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ٲ٣سٲٻ:
ایٵ ٦شبة ثطای سٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ ٖبق ١ثٹضؼ ٸ ٖبق ١دطٸاظ ثطای ضؾیسٴ ثٻ ټس ٜټؿتشٷس سٽیتٻقتسٺ اؾتز.
سٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ زٸؾز زاضٶس ثبزاٶف ذٹز ثٻ ی ٥ؾطٲبیٻ٪صاض ٲٹ ١ٞٸ ذٹزؾبذشٻ سجسی٭ قتٹٶس .اٞتطازی ٦تٻ
ثباٶ٫یعٺ ټؿشٷس ٸ ٶٳیذٹاټٷس ٲٗٳٹٮی ثبقٷس ٸ زٸؾز زاضٶس ثٻ سٳبٰ اټسا ٜذٹز ثطؾٷس .ٲتیذٹاټٷتس ستشـ
٦ٷٷس سب ثٻ ٲٹ٣ٞیزټب ٸ ټسٜټبیی ٦ٻ زض شټٵ زاضٶس ثطؾٷس.
ثبقذست اعالم هی کٌن ًگبُ ضوب ثِ ایي کتبة تصبدفی ًجَدُ ٍ قطعبً هطبلبت ثباسصضبی ثبِ دسبت
خَاّیذ آٍسدً .کبت صیبدی ثشای سشهبیِگزاسی دسست ٍ اصَلی ثیبىضبذُ ٍ ضبوبسا هبیتَاًبذ اص
اضتجبّبت ثسیبس خطشًبک ٍ سایج دس سشهبیِگزاسی ًجبت دّذ.

ٲؿیط دیٳبیف
ؾب٬ټب دیف اظ َطی٦ ١شبةټبی ٲبٮی ٦ٻ زض حب ٬ذٹاٶسٴ ثٹزٰ ثب ثٹضؼ آقٷب قسٰ .ثٻنٹضر ٦بٲشً اسٟتب٢ی 9
ٲبٺ ثٗس سٗسازی اظ ؾٽبٰ ثبًک صبدسات ضا ذطیساضی ٦طزٰ .قطٸٔ ثؿیبض ذٹثی ٶجٹز ٸ ثٻضاحشی دؽ اظ ٲتسسی
ثب ضشس سْن سا فشٍختن .ټٳیٵ ٲٹيٹٔ ثبٖض قس سب زاؾشبٴ سشـ ثیٸٟ٢ٻ ٲٵ ثتطای ٸضٸز ثٽشتط زض ثتٹضؼ
قطٸٔ قٹز.
اقشیب ٠ظیبز ٲٵ ٸ نحجزټبی ٲشٟبٸسی ٦ٻ زض ٲٹضز ثٹضؼ قٷیسٺ ثٹزٰ ٲٵ ضا ٦ٷؼ٧بٸسط ٲی٦طز سب ٲؿئٯٻ
ضٸثطٸی ذٹزٰ ضا ح٭ ٦ٷٱ .زٶجب ٬آٴ ثٹزٰ ٦ٻ چطا ٖسٺای ٲی٪ٹیٷس ،ثَسس ضجیِ قوبس است ٍ ّوِ
هعبهالت ثِ ضبًس ثستگی داسدٖ .سٺای ټٱ ایٵ ٶٓطار ضا قٹذی ٲیزاٶٷس ٸ اٖش٣بز زاقشٷس ثٹضؼ
٢بث٭سحٯی٭ ٸ ثطضؾی اؾز ٸ قبٶؽ ػبی٫بٺ ثؿیبض ٦ٹچ٧ی زاضز .اٮجشٻ چٷس ؾبٮی ټؿز ٦ٻ زض سٯٹیعیٹٴ
آٲٹظـټبیی ټطچٷس ٦ٱ زازٺ ٲیقٹز .ؾب٬ټبی ٢ج٭ ذیٯی اظ ٲطزٰ ټیچ اَشٖی زض ایٵ ٲٹضز ټٱ ٶساقشٷس.
ټٳٻچیع ثٻ ٶؿجز ٲحسٸزسط اظ اٲطٸظ ثٹز.
ثٻټطحب ٬ٲٵ ثبدكش٧بض ٞطاٸاٴ ٸ ټٱظٲبٴ قط٦ز زض ٦شؼټبی ٲرشٯ ،ٝؾٗی زض س٣ٹیز ذٹز زض ایٵ ضاٺ
زاقشٱ٦ .شبةټبی ظیبزی ٲُبٮٗٻ ٲی٦طزٰ .ټطضٸظ س٧ٷی٥ټبیی ٦ٻ ثٻ زؾز ٲیآٸضزٰ ثٻ ٦بض ٲیثؿشٱ سب ٶشیؼٻ
ثٽشطی ثٻ زؾز ثیبیس؛ اٲب چیعی ػع يطض ٦طزٴ ٸػٹز ٶساقز.
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 62ٲبٺ ٪صقز ؾٽبٰ ظیبزی ضا ٲٗبٲٯٻ ٦طزٺ ثٹزٰ .ټٱؾٹز ثٻ زؾز آٸضزٺ ثٹزٰ ټٱ يطض اٮجشٻ
ٲٗبٲشر ظیبٴ زٺ ٲٵ ټٷٹظ ثیكشط ثٹز.
سبل دٍم دس آصهَى اصَل ثبصاس ؾطٲبیٻ قط٦ز کشدم .ٶشیؼٻ ذبض٠اٮٗبزٺای ضخ ٶساز ٶٳطار ٲٵ ثٻ
حسٶهبة ٶطؾیس .قط٦ز زض آظٲٹٴ ثبٖض قسٺ ثٹز ٲُبٮت ظیبزی ضا یبز ث٫یطٰ؛ اٲب ټٷٹظ ٲٗبٲشر ؾٹزآٸض
ذٹثی ضا ٶساقشٱ .چیعی ٦ٻ ثطای ذٹزٰ ػبٮت ثٹز ایٵ اٸٮیٵ اسٟب ٠صًذگی هي ثَد ٦ٻ آٴ٢سض سشـ ٸ
دكش٧بض ثٻ ذطع ٲیزازٰ.

سٳبٰ ایٵ ؾٗی ٸ سشـټب زض ؾب٬ټبی ثٗس ٲٷؼط قس ٦ٻ ثیف اظ " 39زضنس اظ ٲٗبٲشر ٲٵ
ؾٹزآٸض ثبقٷس.
زض آٴ ظٲبٴ ٲُبٮت آٲٹظقی ذیٯی ذیٯی اظ اٲطٸظ ٲحسٸزسط ثٹز .اٞطاز ثؿیبض ٦ٳی زض حب٦ ٬بض ٦طزٴ ثٹزٶس.
سٗساز ٦بض٪عاضیټبیی ٦ٻ ٸػٹز زاقز ٲحسٸز ثٹز .ذٹقجرشبٶٻ سٗساز ٦بض٪عاضیټب زض سٳبٰ قٽطټب زض حب٬
اٞعایف اؾز .ٲیعاٴ ٲكبض٦ز ٲطزٰ ثبالسط ضٞشٻ ،زض ٖٹو ٲك٧٭ آٲٹظـ ټٷٹظ ٸػٹز زاضز .ثرف ثعض٪ی اظ
ٲٗبٲٯٻ٪طاٶی ٦ٻ زض ثبظاض ٗٞبٮیز ٲی٦ٷٷس زاضای زاٶف ذٹثی زض ایٵ يٳیٷٻ ٶیؿشٷس.
ی٧ی اظ زالی٭ ٲٵ ثطای ٶٹقشٵ ٦شبة ٸ آٲٹظـ ثٹضؼ ایٵ اؾز ٦ٻ قبټس آٴ ټؿشٱ اٞطاز ظیبزی ثطای
ؾطٲبیٻ٪صاضی زض ثٹضؼ ٲٽبضر الظٰ ضا ٶساضٶس .زچبض ظیبٴټبی ظیبزی قسٺاٶس .ایٵ ٸيٗیز ضٸظثٻضٸظ ثیكشط ٸ
ثیكشط ٲیقٹز .ٲك٧٭ ذیٯی اؾبؾی ټٱ ٦ٻ زض ٦كٹض ٲب ٸػٹز زاضز ټیچ قط٦ز یب ؾبظٲبٶی ثٻزضؾشی ثطای
قٳب ؾٽبٰ ذطیسٸٞطٸـ یب حشی دیكٷٽبز ٶٳیزټٷس.
کبسگضاسی ثِ دًجبل کست کبسهضد اص ضوبست ٸ ټطچ٣سض قٳب ثیسؼطثٻسط ثبقیس ذٹقحب٬سط ټؿشٷس .ا٪ط
ذیٯی ثرٹاټٷس ثب قٳب ٲٽطثبٴ ثبقٷس نٷسٸ٠ټبی ؾطٲبیٻ٪صاضی ذٹزقبٴ ضا ٲٗطٞی ٲی٦ٷٷس .اظ قٳب
ٲیذٹاټٷس دٹٮشبٴ ضا زض نٷسٸ٠ټبی آٴټب ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦طزٺ ٸ ټٳبٶٷس ثبٶ٥ټب ؾٹزی ثٻ قٳب ثسټٷس.
٦ٻ زض٪بټی اٸ٢بر ٲیعاٴ ؾٹز ٲٷبؾتسطی ٶؿجز ثٻ ثبٶ ٥ثٻ قٳب ٲیزټٷس؛ اٲب زض٪بټی اٸ٢بر ټٱ ثٻ ایٵ
نٹضر ٶیؿز .زضنٹضسی٦ٻ زض نٷسٸ٠ټبی ؾطٲبیٻ٪صاضی اٞطاز ثؿیبض ثبسؼطثٻ اؾشرساٰ ټؿشٷس ٸ ثٽشطیٵ
ثبظزټیټب ضا ثٻ زؾز ٲیآٸضٶس؛ اٲب ټط٪ع آٴؾٹزټبی ثبال ضا ثب قٳب ثٻ اقشطا ٤ٶٳی٪صاضٶس.
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آٲٹظـ زض ټط ظٲیٷٻای اظٶٓط ٲٵ ثبیس ثب ی ٥انٹ ٬اٶؼبٰ قٹز ٦ٻ ثٻنٹضر ٦بضثطزی ٸ ٖٳٯیبسی ثشٹاٴ قطٸٔ
٦بض ضا ثٻذٹثی اٶؼبٰ زاز .زض حیٵ ٦بض س٧ٷی٥ټبی ثیكشط ٸ دیكطٞشٻسط ضا آٲٹظـ زیس .سب ٶشیؼٻ ثٽشطی حبن٭
قٹز؛ اٲب ٲشأؾٟبٶٻ ثؿیبضی اظ زٸضٺټبی آٲٹظقی ٸ ٦شؼټبی آٲٹظقی ٪طاٴ٢یٳز زض ټٳبٴ اثشسا ٲُبٮت
ظیبزی ضا آٲٹظـ ٲیزټٷس .ا٦ظط اٞطاز ثٗس اظ ٪صقز ظٲبٴ ٦ٹسبټی ثؿیبضی اظ ٲُبٮت ضا ٞطاٲٹـ ٲی٦ٷٷس.
زض ایٷؼب سٳبٰ سشـ چٷسیٵ ؾبٮٻ ذٹزٰ ضا ثٻ ٦بض ٪طٞشٱ سب ثٽشطیٵ ضٸـ ،ؾبزٺسطیٵ ضٸـټب ٸ سؿزقسٺسطیٵ
س٧ٷی ٥ټب ضا ثطای آٲٹظـ قٳب سٽیٻ ٦ٷٱ .سب ثشٹاٶیس ثٻضاحشی ٸ دٯ٧بٶی ٲٽبضر ٦ؿت ٦ٷیس؛ ٸ ثٽشطیٵ
اؾشطاسػیټب ضا زض ثبظاض اٶؼبٰ زټیس.
اٞطاز ثؿیبضی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ آٲٹظـټبی حطٞٻای ضا ٪صضاٶسٺاٶس؛ اٲب ټٷٹظ اظ ایٷ٧ٻ ٲٗبٲشر ٢بث٭سٹػٽی ضا
اٶؼبٰ زټٷس سطؼ ٸ ٸاټٳٻ زاضٶس .ٶ٧شٻای ٦ٻ ٸػٹز زاضز ټطچ٣سض اَشٖبر ظیبزی ثٻ زؾز آٸضیس؛ اٲب ٶشٹاٶیس
آٴټب ضا ثٻ ٦بض ث٫یطیس دؽ سٷٽب ٸ٢ز ذٹز ضا ټسض زازٺایس .ایٵ سطؼ ضا ټٳیكٻ ثٻ ټٳطاٺ ذٹاټیس زاقز.
اٲب زض ایٵ ٦شبة ٸ زٸضٺټبی آٲٹظقی ٦ٻ سٽیٻقسٺ ،قٳب کبهالً عولیبتی ٍ ثسیبس سبدُ سٳبٰ ٶ٧بسی ٦ٻ ثطای
ٸضٸز ثٻ ثبظاض ٸ اٶؼبٰ ٲٗبٲشر ثب ضیؿ٦ ٥ٱ ٸ ثبظزټی ثبال ٶیبظ زاضیس ٸػٹز زاضز .آٲٹظـټبیی ٦ٻ زض آیٷسٺ
ثٻنٹضر س٧ٳیٯی ػٽز ثبال ثطزٴ ٲٽبضر قٳب اضائٻ ٲیقٹز ،ٲیسٹاٶیس دقت هعبهالت ضا ثٻضاحشی اٞعایف
زټیس .ثب٪صقز ظٲبٴ اَشٖبر اٸٮیٻ زض شټٵ قٳب سجسی٭ ثٻ یٖ ٥بزر قسٺ ٸ آٴ ظٲبٴ اؾز ٦ٻ ثبیس
س٧ٷی٥ټبی دیكطٞشٻ ضا ثٻ اٶسٸذشٻټبی ذٹز ايبٞٻ ٦ٷیس ٸ آٴټب ضا ثٻ ٦بض ثجطیس.

ز٢ی٣بً ثطٖ٧ؽ آٲٹظق٫بٺټب ٸ زی٫ط ٲحهٹالر آٲٹظقی ٦ٻ ؾٗی زاضٶس سٳبٰ اَشٖبر الظٰ ضا ٢ج٭
اظ ٸضٸز ثٻ ثبظاض ثٻ قٳب ثسټٷس .ثط اؾبؼ سؼطثٻ قرهی ،قٳب ثبیس زض اثشسا ٲُبٮجی ضا آٲٹظـ ثجیٷیس ٦ٻ
ثٻضاحشی ثشٹاٶیس دٹ ٬اظ آٴټب ثٻ زؾز ثیبٸضیس ٸ ثٻٲطٸضظٲبٴ ثب آٲٹظـټبی س٧ٳیٯی ز٢ز ذٹز ضا اٞعایف
زټیس ٸ سجسی٭ ثٻ ی ٥ؾطٲبیٻ٪صاض حطٞٻایی زض ایطاٴ ٸ ثبظاضټبی ػٽبٶی قٹیس.
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اَشٖبسی ٦ٻ قٳب زض ازاٲٻ ایٵ ٦شبة ثٻ زؾز ذٹاټیس آٸضز قبٲ٭:
 -6اؾشطاسػیټب ٸ ٶ٧بسی ٦ٻ ثبیس ٢ج٭ اظ ذطیس ؾٽٱ ثٻ آٴټب ثبیس سٹػٻ ٦ٷیس.
 -2ٶ٧بسی ٦ٻ زض ظٲبٴ ذطیس ؾٽٱ ثبیس ضٖبیز ٦ٷیس.
-8چُٹض ثٽشطیٵ ٲسر ؾطٲبیٻ٪صاضی ثطای ذٹز اٶشربة ٦ٷیس.
 -4س٧ٷی٥ټبی ٦ٻ ثبیس ثطای ٞطٸـ ثٻ ٦بض ثجطیس سب ثٽشطیٵ ٲٹٗ٢یز ٞطٸـ ثسؾز ثیبٸضیس.
ثٹضؼ ٲٹٗ٢یزټبی ػصاثی ثٻ ٸػٹز ٲیآٸضز .ؾٹزټبی چٷس نسزضنسی ٲیسٹاٶس ٶهیت قٳب ٦ٷس .قٳب ثبیس
ثبټٹـ ثبقیس ٸ اظ ایٵ ؾٹزټب اؾشٟبزٺ الظٰ ضا ثجطیس؛ اٲب ا٪ط ثسٸٴ سؼطثٻ ٸ زاقشٵ ٲٽبضر ٢هس ٸضٸز ضازاضیس ثٻ
قٳب دیكٷٽبز سؼسیسٶٓط ٲیزټٱ .فشض کٌیذ ثب زٺ ٲیٯیٹٴ سٹٲبٴ ٸاضز ثٹضؼ قٹیس ٸ زاٶف ایٵ ٦بض ضا
ٶساقشٻ ثبقیس  ٍ٣ٞزض ی ٥ټٟشٻ ٲیسٹاٶیس ثٻضاحشی حسٸز " 29اظ ؾطٲبیٻ ذٹز ضا يطض ٦ٷیس ،س٣طیجبً  2ٲیٯیٹٴ
سٹٲبٴ اظ زؾز ثسټیس؛ اٲب ایٵ ٦شبة ٸ زی٫ط ثؿشٻټبی آٲٹظقی ٦ٻ سٽیٻقسٺ ثٻ قٳب ٦ٳ ٥ٲی٦ٷس ثشٹاٶیس
ټٳبٴ " 29ضا ؾٹز ثٻ زؾز آٸضیس .اٮجشٻ ا٪ط سشـ ٦ٷیس ٸ ٲُبٮت ضا ثٻذٹثی ٞطاث٫یطیس.
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ٞه٭ اٸ٬
ثبظؾبظی شټٵ
ثطزاقز اقشجبٺ
ټٳٻ ٲب ثٻ زٮی٭ ٶساقشٵ آ٪بټی زض ٲٹضز ظٲیٷٻټبی ٲرشٯ ٝقٛٯی ٸ ثیعٶؿی سهٹض ٲی٦ٷیٱ ٦ٻ ٞشٴ قٛ٭
ثطای ٲب ؾبذشٻ ٶكسٺ اؾز .یب ثٻ دٹ ٬ٸ ؾطٲبیٻ ظیبزی ٶیبظ اؾز .انٹالً ټٳٻ ٲب ثطای ضاحز ٦طزٴ
زض٪یطیټبی شټٷی ذٹزٲبٴ زض ٲٹضز ٦ؿتٸ٦بض ثٗس اظ چٷس ز٢ی٣ٻ س٧ٟط ثٻ ذٹزٲبٴ ٲی٪ٹییٱ ٲٵ آٴ حطٞٻ ضا
ٶٳیسٹاٶٱ اٶؼبٰ زټٱ .چٹٴ قطایٍ ضا ٶساضٰ ،اٲ٧بٶبر ٶساضٰ .زضنٹضسی٦ٻ ثب٦ٳی سح٣ی ١ٲیسٹاٴ ٞٽٳیس ٦ٻ اظ
ٖٽسٺ ایٵ ٦بض ٲیسٹاٴ ثطآٲس.
ثؿیبضی اظ اٞطاز ػبٲٗٻ زض ٲٹضز ثٹضؼ چٷیٵ ٧ٞط ٲی٦ٷٷس ،اٮجشٻ ثبیس ح ١زاز ٦ٻ ٲسر ٦ٹسبټی اؾز ٦ٻ
ثٻٸؾیٯٻ سجٯیٛبرٖ ،ش٢ٻٲٷساٴ ثیكشطی ایٵ ٦ؿتٸ٦بض ضا قٷبذشٻاٶس؛ اٲب ٲشأؾٟبٶٻ ؾیبؾزټبی ٚٯٍ ٸ س٧طاضی
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زض ایٵ ٲٹضز زذبٮز ظیبزی زاضز .ا٪ط اٶس٦ی سٹػٻ ٦ٷیس چٻ ٲیعاٴ سجٯی ٙزض ٲٹضز ثبٶ٥ټب ٸ ٲإؾؿبر ٲبٮی زض
سٯٹیعیٹٴ درف ٲیقٹز.
ثطای ؾذطزٺ٪صاضی ٸ زضیبٞز ؾٹز ثؿیبض ٶبچیع ،ٲطزٰ ضا سكٹی ١ثٻ ؾطٲبیٻ٪صاضی زض ثبٶ٥ټب ٲی٦ٷٷس.
زضنٹضسی٦ٻ ذٹز ثبٶ٥ټب زض ثٹضؼ ی ٥نٷٗز ضا سك٧ی٭ زازٺاٶس؛ ٸ قٳب ٲیسٹاٶیس ؾٽبٰ سٳبٰ ثبٶ٥ټب ضا ٲٹضز
ٲٗبٲٯٻ ٢طاض زټیس .ټٳیٵ ثبٶ٥ټب ثب اٖشجبضاسی ٦ٻ اظ ٲطزٰ ثٻ زؾز ٲیآٸضٶس ،زض ثبظاضټبی ٲبٮی اظػٳٯٻ ثٹضؼ
ؾطٲبیٻ٪صاضی ٲی٦ٷٷس .حشی ثؿیبضی اظ ایٵ ثبٶ٥ټب قط٦زټبی ؾطٲبیٻ٪صاضی ثٻ ضاٺ اٶساذشٻاٶس ٦ٻ ثٻنٹضر
٦بٲشً ػسا٪بٶٻ ٍ٣ٞ ،ثٻ ؾطٲبیٻ٪صاضی ٲیدطزاظٶس.
ثبٶ٥ټب ثب اٖشجبضاسی ٦ٻ زاضٶس ؾٽبٰ ٖٳسٺ قط٦زټبی ثٹضؾی ضا ذطیساضی ٲی٦ٷٷس .ؾٹزټبی ثؿیبض ثبالیی ثٻ
زؾز آٸضزٺ ٦ٻ زض ازاٲٻ ٲشٹػٻ ذٹاټیس قس ؾٹز ثبال زض ح٣ی٣ز ثیف اظ " 699اؾز .ا٪ط ٦ٳی ثرٹاټیس
ضیعثیٵ ثبقیس ٶ٣سیٷ٫ی ثبٶ٥ټب اظ ٦ؼب ؾطچكٳٻ ٲی٪یطز؟ ُٗ٢بً ٲجٯ٢ ٙبث٭سٹػٽی ،اظ ٲطزٰ زضیبٞز ٲی٦ٷٷس.
زض ٖ٧ؽټبی ظیط ٲیسٹاٴ زیس ٦ٻ ثبٶ٥ټب ؾٽبٰ ٖٳسٺ زی٫ط قط٦زټب ضا ثطای ٦ؿت ؾٹز ذطیساضی ٲی٦ٷٷس.
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ذٹزر زؾزثٻ٦بض قٹ
سبثٻحب ٬دیف ذٹز ٧ٞط ٦طزٺایس زضآٲس ثبٶ٥ټب ،ثیٳٻټبی زضٲبٶی ٸ نٷسٸ٠ټبی ثبظٶكؿش٫ی ثٻ چٻ نٹضر
اؾز؟ چُٹض ٲیسٹاٶٷس ثٻ ٲطزٰ ؾٹز ثطؾبٶٷس؟ زضؾز حسؼ ظزیس سٳبٰ آٴټب ثب دٹ٬ټبیی ٦ٻ اظ ٲٵ ٸ قٳب
زضیبٞز ٲی٦ٷٷس ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦طزٺ ٸ ٶبچیعسطیٵ ؾٹز ٸ ذسٲبر ضا ثٻ ٲكشطیبٴ ذٹز ٲیزټٷس.
دؽ چطا ذٹزٲبٴ زض ایٵ ضاٺ زؾزثٻ٦بض ٶكٹیٱ ٸ ؾرشی ٦ٹچ٧ی ضا ثٻ ػبٴ ثرطیٱ سب ؾٹزټبی ثؿیبض ثبال ضا ثٻ
زؾز آٸضیٱ .ټٳبٴَٹض ٦ٻ زض ٖ٧ؽټب ٲكبټسٺ ٲی٦ٷیس ثبٶ٥ټب ؾٽبٰ ٖٳسٺ ذیٯی اظ قط٦زټب ضا زض
اذشیبضزاضٶس .اٮجشٻ ایٵ ٶ٧شٻ ضا سٹػٻ زاقشٻ ثبقیس ثبٶ٥ټب ټٱ ٲیسٹاٶٷس ؾٽبٰ ذٹز ضا سٛییط زټٷس ٸ زض َٹ٬
ؾب٬ټب قط٦زټبی ٲرشٯٟی ضا ذطیساضی ٦ٷٷس .ټیچ زٮیٯی ٸػٹز ٶساضز ٦ٻ ی ٥ثبٶ ٥ثطای ټٳیكٻ ؾٽبٰزاض
ی ٥قط٦ز ثب٢ی ثٳبٶس .آٴټب ټٱ ٲیسٹاٶٷس ؾٽبٰ ٲشٟبٸسی ضا ذطیس ٦ٷٷس.

ٖ 9بٲ٭ ٚیطيطٸضی زض ثٹضؼ:
 -6ؾطٲبیٻ
اٚٯت اٞطاز ثط ایٵ ثبٸضٶس ٦ٻ ثٹضؼ ثٻ سشهبیِ ظیبزی ٶیبظ زاضز .اٮجشٻ ا٪ط قٳب ثرٹاټیس سٷٽب ٲربضع ظٶس٪ی
ذٹز ضا اظ ایٵ ضاٺ ثٻ زؾز آٸضیس ٸ ٶرٹاټیس قٛ٭ زی٫طی ضا زض ٦ٷبض آٴ اٶؼبٰ زټیس ،ثبیس ؾطٲبیٻ ذٹثی ضا
زاقشٻ ثبقیس سب ثشٹاٶیس ؾٹز ثبالسطی ثٻ زؾز آٸضیس؛ ٸ اٲٹضار ظٶس٪ی ضا ث٫صضاٶیس.
اهب ساُ دٍم ،ایٵ اؾز ٦ٻ ثب ٲجٯ ٙثؿیبض دبییٵ قطٸٔ ثٻ ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦ٷیس .ثبظاض ضا آٲٹظـ ثجیٷیس ٸ
ؾطٲبیٻ ذٹز ضا ثٻٲطٸضظٲبٴ ٸاضز ٦ٷیس .زضٶٽبیز سجسی٭ ثٻ ی ٥ٲٗبٲٯٻ٪ط ٸاٗ٢ی ٦ٻ ایٵ ٲؿیط ضا ٲیسٹاٶس سب
دبیبٴ ٖٳط اٶؼبٰ زټس سجسی٭ قٹیس.
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تحلیل گران نیک آهنگ است.هرگونه کپی ،برداشت و
انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

9

www.randomwalk.ir

اقیانوس شیشهای
امیر اوالدی

 -2ظٲبٴ
اٶُٗبٜدصیطی ایٵ ثبظاض ثؿیبض ثبالؾز .قٳب ثب نط ٜظٲبٴ حسا٢٭ ٶیٱ ؾبٖز زض ضٸظ ٲیسٹاٶیس ٲٗبٲشر
اٶؼبٰ زازٺ ٸ یب ؾٽبٰ ذٹز ضا ثطضؾی ٦ٷیس .زضٶٽبیز ثٻ قٛ٭ ٸ یب حطٞٻ زی٫ط ذٹز ثذطزاظیس .زض ٦ٷبض ټط
قٛ٭ یب حطٞٻای ٦ٻ زاضیس ،زض ایٵ ثبظاض ټٱ ٗٞبٮیز ٦ٷیس ٸ ٲٗبٲشر ؾٹزآٸضی اٶؼبٰ زټیس.
اٚٯت اٞطاز سهٹض ٲی٦ٷٷس ،ثبیس ّشسٍص ّفتِ هعبهلِ ٦ٷٷس سب ؾٹز ثٻ زؾز ثیبٸضٶس .زض ازاٲٻ ٲشٹػٻ
ذٹاټیس قس ٶیبظی ٶیؿز ضٸظاٶٻ ٲٗبٲشر اٶؼبٰ زټیس ٍ٣ٞ .ٲیسٹاٴ چٷس ؾٽٱ ذٹة ضا ذطیساضی ٦طز ٸ
ثٻ ٲسر  1سبل ؾٽبٲساضی ٦طز سب ؾٹزټبی ثؿیبض ثبال ثٻ زؾز ثیبٸضیس .زضٶٽبیز ثٻ ٦بض انٯی ذٹز
ٲكٛٹ ٬قٹیس؛ اٲب زضآٲس انٯی ذٹزسبٴ ضا اظ ایٵ ضاٺ ثٻ زؾز آٸضیس.

 -8ټٹـ
اقشجبٺ زی٫طی ٦ٻ زض شټٵ ٲطزٰ ٸػٹز زاضز ،ایٵ اؾز ٦ٻ ٧ٞط ٲی٦ٷٷس ثبیس حؿبثساض ،ا٢شهبززاٴ ٸ یب
زضظٲیٷٻ ټبی ٲبٮی ٸ ؾطٲبیٻ٪صاضی ثبټٹـ ثٹز .ټٹـ زض ټط ظٲیٷٻ ٦بضثطز زاضز ٸ ٶٳیسٹاٴ ٲٷ٧ط آٴ قس؛
اٲب زض ایٵ ثبظاض قبیس  11%ټٹـ ٶیبظ ثبقس 01% ،ٲٽبضر ٸ س٧ٷی٥ټبی ٦ٻ ثبیس آٲٹظـ ثجیٷیس .ٲٽٱسطیٵ
ٶ٧شٻ ،سشـ ٸ دكش٧بض ٶیبظ اؾز سب ثشٹاٴ ٶشبیغ ذٹثی ٦ؿت ٦طز.
ثٻضاحشی ٲیسٹاٴ زض ایٵ ثبظاض اٞطازی ضا ٲكبټسٺ ٦طز ٦ٻ قبیس ؾٹاز ٸ ټٹـ ثبالیی ضا ٶساضٶس؛ اٲب دٹ٬ټبی
ٲیٯیٹٶی ثٻ زؾز ٲیآٸضٶس چٹٴ ٲٽبضرټب ضا یبز ٪طٞشٻاٶس .ٶٳیسٹاٴ ٟ٪ز اٞطاز ثبټٹـ ٲٹ٣ٞیز ثیكشطی
ثٻ زؾز ٲیآٸضٶس .ټط٦ؽ ثشٹاٶس تحلیل ثْتشی اٶؼبٰ زټس ،ٲٹ٣ٞیز ثٽشطی ټٱ ثٻ زؾز ٲیآٸضز.

 -4ثٹزٴ زض ٲ٧بٶی ذبل
قٳب ثٻٸؾیٯٻ ٪ٹقی ٲٹثبی٭ ذٹز ټٱ ٲیسٹاٶیس ٲٗبٲشر اٶؼبٰ زټیس .ٶیبظی ٶیؿز زض ٲ٧بٴ ذبنی
ٲؿش٣ط قٹیس .ټط ػب ٦ٻ ثبقیس زض ٲؿبٞطر ،زض ٲح٭ ٦بض ٸ ٲٷع ٬سٷٽب ثب ایٷشطٶز سٳبٰ ٲٗبٲشر اٶؼبٰ
ٲیقٹز .ټیچ ٶیبظی ٶیؿز زض ٲ٧بٴ ذبنی حًٹضزاقشٻ ثبقیس ٍ٣ٞ .ثب ٮخسبح ٸ ٪ٹقی ٲٹثبی٭ ٲیسٹاٴ
سٳبٰ٦بضټب ضا اٶؼبٰ زاز.
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 -9سحهیشر
ټیچ ٶیبظی ٶیؿز قٳب سحهیشر ٲطسجُی زاقشٻ ثبقیس .اټٳیز ٶساضز زض چٻ ضقشٻ سحهیٯی ټؿشیس.
ظیبز سٟبٸسی ٶٳی٦ٷس ٦ٻ ثٻٖٷٹاٴٲظب ٬ضقشٻ ا٢شهبز ثبقیس یب ٶجبقیس .قٳب سٷٽب ثٻ س٧ٷی٥ټبی ٲٗبٲشسی ٸ
ٲٽبضر ٦بٞی زض ثٹضؼ ٶیبظ زاضیس .ټط٦ؿی ثشٹاٶس ٲٽبضر ثٽشطی ٦ؿت ٦ٷس ٶشیؼٻ آٴ ضا زض ٲٗبٲشر
ذٹاټس زیس.
ٲشأؾٟبٶٻ ثٻ زٮی٭ يٗ ٝزض سجٯیٛبر ثبظاض ثٹضؼ ،ذیٯی اظ اٞطاز ی ٥زیس ٦ٯی ٶؿجز ثٻ آٴ زاضٶسُٗ٢ .بً
ټط٦ؿی اظ ی ٥ثبظاض قٷبذز ٦بٞی ٶساقشٻ ثبقس ،ٶٳیسٹاٶس ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦ٷس٦ .ؿبٶی ټؿشٷس ٦ٻ ٲیذٹاټٷس

ثٻ ضبًس اکتفب کٌٌذ ٸ ذطیسٞ ،طٸـ ضا اٶؼبٰ زټٷس؛ اٲب ا٦یس سٹنیٻ زاضٰ ثب ؾطٲبیٻ ذٹز قٹذی
ٶ٧ٷیس چٹٴ ثٻضاحشی اظ زؾز ٲیزټیس.
ا٪ط ٶٳیذٹاټیس ٲٽبضر ٦ؿت ٦ٷیس ثٻټیچٸػٻ زض ایٵ يٳیٷٻ ٗٞبٮیز ٶ٧ٷیس.

http://yon.ir/l6l1D
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اًَاع سٍشّبی هعبهالتی
 -6ٲٗبٲشر ثٻ ضٸـ سحٯی٭ س٧ٷی٧ب٬
 8زٮیٯی ٦ٻ ٖش٢ٻٲٷساٴ ایٵ ضٸـ ثٻ آٴ اٖش٣بززاضٶس:
 ټٳٻچیع زض ٢یٳز ٮحبِ قسٺ اؾز.
 سبضید ټٳیكٻ س٧طاض ٲیقٹز.
٢ یٳز ثط اؾبؼ ضٸٶس ؾٽٱ حط٦ز ٲی٦ٷس.
ایٵ ضٸـ ثٻ زٮی٭ ؾبز٪ی زض دی ثطزٴ ثٻ اَشٖبر ٸٖسٰ ٶیبظ ثٻ ثطضؾیټبی ٪ؿشطزٺ ا٢شهبزی ٸ ؾیبؾی
اٞطاز ظیبزی ٖش٢ٻٲٷس ثٻ اٶؼبٰ ایٵ سحٯی٭ ټؿشٷس .زض ایٵ ضٸـ ثب اؾشٟبزٺ اظ اَشٖبر ضٸظاٶٻ ،ٶٳٹزاضټب ٶ٧بسی
ضا ثٻ ٲب ٶكبٴ ٲیزټٷس سب ثشٹاٶیٱ ثٽشط ثطای ذطیس یب ٞطٸـ ا٢ساٰ ٦ٷیٱ .ی ٥سحٯیٯ٫ط س٧ٷی٧ی ثٻ ایٵ ثبٸض
ٲیضؾس ٦ٻ ټٳٻ اسٟب٢بر حبقیٻای ی ٥ؾٽٱ ثٻَٹض ُٕ٢زض قیوت سخ هیدّذ ٸ ٢بث٭زیسٴ اؾز.
اؾبؼ س٧ٷی٧ب ٬ایٵ اؾز ٦ٻ ا٪ط ٢یٳز زض حب ٬اٞعایف اؾز ،ٲیسٹاٴ ٶشیؼٻ ٪طٞز ٦ٻ س٣بيب ثطای ذطیس
ؾٽبٰ ثبالسط ضٞشٻ اؾز .ا٪ط ٢یٳز زض حب٦ ٬بټف اؾز زضٶشیؼٻ ٖطيٻټبی ظیبزی ق٧٭٪طٞشٻ ٸ زٮی٭ ٦بټف
٢یٳز قسٺ اؾز .ثبیس ثساٶیس سب ظٲبٶی ٦ٻ سحٯیٯ٫ط س٧ٷی٧بٮی ثط ایٵ ٖ٣یسٺ ثبقس ٦ٻ سٳبٰ ٸ٢بیٕ زض ٢یٳز
ٲكرم اؾز اظ اٞطاز ثبسؼطثٻ ٲیسٹاٶس ثٽشط ٖٳ٭ ٦ٷس.
اٶُٗبٜدصیطی ظیبزی زض س٧ٷی٧ب ٬ٸػٹز زاضز .قٳب ٲیسٹاٶیس ثٻضاحشی ثیٵ سٳبٰ ثبظاضټب ټٳبټٷ٫ی ایؼبز ٦ٷیس
ٸ آٴټب ضا ثطضؾی ٦ٷیس .ثسٸٴ ټیچ ٲحسٸزیشی ټط ثبظاضی ضا ٲٹضز سحٯی٭ ٢طاض زټیس ٸ ٲٗبٲشر ضا ثٻؾبز٪ی
اٶؼبٰ زټیس.
ضٸـ س٧ٷی٧ب ٬ثب اؾشٟبزٺ اظ اسٟب٢بر ٪صقشٻ ،ٲیسٹاٶس آیٷسٺ ضا ثٻ ٲب ٶكبٴ زټس .اثعاضټبی ظیبزی ضا زض اذشیبض
ٲب ٢طاض ٲیزټس .ټٳبٶٷس یً ٥قبش ٦ٻ ثطای سطؾیٱ ی ٥اطط ټٷطی اظ اثعاضټبی ظیبزی اؾشٟبزٺ ٲی٦ٷس .زض
سحٯی٭ س٧ٷی٧ب ٬ټٱ ثب اؾشٟبزٺ اظ اثعاضټب ٲیسٹاٴ ثٻضاحشی ثبظاض ضا دیفثیٷی ٦طز.
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ظٲبٴ ذطیسٸٞطٸـ ؾٽٱ ضا سكریم زاز ٸ ٸاضز اػطای ٲٗبٲشر قس .ثٻٲطٸضظٲبٴ چكٱ قٳب ثٻ ٶٳٹزاضټب ٖبزر
ٲی٦ٷس ٸ ذیٯی ضاحز ٲیسٹاٶیس آٴټب ضا زض٦ ٤ٷیس ٸ سكریم زټیس آیب ظٲبٴ ذطیس یب ٞطٸـ ؾٽٱ ٞطاضؾیسٺ
یب ذیط.

