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  نکات برجسته 

 

 

 

 

  مقدمه 

ها، در دستيابي به توسعه اقتصادي ، وجود نظام هاي مالي و پولي پويا و کارآمد در رسيدن به اهداف ترين الزاميکي از اصلي

دير باز تاکنون يک نظام  اقتصادي بانک محور بوده است  کالن اقتصادي است و با توجه به وضعيت اقتصاد ايران که از

توسعه متوازن نظام مالي در کنار نظام پولي در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي بيش از هر زماني احساس مي شود. از 

ولي رشد نکرده ساله اگرچه همسطح و هم سنگ نظام پ 50اين رو بازار سرمايه يا بورس اوراق بهادار ايران با وجود قدمتي 

 مشتقه اوراق نظير جديدي مالي ابزارهاي عرضه با استتوانسته اخير هايسال است اما در دهه هاي گذشته به خصوص در

 جذب را بيشتري گذاران سرمايه...(  و سهام فروش و خريد اختيار  قراردادهاي سهام، و سکه جمله از آتي قراردادهاي) 

 . کند کمک پيش از بيش ريسک مديريت و قيمت کشف کارآيي، شفافيت، به و کند

 است خرد اندازهايپس و هاسرمايه تجميع بهادار، اوراق بورس سرمايه يا کارکردهاي بازار ترينمهم از برهمين اساس يکي

 و اشخاص به آن واگذاري و کالن هايسرمايه قالب در آن تجميع با اما ندارند اقتصادي فعاليت انجام قابليت تنهايي به که

 توليدي هايبخش به کمک با شده و اقتصاد چرخه را وارد خرد اندازهايپس اين( مالي تامين) وجوه نيازمند هايشرکت يا

شود. از اين رو در اين گزارش به نقش و جايگاه بازار سرمايه  کشور داخلي ناخالص توليد رشد باعث تواندمي خدماتي، و

هاي وانرژي( در توسعه و پيشبرد اهداف کالن اقتصادي و تحقق برنامه کااليي بورس هايشرکت ايران) بورس تهران و

 ساله بازار سرمايه پرداخته مي شود. 40هاي کلي نظام براساس عملکرد اي و سياستتوسعه

 ايران در بورس سيستأ 

 و صنعتي توسعه بانک سهام روي بر معامله چند انجام با را خود فعاليت 1346 سال بهمن پانزدهم از بهادار اوراق بورس

 مالکيت گسترش سازمان قرضه اوراق خزانه، اسناد دولتي، قرضه اوراق پارس، نفت شرکت آن پي در. کرد آغاز معدني

مي در ايران، الاسالب سال فعاليت بورس تا پيش از انقا 11طي يافتند.  راه تهران بورس به آبادعباس قرضه اوراق و صنعتي

به  1346ريال سرمايه در سال  ميليارد 6/2 با اقتصادي بنگاه 6 از شده پذيرفته بيمه هايرکتشرکتها و بانکها و شتعداد 

ميليون ريال 15در بورس از مبادالت افزايش يافت. همچنين ارزش  1357ميليارد ريال در سال 230بنگاه با بيش از  105

 .افزايش يافت 1357ميليارد ريال طي سال 34به بيش از 1346در سال 

 فعالیت بهادار اوراق و بورس سازمان نظارت است که تحت بزرگ بورس بازار سرمایه کشور شامل چهار حاضر، حال در

 :کنندمي

 درصدی ارزش معامالت بورس های ایران در چهار دهه گذشته  2000رشد بیش از ـ 

 هزار واحدی شاخص کل بورس ایران پس از انقالب  10افزایش بیش از ـ 

 درصدی ارزش بازار سرمایه ایران بر تولید ناخالص داخلي 55افزایش ـ 

 درصدی بازار سرمایه در تامین مالي برنامه ششم توسعه 12سهم ـ 
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 .شودمي خريدوفروش مشارکت اوراق مانند بهادار اوراق ساير و هاشرکت که در آن سهام  تهران؛ بهادار اوراق بورسـ 

 تهران بهادار اوراق بورس در پذيرش به موفق داليلي به بنا که هاييشرکت سهام هم آنجا در که  ایران؛ بورس فراـ 

