
ورود به دنیای بورس
رمایهخانه س: برگزار کننده

اپیمان باغچه سر: مدرس



د است؟آیا بازار بورس ایران یک بازار واقعی برای کسب درآم

سهام شرکتهای گوناگونبرای داد و ستد بازار بورس مکانی است•

شرکت مختلف داد و ستد می شود600در بورس ایران هم اکنون سهام بیش از •

میلیارد سهم در روز10حدود : متوسط حجم معامالت•

میلیارد تومان در روز10000حدود : متوسط ارزش معامالت•

(تریلیون5.500)تومان میلیارد 5.500.000حدود : ارزش کل بازار•



کرد؟در بازار بورس ایران می توان سرمایه گذاری مطمئن

:مفهوم ریسک
تفاوت بین بازده واقعی یک دارایی با بازده مورد انتظار ما

:  مفهوم بازده
(بازده نقدی و بازده سرمایه ای)کلیه عایدات تحقق یافته یک سرمایه گذاری

نرخ بازده بدون 
ریسک

20٪

صرف ریسک

10٪

نرخ بازده مورد انتظار شما
از یک سرمایه گذاری

30٪



یهریسک های بازار سرما

ریسک

کغیر سیستماتی
ریسک کل

ریسک

سیستماتیک



سیستماتیک

ریسک نرخ بهره•
ریسک تورم•
ریسک نرخ ارز•
ریسک نقدینگی•
سیاسی-ریسک های اجتماعی•

یکغیر سیستمات
ریسک اعتباری•
ریسک مدیریتی•

انواع ریسک



رسآشنایی با روش های سرمایه گذاری در بو



یمفهوم سرمایه گذار

به تعویق انداختن مصرف فعلی برای به دست آوردن منافع بیشتر در آینده

ندسرمایه گذار به امید به دست آوردن سود بیشتر در آینده از ارزش های کنونی چشم پوشی می ک



بیان اهداف و سیاست های سرمایه گذاری: سیاست گذاری سرمایه گذاری( 1

و بازدهاقدام به ارزش گذاری با استفاده از ریسک(: فرصت های سرمایه گذاری)تجزیه و تحلیل اوراق بهادار( 2

اقدام به خرید دارایی توسط سرمایه گذار(: سبد سرمایه گذاری)تشکیل پورتفوی دارایی ( 3

بازنگری و بهینه سازی پورتفویی که از قبل تشکیل شده: تجدید نظر در پورتفوی( 4

ارزیابی پورتفوی بر اساس دو معیار ریسک و بازده: ارزیابی عملکرد پورتفوی( 5

اریفرآیند سرمایه گذ



مزایای سرمایه گذاری در بورس

کسب درآمد

حفظ سرمایه در مقابل تورم

امنیت و شفافیت در سرمایه گذاری

قابلیت نقدشوندگی خوب

مشارکت در تصمیم گیری برای اداره شرکت ها



راه های سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس

(غیر مستقیم)با واسطه 

صندوق سرمایه گذاری

سبدگردان

(مستقیم)بدون واسطه 
خرید و فروش 
مستقیم سهام



قیمسرمایه گذاری غیر مست

:صندوق سرمایه گذاری( ۱
ودمجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار که توسط افراد متخصص و حرفه ای اداره می ش•

ذارندمی توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گ•
و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند

(unit)واحد سرمایه گذاری •

،با سرمایه گذاری در صندوق به جای سرمایه گذاری در سهام یک شرکت یا یک اوراق مشارکت خاص•
در مجموعه ای از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنید



یصندوق های سرمایه گذار

ایراندرسرمایه گذاریصندوق220ازبیشحاضرحالدر•

93سالدرتومانمیلیارد4100ازسرمایه گذاریصندوق هایدرسرمایه گذاریارزشگذشتهسال5طی•
رسیدهتومانمیلیارد146000ازبیشبه