 -2ٲٗبٲشر ثٻ ضٸـ سحٯی٭ ثٷیبزی
ثطای اٶؼبٰ ایٵ سحٯی٭ ثبیس ٲُبٮت ٪ؿشطزٺسطی قبٲ٭ ٲؿبئ٭ ؾیبؾی ،ا٢شهبزی ،ٲبٮی ٸ ٞطټٷ٫ی ضا
ثٻنٹضر ٦بٲ٭ ثطضؾی ٦طز .اٞطازی ٦ٻ ایٵ سحٯی٭ ضا اٶؼبٰ ٲیزټٷس اٖش٣بززاضٶس سٳبٰ ٸ٢بیٕ ی ٥ؾٽٱ ضا
ٶٳیسٹاٴ فقط اص سٍی قیوت آٴ سكریم زاز .ٶیبظ ثٻ زضیبٞز اَشٖبر ثیكشطی ثطای ٞٽٳیسٴ اضظٶس٪ی
ی ٥ؾٽٱ اؾز.
سٳبٰ ػٹاٶت ی ٥ؾٽٱ ضا ثبیس ؾٷؼیس ٸ ثبزیس ز٢ی١سط ٶؿجز ثٻ اضظـ ی ٥ؾٽٱ اْٽبضٶٓط ٦طز .دیطٸاٴ
ایٵ ضٸـ ټٳبٶٷس اؾبسیس ضیبيی ٦ٻ ثٗس اظ ح٭ ٲٗبزالر ظیبز دبؾد ؾإا ٬ٸ ٲؿئٯٻ ضا ثٻ زؾز ٲیآٸضٶس
ٖٳ٭ ٲی٦ٷٷس .ثطضؾی سٳبٰ ػٹاٶت قبٲ٭ ثطضؾی ثبظاضټبی ػٽبٶی ،ٲیعاٴ ٖطيٻ ٸ س٣بيب زض زٶیب ،ثطضؾی
ٲؿبئ٭ ضٸظ ٦كٹض ٸ ټٳیٵَٹض ػٽبٴ ،ػؿشؼٹ زض نٹضر ٲبٮی قط٦زټب ٸ زی٫ط ػعییبر ،ؾٽبٰ ٲٹضزٶٓط
ذٹز ضا اٶشربة ٸ ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ ٲیزټٷس .اٞطاز ثبسؼطثٻ ؾٗی ٲی٦ٷٷس ذٹز ضا زض سحٯی٭ س٧ٷی٧ب ٬ٸ
ثٷیبزی س٣ٹیز ٦ٷٷس ٸ اظ ایٵ ٲٽبضرټب زض ٲٹٗ٢یزټبی ٲٷبؾت ثطای ذطیسٸٞطٸـ ؾٽبٰ اؾشٟبزٺ
ٲی٦ٷٷس.

دیكٷٽبز ٲیقٹز زض اٸای٭ ؾطٲبیٻ٪صاضی ثب سحٯی٭ س٧ٷی٧ب ٬ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زټیس .ظٲبٶی
٦ٻ ثٻ زض ٤زضؾز اظ س٧ٷی٧ب ٬ٸ ثبظاض ضؾیسیس ثٻ ؾٳز سحٯی٭ ثٷیبزی ضٞشٻ ٸ ز٢ز
ٲٗبٲشر ذٹز ضا ثٻقسر اٞعایف زټیس.
 -8ٲٗبٲشر ثٻ ضٸـ ٶٹؾبٴ ٪یطی
اٞطاز ثؿیبضی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ سٷٽب ثٻنٹضر ٦ٹسبٺٲسر ٗٞبٮیز ٲی٦ٷٷس؛ ٸ سٷٽب ثٻ زٶجب ٬نٝټبی
ذطیسٸٞطٸـ ټؿشٷس .ایٵ ٪طٸٺ سٷٽب ثٻ زٶجب ٬ؾٹزټبی ٲُٗ٣ی ثٹزٺ ٸ ټس ٜآٴټب ؾطٲبیٻ٪صاضی ٍ٣ٞ
ثٻنٹضر ٶٹؾبٶی اؾز.
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ایٵ اٞطاز ثطای ضؾیسٴ ثٻ اټسا ٜذٹز اذجبض ٸ اَشٖبر ٦صة ضا ٲٷشكط ٦طزٺ ٸ ثطای ذٹز ٲٹٗ٢یز ایؼبز
ٲی٦ٷٷس .سب ثٻضاحشی اٞطاز ثیسؼطثٻ ضا ٪ٳطاٺ ٦ٷٷس .ثٻ زؾز آٸضزٴ ؾٹز ٲٷبؾت زض ایٵ ضٸـ ثؿیبض
ضیؿ ٥ثبالیی زاضز ٸ اٚٯت ثٗس اظ چٷس ٲبٺ ؾطٲبیٻ٪صاضی زچبض اؾشطؼ قسٺ ٸ ثبظاض ضا سط ٤ٲی٦ٷٷس.
سعی کٌیذ ّشگض جضء ایي دستِ ًجبضیذ .چٹٴ ُٗ٢بً ثطآیٷس ٲٗبٲشر ضا ثطضؾی ٦ٷیس چیعی ػع يطض
ٸ ؾطذٹضز٪ی ٶهیت قٳب ٶرٹاټس قس؛ اٲب ثٻ ټط زٮیٯی ا٪ط ٸاضز ایٵ ؾج ٥اظ ٲٗبٲشر قسیس ؾٗی ٦ٷیس
ثب ٲجبٮ ٙثؿیبض دبییٵ اٶؼبٰ زټیس .ا٪ط ٶشیؼٻ ضيبیزثرف ثٹز ازاٲٻ زټیس.

http://yon.ir/l6l1D
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http://yon.ir/vSfnM

ثعض٨سطیٵ ٖبٲ٭ ٲٹ٣ٞیز زض ثٹضؼ
دصیطـ ٲؿئٹٮیز!
ٲٗبٲٯٻ٪طاٴ ظیبزی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ ٧ٞط ٲی٦ٷٷس ثب اٞعایف سؼطثٻ ٸ زاٶف ٲیسٹاٴ ٶشیؼٻټبی ثؿیبض ذٹثی
٦ؿت ٦طز .ټٳٻ ٲب ثط ایٵ ٖ٣یسٺ ټؿشیٱ ٦ٻ زاقشٵ زاٶف ٲٷبؾت زض ټط ظٲیٷٻای الظٲٻ ٲٹ٣ٞیز آٴ
٦ؿتٸ٦بض اؾز .ٸٮی ٶ٧شٻای ٦ٻ ٸػٹز زاضز ایٵ اؾز ٦ٻ قٳب ثبیس ثشٹاٶیس اظ آٴ زاٶف ٸ اَشٖبر زض
ٲٹٗ٢یزټبی ٲٷبؾت اؾشٟبزٺ ٦ٷیس سب ثشٹاٶیس ٶشیؼٻ زٮرٹاٺ ضا ٦ؿت ٦ٷیس.
٦ؿت ټط ٶشیؼٻای زض ټط ظٲبٴ اظ ظٶس٪ی چٻ ذٹة ثبقس چٻ ثس ثبقس  ٍ٣ٞٲؿئٹ ٬آٴ ذٹز قٳب ټؿشیس .ا٪ط
زض ایٵ ثبظاض ق٧ؿز ذٹضزیس ٸ ٶشیؼٻ ٶبٲُٯٹة ثٻ زؾز آٸضزیس .ایٵ قٳب ثٹزٺایس ٦ٻ سٳبٰ ٶ٧بر ضا زض ٶٓط
ٶ٫طٞشٻایس ٸ ایٵ يطض ضا ثٻ زؾز آٸضزٺایس.
ٶ٧شٻ ثؿیبض ٲٽٳی ٦ٻ آٴ ضا ٢ج٭ اظ قطٸٔ سٳبٰ س٧ٷی٥ټب ثبیس ٟ٪شٻ قٹز:
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پزیشش هسئَلیت ثشای ثِ ًتیجِ سسیذى دس ثبصاس اهشی الصم است ٍ ّویطِ ثبیذ آى سا ثپزیشیذ.
چٹٴ ا٪ط قٳب ٲؿئٹٮیز ٦بض ذٹزسبٴ ضا ٢جٹ ٬ٶ٧ٷیس ٲظ٭ ذیٯی اظ اٶؿبٴټب ایٵ ٲك٧٭ ضا ثٻ اقربل زی٫طی
یب قطایٍ ٦كٹض یب ټط چیع زی٫طی ٶؿجز ٲیزټیس .ثبیس آ٪بٺ ثبقیس ایٵ َطظ ٧ٞط ی٥چیع ثؿیبض ثباضظـ ضا اظ
قٳب ٲی٪یطز ٸ آٴ ضا ٶبثٹز ٲی٦ٷس...
آٴ «صهبى» قٳبؾز ا٪ط ټٳبٴ اٸ٦ ٬ٻ ٲطس٧ت اقشجبټی قسیس ذٹزسبٴ اقشجبٺ ضا ٢جٹ٦ ٬ٷیس ٲُٳئٷبً ؾطیٕ
ثٻ زٶجب ٬ضاٺح٭ ذٹاټیس ضٞز .ثٻضاحشی قطایٍ ضا ٖٹو ٲی٦ٷیس .دصیطـ ٲؿئٹٮیز قبیس ثبٖض آظاض قٳب قٹز
اٲب ُٗ٢بً ٲیسٹاٶس ٪بٰ ٲٹ٣ٞیز ضا ثطای قٳب ثعض٨سط ٦ٷس.
اٞطازی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ ػطار ضیؿ٦ ٥طزٴ ضا زض ٦ٹچ٥سطیٵ ظٲیٷٻټب ٶساضٶس .چٻ ثطؾس ثٻ ثبظاض ثٹضؼ دؽ
قٳب زض ټٳیٵ اثشسا ػع آٴ  8دسصذ ػٳٗیز ٦كٹض ذٹاټیس ثٹز ٦ٻ ػؿبضر ؾطٲبیٻ٪صاضی ضا زض ذٹز ایؼبز
٦طزٺاٶس ثب٢سضر زض ایٵ ثبظاض ٦ؿت زضآٲس ٲی٦ٷٷس؛ ٸ ثٻ ټیچ٦ؽ ػع ذٹزقبٴ اَٳیٷبٴ ٶساضٶس .سٳبٰ ٦ؿبٶی
٦ٻ ٖش٢ٻ ثٻ ؾطٲبیٻ٪صاضی زضؾز زض ثبظاضټبی ٲبٮی ضازاضٶس اٶؿبٴټبی ػؿٹض ٸ ٲٹ٣ٞی ټؿشٷس .سٳبٰ اٞطاز
ٲٹ ١ٞٸ ططٸسٳٷس زض زٶیب ثیق٦ ٥ؿبٶی ټؿشٷس ٦ٻ ضٸی ذٹزقبٴ ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦طزٺاٶس.
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ٞه٭ زٸٰ
ٲحبؾجبر شټٵ
ا٢ساٲبر ٢ج٭ اظ ٸضٸز ثٻ ثبظاض
ټٳیكٻ ٦یٟیز اظ ٦ٳیز ٲٽٱسط اؾز .ی٧ی اظ ٲٹيٹٖبر ٲٽٱ زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ػٯٹ٪یطی اظ اسش ٜظٲبٴ ٸ
اٶطغی اؾز .ثطای ایٵ ٦بض قٳب ثبیس زضظٲیٷٻ ټبی سحٯی٭ س٧ٷی٧ب ٬ٸ ثٷیبزی آٲٹظـ ثجیٷیس .ٶ٣بَی ٦ٻ ٶیبظ ثٻ
ثطضؾی سحٯی٭ ثٷیبزی اؾز ضا اٶؼبٰ زټیس؛ ٸ ٶ٣بَی ٦ٻ ثبیس س٧ٷی٧ی ثطضؾی قٹز ،اظ َطی ١ٶٳٹزاضټب ثٻ آٴټب
ثذطزاظیس.
قذم ثعذی ،ثبیس ثٻ ؾٽبٲی ٦ٻ ثٻ آٴټب آقٷبیی زاضیٱ ا٦شٟب ٶ٧طزٺ ٸ ؾٽبٲی ٦ٻ ثٻ ذبَط ٸيٗیز ؾیبؾی،
ا٢شهبزی ٦كٹض ٲیسٹاٶس ثبظزټی ذٹثی زاقشٻ ثبقس ضا ثطضؾی ٦طزٺ سب ؾٽبٰ ػصاة ثب٢یٳزټبی حسا٢ٯی ضا
٦ك٦ ٝٷیس .ټطچ٣سض ٲؿبئ٭ ضٸظ ؾیبؾی ،ا٢شهبزی ٸ اػشٳبٖی ٦كٹض ضا ثطضؾی ٦ٷیس ٲیسٹاٶیس ق٧بض ثٽشطی
ضا نیس ٦ٷیس.
قٳب ثبیس ثشٹاٶیس ثب ٶ٧بسی ٦ٻ سب آذط ایٵ ٦شبة آٲٹظـ ٲیثیٷیس پبییيتشیي ًقطِ ٍ اسصاىتشیي قیوت سا
ثشای ذطیس ؾٽبٰ ثٻ زؾز آٸضیس .ٶ٧بر ٸ سطٞٷسټبی ظیبزی ثطای ٦ؿت ثٽشطیٵ ٢یٳز ذطیسٸٞطٸـ
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اضائٻقسٺ اؾز .س٧ٷی٥ټبی ثؿیبض ٦بضثطزی ثطای ضاحشی ثیكشط زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ٸ ٦ؿت ثٽشطیٵ ؾٹز ثب
حسا٢٭ ضیؿٟ٪ ٥شٻقسٺ اؾز.

ٲحسٸزٺ ٧ٞطی
ؾطٲبیٻ٪صاضی ی ٥قٛ٭ ثؿیبض حؿبؼ اؾز .ا٪ط ایٵ حؿبؾیز ضا زض ٤ٶ٧ٷیس ثٻ ؾطٲبیٻ قٳب ٮُٳٻ ٲیظٶس.
اټسا ٜذٹز ضا قٷبؾبیی ٦ٷیس ،سٹاٶبیی ذٹز ضا ثكٷبؾیس سب ثشٹاٶیس ٲٹ١ٞسط ٖٳ٭ ٦ٷیس .ٲحسٸزٺ ؾطٲبیٻ٪صاضی
ثطای ذٹز سٗییٵ ٦ٷیس.
زض چٻ ؾٽبٲی ٢هس ٸضٸز زاضیس؟
ٲیعاٴ ضیؿ ٥قٳب چ٣سض اؾز؟
ثب چٻ ٲیعاٴ ؾطٲبیٻای ٢هس ٸضٸز زاضیس؟
آیب ٲیسٹاٶیس ضٸی سٳبٰ ؾطٲبیٻ ذٹز ضیؿ٦ ٥ٷیس؟
ٲسرظٲبٴ ؾطٲبیٻ٪صاضی قٳب چٻ ٲیعاٴ اؾز؟
آیب زض حب ٬حبيط ٲیذٹاټیس ٦ؿت سؼطثٻ ٦ٷیس ثبظاض ضا ثكٷبؾیس ٲٹٗ٢یزټب ضا زض٦ ٤ٷیس؟
ٲیذٹاټیس ؾطیٕ ططٸر ثٻ زؾز آٸضیس؟

ا٪ط سب ټٟشٻ آیٷسٺ ثٻ دٹ ٬ذٹز ٶیبظ زاضیس دؽ ٪عیٷٻ ٲٷبؾجی ثطای ؾطٲبیٻ٪صاضی ٶیؿز.
ؾٗی ٦ٷیس ثٻ سٳبٰ ؾإاالر شټٵ ذٹزدبؾد زټیس ٸ ټٳٻ آٴټب ضا یبززاقز ٦ٷیس.
ٮیؿشی سٽیٻ ٦ٷیس ٦ٻ زض چٻ قط٦زټبیی ؾطٲبیٻ٪صاضی زض آٴټب ثطای قٳب ضاحز اؾز ٸ ٲیسٹاٶیس ثٽشط
ٲٹضزثطضؾی ٢طاض زټیس .آیب ٲیذٹاټیس زض ٖطيٻټبی اٸٮیٻ قط٦ز ٦ٷیس سب زض ٤ثٽشطی اظ ثبظاض ثٻ زؾز
ثیبٸضیس؛ ایٵ ٲیسٹاٶس ٪عیٷٻ ٲٷبؾجی ثبقس .ؾٽبٲی ٦ٻ ثٻنٹضر عشضِ اٍلیِ اضائٻ ٲیقٹز ثطای قطٸٔ ثؿیبض
ٲیسٹاٶس ٲٷبؾت ثبقس.
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http://yon.ir/l6l1D

ا٪ط ٢هس ؾطٲبیٻ٪صاضی ثب دٹ ٬ظیبزسطی ضازاضیس ٸ سبظٺ٦بض ټؿشیس ،ٸضٸز ثسٸٴ زاٶف ُٗ٢بً ٲیسٹاٶس ذُطٶب٤
ثبقس ٸ احشٳب ٬ق٧ؿز قٳب ثؿیبض ظیبز اؾز.
ٞطو ٦ٷیس ٲیذٹاټیس ضاٶٷس٪ی ٦ٷیس ٸ ټیچ سؼطثٻای ٶساضیس ،ضاٶٷس٪ی قٳب چٻ ٲیعاٴ ٲیسٹاٶس خطشًبک یب
ٍحطتٌبک ثبقس؛ اٲب ثب ٦ؿت ٲٽبضر زض ضاٶٷس٪ی ٲٷُ ١ٸ ٲٽبضر قٳب ذیٯی اظ ٲٹاضز ذُطٶب ٤ضا اظ شټٵ
قٳب زٸض ٲی٦ٷس .زض ثٹضؼ  ٍ٣ٞثبیس اَشٖبر ثٻ زؾز آٸضز زاٶف ضا ثبال ثطز .ثطذش ٜشټٷیز ا٦ظط اٶؿبٴټب،
٦بض ؾرشی ٶیؿز ٸ ٖش٢ٻ ٸ دكش٧بض اظ قٳب ٲیَٯجس.

زضٶٽبیز قٳب ثٻ ؾطٲبیٻ٪صاض سجسی٭ ذٹاټیس قس ٸ ثطای ؾب٬ټب اظ ایٵ زاٶف دٹ٬ټبی
ټیؼبٴاٶ٫یع ٦ؿت ذٹاټیس ٦طز.
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ثطضؾی ٦ٯیز ثبظاض
ا٪ط ثٻنٹضر سهبزٞی چٷس ؾٽٱ ضا ٲكبټسٺ ٦ٷیس ٸ ایٵ ٦بض ضا ثطای ی ٥یب زٸ ټٟشٻ اٶؼبٰ زټیس ،ٲیسٹاٶیس اظ
قطایٍ ٦ٯی ثبظاض ثبذجط قٹیس .حشی ثب ثطضؾی نٷبیٕ ٲرشٯ ٝٲیسٹاٴ ٲشٹػٻ قس ٦ٻ چٻ ؾٽبٲی یب نٷٗشی
قطایٍ ثٽشطی زاضز ،یب ایٷ٧ٻ قطایٍ حب٦ٱ ثط ثبظاض ظیبز ٲٷبؾت ټؿز یب ٶیؿز.
ثب ٶ٫بٺ اػٳبٮی ٸ ٦ٯی ثبیس زضیبثیس آیب ثبظاض سٹاٴ ضقس ضا ثب سٹػٻ ثٻ قطایٍ ؾیبؾی ،ا٢شهبزی ٦كٹض ٲیسٹاٶس
زاقشٻ ثبقس .اٞعایف ٶطخ زض زی٫ط ثبظاضټب اظػٳٯٻ َش ،اضظ ٸ ٲؿ٧ٵ اسٟب ٠اٞشبزٺ اؾز؟ ٶ٣بٌ ٢ٹر ،يٗ،ٝ
ٞطنزټب ٸ سٽسیسټب ضا ثطضؾی ٦ٷیس.
ثبال ضٞشٵ ٢یٳز اضظ ُٗ٢بً ثطای ثًٗی نٷبیٕ ٲٳ٧ٵ اؾز ذٹة ثبقس .قط٦زټبی ٦ٻ نبزضار ٲی٦ٷٷس اظ ایٵ
اٞعایف قیوت اسص ؾٹزآٸضی ثٽشطی ضا ایؼبز ٲی٦ٷٷس ٲبٶٷس پتشٍضیویّب ،فلضات اسبسی ٸ زی٫ط نٷبیٕ
نبزضاسی.
ا٪ط ثشٹاٶیس سٳبٰ ایٵ ٲٹاضز ضا ثطضؾی ٦ٷیس ٸ ٦ٯیز ثبظاض ضا زض٦ ٤ٷیس اٸٮیٵ ٪بٰ ذٹز ضا ثطزاقشٻایس .ٶ٫طاٴ
ٶجبقیس ٶ٧بر ثیكشطی ضا ذٹاټیس آٲٹذز ٦ٻ زض سهٳیٱ٪یطی ،قٳبضا ثٽشط ټسایز ٲی٦ٷٷس .ټٳٻ ایٵ ٲٹاضز
ثطای دبییٵ آٸضزٴ يطض ٸ ٦ٱ ٦طزٴ ضیؿ ٥ؾطٲبیٻ٪صاضی اؾز سب ٶشیؼٻ ثٽشطی حبن٭ قٹز.
ثب٦ٳی ضیعثیٷی ٲیسٹاٶیس ٞطنزټبی ذٹة ضا قٷبؾبیی ٦ٷیس .ا٪ط ثبظاض ضٸٶس ٶعٸٮی زض دیف٪طٞشٻ ثبقس
ؾٽٱټبیی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ زض دبییٵسطیٵ حبٮز ٲٳ٧ٵ زض حب ٬ٲٗبٲٯٻ ټؿشٷس ٸ ایٵ ٞطنز ذٹثی ثطای قٳب
ذٹاټس ثٹز سب ذطیس ضا اٶؼبٰ زټیس.

سكریم ضٸٶس حط٦شی ثبظاض
ٶحٹٺ حط٦ز ثبظاض زض ټط ػٽشی سٗجیط ٲشٟبٸسی زاضز .ٲشٹػٻ قسٴ ضٸٶس حط٦ز ؾٽبٰ ٦ٳ ٥ٲی٦ٷس سب ثشٹاٴ
ٶشیؼٻ٪یطی ٦طز ٦ٻ آیب ٲیسٹاٴ ثٻ زٶجب ٬ؾٽبٲی ثٹز ٸ یب ثبیس نجط ٦طز.
اٸٮیٵ ا٢ساٰ ثطای ٸضٸز ثٻ ثبظاض ،ثبیس سًٍذ حشکت ثبصاس ضا سكریم زټیس .آیب ضٸٶس نٗٹزی زض حب ٬اٶؼبٰ
اؾز ،ضٸٶس ٶعٸٮی اؾز ٸ یب ضٸٶس ثٻ ق٧٭ ذٷظی حط٦ز ٲی٦ٷس .ػٽز حط٦ز ثبظاض ثؿیبض اټٳیز زاضز .اٚٯت
اٞطاز ثبسؼطثٻ ،ظٲبٶی ٦ٻ ثبظاض زض اٶشٽبی ضٸٶس ٶعٸٮی اؾز ا٢ساٰ ثٻ ذطیس ؾٽبٰ ٲی٦ٷٷس سب ثشٹاٶٷس اظ
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حسا٦ظط ؾٹز ثٽطٺ ثجطٶس .س٧ٷی ٥ثؿیبض ٦بضثطزی ثطای ذطیس ؾٽبٰ ثٻ قٳبض ٲیضٸز .اٮجشٻ ټطچٻ ؾب٬ټبی
ٲٗبٲٯٻ٪طی ثیكشط قٹز ایٵ ٶ٣بٌ ضا ثٽشط ٲیسٹاٴ ثٻ زؾز آٸضز.
قٳب ظٲبٴټبی ظیبزی ضا ٲیسٹاٶیس زض ی ٥ؾٽٱ ٦ك٦ ٝٷیس ٸ ثطای ذطیس ا٢ساٰ ٦ٷیس .ٶٳٹزاضټب ٦ٳٞ ٥طاٸاٶی
ثٻ قٳب ٲی٦ٷٷس سب ثٻضاحشی ایٵ ٶ٣بٌ ضا ثیبثیس .اثعاضټبی س٧ٷی٧ب ٬ثطای ٶكبٴ زازٴ ٲٹٗ٢یزټبی ٲٷبؾت ثٻ
قٳب ټٳٹاضٺ زض حب ٬دی٫یطی ٶٳٹزاض ټؿشٷس.
ټطچ٣سض ثشٹاٶیس ضٸٶس ٦ٯی ؾٽبٰ ضا ٸايحسط
ٲشٹػٻ قٹیس ؾطٲبیٻ٪صاضی ټسٞٳٷسی اٶؼبٰ
زازٺایس.

 ،،تشخیص روند بازار یکی
از مهمترین نکات اولیه.

ثطضؾی حؼٱ ٲٗبٲشر ٸ حؼٱ
ٶ٣سیٷ٫ی
ا٪ط قطایٍ حب٦ٱ ثط ثبظاض چٻ زضضٸٶس نٗٹزی چٻ ضٸٶس ٶعٸٮی حؼٱ ٲٗبٲشر ٸ ٶ٣سیٷ٫ی ٦ٱ یب ظیبز قٹز
ٲیسٹاٴ ثٻضاحشی ٲشٹػٻ قس ٦ٻ ٲؿیط ثبظاض زض حب ٬سٛییط اؾز .ا٪ط زض ٲؿیط ٶعٸٮی قبټس ایٵ سٛییطار ثبقیس
ٲیسٹاٶیس ثب اظزیبز حؼٱ ٞطٸـ اٶشٓبض ضٸٶس ٶعٸٮی ثیكشطی ضا زاقشٻ ثبقیس ٸ ٦ٱ قسٴ حؼٱ ٞطٸـ ضٸٶس
نٗٹزی ق٧٭ ٲی٪یطز .ق٧ی ٶیؿز ٦ٻ حؼٱ ٲٗبٲشر ٦ٱ یب ظیبز ثبقس سأطیط ٲٽٳی ثط سحٯی٭ټب ٲی٪صاضز.
ثبثیبٴ ؾبزٺسط حؼٱ ٲٗبٲشر ثبیس ثب ضٸٶس ثبظاض ټٱػٽز ثبقس .چٷبٶچٻ زضضٸٶس نٗٹزی قبټس اٞعایف ٞطٸـ
ثٹزیس ٲیسٹاٴ زضیبٞز ٦ٻ ضٸٶس حط٦شی زض حب ٬سٛییط ثٻ ٶعٸٮی اؾز .قٳب ټٱ ثبیس ثب ػٽز ٶٳٹزاض ذٹز ضا
سُجی ١زټیس.
زض ټط ثبظاضی ٶؿجز عشضِ ٍ تقبضب زچبض ٲك٧٭ قٹز ػٽز ثبظاض سٛییط ٲی٦ٷس .ا٪ط ٲیعاٴ ٖطيٻ ظیبز قٹز
ٲیسٹاٴ حسؼ ظز ٦ٻ س٣بيب ٦بټف دیسا ٲی٦ٷس .ا٪ط ٲیعاٴ ٖطيٻ ٦بټف دیسا ٦ٷس س٣بيب ثبال ٲیضٸز دؽ
زضٶشیؼٻ ٢یٳز ٲحهٹ ٬یب ؾٽٱ اٞعایف ٲییبثس ٸ ټٳیٵ ٶ٧شٻ زض ثٹضؼ ټٱ ضخ ٲیزټس.
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ثطضؾی نٷبیٕ دیكطٸ
زض ټیچ ظٲبٶی ی ٥نٷٗز ٦بٲشً زض ثبظاض دیكطٸ ٶجٹزٺ اؾز .ایٵ دیكشبظی زض اذشیبض ی ٥نٷٗز ذبل ټٱ
ٶرٹاټس ٲبٶس؛ ثٷبثطایٵ قٳب ټٳیكٻ ثٻ زٶجب ٬نٷبیٕ ثب پتبًسیل ثبال ثبقیس .قط٦زټبیی ٦ٻ زض ایٵ نٷبیٕ
ٸػٹز زاضٶس ضا زض ؾجس ذٹز زاقشٻ ثبقیس .زض ٦كٹض ٲب ثٻ زٮی٭ ٸػٹز سحطیٱ زضظٲیٷٻ ټبی ٲرشٯ ٝٲیسٹاٶیس
نٷبیٗی ضا ثطضؾی ٦ٷیس ٦ٻ قطایٍ ثٽشطی زاضٶس .قط٦زټبی ؾٹزآٸضی ٦ٻ ثٻضاحشی ثشٹاٶٷس ؾٹزټبی چٷس
ثطاثطی ضا ٶهیت قٳب ٦ٷٷس.
نٷبیٕ دشبٶؿی٭ ثبال ټٳبٶٷس ی ٥اّشم ؾٽبٰ قٳبضا ثٻ آؾٳبٴ دط سبح ٲی٦ٷٷس .ثیكشطیٵ ؾٹز ضا زض ٲؼبٲٕ ثٻ
ؾٽبٲساضاٴ ٲیضؾبٶٷس .ایٵ نٷبیٕ ثٻضاحشی ٢بث٭سكریم ټؿشٷس ثٻٖٷٹاٴٲظب ٬ظٲبٶی ٦ٻ اضظـ زالض ٶؿجز ثٻ
ضیب ٬ظیبز ٲیقٹز ثٻضاحشی ثب ذطیس نٷبیٗی ٦ٻ نبزضار اٶؼبٰ ٲیزټٷس ٲیسٹاٴ ؾٹزآٸضی ذٹثی زاقز.
٦ك ٝایٵ نٷبیٕ ٦بض ظیبز ؾرشی ٶیؿز .ثٻ ٶٓط قٳب نٷٗز ٦بقی ٸ ؾطاٲی٢ ٥سضر ثیكشطی ٶؿجز
ثٻ ٪طٸٺ دشطٸقیٳی زاضز؟ ټٳبٴَٹض ٦ٻ سٹاٶؿشیس حسؼ ثعٶیس نٷٗز دشطٸقیٳی زض ایطاٴ ٢سضر ثؿیبض
ثبالسطی زاضز .ٲیسٹاٴ ؾٽبٰ ثیكشطی اظ ایٵ ٪طٸٺ ضا ٲٹضزثطضؾی ٢طاضزاز ٸ ذطیس اٶؼبٰ زاز .ا٦ٷٹٴ ٲیسٹاٶیس
ث٫ٹییس نٷٗز ذٹزضٸؾبظی ٢ٹیسط اؾز یب نٷبیٕ سٹٮیس ٦بٚص زاضای ٢سضر ثیكشطی اؾز.
ټٳبٴَٹض ٦ٻ ٲشٹػٻ قسیس دیسا ٦طزٴ نٷبیٕ ٲٷبؾت ثط اؾبؼ س٣ؿیٱثٷسی آٴټب ثٻ نٷبیٕ ثعض٨سط ٸ
٦ٹچ٥سط ٸ زٸثبضٺ س٣ؿیٱ ٦طزٴ ضشکتّب ثٻ قط٦زټبی ٦ٹچ٥سط ثعض٨سط ٲیسٹاٴ ؾطیٕسط ؾٽٱ ٲٷبؾت ضا
دیسا ٦طز ٸ ظیبز ٦بض ؾرشی ٶیؿز .اظػٳٯٻ نٷبیٗی ٦ٻ زض ذیٯی اظ ٲٹا ٕ٢زاضای ٢سضر دیكطٸی ذٹثی ټؿشٷس
ٖجبضراٶس اظ دشطٸقیٳیٞ ،ٯعار اؾبؾیٞ ،طاٸضزٺټبی ٶٟشی ،ثبٶ ٥ٸ ذٹزضٸ ػعء نٷبیٕ دط س٣بيب زض ثبظاض
ټؿشٷس؛ اٲب ثبیس ایٵ ٶ٧شٻ ضا زض ٶٓط زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ زض َٹ ٬ؾب ٬ٲیسٹاٶیس نٷبیٗی ضا ثیبثیس ٦ٻ ثبظزټی
آٴټب ثؿیبض ثیكشطاؾز.
ٲٳ٧ٵ اؾز ؾٽٳی زض ی ٥نٷٗز ثؿیبض ٦ٹچ٢ ٥طاض زاقشٻ ثبقس؛ اٲب ثط اؾبؼ قطایٍ ثبظاض ٢بزض ثٻ ؾٹزآٸضی
ثبالیی زض ثبظاض ثبقس .ټطچ٣سض سؼطثٻ قٳب زض ثبظاض ظیبز قٹز سٳبٰ قط٦زټبی ثب٦یٟیز ضا ثٻضاحشی دیسا
ٲی٦ٷیس.
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ایٵ ٶ٧شٻ ضا ثٻ ذبَط زاقشٻ ثبقیس ا٪ط ثشٹاٶیس زض چٷس نٷٗز ٲحسٸز ٲٗبٲشر اٶؼبٰ زټیس
ٲیسٹاٶیس ٲٹ٣ٞیزټبی چكٳ٫یطی ثٻ زؾز آٸضیس.
ٲٗٳٹالً اٞطاز ثسیبس حشفِای ثبظاض اظ ایٵ ٶ٧شٻ اؾشٟبزٺ ٲی٦ٷٷس ٸ ثٻ ایٵ ق٧٭ ٲٗبٲٯٻ ٲی٦ٷٷس .ا٦ظط اٞطاز
سبظٺ٦بض ٸ حشی ذیٯی اظ اٞطاز ثبسؼطثٻ ٪بټی سٳبٰ نٷبیٕ ضا ثطای ٲٗبٲشر ذٹز زض ٶٓط ٲی٪یطٶس ٸ
ؾطٲبیٻ٪صاضی اٶؼبٰ ٲیزټٷس؛ اٲب ٶ٧شٻ ثؿیبض ٲٽٳی ٦ٻ ثب٪صقز ؾب٬ټب ٸ دی٫یطی ٶحٹٺ ٲٗبٲشر اٞطاز
ثطػؿشٻ زض زٶیب ثٻ زؾز آٸضزٰ ،آٴټب ثٻ زٶجب ٬قط٦زټبیی ثب دیچیس٪ی ظیبز ٶٳیضٸٶس ٸ ټٳیكٻ قط٦زټبیی
ضا اٶشربة ٲی٦ٷٷس ٦ٻ دبیٻ ٸ اؾبؼ ٲح٧ٳی زاضٶس ٸ زض َٹ ٬چٷس ؾب ٬ٲیسٹاٶٷس ؾٹزآٸض ثبقٷس.
ټطچٻ ثیكشط قط٦زټبیی ضا اٶشربة ٦ٷیس ٦ٻ اظ سٹٮیس ٸ ٞطٸـ آٴټب ٲیسٹاٶیس اَشٖبر ثٽشطی ثٻ زؾز
ثیبٸضیس ثٻ ٲٹ٣ٞیز ثٽشط قٳب ٦ٳ ٥ذٹاټس ٦طز .سٹػٻ زاقشٻ ثبقیس قٳب زض ی ٥یب زٸ ؾب ٬اٸً ٬جبیذ ایي
تشفٌذ سا ثِ کبس ثجشیذ ٸ ذٹزسبٴ ضا ٲحسٸز ثٻ چٷس قط٦ز ٦ٷیس.
ثٽشط اؾز شټٵ ذٹزسبٴ ضا ثطای قٷبذز ثیكشط ؾٽبٰ زض ثبظاض ٲشٳط٦ع ٦ٷیس ٸ زض ؾب٬ټبی ثٗس ٲحسٸزیز
ثطای اٶشربة ؾٽٱ ایؼبز ٦ٷیس .ا٪ط ثٻ ایٵ ق٧٭ ٖٳ٭ ٶ٧ٷیس ًتیجِ ًخَاّیذ ٪طٞز .ثبیس ثطٶبٲٻ ذٹز ضا
زضؾز سٗییٵ ٦ٷیس.

ثطضؾی نٹضر ٲبٮی قط٦زټب
سٳبٰ اَشٖبر ٲبٮی قط٦زټب قبٲ٭ ٲیعاٴ ذطیسٸٞطٸـ سؼٽیعار ،اٲٹا ٬قط٦ز ،ؾٹز ٸ ظیبٴ ټط زٸضٺ ٲبٮی ٸ
ثؿیبضی اَشٖبر زی٫ط ،قط٦زټب زض اذشیبض قٳب ٢طاض ٲیزټٷس .سب ثشٹاٶیس آٴټب ضا ٲٹضزثطضؾی ٢طاض زټیس ٸ
ٲیعاٴ اضظـ قط٦ز ضا سحٯی٭ ٦ٷیس.
ثب ٶ٫بٺ ز٢ی ١ثٻنٹضر ٲبٮی قط٦زټب ثٻضاحشی ٲیسٹاٶیس اظ ؾٹزآٸضی آٴټب ٲُٯٕ قٹیس .سحٯی٭ ٪طاٴ ثٷیبزی
نٹضرټبی ٲبٮی ضا ثٻز٢ز ثطضؾی ٲی٦ٷٷس .سب ٲشٹػٻ اضظٶسٺ ثٹزٴ ؾٽٱ قٹٶس؛ اٲب ثٻټطحب ٬ټٳٻ اٞطاز ثبیس
ایٵ ٲٹاضز ضا ثركی اظ ٲطاح٭ ؾطٲبیٻ٪صاضی ذٹز ثساٶٷس .آٲٹذشٵ سحٯی٭ ثٷیبزی ثبیس ی٧ی اظ اټسا ٜقٳب ثطای
حط٦زټبی ٲؿشح٧ٱ زض ثبظاض ثبقس؛ ٦ٻ ٲیسٹاٴ زض ثطٶبٲٻ آیٌذُ ذٹز ٢طاض زټیس.
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چطا٦ٻ ا٪ط ؾٽٳی ضا ذطیس ٦طزٺایس ٸ ٲیعاٴ ؾٹزآٸضی آٴ ضا اظ نٹضرټبی ٲبٮی سح٣ی ١ٶ٧ٷیس ،ٲٳ٧ٵ اؾز
قط٦ز سٹاٴ ؾٹزآٸضی ذٹز ضا اظزؾززازٺ ثبقس .ثٻ ټط زٮیٯی ظٲبٴ ٞطٸـ ؾٽٱ ضؾیسٺ ثبقس؛ اٲب قٳب
ثیاَشٔ اظ ټٳٻچیع ٸ ټٳچٷبٴ ذٹـثیٵ ثٻ آیٷسٺ ټؿشیس.
ټطضٸظ قبټس ٦بټف ٢یٳز ٲیقٹیس؛ اٲب زٮی٭ آٴ ضا ٲشٹػٻ ٶكسیس٪ .طچٻ زض اثضاسّبی تکٌیکبل ثٻ قٳب
ظٲبٴ ٞطٸـ ضا ٶكبٴ ٲیزټٷس .ٸٮی سٹاٶبیی ثطضؾی نٹضر ٲبٮی قط٦زټب الظٲٻ ٲٹ٣ٞیز ثٽشط قٳب اؾز.

