
                                  
 

 

 



                                  
 

 

 

 1399جادوگران بورِس 
 

 مقدمه:
 ایزد منان و یاد بانام

 .خواهید دید هم !فیلم کوتاه اما غنی و یکسه داستان را خواهید خواند 

 مهم است. یلیخ ،هایشاندرس

 .رودمی پیشبهبورس بسیار پرشتاب و قوی  و ،است 1399اکنون بهار 

 ی؟؟ تا ک  تا کجا

 ؛ نزولی هم در پیش هست؟راستی
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 شهاب سهرابی
 کتاب جادوی بورس :نویسنده

 ب جادوی افزایش سرمایهکتانویسنده: 

 1399 بهار-تهران
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 معرفی نویسنده:

o 978-600-8158-41-7شابک: -انتشارات ایده پردازان چکاد-1396در سال  کتاب "جادوی بورس" سنده  ینو 

o 53-5شابک: -انتشارات مانیان-1399سال -(جلد اول) "کتاب "جادوی افزایش سرمایه سنده  ینو-

7026-622-978 

o 7321-83-8شابک: -انتشارات مانیان-1399سال -(جلد دوم) "جادوی افزایش سرمایه"کتاب  سنده  ینو-

622-978 
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 :داستان احمدرضا 
                                                         

 

 یک داستان واقعی برایتان تعریف کنم" خواهم"می
 

داستان مرتکب کنم که دوست مورداشاره در این در بورس ایران اتفاق افتاد برایتان نقل می 1394که در سال واقعی  یداستان
 اش فروپاشید!!!زندگیاین اشتباه مرگبار "تک سهم شدن در بورس" شد و

 

 

 



                                  
 

 

 ( بود.1394انتهای سال هزاروسیصدونودوچهار )

 کرد.در تهران زندگی می احمدرضاوچندساله به نام جوانی حدودًا سی

 مراقبت د.نشین کرده بوگیر و خانهپدرش دچار بیماری سختی شده بود که اوراعمالً زمین

 قرارگرفته بود.احمدرضا  عهده  و نگهداری از پدر هم بر 

 

 

 

 دوستان بسیار صمیمی و مورد اعتمادش تصمیم گرفت وارد سرمایه ه  یتوصبه احمدرضا 

 گذاریای از بورس و سرمایهخودش هیچ شناخت و تجربه البته گذاری در بورس شود. 

 در آن نداشت.

 

 به میزان یک میلیارد تومان گرفت یوام ،ه قرار دادن ملک پدریبرای این کار در قبال وثیق



                                  
 

 

 ، اصل و سود وام را یکجا پرداخت کند.با این شرایط که در پایان سال بعدی و در سررسید وام

 مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان کجای ،1395باید پایان سال  احمدرضابا این حساب 

 شد ولی او یکجا درمیلیون تومان می 25، قساط ماهیانهعبارتی ا به پرداخت.به بانک می

 کرد.و سود را پرداخت می اصل ،پایان دوره

 

 مالحظهزودی جهش قیمتی قابلبه او سهام شرکتی معرفی شد و گفته شد این شرکت به

 درصدی آن در چند ماه آینده قطعی است و سودهایصد و پنجاه جهش .ای خواهد داشت

 نصد درصدی هم چندان دور از دسترس نیست.چهارصد و پا

 

 

 

 



                                  
 

 

 ، فقط سهم آن شرکتی که دوستانش گفته بودندهم با تمام یک میلیارد توماناحمدرضا 

 خریدو با خیالی راحت به مراقبت از پدر بیمارش مشغول شد. 

 رفت کهگذشت و در ذهن احمدرضا دومیلیاردو پانصدمیلیون تومان رژه میزمان می

 آورد و با پرداخت یک میلیادوسیصد میلیون )اصل و سود وامدست می به ،سهامبا فروش 

 شد!. با این تصور قند توی دلش آب میماندبانکی( عمالً یک میلیارد و دویست میلیون تومان برایش می 

 آرام رشد کرد و به افزایش قیمتی بیش از پنجاهقیمت سهام دریکی دو ماه اول آرام

 یلیارد احمدرضا در حدود دو ماه شده بود یک میلیارد و پانصد میلیون توماندرصد رسیدیک م 

 

 فروش سهام به قیمت یک میلیارد و پانصد با ،گرفتاینجا باید تصمیم میاحمدرضا 

 میلیون 450میلیون تومان سود بانک را پرداخت کند و  50توانست میلیون تومان می

 

 



                                  
 

 

 ولی او خود را برای یک میلیارد و دویست میلیون سودماند سود برای خودش میتومان هم

 هایمیلیون تومان بنابراین تصمیم گرفت با سهم بماند و تازه نشانه 450آماده کرده بود نه 

 دید.درستی نظر دوستانش را هم عمالً به چشم می

 

 با سهم ماند.احمدرضا 

 

 ، برخیی هست وافت و خیز داردکه نوسان در ذات بازارهای مالدر ادامه با توجه به این

 تغییرها پایین میامد و برخی روزها تقریبًا بیرفت برخی روزها قیمتروزها قیمت باال می

 گفتند که نگران نباش:می دوستانش ،شدبود زمانی که قیمت با کاهش مواجه می

 

 ترین سهم بورس ایران است.این سهم ارزنده

 توپ تکانش نخواهد داد.