رشد%3450ازبیش•

:تفکیکبه1397ماهتیر در سرمایه گذاریهایصندوقداراییارزش

144500ثابتدرآمدباسرمایه گذاریصندوق هایتومانمیلیارد

741مختلطسرمایه گذاریصندوق هایتومانمیلیارد

952سهامدرسرمایه گذاریصندوق هایتومانمیلیارد



اریویژگی های صندوق سرمایه گذ

مدیریت حرفه ای سرمایه

لفتنوع در نوع صندوق ها برای سالیق و سطح ریسک های مخت

سادگی خرید و فروش

نقدشوندگی مناسب



یانواع صندوق های سرمایه گذار

oصندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

oصندوق سرمایه گذاری در سهام

oصندوق سرمایه گذاری مختلط

oصندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس



ابتصندوق سرمایه گذاری با درآمد ث

بهاداراقاورسایروبانکیسپردهگواهیبانکی،سپردهمشارکت،اوراقدرراخوددارایی هایاز90%تا%۷۰بین
...می نمایندسرمایه گذاریثابتدرآمدبا

:ویژگی های اصلی
حداقل سود تضمین شده•

کیبازدهی معمواًل بیشتر از سود بان•

ریسک پایین•

معمواًل پرداخت سود دوره ای دارند•

قابلیت نقدشوندگی در هر زمان•



میصندوق سرمایه گذاری سها
از دارایی های خود را در سهام سرمایه گذاری می کنند% 70حداقل 

مابقی به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی و یا سایر اوراق بهادار% 30
با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود

:ویژگی های اصلی
سود تضمین شده ندارد•

سطح ریسک باالتر•

امکان سودآوری بیشتر نسبت به صندوق با درآمد ثابت•

قابلیت نقد شوندگی در هر زمان•

اکافیمناسب برای افرادی عالقه مند به سرمایه گذاری در بورس ولی با زمان و اطالعات ن•



لطصندوق سرمایه گذاری مخت

می کنندسرمایه گذاریسهامدرراخودداراییاز%60حداکثر

 شودمیسرمایه گذاریبانکیسپرده هایومشارکتاوراقمثلثابتدرآمدبااوراقدرصندوقداراییاز%40حداقل

:اصلیهایویژگی
نداردشدهتضمینسود•

متوسطریسکسطح•

ابتثدرآمدباصندوقبهنسبتبیشترسودآوریامکان•

زمانهردرشوندگینقدقابلیت•



(ETF)صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 

(قابلیت معامله در بورس)سرمایهداد و ستدپذیری واحدهای سرمایه گذاری آنها در بازار : مهم ترین ویژگی•

معامله واحدهای آن به شیوه معامالت سهام عادی، در سامانه معامالتی بازار فرابورس ایران صورت می پذیرد•

داصلی در اوراق بهادار یا دارایی فیزیکی که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می شوفعالیت •

داردعملکرد صندوق به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی •



قیمسرمایه گذاری غیر مست

:سبدگردان( 2
ی هـا و چیدمان صحیح دارایی ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هـر یـک از دارای« سبدگردانی»•

زمـان خرید و فروش آن ها به دقت تعیین و پایش می شود

ـه و تحلیل سبدگردان با توجه به نیـروی انسـانی متخصص و بـه کارگیری روش های مناسـب جهـت تجزی•
مسائل بازار، توانایی ارائه خدمات در زمینه تشکیل سبدهای سـرمایه گذاری و مدیریت آن را دارد



صندوقتفاوت سبدگردانی با سرمایه گذاری در 

تشکیل سبد دارایی جداگانه برای سرمایه گذار در سبدگردانی•

مالکیت مستقیم بر دارایی ها در سبدگردانی•

اختیار اعمال نظر مستقیم در ترکیب دارایی ها در سبدگردانی•



ریسک و بازدهتفاوت سبدگردانی و سرمایه گذاری در صندوق از نظر

:از نظر بازده•

سرمایه گذاری در صندوق<استفاده از سبدگردانی 

:از نظر ریسک•

بسته به میزان ریسک پذیری سرمایه گذار متفاوت است



مایهسایر نهادهای مالی فعال در بازار سر 

مؤسسات سپرده گذاری و نگه داری اوراق بهادار

کارگزاران

شرکت های تأمین سرمایه

بازارگردان

شرکت های سرمایه  گذاری

مشاوران سرمایه گذاری

 (فروشندگان اطالعات)پردازشگران حرفه ای اطالعات



ورسسرمایه گذاری مستقیم در ب
فرد سرمایه گذار می تواند مستقیمًا وارد بورس شود و اوراق بهادار موردنظر خود را خریداری کند