اؾشٟبزٺ اظ اذجبض زضؾز
ا٦ظط ؾطٲبیٻ٪صاضاٴ اظ ایٵ٦ٻ اذجبض ثط ضٸی ؾٽبٰ سأطیط ٲی٪صاضز ٚبٞٯ٫یط ٶرٹاټٷس قس .ذجطټبی ثس ٸ ٲٷٟی
٢بٖسسبً سأطیط ٲٷٟی ضٸی قط٦زټب ٲی٪صاضز .قبټس ٦بټف ٢یٳز قط٦ز ذٹاټیٱ قس؛ ٸ اظ آٴؾٹ ا٪ط اذجبض
ذٹثی اظ ی ٥قط٦ز یب ی ٥نٷٗز درف قٹز ٲیسٹاٴ ٶشیؼٻ ٪طٞز ٦ٻ ثٻنٹضر ټیؼبٶی ؾٽبٰ قطٸٔ ثٻ
نٗٹز ٦طزٺ ٸ ټطضٸظ ثٻ ذطیساضټب ايبٞٻ ٲیقٹز.
اٮجشٻ سٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ ٢سضر سحٯی٭ ثبظاض ضا زاضٶس ثٻ ایٵ ټیؼبٶبر ٦بضی ٶساقشٻ ٸ ثٻ اسصًذُ ثٹزٴ ؾٽٱ یب
ٶجٹزٴ آٴ سٹػٻ ثیكشطی زاضٶس .ټیچ٪بٺ زض ایٵ ٲٹا ٕ٢ذطیس یب ٞطٸـ اٶؼبٰ ٶٳیزټٷس .ټیچ سٹػیٽی ٸػٹز
ٶساضز ظٲبٶی ٦ٻ ؾٽبٰ ثٻ حبٮز ن ٝذطیسٸٞطٸـ زضآٲسٺاٶس ثرٹاټیٱ ٲٗبٲشر اٶؼبٰ زټیٱ.
ٲٹيٹٔ ٲٽٳی ٦ٻ ٸػٹز زاضز ایٵ اؾز ٦ٻ ټٳٻ ؾطٲبیٻ٪صاضاٴ ثبیس ٶؿجز ثٻ اذجبض ٲٷشكطقسٺ ،احؿبؾی
سهٳیٱ ٶ٫طٞشٻ ٸ ذٹز ضا ٦ٷشط٦ ٬ٷٷس .ا٪طچٻ اٞطاز ظیبزی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ ٶٳیسٹاٶٷس ذٹز ضا ٦ٷشط٦ ٬طزٺ ٸ
ثسٸٴ ټیچ ػؿشؼٹیی زض ٲٹضز ؾٽبٰ ٖؼٹالٶٻ ا٢ساٰ ٲی٦ٷٷس .سٟبٸسی ٶساضز چٻ ثطای ذطیس ثبقس یب ٞطٸـ
ثٻضاحشی ٲٗبٲٯٻ ضا اٶؼبٰ ٲیزټٷس.
ټٳٹاضٺ زض ثٹضؼ ٲكبټسٺ ٦طزٺایس ؾٽبٲی ٦ٻ سب چٷس ضٸظ ٢ج٭ ٲٹضزسٹػٻ ذطیساضاٴ ثٹزٺ ا٦ٷٹٴ نٞ ٝطٸـ
قسٺ ٸ ټٳٻ ٞطٸقٷسٺ ټؿشٷس .سٷٽب ثب٪صقز چٷس ضٸظ ثؿیبضی اظ آٴټب ٲشٹػٻ اقشجبٺ ذٹز ٲیقٹٶس .ا٪طچٻ
ثؿیبض زیط قسٺ چٹٴ چٷسزضنسی يطض ٦طزٺاٶس ٸ زٸثبضٺ ثبیس ٸاضز آٴ ؾٽٱ قٹٶس یب ثٻ زٶجب ٬ؾٽٱ زی٫طی
ثبقٷس .ایٵ ٲٹيٹٔ ثبٖض ظیبٴ آٴټب ٸ اسش ٜٸ٢ز ټٱ ٲیقٹز.
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ا٪ط ٶشٹاٶیس ثبظاض ضا سحٯی٭ ٦ٷیس ٚط ٠ذٹاټیس قس .ثبیس ٧ٞط حطٞٻای ثطای ذٹز ایؼبز ٦ٷیس .ټط ػب ٦ٻ ثحض اظ
دٹ ٬زض ٲیبٴ ثبقس ثبیس حسؼ ظز ٦ٻ اٞطاز ؾٹزػٹ ټٱ ٸػٹز ذٹاټٷس زاقز .ؾٹزػٹیبٴ ټٳیكٻ زض حب٬
ؾبذشٵ قبیٗٻ ٸ آٲبضټبی ٚیطٸاٗ٢ی ټؿشٷس .ټس ٜآٴټب ٪ٳطاٺ ٦طزٴ ؾطٲبیٻ٪صاضاٴ اؾز .ثب اؾشٟبزٺ اظ
اذجبض ٲرشٯ ٝؾٗی زض ٲش٣بٖس ٦طزٴ اٞطاز ثطای ذطیس یب ٞطٸـ ی ٥ؾٽٱ ضا زاضٶس .ثبیس ټٹقیبض ثٹز ٸ زض٪یط
ایٵ اسٟب٢بر ٶكس .اذجبض ،ٲٷبثٕ ٲٽٳی ثطای سحٯی٭ ثبظاض ټؿشٷس؛ اٲب ذجط ٚیطٸاٗ٢ی ٲیسٹاٶس آؾیت ظیبزی ثٻ
ٲٗبٲٯٻ٪طاٴ ظزٺ ٸ آٴټب ضا زچبض يطض ٦ٷس.
ټٳیكٻ ثبیس اظ ٲٷبثٕ ٲٗشجط اذجبض ٸ اَشٖبر ذٹز ضا ٞطاټٱ ٦ٷیس .اظ اْٽبضٶٓط زی٫طاٴ اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷیس .ی٧ی اظ
اسٟب٢بر سٯد ٦ٻ ثط دبیٻ ټٳیٵ اذجبض ٸ اَشٖیٻټبی اقشجبٺ ضخ زاز .ؾٽٱ ٦ٷشٹض ؾبظی ایطاٴ ٦ٻ  ٍ٣ٞثٻٸؾیٯٻ
ؾبذشٵ اذجبض ٸ حبقیٻټبی ٞطاٸاٴ زض حسٸز ی ٥ٲبٺ  699زضنس ؾٽٱ اٞعایف ٢یٳز دیسا ٦طز.
ثب ذطیسټبی ټیؼبٶی ٢یٳز ؾٽٱ ثٻ ثبالی  199زضنس اٞعایف یبٞز .چٷس ٲبٺ ثٗس ثب اٞز قسیس ٲٹاػٻ قس ٸ
زضٶٽبیز ؾٽٱ ثؿشٻ قس .اسٟب٢بر ٶبذٹقبیٷسی ثطای ؾٽبٲساضاٴ ضخ زاز ٸ ثؿیبضی اظ آٴټب ثب يطضټبی ثؿیبض
ظیبز ثٻؾرشی سٹاٶؿشٷس ثٻ دٹ ٬ذٹز ثطؾٷس.

زض ایٵ ثبظاض ټط٪ع ٶٳیسٹاٶیس احؿبؾی سهٳیٱ ث٫یطیس ٸ ث٫ٹییس چٹٴ ټٳٻ ٞشٴ ؾٽٱ ضا
ٲیذطٶس ٲٵ ټٱ ثبیس آٴ ؾٽٱ ضا زاقشٻ ثبقٱ .ا٪ط ایٵ اقشجبټبر ضا ٦ٷبض ث٫صاضیس زچبض ټیؼبٴ
ٶرٹاټیس قس.
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نمودار شرکت کنتور سازی

ټٳبٴَٹض ٦ٻ زض ٶٳٹزاض قط٦ز ٦ٷشٹض ؾبظی ٲیثیٷیس زض حسٸز ی ٥ٲبٺ " 699اٞعایف ٢یٳز ایؼبزقسٺ ٸ
ثٗس اظ ثبظ٪كبیی ثب ٪خ زض حسٸز " 279ؾٽٱ ثبظ٪كبییقسٺ ٸ زضٶٽبیز ثٗس اظ چٷس ٲبٺ ؾٽٱ ثؿشٻقسٺ اؾز.
ا٪ط اظ اٸ ٬ؾب 2969 ٬ٲحبؾجٻ ٦ٷیس ثٻضاحشی ٲشٹػٻ ذٹاټیس قس اظ ٢یٳز  7.215ضیب ٬زض َٹ 6 ٬ؾب ٬ثٻ
٢یٳز  36.849ضیب ٬ضؾیسٺ ٦ٻ اٞعایف حسٸز  69ثطاثطی ضا ٶكبٴ ٲیزټس.
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ٖٹاٲ٭ ثیطٸٶی ذجطی
ټٳبٴَٹض ٦ٻ ٲیزاٶیس ایطاٴ ټطؾبٮٻ ثط اؾبؼ سحطیٱټبیی ٦ٻ سٳسیس ٸ سٛییط ٲی٦ٷٷس قطایٍ ثؿیبضی اظ
قط٦زټب ثٻټٱذٹضزٺ ٸ ثطای ثؿیبضی اظ قط٦زټب ٲٹٗ٢یز ػسیسی ضخ ٲیزټسٞ .طنزټبی ثیقٳبض زض ثبظاض
ٸػٹز زاضز؛ اٲب ثبیس ثطای ق٧بض آٴټب ضکبسچی خَثی ضذ.
ټیچ٪بٺ ایٵ٪ٹٶٻ ٧ٞط ٶ٧ٷیس ٦ٻ قطایٍ سحطیٳی ثط ثبظاض ؾبیٻ اٶساذشٻ ٸ ټیچ نٷٗز ٸ ؾٽٳی سٹاٶبیی ثبظزټی
ذٹثی ٶساضز .چٻثؿب قط٦زټبیی اظ َطی ١اٖٳب ٬ټٳیٵ سحطیٱټب ،ثبظاض ثٻ آٴټب ضٸی ٲیآٸضز ٸ ٲٹضزسٹػٻ ٢طاض
ٲی٪یطٶس .ثبظزټی آٶٽب ثبال ٲیضٸز قٳب ټٱ ثٻ ؾٹزټبی ثبالیی زؾز دیسا ٲی٦ٷیس .ا٪ط ټٳیكٻ ثٻ زٶجب٬
ؾٽٱټبی ذٹة ثبقیس ټطظٲبٶی ٦ٻ قطایٍ ضا ثطضؾی ٦ٷیس ؾٽبٲی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ اضظقٳٷس ثٹزٺ ٸ
٢بث٭اَٳیٷبٴ ټؿشٷس.
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شټٵ ذٹز ضا ثب قٷیسٴ اذجبض ثس ٲحسٸز ٶ٧ٷیس ٦ٻ زی٫ط ایٵ ثبظاض سٹاٶبیی ٦بٞی ضا ٶساضز .ا٪ط ثٻ ایٵ ق٧٭
ثرٹاټیس ٧ٞط ٦ٷیس ٞطنزټبی ٲٹػٹز ضا اظزؾززازٺایس .سب ٲٹٗ٢یز ػسیس ثرٹاټس ایؼبز قٹز ٲٳ٧ٵ اؾز
چٷسیٵ ٲبٺ ظٲبٴ اظ زؾز ثسټیس ٍ٣ٞ .ظٲبٶی ثبظاض ضا سط٦ ٤ٷیس ٦ٻ ٢هس اؾشطاحز زاضیس چٹٴ ٗٞبٮیز ٲساٸٰ
زض ثبظاض قٳبضا ذؿشٻ ٲی٦ٷس .دس غیش ایي صَست ّویطِ هیتَاًیذ سْبم سَدآٍس ثشای خَد ثیبثیذ.
ا٪ط ثٻنٹضر حطٞٻای ٢هس ؾطٲبیٻ٪صاضی زاضیس ثبیس ټٳیكٻ آٲبز٪ی ثطای اٶؼبٰ ٲٗبٲٯٻ ضا زاقشٻ ثبقیس .ټط٪ع
ٶجبیس ثٻنٹضر ٲُٗ٣ی ٗٞبٮیز ٦ٷیس ٸ ټٳیكٻ ٲٹٗ٢یز ٸضٸز ثٻ ؾٽبٰ ػصاة ضا زاقشٻ ثبقیس .ا٪ط اظ اسٳبٰ ضٸٶس
نٗٹزی ی ٥ؾٽٱ ثبذجط قسیس ثبیس ی ٥ؾٽٱ ٲٷبؾت زی٫ط ضا ػبی٫عیٵ ٦ٷیس.

٪صقشٻ ٸ آیٷسٺ
ٲبٶسٴ اَشٖبر زض شټٵ قٳب ٸ ثٻضٸظ ٶكسٴ آٴټب ،قٷبؾبیی ٲٹٗ٢یز ضا ٦ٱ ٲی٦ٷس .ٶ٫بٺ ٦طزٴ ثٻ آیٷسٺ ټٱ
ٲیسٹاٶس اطط ذٹثی ٶساقشٻ ثبقس .ثبیس اضسجبٌ ثیٵ ٪صقشٻ ٸ آیٷسٺ ثط٢طاض قٹز ٪بټی اٸ٢بر نٷبیٗی ٦ٻ
زض٪صقشٻ ظیبز ٢بث٭سٹػٻ ٶجٹزٺ ٲٳ٧ٵ اؾز اظ َطی ١سهٳیٳبر ا٢شهبزی ثشٹاٶٷس ثبظزټی ذیٯی ذٹثی ضا ایؼبز
٦ٷٷس.
فشض کٌیذ ؾٻ ؾب٢ ٬ج٭ ثبظاض ثٻ ؾٽٱ دشطٸقیٳی ثٷسضٖجبؼ ذیٯی سٹػٻ ٶكبٴ زازٺ ٸ ایٵ ثبٖض قسٺ ټٳٻ
ٖش٢ٻٲٷس ثٻ آٴ ؾٽٱ ثبقٷس .حبال ثب٪صقز ؾٻ ؾب ٬قٳب ټٳچٷبٴ زض ٲٹضز ایٵ ؾٽٱ ٲظ٭ ٪صقشٻ ٧ٞط
ٲی٦ٷیس زضنٹضسی٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز آٴ قط٦ز زض حب ٬حبيط زض ثیٵ ؾٽبٰ ثی٦یٟیز ٢طاض زاقشٻ ثبقس.
اٲب چٹٴ قٳب شټٵ ذٹز ضا ثٻضٸظ ٶ٧طزٺایس ټٳچٷبٴ زیس ذٹثی ثٻ آٴ ؾٽٱ زاضیس .ذٹز ضا سطٚیت ثٻ ذطیس
ٲی٦ٷیس ٸ ٪بټب ؾطٲبیٻ٪صاضاٶی ثٻ ټٳیٵ اَشٖبر ا٦شٟب ٦طزٺ ٸ ؾٽٱ ضا ذطیس ٲی٦ٷٷس .ثٽشطیٵ اؾشطاسػی ،ثٻ
زؾز آٸضزٴ اَشٖبر ػسیس اظ ؾٽبٰ ػسیس اؾز .اٶشربة آٴټب ثط اؾبؼ ٲكرهبر حب ٬ؾٽٱ ٸ سهٳیٱ٪یطی
ثطای اٶشربة یب ضز ٦طزٴ ٪عیٷٻ ذطیس اؾز .ٲٳ٧ٵ اؾز ذیٯی اظ ؾٽبٰ ثطای آیٷسٺ ٪عیٷٻ ذٹثی ثبقٷس؛ اٲب
قٳب اٲطٸظ ٢هس ذطیس ضازاضیس .دؽ اٶشربة ضا ثبیس سٛییط زټیس.
٪عیٷٻټبیی ضا ثبیس ذطیساضی ٦ٷیس ٦ٻ ثب قطایٍ حب ٬حبيط ٲٹٗ٢یز ذٹثی زاضٶس ٶٻ ؾٽبٲی ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز 6
ؾب ٬آیٷسٺ سبظٺ ثرٹاټس قطٸٔ ثٻ اٞعایف ٢یٳز ٦ٷس.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت
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اؾشطاسػی ٦بضؾبظ
ټیچ٦ؿی ٶٳیسٹاٶس ازٖب ٦ٷس ْط ٜؾٻ ٲبٺ اظ حًٹضـ زض ثٹضؼ ٲیسٹاٶس ثبظاض ضا ز٢ی ١ثطضؾی ٦ٷسُٗ٢ .بً
ضیعٺ٦بضیټبی ظیبزی ٸػٹز زاضز ٦ٻ قٳب ثٻ آٴ ٶطؾیسٺایس .ا٪ط ثشٹاٶیس اظ ضٸظ اٸ ٬زض ؾطٲبیٻ٪صاضی سٳبٰ
سطٞٷسټبیی ٦ٻ یبز ٲی٪یطیس ضا یبززاقز ٦ٷیس ٸ زض ٲٗبٲشر ثٗسی اظ آٴټب اؾشٟبزٺ ٦ٷیس ثسٸٴ ق ٥ضٸٶس
دیكطٞز ذٹز ضا ذٹاټیس زیس.
ا٦ظط ٶ٧بر ٦ٹچ٧ی ٦ٻ ثٻ آٴ ثطذٹضز ٲی٦ٷیس یب ٲٹاٶٗی ٦ٻ ؾط ضاٺ ذٹز ٲیثیٷیس ا٪ط سٹاٶؿشٻایس آٴ ضا ح٭
٦ٷیس ٲُٳئٵ ثبقیس زٸثبضٺ ټٳیٵ اسٟب٢بر زض آیٷسٺ ثطای قٳب س٧طاض ٲیقٹز .ا٪ط ٶحٹٺ ثطذٹضز ضا یبززاقز
٦طزٺ ثبقیس ٲیسٹاٴ ثٻؾبز٪ی اظ ایٵ ٲؿئٯٻ ٖجٹض ٦طزٺ ٸ ثٻ ٶشیؼٻ زٮرٹاٺ ضؾیس.
ٲیعاٴ سؿٯٍ قٳب ٸ زاقشٵ اؾشطاسػی ٲٷبؾت زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ثبٖض زٸضی قٳب اظ ّیجبًبت کبرة قسٺ ٸ اظ
ا٢ساٰټبی ٖؼٹالٶٻ دیك٫یطی ٲی٦ٷس .ثٻٖٷٹاٴٲظب ٬زیس یب ٲسر ؾطٲبیٻ٪صاضی قٳب ی٧ی اظ ټٳیٵ ٲٹاضز اؾز
٦ٻ ثٻٖٷٹاٴ ٶكبٶ٫ط ټس ٜٲیسٹاٶس ثٻ ٦ٳ ٥قٳب ثیبیس.
ی٧ی اظ ثٽشطیٵ اؾشطاسػیټبی ٲٹضز ٖشٲٻ ٲٵ ،ثٻ زٶجبٞ ٬طنزټبیی ټؿشٱ ٦ٻ ټٳٻ زض حبٞ ٬طٸـ آٴ ؾٽبٰ
ټؿشٷس ٸ اظٶٓط ٲٵ ٸ٢ز ذٹثی ثطای ذطیس اؾز .ثیف اظ  59زضنس ایٵ ؾٽبٰ زض ضٸٶسټبی ٶعٸٮی ٞطنز ثطای
ذطیس ایؼبز ٦طزٺاٶس؛ ٸ ظٲبٶی ٦ٻ حؼٱ ٲٗبٲشر ثٻقسر ثبال ضٞشٻ اٮجشٻ ثٗس اظ ٪صقز ظٲبٴ ٲٷبؾت اظ
ؾطٲبیٻ٪صاضی ٶٻ زض ٦ٹسبٺٲسر ثطای ٞطٸـ ا٢ساٰ ٲی٦ٷٱ.
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ثطای ٦ؿت ثبظزټی ٲٷبؾت ثبیس ی ٥ثطٶبٲٻ ؾطٲبیٻ٪صاضی ثطای ذٹزسبٴ ثٷٹیؿیس .ذٹز ضا ٲ٣یس ٦ٷیس سب ثٻ آٴ
ٖٳ٭ ٦ٷیس .زض نٹضر ټط٪ٹٶٻ ٶیبظ ثٻ انشح یب ايبٞٻ ٦طزٴ ٲُٯجی زض ؾیؿشٱ ٲٗبٲشسی ثبیس آٴ ضا ػبی٫عیٵ
٦طز چٹٴ ثسٸٴ ق ٥ثب ٦ؿت سؼطثٻ ثبیس ثطٶبٲٻ ؾطٲبیٻ٪صاضی ذٹز ضا ثٻضٸظضؾبٶی ٦ٷیس.
ټٳ٫بٰ ثب ثبظاض قٳب ټٱ ثبیس ذٹزسبٴ ضا ثٻضٸظ ٦ٷیس ٸ دیكطٞز ٦ٷیس .ا٪ط ثشٹاٶیس ذٹز ضا ثٻ ٢ٹاٶیٵ ٲٗبٲشسی
ٲشٗٽس ٦ٷیس ثٻضاحشی ٲیسٹاٶیس ؾٽبٰ ضا ذطیساضی ٦ٷیس ٸ آٴټب ضا ٶ٫ٻزاضیس .ا٪ط زض حب ٬يطض ټؿشیس َج١
٢بٶٹٴ ذٹز ،آٴ ضا ثٟطٸقیسُٗ٢ .بً ټطچ٣سض ثطٶبٲٻ ذٹثی زاقشٻ ثبقیس ضیؿ ٥ؾطٲبیٻ٪صاضی ذٹز ضا دبییٵ
آٸضزٺایس.
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ٲش٧ی ثٹزٴ ثٻ زاٶف
ثٷب ثٻ سؼطثٻ  ٍ٣ٞاَشٖبر ٸ زاٶف قٳب زض قطایٍ ثحطاٶی ٲیسٹاٶس اظ قٳب ٲحبٓٞز ٦ٷس٦ .بٲ٭ ثٹزٴ
اَشٖبر ٲیسٹاٶس زض ثٽشطیٵ اٶشربةټب سأطیط ظیبزی زاقشٻ ثبقس .اٞطاز ثؿیبض ثعض٪ی زض ایٵ ثبظاض ٗٞبٮیز
ٲی٦ٷٷس ٸ قٳب ثبیس ثشٹاٶیس ثب آٴټب ټٳؿٹ قٹیس .ثبیس ث٧ٹقیس ٲٽبضر ظیبزی ٦ؿت ٦ٷیس اٮجشٻ ټطچ٣سض سشـ
٦ٷیس ٶشیؼٻ قیطیٵسطی ٦ؿت ٲی٦ٷیس.

ثبیس ثشٹاٶیس ټٳبٶٷس ی ٥ق٧بضچی اظ ؾشحټبی ذٹز زضؾز اؾشٟبزٺ ٦ٷیس .زض ایٵ ثبظاض هْبست
قٳب سٷٽب زٸؾز ٸ ضٞی ١قٳبؾز.
ټٳیكٻ زض حب ٬ػٳٕآٸضی س٧ٷی٥ټبی ػسیس ثطای ثٽشط ٦طزٴ ٲٽبضر ذٹز ثبقیس .چٹٴ ثب٪صقز ظٲبٴ قٳب
ثٻ ی ٥ؾیؿشٱ زض ٲٗبٲشر ٖبزر ذٹاټیس ٦طز .سب ظٲبٶی ٦ٻ ثٻ ٲك٧٭ ثطٶرٹضیس آٴ ضا سٛییط ٶٳیزټیس.
زضؾز زضظٲبٶی ٦ٻ ٲٵ اظ ثؿیبضی ػٽبر ٶباٲیس قسٺ ثٹزٰ ٲك٧شر ذیٯی ظیبزی زض ٲٗبٲشر زاقشٱ ٸ ثبیس
ثیٵ يطض ٸ یبٞشٵ س٧ٷی٥ټبی ٶؼبرزټٷسٺ ی٧ی ضا اٶشربة ٲی٦طزٰ .ایٵ ٲك٧٭ ظیبز اسٟب ٠اٞشبزٺ ثٹز.
دصیطٞشٵ يطض زی٫ٻ سجسی٭ ثٻ ٖبزر قسٺ ثٹز .زٶجب ٬س٧ٷی٥ټبی ػسیس ثٹزٰ ٦شبةټبی ٞطاٸاٶی ٲُبٮٗٻ ٦طزٰ.
ذیٯی ٶ٧بر ػسیس زض اثعاضټب ثٻ زؾز آٸضزٰ .زضٶٽبیز سٹٶؿشٱ ٶ٧بر ػسیسی زض ٸا٪طایی ٸ ټٳ٫طایی دیسا
٦ٷٱ .اٶ٫بض زض ثٽكز ثٻ ضٸیٱ ثبظقسٺ ثٹزُٗ٢ .بً َٗٱ ٲٹ٣ٞیز ثطای ټط٦ؿی ثؿیبض قیطیٵ اؾز.
سٷٽب زٸؾز قٳب زض ثبظاض  ٍ٣ٞداًص خَدتبى اؾز ٍ٣ٞ .ثط ضٸی ثٽشط قسٴ آٴ ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦ٷیس.
ثٻضاحشی ٲیسٹاٶیس س٧ٷی٥ټب ضا ثیبٲٹظیس ٸ ثٻ ٦بض ثجطیس .سٷٽب ټٳیٵ ٲؿئٯٻ ٲیسٹاٶس قٳبضا زض آیٷسٺ ٶعزی ٥ثٻ
سؼطثٻای ثبٸضٶ٧طزٶی ثطؾبٶس .ثٻضاحشی ٲیسٹاٴ ضٸٶس دیكطٞز ذٹز ضا ٲكبټسٺ ٦ٷیس.
٦ؿت دٹ ٬ٶٳیسٹاٶس ټس ٜذٹثی ثطای قٳب ثبقس .چٹٴ ا٪ط  ٍ٣ٞثٻ دٹ٧ٞ ٬ط ٦ٷیس ٸ ثرٹاټیس آٴ ضا ثٻ زؾز
آٸضیس ٲٳ٧ٵ اؾز ی٥ثبض ؾٹز ٦ٷیس ٸ ی٥ثبض يطض .ا٪ط ثشٹاٶیس سٳبٰ شټٵ ذٹزسبٴ ضا ثط ضٸی ثبال ثطزٴ ز٢ز
ٲٗبٲشر ثٻ ٦بض ثجٷسیس ًتیجِ ایي تالش فقط ثٍِسیلِ اعذاد ثضسگ ثِ ضوب ثشهیگشدد.
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ؾطٲبیٻ٪صاض ثبټٹـ
ثٹضؼ ضا ثبیس قجیٻ پلکبًی زاٶؿز ٦ٻ ټطضٸظ ی ٥دٯٻ ضا ثبیس دكز ؾط ٪صاقز .ا٪ط ٲساٰ ٦شبةټبی ػسیس
ثرٹاٶیس ،ثب اٞطاز ثبسؼطثٻ نحجز ٦ٷیس ،س٧ٷی٥ټبی ٦بضثطزی ضا اظ آٴټب یبز ث٫یطیس ،سحٯی٭ اٞطاز ثبؾبث٣ٻ زض
ثبظاض ضا ثطضؾی ٦ٷیس ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ثٻ ایٵ سحٯی٭ ضؾیسٺاٶس ثبٖض س٣ٹیز ٲٽبضرټب زض ذٹز ٲیقٹیس.
زض َٹ ٬ؾب٬ټبی سحهی٭ ،ی٧ی اظ ٲٗٯٱټبی ٲٵ ذٍ ثؿیبض ظیجبیی زاقز ٸ ظیجب ٲیٶٹقز زض ټٳیٵ ضاثُٻ اظ
اٸ ؾإاٮی دطؾیسٰ ٲجٷی ثط ایٵ٦ٻ چُٹض ثٻ ایٵ ٲٽبضر ضؾیسٺایس .آیب ٦شؼ ذٹقٷٹیؿی ضٞشٻ ٸ یبز ٪طٞشیس.
زض ػٹاة سٹيیح زاز ٦ٻ ؾب٬ټب ثٻ زؾز ذٍ دیگشاى تَجِ هیکشدم ٸ ټط٦ساٰ اظ حطٸٞی ضا ٦ٻ ٦ؿی ظیجب
ٲیٶٹقز ٲٵ ٲُبث ١اٸ سٳطیٵ ٲی٦طزٰ ٍ٣ٞ .اظ س٣ٯیس ٦طزٴ س٧ٷی٥ټبی زی٫طاٴ ثٻ ایٵ ذٹـذُی
ضؾیسٺاٰ.
ایٵ ٲُٯت زض شټٵ ٲٵ ثب٢ی ٲبٶس ٦ٻ ثب س٣ٯیس ٦طزٴ اظ اٞطاز ثبسؼطثٻ ٸ ٲبټط سٳبٰ يٗٝټبی ذٹزٰ ضا ٲیسٹاٶٱ
ثطَط٦ ٜٷٱ .زض ثطضؾیټبی س٧ٷی٧بٮی ذیٯی ظیبز ثٻ سحٯی٭ ٪طاٴ ثعض ٨سٹػٻ ٲی٦ٷٱ ٸ ټطضٸظ ؾٗی ٲی٦ٷٱ
ٶ٧بسی ضا زض ذٹزٰ ثٽشط ٦ٷٱ .زض ثٹضؼ اٞطاز ثؿیبض ٦ٳی ثٻ زٮی٭ ټٹـ ثبال ثٻ ٶشبیغ ذٹة ضؾیسٺاٶس ٸ ٲبث٣ی
اٞطاز  ٍ٣ٞثب س٧طاض ٸ سٳطیٵ ٸ سشـ زض٪صض ظٲبٴ ثٻ ٲٹ٣ٞیز ضؾیسٺاٶس.
سهٹض ٲطزٰ ایٵ اؾز ٦ؿبٶی ٦ٻ زض ثَسس ٍ فبسکس ؾطٲبیٻ٪صاضی ٲی٦ٷٷس اٞطاز ثبټٹقی ټؿشٷس؛ اٲب ایٵ
ٲٗیبض زضؾشی ٶیؿز .ټٳبٴ٪ٹٶٻ ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز اٞطاز ٲٗٳٹٮی زض سهٳیٱټبی ذٹز اقشجبٺ ٦ٷٷس ثطای اٞطاز
ثبټٹـ ټٱ ایٵ اسٟب ٠ضخ ٲیزټس.
زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦ ٍ٣ٞؿبٶی ثبټٹـ ټؿشٷس ٦ٻ ثشٹاٶٷس ضٸظاٶٻ ثٻ زاٶف ٸ اَشٖبر ذٹز ايبٞٻ ٦ٷٷس .ٶٻ
٦ؿبٶی ٦ٻ زاضای ټٹـ ثبالسطی ٶؿجز ثٻ ث٣یٻ ټؿشٷس .ټط٦ؿی ٲٽبضر ثیكشطی زاضز ٢سضسٳٷس ټٱ ٖٳ٭
ٲی٦ٷس.

اٮجشٻ ایٵ ٶ٧شٻ ضا زض ٶٓط زاقشٻ ثبقس ٦ٻ ٚطٸض ٲظ٭ ٲٹضیبٶٻ ٲیسٹاٶس قٳبضا ثب ټٳٻ زاقشٻټبیشبٴ
ثٻ ٸیطاٶی ث٧كبٶس ٸ ثبٖض اٶشربةټبی اقشجبٺ ٲیقٹز.
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قٳب ظٲبٶی ثبټٹـ ټؿشیس ٦ٻ ثشٹاٶیس ؾٽبٰ ضا زض ثٽشطیٵ ٲٹٗ٢یز ذطیساضی ٦ٷیس .ٲٽٱسط اظ آٴ زض ثٽشطیٵ
ٲٹٗ٢یز ثٟطٸقیس .چٹٴ ٞطٸذشٵ ؾٽبٰ ثطای اٞطاز ظیبزی ٲك٧شر ثٻ ٸػٹز ٲیآٸضز .ٶٳیسٹاٶٷس زض ٲٹٗ٢یز
زضؾز ؾٽٱ ضا ثٟطٸقٷس.

ح ّٟآضاٲف
آضاٲف شټٷی سأطیط ظیبزی زض ٲٗبٲشر قٳب ٲی٪صاضز .ا٪ط ٶشٹاٶیس آضاٲف ذٹز ضا زض ظٲبٴټبیی ٦ٻ اذجبض ثسی
ٲٷشكطقسٺ اؾز ح٦ ّٟٷیس زؾز ثٻ ا٢ساٲبر ٲرطة ٲیظٶیس .اٚٯت اٞطاز زضظٲبٶی ٦ٻ ثبظاض ثٻ حبٮز نٗٹزی
زض حب ٬حط٦ز اؾز ٚط ٠زض قبزی ټؿشٷس .ثٻضاحشی ظٲبٶی ٦ٻ ثبظاض ثٻ ضٸٶس ٶعٸٮی زضٲیآیس ضٞشبض آٴټب
سٛییط ٲی٦ٷس .ټٳیٵ ٶجٹز آضاٲف زض ٲٗبٲٯٻ٪طټب ٲیسٹاٶس ی٧ی اظ ٪عیٷٻټب ثطای ایؼبز حجبة ٢یٳشی قٹز.
ذطیس یب ٞطٸـټبی ټیؼبٶی ٖبٲ٭ ٲإطط ټٳیٵ حجبةټبی ٢یٳشی ټؿشٷس .ی٧ی اظ زالی٭ آٴ ٶساقشٵ ٲٽبضر
ثطای ؾطٲبیٻ٪صاضی زض قط٦زټبی ثب اضظـ اؾز .چٹٴ ټطچٻ قط٦ز ثٷیٻ ثٽشطی زاقشٻ ثبقس ٶ٣بٌ اٲٵ
ثٽشطی ضا ایؼبز ٲی٦ٷس .ظٲبٶی زضضٸٶس نٗٹز ٢طاض ث٫یطز اظ اٞز ٦ٳشطی ثطذٹضزاض ٲیقٹز .ا٪ط ټٱ اٞز ٦ٷس
ذیٯی ؾطیٕسط اظ زی٫ط ؾٽبٰ اٞز ذٹز ضا ػجطاٴ ٲی٦ٷس.

ػؿزٸػٹی ظیبز
ا٦ظط اٞطاز زض اٸای٭ ٸضٸز ثٻ ثبظاض ٲساٰ زض حب ٬ػؿزٸػٹ زض ٲیبٴ ؾٽبٰ ٸ اذجبض ټؿشٷس؛ ٦ٻ ټٳیٵ ٲٹضز
ٲیسٹاٶس یٖ ٥بٲ٭ ثطای ذطیسٸٞطٸـټبی ظیبز قٹز ٸ ُٗ٢بً ؾطٲبیٻ٪صاضی ٶبٲٹ ١ٞزض ایٵ قطایٍ اسٟب ٠ذٹاټس
اٞشبز.
ٖسٺ ثؿیبض ظیبزی ټٱ ټؿشٷس ٦ٻ ضٸظټب سح٣ی ١ٸ ثطضؾی اٶؼبٰ ٲیزټٷس .ٸ٢ز ذیٯی ظیبزی ضا ثطای اٶشربة
ؾٽبٰ ٲی٪صاضٶس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ثٗس اظ ٲسسی زض شټٵ ،ذٹزقبٴ ضا يٗی ٝثساٶٷس .ثٻ زٶجب٦ ٬شبةټب ٸ
٦شؼټبی س٧ٳیٯی ٲیضٸٶس ٦ٻ زض آذط ٲشٹػٻ ٲیقٹٶس زٸثبضٺ ټٳبٴ ٲُبٮجی ٦ٻ ٲیزاٶؿشٷس ضا س٧طاض ٦طزٺاٶس.
ظٲبٴ ثباضظـ ضا اظزؾززازٺاٶس .ا٪ط ثشٹاٴ ثیٵ ایٵ زٸ ٪طٸٺ ٢طاض ٪طٞز ٲیسٹاٴ ٶشیؼٻ ثٽشطی ٦ؿت ٦طز ٸ سب
ظٲبٶی ٦ٻ ا٢ساٰ ٶ٧ٷیس ٲٽبضر ثٻ زؾز ٶٳیآٸضیس.

قطٸٔ ٦طزٴ ثٻسٷٽبیی ٲیسٹاٶس ثعض٨سطیٵ ٪بٰ زض ٲٹ٣ٞیز قٳب ثبقس.
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت
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اٞطاز ٲجشسی ثب اٶؼبٰ ٲٗبٲشر زض چٷس ٲبٺ ٲٳ٧ٵ اؾز ثب ٲك٧شسی ضٸثٻضٸ قٹٶس٧ٞ .ط ٲی٦ٷٷس ٦ٻ ذیٯی
ٶ٧بر ضا ثطضؾی ٶ٧طزٺاٶس ٦ٻ ثٻ ٲك٧٭ ثطذٹضزٺاٶس ٸ ټٳیٵ ٦بٞی اؾز ٦ٻ ٲطست ثٻ سح٣ی ١ٸ ػؿزٸػٹ
ثذطزاظٶس ٸ قبیس ؾٽبٲی ضا ٦ٻ ثب ٦ٯی سح٣ی ١ذطیس ٦طزٺاٶس ثٻضاحشی ثٟطٸقٷس.

