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 پيشگفتار چاپ اول
 

 

 

 

ن حتواي اين كتاب، بيان هدف اصلي  از تلدنين ايلتر از مجهت استفاده مناسب

ازار انلين بار بود كه مفهلو  بلازاردردا، ، در بل 1383كتاب ضرنري است. در سال 

سال  ؛ اما فرصت الز  جهت پيگيري عميق اين بحث درانراق بهادار ايران مطرح شد

د ن هم شلن همزمان با بردزاري انلين همايش بازاردردا،  براي اينجا،ب فلرا 1384

يلن ابدين منظور زمينه مطالعات  خود را در خصوص بورس انراق بهادار ن مطالعله 

وجب مباره كسب درديد ن  بحث قرار داد . از آ،جا بود كه اطالعات بيشتري در اين

 ن،امه جهلت اخلد درجله كارشناسل  ارشلد در رشلته اقتصلاد شد تا به عنوان پايان

 بنيادي مبادرت ،مايم. همچنين ،گارش چند مقاله كاربردي ن

رسيد، اما با در ابتدا اين مقوله كم  پيچيده، مبهم ن بعضاً ضد ن ،قيض به ،ظر م 

مطالعه مقاالت ارزشمند ن ارتباط با كارشناسان بازاردردا،  در ساير بازارهلا، زمينله 

زمينه نجود دارد ،يز كمك شايا،   اي كه در اينتر شد. مطالعات انليهموضوع رنشن
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 ه درك اين موضوع كرده است.ب

ل  بندي متناسب با فضاي مديريت ملابايد اشاره كرد كه كتاب حاضر ،وع  جمع

 دار( است.نيژه بورس انراق بهاايران ن با عنايت به تحوالت نسيع بازار سرمايه )به

. در اين هاي بازاردردان در بازار سها  اشاره كنيممناسب است در آغاز به نيژد 

سلك ور از حضور بازاردردان، ايجاد يك ،هاد مال  متعلارف در كنتلرل ريكتاب منظ

اينلد ،قدشو،دد  است كه انالً به كلاراي  بلازار كملك كلرده ن اا،يلاً در تسلهي  فر

سلزاي  دارد. ضلمن قبلول ،لوع  مسلامحه، اصلطالحات  چلون معامالت، ،قش بله

بلريم؛ م  كارمترادف بهصورت كننده ،قدشو،دد  ن بازاردردان را بهبازارساز، فراهم

 ت.اي اسدههر چند كه بر اساس قا،ون بازار انراق بهادار، بازاردردان لغت پديرفته ش

زده ن هاي  به معرف  بورس، ريسك ن بلابه منظور استفاده مؤارتر از كتاب، فص 

سلت ن هاي موجود در بازار سها  اشاره شده اموارد موار بر كنترل يا كاهش ريسك

ضمن معرف  بازاردردان به عنلوان عامل  كنتلرل ريسلك ،قدشلو،دد  بله در ادامه 

 سللازي فعاليللت ايللن ،هللاد ن فعاليللت بللازاردردان در مكللا،يز  كسللب درآمللد، مللدل

 شود.هاي مختيف معامالت  در ساير كشورها ن ايران اشاره م سيستم

ه در ط  چكننددان عزيز ناقع دردد. ادر اميد است كه اين كار مورد قبول استفاده

ا،جا  اين كار، ،هايت دقلت ن حساسليت در اجلراي دقيلق مراحل  تحقيلق توسل  

دنن اينجا،ب ن دنستان خوبم صورت درفته است، اما ا،جا  اين كار ،و ن جديلد، بل

ود شلود، از ،ظلر صلاخب خلاشكال ،خواهد بود. بنابراين از همه عزيزان تقاضلا مل 

 مند فرمايند.اينجا،ب را بهره

دا،م از استادان ارجمند جناب آقاي دكتر محمد حسلن قييلزاده، ز  م در پايان ال

عضو هيات عيم  دا،شگاه ديالن، دكتر عبدالرضا تاال،ه، معانن شركت بلورس انراق 

بهادار، جناب آقاي عي  رحمت  به جهت نيرايش انليه عمده مطالب ن سركار خلا،م 
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به جهت طرح رني جيد كله  الهه مقدم  سپاسگداري ،مايم. از برادر عزيز  )سجاد(

كار برده است ممنلون هسلتم. از همله همكلاران ن ،هايت ذنق، ظرافت ن دقت را به

 دنستان خوبم كه در كييه مراح  تحقيق با عيم ن دقلت، كلار را د،بلال ،مود،لد ،يلز 

 كنم.،هايت تشكر م ب 
 

 سيد روح اهلل حسيني مقدم
srohollah@yahoo.com 

 1386خرداد 
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ورس بل، در 1383با طرح مفهو  بازاردردا،  با طرح مفهو  بازاردردا،  در سلال 

كلاهش عملق اين بازار كم درتهران اميدهاي  ز،ده شد كه شايد ريسك ،قدشو،دد  

سلازان بلورس در آن عصلر بله جهلت هلاي مسلؤنالن ن تصميمهرچند تالش يابد.