ته باشدفرد باید تخصص و وقت کافی برای بررسی وضعیت بازار و سهامی که می خواهد خریداری کند، داش



هید، برای خرید سهام اولین کاری که باید انجام د
.استمراجعه به یک شرکت کارگزاری 



ت؟کارگزار کیس
واسط بین شما و بازار سهام یا همان بورس

ام می شودخرید و فروش بین شما و سایر سرمایه گذاران توسط همین کارگزار انج



د؟کارگزار چه کارهایی می کن
 خرید و فروش سهام یک شرکت کارگزاری

مثلخدمات دیگر:
د سهامارائه مشاوره در زمینه خرید و فروش سهام، ارائه اطالعات کاربردی، اعطای اعتبار برای خری



:ر دقت کنیدبرای اینکه از انتخاب کارگزار خود ناراضی نباشید به معیارهای زی

در دسترس بودن کارگزاری

 داشتن امکانات الزم جهت ارتباط با مشتری

خدمات پشتیبانی مناسب

کترونیکیسایت مناسب از لحاظ اطالع رسانی، در دسترس و به روز بودن و امکان دریافت سفارش خرید و فروش ال

  داشتن رتبه مناسب در رتبه بندی سازمان بورس از کارگزاری
:رتبه بندی کارگزاری ها

کارگزاری رتبه الف

کارگزاری رتبه ب

کارگزاری رتبه ج

کارگزاری رتبه د



زارانتخاب کارگ
ارگزاریحاال الزم است که برای ورود به دنیای بورس و افتتاح حساب ک

به کارگزار منتخب خود مراجعه کنید



قیقی نمونه فرم مشخصات مشتریان ح



ت؟کد معامالتی چیس

همان طور که هر شخصی برای انجام امور بانکی نیاز به یک شماره حساب دارد•

هر سرمایه گذاری برای ورود به بورس و شروع به خرید و فروش سهام نیاز به یک شماره حساب بورسی دارد •

کد سهامدارییا کد معامالتی، کد بورسی•

این کد بر اساس مشخصات فردی سرمایه گذار ایجاد می شود•

.رقمی که به صورت اتوماتیک توسط سیستم ایجاد می شود5متشکل از سه حرف اول نام خانوادگی فرد و یک عدد •

18839رضا -آقای رضایی : مثال



ار آنآشنایی با نحوه خرید و فروش سهام و ساز و ک



راه های خرید و فروش سهام

مراجعه  حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش

سفارش تلفنی به کارگزار

سفارش اینترنتی به کارگزار

 (بر خط)خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود شما از طریق سیستم آنالین



زارخرید از طریق مراجعه حضوری به کارگ



ینسیستم معامالت آنال

درصد زیادی از سهامداران خرید و فروش های خود را از طریق سیستم آنالین انجام می دهند

:دالیل محبوبیت بیشتر معامالت آنالین بین سهامداران

شما سرعت عمل بیشتری برای تصمیم گیری درباره خرید یا فروش خود دارید

ی رسداختالفاتی که ممکن است بین شما و کارگزار در اثر اشتباهات کارگزار به وجود آید به حداقل م

معامالت آنالین امنیت باالیی دارد

نقل و انتقال الکترونیکی پول



متعریف سها

سهام جمع کلمه سهم است•

ودسرمایه هر شرکت به قسمت های مساوی تقسیم می ش•

که به هر یک از این قسمت ها یک سهم گفته می شود•

...اگر کل سرمایه شرکت را یک کیک در نظر بگیرید•



انواع سهام
سهام عادی( 1

سندی که نشان می دهد یک سرمایه گذار، مالک درصد معینی از یک شرکت است
و نسبت به درصد مالکیتش، سود شرکت و مزایای دیگری را دریافت خواهد کرد

