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برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 
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 به کنمیم میکتاب را تقد نیا"

 ام یآموزگاران زندگ نیو ارزشمندتر نیتربزرگ
 .امن و مطمئن بودند یگاه هیتک میهمواره برا که

 زمیو مادر عز پدر
 "بار سپاس هزاران
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  مقدمه مولف
  

سرمایه گذاري و روشهاي مختلف آن یکی از موضوعاتی است که به صراحت می توان گفت توجه و فکر 
همه افراد یک جامعه را به خود اختصاص داده است.هر فردي در هر جایگاهی،چه ثروتمند،کارمند و یـا  

غلی دیگري داشته باشد در جستجوي کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش رفاه و آسایش خود هر ش
و خانواده اش  می باشد.به همین دلیل،همه افراد بـه نحـوي در تکـاپوي بدسـت آوردن سـود و درآمـد       

اسـت   بیشتر، آگاهانه و ناشیانه وارد بازارهاي مالی و سرمایه گذاري می شوند و به تبع آن حتـی ممکـن  
 بدلیل عدم دانش کافی نه تنها سودي کسب نمیکنند بلکه تمام سرمایه خود را نیز از دست می دهند.

آشنایی با مفهوم سرمایه گذاري، انواع آن و همچنین چگونگی ورود به بازارهاي مرتبط با آن قطعا بهتـر  
یروهـاي جـوان جامعـه    است به صورت اصولی و حتی در سنین پایین تر آموزش داده شود تا وقتی که ن

وارد بازار کار میشوند از همان ابتدا با راه هاي مناسب سرمایه گذاري آشنا باشند و بدانند که با سـرمایه  
 هاي کوچک هم می توان سرمایه گذاري و کسب سود را انجام داد.

ذاري البته یادگیري اصولی هر موضوعی و عملکرد بدور از احساسات و هیجانات بخصوص در سـرمایه گـ  
 به همراه یادگیري مهارتهاي الزم بزرگترین کلید موفقیت براي هر فردي می باشد.

در این کتاب سعی کردیم به صورت خالصه در ابتدا شما را با اصول و مفـاهیم اولیـه اقتصـاد و سـرمایه     
ت انواع گذاري و آگاهی بیشتر از موقعیت کشور از جمله تحریم،رکود،انواع فشارهاي اقتصادي، و در نهای

بازارهاي سرمایه گذاري به همراه مزایا و معایب آنها، و همچنین مهارتهاي ضروري جهت ورود به عرصه 
سرمایه گذاري آشنا سازیم  تا بهترین روش سرمایه گذاري را انتخاب کنید و بیشـترین سـود را بدسـت    

 آوردید.
یه گذاري و روش هاي گوناگون آن در در خاتمه، هدف از ارائه این کتاب آشنایی مختصر با فرآیند سرما

کشور عزیزمان ایران می باشد.همواره باید این نکته را در نظر داشت که هر روشی نقـاط قـوت و ضـعف    
خودش را دارد و این شما هستید که با توجه به موقعیت و میزان سرمایه خود بدور از هرگونه تعصـب و  

 اب کنید تا بهترین نتیجه را بدست آورید.تقلید مخرب مناسب ترین روش را می توانید انتخ
در نگارش ایـن کتـاب و گـردآوري مطالـب از همکـاري صـمیمانه دوسـت عزیـزم سـرکار خـانم الهـام            

 رضاسلطانی کمال تشکر و قدردانی را بعمل می آورم.  
 

  با آرزوي موفقیت روزافزون
 

  الهام رفیعی                                                                     
  
  
  
  