                                  
 

 

 اش عالی است.بنیادی

 اش درخشان نه بلکه فوق درخشان است.آینده

 شود.خرید این سهم گل طالیی ما محسوب می

 های امیدوارکننده وو از این حرف

 

 آورند دلیلش این است که دارندگان سهم رابینی قیمت سهم را پایین میکه میاین 

 خارج کنند هاآنبترسانند و سهم را مفت از دستان 

 ن سوار سهم شوند و بعدو خودشا

 برند اونجایی که باید باشد.زنند زیر سهم و سهم را میدفعه مییک

 

 نده  یآآنان و در پیش بودن  دوارانه  یامبا این استدالل دوستانش و سخناِن احمدرضا 

 ، ضربان قلبش کهچنین موقتی بودن روزهای افت قیمتی سهمدرخشان برای سهم و هم



                                  
 

 

 میلیارد و دویست میلیون تومان گشت و دوباره به یکبه حالت عادی برمی باال رفته بود

 کرد.سودش و شیرینی لحظات بعد از کسب آن فکر می

 

 رفتند و او به امید برگشت قیمت سهم به انتظار نشستهآمدند و میروزها از پی هم می

 نکی هم داشت نزدیک وسررسید وام با لحظه  کم گر بود. از طرفی کمبود و صرفًا نظاره

 شد.تر مینزدیک

 شده و سررسید وامش هم 1395باز کرد و دید انتهای سال که یک روز چشمتا این

 سهام هم تقریبًا همان قیمت خرید است درواقع بعد از یک سال متیق فرارسیده است.

 او باید یک میلیارد و سیصد یول وقوس یک میلیاردش همان یک میلیارد است.کش 

 کرد.میلیون پرداخت می

 

 



                                  
 

 

 
 

اش عمالً غیرممکن شده و ، پدر پیرو مریضی که ادامه معالجهوقتی به خودش آمد دید که عمالً سیصد میلیون بدهکار شده
 اش متالشیروحیه



                                  
 

 

 
 ای که هرکسی تابگونهکمرشکن شده بود به گیر و، نفسشرایط بسیار سخت

 مغز احمدرضا به وجود آمده بود.عجیبی در  یغوغا توان آن را نداشت. 



                                  
 

 

 

 رفت.زد بیشتر فرومیوپا میدر باتالقی گرفتارشده بود که هرچه دستاحمدرضا 

 رسید.هیچ راه خروجی به نظر نمی

 شد.تر میانگار او هرلحظه شتابان به ته دره نزدیک و نزدیک

 

 اش دچار بحران واقعی شده بود.عمالً زندگی

 کرد و چه شدچه فکر می

 خبری نبود سودتنها از یک میلیارد و دویست میلیون تومان هن

 بلکه

 کرد.باید پرداخت می ضررسیصد میلیون تومان هم 

 شد.ای که درگرو بانک بود باید به مزایده گذاشته میخانه ،هیچ پولی نداشت احمدرضاازآنجاکه 

 و پنجاه میلیون تومان سودکه در دو ماه اول با چهارصد کرد از ایناو به گذشته که نگاه می



                                  
 

 

 توانست خارج شود ولی وسوسه سود یک میلیاردودویست میلیونی اورابه این زیانمی

 و کالفه ،شدت عصبانیهم بعد از یک سال( بهسیصد میلیون تومانی رسانده بود )تازه آن

 شد.پشیمان می



                                  
 

 

 
 



                                  
 

 

 دانست چه کسی را شماتت کندنمی

 خودش را؟

 اش را؟دوستان صمیمی

 بورس را؟

 روزگار را؟

 سوکند همیشه حوادث آنفکر می آدم ترین کار ممکن بود.فایدهافسوس که این کار بی

 دهد.ترو برای دیگران ُرخ می 

 

 

 

 ای گرفتارشده بود.او دربد مخمصه

 .امیدی عمالً وجود نداشت روزنه  هیچ 



                                  
 

 

 از آن دوستان صمیمی و وفادار! هم دیگر خبری نبود.

 

 خستگی فکری شدیدی شده بود. دچار رحم و خشن خود را به او نشان داده بود.بی چهره  دنیا 

 افسوس که واقعی واقعی وخیال باشد ولیخواست که همی این اتفاقات خواباز خدا می

 شد،که باید برای تعیین تکلیف نهایی رهسپار بانک می یروز بودند.

 



                                  
 

 

 
 نزد پدرش رفتاحمدرضا 

 اش خورد شدچیزش و ارادهدفعه همهافتاد یک چشمانش که به پدرش 

 و فروریخت انگار بند دلش بریده شد و پاهایش شل شد



                                  
 

 

 زانوانش تاب تحمل بدنش را نداشتند

 گویی دنیا روی سرش آوار شد 

 

 هایش گذاشتدست در گردن پدر بیمارش انداخت و سر روی شانه

 

 ریختکرد و چنان اشک میمام وجودش گریه می، با تشدت شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختنبه

 شدشد و از چشمانش خارج میانگار جانش ذوب می

 ولی

 ؟چه فایده

 .کار از کار گذشته بود



                                  
 

 

 
 

 

 

 دوم احمدرضای بیاییم .استبورس  پرازکوسه  رحم و شما در اقیانوس بی نجات " قه  یجل" "جادوی بورس" کتاب
 نباشیم.

 



                                  
 

 

 

 
 



                                  
 

 

          
 )سایت کتابراه(http://yun.ir/burs      :خرمشمیمنم 

 

 ما در انتخاب تصمیماتمان آزادیم
 اختیاریماّما در برابر نتایج تصمیماتمان بی

 
   کلیدی و بسیار مهم در بورس: نکته 

 

 در بورس "تک سهم" نشوید.هرگز  ،هرگز ،هرگز

http://yun.ir/burs


                                  
 

 

 

 

 _ به شما گفت آقا یا خانم ....جمهوررئیسمقام اجرایی مملکت _اگر باالترین 

 خواهد داشت ایکنندهخیرهقیمت آن جهش  زودیبهبرو فالن سهم را بخر 

 را به خرید انپولت همه  و  دوارد آن سهم شویتان سرمایهبا کل  دشما حق نداری

 د.ته باشیکه تضمین تقریبًا قطعی هم داش هرچند دآن سهم خاص اختصاص دهی

 

 دالیلش را در ادامه ذکر خواهم کرد.