 .گيردمي قرار دادوستد مورد شوند،نمي

 آتي قراردادهاي و کشاورزي محصوالت فلزات، پتروشيمي، محصوالت مانند کاالها انواع آن در که ایران؛ کاالی بورس ـ

   .شودمي خريدوفروش... و سکه

 هايحامل ترينمهم از يکي عنوانبه برق، محوريت با انرژي هايحامل آن، در و شده تأسيس تازگيبه که؛ انرژی بورسـ 

 .شود فروش و خريد انرژي،

 فرابورس معرفي شرکت  

 اوراق بازار قانون اجراي در و بورس عالي شوراي 1386 سال مصوب بورس، از خارج بازارهاي فعاليت دستورالعمل موجب به

 را خود فعاليت 1388 مهرماه از رسما ايران فرابورس شرکت  بهادار، اوراق و بورس سازمان ايران اسالمي جمهوري بهادار

 تر ساده معامله و پذيرش شرايط با ولي بورس مشابه قانوني جايگاه و ساختار با ايران شرکت فرابورس .است کرده آغاز

 و ساماندهي فرابورس، شرکت وظيفه ترين مهم. دهد گسترش را کشور سرمايه بازار شمول حوزه تا  است گرديده ايجاد

 بازار به تر سريع ورود به تمايل يا نداشته را بهادار اوراق بورس به ورود شرايط که باشد مي سرمايه بازار از بخشي هدايت

 در و شرايط حداقل احراز با ها شرکت که ايست گونه به پذيرش شرايط تنوع و ها شرکت پذيرش هاي رويه لذا دارند، را

 استفاده بهادار اوراق بازار در شده پذيرفته هايشرکت مزاياي کليه از و داشته را بازار به ورود امکان ممکن، زمان ترينسريع

 مسکن، تسهيالت دريافت هايبرگه مشارکت، اوراق سهام، تقدم حق و سهام انواع ايران، فرابورس بازارهاي در. کنند

 شوندمي معامله...  و فکري هاي دارايي ،(ETF) معامله قابل گذاريسرمايه هايصندوق

  ايران کاالي بورس شرکت 

 کرد آغاز را خود فعاليت کشور «کاال بورس»  اولين عنوان به 1382 ماه شهريور در تهران فلزات بورس کارگزاران سازمان

 با سرانجام که نمود فعاليت به شروع 83 سال ماه شهريور در کشاورزي کاالي بورس  کارگزاران سازمان نيز آن از پس و

 کشاورزي و فلزات هاي بورس کارگزاران سازمان 1384 سال در ايران اسالمي جمهوري بهادار اوراق بازار قانون تصويب

 بورس کارگزاران هاي سازمان از مستقل کامال و جديد شرکت يک عنوان به ايران کاالي بورس شرکت و گرديد منحل

 هايفرآورده فلزات، دادوستد حوزه در کارگزاري شرکت 31 با 1386 سال مهرماه ابتداي از ، کشاورزي کاالي بورس و فلزات

 در حوزه محصوالت مجوز داراي کارگزاري شرکت 82 اکنون هم که نمود آغاز کشاورزي محصوالت و پتروشيمي و نفتي

 استاندارد، موازي سلف ، آتي برخط ، آتي قرادادهاي سيمان، کشاورزي، پتروشيمي، و نفتي هاي فرآورده فلزات، متنوع

 .کنند مي فعاليت معامله اختيار و کااليي سپرده گواهي

 و اوراق بهادار   بورس سازمان مديريتي مهمترين اقدامات 

 سازمان ، رهبري معظم مقام تأکيدات کلي نظام و هايابالغ سياستتبيين و  در سرمايه بازار مهم و ويژه با توجه به نقش

 فضاي کشور، بهبود آفريني ثروت توان افزايش و مالي تأمين در سرمايه بازار سهم تالش کرده است با هدف افزايش بورس

 کند لذا در در معرفي کشور مالي نظام را به جديدي مالي نهادهاي و ابزارها اقتصادي رونق و رکود از خروج کار، و کسب

 که است نموده اجرا و ریزی برنامه را متعددی کلیدی اقدامات الزم، مقررات اصالح و تصویب و  تدوین با اخیر هایسال

  :از عبارتند اختصار به  اقدامات این مهمترین
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 سرمايه بازار ساله 40 عملکرد 

