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واحد کاهش،  475هزار و  1با  یهفته جار یروز معامالت نیشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در آخر

 یصعود یرا روند یهزار واحد قرار گرفت. شاخص کل، معامالت روز جار 521و  ونیلیم 1بر ارتفاع 

تا روند  افتیزار شدت شروع کرد و در حدود چهار هزار واحد رشد داشت، اما رفته رفته عرضه ها در با

برساند. بر  انیبه پا یرا در محدوده منف یشاخص کل متوقف شده و روز جار ریچند روز اخ یصعود

خود را ادامه داد و با  یروند صعود ،یمعامالت روز جار یوزن طخالف شاخص کل، شاخص کل هم

رشد، به  واحد 15با  زی. شاخص فرابورس نستادیا یواحد 411بر ارتفاع  ش،یواحد افزا312هزار و 1

رمپنا، کگل و شتران  یرا بر شاخص کل، نمادها ریتأث نیشتری. بدیرس یواحد 916هزار و  20محدوده 

و پس از  یگذارهیمعامالت امروز، گروه سرما ینشان داد که ط یقیداشتند. روند ورود و خروج پول حق

خود جلب کرده و ورود پول را  هاران را بتوجهات سهامد نیشتریب ،یها و محصوالت غذائ یآن انبوه ساز

تومان و  اردیلیم 20در حدود  یسازتومان، انبوه اردیلیم 33در حدود  یگذارهیداشته اند. گروه سرما

              از زین یقیخروج پول حق نیشتریتومان ورود پول را ثبت کرده اند. ب اردیلیم 15 یمحصوالت غذائ

درآمد  یثبت شده است. صندوق ها ییایمیش تو محصوال یصنعت یرشته اچند ،یفلزات اساس یهاگروه

و در سهام و حق  را ثبت کردند اردیلیم 166مواجه شدند و  یخوب یقیامروز با ورود پول حق زیثابت ن

تومان خروج پول از   اردیلیم 70، در مجموع میلیارد تومان خروج پول را شاهد بودیم. 212 تقدم سهام

نماد در  324 ه،ینماد فعال بازار سرما 601 نیاز ب زیمعامالت امروز ن انیبازار ثبت شده است. در پا

 دادند. انیبه کار خود پا ینماد در محدوده منف 277محدوده مثبت و 
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 اخبار تک سهم ها 

  تومان درآمد داشته که  اردیلیم 1.8، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیقشکر در دوره

ل قبل ماهه مشابه سا 1شرکت نسبت به دوره  شرکت است. یتمام آن مربوط به فروش داخل

 درآمد داشته است. شیافزا 384.65%

 تومان درآمد داشته  اردیلیم 3، مبلغ 1400آبان ماه  30به  یماهه منته کیالکترود شرق در دوره  ایک

( درصد آن مربوط به کل صادرات %33.94و ) ی( درصد آن مربوط به فروش داخل%66.06است که )

 شرکت است.

 فروش  558،573، تعداد 1401ماه  نیفرورد 31به  ینتهماهه م کیدر دوره  زینفت تبر شیپاال

 داشته است. یداخل

 تومان  اردیلیم 52.1، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیکردستان در دوره  مانیس

( درصد آن مربوط به کل %64و ) ی( درصد آن مربوط به فروش داخل%36درآمد داشته است که )

درآمد داشته  شیافزا %274.66ماهه مشابه سال قبل  1به دوره  شرکت نسبت صادرات شرکت است.

 است.

  مربوط  یهاتومان درآمد اردیلیم 24.4، مبلغ 1401ماه  نیبه فرورد یماهه منته کیافرانت در دوره

 شیافزا %63.23ماهه مشابه سال قبل  1شرکت نسبت به دوره  به فروش و ارائه خدمات داشته است.

 درآمد داشته است.