 

 که شودمیو به شما گفته  هستسیالب  در مسیرکه  ایدبناکرده ایخانهشما 

 است. شدهساختهشما در مسیر ناامنی  خانه  ، سیل ممکن است به خانه شما آسیب بزند

 



                                  
 

 

 نکرده مرا تهدید و خطری امنداشته و مشکلی کنممیخانه زندگی  در اینکه  هاستسالپاسخ شما این خواهد بود که من 
 است.

 .گیریدنمیوخطرراجدی  کنیدنمیو خیلی توجهی به توصیه فرد موردنظر 

 

 .باشید تانیزندگویرانی  گرنظارهباید فقط  و شما بردمیراباخود  تانوزندگیکه سیل خانه  بینیدمیو  خود میاییدبه  وقتیک

 

 .افتدیم ،اندگذشته سالمتبهاندو و بارها انجام داده  شوندمیتک سهم  در بورساست که برای کسانی که  اتفاقی دقیقاً این 

 

 قبل اندوخته بودند در دفعاتکه هرچه که  بینندمی آیندمیبه خود  کهوقتیو 

 .شودمیمتالشی  شانمالی وزندگی روندمیو  گذارندمی یکجا

 

 هاقاچاقچیکه مسئولمان به  کردمید تعریف خدمت کرده بو در مرزدوستی که 



                                  
 

 

 افتدمیو اتفاقی ن بریدمیشما بارها قاچاق  گفتمی

 ،بگیریمتان باریکاما کافی است که فقط 

 سال 10که تا  شویدمی ایجریمه

 نتوانید کمر راست کنید!

 

 

 

 

 

 

  تک سهم شد؟در بورس چرا نباید 



                                  
 

 

 

 

 افت  شدتبهدالیل مختلف ممکن است  بنا بهقیمت سهم شما ست که اولین دلیلی که نباید تک سهم شد این ا
 فرصت خارج شدن از سهم را پیدا نکنید. و شما کند

 

  یینها یأرپایان بررسی پرونده و  تا ،و داشتن شاکی خصوصی و موارد قضایی نشدهبینیپیشممکن است بنا به دالیل 
 خریدوفروشبه  دیگر قادرو شما  ماد شرکت مذبور دهدقاضی حکم به بستن نطول بکشد(  هاماهکه ممکن است )

 نباشید.
 
 

  و...که عمالً باعث نابودی و  سوزیآتش ،زلزله ،لیس :بیاید مثل به وجودبرای شرکت  غیرمترقبه ایحادثهممکن است
 توقف فعالیت اصلی شرکت گردد.

 



                                  
 

 

  نهادهای ناظر متوجه قضیه شوند از کشور وتا دست به اختالس زده باشند مدیرههیئتمدیرعامل و یا ممکن است که
 متواری شوند.

 
 
 

  گسترده گردد که فعالیت شرکت دچار چالش اعتصابات ممکن است شرکت دچار مشکالت داخلی بسیار جدی مثل
 اساسی گردد.

 
  هش یا ججهش ناگهانی قیمت ارز  از قبیلمواد اولیه به دالیلی  نیتأم ،خارجی وابسته باشد مواد اولیهاگر شرکت به

 و شرکت باضررهنگفتی مواجه شود. باالبود شدتبهمحصول  شدهتمام، هزینه مواد اولیهجهانی  هایقیمتناگهانی 
 
  
 

  اساسی شرکت هایفرضپیش چنینهمتغییر ناگهانی قوانین و  ازجمله نشدهبینیپیشسایر موارد و. 

 



                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار به چه سرنوشتی دچ شدیدمیوارد این سهام  تانسرمایه با کلشما  و اگرت اتفاق افتاده اس در بورسواقعی که  نمونه  چند 
 .شدیدمی

 

 



                                  
 

 

 1-:)سهم بانک صادرات ایران با نماد )وبصادر 
 

 29/4/1395 :در تاریخ

 بسته شد. تومان 100 باقیمتنماد بانک صادرات 

 

 23/12/1396:در تاریخ

 تومان باز شد. 51ود به قیمت ب شدهبلوکهپس از حدود بیست ماه که پول شما عمالً 

 بیست ماه نصف شده بود!!! بعد ازشما  ه  یسرما



                                  
 

 

 
 

 2. شپنا(:نماد )با پاالیش نفت اصفهان  شرکت 
 

 19/12/1392 :شرکت مذکور در تاریخ
 



                                  
 

 

 تومان بسته شد. 2700 باقیمت
 

 26/12/1393:در تاریخ
 بسته بودن نماد یک سالاز  از بیشبعد 

 (اندوخته از محل %140بته بعد از افزایش سرمایه التومان ) 323با مبلغ 

 را تجربه کرد!!! %67افت قیمتی  باز شد و شامل

 
 یکصدمیلیون تومان سهم 1392اسفند  در تاریخعبارتی اگر شما  به

 داشتیدمیپاالیش نفت اصفهان را 
 میلیون تومان رسیده بود!!! 33سرمایه شما به  1393در اسفند سال 

 
 



                                  
 

 

 
 

 3. فاراک(: با نماداراک ) سازینیماش 
 

 26/1/1396: در تاریخ
 تومان بود. 217قیمت سهم مبلغ 

 
 26/1/1397در تاریخ 

 شد!!! تومان 81قیمت سهم مبلغ 
 



                                  
 

 

 افت قیمتی در مدت یک سال %63حدود 
 بود!!! شدهلیتبد 97میلیون تومان در سال  37به  96یکصدمیلیون تومان شما در سال 

 
 
 

 :1396سال 
 



                                  
 

 

 
 :1397 سال

 



                                  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 4. با نماد آکنتور(:) رانیا کنتور سازی شرکت 
 

 12/6/1395فراوان در تاریخ  هایوقوساز کشپس 
 



                                  
 

 

 تومان بسته شد. 4656نماد شرکت در مبلغ 
  

 گذراندمیاست و مراحل قانونی را در دادگاه  بستههمو هم چنان 
 تومان 2107فقط تحت شرایط خاصی در روزهای خاصی با مبلغ 

 است. شدهدادهو به میزان محدود قابلیت فروش  %55افت قیمتی 
 

 
 

 

 



                                  
 

 

 

 :کنتور سازیپیام ناظر برای 

 

 
 

 .هستاین موارد تنها چند نمونه ا ز بسیار موارد موجود 

 

هوس تک سهم شدن در بورس را کردید این کتاب را بار  هر وقت
 دیگر بخوانید!!!