شرکت  تعداد و کل شاخص مقدار معامالت، ارزش مختلف، هايدهه  در سرمايه بازار ساله 40 عملکرد بررسي منظور به 

 معامالت ارزش مجموع زير، جدول در و ادامه در. است گرفته قرار بررسي مورد زماني مختلف مقاطع در شده پذيرفته هاي

 نشان مختلف هايدهه  در و انرژي بورس و کاال بورس ايران، فرابورس تهران، بورس شامل مختلف بازارهاي در سرمايه بازار

 .است بوده همراه توجهي قابل رشد با اخير هايدهه در معامالت ارزش شود،مي مشاهده که همانطور. است شده داده

 دوره زماني مورد بررسي
 هاجمع ارزش معامالت بورس

 )ميليارد ريال(
 درصد رشد نسبت به دهه قبل

 66تا پایان سال  57از ابتدای سال 

   )دهه اول(
 76تا پایان سال  67از ابتدای سال 

   )دهه دوم(
 86تا پایان سال  77از ابتدای سال 

   )دهه سوم(
 96تا پایان سال  87از ابتدای سال 

   )دهه چهارم(

 

(  مصون از تورم)، اوراق بهادار با نرخ سود شناور (MBS)تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق رهنی 

(هاstartup)های جسورانه اعطای اولین مجوز صندوق

اندازی بازار نقد سکه طال با ابزار گواهی سپرده کاالییراه

هاها از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای آسیب دیده از تحریماصالح ساختار مالی شرکت

توسعه مکانیزم قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی

اندازی فعالیت عملیاتی صندوق تثبیت بازار سرمایه راه

اندازی معامالت آنالین اختیار خرید و فروشراه

اندازی صندوق طالراه

تامین مالی گندم کشاورزان از محل فروش اسناد خزانه اسالمی 

برای بازار سرمایه ایران( IFRS)ارتقای نظام گزارشگری مالی بین المللی 

های معامالتی بازار سرمایه در جهت افزایش نقدشوندگی بازارسرمایهکاهش هزینه

مبنی بر رعایت استانداردهای بین المللی  (VT4)اخذ تاییدیه گروه بررسی کننده آیسکو

اندازی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کاالتدوین مقررات و راه
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 داده نشان مختلف هايبازه در آن رشد درصد و شده مشخص زماني مقاطع در کل شاخص مقدار زير جدول در

. است شده آغاز واحد 100 مبناي مقدار با و 1369 سال از کل شاخص محاسبه است ذکر به الزم. است شده

 داشته رشد درصد 972 ،1396 سال پايان به منتهي دهه يک طي شاخص مقدار شودمي مشاهده که همانطور

 .است بوده درصد 97.2 دهه اين در ساالنه رشد ميانگين که است

 درصد رشد نسبت به دهه قبل شاخص کل سال

 - 100 69پایان سال 
 %310 410 76پایان سال 

 %2090 8981 86پایان سال 

 %972 96289.9 96پایان سال 
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 10 زماني مقاطع در ايران فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هايشرکت تعداد زير جدول در

 مشاهده که همانطور. است شده داده نشان 1396 سال انتهاي تا تهران بهادار اوراق بورس فعاليت ابتداي از ساله

 همراه توجهي قابل کاهش با آن از قبل دهه به نسبت 66 سال پايان در شده پذيرفته هايشرکت تعداد شودمي

 قرار آن سياسي شرايط تأثير تحت بورس انقالب، از پس اوليه هاي سال در و 60 دهه اوايل در واقع در. است بوده

 تصويب به توانمي جمله آن از. شد آن افتادن رونق از باعث که کرد نرم پنجه و دست زيادي مشکالت با و گرفت

 آنها شدن دولتي و هابانک ادغام ها،شرکت از زيادي تعداد شدن دولتي و ايران صنايع توسعه و حفاظت قانون

 و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه اول ساله پنج قانون تصويب با و 70 دهه اوايل در طرفي از. کرد اشاره

 درصدي 276 رشد. يافت افزايش سهام معامالت و گرفت رونق تهران بهادار اوراق بورس اقتصاد، آزادسازي راهبرد

 آن در سرمايه بازار رونق و رشد دهنده نشان انقالب از پس دوم دهه پايان در شده پذيرفته هايشرکت تعداد

