابزارهای بازار 
سرمایه

ابزارهای –الف 
تأمین مالی دراز 

مدت

ابزارهای ویژه –ب 
مدیریت خطر

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1



19

بازار پول ، بازار سرمايه

ابزارهای بازار 
سرمایه

ابزارهای –الف 
تأمین مالی دراز مدت

سهام

سهام عادی

سهام ممتاز

اوراق قرضه

اوراق مشارکت
ابزارهای ویژه –ب 

مدیریت خطر

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمايه

ابزارهای بازار 
سرمایه

ابزارهای –الف 
تأمین مالی دراز مدت

سهام

سهام عادی

سهام ممتاز

ربویاوراق قرضه

اوراق مشارکت

ابزارهای ویژه –ب 
مدیریت خطر

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمايه

ابزارهای بازار 
سرمایه

ابزارهای –الف 
تأمین مالی دراز 

مدت

ابزارهای ویژه –ب 
مدیریت خطر

ابزارهای مشتق 

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمايه

ابزارهای بازار 
سرمایه

ابزارهای –الف 
تأمین مالی دراز مدت

ابزارهای ویژه –ب 
مدیریت خطر

ابزارهای مشتق 

قراردادهای اختیار 
معامله

قراردادهای آتی

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمايه

ابزارهای بازار 
سرمایه

ابزارهای –الف 
تأمین مالی دراز مدت

ابزارهای ویژه –ب 
مدیریت خطر

ابزارهای مشتق 

قراردادهای اختیار 
معامله

قرارداد اختیار–الف 
خرید

قرارداد اختیار–الف 
فروش

قراردادهای آتی

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمايه

ابزارهای بازار 
سرمایه

ابزارهای –الف 
تأمین مالی دراز مدت

سهام

سهام عادی

سهام ممتاز

اوراق قرضه

اوراق مشارکت

ابزارهای ویژه –ب 
مدیریت خطر

ابزارهای مشتق 

قراردادهای اختیار 
معامله

قرارداد اختیار–الف 
خرید

قرارداد اختیار–الف 
فروش

قراردادهای آتی

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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futures contract

• Definition: A futures contract is a contract 
between two parties where both parties agree 
to buy and sell a particular asset of specific 
quantity and at a predetermined price, at a 
specified date in future.

https://www.google.com/search?q=google+translate&rlz=1C1SQJL_enUS907US907&oq=GOO&aqs=chro
me.2.69i57j0i131i433l2j0j0i433j0l3.2373j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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قرارداد آتی

قراردادی بین دو طرف قرارداد آتی، 
است که در آن هر دو طرف توافق می 

مقدار مشخصرا با دارایی خاصی کنند 
ک ، در یقیمت از پیش تعیین شده و با 

د یا در آینده خریداری کننتاریخ مشخص 
.بفروشند

https://www.google.com/search?q=google+translate&rlz=1C1SQJL_enUS907US907&oq=GOO&aqs=chro
me.2.69i57j0i131i433l2j0j0i433j0l3.2373j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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What Are Futures?

• What Are Futures?

• Futures are derivative financial contracts that 
obligate the parties to transact an asset at a 
predetermined future date and price. Here, the 
buyer must purchase or the seller must sell the 
underlying asset at the set price, regardless of 
the current market price at the expiration date.
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؟قراردادهاي آتی چی ت

؟چيستقراردادهای نتی •
ا قراردادهای نتی قراردادهای مالی مشتقه ای هساتبد كاه طارفين ر•

يباد  ملزي به معامله دارايی در تاريخ و قيمت اا پيش تعياين شاد  ن
. می كببد

اسای را ايبجا ، خريدار بايد خريد كبد يا فروشبد  بايد دارايی اسدر •
ااار در با قيمت تعيين شد  بوروشد ، صرف نظار اا قيمات فعلای با

.تاريخ انقضا
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Forward Contracts vs. Futures 
Contracts: An Overview

• Forward Contracts vs. Futures Contracts: An 
Overview

• Forward and futures contracts are similar in 
many ways: both involve the agreement to buy 
and sell assets at a future date and both have 
prices that are derived from some underlying 
asset.

https://www.investopedia.com/terms/f/futurescontract.asp
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Forward Contracts vs. Futures 
Contracts: An Overview

• A forward contract, though, is an arrangement 
made over-the-counter (OTC) between two 
counterparties that negotiate and arrive on the 
exact terms of the contract—such as its 
expiration date, how many units of the 
underlying asset are represented in the 
contract, and what exactly the underlying asset 
to be delivered is, among other factors. 
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Forward Contracts vs. Futures 
Contracts: An Overview

• Forwards settle just once at the end of the 
contract. 

