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 مقدمه
گذاري دیگري در گذاري در سهام، تالش ارزشمندي است. بازدهی هیچ نوع سرمایهبدون شک سرمایه
گذاري در سهام کار وده است. متأسفانه، سرمایهگذاري در سهام نببازدهی سرمایه درازمدت، بهتر از

خرید سهم را درك کنید، چیزهاي زیادي را باید یاد بگیرید.  اي نیست. پیش از این مفهوم واقعیساده
گذار واقعی شدن تالش سرمایه بیند و کورکورانه معامله کند اماتواند قیمت سهام رابهر کسی می

هدف این  تر کنیم.ین است که این تالش را تا حد ممکن آسانخواهد. هدف ما اتري میبسیار بیش
گذار مطلع و آموزش دیده سهام ، قرار دادن شما در مسیري است که بتوانید یک سرمایهمجموعه کتاب

توانیم به شما قول دهیم که با مطالعه این کتاب و خرید سهم پس از یک سال، از بازار نمی شوید. ما
توانیم با اطمینان بگوییم که شما دانشی به دست آورید، اما میمی دست ن بهسهام میلیاردها توما

گذاري در سهام در اختیار شما قرار سرمایه آورید که مبناي استوار و معتبري را براي شروع مسیرمی
 براي خوانندگانی شود؛ بنابراین این کتابتان بهتر میدهد. در نتیجه وضعیت مالی شما و خانوادهمی

گیري از این کتاب به افرادي که گذازي در بازار سهام آشنا نیستند. بهرهتدوین شده است که با سرمایه
 بگیرند.کند تا به سرعت مفاهیم اصلی را یاد تجربه هستند کمک میگذاري سهام بیدر زمینه سرمایه

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  مقدمه ناشر
  


���� ���� د����ان ��
ان � �� ���ب� �����45 ا3$ 2 01/ا.-  ,+ *(� )'&%$ ا#رات �

ن ���� د��. 8/ا�67� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

 "بهنام بدري بگه جان  -آوات تيموري-آقايان عزت اله مالئي"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  ي كنيم.قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 