سهام ممتاز( 2
((Common Stocksسهام عادیدر برابر( (Preferred Stocksسهام ممتاز 

((Dividendو دارای حق اولویت پرداخت سود

سهام ممتاز در عرف قوانین از حقوق خاصی برخوردار است 
ی شرکتمهمترین آن حق تقدم نسبت به دریافت سود و جبران تعهدات نسبت به دارنده سهم در زمان ورشکستگ

ستسهام شرکت هایی که در بورس معامله می شود از نوع سهام عادی ا



کارمزد خرید و فروش سهام

 درصد0.464= کارمزد خرید
.ریال تمام خواهد شد1004.64ریال بخریم، این سهم با کارمزد برای ما 1000یعنی اگر سهمی را 

 درصد0.975= کارمزد فروش
.ریال تمام خواهد شد900.25ریال بفروشیم، این سهم با کارمزد برای ما 1000یعنی اگر سهمی را 

 درصد1.439حدود -مجموع کارمزد

 تومان2000-حداقل کارمزد

 (میلیون فروشنده50میلیون خریدار و 50)میلیون تومان 100-حداکثر کارمزد



زمان معاالت

:روزهای معامالتی•
از شنبه تا چهارشنبه

:ساعت معامالت•
دقیقه بعد از ظهر12:30صبح تا 9از ساعت 

:پیش گشایش•
صبح9تا 8:30از ساعت 



رکارگزار ناظ

...  هر یک از نمادهای معامالتی، زیر نظر یک کارگزار قرار می گیرد که به آن کارگزار ناظر گفته می شود

:چند نکته درباره کارگزار ناظر

می توانید برای هر سهم فقط یک کارگزار ناظر داشته باشید•

می توانید برای سهام مختلف، کارگزاران ناظر متفاوتی داشته باشید•

خرید یک سهم با کارگزاران مختلف امکان پذیر است،•
ولی فروش آن فقط از طریق کارگزار ناظر آن امکان پذیر است

:اشداگر سهامدار مبادرت به فروش کل دارایی در یک سهم و دارایی سهام وی در آن سهم برای حداقل یک روز صفر ب•
کارگزار خریدار در اولین معامله بعدی، کارگزار ناظر وی در آن نماد معامالتی خواهد بود



لینکات تکمی

دریافت کد بورسی به صورت غیر حضوری از طریق سایت برخی کارگزاری ها

آزمون معامالت آنالین کارگزاری ها

تغییر کارگزار ناظر از طریق تکمیل فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر

برای برخی کارگزاری ها به صورت اینترنتی

نحوه محاسبه تعداد سهام شرکت بر اساس سرمایه:
ریال1000: ارزش اسمی هر سهم در ایران

ارزش اسمی هر سهم/ سرمایه : تعداد سهام شرکت



ورسیآشنایی با اصطالحات رایج ب



سبازار بورس و فرابور
oبورس:

بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و رسمی است

د می شوداوراق بهادار پذیرفته شده در آن بر اساس قوانین و مقررات خاصی بین خریداران و فروشندگان داد و ست

oفرابورس:
بازار اوراق بهاداری رسمی و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می شود

ردیدهبا تصویب برخی قوانین در فرابورس، رویه های پذیرش و انجام معامالت در مقایسه با بورس تسهیل گ

د نیاز خود بسیاری از شرکت  ها که در چارچوب قوانین بورس امکان عرضه سهام خود را ندارند، قادرند منابع مالی مور
را از این طریق تأمین نمایند