                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کنیممیسهـام را مرور  خریدوفروش یبرا یـیهفت اصل طال

 عاتید، نه شایکن گیریتصمیماطالعات معتبر  بر اساس-1

 دیکن گذاریسرمایهبلندمدت، در بورس  بادید-2

 دیهمواره مراقب سهام خود باش-3



                                  
 

 

 دیل دهیاز سهام متنوع تشک یسبد-4

 دیه مازاد خود سهم بخریبا سرما-5

 دیریذات بازار سهام، بپذ عنوانبهنوسان را -6

 دیبا افراد متخصص مشورت کن-7

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
 

 

 

 

 

 

 



                                  
 

 

 و قند لرستان" سفندیار"داستان دردناک ا



                                  
 

 

 
 شده(اتفاق افتاده )صرفاً اسامی عوض 93و  1392های سال فاصله  کنم واقعِی و در داستانی که براتون تعریف می

 

 من خودم از نزدیک شاهد این ماجرا بودم.

 

ای در بورس نداشت در تاالر مند به بورس بود وازاون جایی که تجربهکرد و عالقهوم عمرش را طی میس دهه  اسفندیار جوانی بود که 

ها از او بورس با آقایی آشنا شد که اسمش محمد آقا بود و فردی کارُکشته و باتجربه بود و سنش شاید دو برابر اسفندیار بود و خیلی

 پرسیدند.سواالتشون را می

 

 شد و شدن رفیق گرمابه و گلستانترمیروز دوستی این دو مستحکمآقا نزدیک شد و روزبه اسفندیار به محمد

 داد.بسته انجام میوچرا و چشمگفت، اسفندیار بدون چونای بود که هر چی محمد آقا میگونهاوضاع به

 

 که چه سهمی باید بخرهاین

 و چقدر بخره

 و َکی بخره



                                  
 

 

 و کی بفروِشه

 

 کرد و اسفندیار هم صرفاً مجری بود و این داستان ادامه داشت.حمد آقا تعیین میها را ماین همه  

 قدری با اطمینان صحبتالزم به ذکر ه که این محمد آقا به

 شد و در متقاعد کردن دیگران بهکرد که مخاطبش هرکسی بود، قانع میمی 

 ای بود.ترفندهای مختلف، بسیار حرفه

 

 

 

 ماه اون، بسیار عالی بود طوری که تا دی1392اوضاع بورس در سال 

 رسید. 90000بورس به نزدیک  1سال شاخص کل

 

 

 

                                                           
ییرات شاخص کل درواقع بیانگر میانگین بازدهی سرمایهتغ» تر،در بورس است، به بیان ساده شدهی پذیرفتههاشاخص کل: بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت 1

 .«رس استدر بو گذاران



                                  
 

 

 گفتند که اگه اسمای بود که دوستان به طنزمیگونهرونق بورس به

 را بنویسیم و در دیوار بزنیم و با دارت به سمت آن پرتاب سهام

 ودمیخورد اون سهم را بخریم باز کلی سکنیم و به هرسهمی می 

 کردیم و تحلیل کمرنگ شده بود.

 

 

 

 



                                  
 

 

 

 

تومان با این امید که  4100آقا محمد، اسفندیار با کل پولش وارد سهام قند لرستان شد در قیمت  ه  یتوصبود که به  92حدود تیرماه 

 قیمت سهم به هشت هزار تومان خواهدرسید.

 

 

 

 

 



                                  
 

 

 

 

 

سود طی کمتر از یک ماه بود. با توجه به این  %40تومان رسید که حدود  5700قیمت قند لرستان رشد کرد و در کمترازیک ماه به 

 رشد، خیالش راحت شد که در مسیر درستی قرار دارد.

 

 

 



                                  
 

 

 گذشت و در این حین قیمت سهام در نوسان بود و درزمان می

 سیاسی هم باروی کار آمدن دولت آقای روحانی مذاکرات عرصه  

 ات اولیه هم صورت گرفته بود.ای در جریان بود و توافقهسته

 

 

 

 رسیده بود و دائم در نوسان 4500وحوش قیمت سهام هم به حول

 بود و بین چهار هزار و چهار هزاروپانصد در نوسان بود. 

 

 

 

 (2014)شروع سال میالدی  1392ماه در حدود دهه دوم دی

 

 رسید ه بود، تغییر جهت داد 90000که شاخص کل بورس به نزدیک 

 

 عطف بود و نشون به اون نشون که این روند نقطه  ین درواقع و ا



                                  
 

 

 

 نزولی تا 

 

 هم آمد. 60000دو سال ادامه داشت وتانزدیک 

 

 

 



                                  
 

 

 

 

 داد که روندهای تکنیکال نشان می، شاخص1392در اواسط اسفند 

 زودی احتمال ریزش باال رفته است و زمانصعودی شکسته شده و به



                                  
 

 

 .هستخروج 

 

 

 گفت که این سهم طالستد آقا این چیزها را قبول نداشت و میولی محم

 افزایش سرمایه از محل انباشته داره 900%

 عنوان نباید فروخت.هیچو افزایش صددرصدی اون قطعیه و به رهیممسیر قند اصفهان بعد از افزایش سرمایه را 

 