ٲؿیط زض حب ٬دیكطٸی
قجبټز ثؿیبض ظیبزی ثیٵ ضٸزذبٶٻ ٸ ثبظاض ثٹضؼ ٸػٹز زاضز.
آة ضٸزذبٶٻ زضٶٽبیز ٖٯیطٚٱ ثطذٹضز ثٻ سرشٻؾٷ٩ټب ٸ ٲٹاٶٕ ثؿیبض ظیبز زض َٹ ٬ٲؿیط ټٳچٷبٴ ثٻ ضاٺ ذٹز
ازاٲٻ ٲیزټس .زض ثبظاض ټٱ ثٻ ټٳیٵ ق٧٭ اؾز ضٸٶسی ٦ٻ زض دیف٪طٞشٻ قسٺ ضا ٶٳیسٹاٴ ٲشٹ٦ ٝ٢طز.
ٲ٫ط ایٷ٧ٻ ی ٥ٲؿیط ػسیس ایؼبز قٹز ٸ سٛییط ضخ زټس .ټٳیكٻ ٶٳیسٹاٴ اٶشٓبض زاقز ٦ٻ ثبظاض حط٦ز
نٗٹزی زاقشٻ ثبقس سٗبز ٬زض ټط چیعی ٸػٹز زاضز ٸ ایٵ ٲؿئٯٻ زض ثٹضؼ ټٱ ٸػٹز زاضز.

تغییر مسیرهای
جزئی

روند صعودی

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت
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ضٸٶس نٗٹزی سك٧ی٭قسٺ زض ٖ٧ؽ قبٲ٭ سٛییط ٲؿیطټبی ظیبزی اؾز؛ اٲب ټٳبٴَٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲی٦ٷیس
ثب٪صقز ظٲبٴ ٶٳٹزاض سٹاٶؿشٻ ٶ٣بٌ ثبالسطی ضا ایؼبز ٦ٷس.
سٷٽب ټكساض ٲٵ ایٵ اؾز ٦ٻ ا٪ط اظ ضٸٶس نٗٹزی ذٹقحب ٬ٲیقٹیس ثبیس اظ ضٸٶس ًضٍلی خَضحبلتش قٹیس.
چٹٴ  ٍ٣ٞزض ضٸٶسټبی ٶعٸٮی ٲیسٹاٴ ٲٹٗ٢یزټبی ػصاة ثب اټطٰ ثؿیبض ثؿیبض ثبالزؾز یبٞز .ؾٽبٰ ثباضظـ ضا
ذطیساضی ٦طز ٸ حسا٦ظط ؾٹز ضا ثٻ زؾز آٸضز.
ثؿیبضی اٞطاز سٳبٰ ٲٗبٲشر ضا زضضٸٶس نٗٹزی اٶؼبٰ ٲیزټٷس .ظٲبٶی ٦ٻ ثبظاض ثٻ حبٮز ٶعٸٮی ضؾیس ٲٗبٲشر
ضا ٦ٷبض ٪صاقشٻ سب قطایٍ اظٶٓطقبٴ ثٻ حبٮز ٲُٯٹة زضآیس .زضحبٮی٦ٻ زض ټٳبٴ ضٸٶسټبی ٶعٸٮی هَجّبی
اصالحی ظیبزی ایؼبز ٲیقٹز ٦ٻ ٲیسٹاٴ اظ آٴټب ثٽطٺ ثطز.
ثٻٖٷٹاٴٲظب ٬ظٲبٶی ٦ٻ ی٥ضٸٶس ٶعٸٮی زض حب ٬حط٦ز اؾز ُٗ٢بً زض ی ٥ٶ٣بَی ثبیس انشح ٢یٳشی ایؼبز
قٹز .ټط٪ع ی٥ضٸٶس ٶعٸٮی ثٻی٥ثبضٺ اٞز ضا اٶؼبٰ ٶٳیزټس .زض ټٳیٵ ٶ٣بٌ انشحی ثٻضاحشی حسٸز  69سب
 29زضنس ٪بټی اٸ٢بر ٦ٳشط یب ثیكشط ایٵ انشح اٶؼبٰ ٲیقٹز .زض ټٳیٵ ٲ٧بٴټب اٞطاز ٲبټط ٲٗبٲشسی ضا
اٶؼبٰ ٲیزټٷس ٦ٻ زض َٹ ٬ی ٥ؾب ٬ا٪ط حسا٢٭  9ٲطسجٻ ایٵ ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زټٷس ثطاثط ؾطٲبیٻ اٸٮیٻ ؾٹز
ثٻ زؾز آٸضزٺاٶس.
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٦ ٍ٣ٞؿبٶی اظ ٖٽسٺ چٷیٵ ٦بضی ثط ذٹاټٷس آٲس ٦ٻ زاٶف ذٹثی زض سحٯی٭ س٧ٷی٧ب ٬یب سؼطثٻ ظیبزی
زاقشٻ ثبقٷس .آٴټب ثٻضاحشی اظ ایٵ ٞطنزټب ٸ ٲٹٗ٢یزټب اؾشٟبزٺ ٲی٦ٷٷس .ټٳٻ٦ؿبٶی ٦ٻ سحٯی٭ س٧ٷی٧ب ٬ضا
ثٻذٹثی آٲٹذشٻ ثبقٷس ٸ س٧ٷی٥ټب ضا ثشٹاٶٷس اٶؼبٰ زټٷس ثٻضاحشی ایٵ ٶ٣بٌ ضا قٷبؾبیی ٦طزٺ ٲٗبٲشر ضا
اٶؼبٰ ٲیزټٷس.
زض ثبظاضټبی ضیعقی ټٳچٹٴ ؾب٬ټبی  52سب  59سٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ حطٞٻای ٦بض ٲی٦طزٶس سٹاٶؿشٻاٶس اظ ایٵ
س٧ٷی٥ټب اؾشٟبزٺ ٦ٷٷس .ؾٹزټبی ثبالیی ٦ؿت ٦طزٺاٶس .ثبٸػٹز ضیعـ ثبظاض ټٳچٷبٴ زض َٹ ٬ایٵ چٷس ؾب٬
ؾٹزټبی ذٹثی ٦ؿت ٦طزٺاٶس .ټیچ٪بٺ ٶٳیسٹاٴ ٟ٪ز زض ثٹضؼ ذك٥ؾبٮی ایؼبز ٲیقٹز ٸ ټٳٻ ثبیس اظ
ٲٗبٲشر ٦ٷبضٺ٪یطی ٦ٷٷس.
قط٦ز ؾبیذب زض َٹ 64 ٬ٲبٺ ایؼبز ضٸٶس ٶعٸٮی ٲُبث٧ٖ ١ؽ ،حسا٢٭  4ٲٹضز ٶ٣بٌ انشحی ضا ایؼبز ٦طزٺ
اؾز؛ ٦ٻ ثٻَٹض ٲیبٶ٫یٵ ثیٵ " 69سب " 29ػٽف ٢یٳز اسٟب ٠اٞشبزٺ .ثب فشض ثش ایيکِ ثبصاس توبهبً دس حبل
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ًضٍل است ٍ ّیچ سْوی دس صعَد قشاس ًگشفتِ ٲیسٹاٴ اظ ایٵ س٧ٷی ٥اؾشٟبزٺ ٦طز ٸ حسا٢٭ " 99ؾٹز
ثٻ زؾز آٸضز ٪طچٻ ذیٯی ثیكشط اظ ایٵ اٖساز ٲیسٹاٴ ؾٹز ثٻ زؾز آٸضز.

٪صضاٶسٴ ظٲبٴ زض ٦بضټبی زی٫ط
زض ظٲبٴټبیی ٦ٻ ا٢ساٰ ذٹز ضا اٶؼبٰ زازٺایس ټیچ سٟبٸسی ٶٳی٦ٷس ،زض ذطیس یب ٞطٸـ ؾٽٱ ٲیسٹاٶیس ثب اٶس٦ی
ٞبنٯٻ ثٻ زی٫ط ٦بضټبی قرهی ذٹز ثذطزاظیس .ایٵ ٞبنٯٻ ٪طٞشٵ اظ ثبظاض ثٻ قٳب ٦ٳ ٥ذٹاټس ٦طز .ا٪ط قٳب
سٳبٰ ٢سضر ذٹز ضا زض ثبظاض ټعیٷٻ ٦ٷیس ذؿشٻ قسٺ ٸ زضظٲبٶی ٦ٻ ٶیبظ ثٻ سهٳیٱ٪یطی زض ی ٥ٲٹٗ٢یز
ٲٷبؾت ضازاضیس قبیس ٶشٹاٶیس ثٽشطیٵ ٶشیؼٻ ضا ٦ؿت ٦ٷیس .زض ثٹضؼ ټیچ ٞطنشی ی٥قجٻ ثٻ دبیبٴ ٶرٹاټس
ضؾیس ٸ ثٻضاحشی ٲیسٹاٴ زض ټطظٲبٶی ٲٹٗ٢یزټبی ػصاة ذطیس ضا دیسا ٦ٷیس.
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اٞطاز ثبسؼطثٻ ثٗس اظ ذطیس ؾٽبٰ ثباضظـ ثطای ٲسر ظیبزی اظ ثبظاض ػسا ٲیقٹٶس .آٴټب ثٻنٹضر ضٸظاٶٻ یب
ټٟش٫ی ثبظاض ضا ٲٹضزثطضؾی ٢طاض ٶٳیزټٷس .زض ٲ٣بث٭ ٸؾٹؾٻټب ذٹز ضا ٲ٣بٸٰ ٦طزٺاٶس .زضنٹضسی٦ٻ ثؿیبضی
٧ٞط ٲی٦ٷٷس ثبیس ؾٽبٰ ضا ٲطست ثطضؾی ٦طز .یب
ذطیسٸٞطٸـ اٶؼبٰ زاز ٦ٻ ٶشیؼٻ آٴ زضآٲس دبییٷی ثطای
آٴټب ذٹاټس ثٹز.
ی٧ی اظ ثٽشطیٵ اٮ٫ٹټبی ؾطٲبیٻ٪صاضی «ٸاضٸٴ ثبٞز»

 ،،قدرت ذهن و تفکر
نجاتدهنده شما در
تصمیمهاست.

ؾٽبٰ ضا ثطای َٹالٶیٲسر ذطیساضی ٸ ذٹز ضا زض٪یط
احؿبؾبر ٶٳی٦ٷس.

ٸاضٸٴ ثبٞز ؾٽبٰ ضا ثطای ثیف اظ  69ؾب ٬ذطیساضی ٲی٦ٷس ٸ ثب ایٵ اؾشطاسػی ثطسطیٵ
ؾطٲبیٻ٪صاض زٶیب اؾز.
ٲٗبٲشر زض ثبظاضټبی ٲبٮی اظػٳٯٻ ثٹضؼ ٸ ٞبض٦ؽ چٹٴ ٲؿش٣یٳبً ثط ضٸی شټٵ قٳب سأطیط ٲی٪صاضز زض ذیٯی
ٲٹا ٕ٢ذؿش٫ی ثٻ ٸػٹز ٲیآٸضز .ټٳیٵ ذؿش٫یټب ٲیسٹاٶس آطبض ذٹثی ضا ٶساقشٻ ثبقس .ی٧ی اظ ضاټ٧بضټب،
زٸضی اظ ثبظاض حشی ثٻ ٲسر چٷس ضٸظ ټٱ ٲیسٹاٶس قٳبضا ثباٶطغی ثیكشطی زٸثبضٺ زض ٲٗبٲشر ٲٹ٦ ١ٞٷس .دؽ
ا٪ط ظٲبٴټبیی ضا ثٻَٹض ٲكرم ثٻ ذٹزسبٴ اذشهبل زټیس ثٗس اظ ٲسسی ٶشیؼٻ ضا ذٹاټیس زیس.
شټٵ قٳب ټٳبٶٷس دعق٥ټبی ٲبټط ٦ٻ ٢بزضٶس سكریمټبی زضؾشی ضا اٶؼبٰ زټٷس ثبیس آٲبز٪ی ٦بٲ٭ زاقشٻ
ثبقس .قٳب ثبیس ثٻَٹض ٲطست شټٵ ذٹز ضا ثب ؾط٪طٲیټبی ٲٷبؾت س٣ٹیز ٦ٷیس ٸ اؾشطاحز زټیس .چٹٴ سٷٽب
ټٳیٵ ٢سضر رّي ٍ تفکش قٳب زض ٲٹٗ٢یزټبی حؿبؼ ٶؼبرثرف قٳب ذٹاټس ثٹز.
ټط قرهی ٲیسٹاٶس ثطٶبٲٻټبی ٲشٟبٸسی زاقشٻ ثبقس؛ اٲب  ٍ٣ٞٲؿئٯٻ ٲٽٱ ایٵ اؾز ٦ٻ قٳب زض ظٲبٴ زضؾز
زٸثبضٺ ثباٶطغی ظیبز ثٻ ثبظاض ثط٪طزیس .ټط ٦بضی ضا ثطای ٦ٱ ٦طزٴ ذُبټب اٶؼبٰ زټیس.
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ٞه٭ ؾٹٰ
ٮٷ٫ط ٲبٮی

٪صقشٻ ؾٽبٰ:
٦بضثطز اَشٖبر ٪صقشٻ ؾٽٱ
قط٦زټبیی ٦ٻ ؾب٬ټبی ظیبزی زض ثٹضؼ حًٹض زاضٶس ٶ٣بٌ ٲرشٯٟی ضا زض ٢یٳزټبی ٲشٟبٸسی ایؼبز ٦طزٺاٶس.
زض انُشح ٢ٯٻټب ٸ حٟطٺټبیی ضا زض ٶٳٹزاض ایؼبز ٦طزٺاٶس .ټٳیٵ ٶ٣بٌ زض آیٷسٺ ټٱ س٧طاض ذٹاټس قس ٸ
ثطزاقز قٳبضا اظ آیٷسٺ ؾٽٱ ضٸقٵسط ٲی٦ٷٷس .ثطضؾی ٸ٢بیٕ ٪صقشٻ ؾٽٱ ٲیسٹاٶس اظ ٞطاظٸٞطٸزټبی آیٷسٺ،
قٳبضا ثبذجط ٦ٷس .ٶ٣بَی ٦ٻ قٳب ٲیسٹاٶیس ثطای ٸضٸز ٸ ذطٸع زض آیٷسٺ ؾٽٱ ٦ٻ ثٻ آٴ ٶیبظ زاضیس ثٻ زؾز
آٸضیس.
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ایٷٽب ټٳبٴ ٶ٣بَی ټؿشٷس ٦ٻ ثٻاحشٳب ٬ظیبز زض آیٷسٺ س٧طاض ذٹاټٷس قس .ثب ٶ٫بٺ ٦طزٴ زض٪صقشٻ ٸ سطؾیٱ
ذُٹٌ حٳبیز ،ٲ٣بٸٲز ٸ ذیٯی س٧ٷی٥ټبی زی٫ط ٲیسٹاٶیس ،حسا٢٭ ٸ حسا٦ظط سك٧ی٭ ٢یٳز ضا دیفثیٷی
٦ٷیس .ایٵ ٲُٯت زض ٤زضؾشی ضا ثطای ذطیس یب ٞطٸـ ؾٽٱ ایؼبز ٲی٦ٷس .ٲیسٹاٶیس اظ ٪طٞشٵ حسا٦ظطی ؾٹز
زض آیٷسٺ ؾٽٱ ذٹز ثبذجط قٹیس.
ثطضؾی سبضیرچٻ ؾٽبٰ اَشٖبر ثباضظقی ضا ضٸقٵ ٲی٦ٷس .ثٻٖٷٹاٴٲظب٢ ٬یٳزټبی ثؿیبض ثبالی ؾٽٱ ٸ
٢یٳزټبی دبییٵ ؾٽٱ ضا ٶكبٴ ٲیزټس .سٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ ثسٸٴ سح٣ی ١زض٪صقشٻ ؾٽبٰ ا٢ساٰ ثٻ ذطیس ٲی٦ٷٷس
ٸ ټیچ٪ٹٶٻ ٲُبٮٗٻای اظ ٪صقشٻ اٶؼبٰ ٶٳیزټٷس ،ثٻٶبچبض ثب يطض ٲٹاػٻ ٲیقٹٶس .ثب٪صقز ظٲبٴ ایٵ ٶ٧شٻ
٦بٲشً ٲٽٱ ضا سٷٽب ثب يطضټبی ٞطاٸاٴ آٲٹظـ ذٹاټٷس زیس .چٹٴ ثطضؾی ٪صقشٻ ؾٽٱ ٶ٣بٌ  ٝ٦ٸ ؾ ٝ٣ضا ثٻ
قٳب ٶكبٴ ٲیزټس.

حرکت به سمت باالترین
نقاط درگذشته سهم

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت
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حرکت سهم بهسوی
نقاط باالتر

حداکثر افت قیمت سهم
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بازگشت عالی سهم در کف
قیمتی گذشته

٪صقشٻ قبذم ٦٭
قبذم ٦٭ ،اَشٖبر ٲٟیس ٸ ػٽز ٦ٯی ثبظاض ضا ثٻنٹضر ی٧ؼب ثطای قٳب ٶٳبیف ٲیزټس.
ا٪ط ٲبٶٷس ؾٽبٰ ثشٹاٶیس ثطضؾی ٪صقشٻ قبذم ضا اٶؼبٰ زټیس ،اَشٖبر سٛییط ٲؿیط زض ظٲبٴ حب ٬ضا سب حسٸز
ذیٯی ظیبزی ثٻ زؾز ٲیآٸضیس .ثٻٲحى قطٸٔ ضٸٶس نٗٹزی ،قبذم ثؿیبضی اظ قط٦زټب ثب قبذم ٦٭
ټٱػٽز ذٹاټٷس قس .ٲیسٹاٴ اظ ایٵ ٢بثٯیز ثعض ٨ثٻذٹثی اؾشٟبزٺ ٦طز .قبذم ٦٭ ضا ټط٪ع ٞطاٲٹـ ٶ٧ٷیس.
ا٪ط قبذم حط٦ز نٗٹزی ایؼبز ٦ٷس ا٦ظط ؾٽبٰ زض حبٮز نٗٹز ٢طاض ٲی٪یطٶس ٸ ظٲبٴ ذطیس ؾٽٱ ٞطاضؾیسٺ
اؾز .ثب ثطضؾی قبذم ٦٭ ،ٲیسٹاٴ ٶ٣بَی ٦ٻ زض٪صقشٻ ٲٹضزحٳبیز یب ٲ٣بٸٲز ٢طاض٪طٞشٻ اٶس ،زض آیٷسٺ ټٱ

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت
تحلیل گران نیک آهنگ است.هرگونه کپی ،برداشت و
انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

42

www.randomwalk.ir

اقیانوس شیشهای
امیر اوالدی

٢طاض ث٫یطز .قٳب ثبیس ثطای ؾطٲبیٻ٪صاضی ټسٞٳٷس اظ ایٵ ٶ٣بٌ اؾشٟبزٺ ٦ٷیس .ایٵ س٧ٷی٥ټب ټٳبٶٷس ؾ٧ٹی
دطسبة قٳبضا حٳبیز ٲی٦ٷٷس.

شاخص کل

قجبټز نٗٹز قبذم ٞٯعار اؾبؾی ثٻ قبذم ٦٭ زض ٲ ُٕ٣ظٲبٶی ثطاثط.

شاخص فلزات اساسی
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ایٵ ٶ٧بر ٦ٻ اظٶٓط ٲٵ ثؿیبض حیبسی ټؿشٷس ثبیس زض شټٵ ذٹز شذیطٺ ٦ٷیس .اؾشٟبزٺ ٶ٧طزٴ اظ ایٵ س٧ٷی٥ټب
ثبٖض اظ ثیٵ ضٞشٵ ؾطٲبیٻ ظیبز قٳب َی ؾب٬ټب ٲیقٹز .ا٪ط اظ ایٵ ٶ٧بر ٦ٻ ثٻؾبز٪ی ثیبٴقسٺ اؾشٟبزٺ
ٶ٧ٷیس ،ثب٪صقز چٷس ؾب ٬اظ ٲٗبٲٯٻ٪طی زض ثبظاض ثٻنٹضر سؼطثی ثٻ ایٵ ٶ٧بر ذٹاټیس ضؾیس.

قبذم نٷٗز
ٶٳٹزاضټبیی ٦ٻ اظ قبذم نٷبیٕ زض اذشیبض قٳب اؾز ،ثٽشطیٵ اَشٖبر ضا ثٻنٹضر ػبٲٕ زض اذشیبض قٳب ٢طاض
ٲیزټٷس .ټیچ سٟبٸسی ٶساضز ٦ٻ قبذم ٦٭ ثبقس ،قبذم ٦٭ ټٱٸظٴ ٸ یب قبذم نٷبیٕ ،ټٳٻ ایٵ
قبذمټب ضا ا٪ط زضؾز ثطضؾی ٦ٷیس اظ دیفثیٷی ثٽشط آیٷسٺ ٲیسٹاٶیس ٲُٯٕ قٹیس.
ا٪ط قٳب ټٱ ثب ٲٵ ټٱٖ٣یسٺ ټؿشیس ٦ٻ دیسا ٦طزٴ ی ٥ؾٽٱ ذٹة زض ثیٵ ثیف اظ  499قط٦ز ثٻټیچٸػٻ
٦بض آؾبٶی ٶیؿز .ا٪ط ٶشٹاٴ ا٢ساٲبسی ػٽز سؿطیٕ ایٵ ضٸٶس اٶؼبٰ زاز ،ٲٳ٧ٵ اؾز ضٸظټب ثطای یبٞشٵ ی٥
ؾٽٱ ذٹة ظٲبٴ اظ زؾز ثسټیٱ .چٻثؿب زض ټٳیٵ ٲسر ٲیسٹاٶؿشیٱ ثب اٶشربة ؾطیٕسط ی ٥قط٦ز
ؾٹزآٸضی زاقشٻ ثبقیٱ.

دؽ زضٶشیؼٻ ثبیس یٞ ٥یٯشط ثطای ؾطیٕسط قسٴ ایٵ ٲطحٯٻ اٶؼبٰ زټیٱ ٦ٻ ثطضؾی قبذم
نٷٗزټبی ٲرشٯ ٝاؾز.
ٞطو ٦ٷیس ی ٥ؾٽٱ اظ ٪طٸٺ ذٹزضٸؾبظی اٶشربة ٦طزٺایس ،ثٽشط اؾز ٢ج٭ اظ ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٲی ثطای ذطیس
ؾٽبٰ ،ٶٳٹزاضټبی ٲطثٹٌ ثٻ قبذم نٷٗز ذٹزضٸؾبظټب ضا ثطضؾی ٦ٷیس .ٶٳٹزاضټبی ایٵ نٷٗز ضا ثطضؾی
٦ٷیس ٦ٻ چٻ ٲؿیطی ثٻ ٲب ٶكبٴ ٲیزټٷس .آیب ظٲبٴ زضؾشی ثطای ذطیس ی ٥ؾٽٱ اظ ایٵ ٪طٸٺ اؾز .یب ثبیس ثٻ
زٶجب ٬ی ٥نٷٗز زی٫ط ضٞز ٸ ؾٽٱ زی٫طی ضا اٶشربة ٦طز .ثٻٸؾیٯٻ قبذم نٷٗز اَشٖبر ثب اضظقی
ذٹاټیس یبٞز ٦ٻ چكٱاٶساظ ایٵ ٪طٸٺ ضا ثٻ قٳب ٶكبٴ ٲیزټس.
ا٪ط قبذم نٷٗز ی ٥ؾٽٱ ضٸٶس نٗٹزی ،ٶعٸٮی ٸ یب ضٶغ زاقشٻ ثبقس ٲیسٹاٴ ایٵ ٶشیؼٻ ضا ٪طٞز ٦ٻ سٗساز
ظیبزی اظ ؾٽبٰ زض آٴ نٷٗز ثٻ ټٳبٴ ق٧٭ ٶٳٹزاضی ټؿشٷس .ثب ایٵ س٧ٷی ٥ذیٯی ؾطیٕسط ٲیسٹاٴ نٷبیٕ
ٲرشٯ ٝضا ثطضؾی ٦طز ٸ ؾٽٱ ضا اٶشربة ٦طز.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت
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شاخص صنعت بانکها

ټٳبټٷ٫ی حط٦شی ؾٽبٰ ٶؿجز ثٻ ضٸٶس قبذم ټٳبٴ نٷٗز زض ٲ ُٕ٣ظٲبٶی ثطاثط.
روند حرکت بانک
صادرات
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روند حرکت بانک
ملت
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٢ٯٻټبی سبضیری
ؾٽبٰ زض ؾب٬ټبی ٲرشٯ٢ ٝیٳزټبی ثبالیی ضا ٮٳؽ ٦طزٺاٶس .ایٵ ٲػزٺ ضا ثٻ قٳب ٲیزټٷس ٦ٻ زض آیٷسٺ ایٵ
ٶ٣بٌ زض آؾٳبٴ ؾٽٱ ٢بث٭ ق٧ؿشٵ اؾز .ا٪ط ٢یٳز سب ٢ٯٻ ٢جٯی دٹقف ایؼبز ٦طز ٲیسٹاٴ اٲیسٸاض ثٹز ټٳیٵ
ٲؿیط ضا زض ثبالسط اظ ٢ٯٻ ٞشح ذٹاټس ٦طز.

قله تاریخی
سهم
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ثب ٶ٫بٺ ثٻ ٪صقشٻ ٲشٹػٻ ٢ٯٻټبی سبضیری زض ؾٽبٰ ذٹاټیس قس .ایٵ ٢ٯٻټب ٲیسٹاٶٷس ټس٢ ٜیٳز زض آیٷسٺ ضا
ایؼبز ٦ٷٷس .زض ثؿیبضی ٲٹاضز حشی ٢ٯٻټب ق٧ؿشٻ ٲیقٹٶس ٸ ٶ٣بٌ ثبالسط ضا ایؼبز ٲی٦ٷٷس .ثٻضاحشی ؾٹزټبی
چٷس ثطاثطی ایؼبز ٲی٦ٷٷس .ثطضؾی ٦بٲ٭ ٪صقشٻ ؾٽٱ ظٲبٴ ظیبزی اظ قٳب ٶرٹاټس ٪طٞز؛ اٲب ٲیسٹاٶس
ؾٹزټبی ظیبزی ضا ثؿبظز ٸ ثبیس ٦بٲشً ٲٹضزثطضؾی ٢طاض ث٫یطٶس.

حٟطٺټبی سبضیری
زضضٸٶس ٶعٸٮی ټٱ حٟطٺټبیی ٦ٻ زض٪صقشٻ ایؼبزقسٺ ،ا٦ٷٹٴ ټٱ ٲیسٹاٶس ؾٽٱ ایؼبز ٦ٷس ٸ یب اظ آٴټب ث٫صضز.
ا٪ط ٢ٯٻټب ٶ٧بر حیبسی ضا ثطای آیٷسٺ ٶكبٴ ٲیزټٷس ،حٟطٺټب ټٱ ٲیسٹاٶٷس ظٲبٴ ٲٷبؾت ثطای ذطیس ؾٽٱ ضا
ثٻ قٳب ٶكبٴ زټٷس .اظ حٟطٺټبی سبضیری ،ثطای سرٳیٵ ظٲبٴ ذطیس ؾٽٱ ٲیسٹاٴ ٶ٧بر ذٹثی ضا ثطزاقز ٦طز.
ټطظٲبٴ ٦ٻ حٟطٺټبی ٢سیٳیسط ق٧ؿشٻ ٶكٹٶس ٲیسٹاٴ اٲیس ضٸٶس نٗٹزی ضا زاقز ٸ آٲبز٪ی ثطای ٸضٸز ثٻ
ؾٽٱ ضا ٲیسٹاٴ زاقز.

حفره تاریخی سهم
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ثطضؾی حٟطٺټبی ٶعٸٮی ثطای ٦ك ٝٶُ٣ٻ ٸضٸز ٲیسٹاٶس ٦بض ټٹقٳٷساٶٻای ثبقس ٦ٻ ثٻٲحى
ایؼبز ٢ ٝ٦یٳشی ٞطنز ذطیس ثطای قٳب ٲٽیب قسٺ اؾز.

ضٸٶس ٢بٮت ؾٽٱ
زض ذیٯی ٲٹا ٕ٢ضٸٶس ی ٥ؾٽٱ نٗٹزی اؾز؛ اٲب اٶ٫بض سطزیسی ثطای ؾٽٱ ایؼبزقسٺ اؾز ،ٲٳ٧ٵ اؾز زض
ٲؿیط نٗٹزی ثٻ حط٦ز ازاٲٻ ٶسټس .ایٵ ټٷط قٳبؾز ٦ٻ ثشٹاٶیس ذٹز ضا زضضٸٶس انٯی ٦ٻ آٲبزٺ ثطای نٗٹز
اؾز ٢طاض زټیس.
سطؾیٱ ذٍ ضٸٶس ثٻ قٳب زیس ثٽشطی ٶؿجز ثٻ ؾٽٱ ٲٷشرت قٳب ٲیزټس .ٲیسٹاٴ ضٸٶس حب ٬حبيط ٸ آیٷسٺ
ؾٽٱ ضا دیفثیٷی ٦طز .ذٍ ضٸٶس ثیكشطیٵ ٦بضثطز ضا ثطای سحٯیٯ٫طاٴ زاضز .زض ٖیٵ ؾبز٪ی ٲیسٹاٴ ٶ٧بر
ٲٽٳی ضا اظ آٴ اؾشرطاع٦ٷیس .ضٸٶس ؾٽٱ سب حسٸز ظیبزی قٳبضا اظ ظٲبٴ ذطیسٸٞطٸـ ؾٽٱ ٲُٯٕ ٲی٦ٷس.
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اټٳیز نٹضر ٲبٮی
ثطضؾی  EPSقط٦ز
 EPSؾٹز دیفثیٷیقسٺ زض ؾب ٬ػبضی اؾز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض َٹ ٬ؾب ٬سٛییط ٦ٷس.
ٲیسٹاٴ ثب ثطضؾی ٸ ٲ٣بیؿٻ زض زٸضٺټبی ٢ج٭ ٦ٻ زض ٸةؾبیز ثٹضؼ اٸضا ٠ثٽبزاض سٽطاٴ ٲٹػٹز اؾز ،اظ
ٲیعاٴ ؾٹزآٸضی ؾٽٱ اَٳیٷبٴ ٦طز .اَشٖیٻټبی قط٦ز ضا ثطای دی٫یطی سٗسی٭ ٲظجز ؾٽٱ ٲیسٹاٴ ٲُبٮٗٻ
٦طز .زٸضٺټبی ؾٻٲبټٻ قط٦ز ضا ثطضؾی ٦طز .ٲیعاٴ اٞعایف ٦ EPSٻ ی ٥ٲش ٤ثب اضظـ ثطای اٶشربة ؾٽٱ
ٲٷبؾت اؾز ثٻضاحشی ٲیسٹاٴ ثطضؾی ٦طز.

ثطضؾی  P/Eقط٦ز
پی ثِ ای زض انُشح ٶؿجز ٢یٳز ثٻ ؾٹز دیفثیٷیقسٺ ضا زض اذشیبض ٲب ٢طاض ٲیزټس.
ٶ٧شٻ ثؿیبض ٲٽٱ اؾز ٦ٻ زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ٲیسٹاٶس ٲیعاٴ ثبظ٪كز ؾطٲبیٻ ضا ثٻ قٳب ٶكبٴ زټس .زض ایٵ
٢ؿٳز ٖسزی ثٻ ٶؿجز ؾٹز دیفثیٷیقسٺ ٸػٹز زاضز ٦ٻ ٶكبٴزټٷسٺ ثبظ٪كز ؾطٲبیٻ اٸٮیٻ قٳب ذٹاټس
ثٹز.

ټٳیكٻ  P/Eقط٦زټب ضا ٢ج٭ اظ ا٢ساٰ ثٻ ذطیس ثبیس چ٦ ٥طز سب ثشٹاٴ ثٽشطیٵ ؾٽٱ ضا اظ ٲیبٴ
آٴټب اٶشربة ٦طز.
انٹالً ظٲبٶی ٦ٻ اٞطاز سبظٺ٦بض ثب ٲٟٽٹٰ  P/Eآقٷب ٲیقٹٶس ٦ٻ ٲیسٹاٶٷس ثبظ٪كز ؾطٲبیٻ ذٹز ضا زض ایٵ
٢ؿٳز ٲكبټسٺ ٦ٷٷس .ی٣یٷبً ثٻ زٶجب ٬قط٦زټبیی ثب  P/Eدبییٵسط ټؿشٷس .ثطزاقز آٴټب ایٵ اؾز ټطچٻ ایٵ
ٖسز ٦ٱسط ثبقس ان٭ ؾطٲبیٻ ذٹز ضا ؾطیٕسط ثٻٖٷٹاٴ ؾٹز ثٻ زؾز ٲیآٸضٶس .زضنٹضسی٦ٻ چٷیٵ ٶیؿز ٸ
ضیؿ ٥ثیكشطی قبٲ٭ قٳب ذٹاټس قس .ا٪ط ٖسز  P/Eثٻٖٷٹاٴٲظب 69 ٬ثبقس ٲیسٹاٴ ثبظزټی ثٽشطی ضا زض
ٲیبٴٲسر ثٻ زؾز آٸضز.
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ټطچٻ ایٵ ٖسز ٦ٳشط ثبقس ٲیسٹاٶس ٲش ٤ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦ٹسبٺٲسرسطی ثطای قٳب ثبقس؛ اٲب ثٻټیچٸػٻ سٹنیٻ
ثٻ ذطیس ؾٽبٰ ثب  P/Eدبییٵ ٶٳیقٹز .ایٵ ٶ٧شٻ ثبیس ی٧ی اظ ٞیٯشطټبی اٶشربة ؾٽبٰ ثطای قٳب ٢طاض ث٫یطز .زض
ٲ٣بث٭ ټطچٻ ایٵ ٖسز ثیفاظحس ثبال ثبقس ټٱ سٹنیٻ ثٻ ذطیس ٶٳیقٹز .ا٪ط ٲحسٸزٺ  4سب  29ضا ثطای ذٹز زض
ٶٓط ث٫یطیس ٲیسٹاٴ ٟ٪ز ٦ٻ ثٽشطیٵ ثبظٺ ثطای ایٵ قبذهٻ ذٹاټس ثٹز.

اثعاضټبی س٧ٷی٧ب٬
قبیس ی٧ی اظ ٲحجٹثیزټبی سحٯی٭ س٧ٷی٧ب ٬اؾشٟبزٺ اظ
ٶطٰاٞعاضټب اؾز .اثعاضټب ٦ٳ ٥ظیبزی ثٻ ٦بضثطاٴ زض
ثطضؾی ٶٳٹزاضټب ٲی٦ٷٷس .ثب ٢بثٯیزټبیی ٦ٻ زض آٴ
ٸػٹز زاضز ،حشی اٞطازی ٦ٻ زض ثبظاض ٲجشسی ټؿشٷس
ثٻضاحشی ٲیسٹاٶٷس ثب آٴ ٦بض ٦ٷٷس؛ اٲب ثبیس ایٵ ٶ٧شٻ ضا
زض ٶٓط ث٫یطیس ٲٽبضر زض اؾشٟبزٺ اظ ایٵ ٶطٰاٞعاضټب
ٲیسٹاٶس قٳبضا زض ٮحٓٻټبی ؾرز یبضی ٦ٷس.

 ،،ابزارهای مهمی همچون
میانگین متحرکMACD،
میتوانند سیگنالهای
خریدوفروش معتبری صادر
کنند.

