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% نسبت 3
نكته قابل 
شد بايد با 
شاخص و 
ه و در پي 

ترامپ  ته
ي ايران و 
يم غاصب 
خ سازمان 
جامعه بين 
زمان ملل 
 را واجب 
ن داشتند 
گذشته به 
جمعي مي 
ته اي در 
فاده نمود 
 زير چتر 
هد شد و 
ي نصيب 
ترامپ در 
رجام يك 
 كه ايران 
 تحريم و 
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3هزار واحدي، 
 فتح نمود اما ن
دامه داشته باش
بازار است. از ش
 اياالت متحده
ست، شب گذشت
ك موهبت براي
 صعودي و رژي
د كه در تاريخ
وق ايران در ج
 و قطعنامه ساز
نش هسته اي
رشناسان اذعان
خنراني شب گ
 هاي كشتار ج
مال صالح هست
در سوريه استف
اي داعش در

ت اعمال خواه
ي هاي خود بي
هت شكست ت
بر گفت هرچند

كنند همچنان
ي توان فقط با

گزارش رو

ه 6كل با رشد 
ر واحد را نيز

گر اين روند اد
سندي فعالين ب
يس جمهوري
جلب نموده اس

و برجام را يك 
از رژيم تنها و

دريافت نمورا 
گرفت و از حقو
ك نموده است
ي نمود كه دا
گزاري ها و كار
ده است، از سخ
ت و منع سالح
ه جهت استعم
 لفظ سالخي د
ن تروريست ها

 نمود ه با قدرت
ند هرزه گويي
ي اقداماتي جه
طيف نمود و گ
ام را رعايت ك
ن نيست و نمي

 حيم

ريكه شاخص ك
هزا 180د قله 

 مي باشد كه اگ
بز موجب خرس
 و سخنراني ريي
دم را به خود ج
در دنيا متهم

ي متهم نمود و
 خنده حضار ر
ت تريبون قرار گ
 مذاكره را ترك

ياداور و مجددا
غالب خبرگ ،ير

در انزوا قرار داد
 صلح و امنيت
ل تدوين برنامه
ي دارد كه از

 اي كه اخرين
آبان 13هاي 

ن را نيز از گز
چيني ها در پي
سه فضا را تلط
ي بايست برجا
ره در باره ايران

هللا الرحمن الرح

غٍ داغ بود بطور
خودهاي اخير 

ه روز گذشته م
موع فضاي سبز
ان ملل متحد
توجه آحاد مرد

ايجاد ناامني د 
ورها را به نوعي
قضات خويش
ري ايران پشت
 است كه ميز
ي ايران دفاع و

گي  دوئل نفس
خود را بيشتر د
تور جلسه آن

يران را در حال
يه مداخله جد
 نمايد منطقه

ره به تحريم ه
د. ترامپ چين
شده است و چي
س جمهور فرانس
مه طرف ها مي
يم تنها راه چار
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 صعودي و داغٍ
ركورد شكني ه
مالت نسبت به
زد اما در مجم
 عمومي سازما
تسالمي ايران 
 را مجددا به 
ريبا تمام كشو

در بين تناق ت
 رييس جمهور
ن امريكا بوده

حقوق هسته اي
كه پس از اين

ده و ترامپ خو
سه اي كه دست
دارد!!! ترامپ اي
ايران در سوريه
ب تشكر مي

ته است و اشار
را تهديد نمود
ن را پيروز ش

مكرون رييس 
ي است و همه
افزود كه تحري

                 

وزهاي گذشته
افت و در پي ر
ش و حجم معام
 در بازار قدم
ت ساالنه مجمع
ترم جمهوري ا
ي خود ايران
تقر يكا خواند و

ود كه در نهايت
 اما پس از آن

ري نمود كه اين
 همچنين از ح
ام مي دانيم ك
 اين ميدان بود
ت ميرويم جلس
ن را بر عهده د
و مدعي است

ن فشار در ادلب
نش قرار گرفت
 با تحريم ها ر
 تجاري با چين
ي هستند، اما

يك توافق جدي
و اين نكته را
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 نيز همانند رو
شته افزايش يا

ارزش نسبي ش
تياط بيشتري
گذريم نشست
 جمهوري محت

خن پراكني هاي
راي دنيا و امري
ي حمايت نمو

است ابقه بوده
ع نمود و ياداور
ذاشته است و
سته اي را حرا
 روحاني پيروز

وز شوراي امنيت
مپ رياست آن
 معرفي نمود و
ه بابت كاستن
مريكا و متحدان
هي عدم همرا

و گفت جنگ
رياست جمهوري
ل نيست اما يك
آن بوده است و
ران روبرو شد.

 

كليت ب
بازار امروز

به روز گذش
توجه كاهش
دقت و احت

ه بگحجم ك
آن رييس

در پي سخ
تعهد بد بر

صهيونيستي
ملل بي سا
الملل دفاع
را زير پا گذ
و سالح هس
كه حسن

جلسه امرو
باشد و ترام
خاورميانه

جالب آنكه
حمايتي ام
كشور هاي
نگذاشت و
انتخابات ر
توافق كامل
پايبند به آ
تنبيه با اير
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 كه سكه 
)رسيده 1

اي كاذب 
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 بانكداري 
ن بانك از 
يز رشضد 

شاد نموده 
ه تبع آن 
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يت از آن دارد
9:30ش،ساعت 