 شد و اسفندیار با سهم ماند. تمامسال نودودو 

 اوضاع بورس مناسب نبود و این وضع ادامه داشتدر سال نودوسه که 

 که برای افزایش سرمایه بورس بود، افزایش سرمایه را تصویب نکرد. 2العاده مجمع فوق 1393مهر  19در 

 

 

                                                           
است. در مجمع عمومی فوق رسیدگیقابل العادهموضوعات اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحالل شرکت فقط در مجمع عمومی فوق 2

 م آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.دگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دوسودارن العاده



                                  
 

 

 

 

 

 تر شد و به جدایی کشید.روز تیرهروابط اسفندیار و محمد آقا روزبه

 

 و سرانجام:

 

 %60تومان فروخت با  1500 سهم را به قیمت 1393اسفندیار در بهمن 



                                  
 

 

 ضرر

 بعد از حدود یک سال و نیم

 و از دست دادن 

 سرمایه 60%

 ازاندازه اش به محمد آقا،که به علت اعتماد بیشو این

 

 نادیده گرفتن خود

 

 و اتکا به دیگری نه خود،

 

 اش بر بادرفت.اش را به این سهم اختصاص داده بود، عمالً سرمایهو ازآنجاکه کل سرمایه

 

 

 اسفندیار بدجوری به زمین خوردو برای همیشه از بورس رفت که رفت...

 

 



                                  
 

 

 

 

 ازاندازه کرد.بسته، مطیع محض بود و اعتماد مطلق و بیشهرگز، هرگز، هرگز نباید چشم

 

 

 

 باید تالش کرد

 و خود را مجهز به دانش و تجربه کرد.

 بامبالغ کم شروع کرد.

 گذاری کردبالغ باالتر اقدام به سرمایهو در مراحل بعدی با م

 

 

 

 



                                  
 

 

گذاری، ترین سرمایهمهم

 گذاری روی خوداست.سرمایه

 

 



                                  
 

 

 
 :تاجر و روستائیان میمون فروش

 
حوالی  هایجنگلزیادی در  هایمیمونقدیم، تاجری به روستایی که  هایزماندر 

 آن وجود داشت رفت و خطاب به مردم روستا گفت:

 .کنممیدالر به فروشنده پرداخت  ۱۰ا را خریدارم و حاضرم به ازای هر میمون اینج هایمیمونمن 

 اهآنمعامله را قبول کردند. به نظر  راحتیبهمردم روستا که جنگل مجاور روستایشان پر از میمون بود خوشحال شدند و 
 قیمت بسیار منصفانه بود.

 



                                  
 

 

دالر به آن تاجر فروختند. فردای آن روز مرد تاجر دوباره به  ۱۰ونی را در مدت کوتاهی بیش از هزار میمون را گرفتند و هر میم
 روستا آمد و

 به روستائیان گفت:

کشاورزی خود را ترک کردند و تالششان را برای  هایزمین. این بار روستاییان دوباره خرممیدالر از شما  ۲۰هر میمون را 
 بکار گرفتند. هامیمونگرفتن 

 باقیمانده کمتر شده بود. هایمیمونتعداد  ظاهرا  اما 

 میمون را گرفته و فروختند. ۵۰۰در آن روز فقط 

 آن مرد تاجر به روستا آمد و مجددا  روز بعد 

 دالری به ازای هر میمون را به ساکنان آن روستا داد. ۵۰این بار پیشنهاد 

را از  هامیمونو به نمایندگی من  ماندمین اینجا او به مردم گفت: امروز من در شهر کاری را باید انجام دهم ولی معاون م
 .خردمیشما 

گرفته بودند و دیگر  هاآنرا  هامیموندالر! اما مسئله این بود که همه  ۵۰مردم روستا بسیار مشتاق شده بودند. هر میمون 
 میمونی برای فروختن باقی نمانده بود!



                                  
 

 

 

 خطاب به روستائیان گفت: تأملاو گفتند. معاون بعد از کمی روستائیان نزد معاون تاجر رفتند و ماجرا را به 

دالر به شما بفروشم و زمانی که تاجر  ۳۵را به قیمت هر میمون  هاآن؟ من حاضرم بینیدمیرا در قفس  هامیموناین 
 دالر به او بفروشید. ۵۰را به قیمت  هاآن توانیدمیبرگشت شما 

 

 که در آن نهفته است. ایحیله، ولی غافل از رسدمی به نظر پرمنفعتی معامله   ظاهرا  

 ۳۵ به مبلغآوردند و هر میمون را  هامیمونداشتند را برای خرید  اندازپسرفتند و هر چه  هایشانخانهبدین ترتیب مردم به 
 دالر از معاون تاجر خریداری کردند.

ر را دیدند و نه دستشان به آن معاون رسید! و تنها بله. چشمتان روز بد نبیند! از فردا مردم آن روستا دیگر نه آن مرد تاج
 روستائیان دوباره در آن روستا ساکن شدند. ه  یسرمابودند که با از دست رفتن  هامیمون

 

 

 



                                  
 

 

 

 داشته باشید! ذهنتانهمیشه گوشه  ،این داستان را توجه:



                                  
 

 

 

 

 
 

 افزایش سرمایه یجادو :بخشی از کتاب
 افزایش سرمایه( کتاب ترینکاربردیو )جدیدترین 

 
 

به  اهباید نگبینم. برای موفقیت پایدار در بازار سهههرمایه که در ادامه خواهم گفت، می گونهاینرا  در بورسمن، نقشهههه راه برای موفقیت 
 www.irvex.irیادگیری جدی شخصی و خودآموز در شروع کار، ورود به بورس از طریق سایت  باهدفباشد و  بلندمدتبورس نگرش 

 گرمیبرای دست درواقع
 نگرانی نیست.( وجدیسایت محیط واقعی بورس است اّما با پول مجازی )البته راهنمای کامل آن درسایت موجود است  ایندر 
 