اسٟب ٠ثؿیبض ذٹثی ٦ٻ ٦بضثطاٴ ضا ٲیسٹاٶس سكٹی٦ ١ٷس،
ایٵ اؾز ٦ٻ زض ثبظاضټبی ػٽبٶی ټٱ ٲیسٹاٶٷس ټٳیٵ
اَشٖبر ضا ثٻ ٦بض ث٫یطٶس .ثٻٖٷٹاٴٲظب ٬زض ٞبض٦ؽ ټٱ ٲیسٹاٴ ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زاز ٸ ثٻضاحشی ی ٥ٲٗبٲٯٻ٪ط
ػٽبٶی قس .ثب آٲٹذشٵ سحٯی٭ س٧ٷی٧ب ٬ټیچ ٲحسٸزیشی ثطای قٳب زض سٳبٰ ثبظاضټبی ٲبٮی ٸػٹز ٶرٹاټس
زاقز.
ثطای زضیبٞز ثٽشطیٵ ٶ٣بٌ ذطیسٞ ،طٸـ ٸ ثٻ زؾز آٸضزٴ حسا٦ظطی ؾٹز اثعاضټبی س٧ٷی٧ب ٬ثٻآؾبٶی ایٵ
ؾی٫ٷب٬ټب ضا ثٻ قٳب اضائٻ ٲی٦ٷٷس .ټٳٻچیع اظ َطی ١ٶٳٹزاضټب ٢بث٭زؾشطؾی ټؿشٷس .ثب آٲٹذشٵ ایٵ اثعاضټب،
اػطای ٲٗبٲشر ؾبز٪ی ثیكشطی زاضٶس .ثب اٞعایف زاٶف زض ایٵ س٧ٷی٥ټب ضیؿ ٥ٲٗبٲشسی ٦ٳشط ٲیقٹز ٸ
ثبظزټی ثٻقسر ثبال ٲیضٸز٪ .بټی اٸ٢بر ثٻ زٮی٭ سٗسز ایٵ اثعاضټب اٞطاز ثؿیبضی قبیس ٲك٧شسی ثطای سحٯی٭
زاقشٻ ثبقٷس .اؾشٟبزٺ زضؾز ،ثب اٸٮٹیز نحیح ُٗ٢بً ٲیسٹاٶس ٶشبیغ قٟ٫زآٸضی ضا ایؼبز ٦ٷٷس.
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ټطچٻ قٳب ثشٹاٶیس س٧ٷی٥ټبی ثٽشطی ضا زض ایٵ اثعاضټب دیبزٺ ٦ٷیس ،ٲیسٹاٶیس ؾی٫ٷب ٬ثٽشطی زضیبٞز ٦ٷیس.
ثبیس ثساٶیس ٶٻ ثبظاض ،ٶٻ ایٵ اثعاضټب ټیچ زٸؾشی ٸ زقٳٷی ثب قٳب ٶساضٶس .ثط اؾبؼ ؾیؿشٱټبی ٲحبؾجبسی،
اَشٖبر ضا زض اذشیبض قٳب ٢طاض ٲیزټٷس .ذیٯی ٲٹا ٕ٢ثٻ آٴټب ثبیس اٖشٳبز ٦طز ٸ ؾی٫ٷب ٬اضائٻقسٺ ضا اػطا
٦طز؛ اٲب زض ثًٗی ٲٹا ٕ٢ؾی٫ٷب٬ټبی ذُبیی نبزض ٲی٦ٷٷس ٦ٻ  ٍ٣ٞٲٽبضر قٳب ٲیسٹاٶس اظ ایٵ ذُبټب
ٲُٯٕ قٹز.
ثبیس ایٵ ٶ٧شٻ ثؿیبض ٲٽٱ ضا زض سٳبٰ ٲٗبٲشر ذٹز ثٻ یبز زاقشٻ ثبقیس ثٽشطیٵ ٲٹٗ٢یز ذطیس ٲیسٹاٶس
زضػبټبیی اظ ٶٳٹزاض ثبقس ٦ٻ ٢یٳز ٦ٷٹٶی ؾٽٱ دبییٵسط اظ اضظـ ٸاٗ٢ی آٴ اؾز .ا٪ط زض ایٵ ٶ٣بٌ ذطیس ضا
زاقشٻ ثبقیس ُٗ٢بً ؾٽٱ ضا ٪طاٴ ذطیساضی ٶ٧طزٺایس ٸ ثبیس اَٳیٷبٴ ٦ٷیس ٦ٻ ؾٽٱ ضا زض ثٽشطیٵ ٢یٳز ثٻ
زؾز آٸضزٺایس.

http://yon.ir/vSfnM
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سأییسیٻ ذطیسٸٞطٸـ
اثعاضټبی س٧ٷی٧ب ٬ثٷب ثٻ ٲٹٗ٢یز ؾٽٱ ٲٳ٧ٵ اؾز زض ٲحبؾجٻ ذُبټبیی زاقشٻ ثبقٷس .ټط٪ع ٶجبیس ثٻضاحشی
ثٻ آٴټب اٖشٳبز ٦ٷیس .ا٪ط ی ٥یب زٸ اثعاض ضا ثیبٲٹظیس ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ قٳب زض ی٥ضٸٶس ٶعٸٮی ؾی٫ٷب ٬ذطیس ضا
ثسټٷس؛ اٲب ا٪ط ثشٹاٶیس اثعاضټبی ٲرشٯ ٝضا ثبټٱ سط٦یت ٦ٷیس ثٻ چٷیٵ ٲك٧ٯی ثط ٶرٹاټیس ذٹضز.
اثعاضټبیی ٲبٶٷس  RSIٲیسٹاٶٷس ایٵ اَٳیٷبٴ ضا ثطای قٳب ایؼبز ٦ٷٷس ٦ٻ ٲٹٗ٢یز ذطیس یب ٞطٸـ ایؼبزقسٺ
نحیح اؾز یب ذیطُٗ٢ .بً سٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ زض ثبظاض ٗٞبٮیز ٲی٦ٷٷس ،ٶ٧بسی ٦ٻ ٲٽبضر آٴټب ضا ثبالسط ثطزٺ ټیچ
آٲٹظقی ٶسیسٺاٶس ٸ ذٹزقبٴ آٴټب ضا ثٻ زؾز آٸضزٺاٶس .سٳبٰ ایٵ ٲُبٮت چیعی ػع سؼطثٻ قرهی،
ق٧ؿزټب ٸ يطضټبیی ٦ٻ ثبثز ٦ؿت ٲٽبضرټب ثٻ زؾز آٸضزٺاٰ ٶیؿز .ټط٪ع ثٻآؾبٶی ثٻ زؾز ٶرٹاټس آٲس.
ایٵی ٥زٮی٭ ٸايح ثطای زاقشٵ ٲٽبضر الظٰ اظ ایٵ اثعاضټب اؾز؛ ٦ٻ ٲیسٹاٴ ثب ؾب٬ټب ؾٗی ٸ ذُبثٻ آٴټب
ضؾیس ٸ زض ٲٗبٲشر ثٻ ٦بضثطز ٸ یب ثب آٲٹظـ نحیح ٸ ٦بضثطزی ټٳچٷیٵ سشـ ٸ دكش٧بض ٲیسٹاٴ ثٻ ثٽشطیٵ
ق٧٭ اظ آٴټب اؾشٟبزٺ ٦طز .ٲٗبٲشر ضا ثب چكٱثبظ اٶؼبٰ زاز ،ؾٹزآٸضی ٦طز ،ثٻٖٷٹاٴ قٛ٭ دطزضآٲس اظ آٴ
اؾشٟبزٺ ٦طز.
زض ح٣ی٣ز زضؾز اؾز ٦ٻ اثعاضټب ثٻ قٳب ثطای ذطیسٸٞطٸـ ٦ٳ ٥ٲی٦ٷٷس اٲب ثبیس چكٱ قٳب ثٻ ٶٳٹزاضټب
ٖبزر ٦ٷس سب ٲٹٗ٢یزټبی ٲٷبؾت ضا زض٦ ٤ٷس ٸ ایٵ ی٣یٷبً ٦بضثطزی ٶرٹاټس ثٹز ٦ٻ  ٍ٣ٞثٻ اثعاضټبی ٲٹػٹز
ثط ضٸی ی ٥ٶطٰاٞعاض ز ٬ثؿز شټٷیز قٳب ثب٪صقز ظٲبٴ چیعټبی ضا زض ٤ٲی٦ٷس ٦ٻ ٶطٰاٞعاضټب ٶٳیسٹاٶٷس
ثٻ زؾز آٸضٶس.
اثعاضټب ثبیس ثٻنٹضر ٲ٧ٳ٭ ٦ٷبض قٳب ٢طاض ث٫یطٶس اٞطاز ظیبزی اظ ذٹز٦بض ؾبظی ٲٗبٲشر نحجز ٲی٦ٷٷس ٦ٻ
ایٵ سطٞٷس ٶٳیسٹاٶس ثٻاٶساظٺ شټٵ قٳب ٢بَٗیز زاقشٻ ثبقس .قطایٍ ،ٲٹٗ٢یزټب ٸ ٞطنزټب ضا ټیچچیعی ػع
شټٵ قٳب ٶٳیسٹاٶس ثٻ زؾز آٸضز.

ظٲبٴ ٸضٸز ثٻ ؾٽٱ
ټطظٲبٴ سٳبٲی ایٵ ٲٹاضز اػطا قس ٲیسٹاٶیس زض ٶُ٣ٻ سٗییٵقسٺ ثطای ٸضٸز ا٢ساٰ ٦ٷیس .ظٲبٶی ٦ٻ ټیچ
ټیؼبٶی ٸػٹز ٶساضز .ٶ٣بَی ٦ٻ اثعاضټب ثٻ قٳب سأییس ذطیس ضا نبزض ٦طزٺاٶس ،ذطیس ضا اٶؼبٰ زټیس .ا٦ٷٹٴ ٍ٣ٞ
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ثبیس ٶكؿز ،نجٹضی ٦طز ٸ قبټس ٶشیؼٻ ثٹز .ا٪ط ټٳٻ ٶ٧بر ضا زضؾز اػطا ٦طزٺ ثبقیس حبال ٸ٢ز آٴ اؾز ٦ٻ
ثب ؾٽٱ ذٹز ٲبٶٷس عقبة پشٍاص کٌیذ .قیطیٵسطیٵ ٮصر زض زٶیب ضا ثطای ذٹزسبٴ ٦ؿت ٦ٷیس.

سیگنال خرید
صادرشده
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٦ؿت اټسا ٜثبال ٸ ثبالسط قبزی ضا ثطای قٳب ایؼبز ذٹاټس ٦طز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض ٦ٳشط ػبیی ثطای قٳب ضخ
زټس .ظٲبٶی ٦ٻ ٲیسٹاٴ زیس اٲ٧بٴ ثعض ٨ثٹزٴ ٸػٹز زاضز اٲب ثب سشـ ثبیس ثٻ زؾشف آٸضز.
اٮجشٻ ایٵ ٶ٧شٻ ضا زض ٶٓط زاقشٻ ثبقیس ،ټطظٲبٴ ٦ٻ ٲطزٰ ثٻ ؾٳز ؾٽبٲی خبظ ټؼٹٰ ٲیآٸضٶس ،اٞطاز
ثبسؼطثٻ ٲكٛٹ ٬ذطیس ؾٽبٲی ټؿشٷس ٦ٻ ثبگزضت صهبى ذجط آٴ ؾٽبٰ قٷیسٺ ٲیقٹز .دؽ ا٪ط ثشٹاٶیس ثب
آٴټب ټٱ ؾٹ قٹیس ٲیسٹاٶیس ثٻ ؾٹزټبی ذیٯی ثٽشطی ثطؾیس.
ثب ثطضؾی ٲیعاٴ حؼٱ ذطیسٸٞطٸـ زض ؾٽبٰ ٲیسٹاٶیس ثضسگبى ثبصاس ضا دیسا ٦ٷیس .ا٪طچٻ ٦ٻ زض ٶطٰاٞعاض
٢بثٯیز ثطضؾی حجن سْبم ټٱ ثطای قٳب ٸػٹز زاضز .ا٪ط ثشٹاٶیس زض سٳبٰ ٲسر ؾطٲبیٻ٪صاضی ذٹز ضا ثب اٞطاز
ثعض ٨زض ثبظاض ټٳبټٷ٦ ٩ٷیس ُٗ٢بً ٦ؿت ؾٹز ثبالیی ذٹاټیس زاقز.
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ضٸٶسټبی ٶعٸٮی ؾٽبٰ ثب اضظـ ضا ثٻَٹض ٲطست زٶجب٦ ٬ٷیس سب ظٲبٶی ٦ٻ ثٻ دبییٵسطیٵ حس ذٹز ضؾیسٶس ذطیس
ذٹز ضا اٶؼبٰ زټیس .ا٪ط ثشٹاٶیس زضظٲبٶی ٦ٻ ؾٽبٰ ټٷٹظ زض حب ٬اٞز ٦طزٴ ټؿشٷس ٸ قٳب ٲیزاٶیس ٦ٻ
ثٻظٸزی ضٸٶس نٗٹزی ایؼبز ٲیقٹز ،ذطیس اٶؼبٰ زټیس .زضٶٽبیز ثبیس ٶكؿز ٸ اظ ذطیس ٮصر ثطز.
ا٦ظط ٲٗبٲٯٻ٪طاٴ ثطای ذطیس زض ایٵ ٶ٣بٌ سطزیس زاضٶس ٸ ثیكشط ظٲبٶی ذطیس ضا اٶؼبٰ ٲیزټٷس ٦ٻ ثب ټؼٹٰ
ٲٹاػٻ ٲیقٹٶس .ایٵ ٲٹا ٕ٢ٲؼجٹض ثٻ دطزاذز ټعیٷٻ ثیكشط ثطای ذطیس ټؿشٷس .چٹٴ ٶشٹاٶؿشٻاٶس زض ظٲبٴ
زضؾشی ٸاضز قٹٶس.
ا٪ط سٹاٶؿشیس قط٦شی ثب ٲعیزټبی ض٢بثشی ذیٯی ذٹة دیسا ٦ٷیس ٦ٻ اظٶٓط سٹٮیسار ٸ نٹضر ٲبٮی قطایٍ
ذٹثی ضا زاضز ذطیس ضا اٶؼبٰ زټیس .سب ثٻ آٴ حٳٯٻ ٶكسٺ ٞطنز ضا اظ زؾز ٶسټیس .ا٪ط ٲشٹػٻ قسیس ؾٽٱ
زچبض اٞعایف ٢یٳز ٚیطٸاٗ٢ی قسٺ ذطیس ضا اٶؼبٰ ٶسټیس ٸ ثٻانُشح زض حجبة ٢یٳشی ،قط٦ز ٶ٧ٷیس.
ټطٮحٓٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ایٵ حجبة ثشط٦س ٸ ټٳٻچیع ذطاة قٹز.
ثؿیبضی اٸ٢بر سٳبقب ٦طزٺایس زض ثبظاضټبی ٲؿ٧ٵَ ،ش ،اضظ ٸ٢شی ثب ټؼٹٰ اٞطاز ٢یٳزټب ؾطیٕ اٞعایف دیسا
ٲی٦ٷس ،ایٵ ټٳبٴ سك٧ی٭ حجبة ٢یٳز اؾز .اٞطاز ثبسؼطثٻ زض ایٵ ٲٹٗ٢یزټب ثطذشٖ ٜٳٹٰ ٲطزٰ زض حب٬
ٞطٸـ ټؿشٷس .آٴټب ٲیزاٶٷس ٢یٳزټب ٚیطٸاٗ٢ی اؾز ٸ ثٻ ٢یٳز انٯی ذٹز ثبظذٹاټس ٪كز .زض ثبالسطیٵ
ٶُ٣ٻ زضظٲبٶی ٦ٻ ا٦ظطیز اٞطاز ذٹقحب ٬اظ ذطیس اٶؼبٰقسٺ ثٻ ؾط ٲیثطٶس ،آٴټب زض حبٞ ٬طٸـ ټؿشٷس.
ټٳیٵ سًبز ٧ٞطی ٲیسٹاٶس ثؿیبض ٦بضؾبظ ثبقس ٸ ؾٹزآٸضی قٳبضا ثٻقسر ثبال ثجطز.

ذطیس دٯ٧بٶی
اٞطاز ظیبزی ٲٳ٧ٵ اؾز سب ؾب٬ټب زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ذطیس دٯ٧بٶی ضا ٲشٹػٻ ٶكٹٶس .ثؿیبضی ٧ٞط ٲی٦ٷٷس ټٳٻ
دٹ ٬ذٹز ضا ثٻی٥ثبضٺ ثبیس ٸاضز ثبظاض ٦ٷٷس سب سٳبٰ ؾطٲبیٻ آٴټب ی٧ؼب ٸ ثٻ ی٥ٲیعاٴ ؾٹز ثٻ زؾز آٸضز .ایٵ
ټط٪ع سطٞٷس زضؾشی ٶرٹاټس ثٹز .ٲٳ٧ٵ اؾز قٳب ضٸٶس ؾٽٱ ضا زضؾز سكریم ٶسازٺ ثبقیس .ا٪ط ضٸٶس قط٦ز
ثطذش ٜسهٹض قٳب قطٸٔ ثٻ حط٦ز ٦ٷس چٻ ثبیس ٦طز؟

ذطیس دٯ٧بٶی ٶ٧شٻای ثٹز ٦ٻ ثٗس اظ  23ٲبٺ ٲشٹػٻ آٴ قسٺاٰ.
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سب ظٲبٶی ٦ٻ ایٵ سطٞٷس ضا یبز ٶ٫طٞشٻ ثٹزٰ ٲٗبٲٯٻ ٦طزٴ زقٹاضیټبی ظیبزی زاقز .چٹٴ زض ذیٯی اظ ذطیسټب،
٢یٳز سب ؾُح دبییٵسطی ٶؿجز ثٻ ذطیس ٲٵ حط٦ز ٲی٦طز ٸ ٲٵ سٳبٰ دٹ ٬ذٹزٰ ضا ثٻ ؾٽبٰ اذشهبل زازٺ
ثٹزٰ.
٢بزض ثٻ ذطیس زض دٯٻټبی دبییٵسط ؾٽٱ ٶجٹزٰ .دؽ ٶبچبض ثٻ نجط ٦طزٴ ثطای دبیبٴ ایٵ انشح ثٹزٰ سب ٢یٳز
زٸثبضٺ ثٻ ٶُ٣ٻ ذطیس ٲٵ ثطؾس٪ .طچٻ زض ایٵ ٲسر اٲ٧بٴ ؾٹز ثیكشط ٸػٹز زاقز؛ اٲب ٢بٶٹٴ خشیذ پلکبًی،
ضٖبیز ٶكسٺ ثٹز.
ا٪ط قٳب زض دٯٻ اٸ ٬ٲ٣ساض ٦ٳی ؾٽٱ ضا ذطیس ٦ٷیس ،ثب٢یٳبٶسٺ دٹ ٬زض زؾز قٳبؾز ٦ٻ ټٱ ٲیسٹاٶیس ؾٽٱ
زی٫طی ضا ثیبثیس ٸ یب ٲٷشٓط ټٳبٴ ؾٽٱ ثٳبٶیس ٦ٻ زض نٹضر ٶعٸ ٬ثشٹاٶیس زٸثبضٺ زض ٢یٳز دبییٵسطی ذطیس ضا
اٶؼبٰ زټیس.
اٲب ثٻقطٌ آٶ٧ٻ اظ ضٸٶس نٗٹزی ؾٽٱ اَٳیٷبٴ زاقشٻ ثبقیس .زض ذطیس دٯ٧بٶی ،ظٲبٶی ٦ٻ اظ ضٸٶس نٗٹزی
اَٳیٷبٴ دیسا ٦طزیس ذطیسټبی ثیكشط ضا اٶؼبٰ زټیس سب ضیؿ٦ ٥ٳشطی زاقشٻ ثبقیس.
ذطیس دٯ٧بٶی ثطای ٦ٱ ٦طزٴ ٲیبٶ٫یٵ ٢یٳز ذطیس ټٱ ٦بضثطز زاضز .اٮجشٻ  ٍ٣ٞثطای ظٲبٶی ٦ٻ اظ نٗٹز ؾٽٱ
ٲُٳئٵ ټؿشیس .زض ٚیط ایٵ نٹضر ثٻټیچٸػٻ ایٵ س٧ٷی ٥ضا اٶؼبٰ ٶسټیس .دیكٷٽبز ٲی٦ٷٱ زض ی ٥یب زٸ
ؾب ٬اٸ ٬ؾطٲبیٻ٪صاضی اظ سطٞٷس ٦بټف ٲیبٶ٫یٵ ذطیس اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷیس .ټطچٻ ثٻ ثبظاض سؿٯٍ ثٽشطی زاقشٻ
ثبقیس ٦بضثطز ثٽشطی ضا ثطای قٳب زاضز.
ظٲبٴ ٞطٸـ ؾٽٱ ،ٲیسٹاٴ اظ ٞطٸـ دٯ٧بٶی زٸثبضٺ اؾشٟبزٺ ٦طز .زض ظٲبٴټبیی ٦ٻ اظ اٶشٽبی ضٸٶس نٗٹزی
اَٳیٷبٴ ٶ٧طزٺایس ٸ ایٵ حسؼ ضا ظزٺایس ٦ٻ اٲ٧بٴ انشح ؾٽٱ ٸػٹز زاضز .ٲیسٹاٶیس ثركی اظ ؾٽبٰ ضا
ثٟطٸقیس ٸ ا٪ط ؾٽٱ زض حب ٬سٛییط ثٻ ضٸٶس ٶعٸٮی اؾز سٳبٰ ؾٽبٰ ضا ی٧ؼب ثٟطٸقیس.

سك٧ی٭ ؾجس سؼبضی
سٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ زض ٲبٺټبی اٸ ٬ؾطٲبیٻ٪صاضی زچبض ق٧ؿز ٲیقٹٶس ی٧ی اظ زالی٭ آٴ ایؼبز ضیؿ ٥ثبال زض
ؾطٲبیٻ٪صاضی اؾز .ثٻ ذیٯی اظ ایٵ ٶ٧بر سٹػٻ ٶٳی٦ٷٷس یب زض ٦٭ اَشٖی ٶساضٶس .سك٧ی٭ ؾجس سؼبضی
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اټٳیز ثؿیبض ثبالیی زاضز ،قٳب ثبیس ؾطٲبیٻ ذٹز ضا ثٻ چٷس ٢ؿٳز س٣ؿیٱ ٦ٷیس .ثٻٖٷٹاٴٲظب ٬زض ؾب٬ټبی
اٸ ٬ٲیسٹاٴ ثٻ ٢ 7ؿٳز یب ثیكشط آٴ ضا س٣ؿیٱ ٦طز ٸ ثٻػبی ذطیس ی ٥ؾٽٱ  7ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٦طز.

ا٪ط ثٻ نحجزټبی اٞطاز ٢سیٳی سٹػٻ ٦ٷیس حشٳبً قٷیسٺایس ٦ٻ ٲی٪ٹیٷس سٳبٰ دٹٮشبٴ زض ی٥
ػیت ٢طاض ٶسټیس ٸ ایٵ ٲظب ٬ٸايح اظ ؾجس ؾطٲبیٻ٪صاضی اؾز.
زض ٶٳٹزاض ظیط ٲظب٢ ٬طاض٪یطی چٷس ؾٽٱ زض ی ٥ؾجس ؾطٲبیٻ٪صاضی اؾز.

تاپیکو
8%
فوالد مبارکه
اصفهان
10%

بانک ملت
59%

پاالیش نفت شیراز
23%

اٮجشٻ ثبیس زض ٶٓط زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ ؾٽبٲی ٦ٻ اٶشربة ٲی٦ٷیس ،اظ ٪طٸٺټبی ٲرشٯ ٝذطیساضی قٹز .ٲظب٬
٪طٸٺ ذٹزضٸ ،زاضٸ ،دشطٸقیٳی ٸ نٷبیٕ ثؿیبضی ٦ٻ زض ثٹضؼ ٸػٹز زاضٶس .ثب ثطضؾی ؾٽبٰ ٲرشٯ ،ٝسٗسازی اظ
آٴټب ضا ذطیساضی ٦ٷیس .ایٵ ثبٖض ٲیقٹز ضیؿ ٥ؾطٲبیٻ٪صاضی دبییٵ ثیبیس .ا٪ط زٸ ؾٽٱ ظیبٴ زٺ ٸػٹز
زاقشٻ ثبقس زض ٦٭ ؾجس سؼبضی قٳب ،ثب  9ؾٽٱ زی٫ط ٲیسٹاٴ ایٵ يطضټب ضا دٹقف زټیس.
زضٶٽبیز ټط ؾٽٳی ٦ٻ ثبظزټی ثٽشطی زاقز ثب ذطیس ثیكشط ٲیعاٴ ؾٹز ضا ٲیسٹاٴ ثبالسط ثطز .ټط سٗساز
ؾٽٳی ضا زاقشٻ ثبقیس زٸ ٲعیز حسا٢٭ ثطای قٳب ایؼبز ٲی٦ٷس :ی٧ی ایٷ٧ٻ قٳب ؾٽبٰ ذیٯی ظیبزی ضا
ثطضؾی ٦طزٺایس ٦ٻ ٶشیؼٻ آٴ قٷبذز ثٽشط ؾٽبٰ اؾز .ٲعیز زٸٰ ضیؿ ٥ؾطٲبیٻ٪صاضی ضا دبییٵ آٸضزٺایس.
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ثب٪صقز چٷس ؾب ٬اظ ٲٗبٲشر ،قٳب ٲیسٹاٶیس سٗساز ؾٽبٰ ذٹز ضا ٦بټف زټیس سب سؿٯٍ ثیكشطی زاقشٻ
ثبقیس .سٳط٦ع ذٹز ضا زض چٷس ؾٽٱ ذٹة ٸ ثباضظـ ح٦ ّٟٷیس؛ اٲب ټط٪ع س ٥ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٶ٧ٷیس .حسا٢٭
ٖ 8سز ؾٽٱ ضا زض ظٲبٴ ؾطٲبیٻ٪صاضی زاقشٻ ثبقیس .ټط٦ساٰ ٢سضر ثٽشطی ضا ایؼبز ٦طز ،ٲیسٹاٴ زض ٶ٣بٌ
انشحی ذطیس ثیكشطی اٶؼبٰ زټیس .سك٧ی٭ ؾجس ؾطٲبیٻ٪صاضی ی٧ی اظ ٲٽٱسطیٵ ٶ٧بسی اؾز ٦ٻ ثبیس ضٖبیز
٦ٷیس .ثبضټب ٲكبټسٺقسٺ اٞطاز ٲجشسی ثب ذطیس س ٥ؾٽٱ ثرف ظیبزی اظ ؾطٲبیٻ ذٹز ضا ثٻی٥ثبضٺ
اظزؾززازٺاٶس.

http://yon.ir/l6l1D
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ٞه٭ چٽبضٰ
ٲ٣جٹٮیز زضٸٶی

ټٳطاټی ثب ضٸٶس:
نجٹضی ٸ ٲٹ٣ٞیز
ا٪ط ٶحٹٺ ؾطٲبیٻ٪صاضی اقربل ثعض ٨زٶیب ضا ػؿشؼٹ ٦ٷیس ُٗ٢بً ثٻ ایٵ ٶشیؼٻ ٲیضؾیس ٦ٻ نجٹضی ایٵ
اٞطاز ثبٖض ٲٹ٣ٞیزټبی ثؿیبضی ثطای آٴټب قسٺ اؾز .ټٳبٴَٹض ٦ٻ ٸاضٸٴ ثبٞز ٲی٪ٹیس:

ٲٵ اظ زاٶٻټبی ثلَط ثب نجط ٸ دكش٧بض زضذزټبی سٷٹٲٷس ثٯٹٌ ٲیؾبظٰ.
نجٹضی قٳب ظٲبٶی ثطٸظ ذٹاټس ٦طز ٦ٻ ؾٽبٰ ثب٦یٟیشی ٦ٻ ذطیساضی ٦طزٺایس ،ا٦ٷٹٴ اضظـ آٴ ثٻ ٶهٝ
ضؾیسٺ آٴٸ٢ز قرهیز زضٸٶی قٳب آق٧بض ذٹاټس قس .ا٪ط ثٻ شټٵ ذٹز٦ٷشط ٬ٶساقشٻ ثبقیس ٸ نجٹض ٶجبقیس
ٲٳ٧ٵ اؾز زض ټٳبٴ ٢یٳزټبی دبییٵ ؾٽٱ ذٹز ضا ثٟطٸقیس.

ٸاضٴ ثبٞز اٖش٣بز زاضز دٹ ٬اظ اٞطاز ٖؼٹ ،٬ثٻ ؾٳز اٞطاز نجٹض ټٳیكٻ زض حب ٬اٶش٣ب ٬اؾز.
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ٲیسٹاٴ زیس زاقشٵ اٖشٳبزثٻٶٟؽ ٸ نجٹضی زض ٲٹٗ٢یزټبی ؾٹزآٸض ،قٳبضا ثٻ ثبظزټی ذیٯی ذٹثی ذٹاټس
ضؾبٶس .اٞطاز ثؿیبضی ٞطیت ٦ؿت ططٸر ظیبز زض ٦ٳشطیٵ ظٲبٴ ضا ذٹضزٺاٶس اظػٳٯٻ قط٦زټبی ټطٲی ٦ٻ
ؾب٬ټب ٢ج٭ ثب ٞطیت ٲطزٰ ؾطٲبیٻ آٴټب ضا ثٻ ػیت ظزٶس.
سٳبٰ ٲك٧شر ،اظ ٦ؿت ططٸر زض چٷس ٲبٺ قطٸٔ ٲیقٹز .ا٪ط ٲٷُ٣ی ٧ٞط ٦ٷیس زض ثٹضؼ ایطاٴ ټٱ ټیچ٦ؽ
زض ؾٻ ٲبٺ ططٸسٳٷس ٶكسٺ اؾز .زض ایٵ ٲسرظٲبٴ قٳب ثٻ ؾٹز ذٹاټیس ضؾیس اٲب ططٸسٳٷس ٶرٹاټیس قس.
زاقشٵ نجط زض ؾٽبٰ ی٧ی اظ ٦بضټبی ؾرز اؾز چٹٴ زض ایٵ ٲؿیط سٹٝ٢ټبی ظیبزی ضخ ٲیزټس اسٟب٠ټبی
٪ٹٶب٪ٹٴ ق٧٭ ٲی٪یطز؛ اٲب ثبیس ثساٶیس ثٻ زؾز آٸضزٴ ؾٹزټبی ثبال زض ٲسرظٲبٴ ٦ٹسبٺ یب چٷسٲبټٻ ٲٳ٧ٵ
ٶیؿز .اٮجشٻ زض سبضید ثٹضؼ قبټس ؾٹزآٸضی ثبالی ثًٗی ؾٽبٰ ثٹزٺایٱ ٸٮی ثٻنٹضر ٲٹ٢شی نٹضر ٪طٞشٻ
اؾز .ټط٪ع ٞطیت اٞطازی ٦ٻ ثٻ قٳب ٸٖسٺ ٲیٯیبضزض قسٴ زض چٷس ٲبٺ ضا ٲیزټٷس ٶرٹضیس.

س٣ٹیز انٹ٧ٞ ٬طی
قٳب ثبیس ثشٹاٶیس ٸیػ٪یټبی ػسیسی ثٻ ذٹز ايبٞٻ ٦ٷیس .نجٹضی ٲیسٹاٶس ثٽشطیٵ ٸیػ٪ی ثطای قٳب ثبقس .ا٪ط
سٳطیٵ ٦ٷیس ثٻ ؾٽبٰ ذٹة ذٹز ظٲبٴ زټیس سب ثٻ ثٯٹ٘ ٦بٲ٭ ثطؾٷس قٳب ثٻ ی ٥ؾطٲبیٻ٪صاض ټسٞٳٷس سجسی٭
ذٹاټیس قس.
آ٪بٺ ثبقیس ٶحٹٺ َی ٦طزٴ ٲؿیط ټط ؾٽٱ ٲیسٹاٶس ٲشٟبٸر ثبقس .ی٧ی اظ قیت ظیبز ثبال ٲیضٸز ی٧ی ثب قیت
ٲٷُ٣یسطی ٲؿیط ضا َی ٲی٦ٷس .ایٵ ٲ٣بیؿٻ زضؾشی ٶیؿز ٦ٻ ؾٽبٰ ذٹز ضا ٶؿجز ثٻ ثبظزټی ی ٥ؾٽٱ
زی٫ط ثؿٷؼیس ٸ زضٶٽبیز ثٻ ذٹز ث٫ٹییس ثبیس ٞطٸـ ضا اٶؼبٰ زټٱ .ټط قط٦ز ثٷب ثٻ سٹاٶبیی آٴ ثبیس ؾٷؼیسٺ
قٹز.
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حرکت با شیب تند

حرکت با شیب مالیم
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ٲٳ٧ٵ اؾز ټٳبٴ قط٦شی ٦ٻ قیت نٗٹز ٦ٳشطی ایؼبز ٲی٦ٷس ،ؾٹز ذیٯی ثٽشطی ضا زض ٲؼٳٕ ؾبٮیبٶٻ
ثطای قٳب ٲٽیب ٦ٷس .حشی ٲٳ٧ٵ اؾز ؾب٬ټبی ثیكشطی اظ زی٫ط قط٦زټب زضضٸٶس نٗٹزی ٢طاض زاقشٻ ثبقس.
شذیطٺ ټٳٻ ایٵ ٲُبٮت زض آذط قٳبضا ثٻ ایٵ ٶشیؼٻ ٲیضؾبٶس ٦ٻ ټط ؾٽٳی قیت سٷسسطی ثطای نٗٹز ایؼبز
٦ٷس ٶٳیقٹز ُٗ٢بً اٖشٰ ٦طز ٦ٻ ٲٹ٣ٞیز ثٽشطی ضا ایؼبز ٲی٦ٷس.
ا٦ظط اٶؿبٴټب زٸؾز زاضٶس زض ٦ٹسبٺسطیٵ ظٲبٴ ثٻ ٶشیؼٻټبی ٞٹ٠اٮٗبزٺ ثطؾٷس ٸ ثیكشطیٵ ثبظزټی ضا زضظٲبٶی
اٶس ٤ثٻ زؾز آٸضٶس .ا٪ط ایٵ انٹ٧ٞ ٬طی ضا زض ثٹضؼ زاقشٻ ثبقیس ُٗ٢بً ق٧ؿز ذٹاټیس ذٹضز.
ا٪ط ثٻنٹضر ٲٷُ٣ی ټٱ ثٻ٦٭ ؾبث٣ٻ ثٹضؼ ایطاٴ ٶ٫بٺ ٦ٷیس ٲیثیٷیس ،ا٦ظط ؾٽٱټبی ذٹة زض ٲسرظٲبٴ ی٥
ؾب ٬ثٻ ثبال ؾٹزټبی چٷس نسزضنسی ضا ایؼبز ٦طزٺاٶس .زضنٹضسی٦ٻ ټٳبٴ قط٦زټب زض ی ٥زٸضٺ ؾٻٲبټٻ
قبیس آٴچٷبٴ ثبظزټی ٶساقشٻ ثبقٷس .ټطچٻ ٲٷُ٣ی ثطذٹضز ٦ٷیس ٲیسٹاٶیس ثٻ ټسٜټبی ٶبٲٳ٧ٵ ذٹز
ٶعزی٥سط قٹیس.

دوره ساالنه

دوره  3ماهه
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سٛییطار ٶب٪ٽبٶی
ا٪ط ثب٪صقز ظٲبٴ زچبض ٚطٸض قٹیس ٸ ثٻ ذٹز اَٳیٷبٴ " 699زاقشٻ ثبقیس ثٻ ٲك٧٭ ذٹاټیس ذٹضز .ا٪ط
شټٷیز قٳب سب ایٵ حس ثعض٨قسٺ اؾز ٦ٻ ټیچ٦ؽ ثٻػع ذٹزٰ ٶٳیسٹاٶس ثٽشطیٵ سهٳیٱ ضا ث٫یطز
ٶٳیسٹاٶیس ٖ٣بیس ،آٲبضټب ٸ اَشٖبر زی٫طاٴ ضا ٢جٹ٦ ٬ٷیس.
ا٪ط زاٶف ٦ؿتقسٺ آٴ٢سضی ټؿز ٦ٻ زض ثحطاٴټب سٹاٶؿشٻ ٶؼبرثرف قٳب ثبقس ٢بث٭اٖشٳبز اؾز
زضنٹضسی٦ٻ ٶجٹزٺ ثبیس زٸثبضٺ ٧ٞط ٦طز .قٳب زضظٲبٶی ٲیسٹاٶیس زؾز اظ ٦ؿت زاٶف ثطزاضیس ٸ  ٍ٣ٞثٻ
ذٹزسبٴ ٲش٧ی ثبقیس ٦ٻ ثٻٖٷٹاٴٲظب ٬اظ  69ٲٗبٲشسی ٦ٻ اٶؼبٰ ٲیزټیس  5ٲٗبٲٯٻ ٲٹ٣ٞیزآٲیع ثبقس.
زضحبٮی٦ٻ اٖش٣بز ٲٵ ایٵ اؾز چٹٴ ثبظاض ټطضٸظ زض حب ٬سٛییط ٸ دیكطٞز اؾز ٲب ټٱ اظ دیكطٞز ٶجبیس ٚبٞ٭
قٹیٱ .ټٳیكٻ ثبیس اَشٖبر ذٹز ضا ٦بٲ٭سط ٸ ثٻضٸظضؾبٶی ٦ٷیٱ.
ټط سهٳیٱ ٖؼٹالٶٻ ُٗ٢بً ثٻ يطض قٳب ذٹاټس ثٹز ٸ ؾٹز ایٵ ٦بض ٶهیت ٦بض٪عاضی ٸ زی٫ط اٞطاز ؾٹزػٹ ذٹاټس
قس .ټط سٛییط ٶٓطی ثبیس ثب انٹ ٬ٸ ٲٷُ ١زضؾشی ثبقس ٍ٣ٞ .زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٲؿبئ٭ حبقیٻای ٲیسٹاٶس آطبض
ٲرطثی ضا ایؼبز ٦ٷس .ثبضټب اسٟب ٠اٞشبزٺ ٦ٻ اٞطاز ٶٓط ذٹز ضا ثٻؾطٖز سٛییط ٲیزټٷس ایٵ ٲٹيٹٔ ضا ٲیسٹاٴ
زض ن ٝذطیس یب ٞطٸـټبیی ٦ٻ ثٻی٥ثبضٺ ػٳٕ قسٺ ٸ سٛیط حبٮز زازٺاٶس ثٻٸيٹح زیس.

ٲؿش٣٭ ٧ٞط ٦ٷیس
ؾٗی ٦ٷیس ټٳبٶٷس ا٦ظطیز اٞطاز زض ثبظاض حط٦ز ٶ٧ٷیس اظ ټط ضٸقی ثطای ټؼٹٰ ثٻ ؾٽبٰ زٸضی٦ٷیس .ثٻ زٮی٭
قطایٍ ا٢شهبزی ٦كٹض ثب ٦ٹچ٥سطیٵ ذجط ذٹة ٸ ثس ټٳٻ ثٻی٥ثبضٺ ثٻ ؾٳز ثًٗی ؾٽبٰ حط٦ز ٲی٦ٷٷس.
چٹٴ شټٵ ٲب ٶٳیسٹاٶس ٲشٟبٸر ٧ٞط ٦ٷس زض ذیٯی ٲٹا ٕ٢ثب ایٵ ػٳٗیز ضٸاٶٻ ؾٽبٰ ثیاضظـ ٲیقٹیٱ .چٹٴ
ٶٳیسٹاٶیٱ سهٳیٱ زضؾشی ث٫یطیٱ ټٳعٲبٴ ٲُبث ١ثب ټٳٻ ذطیس یب ٞطٸـ ضا اٶؼبٰ ٲیزټیٱ.
ٶ٧شٻ ثٗسی ایٵ اؾز ایٵ ؾیؿشٱ ا٪ط زض شټٵ ٶٽبزیٷٻ قٹز ٲیسٹاٶس سٳبٰ ؾطٲبیٻ ٲب ضا ثٻ ٶبثٹزی ث٧كبٶس .دؽ
ثبیس ثشٹاٶیس اؾش٣ش ٬شټٷی ذٹز ضا ٪ؿشطـ زټیس .ټطچ٣سض ذٹزسبٴ ثشٹاٶیس سهٳیٱ٪یطی ٦ٷیس ٸ ضاٺ ذٹز ضا
زض دیف ث٫یطیس ثٻ ٞطٲٹ ٬ٲٹ٣ٞیز ٶعزی٥سط ذٹاټیس قس.
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ا٪ط ثب ی٥ضٸٶس ؾطٲبیٻ٪صاضی سٹاٶؿشیس ٲٗبٲشر ذٹثی ضا اٶؼبٰ زټیس ثٻټیچٸػٻ ق ٥ٶ٧ٷیس ٸ آٴ ضا ازاٲٻ
زټیس .ا٪ط َج ١ایٵ ؾیؿشٱ ؾٽبٲی ضا ذطیس ٦طزیس ،دؽ ثٻ ذٹزسبٴ ایٳبٴ زاقشٻ ثبقس .زی٫ط ٞطنزټبی
ؾطٲبیٻ٪صاضی ضا ٦ٷبض ث٫صاضیس .ثٻ ضٸـ ذٹز ٲؿیط ضا ازاٲٻ ثسټیس.