• Futures, on the other hand, are standardized 
contracts with fixed maturity dates and uniform 
underlyings.

• These are traded on exchanges and settled on a 
daily basis.
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اد در مقابل قارارد( فوروارد)قرارداد پیش رو 
آتی

یكليك نمای : مقابل قراردادهای نتیدر ( فوروارد)قراردادهای پيش رو •

: بدقراردادهای نتی و قراردادهای نتی اا بسياری رهات شقيه به هه هست•
استتواف  نامه خريد و فروش دارايی ها در تاريخ آينده دو شامل هر •
هايی دارند كه اا برخی دارايی های اساسی حاصال مای قیمتو هر دو •

.شود
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اد قارارددر مقابل ( فوروارد)پیش رو قرارداد 
آتی

ود و انجاي می شامذاكر  پيش رو ، توافقی است كه بين دو طرف قرارداد •
ا ، اا رمله تااريخ انقضا-در مورد شرايط دقيب قرارداد مذاكر  می كببد 

تعداد واحدهای دارايی اساسی در قرارداد ، و دقيقاً دارايای اساسای كاه 
. بايد تتويل داد  شود ، اا رمله عوامل ديگر است

. فقط يك بار در پايان قرارداد تسويه حساب می كببدمهارمان •
يد طرف ديگر ، قراردادهای نتی قراردادهای استاندارد با تاريخ سررساا •

.  ابت و ايربباهای يكبواخت هستبد
.ونددر صرافی ها معامله می شوند و به صورت رواانه تسويه می شايبها •
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 .https://www.ime.co.ir/list-gharardad-hayeatiآتیلی ت قراردادهاي 

دارایی پایه نماد معامالتی  اولین روز 

معامالتی

اندازه قرارداد ساعت معامله حد نوسان 

روزانه قیمت

مهلت آمادگی کارمزد معامالت

تحویل

جریمه نکول در 

فرآیند تحویل

امیدنامه مشخصات 

قرارداد

سکه طالی تمام 

بهار آزادی 

طرح امام 

(ره)خمینی 

GC 1387/09/05 عدد سکه10 - - - - - لینک لینک

زعفران رشته 

ای بریده ممتاز 

(نگین)

SAF 1397/03/02 گرم 100

زعفران

شنبه تا 

:  پنجشنبه

15الی 10

(-+/5)% 0/00068

ارزش هر 

قرارداد

دقیقه 15تا 

پس از اتمام 

جلسه معامالتی 

آخرین روز 

معامالتی

ارزش % 1

قرارداد

لینک لینک

زعفران رشته 

ای درجه یک 

پوشال )

(معمولی

OSF 1397/08/15 گرم 100

زعفران

شنبه تا 

:  پنجشنبه

15الی 10

(5%-)+/ 0/00068

ارزش هر 

قرارداد

دقیقه 15تا 

پس از اتمام 

جلسه معامالتی 

آخرین روز 

معامالتی

ارزش % 1

قرارداد

لینک لینک

زیره سبز CS 1398/04/17 کیلوگرم100 شنبه تا 

:  پنجشنبه

15الی 10

(5%-)+/ 0/00068

ارزش هر 

قرارداد

ارزش هر 

قرارداد

دقیقه 15تا 

پس از اتمام 

جلسه معامالتی 

آخرین روز 

معامالتی

ارزش % 1

قرارداد

لینک لینک

پسته PS 1398/07/21 کیلوگرم100 شنبه تا 

:  پنجشنبه

15الی 10

(5%-)+/ 0/0006

ارزش هر 

قرارداد

دقیقه 15تا 

پس از اتمام 

جلسه معامالتی 

آخرین روز 

معامالتی

ارزش % 1

قرارداد

لینک لینک

http://cdn.ime.co.ir/
https://www.ime.co.ir/files/ime-co-ir/Pdf/Derivatives/1397/omidnamezaferan.pdf
https://www.ime.co.ir/files/ime-co-ir/Pdf/Derivatives/1399/neginmm.pdf
http://cdn.ime.co.ir/
https://www.ime.co.ir/files/ime-co-ir/Pdf/Derivatives/1397/omidnameposhal.pdf
https://www.ime.co.ir/files/ime-co-ir/Pdf/Derivatives/1399/pooshalmm.pdf
http://cdn.ime.co.ir/
https://www.ime.co.ir/files/ime-co-ir/Pdf/Derivatives/1398/omidnamezire1111111.pdf
https://www.ime.co.ir/files/ime-co-ir/Pdf/Derivatives/1399/ziresabzmm.pdf
http://cdn.ime.co.ir/
https://www.ime.co.ir/files/ime-co-ir/Pdf/Derivatives/1398/pesteomidname.pdf
https://www.ime.co.ir/files/ime-co-ir/Pdf/Derivatives/1399/pestemm.pdf
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بازار پول ، بازار سرمايه

