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هفت سین ات را خودت بساز
یک قاب آینه زیبا تهیه و با هنر دکوپاژ آن را زیباتر کنید.
تخـم مـرغ هـای خـام سـفالی را نیـز مـی توانید بـا ذوق و هنر خـود رنگ آمیزی و زیباسـازی
کنید.
کاشـت سـبزه بسـیار سـاده اسـت ،مخصوصا سـبزه ماش که بسـیار پرپشـت رشـد می کند و
زیبایی چشـم نـوازی دارد.
می توانید به راحتی شـمع بسـازید یا حداقل شـمع های سـاده تهیه و آن ها را تزیین کنید.
سـعی کنید شـمع ها با آینه تان هماهنگی داشـته باشـد.
سمنو و شیرینی عید را هم می توانید با مختصر آموزش  ،خودتان بپزید.
سال پر برکتی داشته باشید.

بهـار نـرم نرمـک از راه مـی رسـد و ایـن را مـی توان از هیجـان موجود در جامعـه و مردم متوجه
شـد .نقطـه اوج ایـن هیجـان تالقـی اسـفند و فروردیـن اسـت ،یعنـی دقیقا لحظه شـروع سـال
نـو .ایرانـی هـا از قدیـم االیـام ایـن لحظه را گرامـی میدارند و بـه میمنت آن سـفره ای زیبا می
گسـترانند ، .سـفره هفت سین.
خرید اقالم سـفره هفت سـین تقریبا هزینه زیادی دارد .شـما می توانید کمی سـلیقه به خرج
بدهیـد و بـا خالقیـت هفـت سـین خـود ر ا بسـازید و در هزینـه هـای روزهای قبـل از عید خود
صرفـه جویی کنید.
ظـروف زیبـای سـفالی خـام را بـا قیمت مناسـب تهیه و با سـلیقه خود طراحـی و رنگ آمیزی
کنیـد و هفت سـین خـود را در آنها بچینید.

روش های زیباسازی مکان های به ظاهر کم اهمیت منزل

تراس یا ابلکن

زیبا سازی مزنل چقدر متام یم شود؟
معصومه جمالی
روزنامهنگار

قـدم بـه آخریـن شـنبه سـال گذاشـتیم .قطعـا در همـه خانـه هـا کارهـای خانه تکانـی رو به پایان اسـت ،همه جـا بوی تمیزی مـی دهد و اهـل خانه در پـی انجام ریـزه کاری های باقیمانده هسـتند
کـه بـا خیالـی راحـت پـا بـه سـال نـو بگذارنـد .ماهـم در دخل و خرج این هفته با پیشـنهاد تغییرات کم هزینه برای حمام ،سـرویس بهداشـتی ،حیـاط و تراس پرونـده خانه تکانی امسـال را می بندیم
 .شـما مـی توانیـد بـا ایجـاد تغییـرات جزئـی و کـم هزینـه در این فضاهـا تاثیر مثبـت آن را در حال و هـوای منزل خـود تجربه کنید؛ با ما همراه باشـید.

حمام

هرچنـد حمـام فضـای کمـی از منـزل را بـه خـود اختصـاص می
دهـد و از دیـد مهمانـان نیـز خارج اسـت اما اگر تغییـرات انرژی
بخـش و کوچکـی در آن ایجـاد کنیـد حتمـا حـس خوبی به شـما
دسـت خواهـد داد.یکـی از مهمتریـن چیزهـا در حمـام نور اسـت
چـون معمـوال حمـام هـا فضاهایـی بسـته دارنـد و از نـور طبیعی
بـی بهـره مـی ماننـد  ،شـما مـی توانیـد بـا نور سـفید رنـگ چند
المـپ ال ای دی کـه مصـرف بسـیار کمـی دارنـد در حمـام نـور
کافـی و فضـای دلبـازی داشـته باشـید .وجـود یک یا چند شـمع
معطـر هـم باعـث زیبایـی و بـوی مطبـوع در حمـام خواهـد شـد
 .مـی توانیـد شـمع هـا را بـا گل هـای خشـک یـا صـدف و گوش
ماهـی تزییـن کنیـد تـا زیباتر شـوند  .اگر میله های جـا حوله ای
بـی رنـگ و رو شـده انـد آنهـا را رنـگ بزنیـد یـا تعویـض کنیـد.
تعویـض یـا جرمگیری سـردوش نیز حمام دلچسـب تـری را برای
شـما بـه ارمغان مـی آورد.
اگـر کاشـی هـای حمـام یـک رنـگ اسـت سـعی کنیـد بـا اضافه
کـردن یـک رنـگ دیگـر محیـط را بانشـاط کنیـد .ایـن کار بـا
اسـتفاده از برچسـب هـای ضـدآب روی یـک ردیـف از کاشـی ها
ممکـن مـی شـود .قیمـت ایـن برچسـب ها کـه نوع آینـه ای آن
هـم در بـازار موجـود اسـت از متری ۱۳هـزار تومان آغاز میشـود
و تـا متری۵۰هـزار تومـان مـی رسـد .حولـه ها را تعویـض کنید.