 تومان درآمد  اردیلیم 20.5، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیزر در دوره  یرسازفن

ماهه مشابه سال  1شرکت نسبت به دوره  شرکت است. یداشته که تمام آن مربوط به فروش داخل

 درآمد داشته است. شیافزا %135.17قبل 

 تومان  اردیلیم 248.1، مبلغ 1401اه م نیفرورد 31به  یماهه منته کیبارز در دوره  یگروه صنعت

ماهه مشابه  1شرکت نسبت به دوره  شرکت است. یدرآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخل

 درآمد داشته است. شیافزا %6.92سال قبل 

 تومان درآمد  اردیلیم 13.3، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیدر دوره  زلیبهمن د

 کاهش درآمد داشته است. %65.1ماهه مشابه سال قبل  1ت نسبت به دوره شرک داشته است.
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 تومان درآمد  اردیلیم 303.7، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیدر دوره  انیماک دیسپ

ماهه مشابه سال  1شرکت نسبت به دوره  شرکت است. یداشته که تمام آن مربوط به فروش داخل

 مد داشته است.درآ شیافزا %49.09قبل 

 اردیلیم 50.9، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیدر دوره  النیبرق گ ریتوسعه مس 

ماهه  1شرکت نسبت به دوره  شرکت است. یتومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخل

 درآمد داشته است. شیافزا %46.94مشابه سال قبل 

 تومان از محل  اردیلیم 915، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یمنته ماهه کیدر دوره  انیبانک پارس

 تومان سود سپرده پرداخت نموده است. اردیلیم 1،677.6خود درآمد داشته و مبلغ  التیسود تسه

 کاهش تراز داشته است. %109.9ماهه مشابه سال قبل  1بانک نسبت به دوره 

  اردیلیم 12.8، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیتوکا رنگ فوالد سپاهان در دوره 

ماهه  1شرکت نسبت به دوره  شرکت است. یتومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخل

 درآمد داشته است. شیافزا %18.87مشابه سال قبل 

 ن توما اردیلیم 544.9، مبلغ 1401ماه  نیبه فرورد یماهه منته کیدر دوره  نیآسان پرداخت پرش

ماهه مشابه سال  1شرکت نسبت به دوره  مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. یهادرآمد

 درآمد داشته است. شیافزا %6.61قبل 

 اردیلیم 2،298، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیدر دوره  شیفوالد کاوه جنوب ک 

( درصد آن %61.22و ) یروش داخل( درصد آن مربوط به ف%38.78تومان درآمد داشته است که )

 شیافزا %109.03ماهه مشابه سال قبل  1شرکت نسبت به دوره  مربوط به کل صادرات شرکت است.

 درآمد داشته است.

 تومان  اردیلیم 43.3، مبلغ 1400اسفند ماه  29به  یماهه منته کیدر دوره  النیبرق گ ریتوسعه مس

ماهه مشابه  1شرکت نسبت به دوره  شرکت است. یاخلدرآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش د

 درآمد داشته است. شیافزا %37.93سال قبل 

  تومان از  اردیلیم 3،561.9، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیبانک پاسارگاد در دوره

ده تومان سود سپرده پرداخت نمو اردیلیم 2،967.8خود درآمد داشته و مبلغ  التیمحل سود تسه

 کاهش تراز داشته است. %3.83ماهه مشابه سال قبل  1بانک نسبت به دوره  است.
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 اخبار بورس

 شرکت  نی: ااعالم کرد وجوه هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یگذار شرکت سپرده رعاملیقائم مقام مد

امکان  یسهامداران را آماده کرده و به زود یسنوات یسودها فیتکل نییتع یالزم برا یهارساختیز

 .شودیم سریپرداخت آن به سهامداران مربوطه م

 یبوده و ربط شانیهاییدارا زانیبر اساس م سیاستقالل و پرسپول یگذارارزش سازمان بورس: سیرئ 

نظارت و  یبرا یاتهیکم سیباشگاه استقالل و پرسپول 2در خصوص  به تعداد هوادارانشان ندارد.

شود که در بلندمدت،  یگذارهیسرما یاده تا منابع مذکور به گونهش ینیبشیمنابع پ نیکرد ا نهیهز

 برسند. یبه سودآور باشگاه 2 نیا نکهیباشگاه را بتواند پرداخت کند و هم ا یهانهیهم هز

 دیبا نهیزم نیدر ا. شودیامضا م یزودبه تیبه صندوق تثب یمنابع از صندوق توسعه مل زیقرارداد وار 

 نیانتقال وجوه امضا شود. ا یبرا هیبازار سرما تیو صندوق تثب یوق توسعه ملصند نیماب یقرارداد

در  یاکنون مشکل خاص م،یدیرسیها به تفاهم مدر مورد آن دیبود که با ینکات حقوق یقرارداد دارا

 رسدیبه نظر م موجود است. شکالترفع م ریگیپ هیبازار سرما تیوجود ندارد و صندوق تثب نهیزم نیا

