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 تقدیم به 

 ، مقدس ترین واژهای لغت نامه افرینش

 مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت انها میدانم .پدر و مادر 

 برادر و خواهر عزیزم که همراهان همیشگی ام بودند.

 . که مو سفید کردند تا در سرای دانش رو سفید گردیمبزرگواری اساتید و 
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 مقدمه      

          سوودمند                      گذاری در آن و فوايد        ی سرمايه         و با نحوه       شناسند                 ی ما بورس را نمی             ی افراد جامعه   همه 

                   توانود در زنودگی                                                            اين در حالی است که آشنايی با بوورس و فعالیوت در آن موی     .            آشنا نیستند   آن

                        اندازهای خوود را فقوط                          های اخیر، بیشتر مردم پس           تا همین سال  .     باشد                        اقتصادی مردم بسیار مؤثر

      اموا    .                            هوای خوود آشونا نبودنود                      استفاده از اندوخته     ديگر    های               کردند و با راه             ها نگهداری می       در بانک

             اندازها وجود       از پس        مناسبتر         استفاده                   های ديگری هم برای       که راه    ايم        شنیده           بی شک همه       امروزه 

                                              تواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بوزرگ                              آن اين است که يک فرد عادی می     يکی      دارد و

                 اما بوه راسوتی     .        مند شود                       گذاری خود به سادگی بهره      سرمايه                          نمايد و از نتايج مشارکت و        مشارکت

                       های بزرگی شوريک شوود        گذاری                 ای اندک در سرمايه              عادی با سرمايه                      چگونه ممکن است يک فرد

                    ی فعالیوت، میوزان                                 امکوان کسوا اطوالع از نحووه               شناسد و نه                             در حالی که نه شرکای خود را می

                      تواند از حساب و دخل و     می       ً               ، اصالً چنین کسی چگونه                  دارد؛ گذشته از اين  .                 ها، درآمدها و ..     هزينه

                        در پاسخ به ايون سووال    ؟         پیدا کند                                                   خرج اين مرکز تولیدی که در آن مشارکت کرده است آگاهی 

                                    گذاری و مشارکت در اين مراکز الزم است                                                  بايد گفت که، بورس امکان هر آنچه را که برای سرمايه

                                            های اين مراکز، مطابق قانون مدافع حقوق سرمايه   لیت                    بر نظارت دقیق بر فعا                   فراهم آورده و عالوه

                         در بازار بورس سوق میدهد   ای                      سمت معامله گری حرفه                  پله پله شما را به         اين کتاب   .           گذاران است

ای  روشووهايی حرفووه            مختلووف آن،       هووای                                      سووازوکارهای قووانونی بووورس، فعالیووت           در ان بووا          و شووما

   در           کواربردی        هوای                                نرم افزارهای تحلیلی و سوايت   ،             تحلیل بنیادی   ،             تحلیل تکنیکالگذاری،  سرمايه

  .    شويد    می                اين زمینه اشنا

 

 

 

 

 
 