بازار نهادهای
سرمایه

نهادهای 
خودتنظیم گر

واسطه های 
بازار

سایر فعاالن
بازار سرمایه

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1

https://sarmayehgozari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
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بازار پول ، بازار سرمايه

بازار سرمایهنهادهای

نهادهای خودتنظیم گر

بورس های اوراق 
بهادار

، بورس کاال

مؤسسات سپرده گذاری
و نگهداری اوراق 

بهادار
واسطه های بازار

سایر فعاالن بازار 
سرمایه

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1

https://sarmayehgozari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
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بازار پول ، بازار سرمايه

بازار نهادهای
سرمایه

نهادهای 
خودتنظیم گر

واسطه های بازار

شرکت های تأمین 
بانک های )سرمایه 

(سرمایه گذاری

کارگزاران

معامله گران

مشاوران 
سرمایه گذاری

بازارگردانان

شرکت های سرمایه  
گذاری

سایر فعاالن بازار 
سرمایه

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1

https://sarmayehgozari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
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بازار پول ، بازار سرمايه

بازار سرمایهنهادهای

نهادهای خودتنظیم گر

واسطه های بازار

سایر فعاالن بازار 
سرمایه

مؤسسات رتبه بندی 
خطر و اعتبار

پردازشگران حرفه ای 
ان اطالعات یا فروشندگ
حرفه ای اطالعات

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1

https://sarmayehgozari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
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بازار پول ، بازار سرمايه

بازار سرمایهنهادهای

نهادهای خودتنظیم گر

بورس های اوراق بهادار

، بورس کاال

مؤسسات سپرده گذاری و
نگهداری اوراق بهادار

واسطه های بازار

شرکت های تأمین سرمایه
(بانک های سرمایه گذاری)

کارگزاران

معامله گران

مشاوران سرمایه گذاری

بازارگردانان

شرکت های سرمایه  گذاری

یهسایر فعاالن بازار سرما

مؤسسات رتبه بندی خطر
و اعتبار

پردازشگران حرفه ای 
اطالعات یا فروشندگان 

حرفه ای اطالعات

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1

https://sarmayehgozari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
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بازار پول ، بازار سرمايه

بازار سرمايهنهادهاي•
بورس هااي اورا  بهاادار، باورس كاا ، :نهادهاي خاودتنظی ار( الف •

.مؤس ات سپرده ایاري و نگهداري اورا  بهادار

بانك هاااي )شااركت هاي تاا مین ساارمايه :واسااه هاي بااازار( ب •
، كااارازاران، مماملااه اران، مشاااوران ساارمايه ایاري، (ساارمايه ایاري

.بازاراردانان، شركت هاي سرمايه  ایاري

مؤس اات رتبه بنادي خار و اعتباار، :ساير فما ن باازار سارمايه( ج •
.پردازشگران حرفه اي اطالعات يا فروشنداان حرفه اي اطالعات

•

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1

https://sarmayehgozari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/


41

: للَّه لهاهاآلية متورهة الى المؤمبين باللَّه المقرين برسوله، يقول اهذ  •
مروا عقيدكه و اماءكه أن يساتأننوا علايكه انا أرادوا الادخول الاى 

اآلياة فای: و قال ابن عقاس و اباو عقاد الارحمن. مواضع خلواتكه
و .هی فی الررال خاصاة: و قال ابن عمر. البساء و الررال من العقيد

جاب االستئذان وارب على كل بالغ فی كال حاال، و ي: قال الجقائی
: و قاال قاوي. على األطوال فی هذ  األوقات الثال ة بظاهر هذ  اآلية

مار  فی نلك داللة على انه يجوا أن يؤمر الصقی الذی يعقل، ألناه أ
ك، نلك أمر لآلباء أن يأخذوا األوالد بذل: قال نخرونو . باالستئذان

فظاهر اآلية يدل على وروب االساتئذان  االم مارات فای  االم 
.البهارأوقات من ساعات الليل و 

461: ، ص7التبیان فی تف یر القرآن، ج
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