ورسیتقسیم بندی شرکت های ب

بازار اول(1
تابلوی اصلی•
تابلوی فرعی•

بازار دوم(2



ینماد معامالت

خالصه ای از نام آن شرکت+ حرف اولی نشان دهنده صنعتی که آن شرکت در آن قرار دارد 

:مثال
شرکت صنایع ملی مس ایران در صنعت فلزات اساسی فعالیت می کند•

استفملینماد این شرکت•

حرف ف مربوط به گروه فلزات اساسی و ادامه آن خالصه ای از نام این شرکت•



شاخص



مفهوم شاخص
استindexبه معنای نمودار یا نمایش دهنده که معادل فارسی کلمه •

یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می دهد•

داشبورد اتومبیل: مثال



نمونه هایی از انواع شاخص

(شاخص قیمت و بازده نقدی)شاخص کل•

شاخص قیمت•

شاخص بازده نقدی•

شاخص صنعت•

شرکت برتر50شاخص •



EPS
به معنی درآمد هر سهمearning per shareاین کلمه خالصه عبارت 

سود کل

متعداد سها

سود هر سهم



DPS
به معنای مقدار سود نقدی است dividend per shareاین کلمه خالصه عبارت 

بدست آورده است، تقسیم می کندepsکه هر شرکت به سهامداران خود از آن سودی که به عنوان 



P/Eنسبت 

بدست می آید( eps)بر سود هرسهم ( price)این نسبت از تقسیم قیمت هر سهم 

ئل هستندکه به معنی ارزشی است که سرمایه گذاران برای هر ریال از سود یک شرکت قا

قیمت هر 
سهم

سود هر 
سهم

P/Eنسبت 



رسهام شناو

مقدار سهمی که انتظار می رود در آینده نزدیک، قابل معامله باشد

 باشندیعنی بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن سهام می
دشرکت مشارکت نماینقسمت از سهام، در مدیریت و قصد ندارند با حفظ آن 



یقیمت پایان

قیمتی است که مبنای معامالت سهم در روز معامالتی بعدی قرار می گیرد

:نحوه محاسبه قیمت پایانی

تیمیانگین موزون سهم های معامله شده طی روز معامال: حجم معامالت سهم از حجم مبنا بیشتر باشد( 1

ی بر میانگین موزون سهم های معامله شده طی روز معامالت: حجم معامالت سهم از حجم مبنا کمتر باشد( 2

اساس نسبت آن به حجم مبنا مورد محاسبه قرار می گیرد



احجم مبن

انگین موزون قیمت پایانی سهم در پایان جلسه معامالتی به روش میحداقل تعداد سهامی که باید معامله شود تا •

محاسبه گردد

در ده هزار تعداد سهام شرکت4= حجم مبنای کليه شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران •

ارزش حجم مبنا برابر است با حاصل )میلیارد ریال50آن حداقلميليارد ریال و 100ارزش حجم مبنا حداکثر•

(ضرب عدد حجم مبنا در قیمت پایانی سهم در آخرین روز معامالتی هفته

حاسبهبر اساس قيمت پايانی سهم در آخرين روز معامالتی هر هفته محجم مبنا برای هر نماد معامالتی تعداد •

می شودو از اولين روز معامالتی هفته بعد اعمال 



دامنه نوسان

پایین ترین تا باالترین قیمتی که در آن دامنه، طی یک روز معامالتی بورس،

قیمت سهم می تواند نوسان داشته باشد

نسبت به قیمت پایانی روز قبل% 5: برای سهام عادی

نسبت به قیمت پایانی روز قبل% 10: برای حق تقدم

نسبت به قیمت پایانی روز قبل% 10: برای نمادهای دارای بازارگردان



صف خرید و صف فروش



یگره معامالت

وجود صف های خرید و فروش طوالنی 

بازارر نشان دهنده عدم وجود تعادل عرضه و تقاضا و تعادل نسبی د

جلسه معامالتی متوالی  10

:رفع گره
مبنابرداشتن حجم •
%15:دامنه نوسان•



انواع شرکت ها

شرکت سهامی عام(1
نندشرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کشرکتی که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه

شرکت سهامی خاص(2
شرکت هایی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصرًا توسط مؤسسین تامین گردیده است