زضؾشی ٲؿیط اٸٮیٻ
ثؿیبضی اظ اٞطاز ؾٽبٰ زضؾشی ضا اٶشربة ٲی٦ٷٷس اٲب ثب زیسٴ اٸٮیٵ ٦بټف ٢یٳز احؿبؼ ذُط ٲی٦ٷٷس آٴ
ؾٽبٰ ضا ٲیٞطٸقٷسٚ .بٞ٭ اظ ایٷ٧ٻ ایٵ ٦بټف ٢یٳز ثطای ایؼبز ثؿشط ٢یٳشی سك٧ی٭قسٺ اؾز .دؽ اظ ٲسسی
ؾٽٱ زٸثبضٺ ثٻ ضقس ٦طزٴ ازاٲٻ ٲیزټس .ثبیس سٹػٻ زاقشٻ ثبقیس ذیٯی اظ قط٦زټب ٲٳ٧ٵ اؾز ثب ٦بټف
٢یٳز ٲٹاػٻ قٹٶس ٸ ٶجبیس ثٻضاحشی ؾٽٱ ذٹز ضا ثب٢یٳز دبییٵسط ثٻ قرم زی٫طی س٣سیٱ ٦ٷیس .ا٪ط زض اثشسا
ٖٹاٲ٭ سك٧ی٭زټٷسٺ ضٸٶس نٗٹزی ضا زضؾز ثٻ زؾز آٸضزٺایس ثٻټیچٸػٻ ٶ٫طاٴ ٶكٹیس .سطزیس ضا ٦ٷبض
ث٫صاضیس ٸ ثساٶیس ثب ی ٥ټٟشٻ ٦بټف ٢یٳز ٶٳیسٹاٴ ٟ٪ز ؾٽٱ زض حب ٬ضیعـ اؾز.

افت قیمت برای کسب
اهداف باالتر
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زض ذیٯی اظ ٲٹا ٕ٢ؾٽبٰ ثیف اظ " 89اٞز ضا سؼطثٻ ٲی٦ٷٷس .اٞطاز ظیبزی ٶباٲیس قسٺ ٸ ؾٽبٰ ثؿیبض ثباضظـ
ذٹز ضا ٲیٞطٸقٷس؛ اٲب ٖسٺ ثؿیبض ظیبزی قطٸٔ ثٻ ػٳٕ٦طزٴ ؾٽبٰ ٲی٦ٷٷس .زٮی٭ آٴټٱ ایٵ اؾز ٦ٻ ا٦ظط
قط٦زټبی ثباضظـ ،زض ظٲبٴټبی ٦ٹسبټی اٞز ٢یٳز ذٹز ضا ججشاى ٲی٦ٷٷس .حط٦ز نٗٹزی ضا زض دیف
ٲی٪یطٶس ٸ زٸثبضٺ ثٻ ؾٹزآٸضی ذٹاټٷس ضؾیس.
ا٪ط قٳب ؾٽبٰ ذٹز ضا َجٞ ١یٯشطټبیی ٦ٻ ثطای ذٹز سٗطی٦ ٝطزٺایس اٶشربة ٲی٦ٷیس ٸ ؾٽٱټبی دشبٶؿی٭ ثبال
زض ثبظاض ضا ذطیساضی ٦طزٺایس ثبیس ثٻ ایٵ اٞز ٢یٳزټب زض ٦ٹسبٺٲسر ثیسٹػٻ ثبقیس .چٹٴ ثٻٲحى قطٸٔ ضٸٶس
ػسیس زض َی ٲسرظٲبٴ ٦ٹسبٺ سٳبٰ ایٵ اٞز ٢یٳزټب ػجطاٴ ٲیقٹز.
قط٦زټبی ثؿیبضی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ چٷسیٵ ٲبٺ ٲیسٹاٶس ضٸٶس ٶعٸٮی آٴټب َٹ ٬ث٧كس .ثٻٖٷٹاٴٲظب 49" ٬اٞز
٢یٳز ضا ایؼبز ٦طزٺاٶس اٲب  ٍ٣ٞزض چٷس ټٟشٻ ټٳیٵ اٞز ٢یٳز ػجطاٴ قسٺ ٸ ثٻ ؾٹزآٸضی ضؾیسٺ اؾز.
اٞطاز ٲجشسی ثب ؾٽبٰ احؿبؾی ثطذٹضز ٲی٦ٷٷس ٸ اٲ٧بٴ زاضز ؾٽبٰ ثباضظـ ذٹز ضا اظ زؾز ثسټٷس ٸ زی٫ط
٦بضی ػع ٶٓبضٺ ٦طزٴ ثبظاض ٶٳیسٹاٶٷس اٶؼبٰ زټٷس؛ اٲب ثب٪صقز ظٲبٴ ثٻاقشجبٺ ذٹز دی ٲیثطٶس .ا٪ط ثبټٹـ
ثبقیس ثبیس ایٵ اسٟب٠ټب ضا یبززاقز ٦ٷیس سب ثشٹاٶیس زض آیٷسٺ اظ س٧طاض ایٵ ٲؿئٯٻ ػٯٹ٪یطی ٦ٷیس ٸ اظ ایٵ
سؼطثٻټب اؾشٟبزٺ ٦ٷیس.

سحط٦بر ٦ٹچ ٥ٶٳٹزاض
ثطای ضؾیسٴ ثٻ اټسا ٜثعض ٨سٛییط ٲؿیطټبی ػعئی ٸػٹز ذٹاټٷس زاقز .ا٪ط ٸا٦ٷف ثٻ آٴټب ٶكبٴ زټیس ثٻ
اټسا ٜذٹز ٶٳیضؾیس .آ٪بٺ ثبقیس سٳبٰ سحط٦بر ٦ٹچ ٥ثركی اظ ٲؿیط قٳب ذٹاټٷس ثٹز .ثب٪صقز ظٲبٴ
ثؿیبضی اظ ایٵ سٛییط ٲؿیطټبی ٦ٹچ ٥ثطای قٳب س٧طاضی قسٺ ٸ ثٻضاحشی اظ ٦ٷبض آٴټب ٖجٹض ذٹاټیس ٦طز.
ثبیس ٲطا٢ت ثبقیس ،ا٪ط ایٵ ذُبټب ضا ٦ٳشط اٶؼبٰ زټیس ،ثٻ ٶ ٕٟقٳبؾز ٸ ثٻ ټس ٜزض شټٵ ذٹزذٹاټیس
ضؾیس.
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هدف قیمت سهم

تغییر مسیرهای جزئی سهم

تغییر مسیرهای زیاد در سهم و
افزایش شیب سهم
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ټیچ ظٲبٴ ثٻَٹض احؿبؾی ٶجبیس زض ؾطٲبیٻ٪صاضی سٛییط ػٽز زاز .ثبیس ثشٹاٶیس ثب سٳطیٵ ٸ ٦ؿت ٲٽبضر
ثیكشط ؾٽبٰ قط٦زټبی ثباضظـ ثبظاض ضا ذطیساضی ٦ٷیس .آٴٸ٢ز ٲیسٹاٶیس ثطای چٷس ؾب ٬ؾٽبٰزاض آٴ قط٦ز
ثٳبٶیس ٸ ثبظزټی ثؿیبض ظیبزی ٦ؿت ٦ٷیس.
ا٪ط ثرٹاټیس ؾٽبٲی ضا ذطیساضی ٦ٷیس ٦ٻ زض ټط زٸضٺ ؾٻٲبټٻ ثرٹاټیس ثب ی ٥ؾٽٱ زی٫ط ػبی٫عیٵ ٦ٷیس
ٲؿیط ذٹثی زض دیف ضٸی قٳب ٶرٹاټس ثٹز .ثسسطیٵ اسٟب ٠ٸ سأ٦یس ٲٵ ایٵ اؾز ا٪ط ؾیؿشٱ ٧ٞطی قٳب ایٵ
ثبقس ٸ ثٻ ایٵ ق٧٭ ثرٹاټیس ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زټیس ثٻ ؾٹزټبی ذٹثی ٶرٹاټیس ضؾیس.

دٯ٧بٴ نٗٹز
٢ٯٻټبیی زض٪صقشٻ ؾٽٱ ٸػٹز زاضز .ثٻضاحشی ٲیسٹاٶیس اظ آٴټب ثطای ټس٢ ٜیٳز آیٷسٺ ؾٽٱ زض ٶٓط ث٫یطیس.
زض ضٸٶسټبی نٗٹزی ؾٽبٰ ٲیسٹاٶٷس ی٧ی دؽ اظ زی٫طی ٢ٯٻټبی ٪صقشٻ ذٹز ضا ق٧ؿشٻ ٸ ٢ٯٻټبی ػسیسی
ضا ایؼبز ٦ٷٷس.
ټطچ٣سض ٢ٯٻټبی ٢یٳز ثیكشطی ضا ثیبثیس ٸايح اؾز ټسٜټبی ٢یٳز زض آیٷسٺ ضا ثٽشط ٲیسٹاٶیس ٲشٹػٻ
قٹیس .الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٢ٯٻټبیی ٦ٻ ثیكشط زض ی٢ ٥یٳز س٧طاض قسٺاٶس زاضای اټٳیز ثیكشطی ٲیثبقٷس.
ثیف اظ " 59ٲٹا٢ ٕ٢یٳز ػسیس زض آٴ ٶ٣بٌ ٸا٦ٷف ٶكبٴ ٲیزټٷس.

دٯ٧بٴ ٶعٸ٬
ظٲبٶی ٦ٻ زضضٸٶس نٗٹزی ثبظ٪كز ؾٽٱ ضا ٲكبټسٺ ٦طزیس ،ٲیسٹاٶیس ثب اؾشٟبزٺ اظ ٪صقشٻ ؾٽٱ ثجیٷیس ظٲبٴ
سٹ ٝ٢ایٵ ضٸٶس ٶعٸٮی زض چٻ ٢یٳشی اؾز .ثؿیبضی اظ اٞطاز زض ټٳیٵ ثبظ٪كزټب ٲساٰ زض حب ٬ذطیس ؾٽٱ ٸ
اٞعٸزٴ ثٻ ؾٽٱ ذٹز ټؿشٷس چٹٴ ٲیزاٶٷس اټسا ٜذیٯی ثبالسطی ضا ؾٽٱ ایؼبز ذٹاټس ٦طز .زض ضٸٶسټبی
ضیعقی ٲیسٹاٴ ثب اٸٮیٵ ثبظٺ انشحی ؾٽٱ ضا ٞطٸذز .اٮجشٻ ټیچ ٶ٫طاٶی ٶجبیس ٸػٹز زاقشٻ ثبقس چٹٴ
اثعاضټبی س٧ٷی٧ب ٬ؾی٫ٷب٬ټبی ٞطٸـ ضا ثطای قٳب نبزض ٸ ذیٯی ؾطیٕسط ثب اؾشٟبزٺ اظ اثعاضټب ټكساض ٶعٸ٬
ؾٽٱ ضا ٲشٹػٻ ذٹاټیس قس.
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ضیؿ:٥
٢بٶٹٴ اٸ٬
ؾٽبٲی ٦ٻ ٢یٳز آٴټب ثبال ضٞشٻ زضٸا٪ ٕ٢طاٴ قسٺاٶس ثٻټیچٸػٻ اضظـ ذطیس ٶساضٶس .ا٪ط ٶٓط قٳب ثطای
٪طٞشٵ ٲٹٗ٢یزټبی ٦ٹسبٺٲسر اؾز ٲیسٹاٶس ٦بضثطز زاقشٻ ثبقس زض ٚیط ایٵ نٹضر ذطیس ٲٷبؾجی ٶرٹاټس
ثٹز .زض ظٲبٴټبیی ٦ٻ ؾٽٱ زچبض س٣بيبی ظیبز قسٺ ٸ اٞعایف ٢یٳز ظیبزی ضا سؼطثٻ ٲی٦ٷس ،ټط٪ع ٶجبیس
ثٻٖٷٹاٴ ؾطٲبیٻ٪صاضی ٲسرزاض ثٻ آٴ ٶ٫بٺ ٦طز .چٹٴ زضٶٽبیز زؾز قٳب اظ ؾٹز ذبٮی ذٹاټس ٲبٶس.

٢بٶٹٴ زٸٰ
ا٪ط ؾٽبٰ اضظاٶی ضا اٶشربة ٦طزیس ثبیس سٹػٻ ٦ٷیس ،زض ظٲبٴ اٞعایف ٢یٳز ثٻ ٲٷُ٣ٻ ؾٹزآٸض ثبیس آٴ ضا
ثٟطٸقیس .زض ٚیط ایٵ نٹضر ا٪ط زچبض َٳٕ قسٺ ثبقیس ټٱ ٶٳیسٹاٴ ثٻ ؾٹززټی ثطؾیسُٗ٢ .بً ثسٸٴ ټیچ
ؾٹزی اظ ؾٽٱ ػسا ذٹاټیس قس.
ذیٯی اظ ٲٹا ٕ٢ایٵچٷیٵ ا٢ساٲبسی ضا اٶؼبٰ ٲیزټیٱ ؾٽبٰ ذٹثی ضا ٲیذطیٱ اٲب زض ٢یٳز ٶبٲٷبؾجی آٴ ضا
ذطیساضی ٲی٦ٷیٱ .ایٵ ح٣ی٣ز اؾز ،ٲٗبٲٯٻ اقشجبٺ اٶؼبٰ ٸ سٳبٰقسٺ اؾز .ثبیس ؾٗی زض اٶشربةټبی ثٽشط
٦طز .ټطچٻ سٳطیٵ ثیكشطی اٶؼبٰ زازٺ ثبقیس ٲیسٹاٶیس ٶ٣بٌ ٲٷبؾتسطی ضا ثٻ زؾز آٸضیس.

اضظـ شاسی ؾٽٱ
قبیس ثطای قٳب اسٟب ٠اٞشبزٺ ثطای ذطیس ی ٥ػٟز ٟ٦ف ثٻ ٲٛبظٺای ضٞشٻ ثبقیس ٸ اظ ٞطٸقٷسٺ زض ٲٹضز ٟ٦ف
ؾإا٦ ٬ٷیس٢ ،یٳز ضا ٲیدطؾیس ،ا٪ط ٢یٳز ثٻ ٶٓط قٳب ٚیطٲٷُ٣ی ثیبیس ٲی٪ٹییس ٢یٳز ثبالیی زاضز .ثب
چبٶٻظٶی ٲیذٹاټیس ٢یٳز ٟ٦ف ضا ثٻ چیعی ٦ٻ اضظـ ٸاٗ٢ی آٴ اؾز ثطؾبٶیس ٸ ثٗس دٹ ٬دطزاذز ٦ٷیس.
چٹٴ قٳب حسؼ ظزٺایس ثٻ زٮی٭ ٦یٟیز ٸ ثطٶس ٟ٦ف ثٻٖٷٹاٴٲظب 999 ٬ټعاض سٹٲبٴ اضظـ زاضز ٸ ٶٻ ثیكشط.
ٲبی٭ ټؿشیس زض ټٳیٵ حسٸز ٢یٳز ٟ٦ف ضا ذطیساضی ٦ٷیس .زض ٲٹضز ؾٽبٰ ټٱ ثٻ ټٳیٵ ق٧٭ اؾز .ټطچٻ
ٶعزی٥سط ثٻ اضظـ ٸاٗ٢ی آٴ ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٦ٷیس اضظـ ثیكشطی ضا ثطای قٳب ثٻ ټٳطاٺ زاضز.
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ارزش ذاتی سهم نسبت
به میانگین قیمت

اضظـ شاسی زض ټٳٻ ؾٽبٰ ٢بث٭ضؤیز اؾز .ٲیسٹاٴ ٲشٹػٻ قس ؾٽٱ ضا ثبیس زض چٻ ٢یٳشی ذطیس ٦ٻ ثٻ اضظـ
ٸاٗ٢ی ذٹز ٶعزی ٥ثبقس .ثٻضاحشی ٲیسٹاٴ اظ َطی ١اثعاض « »MOVING AVREGاضظـ ؾٽٱ ضا ثٻ زؾز
آٸضز ٸ ٶؿجز ثٻ آٴ ذطیسٸٞطٸـ ضا اٶؼبٰ زاز.
ټطچٻ قٳب ٶعزی٥سط ثٻ اضظـ شاسی ی ٥ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٦ٷیس ،ٲیسٹاٶیس حسا٦ظط ؾٹز ضا ثٻ زؾز آٸضیس .ا٪ط
ثشٹاٶیس ایٵ ٶ٧شٻ ضا ی٧ی اظ انٹ٦ ٬بضی ذٹز ٦ٷیس ثٻضاحشی ٸاضز چطذٻ ٲٗبٲشر نحیح ذٹاټیس قس .ټٱظٲبٴ
ثب ٶٳٹزاض ثٻ ذطیسٸٞطٸـ ٲیدطزاظیس؛ ٸ ټٳیكٻ زض ثٽشطیٵ ٢یٳز ؾٽٱ ضا ٲیذطیس ٸ زض ثبالسطیٵ ٢یٳز ؾٽٱ
ضا ٲیٞطٸقیس.
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http://yon.ir/l6l1D

http://yon.ir/vSfnM
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ٞه٭ دٷؼٱ
دصیطٞشٵ ق٧ؿز ،قطٸٔ دیطٸظی

دبیجٷسی ثٻ سهٳیٳبر
اٞطازی ٦ٻ ثٻسبظ٪ی ٸاضز ثبظاض قسٺاٶس ثٻ زٶجب ٬ٶ٧بسی ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ آٴټب ظٲبٴ ذطیسٸٞطٸـ ضا ٶكبٴ زټس.
آٴټب ثٻ زٶجب ٬اٞطازی ټؿشٷس ٦ٻ ثشٹاٶس ضاټٷٳبیی ٲُٯٹثی ثٻ آٴټب ثسټٷس٧ٞ ،ط ٲی٦ٷٷس ٦ٻ ٲك٧٭ ضا
ٲیسٹاٶٷس اظ قرم زی٫طی ٲشٹػٻ قٹٶس.
سهٹض آٴټب ایٵ اؾز ٦ٻ ذٹزقبٴ اظ دؽ ایٵ ٲك٧٭ ٶٳیسٹاٶٷس ثطآیٷس٧ٞ .ط ٲی٦ٷٷس دبؾد ٲك٧شر ضا
قرم زی٫طی ٲیسٹاٶس ثٻ آٴټب ثسټس؛ اٲب ظٲبٶی ثٻ ٲٹ٣ٞیز ذٹاټٷس ضؾیس ٦ٻ ضاٺح٭ ضا ذٹزقبٴ ثیبثٷس.
ذٹزقبٴ زؾزثٻ٦بض قٹٶس ٸ ٲك٧٭ ضا ح٭ ٦ٷٷس.
ؾطٲبیٻ٪صاضاٶی ٦ٻ ٲسر ٦ٳی اؾز زض ثبظاض ٗٞبٮیز ٲی٦ٷٷس ایٵ ٲٹيٹٔ ضا ٲشٹػٻ قسٺاٶس ٦ٻ ثبیس ذٹزقبٴ
سهٳیٱ٪یطٶسٺ ثبقٷس .ثطزاقز آٴټب ثٻ زؾز آٸضزٴ ی ٥ؾیؿشٱ ٲٗبٲشسی ٦بضثطزی اؾز ٦ٻ ثشٹاٶس ٶشیؼٻ
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ذٹثی ضا ثٻ ټٳطاٺ زاقشٻ ثبقس؛ اٲب ایٵ ٶ٧شٻ ضا زض ٶٓط زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ ؾیؿشٱټب ٶٳیسٹاٶٷس زض ټطظٲبٶی ثطای
ؾٽبٰ ٦بضثطز زاقشٻ ثبقٷس.
ٲٳ٧ٵ اؾز س٧ٷی٥ټبی ظیبزی ضا ثیبٲٹظیس؛ اٲب ٲُٳئٷبً ټٳٻ آٴټب ضا ثٻنٹضر ی ٥د٧یغ ٶٳیسٹاٶیس ثط ضٸی
سٳبٰ ؾٽبٰ اؾشٟبزٺ ٦ٷیس .ثب٪صقز ظٲبٴ ٸ ثیكشط قسٴ ٲٽبضر ،ایٵ سٹاٶبیی ضا ثٻ زؾز ٲیآٸضیس ٦ٻ زض
ټطظٲبٶی ٸ ضخ زازی اظ چٻ س٧ٷی٧ی ثبیس اؾشٟبزٺ ٦طز ٦ٻ ثٻټیچٸػٻ ٦بض ؾرشی ٶرٹاټس ثٹز.
ثٻ زؾز آٸضزٴ ٲٹ٣ٞیز زض ٲٗبٲشر ثٻ ٶحٹٺ سهٳیٱ٪یطی ٲب ثؿش٫ی زاضز .چُٹض ثشٹاٶیٱ ؾٽبٰ ضا ثؿٷؼیٱ ٸ
ثٻ ٢ٹاٶیٵ ذٹزٲبٴ دبیجٷس ثبقیٱ .ظٲبٴ ذطیسٸٞطٸـ ،ٲیعاٴ ٶ٣سیٷ٫ی الظٰ ثطای ذطیس ؾٽٱ ،ظٲبٴ ػٯٹ٪یطی اظ
يطض ٸ...

ټٳٻ ایٵ ٖٹاٲ٭ ٲیسٹاٶس زض ٲٹ٣ٞیز ؾٽبٰزاضی قٳب سأطیط زاقشٻ ثبقس.

ػعییبر اټسا ٜٸ سهٳیٱ
سهٳیٱ٪یطی زضؾز حبن٭ زٸ ٖبٲ٭ ٲٽٱ اؾز.
 -6یبٞشٵ ح٣ی٣ز
ا٪ط ثٻ ٸاٗ٢یزټب ٶ٫بٺ ٦ٷیٱ سهٳیٱ٪یطیټبی ؾطٲبیٻ٪صاضاٴ ثؿیبض اثشسایی اؾز .ا٦ٷٹٴ اَشٖبر ظیبزی ضا
ٲیسٹاٴ اظ ایٷشطٶز ثٻ زؾز آٸضز ٸ ٲٷبثٕ ظیبزی ضا ٲیسٹاٴ ػؿشؼٹ ٦طز .ا٪ط زچبض ق٧ؿز قسیٱ ثبیس
سٹػٻ زاقز ٦ٻ اَشٖبر ضا ثٻنٹضر ٦بٲ٭ ثطضؾی ٶ٧طزٺایٱ ٸ ثٻ زٶجب ٬آٴ ٶطٞشٻایٱ.
 -2زاقشٵ اٖشٳبزثٻٶٟؽ
ا٪ط ٲب ٦ٱ ثٹزٴ زاٶكٳبٴ ضا ثذصیطیٱ ٸ ټٳچٹٴ ی ٥ؾطٲبیٻ٪صاض ٲٹ ،١ٞثب اٖشٳبزثٻٶٟؽ ٲك٧٭ ضا دی٫یطی
ٸ ح٭ ٦ٷیٱ ثٻ ټس ٜذٹز ضؾیسٺایٱ.
اٖشٳبزثٻٶٟؽ ٦بشة ا٦ظط ؾطٲبیٻ٪صاضاٴ ٲجشسی ضا ٲٹضز آظاض ٢طاض ٲیزټس .اٖشٳبزثٻٶٟؽ ٦بشة یٗٷی ثیكشط
اظآٶچٻ ٲیزاٶیٱ ثرٹاټیٱ ٶكبٴ زټیٱ .ذُطٶب٤سطیٵ ظٲبٴ ایٵ اؾز ٦ٻ ٲب ثب اَٳیٷبٴ ثط زاٶؿشٵ ٲٹيٹٖی
دبٞكبضی ٦ٷیٱ زضحبٮی٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻټیچٸػٻ زضؾز ٶجبقس.
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ا٪ط ایٵ ضٞشبض زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ازاٲٻ زاقشٻ ثبقس ٶشیؼٻ ٞبػٗٻ ثبضی ذٹاټس زاقز .ثطای ضؾیسٴ ثٻ اټساٜ
زضؾز ثبیس سٗسازی ٖٹاٲ٭ زض ثبظاض ضا چ٦ ٥ٷیس ٲظ٭ ضٸٶس ؾٽٱ ،ضٸٶس قبذم ،ٸيٗیز نٷبیٕ ،ٲیعاٴ
س٣بيبی ثبظاض ثبیس ټٳٻ ٲؿبئ٭ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز سب ثشٹاٴ ٶشیؼٻ ذٹثی ضا حبن٭ ٦طز.

اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷی ٥ذٍ ضٸٶس
قبیس ثبضټب ثط ایٵ س٧ٷی ٥سأ٦یس ٦طزٺاٰ چٹٴ ٖشض٢ٱ ؾبز٪ی سطؾیٱ ذٍ ضٸٶس ٲیسٹاٴ اَشٖبر ثؿیبض ٲٽٱ اظ
ایٵ اثعاض ثٻ زؾز آٸضز .اٞطاز ظیبزی ثٻزضؾشی اظ آٴ اؾشٟبزٺ ٶٳی٦ٷٷس ٸ چیعی ػع يطض ثٻ آٴټب ٶرٹاټس
ضؾیس .قٳب ا٪ط ټٳیٵ س٧ٷی ٥ؾبزٺ ضا ثٻذٹثی سٳطیٵ ٦ٷیس ٸ فَت کَصُگشی ایٵ س٧ٷی ٥ضا ثٻذٹثی
ثیبٲٹظیس ایي اطویٌبى سا ثِ ضوب هیدّن هیتَاًیذ ثب ّویي اثضاس ّن هعبهالت خَد سا ضشٍع کٌیذ.
ؾٹزټبی چٷس نسزضنسی ثٻ زؾز آٸضیس .اٮجشٻ ٶ٧بر ظیبزی زض ټٳیٵ اثعاض ٸػٹز زاضز ٦ٻ سٹيیحبر آٴ ضا
زض فبیلّبی تصَیشی دس ٍةسبیت ٲیسٹاٴ زیس .ا٪ط ثشٹاٶیس س٧ٷی٥ټبیی ٦ٻ آٲٹظـ ٲیثیٷیس سٳطیٵ
ظیبزی اٶؼبٰ زټیس ٸ زض ٲٗبٲشر ثٻ ٦بض ثجطیس ٲٹ٣ٞیز ضا زض زؾز ذٹز ٢طاض زازٺایس.
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خط روند نزولی

ثب اؾشٟبزٺ اظ ټٳیٵ ذٍ ضٸٶس قٳب ٶ٣بٌ ثؿیبض ذٹثی ثطای ذطیس یب ٞطٸـ ثٻ زؾز ٲیآٸضیس .دیگش اثضاسّب
ثعذ اص تحلیل ًوَداس ثب خط سًٍذ کبسایی خَد سا ًطبى هیدٌّذ .ټٳبٶٷس ٸضظـ زٸٸٲیساٶی ٦ٻ زض
انُشح ثٻ هبدس سٳبٰ ٸضظـټب ٲٗطٸ ٜاؾز ٸ ټط٦ؿی زض ایٵ ضقشٻ سٹاٶبیی ذٹثی زاقشٻ ثبقس ٲیسٹاٶس
ٖٳٯ٧طز ذٹثی ضا زض زی٫ط ضقشٻټب زاقشٻ ثبقس .زض ثبظاض ټٳیٵ ذٍ ضٸٶس ؾبزٺ ثطای قٳب ټٳبٴ ٦بضثطز ضا زاضز.
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خط روند صعودی

اؾشٟبزٺ اظ ذٍ ضٸٶس ی ٥ٶ٧شٻ ٦ٯیسی ٸ َشیی ثطای دیفثیٷی زضؾز ثبظاضاؾز .قٳب ثٻضاحشی اظ ػٽز
حط٦ز ؾٽبٰ ٲشٹػٻ ذٹاټیس قس .ټٳیكٻ ٲیسٹاٶیس ثب ضؾٱ ذٍ ضٸٶس اظ سهٳیٱ ذٹز اطویٌبى ثیطتشی دیسا
٦ٷیس ٦ٻ آیب ٲؿیط اٶشربةقسٺ زضؾز اؾز یب ذیط ٸ ثب ذیب ٬آؾٹزٺسط ٲٗبٲشر اٶؼبٰ زټیس.
ا٪ط ضٸٶس نٗٹزی ،ٶعٸٮی ٸ حشی ضٶغ ټٱ ٦ٻ ثبقس ٲیسٹاٴ ٞطنزټبی ذٹثی ضا اظ آٴ ٪طٞز .قٳب زض ی٥ضٸٶس
ضٶغ ذٹة ټٱ ٲیسٹاٶیس زضنسټبی ذٹثی ثٻ زؾز آٸضیس .سٷٽب ثب ټٳیٵ ذٍ ضٸٶس ٲٹٗ٢یز ذطیسٸٞطٸـ ذٹثی
ثٻ زؾز ٲیآٸضیس.
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خط روند رنج

http://yon.ir/l6l1D
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دی٫یطی اذجبض
اذجبض ٲطثٹٌ ثٻ ی ٥ؾٽبٰ ٲیسٹاٶس آٴ ضا سحز سأطیط ٢طاض زټس .اذجبض ذٹة ٲیسٹاٶس ٢یٳز ؾٽبٰ ضا اٞعایف
زټس ٸ زض ٲ٣بث٭ اذجبض ثس ټٱ ٲیسٹاٶس ٢یٳز ؾٽٱ ضا ٦بټف زټس .اٞطاز ظیبزی ثب اذجبض ذٹة قطٸٔ ثٻ ذطیس
ؾٽٱ ٲی٦ٷٷس؛ اٲب ثب اذجبض ثس ٦ٳشط ٦ؿی ٲیسٹاٶس ؾٽٱ ذٹز ضا ثفشٍضذ ٸ ثٻ٦ٯی زض٪یط ؾٽٱ قسٺ اؾز.
اٖشٰ ذجط ٲیسٹاٶس زض ټٳبٴ ضٸظټبی اٸ ٬سأطیطټبی ثؿیبض ذٹة ٸ ثسی ضا ثٻػب ث٫صاضز؛ اٲب ا٪ط  ٍ٣ٞی ٥ذجط
ثبقس ثٗس اظ ٪صقز چٷس ضٸظ ؾٽٱ یب ثبظاض ثٻ حبٮز ٖبزی ثبظذٹاټس ٪كز .ټٳبٴَٹض ٦ٻ زض ؾب 54 ٬ثب اٶشكبض
ذجط سٹا ١ٞثشجبم ثؿیبضی اظ قط٦زټبی ذٹزضٸؾبظی ثب ټٳیٵ ذجط ثٻ اٞعایف ٢یٳز ثیص اص  111دسصذی
ضؾیسٶس.
ثٗس اظ چٷس ٲبٺ ټٳیٵ ؾٽبٰ ذٹزضٸیی ثٻ آضاٲف ثبظ٪كشٷس .اٮجشٻ اٞطاز حطٞٻای اظ ټٳیٵ ثبظٺ چٷسٲبټٻ
ثٻاٶساظٺ چٷسیٵ ؾب ٬ؾٹزی ٦ٻ ثبٶ ٥ثٻ آٴټب دطزاذز ٲی٦ٷس زض ٲسر چٷس ٲبٺ ثٻ زؾز آٸضزٶس .ثٗس اظ
ټیؼبٴټبی ایؼبزقسٺ ٸ اٞعایف ٢یٳز ،ؾٽبٰ ذٹزضٸیی زٸثبضٺ ثٻ حبٮز ٶعٸٮی حط٦ز ٦طزٶس .سٳبٰ اٞطاز
ثبسؼطثٻ ضٸظټب ٢ج٭ اظ سٹا ١ٞثطػبٰ ؾٽبٰ ذٹزضٸؾبظټب ضا ذطیساضی ٦طزٶس ٸ زضظٲبٶی ٦ٻ ټیچ ټیؼبٴ ذبنی زض
ؾٽٱ ٸػٹز ٶساقز ثٻضاحشی زض ثبالسطیٵ ٢یٳز ٞطٸـ اٶؼبٰ زازٺاٶس.
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افزایش قیمت سهم
ایرانخودرو 214%

افزایش قیمت سهم سایپا
397%
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ضٸظاٶٻ ذجطټبی ثؿیبض ظیبزی اظ نٷبیٕ ٲرشٯ ٝٲٷشكط ٲیقٹز؛ ٦ٻ ثؿیبض الظٰ اؾز قٳب آٴټب ضا ٲُبٮٗٻ ٦ٷیس.
ثٻضاحشی ٲیسٹاٶیس ٸ٢بیٕ ضٸظاٶٻ ؾٽبٰ ضا دی٫یطی ٦طزٺ ٸ زض ٲٹضز نٷٗز ٲٹضزٶٓطسبٴ اَشٖبر ثٻ زؾز آٸضیس.
اذجبض ،ػبی٫بٺ ثؿیبض ظیبزی زض ثٽجٹز ؾٹز قٳب زاضز .ثبیس ثساٶیس اذجبض ثركی اظ ثبظاض اؾز ٦ٻ ٲیسٹاٶس ثٻ قٳب
٦ٳ٦ ٥ٷس.
ا٪ط ؾٽٱ قٳب ثٻٸاؾُٻ ی ٥ذجط ثس ثٻ ٞطٸـټبی ظیبز زچبض قس ٸ قبټس ضٞشبضټبی ټیؼبٶی زضٞطٸـ ټؿشیس،
اٸٮیٵ ٶ٧شٻای ٦ٻ ثبیس سٹػٻ ٦ٷیس ایٵ اؾز ٦ٻ ا٪ط ؾٽٱ اظ ٢یٳز ٸاٗ٢ی ذٹز ٸ اضظـ شاسی دبییٵسط اؾز؛ اٲب
ټٷٹظ ټٳٻ ٞطٸقٷسٺ ټؿشٷس ثبیس ؾطیٕ ا٢ساٰ ٦ٷیس ٦ٻ ا٪ط ؾطٲبیٻای ثطای قٳب ثب٢یٲبٶسٺ ؾٽبٰ ذٹز ضا
افضایص زټیس زض ایٵ ٲٹا ٕ٢ذطیس یب ايبٞٻ ٦طزٴ ایٵ ؾٽبٰ ټٹقٳٷساٶٻسطیٵ ٦بض ٲٳ٧ٵ اؾز.
چٹٴ ٢یٳز ثٻ اضظـ ٸاٗ٢ی ذٹز ذٹاټس ضؾیس .ټٳیكٻ زض ټطظٲبٴ ٦ٻ ا٢ساٲی ثطای ذطیس اٶؼبٰ ٲیزټیس ثبیس
ثٻ یبز زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ ټط٪ع ثسٸٴ زض ٶٓط ٪طٞشٵ حس يطض ،ؾٽبٰ ضا ثٻ حب ٬ذٹزقبٴ ضټب ٶ٧ٷیس؛ ٸ ذٹز ضا ثٻ
ایٵ ٢ٹاٶیٵ ٦ٻ ذٹزسبٴ ٲیسٹاٶیس آٴټب ضا ثٷٹیؿیس ٲ٣یس ٦ٷیس.

ثطضؾی ټٱ٪طٸټیټبی ؾٽٱ
ا٪ط ی ٥نٷٗز زض حب ٬ایؼبز دیفظٲیٷٻای ثطای نٗٹز اؾز ٸ یب زض حب ٬نٗٹز اؾز .ٲیسٹاٴ ثب ثطضؾی
سٳبٰ قط٦زټبی حبيط زضټٳبٴ نٷٗز ثٻ ضٸٶس نٗٹزی آٴټب اَٳیٷبٴ دیسا ٦طز .حشی قط٦زټبیی ضا
ذٹاټیس یبٞز ٦ٻ اظ نٗٹز ػبٲبٶسٺاٶس ٸ قٳب ٲیسٹاٶیس آٴټب ضا زض ٢یٳزټبی دبییٵ ذطیس ٦ٷیس.
زض ی ٥نٷٗز ثطای ٲظب ٬نٷٗز زاضٸ ٲیسٹاٶیس ؾٽٱټبی ایٵ ٪طٸٺ ضا ثب ؾٽٱ ذٹز ٦ٻ زض ایٵ صٌعت اؾز
ٲ٣بیؿٻ ٦ٷیس .ثب ثطضؾی ؾٹززټی آٴټب ٲیسٹاٶیس ٲشٹػٻ قٹیس ٦ٻ آیب ٲیسٹاٴ اٶشٓبض زاقز ٦ٻ ؾٽٱ قٳب ټٱ
اظٶٓط ٲیعاٴ ؾٹزآٸضی ثب آٴټب ټٱ ؾٹ قٹز یب ذیط .ثب ایٵ ٦بض اظ سهٳیٱ ذطیس ذٹز اَٳیٷبٴ ثیكشطی دیسا
ٲی٦ٷیس.
ا٪ط ثٻٖٷٹاٴٲظب 69 ٬قط٦ز زض نٷبیٕ زاضٸؾبظی ٸػٹز زاضز  9قط٦ز اظ آٴټب قطٸٔ ثٻ حط٦ز نٗٹزی
٦طزٺاٶس ٲیسٹاٴ ٶشیؼٻ ٪طٞز ٲبث٣ی قط٦زټبی ایٵ ٪طٸٺ ثٻسجٕ زی٫ط ټٱ٪طٸټی ذٹز ضٸٶس نٗٹزی ضا زض
دیف ث٫یطٶس؛ ٸ ا٪ط ایٵ اسٟب٠ټب ضخ زټس یٗٷی سهٳیٱ قٳب ثطای ذطیس ایٵ ؾٽبٰ زضؾز ثٹزٺ ٸ ثبیس ٲٷشٓط
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ؾٹزآٸضی ؾٽٱ ثبقیس .اٮجشٻ َج ١قطایٍ ٲرشٯ ٝٲٳ٧ٵ اؾز ثًٗی اظ ؾٽبٰ ٶشٹاٶٷس ثب زی٫ط ؾٽبٰ ٪طٸٺ
ټٳبټٷ ٩قٹٶس.

