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 ٲ٣سٲٻ:

اؾتز.   قتسٺ  سٽیتٻ ټؿتشٷس   دطٸاظ ثطای ضؾیسٴ ثٻ ټسٜایٵ ٦شبة ثطای سٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ ٖبق١ ثٹضؼ ٸ ٖبق١ 

ٲٹ١ٞ ٸ ذٹزؾبذشٻ سجسی٭ قتٹٶس. اٞتطازی ٦تٻ     ٪صاض ؾطٲبیٻذٹز ثٻ ی٥  ثبزاٶفسٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ زٸؾز زاضٶس 

ستشـ   ذٹاټٷتس  ٲتی  .ٲٗٳٹٮی ثبقٷس ٸ زٸؾز زاضٶس ثٻ سٳبٰ اټساٜ ذٹز ثطؾٷس ذٹاټٷس ٶٳیټؿشٷس ٸ  ثباٶ٫یعٺ

 .ثطؾٷس یی ٦ٻ زض شټٵ زاضٶسټب ټسٜ ٸ ټب ٲٹ٣ٞیز٦ٷٷس سب ثٻ 

ِ  ثباسصضبی هطبلبت   قطعبًًگبُ ضوب ثِ ایي کتبة تصبدفی ًجَدُ ٍ  کٌن هیاعالم  ثبقذست   دسبت  ثب

ُ  ثیبىدسست ٍ اصَلی  گزاسی سشهبیِصیبدی ثشای  ًکبت خَاّیذ آٍسد. اص  تَاًبذ  هبی  ضبوبسا ٍ  ضبذ

 ًجبت دّذ. گزاسی سشهبیٍِ سایج دس  خطشًبکاضتجبّبت ثسیبس 

 ٲؿیط دیٳبیف

 9اسٟتب٢ی   ٦بٲشً نٹضر ثٻ ٲبٮی ٦ٻ زض حب٬ ذٹاٶسٴ ثٹزٰ ثب ثٹضؼ آقٷب قسٰ. ټبی ٦شبةدیف اظ َطی١  ټب ؾب٬

دؽ اظ ٲتسسی   ضاحشی ثٻٶجٹز ٸ  ذٹثی ثؿیبض قطٸٔ .ذطیساضی ٦طزٰ ضاثبًک صبدسات ٲبٺ ثٗس سٗسازی اظ ؾٽبٰ 

ٲٵ ثتطای ٸضٸز ثٽشتط زض ثتٹضؼ     ٸ٢ٟٻ ثیسشـ  زاؾشبٴ سب قس ثبٖضٲٹيٹٔ  ټٳیٵ .ثب ضشس سْن سا فشٍختن

 .قٹزقطٸٔ 

سب ٲؿئٯٻ  ٦طز ٲی ٲشٟبٸسی ٦ٻ زض ٲٹضز ثٹضؼ قٷیسٺ ثٹزٰ ٲٵ ضا ٦ٷؼ٧بٸسط ټبی نحجزاقشیب٠ ظیبز ٲٵ ٸ 

 ّوِ ٍ استثَسس ضجیِ قوبس  ،٪ٹیٷس ٲی ای ٖسٺزٶجب٬ آٴ ثٹزٰ ٦ٻ چطا  .ضٸثطٸی ذٹزٰ ضا ح٭ ٦ٷٱ

ٸ اٖش٣بز زاقشٷس ثٹضؼ  زاٶٷس ٲیضا قٹذی  ارایٵ ٶٓط ټٱ ای ٖسٺ .هعبهالت ثِ ضبًس ثستگی داسد

 سٯٹیعیٹٴچٷس ؾبٮی ټؿز ٦ٻ زض  اٮجشٻ اؾز ٸ قبٶؽ ػبی٫بٺ ثؿیبض ٦ٹچ٧ی زاضز. ثطضؾی ٸ سحٯی٭ ٢بث٭

 ټیچ اَشٖی زض ایٵ ٲٹضز ټٱ ٶساقشٷس. ذیٯی اظ ٲطز٢ٰج٭  ټبی ؾب٬ .قٹز ٲیزازٺ  ټطچٷس ٦ٱ ییټب آٲٹظـ

 اظ اٲطٸظ ثٹز. ٲحسٸزسطثٻ ٶؿجز  چیع ټٳٻ

ؾٗی زض س٣ٹیز ذٹز زض ایٵ ضاٺ  ،ټبی ٲرشٯٝ قط٦ز زض ٦شؼ ظٲبٴ ټٱٲٵ ثبدكش٧بض ٞطاٸاٴ ٸ  ټطحب٬ ثٻ