. میقرارداد ندار نیرا در خصوص موارد ذکرشده در ا یقرارداد به امضا برسد و بحث خاص نیا یدزوبه

 یاز صندوق توسعه مل انهیصورت ماهو منابع به دیقرارداد به امضا خواهد رس نیا ندهیتا چند روز آ

 .دیبه امضا خواهد رس هیبازار سرما تیبه صندوق تثب

 شرکت  نیوجوه: ا هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یگذار شرکت سپرده رعاملیقائم مقام مد

امکان  یسهامداران را آماده کرده و به زود یسنوات یسودها فیتکل نییتع یالزم برا یهارساختیز

 .شودیم سریپرداخت آن به سهامداران مربوطه م

 اخبار بورس کاال و انرژی 

 عرضه  زبانیماه م بهشتیارد 7رشنبه روز چها رانیا یبورس کاال یو معدن یتاالر محصوالت صنعت

هزار  18تن شمش بلوم،  500هزار و  کی رآهن،یتن ت 459هزار و  17 لگرد،یتن م 159هزار و  308

 بود. شمش طال لوگرمیک 40و  یو ناودان یتن نبش 125هزار و  2 ،یتن ورق فوالد 550و 

 115  در  یو نبش دیکلرا لینیو ید، پلگوگر وم،ینیآلوم یگوگرد، شمش هزار پوند ر،یتن ق 44هزار و

 شد. بورس کاال عرضه یتاالر صادرات
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 و مواد  یمریتن مواد پل 571هزار و  40روز شاهد عرضه  نیدر ا یمیو پتروش ینفت یتاالر فرآورده ها

 .بود ییایمیش

 15 اناتیزوسیا ید لیفن ید لنیتن مت 180منومر،  رنیاستا 170هزار و  4باتوم،  ومیهزار تن وک 

در تاالر حراج بازار  اناتیس زویا یتن تولوئن د 260هگزانول و  لیات یتن د 100لص، هزار و خا

 .شد عرضه

 شو،یتن ت 594هزار و  6و  یصادرات کیفتال دیدریتن ان 66عرضه  زبانیم زیبورس کاال ن یبازار فرع 

خودرو و  یعاتیدنه ضاب وم،ینیبراده آلوم ،یکارتن، تسمه فوالد عاتیفوالد، ضا عاتیضا ،یفلز عاتیضا

 .بود خودرو یعاتیچرخ ضا

  شد مختلف بورس کاال عرضه یتن انواع کاال در تاالرها 108هزار و  531در مجموع. 

 شاخص کل

 

 391،521،1واحد افت به  475،1با  یجار یشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روز معامالت

شاخص کل،  تیحما نیروز متوقف شد. اول نیشاخص کل پس از چند ی. روند صعوددیواحد رس

واحد قرار  000،480،1در محدوده  زیدوم آن ن تیاواحد قرار دارد و حم 000،500،1در محدوده 

واحد و پس از آن هدف دوم، در  000،540،1اول شاخص کل  در محدوده  مقاومتگرفته است. 

.واحد قرار گرفته است 000،585،1محدوده   
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 وزنشاخص کل هم

 

واحد قرار  411،624واحد رشد، بر ارتفاع  1،312در طی معامالت روز جاری با  وزنشاخص کل هم

و پس از آن در محدوده  420،000وزن همچنان ادامه دارد و هدف همگرفت. روند صعودی شاخص کل 

انتظار  واحد قرار گرفته است. 400،000هزار واحد قرار گرفته است. حمایت شاخص نیز در محدوده  440

پر عرضه را تجربه واحدی، معامالتی  420،000هم وزن پس نزدیک شده به محدوده رود شاخص کل می

 کنند.بینی مییز این اتفاق را پیشها نکند. اندیکاتور

 

 اخبار کالن اقتصادی و سیاسی

 یط ینگینقد یدرصد 40به  کیکه انتشار داده از رشد نزد یگزارش نیتردر تازه رانیا یبانک مرکز 

با ارزش و شبه پول  یبه مجموعه پول، سکه ها ینگینقد در کشور خبر داده است. ریسال اخ کی

 یتقاضا برا عیسر شیباعث افزا ینگینقد هیرو یو رشد ب شودیبلند مدت گفته م یهاسپرده رینظ