ه است و تقاضا
ن  راحتتر از اي

مدن توسط سها
لعيد و اين سه

د رشد صنعت
يل رويايي اين
ير بانكي ها ني

اران خود را ش
عامله شد و به

گزارش رو

بار واصله حكاي
يه اين گزارش
 به خود گرفته
 نموده تا بتوان

ضه هاي سنگين
م آن را بازار بل

ك نمود كه نويد
ال بازار به تعدي
ويش شده ساي

ه بود و سهامد
حدوه منفي مع

 حيم

مي اندازيم: اخب
ن(در لحظه تهي

قمارگونهحالت 
خويشتن داري

نان شاهد عرض
ه شد كه تمام

تومان نزديك 2
ك ملت احتماال
يدر صنعت خو

اني تازه گرفته
ه ،خساپا در مح

هللا الرحمن الرح

ر سكه و ارز م
هزار تومان19 

فانه بازار ارز حا
فهيم اندكي خ

د شبند همچن
 حقوقي عرضه

200خود را به 
هاي مالي بانك
اد كه ديگر لي

ن گروه كه جا
ليدر اين گروه
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هي گذرا به بازا
ر دالر معادل
د دارند متاسف
جا دارد مردم ف

روز نيز  در نماد
ن سهم توسط

 ر هفته شد.

وبملت، قيمت خ
الر و صورت ه
ي رشد اين نما

اينغافل نشويم 
به طوري كه ل

                 

ي شويم و نگاه
تومان و ه5،5

رشناسان اعتقا
جده است كه 

 ود.

 مي گرديم امر
ميليون 105ه 

 تعطيالت آخر

ز هاي بورس و
شد بي رويه د
ديشد و در پي

 قطعه سازها غ
حت پرداخت ب

 

              

دور مي سياسي
550،000يمت 

حاليكه اكثر كار
ن التهاب گرديد
ريخي عبور نمو

ازار بورس باز
بوديم بطوريكه
ف خريد راهي

 جذاي اين روز
 با توجه به رش
عير ارز مي اند

 ي د اشتند.

ودروساز ها و
صالح و استراح
ز منفي بودند.

 

 

از فضاي س
تمام به قي
است در ح
موجب اين
حساس تار

به فضاي با
اين سهم ب

ميليون صف

ديگر نماد
هد،را ميد

طريق تسع
چشمگيري

از گروه خو
امروز به اص
سايرين نيز
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ين گزارشات م

ريا ميليارد 53

ريا ميليون 1،8

ريا ميليارد 67

ريا ميليون 46
شايان ذكر است
 اقدام به فروش

ريا ميليارد 26

پيش درآمد% 10

ريا ميليارد 27

ريا  ميليون 4،7

ريا ميليارد 13

شركت سرمايه 
ارزيابي تجديد 

گزارش رو

 گفت برايند اي

3،500 مبلغ 29
 .است

869،664 مبلغ 
 .ست

278، مبلغ 29
 .است

405، مبلغ 29
ش(.است داشته 

دارد كه انبار 

466، مبلغ 29
 .ست
02 معادل كه ه

7،855 مبلغ 29
 .است 

793،188 مبلغ
 .ست
3،134  مبلغ29
 .است 

افزايش وص
مازاد: تامين 

 حيم

توان د كه مي

 هاي كدال

1397/12/9 به 
ا داشته رشد% 1

 1397/12/29
ا داشته رشد% 6
1397/12/9 به 
ا داشته رشد% 2
1397/12/9 به 

افت% 84 قبل
سانتره روي در

1397/12/9 به 
اس داشته رشد% 
داشته درآمد ون
 .شد

1397/12/9 به 
داشته رشد% 5
م 1397/12/29 

اس داشته رشد% 
1397/12/9 به 
داشته رشد% 9

خصو در العاده
محل. 348% 

هللا الرحمن الرح

كدال مي كنند

گزارش هاهم 
منتهي مالي 
12 قبل سال به

به منتهي مالي
61 قبل سال به
منتهي مالي ل

24 قبل سال به
منتهي مالي ل
ق سال مشابه ت
هزار تن كنسا 

منتهي مالي ل
%1 قبل سال به

ميليو 1،066،9
ميباش 1/06/31
منتهي مالي 
51 قبل سال به

به منتهي مالي
%5 قبل سال به
منتهي مالي 
99 قبل سال به
ا فوق عمومي 

:سرمايه ايش
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 روانه سايت ك
 كند: ش مي

ا
سال براي ماهه
مشاب مدت به ت

م سال براي اهه
مشاب مدت به ت

سال براي ماهه
مشاب مدت به ت

سال براي ماهه
مدت به نسبت ه

10 نزديك به 

سال براي ماهه
مشاب مدت به ت
76 مبلغ ماهه 
397 به منتهي 

سال براي ماهه
مشاب مدت به ت
م سال براي هه
مشاب مدت به ت

سال براي ماهه
مشاب مدت به ت
مجمع به ره

افز .درصددرو

                 

ارشات خود را
ا خوب گزارش

م 6 عملكرد س
نسبت كه داشته 

ما 6 عملكرد س
نسبت كه داشته 
م 6 عملكرد س
نسبت كه داشته 
م 6 عملكرد س
كه است داشته 

شركت بنيادي
 .)ده است

م 6 عملكرد س
نسبت كه داشته 
12 عملكرد س

مالي سال شده
م 6 عملكرد س
نسبت كه داشته 
ما 6 عملكرد س
نسبت كه داشته 
م 6 عملكرد س
نسبت كه داشته 

مدير هيئت هاد
خو ايران سازان

 ها ي

              

 شركت ها گزا
ل شركت ها را

 ماد

 ساپا
براساس
درآمد

 نور
براساس
درآمد

 مراه
براساس
درآمد

 افق

براساس
درآمد
اين ش
ننمود

براساس ارس
درآمد

براساس ارسا
ش بيني

براساس وب
درآمد

براساس زاميا
درآمد

براساس اوه
درآمد

 وساز
پيشنه
محورس
دارايي

 

 

اين روزها
باشد و حال
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خو