سب ٶشیؼٻ  ثؿشٱ ٲیٰ ثٻ ٦بض آٸضز ٲی زؾز ثٻیی ٦ٻ ټب س٧ٷی٥ ټطضٸظ .٦طزٰ ٲی ټبی ظیبزی ٲُبٮٗٻ ٦شبة .زاقشٱ

 .ٸػٹز ٶساقز ٦طزٴ چیعی ػع يطض اٲب ثیبیس؛ زؾز ثٻثٽشطی 
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آٸضزٺ ثٹزٰ ټٱ يطض اٮجشٻ  زؾز ثٻ ؾٹز ټٱ ٲبٺ ٪صقز ؾٽبٰ ظیبزی ضا ٲٗبٲٯٻ ٦طزٺ ثٹزٰ. 62

 ٲٗبٲشر ظیبٴ زٺ ٲٵ ټٷٹظ ثیكشط ثٹز.

ضخ ٶساز ٶٳطار ٲٵ ثٻ  ای اٮٗبزٺ ذبض٠ ٶشیؼٻ .کشدم ؾطٲبیٻ قط٦زدس آصهَى اصَل ثبصاس  دٍم  سبل

 ؾٹزآٸضټٷٹظ ٲٗبٲشر  اٲب زض آظٲٹٴ ثبٖض قسٺ ثٹز ٲُبٮت ظیبزی ضا یبز ث٫یطٰ؛ قط٦ز ٶطؾیس. حسٶهبة

سشـ ٸ  ٢سض آٴ٦ٻ  صًذگی هي ثَد اٸٮیٵ اسٟب٠ ایٵ٦ٻ ثطای ذٹزٰ ػبٮت ثٹز  چیعی ذٹثی ضا ٶساقشٱ.

 .زازٰ ٲیدكش٧بض ثٻ ذطع 

زضنس اظ ٲٗبٲشر ٲٵ  39ثٗس ٲٷؼط قس ٦ٻ ثیف اظ " ټبی ؾب٬زض  ټب سشـؾٗی ٸ سٳبٰ ایٵ 

 ؾٹزآٸض ثبقٷس.

. زض حب٬ ٦بض ٦طزٴ ثٹزٶس ٦ٳی ثؿیبض اٞطاز زض آٴ ظٲبٴ ٲُبٮت آٲٹظقی ذیٯی ذیٯی اظ اٲطٸظ ٲحسٸزسط ثٹز.

زض سٳبٰ قٽطټب زض حب٬  ټب ٦بض٪عاضیسٗساز  ذٹقجرشبٶٻ ٦ٻ ٸػٹز زاقز ٲحسٸز ثٹز. ټبیی ٦بض٪عاضیسٗساز 

ثعض٪ی اظ  ثرف زض ٖٹو ٲك٧٭ آٲٹظـ ټٷٹظ ٸػٹز زاضز. ،ٲكبض٦ز ٲطزٰ ثبالسط ضٞشٻ ٲیعاٴ اٞعایف اؾز.

 زاضای زاٶف ذٹثی زض ایٵ يٳیٷٻ ٶیؿشٷس. ٦ٷٷس ٲی٦ٻ زض ثبظاض ٞٗبٮیز  یاٶ٪ط ٲٗبٲٯٻ

ی٧ی اظ زالی٭ ٲٵ ثطای ٶٹقشٵ ٦شبة ٸ آٲٹظـ ثٹضؼ ایٵ اؾز ٦ٻ قبټس آٴ ټؿشٱ اٞطاز ظیبزی ثطای 

 ٸثیكشط  ضٸظ ضٸظثٻایٵ ٸيٗیز  .اٶس قسٺظیبزی  ټبی ظیبٴ زچبض .زض ثٹضؼ ٲٽبضر الظٰ ضا ٶساضٶس ٪صاضی ؾطٲبیٻ

ثطای  زضؾشی ثٻٲك٧٭ ذیٯی اؾبؾی ټٱ ٦ٻ زض ٦كٹض ٲب ٸػٹز زاضز ټیچ قط٦ز یب ؾبظٲبٶی  .قٹز ٲی ثیكشط