 .زندیدامن م ختهیکاالها و خدمات شده و تورم را لجام گس

 در برخی بانک ها کلید  یالحسنه فرزندآوربنا به اعالم بانک مرکزی، پرداخت تسهیالت وام قرض

هزار نفر در سامانه  190تاکنون  1401 نیوردفر 31از  یبر اساس اعالم بانک مرکز خورده است.
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ها طبق قانون بانک هزار نفرشان از استان تهران هستند. 19نام کردند که حدودا ثبت یبانک مرکز

 مربوطه هستند. یالحسنه فرزندآورقرض التیدستورالعمل تسه تیملزم به رعا

 ستیکار دولت نوزرا در دستور  رییدولت: تغ اتیجلسه ه هیدولت در حاش یسخنگو. 

 توقف صادرات گاز به لهستان و بلغارستان  یبرا هیروس میتصم یگاز در اروپا روز چهارشنبه در پ متیق

اعالم کرد عرضه گاز به لهستان و بلغارستان  هیشرکت گازپروم روس .افتی شیپنجم افزا کیحدود 

ت پول وارداتشان به روبل پرداخ یدو کشور با درخواست مسکو برا نیکه ا یرا قطع کرده و تا وقت

 .ماندیموافقت نکنند، روند عرضه متوقف م

 شیخود را افزا یاسرعت توسعه برنامه هسته رانیگفت، ا یتکرار یدر اظهارات دیکاخ سف یسخنگو 

« برجام»موسوم به  یااز توافق هسته کا،یآمر نیشیپ جمهورسیکه دونالد ترامپ، رئ یداده و از هنگام

 .کاهش داده است زیخود را ن یتعهدات اتم خارج شد، تهران

 

 اخبار سایر بازار ها

  میلون و  1درصد رشد قیمتی نسبت به روز گذشته،  0.66عیار طی معامالت روز جاری با  18طال

درصد افزایش یافت  0.12هزار تومان معامله شد. قیمت سکه تمام بهار نیز طی معامالت امروز،  295

هزار تومان رشد قیمتی  50تومان معامله گردید. نیم سکه در بازار امروز، هزار  125میلیون و  13و 

 196میلیون و  4هزار تومان کاهش،  6هزار تومان شد. ربع سکه نیز با  245میلیون و  7داشت و 

 هزار تومان قیمت خورد. 

  شد.  یورو  نیز  تومان معامله 30هزار و  28درصد رشد قیمتی،  0.4با در بازار ارز آزاد، دالر آمریکا 

 هزار تومان قیمت خورد. 840هزار و  29طی معامالت امروز،  
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 :نمای بازار

 

 :معامالت خرد

حجم  عنوان

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

  ورود پول حقیقی قدر ت خرید

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

13.6 004،6  18.8 17.9 1.05 212.3- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.2 1،697 72.4 29.4 2.46 166.4 

395،1 4.1 پنجاه سهم بزرگ  16.5 17.3 1.05- 231.1- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

 تعداد خریداران ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید عنوان

 267،817 5،525 69.23 حقیقی 70.23 5،604 306،115

 1،562 2،048 25.67 حقوقی 24.68 1،969 1،422

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

14.9 8،030 20.6 18.3 1.13 70.3- 
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 :بازار تابلوی هایترین

 

 

 

  

 

 

  

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 18 3،023 واعتبار

 0.01 5.90 9،780 وزمین

 0 712.49 1،878 خاور

 0 250.66 6،070 ورنا

 0 143.44 1،412 شفارس

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 54.11 27 2،338 شپترو

 46.36 26.04 3،722 خکرمان

 44.88 560 1،690 ثامید

 34.9 84.95 2،851 ونیرو

 26.01 114 1،621 ثبهساز

 برترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 612.56 1.69 1،039 6،940 فتوسا

 60.26 40.78 2،457 74،990 سفار

 48.37 24.30 1،175 4،756 فسازان

 39 14.25 555.78 13،100 والنا

 32.73 3.54 116.17 4،991 فگسترح

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.05 731.16 38.48 56،950 کهرام

 0.12 588.80 74.19 9،780 وزمین

 0.13 37.80 5.13 10،015 سیناد

 0.13 36.68 5.03 107،220 بذر

 0.15 288.61 44.76 8،900 پاسارو

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 17.93 5.90 وزمین

 8.45 16.94 داوه

 3.26 10.12 وامید

 3.03 1.42 سدشت

 حجم معامالتبیشترین 

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 896 3 4،290 خگستر

 712 2.96 1،878 خاور

 693 2.67 2،153 خساپا

 680 2.6 2،439 خودرو

 563 0.48 1،259 خپارس
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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