 .است زماني مطقع

 سال مورد بررسي
 تعداد 

 هاي پذيرفته شدهشرکت

 درصد

 رشد نسبت به دهه قبل 

 - 2 46سال 
 %4900 100 56سال 

 %30- 70 66سال 

 %276 263 76سال 

 %58 416 86سال 

 %40 583 96سال 
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 تاريخ در سرمايه بازار هايشاخصه ترينمهم سرمايه، بازار فعلي وضعيت از بهتر تصويري ايجاد منظور به ادامه در

 .است شده ارائه 31/06/1397

 معيار
  در مقدار

 31/06/1397 

 9،212 اندازه بازار )هزار میلیارد ریال(

 2،095 )هزار میلیارد ریال( 97ماهه منتهي به پایان شهریورماه  6ارزش معامالت در 

 228،892 )میلیارد ریال( 97منتهي به پایان شهریورماه ماهه  6عملکرد تامین مالي در 

 837،858 مانده اوراق بدهي منتشره )میلیارد ریال(

 592 های پذیرفته شده و ثبت شده نزد سازمان در بورس و فرابورستعداد شرکت

 606 تعداد نهادهای مالي

 سرمايه بازار در خودکفايي و خارج به وابستگي قطع موارد 

 از بعد دهه چهار طول در که است هاييحوزه جمله از کشور، اقتصاد اصلي اجزاي از يکي عنوان به سرمايه بازار

 و تکنولوژي حوزه در تنها. است داشته خود مختلف هايحوزه و ابعاد در را خارج به وابستگي کمترين انقالب،

 و تکنولوژي حوزه در وابستگي قطع راستاي در. است نشده ايجاد کامل وابستگي  قطع هنوز که است زيرساخت

 نام با 96 سال در سامانه اين دوم نسخه. شد اندازيراه شاخص محاسبه داخلي سامانه 87 سال در زيرساخت،

Cindex هايبرنامه اساس بر که دارد وجود خارج به وابستگي هنوز معامالت سامانه حوزه در تنها. شد رونمايي 

    .باشدمي اقدام دست در سامانه اين داخلي نسخه سازيپياده و طراحي بهادار، اوراق و بورس سازمان

 جهان و منطقه در ايران سرمايه بازار جايگاه 

 بورس ميانه در ايران فرابورس و تهران بورس يعني ايران فعال بورس دو ها، بورس جهاني فدراسيون آمار مطابق

 در ارزش دالر ميليارد 103 با ميالدي 2017 سال در تهران بورس اطالعات اين مطابق. اند گرفته قرار دنيا هاي

 در دارد، تهران ساله 50 بورس به نسبت کمتري قدمت که ايران فرابورس و گرفت قرار دنيا هاي بورس 44 رتبه

 ميالدي 2017 سال در ايران فرابورس ارزش ها بورس جهاني فدراسيون آمار مطابق. است گرفته قرار 63 رتبه

 ميالدي 2017 سال در ايران سهام بازار ارزش موجود هايداده طبقه. است يافته افزايش دالر ميليارد 1.5 از بيش

( GDP) داخلي ناخالص توليد به بازار ارزش نسبت زير نمودار در و ادامه در. است يافته افزايش درصد 20 از بيش

 مشاهده که همانطور. است شده داده نشان آسيايي هايبورس همچنين و منطقه کشورهاي از تعدادي براي

 تونس و لبنان ترکيه، مانند کشورهايي از باالتر 2017 سال پايان در ما کشور سرمايه بازار براي نسبت اين شودمي

 دارد قرار امارات و قطر مالزي، مانند کشورهايي از ترپايين و
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Source: Market Capitalization of Domestic Listed Companies (% of GDP) in 2017,Worldbank.org 

 1404 چشم انداز سند اساس بر سرمايه بازار پيشرفت و توسعه ميزان 

 حوزه در ايران، اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون اساس بر

 در( 0.34) جيني ضريب و( 8%) درصد هشت ساالنه متوسط اقتصادي رشد به دستيابي منظور به کالن اقتصاد

 سرمايه بازار سهم اساس اين بر. است شده تعيين مختلف هاي بخش در مشخصي کمي اهداف برنامه، پاياني سال

 ارزش زير جدول در. باشدمي منابع کل از درصد 12.4 ششم برنامه گذاري سرمايه ساالنه مالي منابع تامين در