 :نقشه راه بورس از دید استاد سلطانی

 

http://www.irvex.ir/


                                  
 

 

واقعی سهههم  خریدوفروشی و شههومحیط، حاال با پول بسههیار بسههیار کم، وارد محیط واقعی بورس می در اینحضههور فعال  از مدتیبعد  
 دهی.انجام می

)چه از طریق کتاب، چه کالس حضوری یا  کنیهای مالی میصورت وتحلیلتجزیهشروع به یادگیری تحلیل بنیادی و  آرامآرام، بیندراین
 گیری واصول اولیه تحلیل تکنیکال راهم یاد می چنینهم( و غیرحضوری

 
عین عقابی که  -مداوم و زیاد اشهههتباه نشهههود خریدوفروشبا –شهههوی کنی و کال  غرق کار میپیدا میها هم حضهههور شهههرکت در مجامع 

 دهد،ای طالیی شکارش را انجام میگیرد و در لحظهشکارش را زیر نظر می
 و آموزش هست.ها خیلی بیشتر از مطالعه دیدی را نسبت به سهام داشته باش که اهمیت این درگیر شدن و تجربه چینهمشما هم  
 

 
 کنم البته در کنار سایر کتب مطالعه کنی:چند کتاب را که مفید دیدم توصیه می

 
 های: حسین اسدی نیا )مفید در تحلیل بنیادی(کتاب

 

باشد که کلید موفقیتت، تلفیق علم و تجربه  ادتی

 است و با چربش تجربه عملی بیشتر



                                  
 

 

دهد که می گذاری به شههمادید بسههیار خوبی نسههبت به تحلیل تکنیکال و وزن و اهمیت آن در سههرمایه) نیامهای سههلمان چنین کتابهم
 شوی!(رایج یکسان نیست! بخوانی متوجه می بادید

 
صد می  شما دائما  ر سهام کنی. چه چیزهایی را؟ضمنا   صنایع مربوطه و  اخبار  میزان  ای وماهانه و دوره هاگزارشمختلفی که داری و 

 های جهانی و ....نرخ نیوهم چنها های اتحادیهتولید شرکت و نرخ
 

 برای یادگیری فن شنا، ابتدا بهتر است در استخر و تحت آموزش مربی شنا را یاد بگیرید. شما، شاید این مثال بدنباشد
 بعدی در دریا شنا کنید و در مراحل های کوچک وهای کوچک بتوانید شنا کنید. در مرحله بعد در دریاچهدر رودخانه کمکمبعد  

 های خوناشام برسید!در مرحله آخر به شنا در اقیانوس با کوسه
 از همان اول نباید وارد اقیانوس شد، خیلی خیلی خطرناک است.

 
 دهند.دهند و برخی در سال به اندازه انگشتان دست هم معامله انجام نمیبرخی در این بازار در روز چند معامله انجام می 

شت سلطزمان  باگذ شیوه مرتبط  و م ضای واقعی بورس،  شنایی با ف سبی به این مباحث و آ صیتشدن ن شخ کنی. خودت را پیدا می با
 تواند باشد.می هاآن باشخصیتافراد متناسب  کاریسبکبنابراین، 

 
 جدی پولت را وارد بورس کنی. صورتبهتوانی که می ازآنجاستشما که سبک خودت را یافتی، تازه  



                                  
 

 

 هد بود.در این فاصله خیلی از مسائل را متوجه شدی و احتمال موفقیتت بسیار بسیار زیاد خوا
 خیلی مهم است. و اینکنی پولت را حفظ می کهاینتر از همه مهم 
 دهد.ده سال، بهترین سود را همین بازار سرمایه می تاپنجمن، در فاصله زمانی بین  ازنظر 
 

 

 

 



                                  
 

 

 

 
 

 کتاب افزایش سرمایه کاربردی در بورس ایران: ترینکاربردیمعرفی جدیدترین و 

 



                                  
 

 

 



                                  
 

 

 خواند. دیخواه هیسرما شیاست که درباره افزا یکتاب نی" آخرهیرماس شیافزا یکتاب "جادو

 هستند. هیبازار سرما یریادگیو مشتاق  دالورودیمن، افراد جد هایکتاب ژهیو مخاطبان

 .دیستیکتاب ن نیمخاطب ا د،یهست هیدر بازار سرما ایحرفه یاگر شما فرد نیبنابرا

 یدانشگاه یکاراست و نه شاه یشاهکار ادب کیکتاب، نه  نیا

بازار از  یواقع یمثال چنینهمداستان و  کی در قالب، فهمقابلساده، روان و  بابیانی ،یاست؛ کامالً کاربرد یصرفًا، کتاب بلکه
 مطلب قیدرک عم یبرا رانیا بورس

 

 رانیا در بورس هیسرما شیخواهد بود بر سؤاالت شما از مبحث افزا یانی(، پا2و  1کتاب )جلد  نیخواندن ا انیپا

 

 

 

 



                                  
 

 

 نکته: کی •

 

و آن مطلب را مال خود  یاد بگیریم یهر طور شده مطلب م،یرویکه م هاییدوره ایو میخوانیکه م هاییاز تمام کتاب مییایب
 معروفقولهب یلیو خ میرا استفاده کن خوردیکه به دردمان م ینکات شتریو ب مینباش راداتیکردن ا دایدنبال پ یلیو خ میکن

 !میکنینکات مثبت محروم م از دیدنخودمان را  تیکه درنها میرینگ یلیاسرائ یبن راداتیو ا میاش نگذارمته به خشخ

 

 

 :گرید اینکته •

 قرار ندارند یو هوش یسطح دانش کیمخاطبان کتاب در  یتمام ازآنجاکه

 دی، شادارند هینسبت به بق یاالترب ییرایدوستان که گ یبرخ یکه برا شدهارائهبه زبان ساده  یحاتیموارد توض ایپاره در
 باشد. آورمالل