بت به درصد تغییر نس

 ماه قبل

 %11.27 %0.61 (%0.10) 1،521،391 شاخص کل بورس

 میلیارد ریال 60،531،461 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 9.3 غصینو (455) رمپنا

 (7.6) دماوند (346) کگل

 (7.4) شگویا (336) شتران

 (6.7) صبا 282 شپنا

 6.5 زاگرس (267) خوزف

 معامالت بلوک

 درصد کل از معامالت بلوک ارزش)میلیارد تومان( حجم)میلیون( نماد

 %8.17 41.1 306 ملت

 1.51% 7.6 17.9 ولبهمن

 %0.97 4.9 5 سمگا

 %1.39 7 3.5 تیپیکو

 %8.13 40.9 163.6 خودرو

 %9.03 45.4 10 میدکو

 %8.87 44.6 37 فوالد

 %7.76 39 42 شبندر

 %46.54 234 200 ومعادن

 %7.62 38.3 30 کگل

 %100 502.8 815 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

75%

21%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت
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 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 06/02/1401قیمت)دالر( 07/02/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 102،03 101.74 0.28%نفت

 %0.23 104،72 104،97 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  27/04/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 06/02/1401قیمت)دالر( 07/02/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.54 3،127 3،110 آلومینیوم

 %0.26 9،885 9،911 مس

 %0.14 4،213 4،263 روی

 %1.18 2،323 2،317 سرب

 %1.37 32،607 33،055 نیکل

 ((www.trading economics.com 14:00ساعت  27/04/2022های درج شدهقیمت

 های آتی فلزات گرانبها:قیمت

 کاال/تاریخ
 قیمت هر انس )دالر(

 ماهه24 ماهه12 ماهه6 ماهه1

 40.1،996 70.1،941 90.1،915 80.1،903 طال

 77.24 00.24 52.23 51.23 نقره

 (www.lme.com)منبع:  14:00ساعت  27/04/2022های درج شدهقیمت

 قیمت قرادادهای آتی فلزات اساسی:

 کاال/تاریخ
 قیمت هر تن )دالر(

 25/12/2022 ماهه3

 2،808 3،118 آلومینیوم

 2،835 4،242 روی

 2،273 2،356 سرب

 9،820 9،918 مس

 (www.lme.com)منبع:  14:00ساعت  27/04/2022های درج شدهقیمت

http://www.lme.com/
http://www.lme.com/
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 قیمت قرادادهای آتی فلزات آهنی:

 کاال/تاریخ
 قیمت هر تن )دالر(

 ساله 1 ماهه6 ماهه3 ماهه2 ماهه1

 465 510 531 545 619 قراضه فوالدی

 764 806 826 846 935 میلگرد فوالدی

 (www.lme.com)منبع:  14:00ساعت  27/04/2022های درج شدهقیمت

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

24/04/2022 25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 

 3،018 2،989 2،984 2،961 اوره

 2،745 2،805 2،825 2،830 متانول

 9،200 9،200 9،200 9،220 پلی اتیلن سبک

 9،866 9،883 9،883 9،883 پلی اتیلن سنگین

PVC 8،950 8،890 8،790 8،710 

 12،340 12،270 12،260 12،580 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  27/04/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 

 

 

 

 (www sunsirs.com)منبع:  14:00ساعت  27/04/2022های درج شدهقیمت

  

 

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

24/04/2022 25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 

 20،470 20،750 20،960 21،810 آلومینیوم

 73،843 73،935 74،355 75،068 مس

 15،445 15،550 15،655 15،655 سرب

 27،514 27،498 27،724 28،494 روی

http://www.lme.com/
http://www.lme.com/
http://www.lme.com/
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 نمودار روند موجودی انبار بورس لندن:
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 باشد.ک ملت می زارش حاصل تالش تیم تحلیل شرکت کارگزاری باناین گمحتوای 

 

 اسامی تحلیلگران به ترتیب عبارتند از:     

 رویا معصومی ،مهدی فرجی

 

 و نظارت برمحتوا: راهبری تحلیل

 محمد صالحی محبوب فومنی
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