 است. شده ارائه مختلف هايسال در آن تفکيک و شده گذاري هدف مالي تامين

 هدف کمي هدف کلي
واحد متعارف 

 سنجش

مقدار در 

 97سال 

مقدار در 

 98سال 

مقدار در سال 

99 

مقدار در سال 

1400 

توسعه بازار سرمایه و 

افزایش سهم آن در 

 کشور تأمین منابع مالی

افزایش 

میزان تامین 

 مالی

  هزار میلیارد ریال

 اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون در که ديگري کمي هدف

 همانطور. است داخلي ناخالص توليد بر بازار ارزش نسبت به مربوط است، شده تعريف کالن اقتصاد حوزه در ايران،

 .است شده گذاري هدف درصد 67 ،1400 سال براي نسبت اين مقدار شود، مي مشاهده زير جدول در که

 هدف کمي هدف کلي
واحد متعارف 

 سنجش

مقدار در 

 97سال 

مقدار در 

 98سال 

مقدار در 

 99سال 

مقدار در 

 1400سال 

 ارتقای جایگاه بازار سرمایه
بازار افزایش نسبت ارزش 

 بر تولید ناخالص داخلی
  درصد



 

8 

 

 سرمايه بازار پيشرفت و توسعه راستاي در شده انجام مهمترين اقدامات  

 بورس فعاليت تجديد فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه اول ساله پنج برنامه چارچوب در: 70 دهه اوايل و 1368 سال

 آغاز سرمايه گذاري جهت در آن هدايت و پس اندازها گردآوري و جذب خصوصي سازي، اجراي پيش زمينه عنوان به

 طرف از باال مقياس در سهام عرضه سبب به بازار معامالت حجم و ارزش در چشمگيري افزايش شاهد دوره اين در. گرديد

 نسبتاً صورت به سهام عرضه و بورس در شده پذيرفته هايشرکت فهرست به جديد شرکت 29 ورود دولتي، هايسازمان

 .هستيم بانکي شبکه طريق از کشور سراسر در فراگير

 کارکردهاي بازيابي تمهيدات مهم ترين از يکي عنوان به اطالع رساني وضعيت ساماندهي دوره اين در: 1376 تا 1379 سال

 مختلف کاربران سريع و آسان دسترسي منظور به باره، اين در. است گرفته قرار توجه مورد تهران بهادار اوراق بورس طبيعي

 ادواري آماري نشريه هاي چارچوب در شده عرضه اطالعات کيفيت و کميت بهنگام، و دقيق درست، آماري اطالعات به

 .شد بهسازي و بازنگري بورس

 شوراي و شدند مجزا يکديگر از اجرايي و نظارتي ارکان طوري که به بهادار اوراق بازار جديد قانون تصويب: 1384 سال

 به توانمي قانون اين قوت نقاط جمله از گرديد تشکيل سرمايه بازار رکن باالترين عنوان به بهادار اوراق و بورس عالي

 فعال نهادهاي و ارکان بر قدرتمند نظارت و مالي ابزارهاي در تنوع ايجاد بازار ساماندهي نظارت، از عمليات مقام تفکيک

 .کرد اشاره سرمايه بازار

 کميته تاسيس نفت، بورس اول فاز راه اندازي شرکتها، اطالعات شفافيت توسعه و کدال سامانه راه اندازي: 1386 سال

 سياستهاي قانون و سازي خصوصي قانون شدن اجرايي با همگام سال اين در. بهادار اوراق و بورس سازمان در فقهي تخصصي

 .شدند بازار وارد مخابرات و هاپتروشيمي ها،پااليشگاه ها،فوالدي مانند ايران اقتصاد شرکتهاي بزرگترين ،44 اصل

 و چهل اصل کلي سياستهاي اجراي تسهيل راستاي در جديد مالي نهادهاي و ابزارها توسعه قانون تصويب: 1388 سال

 طرفي از برد،مي رنج بازار در متنوع مالي ابزارهاي کمبود از سرمايه بازار قانون، اين تصويب از قبل تا. اساسي قانون چهارم

 طراحي براي مناسبي زمينه قانون اين تصويب با اما نداشتند؛ کشور سرمايه بازار در معيني و مشخص جايگاه مالي نهادهاي