از رنـگ هـای شـاد بـرای حولـه هـا اسـتفاده وسـعی کنیـد تـا
میـان تمـام وسـایل حمـام از کابینـت گرفتـه تـا حولـه هـا نوعی
هماهنگـی رنگـی ایجـاد کنیـد .پـرده حمـام هـم تاثیر زیـادی بر
محیـط دارد ،اگـر مـی توانیـد آن را تعویـض کنیـد و در انتخـاب
رنـگ آن هماهنگـی بـا سـایر رنـگ هـای موجـود در حمـام را در
نظـر داشـته باشـید .پـرده حمـام دارای رنـج قیمتـی متفاوتـی
نیسـت .شـما مـی توانیـد مرغـوب تریـن آن را بـا قیمـت ۵۰هزار
تومـان خریـداری کنید.
بـه خاطـر مرطـوب بـودن فضـا حتمـا در حمـام از آینـه هـای
مرغـوب اسـتفاده کنیـد .در نظر داشـته باشـید آینه هـای بزرگ
بـه فضـا وسـعت می دهنـد ،از این قابلیـت در حمام های کوچک
مـی تـوان بـه خوبـی بهـره بـرد .همچنیـن مـی توانیـد بـا قـاب
گرفتـن آینـه یـا تعویض قـاب قدیمی آن تغییر زیبا و دلنشـینی
بـه وجـود بیاوریـد .قیمـت قـاب بـرای آینـه بـه میـزان زیـادی
بسـتگی بـه انـدازه آینـه و کیفیـت جنـس قـاب دارد.با اسـتفاده
از سـبدهای حصیـری بـه وسـایل داخـل حمـام و حولـه هـا نظم
بدهیـد  .ایـنکار جلـوه خوبی بـه حمام می دهد .امـروزه در مغازه
هـای پالسـتیک فروشـی انواعـی از باکس های زیبای پالسـتیکی
وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه قیمـت ارزان ترشـان از سـبد هـای
حصیـری عمـر بیشـتری دارنـد .قیمـت ایـن باکـس ها بر حسـب
انـدازه از هشـت هـزار تومـان تـا ۲۵هـزار تومان متغیر اسـت.

رسویس هبداشیت

سـرویس بهداشـتی در منازل جزو کم اهمیت ترین فضا ها محسـوب
می شـود  ،البته در سـال های اخیر به خاطر آپارتمانی شـدن زندگی
ها و قرار گرفتن در فضای داخلی منزل  ،سـرویس بهداشـتی بیشـتر
مورد توجه قرار گرفته اسـت .سـعی کنید همیشـه از خوشـبوکننده
هـای مطبوع اسـتفاده کنید .اسـتفاده از طرح هـای راه راه افقی روی
دیـوار فضـا را بزرگتـر جلوه می دهـد ،از دیوارنماهای سـه بعدی نیز
مـی توانیـد بـرای این منظـور بهره ببرید  .اسـتفاده از پـادری با طرح
و رنـگ زیبـا ،آینـه هـای بـزرگ بـا قـاب و تزیینـات کوچـک به فضا
نشـاط می بخشند.
قـراردادن گلهایـی کـه خیلـی بـه نـور نیـاز ندارنـد یـا تراریـوم در
سـرویس بهداشـتی شـاید دور از ذهـن به نظر بیاید اما اگـر اینکار را
انجـام دهیـد جلـوه زنده و چشـمگیری در فضا به وجـود خواهد آمد.
قیمـت یـک تنـگ تراریوم سـاده حـدود ۴۰تـا ۸۰هزار تومان اسـت.
مـی توانیـد بـا اسـتفاده از هنر دکوپاژ کابینت یـا کمد کوچک موجود
در سـرویس بهداشـتی را زیباسـازی کنید و نمای شـیک و به روزی
بـه آن بدهیـد .دکوپـاژ هنـری زیبا و آسـان اسـت که با آمـوزش های
موجـود در اینترنـت بـه راحتـی آن را یـاد مـی گیریـد .بـرای انجـام
ایـن هنـر نیـاز بـه یـک طرح قابـل انتقال ،چسـب بیندر و کریسـتال
سـرونیک داریـد .قیمـت حدودی این مـواد برای انجام یـک دکوپاژ با
انـدازه متوسـط حـدود ۲۰هـزار تومـان در می آید.