 .کنمیم یدوستان عذرخواه نیاز ا شیشاپیپ 



                                  
 

 

 

 ایعبارت دوکلمه کی ،یشویم یاجتماع هایشبکه هایوارد گروه کهاین ای یشویتاالر بورس م یوارد راهروها کهوقتی شما
 ست." اهیسرما شی: "افزادو کلمهآن  خوردیبه گوش شما م کراتبه

 است: ریبه شرح ز که دارندزمینه در این یادیهستند سؤاالت ز دالورودیکه جد یکسان

 ست؟یچ هیسرما شیافزا

 ست؟یچ هیسرما شیافزا هایروش انواع

 کند؟یم یرییچه تغ هیسرما شیافزا بعد ازسهام  تعداد

 کند؟یم یرییچه تغ هیسرما شیسهام بعد از افزا متیق

 کدام است؟ ه،یسرما شینوع افزا نیبهتر

 

 ست؟یو مطالبات چ یآورده نقد از محل هیسرما شیافزا

 ست؟یاز محل سود انباشته چ هیسرما شیافزا



                                  
 

 

 ست؟یچ ییدارا تجدید ارزیابی از محل هیسرما شیافزا

 ست؟یصرف سهام چ از محل هیسرما شیافزا

 رد؟یگیتعلق م یبه چه افراد هیسرما شیافزا اصالً 

 ست؟یچ زهیجا سهام

 

 ست؟یچ تقدم سهام حق

 حق تقدم سهام چگونه است؟ یگواه

 هستند؟ هامدام هیسرما شیقانون تجارت در مورد افزا مواد

 دهند؟یم هیسرما شافزای هاچرا شرکت اصالً 

 شود؟یم یط یچه مراحل هیسرما شیافزا در

 شود؟یبسته م هیسرما شیافزا یسهم برا یزمان چه

 



                                  
 

 

 ود؟شیاضافه م یبه سهام قبل دیسهم جد یوقت چه

 ست؟یچ گرید کیتئور متیق

 کرد؟ دیشد چکار با هیسرما شیافزا ریسهم درگ اگر

 سهم دامنه نوسان وجود دارد؟ ییروز بازگشا ایآ

 .....و

 

من  داده باشد را را توضیح شتریموارد و موارد ب نیا یو با مثال واقع یکه به زبان ساده و کاربرد یکتاب دیرا بخواه راستش
 نکردم. دایپ

بازار  نیدر ا گذاریسرمایهدر حال  تنهاییبهکه در بازار عمالً  یکس کهدرحالیدارند  یکتب حالت آموزش دانشگاهاکثر  
 است. یواقع هایساده و مثال انیبباز ،یو عمل یدانستن موارد کاربرد ازمندیاست، ن

 ارانجام دهم. کارنیوا میایبود که خودم ب نیکه توانستم انجام دهم ا یکار



                                  
 

 

که  دمیرس جهینت نیانجام دادم و به ا یابیبازار قاتیتحق بازار هم در ایندست به کارشدم و از افراد مختلف فعال  نیبرابنا
 .رادارندخواسته  نیا دالورودیاز افراد جد یلیخ

 

 نی. اپاسخ دهد یساده و با مثال واقع به صورتیافراد را  نیکه اکثرسواالت ا یشروع کردم به نوشتن کتاب نیبنابرا 
 :هایمشخصه

 بودن یکاربرد •

 دادن حیساده توض •

 رانیاز بازار ا یمثال واقع و داشتن •

 کتاب است. نیا یهایژگیو از

 .قرار گیردبورس  یو پرماجرا پر چالشو  جیمه یایمشتاقان دن مورداستفادهباشد که  

 شگاهیادر نم یبه نام استاد سلطان هیسرما در بازار و موفقمسن و گمنام  یو استاد انیبه نام شا یکتاب، با مالقات جوان نیا
 .کشدیم هیسرما شیو صحبت به افزا شودیردوبدل م نشانیب ی. مباحث مختلفشودیتهران شروع م المللینیب



                                  
 

 

ت امباحث نک نیا الیو البه دهدیم حیتوض انیشا یبرا یو با مثال واقع یمورد طوربههنگام استاد مباحث مربوطه را  نیا در
 را هم عنوان یگریجالب د

 .بردیم پیشبه گامبهگامو خواننده را  کندیم

 

 ریاست و سا شدهداده یکاربرد حیتوض یو مطالبات کامل با مثال واقع یاز محل آورده نقد هیسرما شیکتاب افزا نیا در
 .شودیم انیکتاب ب نیا جلد دومدر  در بورس هیسرما شیافزا هایروش

 

از  یکیبورس،  یایدن بخشلذتحال  نیودرع جی، مهپر چالش انه،یبورس، در سفر ماجراجو روددالویجد مشتاقان
 .هست" هیسرما شی"افزا ستگاهیداشت، ا دیکوتاه خواه یکه توقف راهیبین هایستگاهیا

 

 :خواهد بود لیبه شرح ذ ستگاهیا نیشما هنگام ترک ا دستاورد

 :دیفهم دیخواه



                                  
 

 

 .میدار در ایران هیسرما شیروش افزا چند

 دهند؟یم هیسرما شافزای اصالً  هاشرکت چرا

 آن هست. رامونیپ و هرچهتقدم  حق

 هیسرما از افزایشسهم بعد  متیتعداد و ق راتییتغ یو چگونگ ییچرا

 هیسرما شیافزا گامبهگامو  یزمان مراحل

 هیسرما شیقانون تجارت، در افزا یکاربرد مواد

 هیسرما شینوع افزا نیبهتر

 .ردیگیتعلق م یبه چه کسان هیسرما شیافزا

 م؟ینفروش ای میتقدم سهام را بفروش حق

 ست؟یچ زهیجا سهام

 ....و



                                  
 

 