هلا ن دانسلازنكار فعاليلت بازاردر بلاهاي قا،و، ، عد  آشناي  فعاالن بازار ،ارساي 

هاي چنين عد  شلناخت ،سلبت بله درآملدزا بلودن ايلن فعاليلت بلراي شلركتهم

كه ما عالنه بر ايندداري، كاردزاري ن حت  اشخاص حقيق  ستود،  است، اسرمايه

گ ند، فرهنلعنوان يك ،هاد مال  مؤار در بازار پيدا ك،توا،سته است جايگاه خود را به

 مال  ،اصحيح را هم در بازار اشاعه داده است. 

تاكنون ن ،گرش منف   1387هاي بازاردردا،  از سال عد  استقبال از دستورالعم 

دا،ان حكايت از اين موضلوع دارد كله دداران از حضور بازاردرسهامداران ن سرمايه

هر چند به زعلم مطالعلات آملاري صلورت درفتله توا،سلته تلا  "بازارساز حمايت "

حدندي ريسك ،قدشو،دد  را در دنران فعاليت كاهش دهد اما آاار ن ،تلاي  منفل  

،هاد بازاردردان را در بورس انراق بهادار تهران  هم داشت كه رشد ن توسعه فعاليت
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 مواجه كرده است.  با مشك 

حلول در ت منلدها قب  از هرچيز ،يازديري از مزايا ن منافع فعاليت بازاردردانبهره

 اين فعال مؤار ملال  اسلت. كسلب درآملد از ،سبت به،گرش ،هادهاي مال  موجود 

سوي بازاردردان يا درآمدزا بودن اين فعاليلت بلراي هلر ،هلادي ن كلاهش ريسلك 

با ارايله  هاض هم هستند. اين بدان معن  است كه بورس،قدشو،دد  در بازار در عر

كنند كله هاي مختيف زمينه فعاليت بازاردردان را در بازار فراهم م مشوق ن ا،گيزش

ها را بله جهلت افلزايش ،قدشلو،دد  ن معلامالت اين حضور افزايش درآمد بورس

دداري مايهچنين جايگاه ريسك ،قدشلو،دد  را در تعلامالت سلرد،بال دارد ن همبه

ن  ها بلا حضلور در بلازاردهد؛ ن در سوي ديگر بازاردرداندداران كاهش م سرمايه

هلا، ضلمن فلراهم كلردن ،قدشلو،دد  هاي ارايه شده از سلوي بورسكسب مشوق

 د،بال افزايش درآمد خود در بازار هستند. به

ات العلحاص  دردآنري مط "بازاردردا،  در بازار انراق بهادار"چاپ انل كتاب 

بلا  1387كارشناسان مختيف ن مطالعه ن تجربه شخص  اينجا،ب بلود كله در سلال 

ا هاي معنوي صورت درفته دنستا،م در تاالر معامالت ديالن منتشلر شلد. بلحمايت

هلاي بلورس چنلين حمايتدداران، جامعه دا،شلگاه  ن همتوجه به استقبال سرمايه

ينله ام  نقت بورس، از اين كتلاب زمتهران ن در رأس آن دكتر عي  رحما، ، مديرع

 ا،تشار آن در چاپ دن  در سال جاري فراهم شد. در چاپ دن  سع  شده اسلت تلا

اشكاالت ن ،قايص موجود كه توس  خوا،نددان محتر  دوشزد شلده اسلت، بلدنن 

 كه تغيير ساختاري زيادي ايجاد شود، برطرف شود. آن

طور جامع ن كام  شراي  بورس شده است به تالشدر ،وشتن مطالب اين كتاب 

شلراي   نانراق بهادار در ايران ،يز اشاره شود تلا فاصليه بلين ادبيلات بلازاردردا،  

 موجود كامالً  درك شود. 
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د در فص  انل به مفهو  ،قدشو،دد  ن ريسك مترتب آن پرداخته شلده ن از ،هلا

اي بعلد ،يلز هعنوان كاهش دهنده اين ريسك ياد شده است. در فصل بازاردردان به

 هاي معلامالت سازنكار كسلب درآملد بلازاردردان، فعاليلت بلازاردردان در سيسلتم

 ها، مطالعه صورت درفته در خصوص اين سازنكار عميكرد اين ،هاد،مختيف بورس

ن ن در ايلرا عوام  اارددار بر درآمد ن هزينه بازاردردان ن در پايان ،يلز بلازاردردا، 

 ار درفته است. ساير كشورها مورد بررس  قر

ان، اي هم در مورد عوام  مؤار بر ،قدشو،دد  ن ،قش بلازاردردمطالعات دسترده

اي ،زديك با ها  كه در آيندها ن ... ا،جا  دادهبندي بازاردردانچگو،گ  ارزياب  ن رتبه

 به رشته تحرير درخواهم آنرد.  "،قدشو،دد  ن بازاردردا، "عنوان 

ن  ،تشار اين كتاب چه در چاپ انل ن چه در چلاپ داز همه دنستا،  كه براي ا

 كنم. مرا ياري داد،د ن حمايت كرد،د صميما،ه تشكر م 

از  نيرايش ادب  چاپ دن  ،يز بر عهده سركار خا،م مهسا بناكار بلوده اسلت كله

كنم. از در ا،جا  كار صميما،ه تشلكر ن سپاسلگزاري مل  دلي  دقت ن سييقهايشان به

اب كنم هردو،ه ،ظر ن پيشنهادي در مورد اين كتلهم درخواست م  خوا،نددان عزيز

 . كنندرا به آدرس اينتر،ت  زير ارسال 
 اهلل حسيني مقدمسيد روح

  1389 خرداد                                
Srohollah@yahoo.com 
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