تـراس یـا بالکـن هـا تنهـا فضـای بـاز منـازل آپارتمانـی هسـتند که
متاسـفانه بعضـی هـا از آن بـه عنـوان محـل نگهـداری وسـایل کـم
اسـتفاده و بـی ارزش اسـتفاده مـی کننـد و علاوه بـر شـلوغی جلوه
زشـتی را نیـز از بیـرون بـه منـزل خـود مـی دهنـد ،در حالیکه می
تـوان آنجـا را بـا چیدمـان زیبـا بـه محـل دنجی بـرای اسـتراحت و
هواخـوری اعضـای خانـواده تبدیل کرد  ،فضای شـاد و انرژی بخشـی
کـه بتـوان بـا مکث چند دقیقـه ای در آنجا خسـتگی از تن بدر کرد.
مـی توانیـد بـا چنـد پیشـنهاد زیـر بـه داد تراس یـا بالکـن منزلتان
برسید.
اگـر فضـای کافـی داریـد مـی توانیـد یـک میـز بـا چنـد صندلی یا
مبلمـان کوچـک در آنجـا قـرار دهیـد و چـای عصرانـه را دور هـم
در تـراس نـوش جـان کنیـد .البتـه ایـن پیشـنهاد اندکـی پـر هزینه
اسـت بـرای مقتصدانـه تـر کـردن آن مـی توانیم یـک راه حل خوب
بـه شـما ارائـه دهیـم .در فضـا هـای مجـازی خالقیـت هـای زیبایی
بـرای درسـت کـردن مبلمـان اینچنینـی وجـود دارد .مانند درسـت
کـردن نشـیمنگاه به وسـیله تایر هـای قدیمی که بـرآورد هزینه الزم
بـرای ایـن کار بـا احتسـاب اینکـه تایرهـا را داشـته باشـید چیـزی
حـدود ۱۰۰هـزار تومـان اسـت .گلهای طبیعـی جزو مـوارد اولیه در
دکوراسـیون تـراس هـا هسـتند  ،از گلدان هایی بـا رنگ های متنوع
کـه بـه سـقف  ،دیـوار یـا نرده هـای بالکن نصب می شـوند اسـتفاده
کنیـد تـا علاوه بـر اینکه به شـما نشـاط می بخشـند فضـای زیادی
اشـغال نکننـد ،درختچـه هـای کوچک نیـز گزینه های خوبـی برای
تراس ها هسـتند  .برای دانسـتن قیمت زیبا سـازی محیط با گلدان
بـه مقالـه هفتـه پیـش مراجعـه کنید .با اسـتفاده از شـمع هـای زیبا
درون شیشـه هـای بلا اسـتفاده مربـا ،فانـوس های قدیمی یا ریسـه
هـای زیبـای ال ای دی مـی توانید در شـب نیز جلوه چشـم نوازی به
تـراس منزل خود بدهید .سـاختن فانوس تقریبـا از مواد دور ریختنی
میسـر مـی شـود امـا هـر متـر رشـته ال ای دی حـدود ۲۰تا۵۰هزار
تومـان هزینه برمـی دارد.