 تر،جامع اریبس هیسرما شیکتاب، فهم شما از افزا نیکه پس از خواندن ا دهمیکتاب، به شما قول م سندهینو عنوانبه من
 ه،یسرما شیهم از افزا نیگفت: ا خودخواهیدبا  و شد خواهد ترو ساده ترقدقی

 بورس. یجانیو ه انهیماجراجو یایدن نیا یبعد ستگاهیبه سراغ ا میبرو 

 

 کتاب کنمیم شنهادیپ د،ایمن را نخوانده یو کتاب قبل دیهست دالورودیجد اگر

 .دییو مطالعه بفرما دیکن هیبورس" را هم ته ی"جادو

 یدگاهیو شما د شدهمعرفی یادیدر عمل، تا حدود ز برانحاکم  یعواق یو فضا رانیا هیبازار سرما لیآن کتاب، پتانس در
نکات  یاز برخ زیمرگبار و ن یول جیاز اشتباهات را یاز برخ چنینهمکرد. و  دیخواه دایپ تریو واقع ترقیدق تر،حیصح

 .دیشویآگاه م د،یبازار بدان نیقبل از ورود به ا دیارزشمند که با یکاربرد

 خودم است. نامهیهم شامل زندگ یبخش ،مندیدعالقههم  نامهیگاگر به زند البته

 

 .دیدرشهررادار گرید ایبه نقطه دوقصدرفتنیشو یبزرگ م یاز شهر ایشما وارد منطقه د،یکن فرض



                                  
 

 

 .دیرویبرج مرتفع م نیا بامپشت یو به باال دیروی. از آسانسور باال مدیکنیتوقف م یبرج بلند یجلو

 ینیبیو آن را م یکنینگاه م یبرو دیکه با یه مقصدبرج ب یآن باال از

 ینیبیرا م یبرو دیکه با ییرهایمس

 ینیبیرا م یبرو دیکه با یجهت

 ینیبیرا م ریمس هایکوچهپسکوچه

 از مقصد ینیبیرا م اتفاصله

 گرید یزهایچ یلیخ و

ا با شم دگاهیاما نگرش و د فتادهین یاتفاق ظاهراً  ،یقبل بود قهیکه چند دق یهست اینقطهدر هنوز  ،ییآیبرج م نییپا به
 .ستین یکیبرج نرفته بود،  یکه به باال یآدم

 باشد! نیچن تواندیکتاب م نیا اثر

 معامله متوسط هم نخواهد بود. کی خریدوفروشبه اندازه کارمزد  شودیچاپ م در ایرانکه  یاکثر کتب نهیهز

 جهنم! رمیم کنم،یکه حساب م هر دینی: با گفتیم طرف



                                  
 

 

 !ارزدیم د،یکنیکتاب م و خواندن دیخر یکه برا یو زمان نهیهز تش،ینها تینها د،یکه حساب کن یاریهم باهر مع شما

 منحوس کرونا " روسیو دورازبه وطنانمهمتمام  یسالمت دی" به ام

 

 

 

 

 :فهرست

 مقدمه

 تهران: المللیبین شگاهینما 1398بهار  تهران،

 :یاستاد سلطان دیراه بورس از د نقشه

 :یینکته فوق طال کی

 چرا بورس؟ ،یراست



                                  
 

 

 قانون تجارت: 157 ماده

 قانون تجارت: 158 ماده

 :یاستاد سلطان دیاز د هیسرما شیافزا انواع

 قانون تجارت: 165 ماده

 در بورس هیسرما شیافزا هایاز علت یبرخ

 :رانیا در بورس و کاربردیمهم  اریبس دو سایت

 هیسرما شیافزا در خصوص العادهفوق یبه مجمع عموم مدیرههیئت شنهادیاول: پ مرحله

 :هیسرما شیافزا یهیموارد گزارش توج اهم

 هیسرما شیدر خصوص افزا مدیرههیئت یهینسبت به گزارش توج یحسابرس و بازرس قانون اظهارنظردوم:  مرحله

 توسط سازمان بورس هیسرما شیر مجوز افزاصدو کندویم یرا بررس هیسرما شیسوم: سازمان بورس، موضوع افزا مرحله

 :العادهفوق یدعوت به مجمع عموم یچهارم: آگه مرحله

 العادهفوق یمجمع عموم ماتیپنجم: تصم مرحله



                                  
 

 

 قانون تجارت: 161 ماده

 قانون تجارت: 162 ماده

 :کیتئور متیق

 :هیسرما شیمهلت استفاده از مجوز افزا دیتمد

 سهام و مهلت استفاده از آن دیششم: انتشار حق تقدم خر مرحله

 قانون تجارت: 178 ماده

 قانون تجارت: 166 ماده

 !!!شومی: باشه تک سهم محیتفر زنگ

 قانون تجارت: 179 ماده

 حق تقدم سهام: برگه

 بار دوم– یعموم نویسیپذیره هیهفتم: اطالع مرحله

 قانون تجارت: 172 ماده



                                  
 

 

 :نشدهاستفاده هایتقدمحاصل از فروش حق  جیهشتم: اعالم نتا مرحله

 قانون تجارت: 163 ماده

 :هیسرما شیثبت افزا ینهم و آخر: آگه مرحله

 :گذشت بهران نفت بر آنچهبر  یمرور

 :هیسرما شیتا ثبت افزا هیسرما شیافزا یسهم از ابتدا متیق نمودار

 حق تقدم سهم: متیسهم و ق متیق یواقع تفاوت

 :هیسرما شیافزا یزمان مراحل

 قانون تجارت: 140 هماد

 راز بزرگ؟! کی

 یاز روز اول مالقات با استاد سلطان انیشا یکامالً شخص فهم

 :نوشتیپ

 



                                  
 

 

 

 

 صرفًا مخصوص جدیدالورودها + زندگینامه

 ketabrah.irقابل تهیه از سایت کتابراه:

 

http://www.ketabrah.ir/
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