 بدست سرمايه بازار در را خود جايگاه رفته رفته مالي نهادهاي و آمد فراهم اسالمي و مالي ابزارهاي انواع پياده سازي و

 مقررات تصويب و تدوين به توانمي قانون اين تصويب از پس اوليه ساليان در شده بکارگرفته مالي ابزارهاي جمله از. آوردند

 جديد مالي ابزار عنوان به آتي قرارداد معامالت راه اندازي همچنين و معامله اختيار قرارداد و قرض الحسنه مرابحه، اوراق

 .کرد اشاره سرمايه بازار در

 هايبدهي مديريت بر عالوه توانست اسناد اين انتشار با دولت که بار اولين براي دولتي خزانه اسناد انتشار: 1394 سال

 .بردارد مهم گامي تورم کنترل راستاي در و کرده آوريجمع بازار از را نقدينگي خود،
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  جمع بندي 

 بپردازد مالي منابع تجهيز به مشارکت اوراق و سهام فروش طريق از تواند مي پويا بورس بازار سالم، اقتصاد يک در

 توليدي هاي فعاليت سمت به آنان اندک هاي سرمايه هدايت به جامعه افراد عموم در مشارکت حس تقويت با و

 هاي فعاليت به ورود. کند جلوگيري بازانه سفته هاي فعاليت سوي به ها سرمايه حرکت از و بردارد گام تجاري و

 تشديد اشتغال، کاهش معني به اين و است توليد چرخه از پول خروج خودرو، و مسکن ، ارز خريد مثل بازي سفته

 آرزو طرح صرف و شعار طريق از تنها پويا بورسي و سالم اقتصادي تشکيل که است واضحو  است تورم و بيکاري

 مهيا را فضا که است مجلس و دولت نقش اين وشود  فرآهم الزم هاي زيرساخت بايد ابتدا بلکه گردد نمي ايجاد

 ساله پنج اقتصادي توسعه هاي برنامه و انداز چشم سند با همسو خود اقتصادي هاي گذاري سياست در و نمايند

 .نمايند عمل ثبات با و هدفمند قانونمند، کشور،

 اوراق بورس جايگاه رو،پيش مشکالت و هامحدوديت وجود با شده ايجاد هايضرورت و بالقوهظرفيت هاي  وجود

 بهادار اوراق بورس که هرچند .است ساخته اهميت با و برجسته پيش از بيش اخير هايسال طي در را بهادار

است و در بخش کمي وکيفي  برخوردار ممتازي موقعيت از اقتصادي و صنعتي جمعيتي، هاينماگر نظر از کشور

 الزم هايزمينه و هاابزار نبودن دسترس در اما از نظر حجم و ارزش معامالت از رشد مناسبي برخوردار بوده است 

 سرمايه از کمي درصد تا شده سبب ايران سرمايه بازار در اندازيپس منابع صاحبان گسترده و برابر مشارکت براي

اگرچه اين روزها  .باشد داشته تعلق خصوصيبخش حتي يا جزء سهامداران به بازار اين توسط کنوني شده تجهيز

 باعث سرمايه بازار جغرافيايي پوشش بودن محدوداقبال عمومي به بازار سرمايه بيش از پيش شده است اما 

 دور نقاط در فعال هايشرکت کمرنگ حضور و است شده کشور نقاط اکثر در بهادار اوراق بورس بودن ناشناخته

  .است رو همين از نيز بازار اين در کشور دست

 هاي سپرده برخيخروج  ودر جامعه  نقدينگيافزايش مهار گسيخته  ،ارزي منابع  صحيح مديريت عدماز طرفي 

 که است حالي درمعظالت  اين واز مهمترين مشکالت نظام مالي کشور است  ارز بازارو سرازير شدن آن به  بانکي

 زمينه و باشيم سهيم اقتصاد يتوليد هاي  فعاليت در بورس بازار به نقدينگي ين ا تزريقهدايت و  با توانستيم مي

 آوريم فراهم را خصوصي و اجتماعي رفاه بهبود و تورم کاهش آن تبع به و داخلي توليدات گسترش اشتغال، ايجاد

و اين مهم محقق نخواهد شد مگر با آموزش و فرهنگ سازي مزيت هاي بازار سرمايه و حمايت نهادهاي قانونگذار 

    سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار .و اجرايي از 