حیاط

می توانید با استفاده از
هنر دکوپاژ کابینت یا
کمد کوچک موجود
در سرویس بهداشتی را
زیباسازی کنید و نمای
شیک و به روزی به آن
بدهید .دکوپاژ هنری
زیبا و آسان است که با
آموزش های موجود در
اینترنت به راحتی آن
را یاد می گیرید .برای
انجام این هنر نیاز به
یک طرح قابل انتقال،
چسب بیندر و کریستال
سرونیک دارید

اگـر جـزو آن دسـته از افـراد هسـتید کـه شـانس داشـتن حیـاط
را داریـد قـدر آن را بدانیـد و بهتریـن اسـتفاده را از آن ببریـد.
تغییـر سـبک معمـاری هـا و ماشـینی شـدن جوامع صفـای خانه و
زندگـی هـا را کمتـر کـرده اسـت امـا وجـود حیاط مرحمـی بر این
زخـم مـی توانـد باشـد.اگر در حیاط خـود درخت نداریـد باغچه ای
کوچـک درسـت کنیـد و در آن درخـت بکاریـد .درخـت هـا قادرند
بیشـترین جلـوه بهاری را به منزل شـما ببخشـند .مـی توانید از در
حیـاط تـا ورودی منـزل چمـن بکاریـد و از بیـن چمن ها مسـیری
را بـا سـنگ هـای مختلـف ایجـاد کنید؛ البتـه این پیشـنهاد نیز در
ردیـف پیشـنهاد هـای الکچـری طبقه بنـدی می شـود .قیمت هر
متـر مربـع چمن کاری حـدود ۵۰تا۱۰۰هزار تومـان آب می خورد.
بـه ایـن مبلغ،هزینـه سـنگ فـرش هـا را نیـز بایـد اضافـه کـرد .با
چیدمـان گلـدان هـای زیبـا بـه موازات هـم نیز مسـیر زیبایی برای
عبـور هـر روزه تـان ایجـاد مـی شـود .چیـدن میـز و چنـد صندلی
در سـایه درختـان حیـاط نیـز فضایی برای نوشـیدن چـای عصرانه
و گـپ و گفـت هـای صمیمانـه خانوادگـی بـه وجـود مـی آورد .با
اسـتفاده از السـتیک هـای بلا اسـتفاده خودروهـا هـم مـی توانید
باغچـه هـای کوچـک متحـرک درسـت کنیـد تـا در صـورت لـزوم
بتوانیـد آنهـا را جابـه جـا کنیـد .اختصـاص دادن بخشـی از دیوار
حیـاط بـه آویـزان کـردن و چیدمـان گلـدان هایی با گلهـای آویز
نیـز جلـوه چشـم نـوازی ایجاد مـی کند .

راهبرد معامالتی در روزهای پایانی!

مروری بر روندهای مهم بازار سرمایه در روزهای پایانی سال
شـاخص کل بـورس تهـران طـی هفتـه
جواد غیاثی
ماقبـل پایانـی سـال ،سـرانجام از مـرز
بورس
کارشناس
روانـی  167هزار واحد عبـور کرد؛ مرزی
کـه طی سـه مـاه اخیـر ،چند بـار لمس
شـده امـا فتـح نشـده و بعـد از آن کلیت بـازار مجدد وارد روند نزولی شـده
بـود .امـا طـی هفتـه گذشـته ،بـا اقبال بـازار بـه نمادهـای بـزرگ و دارای
نسـبت قیمـت بـه درآمـد مناسـب ،نـه تنهـا در روز دوشـنبه ،شـاخص به
سـطح  167هـزار واحـد رسـید بلکـه طـی دو روز پایانـی هفتـه نیـز روند
صعـودی ادامـه یافـت تـا شـاخص کل بـه سـطح  169هـزار  115واحـد
برسـد تا نسـبت به سـطح ابتدای هفته ،حدود پنج هزار واحد رشـد کرده
باشـد.تحلیل گـران معتقدنـد کـه با عبور شـاخص از این سـطح ،می توان
گفـت کـه بـازار از وضعیـت خنثی خـارج شـده و وارد روند صعودی شـده
اسـت .برخـی تحلیـل گـران تکنیکال ،پیـش بینی می کنند که شـاخص
تـا مقاومـت بعـدی در سـطوح  180هـزار واحـد بـه مـرور رشـد کنـد .در
کنـار ایـن روندهـا ،افزایـش قابـل توجـه ارزش معامالت در روزهـای اخیر،
مخصوصـا عبـور از سـطح هـزار میلیـارد تومـان در برخـی روزهـا ،نیـز به
عنـوان نشـانه ای مثبـت ارزیابـی مـی شـود .با همـه این ها ،باز هـم انتظار
وقوع روندهای جهشـی شـاخص بسـیار ضعیف و نامعقول اسـت .چنانچه
طـی رونـد صعـودی هفتـه اخیـر هـم دیدیـم ،بـازار بـر مبنـای نمادهای
بنیادیـن بـا نسـبت قیمـت بـه درآمـد مناسـب رشـد خواهد کـرد و بعید
اسـت حتی در تک گروه ها هم شـاهد رشـد یکدسـت تمام نمادها باشـیم.