ثطضؾی سٗسی٭ټبی EPS
زضټٳبٴ اثشسای ؾب ٬ػسیس ،سٳبٰ قط٦زټب ٲٹْٝاٶس ؾٹز ؾب ٬دیف ضٸ ضا اٖشٰ ٦ٷٷس .سب ؾٽبٲساضاٴ اظ آٴ
ثبذجط قٹٶس ٸ ثشٹاٶٷس ٶؿجز ثٻ ؾٹز دیفثیٷیقسٺ ،اضظیبثی ؾٽٱ ضا اٶؼبٰ زټٷس .ثب ثطضؾی ؾٽبٰ قط٦ز
ثٻٖٷٹاٴٲظب ٬دبالیك٫بٺ سٽطاٴ ٲیسٹاٴ ٲشٹػٻ قس ؾٹز ذٹثی زض ٲؼٳٕ س٣ؿیٱ ٲیقٹز یب ذیط .ی٧ی اظ ٶ٧بسی
٦ٻ ؾٹزآٸضی قط٦زټب ضا ٶكبٴ ٲیزټس اٞعایف  EPSٶؿجز ثٻ زٸضٺ ٢ج٭ اؾز ٦ٻ ټٳٻ ایٵ اَشٖبر ضا زض
ؾبیز ٦سا ٬ٲیسٹاٴ ثطضؾی ٦طز.
قط٦زټب ٲیعاٴ ؾٹز دیفثیٷیقسٺ ذٹز ضا ٲٳ٧ٵ اؾز سٗسی٭ ٦ٷٷس .ا٪ط سٗسی٭ ؾٹز ٲظجز ثبقس دؽ قٳب
ثبیس ی٣یٵ زاقشٻ ثبقیس قط٦ز زض حب ٬ؾٹزآٸضی اؾز ٸ ٲیسٹاٶس ٖشٸٺ ثط س٣ؿیٱ ؾٹز ٲٷبؾت ثب اٞعایف
٢یٳز ؾٽٱ قط٦ز ټٱ ٲٹاػٻ قٹز .زض سٗسی٭ټبی ٲٷٟی ثبیس زض سهٳیٱ ذٹز سؼسیسٶٓط ٦طزٺ ٸ زض
٢یٳزټبی ٲٷبؾت اظ ؾٽٱ ػسا قٹیس چٹٴ قط٦ز ٶشٹاٶؿشٻ ثٻ ؾٹز ٢بث٭سٹػٻ ثطؾس ٸ ٲؼجٹض ثٻ سٗسی٭ ٲٷٟی
ؾٹز قسٺ اؾز .اٮجشٻ ا٪ط سٗسی٭ ٲٷٟی ؾٹز ظیبز ٶجبقس ٲك٧٭ چٷساٶی ثطای ؾٹزآٸضی قط٦ز ٸػٹز ٶساضز.
ثب ایٵ ذجط ثبیس ا٢ساٲبر الظٰ ثطای ٞطٸـ ضا اٶؼبٰ زټیس .قط٦شی ٦ٻ سٗسی٭ ٲٷٟی ضا طجز ٲی٦ٷس ُٗ٢بً اسٟب٠
ٲٽٳی زض ؾٹزآٸضی قط٦ز ضخزازٺ ٦ٻ ٲؼجٹض ثٻ سٗسی٭ ٲٷٟی ؾٹز قسٺ دؽ ثبیس ذجطټبی قط٦ز ضا ثٻ
زؾز آٸضیس ٸ زضٶٽبیز ٞطٸـ اٶؼبٰ زټیس.
ایٵ اٲ٧بٴ ٸػٹز زاضز ثٗس اظ ذجط سٗسی٭ ٲٷٟی سب ٲسسی قط٦ز نٗٹز ضا زاقشٻ ثبقس؛ اٲب ثبیس ثساٶیس ایٵ ٍ٣ٞ
ایؼبز ټیؼبٴ ٲظجز ثطای ؾٽٱ ثٹزٺ اؾز .ؾٽبٲساضاٴ ٖٳسٺ ٪بټی ایٵ ټیؼبٶبر ضا ثطای ٞطاض ذٹزقبٴ سساض٤
ٲیثیٷٷس .ٶجبیس ٞطیت ایٵ ٲٹٗ٢یزټب ضا ذٹضز ٸ ثٻٲحى یبٞشٵ ٶ٣بٌ ذطٸع ٲٷبؾت ثٻٸؾیٯٻ اثعاضټبی س٧ٷی٧ب٬
اظ ؾٽٱ ذبضع قٹیس.
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http://yon.ir/l6l1D

اؾشطاسػیټبی سهٳیٱ اقشجبٺ
ثطضؾی ټٳٻ ٖٹاٲ٭
سٳبٰ ٖٹاٲٯی ٦ٻ ثطای ذطیس ؾٽٱ اٶؼبٰ زازٺایس ضا ثبیس ثطضؾی ٦ٷیس .ٶ٧بسی ٦ٻ ثبٖض سكریم ٶبزضؾز قسٺ ضا
دیسا ٦ٷیس .ذُبیی ٦ٻ قٳب ٶشٹاٶؿشٻایس ثجیٷیس ضا ثیبثیسُٗ٢ .بً ٲك٧٭ ضا دیسا ذٹاټیس ٦طز .زض ذیٯی اظ ٲٹإ٢
قٳب اظ ق٧ؿز زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ثبذجط قسٺایس ٸ ایٵ ٲٹيٹٔ ضا ٲیزاٶیس ٦ٻ ظٲبٴ ٞطٸـ ٞطاضؾیسٺ؛ اٲب
ٶٳیسٹاٶیس ٲٷُ ١ذٹز ضا ثٻزضؾشی ثٻ ٦بض ثجٷسیس ٸ دبٞكبضی ٲی٦ٷیس ثطای ٶ٫ٻزاضی ؾٽٱ چٹٴ ا٦ظط اٶؿبٴټب
سحٳ٭ يطض ٸ ظیبٴ ضا ٶساضٶس ٸ ثب سهٳیٱټبی احؿبؾی ٲٹاػٻ ذٹاټٷس قس.
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ظٲبٶی ٦ٻ ؾٽٱ یب ؾٽبٰ قٳب زچبض اٞز ٢یٳز قسٺ ثبیس سح٣ی٦ ١ٷیس آیب ایٵ ٲك٧٭ زض ٦٭ ؾٽبٰ ثبظاض اؾز
یب ذیط .ا٪ط قبذم ٦٭ زضضٸٶس ٶعٸٮی ٢طاض٪طٞشٻ سب ظٲبٴ اسٳبٰ ضٸٶس ٶعٸٮی قبذم ٦٭ ٶٳیسٹاٴ ٦بضی ضا اٶؼبٰ
زاز؛ اٲب ا٪ط ا٦ظط ؾٽبٰ ثٻ حبٮز ٲظجز ٲٗبٲٯٻ ٲیقٹٶس ٸ ؾٽٱ قٳب زض ثیٵ ؾٽبٲی اؾز ٦ٻ ضٸٶس ٶعٸٮی ضا زض
دیف٪طٞشٻ ،ثبیس ثساٶیس ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ٲٽٳی اؾز .ثبیس ٲشٹػٻ آٴ قٹیس ٦ٻ سٛییطاسی زضضٸٶس ٶعٸٮی اسٟب٠
اٞشبزٺ ٸ زضٶٽبیز ثبیس ؾٽٱ ضا ثٟطٸقیس.
ا٪ط ثشٹاٶیس ذٹز ضا زض ایٵ يٳیٷٻ س٣ٹیز ٦ٷیس ٦ٻ ؾٽبٰ ؾٹزآٸض ضا ؾطیٕ ٶٟطٸقیس ٸ اػبظٺ زټیس سب ؾٹزټبی
ثیكشطی ضا ػصة ٦ٷس ٸ زض ٲ٣بث٭ ؾٽبٰ ظیبٴ زٺ ضا ثٻضاحشی ثٟطٸقیس ٸ اظ ظیبٴ ثیكشط ػٯٹ٪یطی ٦ٷیس
ٲیسٹاٶیس ټٳ٫بٰ ثب اٞطاز حطٞٻای زض ثبظاض ٗٞبٮیز ٦ٷیس.
اٶشربة ٶبزضؾز ضا ټط٪ع ٶٳیسٹاٴ اٶ٧بض ٦طز .ټط٦ؿی زچبض ایٵ يطض ٸ ظیبٴ ٲیقٹز .ثبیس ثب٪صقز ظٲبٴ زض
ثبظاض ذٹز ضا س٣ٹیز ٦طز سب ثٻ انٹ ٬ٲٗبٲٯٻ٪طی ٦ٻ ثطای ذٹز سٗییٵ ٲی٦ٷیس زض ټط قطایُی ٸٞبزاض ثٳبٶیس.
ټٳٻ اٞطازی ٦ٻ زض ایٵ ثبظاض ٗٞب ٬ټؿشٷس ُٗ٢بً زض ثؿیبضی اظ ظٲبٴټب ق٧بضچی ثٹزٺاٶس ٸ ذیٯی اظ ٲٹا ٕ٢ق٧بض
قسٺاٶس .اظ دصیطٞشٵ اقشجبٺ ثبیس ٮصر ثطز چٹٴ ٲیسٹاٴ زض ٲٗبٲٯٻ ثٗس ایٵ اقشجبٺ ضا اٶؼبٰ ٶساز ٸ ثٻ ؾٹززټی
ضؾیس.

ٶجبیس ٖبق ١قس
ثؿیبضی اظ ٲٗبٲٯٻ٪طاٴ ثب٪صقز ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ اؾز ٶؿجز ثٻ ؾٽٱ ذٹز ظیبزی ذٹـثیٵ قٹٶس ٸ ثبایٷ٧ٻ ذیٯی
اظ اثعاضټب قطایٍ ٶبٲؿبٖس ؾٽٱ ضا ٶكبٴ ٲیزټٷس اٲب ذیٯیټب ٶٳیسٹاٶٷس سهٳیٱ زضؾشی ث٫یطٶس .سحز سأطیط
اذجبض ٪ٹٶب٪ٹٴ ٶؿجز ثٻ ؾٽٱ ذٹز ٚطٸض زاضٶس؛ ٲبٶٷس ٲٹعؾٹاضاٴ زض زضیب ثب ؾٽٱ ذٹز ثبال ٸ دبییٵ ٲیضٸٶس؛ ٸ
ا٢ساٲی ٶٳیسٹاٶس ٦ٷٷس.
ا٪ط قٳب زض ؾٽبٰزاضی ٖبق ١ؾٽٱټبی ذٹز قٹیس ،دؽ ثبیس حسؼ ظز ٶٳیسٹاٶیس ثسیټب ٸ ٲك٧شر آٴ ضا
ثجیٷیس .اٲ٧بٴ زاضز قٳب ح٣ی٣زټبی ٲٹػٹز ضا ٶجیٷیس.

زض ظٲبٴ ؾٽبٲساضی ثبیس ثٻ ذٹز ایٵ ٶ٧شٻ ضا ٪ٹقعز ٦ٷیس ٦ٻ ٲٵ ؾٽبٰ ضا ثٻ٢هس اٞعایف ٢یٳز
ٸ ٦ؿت ؾٹز ذطیساضی ٦طزٺاٰ ٸ ا٪ط ثبظزٺ ٲٷبؾجی ثٻ زؾز ٶیبٸضزٰ ُٗ٢بً آٴ ضا ذٹاټٱ ٞطٸذز.
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ز٬ثؿش٫ی ٸاٗ٢ی ثبیس ثٻ ؾطٲبیٻ ذٹزسبٴ ثبقس ٶٻ ثٻ ؾٽٳی ٦ٻ ذطیساضی ٦طزٺایس ٸ ا٦ٷٹٴ زض حب ٬يطض اؾز
دؽ ؾطیٕ ٖٳ٭ ٦ٵ .ا٪ط ټٳیكٻ ایٵ َطظ ٧ٞط ضا ثٻ ٦بض ثجٷسیس ٦ٻ ٲٵ ؾٽبٰ ضا  ٍ٣ٞثطای ٦ؿت ؾٹز
ذطیساضی ٲی٦ٷٱ ٸ ا٪ط ثٻ آٴ چیعی ٦ٻ دیفثیٷی ٦طزٺاٰ ٶطؾیس ا٢ساٰ ثٻ ٞطٸـ ٲی٦ٷٱٖ .شٸٺ ثط ظٲبٴ ،دٹ٬
ذٹز ضا ټٱ اظ زؾز ٶٳیزټیس.

دیفثیٷی ضٸٶس ػسیس
اظ ضٸٶسی ٦ٻ زض حب ٬ق٧٭٪یطی اؾز ،ٲُٳئٵ قٹیس .ثب آضاٲف ٦بٲ٭ ثبیس ظٲبٴ ذطٸع ٲٷبؾت ضا ثیبثیس ٸ ثب
ا٢ساٲبر ثٗسی ،يطض ذٹز ضا ثٻ ؾٹز سجسی٭ ٦ٷیس .ا٪ط قٳب ثرٹاټیس ثب نجٹضی ،ایٵ اٲ٧بٴ ضا ثٻ ذٹز ثسټیس ٦ٻ
ثب٪صقز ظٲبٴ اٶس٦ی ؾٽبٰ ثب اٞعایف ٢یٳز ٲٹاػٻ قٹز سب ٲیعاٴ يطض ٦ٳشط قٹز ،ټط٪ع ٶشیؼٻ ٶرٹاټیس
٪طٞز .ظٲبٴ ضا ثٻضاحشی اظزؾززازٺایس .زض آذط ټٱ ثب ظیبٴ اظ ؾٽٱ ػسا ٲیقٹیس.
اٮجشٻ زض ثؿیبضی اظ ٲٹا ٕ٢زیسٺقسٺ ،ؾٽٱ زض حب٦ ٬بٲ٭ ٦طزٴ ٲٹع انشحی ثٹزٺ ٸ چٹٴ اٞطاز ٲجشسی اظ ایٵ
انشح ثیذجط ثٹزٺاٶس ،زچبض اؾشطؼ قسٺ ،سطؼ آٴټب ضا ٞطا٪طٞشٻ ،ؾٽبٰ ذٹز ضا ثٻؾبز٪ی ٲیٞطٸقٷس .ا٪ط
ؾطٲبیٻ٪صاضی ثٯٷسٲسر ضا ٲسٶٓط ٪طٞشٻ ثبقیس ٲیسٹاٴ زض ثبظٺټبی انشحی ،ذطیس ټٱ اٶؼبٰ زاز .زض ٚیط ایٵ
نٹضر ثب اؾشٟبزٺ اظ ؾی٫ٷب٬ټبی ٞطٸـ ،ؾٽٱ ضا ثٟطٸقیس.
اٲب ثٻ ذبَط زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ ا٪ط ؾٽٱ ٶبسٹاٴ اظ نٗٹز ثبقس ٸ قٳب زض ٢یٳزټبی ثبالیی ذطیس ضا اٶؼبٰ زازٺ
ثبقیس .ا٪ط ثؿیبضی اظ اثعاضټب ثٻ قٳب ضٸٶس ٶعٸٮی ضا ٶكبٴ زازٺاٶس ،قٳب ثبیس ا٢ساٰ ثٻ ٞطٸـ ٦ٷیس .ا٪ط ؾٽٳی
ٲسر ظیبزی اظ ضٸٶس نٗٹزی آٴ ٲی٪صضز ٲظشً ی ٥ؾب ،٬ا٦ٷٹٴ زض حب ٬حط٦زټبی ٶعٸٮی اؾز ،ی٣یٵ زاقشٻ
ثبقیس ٦ٻ ؾٽٱ چٷس ٲبټی زض ٶعٸٞ ٬طٸ ذٹاټس ضٞز .دؽ ثسٸٴ ٲُٗٯی ؾٽٱ ضا ثٟطٸقیس.
ثبیس ثشٹاٶیس ؾیؿشٱ ٧ٞطی ذٹز ضا س٣ٹیز ٦ٷیس .ا٪ط زض ثؿیبضی ٲٹا ٕ٢ٶشٹاٶیس اظ ٦ٷبض ایٵ ٲؿبئ٭ ٖجٹض ٦ٷیس،
ػع ق٧ؿز ؾٹزی ثٻ زؾز ٶرٹاټیس آٸضز.

ػٳٯٻ ثؿیبض ظیجبی ٸاضٸٴ ثبٞز «ا٪ط زض چبټی ٪یط٦طزٺایس دؽزؾز اظ ٦ٷسٴ ٪ٹزا ٬ټٱ
ثطزاضیس»
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ػبی٫عیٵ ؾٽٱ
زض ټیچ ظٲبٴ اظ َٹ ٬ؾب ٬ٶجبیس ٶ٫طاٴ دیسا ٦طزٴ ؾٽٱ ثبقیس .چٹٴ ثبظاض ثؿیبض ثعض ٨اؾز ٸ ثیف اظ 499
قط٦ز زض ثٹضؼ ایطاٴ ٸػٹز زاضز .آٴ٢سض زؾز قٳب ثبظ اؾز ٦ٻ ټط ظٲبٴ اظ ؾب ٬ؾٽبٰ ذٹثی ضا دیسا
ٲی٦ٷیس سب ثشٹاٶیس ذطیس ضا اٶؼبٰ زټیس .یب ثب ؾٽبٰ ٢جٯی ذٹز ػبی٫عیٵ ٦ٷیس ،ا٪ط ثبظزټی ٲٷبؾجی ٶساضٶس.
ټط٪ع ٶباٲیس ٶكٹیس ٸ ثٻػبی يطض ٦طزٴ زض ؾٽٱ ٢جٯی ثٻ زٶجب ٬ػبی٫عیٵ ٦طزٴ ؾٽٱ ػسیس ثبقیس .ایٵ
ثٽشطیٵ ٖ٧ؽاٮٗٳ٭ ثطای ازاٲٻ ٲٗبٲشر اؾز .ثبیس آ٪بٺ ثبقیس ټٳٻ اٶؿبٴټب اقشجبٺ ٲی٦ٷٷس ٸ ایٵ سٷٽب قٳب
ٶیؿشیس ٦ٻ زچبض اقشجبٺ قسٺایس.
ثبضټب اٞطاز ٲٹ ١ٞزض ثبظاض اقشجبټبر ذٹز ضا ٖٷٹاٴ ٦طزٺاٶس؛ اٲب زٸثبضٺ ثٻ سشـ ذٹز ازاٲٻ زازٺاٶس .ٶ٧شٻ ثؿیبض
ٲٽٳی ٦ٻ ٸػٹز زاضز ،قٳب ثبیس سٳبٰ ؾٽبٲی ضا ٦ٻ زض حب ٬يطض ټؿشٷس ثطضؾی ٦ٷیس ،ا٪ط اظ ٲٷُ١
ؾطٲبیٻ٪صاضی قٳب دیكی ٪طٞشٻ ،ثبیس ثب ؾٽبٰ ٲٷبؾت ػبی٫عیٵ قٹز.
ا٪ط ثٻ ٧ٞط ػبی٫عیٵ ثبقیس حشی زض ی ٥یب چٷس ؾٽٱ يطض ظیبزی ټٱ زاقشٻ ثبقیس ثبظټٱ ثب ذطیس ؾٽبٰ
اضظقٳٷس ٲیسٹاٶیس يطض ضا ػجطاٴ ٸ ثٻ ؾٹز ثطؾیس .ټط٪ع زض ػبی٫عیٵ ٦طزٴ ق ٥ٶ٧ٷیس ٸ َج ١ثطٶبٲٻ حط٦ز
٦ٷیس سب ثٻ ٶشیؼٻ زضؾز ثطؾیس.

ػسایی اظ ؾٽٱ
ظٲبٶی ؾٽٳی ضا ذطیساضی ٲی٦ٷیس ٦ٻ ٲیذٹاټیس ثب اٞعایف ٢یٳز ثٻ ؾٹزآٸضی ثطؾس ٸ اظ آٴ ؾٹز ثٻ زؾز
ثیبٸضیس .ا٪ط ایٵ اسٟب ٠ضخ ٶسازٺ ٸ ؾٽٱ زض حب٦ ٬بټف ٢یٳز اؾز ثبیس ثشٹاٶیس ػٯٹی يطض ضا ث٫یطیس .اٞطازی
ټؿشٷس ٦ٻ ثٻٖٷٹاٴٲظب ،٬ؾٽٳی ضا ذطیساضی ٦طزٺاٶس ٸ زچبض يطض قسٺ ٸ زٸثبضٺ ثب ټٳبٴ سٗساز ٦ٻ زض اٸٮیٵ
ذطیس اٶؼبٰ زازٺاٶس زٸثبضٺ ثٻ ټٳبٴ ٲیعاٴ ذطیس ٲی٦ٷٷس.
س٧ٷی ٥آٴټب ٦ٱ ٦طزٴ ٲیبٶ٫یٵ يطض ،ثب ذطیس ثیكشط اظ ټٳبٴ ؾٽٱ اؾز .زض ا٦ظط ٲٹا ٕ٢ؾٽٱ ټٳچٷبٴ ثٻ
ظیبٴ ازاٲٻ ٲیزټس .ایٵ زؾشٻ اٞطاز ثٻ يطضټبی ؾٷ٫یٵسط ٲیضؾٷس .زضنٹضسی٦ٻ ٲیسٹاٶؿشٷس ثب ػبی٫عیٵ
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٦طزٴ ی ٥ؾٽٱ ذٹة زی٫ط ثٻ ؾٹزټبی زٮرٹاٺ ټٱ ثطؾٷس .اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷی ٥ٲیبٶ٫یٵ ذطیس ثطای ظٲبٶی
اؾز ٦ٻ قٳب ٦بٲشً اظ اسٳبٰ ضٸٶس ٶعٸٮی ثبذجط ټؿشیس .آٴ ظٲبٴ ٸ٢ز ٲٷبؾت ثطای ٦ٱ ٦طزٴ ٲیبٶ٫یٵ ٢یٳز
ذطیس اؾز.

بهترین موقعیت برای کم کردن
میانگین قیمت خرید

روند صعودی

ا٦ٷٹٴ ظٲبٴ آٴ ضؾیسٺ ٦ٻ ؾٽٱ زض حب ٬يطض ضا زض ثٽشطیٵ ٲٹٗ٢یز ٸ زض ثٽشطیٵ ٢یٳز ٲٳ٧ٵ ثٟطٸقیس .آٴ
ضا ثب ؾٽٱ ػسیس ثب ؾٹزآٸضی ٲٷبؾت ػبی٫عیٵ ٦ٷیس سب ٖشٸٺ ثط دٹقف يطض ،قٳبضا ثٻ ؾٹز ثطؾبٶس.
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http://yon.ir/l6l1D

اؾشطاسػی زض ظٲبٴ سطزیس
سطزیس زض ذطیسٞ ،طٸـ ٸ یب حشی زض ٶ٫ٽساضی ؾٽٱ ٲیسٹاٶس ثٻ يطض قٳب ثبقس .ا٪ط ټطضٸظ ٦ٻ زض ثبظاض ٗٞبٮیز
ٲی٦ٷیس سؼطثیبر ذٹز ضا یبززاقز ٦ٷیس ،زض ایٵ ٲٹا ٕ٢ٲیسٹاٶس ثٻ قٳب ٦ٳ٦ ٥ٷس ٦ٻ ٪طٞشٵ چٻ سهٳیٳی
٦بضایی ثٽشطی ضا ثطای قٳب زاضز.
ا٪ط ٲؿیطی ضا اٶشربة ٦طزٺایس ثبیس ٲؿئٹٮیز آٴ ضا ثذصیطیس .ظٲبٶی ٦ٻ ٲشٹػٻ اقشجبٺ ذٹز قسٺایس ثبیس اظ
حؽ دكیٳبٶی ٸ ؾطذٹضز٪ی ٖجٹض ٦ٷیس .ټیچ٪بٺ زض ٲٗبٲشسی ٦ٻ سطزیس زاضیس ٸاضز ٶكٹیس ٸ یب ا٪ط آٴ ؾٽبٰ
ضازاضیس ،ثٻؾطٖز ثطضؾی ٦ٷیس ٦ٻ ا٪ط زض اٞعایف ٢یٳز ٶبسٹاٴ ټؿشٷس ٸ ثٷیبز ذٹثی ضا زض حب ٬حبيط ٶساضٶس
اظ آٴټب ٪صض ٦ٷیس .ظٲبٴ قٳب زض حب ٬ؾذطی قسٴ اؾز .چٻثؿب ؾٽٱ ػسیسی ضا اٶشربة ٦ٷیس ٸ ثٻ ؾٹز
ثطؾیس.

دؽ ؾٽٱ ضا ثٻ حب ٬ذٹزـ ضټب ٶ٧ٷیس حشی ظٲبٶی ٦ٻ زض حب ٬ؾٹزآٸضی ثبقس.
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ثطآٸضز ٲیعاٴ ذطیسٸٞطٸـ
ثٗس اظ ټط ٞه٭ ٲبٮی قٳب ٲیسٹاٶیس اَشٖبر قط٦زټب ضا ثطضؾی ٦ٷیس .دیفثیٷی ٞه٭ ٲبٮی ثٗس ضا زاقشٻ
ثبقیس .ا٪ط اَشٖبر ٲٷشكطقسٺ ذٹثی ثٻ زؾز آٸضزیس ؾٽٱ ضا ٶ٫ٻزاقشٻ ٸ ا٪ط ثطزاقز قٳب اقشجبٺ ثٹزٺ
ثشٹاٶیس ا٢ساٰ ثٻ ٞطٸـ ٦ٷیس.
سٳبٰ ؾٽبٲی ٦ٻ ثٻنٹضر سٹٮیسی ټؿشٷس ،ٲیسٹاٴ ٲیعاٴ سٹٮیس ٸ ٞطٸـ آٴټب ضا ٶؿجز ثٻ زٸضٺ ٢ج٭ ثطضؾی
٦طز .ټط اَشٖبسی زض ٲٹضز قط٦ز ٶیبظ زاضیس ثٻضاحشی ٢بث٭زؾشطؾی ٸ سح٣ی ١اؾز .ثب ثطضؾی آٴټب ٲیسٹاٶیس
اظ سطزیس زض ؾٽٱ ذٹز اَٳیٷبٴ دیسا ٦ٷیس .ټطچ٣سض ؾٹزآٸضی قط٦ز ضا ثٽشط ثطضؾی ٦ٷیس ٲیسٹاٶیس آیٷسٺ
ؾٽٱ ضا ثٽشطٲشٹػٻ قٹیس.

ایؿشبزٴ زض ٲٗبٲشر
ټیچ٪بٺ ی٥ضٸٶس نٗٹزی ٢سضسٳٷس ثطای ی٧ی زٸ ٲبٺ ثٻ ٸػٹز ٶرٹاټس آٲس .چٷسیٵ ٲبٺ َٹ ٬ٲی٦كس سب
ی٥ضٸٶس نٗٹزی زچبض سٛییط ضٸٶس قٹز .اٮجشٻ اؾشظٷب ټٱ ٸػٹز زاضز؛ اٲب ثٻَٹض٦ٯی ا٪ط ضٸٶس نٗٹزی سبظٺ
سك٧ی٭قسٺ ثبقس ٲیسٹاٴ ثطای ی ٥یب زٸ ؾب ٬اظ آٴ ضٸٶس ؾٹز ثٻ زؾز آٸضز .دؽ ا٪ط زض ٲؿیط زچبض سٛییط
ضٸٶس قسٺایس آٴ ضا ٲسیطیز ٦ٷیس .ا٪ط ٲٹعټبی انشحی ثبقس ثٻټیچٸػٻ ٶجبیس ٶ٫طاٴ ثبقیس.
اثعاضټب زض ٦ٳ ٥ثٻ قٳب ثؿیبض سأطیط زاضٶس .ٸ٢شی چٷس اثعاض ثٻ قٳب حط٦ز نٗٹزی ضا ٶكبٴ ٲیزټٷس زی٫ط
ٶجبیس سطزیسی ٸػٹز زاقشٻ ثبقس ٸ زض ٲٗبٲشر ثبیس ایؿشبز٪ی ٦ٷیس سب ثٽشطیٵ ٶشیؼٻ ضا ثطای قٳب ٞطاټٱ ٦ٷس.
ټطچ٣سض زض ی٥ضٸٶس نٗٹزی ثشٹاٶیس ثٳبٶیس ُٗ٢بً ؾٹز قٳب ټٱ ثیكشط ذٹاټس ثٹز؛ اٲب اٞطاز ظیبزی چٹٴ
سٹاٶبیی ٶٹقشٵ ثطٶبٲٻ ٲٗبٲشسی ذٹثی ثطای ذٹز ٶساضٶس ٸ حشی ثب ٪صض ظٲبٴ ثب سٹػٻ ثٻ ٦ؿت سؼطثٻټبی ظیبز
ټٳچٷبٴ ؾٽبٰ ضا ثٻَٹض ٲطست سٛییط ٲیزټٷسُٗ٢ .بً ؾٹز ٶبچیعی ثٻ زؾز ٲیآٸضٶس.
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زٸضی اظ ؾٟبضـټبی ٲساٸٰ
ا٪ط قٳب ثشٹاٶیس ؾٽبٰ ٢بث٭اَٳیٷبٴ ثب ثٷیبز ذٹة ضا ذطیساضی ٦ٷیس ،زی٫ط ٶیبظی ثٻ ؾٟبضـټبی ٲساٸٰ ٶیؿز.
اظیَ٥ط٦ ٜبضٲعز ثبٶ ٥ٸ ٦بض٪عاضی ضا ظیبز دطزاذز ٶ٧طزٺایس ،شټٵ ذٹز ضا ټٱ ٲشٳط٦ع ثٻ ؾٽبٰ ذٹز٦طزٺایس
٦ٻ ثؿیبض ثٻ ٶ ٕٟقٳب اؾز.
زض ثؿیبضی ٲٹا ٕ٢ثب ذطیس ی ٥ؾٽٱ ٲٷبؾت ،ؾٽبٰ زی٫طی ضا ٲكبټسٺ ٲی٦ٷیس ٦ٻ قبیس ثبظزټی ثٽشطی ضا
ٶكبٴ زټٷس ،قٳبضا ٸؾٹؾٻ ٲی٦ٷٷس ثطای ذطیس ٸ ټٳیٵ ٦بٞی اؾز ٦ٻ ثطٶبٲٻ ٲكرهی ٶساقشٻ ثبقیس
ثٻضاحشی اظ ؾٽٱ ذٹة ذٹز ٲی٪صضیس ٸ آٴ ضا ٲیٞطٸقیس .قبیس ثب چٷس زضنس يطض ټٱ آٴ ضا ثٟطٸـ
ثطؾبٶیس ،چٹٴ ٢بزض ثٻ ٦ٷشط ٬احؿبؾبر ذٹز ٶكسٺایس ٸ ثطای ذطیس ؾٽٱ زی٫طی ا٢ساٰ ٲی٦ٷیس.

ایٵ ا٧ٞبض ثبٖض يطضټبی ٞطاٸاٴ ٲیقٹز چٹٴ قٳب ثٻَٹض ٲطست زٶجب ٬ؾٽٱ ثب دشبٶؿی٭ ثٽشط
ټؿشیس.
ٲٳ٧ٵ اؾز ایٵ چطذٻ ټیچ ظٲبٴ دبیبٶی ٶساقشٻ ثبقس.
چٹٴ ثٻٲحى ایٷ٧ٻ قٳب زٸثبضٺ ؾٽٳی ضا ذطیس
ٲی٦ٷیس .قبیس ثٗس اظ ی ٥ٲبٺ زٸثبضٺ ی ٥ؾٽٱ
ٲٷبؾتسط ثجیٷیس .دؽ ثٽشط اؾز حس ؾٹز ٸ حس يطض
ثطای ذٹز سٗییٵ ٦ٷیس ٸ ثطٶبٲٻ ٲٷٓٳی ثطای ذٹزسبٴ

 ،،بزرگترین اشتباه در زمان
سهامداری وسوسه شدن برای
خرید دیگر سهام است.

ثٷٹیؿیس ثٻ آٴټٱ دبیجٷس ثٳبٶیس.

اَٳیٷبٴ ثیفاظحس
ا٪ط قٳب ثٻ ذٹز اَٳیٷبٴ ظیبزی زاقشٻ ثبقیس ،ثیكشطیٵ سأطیطی ٦ٻ ضٸی قٳب ذٹاټس ٪صاقز ،ایٵ اؾز ٦ٻ
ٲٗبٲشر قٳب اٞعایف دیسا ٲی٦ٷس .چٹٴ ایٵ اَٳیٷبٴ ٦بشة ٲیسٹاٶس قٳبضا ٞطیت زټس .ثٻضاحشی قٳبضا اظ
اَشٖبسی ٦ٻ ثٻ زؾز ٲیآٸضیس ٲُٳئٵ ٲی٦ٷس ٸ ثبٖض اٞعایف ٲٗبٲشر ٲیقٹز.
ا٪طچٻ ٖسٺای ثط ایٵ ثبٸضٶس ٦ٻ اٞعایف ٲٗبٲشر ؾٹزآٸضی ضا ثبالسط ٲیثطز؛ اٲب زض ٸاٗ٢یز ثٻ ایٵ ق٧٭
ٶرٹاټس ثٹز .ا٪ط زض ثٽشطیٵ ٢یٳزټب ٸضٸز ٸ ذطٸع اٶؼبٰ ثسټیس ٦ٻ زض ثؿیبضی ٲٹا ٕ٢ایٵ قطایٍ ثطای قٳب
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ٲحیب ٶرٹاټس قس٦ .بضٲعز ٦بض٪عاضی ټٱ ثبیس دطزاذز ٦ٷیس ٸ ثٗس اظ ی ٥زٸضٺ  1ٲبٺ یب  6ؾبٮٻ ،ٲشٹػٻ
ٲیقٹیس ٦ٻ ایٵ اؾشطاسػی ٖشض٢ٱ ٗٞبٮیز ظیبز ثبظزټی چكٱ٪یطی ٶساقشٻ اؾز.

رسیدن به نقاط قیمت بسیار باال عالرقم
تغییر مسیرهای زیاد

ؾطٲبیٻ٪صاضاٴ ثبسؼطثٻ انٹالً ٲٗبٲشر ٦ٳی ضا اٶؼبٰ ٲیزټٷس .زض نٷبیٕ ظیبزی ټٱ ٲٗبٲٯٻ ٶٳی٦ٷٷس .آٴټب ثب
ٲحسٸز ٦طزٴ نٷبیٕ ٲرشٯ ،ٝشټٵ ذٹز ضا ضٸی چٷس ؾٽٱ ٖبٮی ٲشٳط٦ع ٲی٦ٷٷس.
ایٵ ٦بض ثبٖض ٦بټف ثؿیبض ظیبز ضیؿ ٥ٸ زضٶشیؼٻ ثبال ضٞشٵ ثبظزټی آٴټب ٲیقٹز .ایٵ زؾشٻ اظ اٞطاز ٍ٣ٞ
ثٻ زٶجب ٬ثبال ثطزٴ ز٢ز زض ٲٗبٲشر ټؿشٷس ٸ ثٻ ؾٽٱټبی دطثبظزٺ زی٫طی ٦ٻ ٸػٹز زاضٶس ٶ٫بٺ ٶٳی٦ٷٷس.
آٴټب ٲیزاٶٷس ا٪ط ؾٽٳی ضیؿ ٥ٸ ثبظزٺ ٲٷبؾجی ٶساقشٻ ثبقس ،اضظـ ذطیس ضا ٶساضز .ټٳیٵ ٶ٧شٻ اؾز ٦ٻ
اٞطاز سبظٺ٦بض اظ آٴټب ثیذجطٶس چٹٴ ثبیس ثشٹاٶٷس ضیؿ ٥ٸ ثبظزٺ ضا ٲحبؾجٻ ٦ٷٷس ٸ سٷٽب ثٻٸؾیٯٻ سحٯی٭
ثٷیبزی ؾٽٱ ثٻ آٴټب ذٹاټٷس ضؾیس.
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ٞه٭ قكٱ
ذطٸع اظ ثیٶٽبیز

ٲسرظٲبٴ ؾطٲبیٻ٪صاضی
قبیس ثطای قٳب اسٟب ٠اٞشبزٺ ثبقس ثطای ؾذطزٺ٪صاضی زض ثبٶ ٥ٸ زضیبٞز ؾٹز ٲبټیبٶٻ ثٻ ی٧ی اظ ثبٶ٥ټب
ٲطاػٗٻ ٦طزٺایس .ؾٹزټبی ٲكرهی ضا ثٻ ٶؿجز ٲسرظٲبٴ ؾطٲبیٻ٪صاضی ثٻ قٳب سٹيیح ٸ سٗیٵ ٲی٦ٷٷس.
ثٻٖٷٹاٴٲظب ٬زض ی ٥ؾب ٬زضنسی ضا ثٻ قٳب دیكٷٽبز ٲیزټٷس ٦ٻ ٲیسٹاٶٷس ثٻ قٳب دطزاذز ٦ٷٷس .ا٦ٷٹٴ
قٳب زض ثٹضؼ ټٱ ثبیس اؾشطاسػی ٲسر ؾطٲبیٻ٪صاضی ضا ضٖبیز ٦ٷیس .ثط اؾبؼ ٲسر ؾطٲبیٻ٪صاضی ؾٽبٰ
ٲٹضزٶٓط ضا ذطیساضی ٦ٷیس.
ثطای ٲظب ٬ا٪ط ثرٹاټیس زض ٦ٹسبٺٲسر ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦ٷیس ُٗ٢بً ثبیس ؾٽبٲی ضا ذطیساضی ٦ٷیس ٦ٻ زض
٦ٹسبٺٲسر ثٻ قٳب ؾٹز ذٹثی ضا ثسټٷس .ا٪ط ثرٹاټیس ایٵ ٢ٹاٖس ضا ثٻ ټٱ ثعٶیس ٸ ثسٸٴ ثطٶبٲٻ ذطیس ضا اٶؼبٰ
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زټیس ،ی ٥قط٦شی ضا ذطیس ٦ٷیس ٦ٻ زض ثٯٷسٲسر ثٻ قٳب ؾٹز ٲیضؾبٶس؛ اٲب زض ٦ٹسبٺٲسر ثرٹاټیس اظ آٴ
ؾٹز ٦ؿت ٦ٷیس ٲكرم اؾز ٦ٻ زچبض ٲك٧٭ ٲیقٹیس .ټط٪ع ؾٹزی ثٻ زؾز ٶیبٸضزٺ ٸ ٦بضٲعز ټٱ اظ قٳب
٦ؿط ذٹاټس قس.
ی٧ی زی٫ط اظ زالی٭ يطض ٦طزٴ اٞطاز ٲجشسی ٶساقشٵ ټٳیٵ زیس ؾطٲبیٻ٪صاضی اؾز .ثؿیبضی اظ آٴټب ؾٽبٰ
ذٹثی ضا ذطیس ٲی٦ٷٷس؛ اٲب زیس ؾطٲبیٻ٪صاضی ضا ضٖبیز ٶٳی٦ٷٷس .زچبض ټیؼبٴ ٲیقٹٶس ؾٽبٰ ذٹز ضا
ثٻضاحشی ٲیٞطٸقٷس .ثشای حشفِای ضذى دس ثبصاس هذتصهبى سشهبیِگزاسی ًکتِ ثسیبس هْوی است
کِ ضوب هلضم ثِ سعبیت آى ّستیذ.