سال مالی

oود برای تعیین وضعیت سود یا زیان واحدهای تجاری، مدت فعالیت آن ها به دوره های کوتاه تقسیم می ش

oبه هر یک از این دوره ها، دوره مالی گفته می شود

oدر پایان هر دوره مالی وضعیت مالی شرکت ها در گزارشات مالی بیان می شود

o گفته می شود" سال مالی"به دوره مالی که مدت آن یک سال باشد

oدر شرکت های گوناگون کاربرد داردمحاسبه و بررسی وضعیت مالی سالیانهدوره ای  است که برای



همجمع عمومی عادی سالیان

 شودمجمع عمومی شرکت از اجماع سهامداران شرکت تشکیل می•

 پردازندسهامداران به بررسی وضعیت یک سال گذشته شرکت می•

ندو درباره میزان تقسیم سود شرکت تصمیم گیری می کن•



مجمع عمومی فوق العاده

:در مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها موضوعاتی از قبیل

.....  دیران شرکت و اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه، انحالل شرکت، تعیین یا تغییر م



هافزایش سرمای

:انواع افزایش سرمایه

از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه•

از محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم•

از محل صرف سهام•



حق تقدم

این کلمه مخفف حق تقدم شرکت در افزایش سرمایه است

دصاحبان سهام عادی عالوه بر دریافت سود سهام و حق رأی دادن، حق دیگری هم دارن

،سهامدارانی که در تاریخ افزایش سرمایه شرکت سهامدار شرکت هستند

حق تقدم شرکت در افزایش سرمایه به آن ها تعلق می گیرد



صورت های مالی

است( شركت)خالصه عمليات تامين مالی و فعاليت های سرمايه گذاری در موسسه •

ايه گذاریبايد اطالعات مفيد برای سرمايه گذاران و اعتباردهندگان در تصميم گيری به اعتبار دادن و سرم•
و تصميم های ديگر ارائه كنند

:صورت های مالی اساسی

ترازنامه

صورت سود و زیان

صورت جریان وجوه نقد



هترازنام
اصخالصه ای از دارايی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام يك شرکت در يک بازه زمانی خ

(معمواًل پايان سال مالی شركت)



امهنمونه ترازن



صورت سود و زیان
خالصه درآمدها و هزينه های يک واحد تجاری برای يک دوره زمانی

 ماهه و یا یک ساله 6ماهه، 3ماهه، 1معمواًل

اين صورت به سوددهی و زيان دهی شركت برمی گردد

نشان می دهد نتایج عمليات و تصميم های مالی شركت در طول يک دوره زمانی به چه صورت بوده



اننمونه صورت سود و زی



دصورت جریان وجوه نق
تغييرات وجـه نقد و شبه نقد و خالصه ای از فعاليت های عمليـاتی، سرمايه گـذاری و تامين مالی

 در يک دوره زمانی

هنشان می دهد که چه میزان وجه نقد بابت چه نوع فعالیتی به یک واحد تجاری وارد یا از آن خارج شد



قدنمونه صورت جریان وجوه ن



یتوقف نماد معامالت
توقف نماد در بورس حالتی است که آن نماد دیگر قابلیت معامله شدن را ندارد

:دالیل توقف نمادها

هنگام برگزاری مجمع عمومی•

هنگام برگزاری مجمع فوق العاده•

تغییر محل شرکت•

شرکتEPSتعدیل •

افزایش سرمایه•

عدم ارائه اطالعات شفاف به بورس•



لینکات تکمی

آیا می توانیم در مجامع شرکت ها حضور داشته باشیم؟

چه موقع می توانیم سود تصویب شده در مجمع شرکت ها را دریافت کنیم؟

نمی گیرد؟آیا اگر بعد از برگزاری مجمع، سهام خود را بفروشیم، دیگر سود آن شرکت به ما تعلق

آیا باید حتمًا از حق تقدم خود استفاده کنیم؟ اگر استفاده نکنیم چه می شود؟



ر بورسیآشنایی با سایت ها و منابع معتب
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سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار( 5
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