عطش خرید ،البته اب مبنای تحلییل قوی

بـه عنـوان مثـال در گـروه فوالد و فلزات که یکی از محورهای اصلی رشـد
بـازار در روزهـای قبـل بـود ،رشـد یکدسـت همه شـاخص هـا را مالحظه

نکردیـم .فـوالد مبارکـه اصفهـان ،فـوالد کاوه و ملـی مس که چشـم انداز
سـودآوری مناسـبی (بـه نسـبت قیمـت) دارنـد بین سـهم هـای مختلف
بـازار گلچیـن شـدند و با قدرت رشـد کردنـد .با این حـال در همین گروه
سـهم هایـی مثـل ارفـع و ذوب آهـن تقریبـا درجـا زدنـد یا حتـی منفی
شـدند .بنابرایـن بـازار تحـت تاثیر فضـای روانی موجـود در گـروه فلزات،
دسـت بـه اقـدام هیجانـی نـزد و صرفـا بر مبنـای تحلیلی قـوی و با توجه
به انتظار سـودآوری دسـت به خرید زد .حتی انتشـار گزارش های مثبت
متعـدد در نمـادی چـون ذوب آهـن روی کدال ،موجب ایجـاد هیجان در
ایـن سـهم نشـد .بازار در انتهای زمسـتان ،بـر خالف ابتدای پاییز ،بسـیار
محتـاط و البتـه محاسـبه گرانه رفتـار می کند.

روندهای آشکار و هنان در گروه های مختلف

البتـه ایـن بـه معنـی غلبـه مطلـق منطـق و محاسـبه بـر بـازار نیسـت.
همچنـان در بخشـی از بـازار ،مثـل برخـی نمادهـای بـازار پایـه ،شـاهد
رفتارهـای غیرقابـل تحلیل هسـتیم .مثال نمادهای پتروشـیمی نیمه کاره
( کـه هنـوز تکمیـل وراه انـدازی نشـده اند و اصـوال پروژه هایـی در حال
تکمیل هسـتند) مثل فسـا ،داراب و جهرم در بازار پایه ،طی برخی روزها
بـا رشـد قابـل توجهی مواجه شـدند .رشـدی که بـه راحتـی قابل تحلیل
نیسـت .چنیـن روندهایـی در برخـی دیگـر از نمادهـا نیـز قابـل مالحظه
است.
در برابـر روندهـای نهـان و غیرقابـل تحلیـل در برخـی نمادها و گـروه ها،
روندهـای (منظـور از رونـد تحـرکات قابـل ذکـر اسـت و در برابـر حالـت
سـکون و خنثـی اسـتفاده می شـود) آشـکار و قابـل تحلیلی نیـز در بازار
وجـود دارد .مثلا در کنـار اقبـال بـه تـک سـهم هـای گروه فلـزات رنگی
(مثـل فاسـمین) ،فـوالدی هـا و معدنـی هـا و برخـی بانکی هـا ،توجهات

بـه گـروه زراعـت نیز همچنـان وجـود دارد .این گروه کـه از محل افزایش
ارزش دارایـی هـا (زمیـن ،گاوهای شـیرده و )...می تواند سـود مناسـبی را
شناسـایی کنـد ،چنـد هفتـه ای با صف های خرید نسـبتا پایـدار به پیش
رفـت .البتـه طـی هفتـه قبل بـا تقویت احتمـال حـذف ارز  4200تومانی
رونـد در برخـی نمادها معکوس شـد اما برخی دیگر ،همچنان در سـطوح
مثبت معامله می شـوند .مثال روز چهارشـنبه ،زشـگزا و زمگسـا و زپارس
مثبـت بودنـد اما زقیام ،تلیسـه و زگلدشـت بـا صف فروش همراه شـدند.