٦ -6ٹسبٺٲسر
سٳبٰ اٞطاز ثبسؼطثٻ زض ثبظاض اٖش٣بززاضٶس ټطچٷس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦ٹسبٺٲسر ثٻٖٷٹاٴٲظب٬
ی٥ٲبټٻ ؾٹز ذٹثی ضا ثشٹاٴ ٦ؿت ٦طز؛ اٲب ُٗ٢بً ٢بزض ٶرٹاټیس ثٹز ایٵ ضٸٶس ضا ثطای ٲسر ظیبزی ازاٲٻ
زټیس .چطا٦ٻ شټٵ قٳب زچبض ذؿش٫ی قسٺ ٸ اؾشطؼ زض قٳب ظیبز ذٹاټس قس .ثب ایٵ ٸيٗیز زی٫ط
ٶٳیسٹاٶیس ثٻذٹثی ازاٲٻ زټیس .ثب ٶباٲیسی ثبظاض ضا سط ٤ذٹاټیس ٦طز ٸ یب زیس ؾطٲبیٻ٪صاضی ذٹز ضا سٛییط
ذٹاټیس زاز.

دیفثیٷیټبی ٦ٹسبٺٲسر اظٶٓط ٸاضٸٴ ثبٞز ټٳبٶٷس «صّش» خطشًبک اؾز ٸ ثبیس اظ اٞطاز
زٸض ثٳبٶس.
ا٪ط ایٵ اسٟب ٠ضخ ٶسټس آٴ ظټط ټٳٻچیع ضا ثٻ ٶبثٹزی ٲی٦كس .ػجطاٴ آٴټب ٦بضی ثؿیبض زقٹاض اؾز.
ټط٦ؿی ثشٹاٶس سؼعیٻٸسحٯی٭ ثٽشطی اظ ثبظاض ٸ قط٦زټبی ذٹة زاقشٻ ثبقس ،ټط٪ع ثٻ ٧ٞط ؾطٲبیٻ٪صاضی
٦ٹسبٺٲسر ٶرٹاټس اٞشبز.
اٲب ا٪ط ٸؾٹؾٻ ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦ٹسبٺٲسر قسٺایس ٢ٹاٖس آٴ ضا آٲٹظـ ثیٷیس .ثب ٲجٯ ٙثؿیبض ٦ٱ ٲسسی
ٲٗبٲٯٻ ٦ٷیس ،قطایٍ ضا زض٦ ٤ٷیس ا٪ط ثٻ ٶشیؼٻټبی ذٹثی ضؾیسیس ٲیسٹاٶیس ؾطٲبیٻ ذٹز ضا اٞعایف
زټیس.

اٲب ا٦یساً ایٵ ضٸـ ضا سٹنیٻ ٶرٹاټٱ ٦طز.
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 -2ٲیبٴٲسر
ؾطٲبیٻ٪صاضی ٲیبٴٲسر ٦ٻ ثٻَٹض س٣طیجی ٦ٳشط اظ قف ٲبٺ زض ی ٥ؾٽٱ ٲیسٹاٴ ظٲبٴ ٪صاقز.
ثٻٲطاست ثٻ ؾٹزټبی ثٽشطی ذٹاټیس ضؾیس .ثٻضاحشی اظ ٦بټف ٶٹؾبٶی دٹ ٬ذٹز ػٯٹ٪یطی ٲی٦ٷیس.
ضیؿ ٥ٲٗبٲشر ضا ٦بټف ٲیزټیس .ثٻ ٶؿجز ٦ٹسبٺٲسر اؾشطاسػی ثٽشطی ضا ثٻ ٦بض ٪طٞشٻایس .ٲیسٹاٶیس اظ
ټیؼبٶبر ثبظاض ٞبنٯٻ زاقشٻ ثبقیسُٗ٢ .بً ٶشیؼٻ ٲُٯٹةسطی ٶؿجز ثٻ ٦ٹسبٺٲسر ٦ؿت ذٹاټیس ٦طز.
ټٳیكٻ ثٻ یبز زاقشٻ ثبقیس زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦ٹسبٺٲسر ٸ ٲیبٴٲسر قیوت خشیذ سْن ثؿیبض ٲٽٱ
اؾز .چٹٴ ا٪ط ٶشٹاٶیس زض ٢یٳز زضؾز ٲٗبٲٯٻ ضا اٶؼبٰ زټیس ټیچ ظٲبٴ ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٶ٧ٷیس .ایٵ
حؿبؾیز ضا ثطای ٦ٹسبٺٲسر ثبیس زٸچٷساٴ ٦ٷیس .زض ایٵ ثبظٺ ظٲبٶی ٢یٳز ثؿیبض ٲٽٱ اؾز .ا٪ط اظ ضٸٶس
نٗٹزی ؾٽٱ زض آیٷسٺ ٶعزی ٥اَٳیٷبٴ زاضیس ٲیسٹاٶیس ثب ذطیسټبی ذیٯی ٦ٱ زض ٢یٳزټبی ٲٷٟی،
ؾٽٱ ضا ثٻزضؾشی زٶجب٦ ٬ٷیس .ثٻٲحى ایؼبز
ٲٹٗ٢یز ٲٷبؾت ذطیس ٦بٲ٭ ضا اٶؼبٰ زټیس.

 -8ثٯٷسٲسر
قبیس ا٦ظط ٲب زض ظٲبٴ ذطیس ؾٽبٰ ثب ذٹز
ٖٽسی ٲیثٷسیٱ ٦ٻ زض ثٯٷسٲسر ؾٽبٰزاضی

 ،،سرمایهگذاری بلندمدت
بهترین استراتژی برای
خرید سهام بنیادی است.

٦ٷیٱ؛ اٲب زض َٹ ٬ایٵ ٲؿیط ثب ٲٹاٶٗی ضٸثٻضٸ
ٲیقٹیٱ .ذیٯی ٲٹا ٕ٢ٶبذٹاؾشٻ ٲؿیط ضا سٛییط ٲیزټیٱ .یب ایٷ٧ٻ ایٵ ٸؾٹؾٻ سٛییط ٲؿیط ،ٲساٰ شټٵ ٲب
ضا آظاض ٲیزټس.
ا٪ط ثٻ ؾطٲبیٻ٪صاضاٴ ثبسؼطثٻ ٸ ٲٹ ١ٞٶ٫بٺ ٦ٷیس ،ٲیسٹاٶیس ثجیٷیس آٴټب ٶ٫بټكبٴ  ٍ٣ٞثٻ آیٷسٺ اؾز.
زضؾشٻ ٦ٻ ضٸظاٶٻ اذجبض ٸ حٹازص ضا ٲُبٮٗٻ ٲی٦ٷٷس؛ اٲب زض ٲسرظٲبٴ ؾطٲبیٻ٪صاضی آٴټب سأطیطی ٶساضز.
ثطای ؾطٲبیٻ٪صاضی زض ثٹضؼ ایطاٴ ثٽشطیٵ ٪عیٷٻ ٲیسٹاٶس ؾطٲبیٻ٪صاضی ی٥ؾبٮٻ ثٻ ثبالسط ثبقس .زض ایٵ
ظٲبٴ ټٱ ٲیسٹاٶیس اظ اٞعایف ٢یٳز ؾٽٱ ؾٹز ٲٷبؾجی ٦ؿت ٦ٷیس ،ټٱ ثب قط٦ز زض ٲؼٳٕ ؾٹز
س٣ؿیٳی قط٦ز ضا زاقشٻ ثبقیس.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت
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زض ؾطٲبیٻ٪صاضی ثٯٷسٲسر ٲیسٹاٶیس ثٻ ثب٢ی اٲٹض ظٶس٪ی ثذطزاظیس .ٶیبظی ثٻ ذطیسٸٞطٸـ ظیبزی ٶرٹاټیس
زاقز .ثب اٶشربة دٷغ ؾٽٱ ٦ٻ ثبظزټی ٲٷبؾجی زض ثٯٷسٲسر زاقشٻ ثبقٷس ټٱ ٲیسٹاٶیس اظ ضیؿ ٥ذٹز
ث٧بټیس ٍ٣ٞ .اذجبض قط٦زټب ضا ثطضؾی ٦ٷیس .ا٪ط ټٱ ؾٽٳی ثٻذٹثی سٹاٴ نٗٹز ضا ٶساضز ػبی٫عیٵ
ٲٷبؾجی ضا ثطای آٴ زض ٶٓط ث٫یطیس.

اذُبض
ٮُٟبً سٹػٻ زاقشٻ ثبقیس ٲسرظٲبٴ ؾطٲبیٻ٪صاضی ثطای ټط ٞطزی ٲشٟبٸر اؾز .ٲٳ٧ٵ اؾز ثطای قرهی
ؾطٲبیٻ٪صاضی ثٯٷسٲسر ؾٻؾبٮٻ ثبقس .ایٵ  ٍ٣ٞثٻ ذٹز قٳب ثؿش٫ی زاضز ٦ٻ چٻ ظٲبٶی ضا ثطای اٶؼبٰ
ٲٗبٲشر زض ٶٓط ث٫یطیس .چٻ ټسٞی ضا ثطای ذٹززاضیس؛ اٲب ثٻټطحب ٬ثبیس ټط ؾطٲبیٻ٪صاض ثطای ذٹز ؾیؿشٱ
ٲٗبٲشسی زاقشٻ ثبقس .ټطضٸظ ػعییبر ثیكشطی ضا ثٻ ؾیؿشٱ ذٹز ايبٞٻ ٦ٷیس سب ٶشیؼٻ ثٽشطی ٦ؿت قٹز.
اٖساز ش٦طقسٺ ثطای ؾطٲبیٻ٪صاضی ثٻنٹضر دیكٷٽبزی اؾز ٸ ټط٦ؿی ثٷب ثٻ اؾشطاسػی ٲٗبٲشسی ٲیسٹاٶس
ٲسرظٲبٴ ذبنی ثطای ذٹز سٗییٵ ٦ٷس ٸ َج ١آٴ ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زټس.

ٲسیطیز ؾطٲبیٻ٪صاضی
زاقشٵ ټس ٜٲكرم زض ټط ظٲیٷٻای ٸ ضٖبیز ٶٓٱ ثبٖض ٲٹ٣ٞیز ٲیقٹز .ثٽشطیٵ ثطٶبٲٻضیعیټبی ذٹز ضا
ثطای ضؾیسٴ ثٻ ټس ٜثٷٹیؿیس .ټٷ٫بٰ ؾطٲبیٻ٪صاضی احؿبؾی ثطذٹضز ٶ٧ٷیس .ټطظٲبٶی زچبض احؿبؾبر زض
ؾطٲبیٻ٪صاضی قسیس ثب ٲطاػٗٻ ثٻ ثطٶبٲٻ ٸ ټس ،ٜذٹز ضا س٣ٹیز ٦ٷیس.
ټٳٻ ایٵ س٧ٷی٥ټب ثبٖض ٲیقٹز قٳب ظیبز ثٻ اسٟب٢بر اَطا ٜذٹز سٹػٽی ٶ٧ٷیس .ٲؿیط زضؾز ذٹز ضا ازاٲٻ
زټیس .ٲُٳئٵ ثبقیس ثٻ ذبَط ٲبټیز ثبظاض ثطای قٳب ټیؼبٶبسی ثٻ ٸػٹز ٲیآیس ٦ٻ ثب ٦ٷشط ٬آٴ ثٻ ټسٜ
ذٹزذٹاټیس ضؾیس.
ا٪ط ثشٹاٶیس ایٵ شټٷیز ضا ایؼبز ٦ٷیس ٦ٻ زض سٳبٰ ؾب٬ټبی ؾطٲبیٻ٪صاضی ثبیس ثٻَٹض ٲطست زٶجب ٬آٲٹظـ ٸ
ػٳٕآٸضی اَشٖبر ٦بضآٲس ثٹز ٸ ټطؾب ٬اٶس٦ی ثٻ زاٶف ذٹز ايبٞٻ ٦ٷیس ،ٶ٣بیم ذٹز ضا ثطَط٦ ٜٷیس،
زضٶٽبیز ٪ٷؼیٷٻ ثعض٪ی ثٻ زؾز ٲیآٸضیس ٦ٻ ثبٖض ٲیقٹز ،ٲٹ٣ٞیز قٳب اثٗبز ثعض٨سطی ضا ایؼبز ٦ٷس.
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ټٳبٶٷس سٳبٰ ؾطٲبیٻ٪صاضاٴ ثعض ٨زٶیب ثبیس ٖٳ٭ ٦ٷیسَ .ج ١ی ٥ثطٶبٲٻ ټسٞٳٷس ػٯٹ ثطٸیس .ټیچ٦ؿی زض
زٶیب ٶٳیسٹاٶس ثب ُٗ٢یز اٖشٰ ٦ٷس سٳبٰ زاٶف ثبظاض ضا ثٻ زؾز آٸضزٺ ٸ ثٻضاحشی اْٽبض ٦ٷس ثبظاض ثٻ چٻ ؾٳشی
ٲیضٸز .ایٵ اَشٖبر زض دیفثیٷی ز٢ی١سط قٳب سأطیط ٲی٪صاضٶس .ټیچ٦ؿی ٢بزض ثٻ دیفثیٷی " 699زض ثبظاض
ٶیؿز .ټٳٻ ٲب زضٶٽبیز ی ٥اٶؿبٶیٱ ٸ ٶٳیسٹاٶیٱ ثب ٢بَٗیز آیٷسٺ ضا ثجیٷیٱ.

سكریم ظٲبٴ ٞطٸـ
انٹالً ؾٽبٲی ٦ٻ ظٲبٴ ٞطٸـ آٴټب ضؾیسٺ ثبقس ٲٳ٧ٵ اؾز ټٳچٷبٴ س٣بيبی ظیبزی ثطای آٴټب ٸػٹز زاقشٻ
ثبقس؛ اٲب قٳب ثبیس آ٪بٺ ثبقیس زض ٲٹٞ ٕ٢طٸـ ټٱ ذٹة ٖٳ٭ ٦ٷیس .ثٽشطیٵ ٢یٳز ضا ثطای ٞطٸـ اٶشربة
٦ٷیس .ټیچ ظٲبٴ ٞطیت س٣بيبټبی ظیبزی ٦ٻ ثطای ؾٽٱ ٲیقٹز ضا ٶرٹضیس٦ .بض ذٹزسبٴ ضا ثٻذٹثی اٶؼبٰ
زټیس.

زٸ ٖبٲ٭ ق٧ؿز زض ظٲبٴ ٞطٸـ:
 -6زض ظٲبٴټبیی ٦ٻ قٳب ی ٥ؾٽٱ ؾٹزآٸض ضا ذیٯی ظٸز ٲیٞطٸقیس .ذٹاؾشٻ یب ٶبذٹاؾشٻ ثٻ ایٵ ٶشیؼٻ
ضؾیسٺایس ٦ٻ ثبیس ٞطٸـ ضا اٶؼبٰ زټیس.
 -2احشٳبالً ؾٽبٲی ضا ٦ٻ يطض ظیبزی زاضٶس ثٻ ٲسر َٹالٶی ٶ٫ٻ ذٹاټیس زاقز ٸ ٲٷشٓط ػجطاٴ يطضټب
ٲیقٹیس.
ایٵ زٸ ٖبٲ٭ ثطای قٳب ٲیسٹاٶس ق٧ؿزټبی ثسی ضا ثٻ ٸػٹز آٸضز .زضٶٽبیز ثبیس َٹضی زض آیٷسٺ ٲٗبٲشر ضا
اٶؼبٰ زټیس ٦ٻ زٸثبضٺ ایٵ اسٟب ٠ضخ ٶسټس.

زضیبٞز ؾی٫ٷبٞ ٬طٸـ
اثعاضټبی ٲرشٯ ٝٲٳ٧ٵ اؾز ثب چٷس ضٸظ اذشش ٜؾی٫ٷب٬ټبی ٞطٸـ ضا ثطای قٳب ایؼبز ٦ٷٷس ٸ ٲٹٗ٢یز ضا
زض ٦٭ ثٻ قٳب ٶكبٴ ٲیزټٷس.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت
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ټطٮحٓٻ ظٲبٴ ٞطٸـ ضا ثٻنٹضر ز٢ی ١ثٻ زؾز آٸضزیس ثب ٦ٳشطیٵ اؾشطؼ ٲیسٹاٶیس ٞطٸـ ؾٽٱ ضا اٶؼبٰ
زټیس .ایٵ اثعاضټب ثب ثطضؾیټبی زضؾز ٢بزضٶس ثیكشطیٵ ٲؿیط ؾٹز ضا ثطای ٲب ٞطاټٱ ٦ٷٷس .سٳبٰ ؾی٫ٷب٬ټب ضا
ثطای ٲب اضائٻ ٲی٦ٷٷس .ٶ٧شٻای ٦ٻ ٸػٹز زاضز ثبیس انٹ ٬اؾشٟبزٺ اظ ایٵ اثعاضټب ثٻزضؾشی اٶؼبٰ ٪یطز.
اټٳیز ثؿیبضی زاضز ٦ٻ زض چٻ ظٲبٶی اظ چٻ اثعاضی ثبیس اؾشٟبزٺ ٦طز ٲبٶٷس ټٳبٴ ٶ٣بـ ٦ٻ ثطای ذٯ ١ټٷط
ذٹز اظ اثعاضټبی ٲرشٯ ٝزضػبټبی زضؾز اؾشٟبزٺ ٲی٦ٷس سب ی ٥اطط ټٷطی ایؼبز ٦ٷس .زضٶٽبیز ایٵ ٶ٧شٻ
اټٳیز ظیبزی زاضز ٦ٻ چُٹض ثبیس اثعاضټبی ٲٷبؾجی ضا ثبټٱ سط٦یت ٦طز سب ٶشیؼٻ زضؾز حبن٭ قٹز.

ثطضؾی زیس ؾطٲبیٻ٪صاضی
زض ثؿیبضی ٲٹا ٕ٢اثعاضټب ؾی٫ٷب٬ټبی ٞطٸقی ضا نبزض ٲی٦ٷٷس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ثیكشط ثطای ٦ؿبٶی ٦ٻ
٦ٹسبٺٲسر ٸ ٲیبٴٲسر ؾطٲبیٻ٪صاضی ٲی٦ٷٷس ٦بضثطز زاقشٻ ثبقٷس؛ اٲب اٞطازی ٦ٻ زیس ثٯٷسٲسرسطی زاضٶس
ثبیس ٖشٸٺ ثط اثعاضټب ذٍ ضٸٶسټبی ثٯٷسٲسر ذٹز ضا ثطضؾی ٦ٷٷس .آیب ظٲبٴ ٞطٸـ ٞطاضؾیسٺ یب ؾٽٱ زض
ٲٹعټبی انشحی ٢طاض زاضز.

سٛییط ػٽز ثب حؼٱ
ثب ٦بټف قسیس یب اٞعایفټبی ظیبز حؼٱ ٲٗبٲشر زض ضٸظټبی ٲشٹاٮی ٲیسٹاٶیس ٶ٧شٻای ضا ثطزاقز ٦ٷیس ٦ٻ
ؾٽٱ زض حب ٬سٛییط ضٸٶس ٢طاض٪طٞشٻ اؾز٦ .بټف حؼٱ ذطیس ایٵ اَٳیٷبٴ ثیكشط ثطای قٳب ایؼبز ٲی٦ٷس ٦ٻ
ظٲبٴ ٞطٸـ ؾٽٱ ٞطاضؾیسٺ ٸ ثبیس ؾٽٱ ضا ثٟطٸـ ثطؾبٶیس .سٛییط حؼٱ ثؿیبض ٦بضثطزی اؾز ٸ ثبیس ټٳیكٻ
ظیط ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز.

٦ٱ ضیؿ ٥سطیٵ ٶُ٣ٻ ذطٸع
اٞطازی ټؿشٷس ٦ٻ ظٲبٶی ٦ٻ ؾٽٱ زچبض اٞز ظیبزی قسٺ ٸ ثطای ٞطٸـ ٲطزز ټؿشٷس ٸ ؾٽٱ ضا ٶ٫ٻزاقشٻ سب
زٸثبضٺ ضٸٶس نٗٹزی ایؼبز قٹز .ایٵ ٶ٧شٻ ضا سٹػٻ ٦ٷیس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز چٷس ٲبٺ ضٸٶس ٶعٸٮی ازاٲٻ دیسا ٦ٷس.
ثحض ٲٽٳی ٦ٻ ٸػٹز زاضز ایٵ اؾز ٦ٻ زض ثبظاض ټیچ زقٳٷی ثطای قٳب ٸػٹز ٶساضز؛ اٲب ا٪ط شټٵ ذٹز ضا
ٲسیطیز ٶ٧ٷیس ټٳیٵ شټٵ ثب قٳب زقٳٷی ٦طزٺ ٸ زض ػبی زضؾز ٶرٹاټس ٪صاقز سهٳیٱ زضؾز ث٫یطیس.
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ثؿیبضی اقربل ظٲبٶی ٦ٻ ؾٽٱ ثٻاٶساظٺ زٮرٹاٺ اٞعایف ٢یٳز دیسا ٦طز ٸ ټٳچٷبٴ زضذٹاؾز ذطیسټب ضٸاٶٻ
ؾٽٱ ٲیقٹز زض ټٳبٴ قٯٹٚی ا٢ساٰ ثٻ ٞطٸـ ٲی٦ٷٷس .آٴټب ؾٽٱ ضا ٲسرټب ٢ج٭ زض ٢یٳزټبی ٝ٦
ذطیساضی ٦طزٺاٶس .ا٪ط ثشٹاٶیس ایٵ اؾشطاسػی ضا ثٻ ٦بض ث٫یطیس ُٗ٢بً ٲٹ٣ٞیز ضا زضؼ ذٹاټیس زاز .قٳب ثٻ ی٥
ٲٗبٲٯٻ٪ط حطٞٻای سجسی٭قسٺایس.
اثعاضټبی س٧ٷی٧ب ٬ٲٳ٧ٵ اؾز ٶ٣بٌ ٲرشٯٟی ثطای ذطٸع اظ ؾٽٱ ثٻ قٳب ٶكبٴ زټٷس؛ اٲب ثب٪صقز ظٲبٴ
ٲیسٹاٶیس اؾشطاسػی ذٹز ضا ثب ی ٥یب چٷس اثعاض س٧ٳی٭ ٦ٷیس .ثٽشطیٵ س٧ٷی٥ټب ثطای اػطای ز٢ی ١ثٻ زؾز
ذٹاټیس آٸضز .اظ ٲبث٣ی اثعاضټب  ٍ٣ٞثطای ح٧ٱ سأییس اؾشٟبزٺ ٦ٷیس سب ٲٷؼط ثٻ ٶشیؼٻ ٲٷبؾتسط قٹز.

ؾٽٱ ػسیس
ؾطٲبیٻ٪صاضی ثبیس ثركی اظ ظٶس٪ی قٳب قٹز .ثبیس ثٻنٹضر ٲؿشٳط دٹ ٬حبن٭ اظ ٞطٸـ ضا زٸثبضٺ
ؾطٲبیٻ٪صاضی ٦طز .ټٳیكٻ ثبیس چٷس ؾٽٱ ٲٷبؾت زاقشٻ ثبقیس .ثب ٞطٸـ ی ٥ؾٽٱ ثشٹاٶیس ػبی٫عیٵ ٲٷبؾجی
ثطای آٴ ایؼبز ٦ٷیس .ټٳیكٻ ؾٗی ٦ٷیس چطذٻ ؾطٲبیٻ٪صاضی ثٻَٹض ٲطست زض حب٪ ٬طزـ ثبقس .ثب ایٵ
س٧ٷی ٥اٞعایف سٹضٰ ٶٳیسٹاٶس ثط قٳب سأطیط زاقشٻ ثبقس .دٹ ٬قٳب ټیچ ظٲبٴ اضظـ ذٹز ضا اظ زؾز ٶرٹاټس
زاز .آ٪بټی ٸ زاٶف قٳب ثٻضاحشی ٲیسٹاٶس ایٵ ٢سضر ضا ایؼبز ٦ٷس.
ثب٪صقز چٷس ؾب ٬اظ ؾطٲبیٻ٪صاضی قٳب زض ثٹضؼ ،ا٪ط ثشٹاٶیس چٷس ؾٽٱ ضا ثٻنٹضر حطٞٻای ػسا ٦ٷیس ٸ
سٳبٰ ٲٗبٲشر ذٹز ضا  ٍ٣ٞزض چٷس ؾٽٱ اٶؼبٰ زټیس شټٵ ذٹز ضا ٲشٳط٦ع ٦طزٺایس ٸ ثب ایٵ ٦بض زضټٳبٴ چٷس
ؾٽٱ ٲٽبضر ذٹز ضا ظیبز ٦طزٺایس.
ی٣یٷبً زضنس ٲٹ٣ٞیز ذٹز ضا ثبالثطزٺایس .ټٳبٴَٹض ٦ٻ اٞطاز حطٞٻای زض ثبظاض ٞبض٦ؽ ثٻ ٲٗبٲٯٻ زض چٷس ػٟز
اضظ ٲیدطزاظٶس ٸ ٲبث٣ی ػٟز اضظټب ضا ٞطاٲٹـ ٲی٦ٷٷس .قٳب ټٱ ا٪ط ثٻٖٷٹاٴٲظب 69 ٬یب  29ؾٽٱ ضا زض زٞشط
ذٹز زاقشٻ ثبقیس ٸ سٳبٰ ػعییبر آٴټب ضا ثطضؾی ٦ٷیس ٦ٻ...
چٻ چیعی سٹٮیس ٲی٦ٷٷس؟
زضنس ٞطٸـ آٴټب ثٻ چٻ ق٧٭ اؾز؟
٢بثٯیز نبزضار ضازاضٶس؟
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سٳط٦ع ذٹز ضا ثٻ ټٳیٵ چٷس ؾٽٱ ثسټیس ٸ زی٫ط ؾٽبٰ ثبظاض ضا ٦ٷبض ث٫صاضیس.
ایٵ اَٳیٷبٴ ٸػٹز زاضز ثب ایٵ ضٸـ زضنس ٲٹ٣ٞیز قٳب ثؿیبض ثبالسط اظ ټط ٞطزی زض ثبظاض ذٹاټس قس .ایٵ
ٶ٧شٻ ٲٽٳی اؾز ٦ٻ ؾطٲبیٻ٪صاضاٴ ثعض ٨ضٖبیز ٲی٦ٷٷس .قٳب ا٪ط ثشٹاٶیس ٲؿیط ایٵ ثعض٪بٴ ضا دیسا ٦ٷیس ٸ
سب حسٸزی قرهیؾبظی ٦ٷیس ثٻ ٲٹ٣ٞیز قٳب ٦ٳ ٥ثیكشطی ٲی٦ٷس.
ټطچ٣سض ٲحسٸزٺ ٧ٞطی ثطای ذٹز ایؼبز ٦ٷیس ؾطیٕسط ثٻ ٶشیؼٻ ٲیضؾیسٞ .طو ٦ٷیس ثیٵ  499ؾٽٱ
ٲیذٹاټیس چٷس ؾٽٱ ضا زض اضظاٴسطیٵ حبٮز ذطیساضی ٦ٷیس .ٸايح اؾز ٦ٻ ٸ٢ز ظیبزی اظ قٳب ٲی٪یطز .زض
ثیٵ  29ؾٽٱ چُٹض ٧ٞط ٲی٦ٷیس؟ ٲیثیٷیس ٦ٻ ثؿیبض ضاحزسط اؾز.
ٶ٫طاٴ دیسا ٦طزٴ ؾٽبٰ ٶجبقیس ا٪ط ثٻَٹض ٲؿشٳط چٷس ٲبٺ زض ثبظاض ٗٞبٮیز ٦ٷیس سٳبٰ نٷبیٕ ذٹة ضا
ٲیسٹاٶیس قٷبؾبیی ٦ٷیس .اظ ٲیبٴ آٴټب ؾٽبٰ ذٹز ضا ٦ٷبض ث٫صاضیس ٸ سح٣ی٣بر ضا اٶؼبٰ زټیس.

ٶ٧بر ٸ سطٞٷسټب
ؾطٲبیٻ٪صاضی ثؿیبض ٦بض قیطیٷی اؾز اٞطاز ظیبزی زض اثشسا ثبٖش٢ٻ ٸاضز ٲیقٹٶس ٸ ذیٯی ظٸز ټٱ ایٵ ٲحیٍ
ضا سط ٤ٲی٦ٷٷس چٹٴ سهٹض اقشجبټی زض شټٵ زاقشٻاٶس ٸ ثب ٲح ١٣ٶكسٴ آٴټب زٮؿطز ٲیقٹٶس ٸ ٦ٷبضٺ٪یطی
ٲی٦ٷٷس.
٦ؿبٶی زضٶٽبیز ثٻنٹضر حطٞٻای ازاٲٻ ٲیزټٷس ٸ ٦بٲشً ٲٗبٲشر زضؾشی ضا اٶؼبٰ ٲیزټٷس ٦ٻ ثٻ ٲبټیز
٦ٯی ثبظاض ضؾیسٺاٶس .سطٞٷسټبی ظیبزی ثطای ذطیسٸٞطٸـ دیسا ٲی٦ٷٷس .زائٳبً ثبظاض ضا سحٯی٭ ٲی٦ٷٷس .ا٪ط
اٲؿب ٬چٷس قط٦ز ثب ؾٹززټی ذٹثی ٸػٹز زاقشٻ ثبقس ټیچ ثبیسی ٸػٹز ٶساضز ؾب ٬آیٷسٺ ټٱ ذٹة ثبقٷس.
سٳبٰ ایٵ اٞطاز ټٱ ٲساٰ زض حب ٬سٛییط ټؿشٷس ٸ ثب ثبظاض حط٦ز ٲی٦ٷٷس.

زاٶؿشٵ زٮی٭ اسٟب٢بر
ټط اسٟب٢ی ػٯٹی چكٱ قٳب ضخ زاز ٶجبیس ثٻؾبز٪ی اظ ٦ٷبض آٴ ث٫صضیس .زٮی٭ آٴ ضا ثیبثیس ٸ ټٳیٵ ٶ٧شٻ
٦ٯیسی زض َٹ ٬ظٲبٴ ٦ٹسبټی قٳبضا ثٻ یٞ ٥طز حطٞٻای ثس ٬ٲی٦ٷس .ؾٗی ٦ٷیس ټیچ ٲؿئٯٻای زض شټٵ
قٳب ٲجٽٱ ٶٳبٶس .ا٪ط ایٵ اسٟب ٠ضخ زټس ثٻ آٴ ٖبزر ٲی٦ٷیس ٸ ثٻؾبز٪ی اظ ٲؿبئ٭ ٲٽٱ ٖجٹض ٲی٦ٷیس ٸ
ټٳٹاضٺ زاٶف ذٹز ضا ٲحسٸز ٶ٫ٻ ذٹاټیس زاقز.
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ٲسیطیز قرهی
سٷٽب ضاټی ٦ٻ ثطای ٲسیطیز قرهی ٸػٹز زاضز ایؼبز ثطٶبٲٻضیعی زضؾز ثٻٲطٸضظٲبٴ اؾز .ټطچ٣سض ثطٶبٲٻ ٸ
ٶٓٱ ثٽشطی ثطای ذٹز ایؼبز ٦ٷیس ذیٯی ضاحزسط ثٻ اټسا ٜذٹاټیس ضؾیس .زض ظٲبٴ ذطیس ،ذطیس ضا اٶؼبٰ
ذٹاټیس زاز .زض ظٲبٴ ٞطٸـ ثٻضاحشی ٞطٸـ ضا اٶؼبٰ ٲیزټیس حشی ا٪ط زض يطض ثٹزیس .ټٳبٴَٹض ٦ٻ
ٲیثیٷیس ا٪ط َطظ ٧ٞط ٸ ٲٗبٲٯٻ ٦طزٴ ضا زضؾز ٦ٷیس ٲیسٹاٶیس زض ٲٹا ٕ٢حؿبؼ ثب اؾشٟبزٺ اظ ثطٶبٲٻ ٲطاح٭
ضا اٶؼبٰ زټیس ٸ ثٻ زضزؾط ٶرٹاټیس اٞشبز.

آٲبزٺای!
آیب سٳبٰ ٲطاح٭ ٸ س٧ٷی ٥ټبی ٟ٪شٻقسٺ زض شټٵ قٳب ثب٢یٲبٶسٺ اؾز؟
آیب س٧ٷی٥ټب ضا ثطای ذٹز یبززاقز ٦طزٺایس؟
آیب ٶحٹٺ دیسا ٦طزٴ ثٽشطیٵ نٷبیٕ ضا ثٻ یبز زاضیس؟
آیب ٶحٹٺ ذطیس ٸ سك٧ی٭ ؾجس ؾطٲبیٻ٪صاضی ثٻ ذبَط زاضیس؟
ا٦ٷٹٴ ظٲبٴ آٴ اؾز ٦ٻ ټٳٻ ایٵ ٲٹاضز ضا ثٻ ٦بض ثجٷسیس ٸ ثطای سٳبٰ ؾبٮٽبی ٲٗبٲٯٻ٪طی ذٹز اؾشٟبزٺ ٦ٷیس.
زض ایٷؼب  5ٲطحٯٻ اٮعاٲی ٟ٪شٻقسٺ اؾز .ؾٗی ٦ٷیس سٳبٰ ٲطاح٭ ضا اٶؼبٰ زټیس ٸ ټیچ ٶ٧شٻای ضا ٞطاٲٹـ
ٶ٧ٷیس .ٲُبٮت ٞٹ ٠حبن٭ چٷسیٵ ؾب ٬سؼطثٻ ٸ ق٧ؿزټبی ثؿیبض ثطای ضؾیسٴ ثٻ ٲٹ٣ٞیزټبی ٲٵ ثٹزٺ
اؾز .دؽ ا٪ط ثٻ زٶجب ٬حط٦ز زض ٲؿیط زضؾز ټؿشیس ټٳٻ آٴټب ضا اٶؼبٰ زټیس.
ثِ ضوب تجشیک عشض هیکٌن کِ ثْتشیي هسیش ضغلی سا ثشای خَد اًتخبة کشدُایذ .اظ اٲطٸظ ټیچ
ٲحسٸزیشی ثطای قٳب ٸػٹز ٶرٹاټس زاقز .زض ټطػبی زٶیب ٦ٻ ثبقیس ٲیسٹاٶیس ثب ٪ٹقی ٲٹثبی٭ ذٹز
٦ؿتٸ٦بض ذٹز ضا ثچطذبٶیس .ا٪ط ؾٗی ٦ٷیس دٯٻ اٸ ٬ذٹز ضا ثٻزضؾشی دكز ؾط ث٫صاضیس ٸ ؾٗی ٦ٷیس
ٲسرظٲبٴ ذٹثی زض ثٹضؼ ایطاٴ ٲٗبٲٯٻ اٶؼبٰ زټیس ،س٧ٷی٥ټب ضا ثٻ ٦بض ث٫یطیس ،ٲٽبضر ذٹز ضا ثبالسط ثجطیس،
ثٻظٸزی قٳبضا زض ثبظاض ػٽبٶی «ٞبض٦ؽ» ذٹاټٱ زیس .ثٻضاحشی زض آٴ ثبظاض ټٱ ٲیسٹاٶیس ٲٗبٲٯٻ اٶؼبٰ زټیس

زضآٲس زالضی ٦ؿت ٦ٷیس ٸ ټٳٻ آضظٸټبی ذٹز ضا ثٻ اټسا ٜذٹز سجسی٭ ٦ٷیس.
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ثیق ٥ا٪ط ثب ٖك ١ٸ ٖش٢ٻ ٦بض٦ٷیس ٸ ثبټس ٜػٯٹ ثطٸیس ثسؾز آٸضزٴ  1111دالس سٍصاًِ زض ٞبض٦ؽ ثطای

قٳب ٦بضی ثؿیبض ؾبزٺ ٸ دیفدباٞشبزٺ ذٹاټس ثٹز .ضبیذ تعجتآٍس ثبضذ؛ اهب ثِصٍدی دس دٍسُّبی
آهَصضی حشفِای فبسکس ایي هطلت سا ثِ ضوب ًطبى خَاّن داد ٍ ایي هَضَع سا ثِ
ضوب اثجبت خَاّن کشد.

ثط ٨س٣ٯت
ا٪ط ټط٦ساٰ اظ ایٵ  5ٲطحٯٻ ٲٽٱ ضا ٞطاٲٹـ ٦طزٺایس ٖؼٯٻ ٶ٧ٷیس ٸ زٸثبضٺ ټٳبٴ ٲُٯت ضا ٲُبٮٗٻ ٦ٷیس .ټط
ٲیعاٴ ٦ٻ الظٰ اؾز س٧طاض ضا اٶؼبٰ زټیس .ظٲبٴ ٪صاقشٵ ضٸی آٲٹظـ زضؾز ثٽشط اظ آٴ اؾز ٦ٻ ټطضٸظ قبټس
اظ ثیٵ ضٞشٵ ؾطٲبیٻ ذٹز ثبقیس.

 -3بررسی
شاخص صنعت

 -2بررسی
صنایع پیشرو

 -1بررسی
شاخص کل

 -4دریافت
سیگنال خرید

 -5خرید
پلکانی

 -6همراهی با
روند

 -9خرید سهم
جدید

 -8دریافت
سیگنال فروش

 -7دید سرمایه
گذاری
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http://yon.ir/vSfnM
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