گروه زراعت و  3عامل تعیین کننده

در هـر حـال ایـن گـروه در وضعیـت متالطمـی بـه سـر می برد کـه برای
ورود بـه آن بایـد دقـت زیـادی صـرف کـرد؛ از سـویی احتمال حـذف ارز
 4200تومانـی ( کـه موجـب افزایـش قابل توجه هزینه تمام شـده در این
گـروه مـی شـود) گـروه را بـا چالـش مواجـه می کنـد ،همچنیـن معلوم
نیسـت در صـورت حـذف ارز یارانـه ای ،قیمـت فـروش محصـوالت گروه
(کـه عمدتـا بـه صـورت دولتی تعیین می شـود) چقدر رشـد خواهد کرد
و در نهایت مشـخص نیسـت سـود شناسـایی شده شـرکت های این گروه
از محـل افزایـش رشـد دارایی های زیسـتی (دارایی هـای زنده مثل مزارع
و دام هـا) بـرای هـر نمـاد چقـدر خواهد بود.

تجویزهای یب اپیه در روزهای اپیاین سال

در کنـار روندهـای پیـش گفتـه ،از دیگر کلیدواژه های مهـم و پرتکرار این
روزهـای بـازار سـرمایه ،بحث تسـویه اعتبـاری کارگزاری هـا و تاثیر آن بر
بازار اسـت؛ موضوعی که توسـط برخی دسـتمایه تجویز راهبرد معامالتی
نیز شـده اسـت .حتما می دانید که در روزهای پایانی شـهریور و همچنین
روزهـای پایانی اسـفند ،افـرادی که با دریافت اعتبـار (وام) از کارگزاری ها

بـرای خریـد سـهام اقدام کـرده اند ،عمدتـا مجبورند ضمن فروش سـهام
خـود ،بدهـی خـود به کارگزاری را تسـویه کنند .این موضـوع الزام قانونی
نـدارد امـا کارگـزاری هـا ترجیح می دهند بـرای گریـز از پیچیدگی های
حسـابداری ،این اعتبارها را در سـال مالی خود ( که برای برخی شـهریور
و برخی اسـفند اسـت) تسـویه کنند .بر همین اسـاس همواره این انتظار
ایجاد می شـود که در ایام پایانی شـهریور و همچنین اسـفند فشـار فروش
غلبـه کـرده و موقعیـت مناسـبی بـرای خرید ایجاد شـود .ایـن تحلیل ها
در حالـی اسـت کـه اثـر ایـن موضـوع بایـد در کنـار دیگر عوامـل تحلیل
شـود .اوال در صورتـی کـه محـرک هـای قـوی تـر (مثـل ورود پـول بـه
بـازار و یـا افزایـش جذابیـت برخی نمادها) وجود داشـته باشـد ،اثر منفی
تسـویه اعتبـاری کاملا بـه حاشـیه خواهد رفـت .ثانیا باید توجـه کرد که
در صـورت وجـود یـک قاعـده کلـی مبنی بر فشـار فروش و ارزنده شـدن
سـهام در ایـام تسـویه اعتبـاری ،عـده زیـادی متمایل به خرید می شـوند
و در نمادهـای دارای چشـم انـداز مناسـب ،تعـادل را برقـرار خواهند کرد.
بـه طـور کلـی طبـق یـک قاعـده ( که منطقی اسـت و نیاز به تجربـه بازار
سـرمایه هم ندارد) همه روندهای تکرار شـونده به سـرعت شناسـایی می
شـوند و از ایجـاد فرصـت خریـد یا فروش جـذاب به صورت تکرار شـونده
پیشـگیری خواهـد شـد .بـه عنوان مثالی دیگـر ،برخی تازه کارهـا در بازار
سـرمایه مـی گوینـد کـه زمـان شـروع معاملات ( 9تـا  10صبـح) زمان
مناسـبی بـرای فـروش و دقایـق پایانی زمان مناسـب خرید اسـت! این در
حالـی اسـت کـه اوال چنیـن رونـدی وجود نـدارد و ثانیا در صـورت وجود
نمـی توانـد تـا ابـد تکـرار شـود و بـا معامالت معکـوس ،خنثی می شـود.
بنابرایـن بـه تجویزهای این چنینی و راهبردهای طراحی شـده بر اسـاس
آن خیلـی توجـه نکنیـد و طبـق راهبرد خـود و برمبنانی تحلیل بنیادین
در بلندمـدت و تکنیـکال در کوتـاه مدت دسـت به سـرمایه گذاری بزنید.