 .زټٷس ٶٳییب حشی دیكٷٽبز  ذطیسٸٞطٸـقٳب ؾٽبٰ 

ا٪ط  .ټؿشٷس سط ذٹقحب٬ثبقیس  سط سؼطثٻ ثیٸ ټطچ٣سض قٳب  ثِ دًجبل کست کبسهضد اص ضوبست کبسگضاسی

قٳب  اظ .٦ٷٷس ٲیقبٴ ضا ٲٗطٞی زذٹ ٪صاضی طٲبیٻؾ ټبی نٷسٸ٠ذیٯی ثرٹاټٷس ثب قٳب ٲٽطثبٴ ثبقٷس 

 .ؾٹزی ثٻ قٳب ثسټٷس ټب ثبٶ٦٥طزٺ ٸ ټٳبٶٷس  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ټب آٴ ټبی نٷسٸ٠دٹٮشبٴ ضا زض  ذٹاټٷس ٲی

ثٻ ایٵ  اٸ٢بر ټٱ زض٪بټیاٲب  ؛زټٷس ٲیٶؿجز ثٻ ثبٶ٥ ثٻ قٳب  سطی ٲٷبؾت ؾٹز ٲیعاٴاٸ٢بر  زض٪بټی٦ٻ  

اؾشرساٰ ټؿشٷس ٸ ثٽشطیٵ  ثبسؼطثٻاٞطاز ثؿیبض  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ټبی نٷسٸ٠زض  ٦ٻ زضنٹضسی .نٹضر ٶیؿز

 .٪صاضٶس ٳیثبال ضا ثب قٳب ثٻ اقشطا٤ ٶ ټبیزؾٹ آٴټط٪ع  اٲب ؛آٸضٶس ٲی ثٻ زؾزضا  ټب ثبظزټی
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ثشٹاٴ قطٸٔ  ٦بضثطزی ٸ ٖٳٯیبسی نٹضر ثٻ٦ٻ  ٲٵ ثبیس ثب ی٥ انٹ٬ اٶؼبٰ قٹز اظٶٓط ای ظٲیٷٻ ټطآٲٹظـ زض 

سب ٶشیؼٻ ثٽشطی حبن٭  .زیس آٲٹظـضا  سط دیكطٞشٻی ثیكشط ٸ ټب س٧ٷی٥زض حیٵ ٦بض  .اٶؼبٰ زاز ذٹثی ثٻ ضا ٦بض

زض ټٳبٴ اثشسا ٲُبٮت  ٢یٳز ٪طاٴ آٲٹظقی ټبی ٦شؼٸ  آٲٹظقی ټبی زٸضٺثؿیبضی اظ  ٲشأؾٟبٶٻاٲب  ؛قٹز

 .٦ٷٷس ٲیاٞطاز ثٗس اظ ٪صقز ظٲبٴ ٦ٹسبټی ثؿیبضی اظ ٲُبٮت ضا ٞطاٲٹـ  ا٦ظط .زټٷس ٲیظیبزی ضا آٲٹظـ 

 سطیٵ قسٺ سؿزٸ  ټب ضٸـ سطیٵ ؾبزٺ ،ذٹزٰ ضا ثٻ ٦بض ٪طٞشٱ سب ثٽشطیٵ ضٸـ چٷسیٵ ؾبٮٻسٳبٰ سشـ  ایٷؼب زض

 ثٽشطیٵ ٸ ؛ٸ دٯ٧بٶی ٲٽبضر ٦ؿت ٦ٷیس ضاحشی ثٻسب ثشٹاٶیس  .ضا ثطای آٲٹظـ قٳب سٽیٻ ٦ٷٱ س٧ٷی٥ ټب

 ضا زض ثبظاض اٶؼبٰ زټیس. ټب اؾشطاسػی

ضا  سٹػٽی ٢بث٭اٲب ټٷٹظ اظ ایٷ٧ٻ ٲٗبٲشر  ؛اٶس ٪صضاٶسٺضا  ای حطٞٻ ټبی آٲٹظـاٞطاز ثؿیبضی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ 

اٲب ٶشٹاٶیس  ؛آٸضیس ثٻ زؾز٦ٻ ٸػٹز زاضز ټطچ٣سض اَشٖبر ظیبزی  ای ٶ٧شٻ .اٶؼبٰ زټٷس سطؼ ٸ ٸاټٳٻ زاضٶس

 ایٵ سطؼ ضا ټٳیكٻ ثٻ ټٳطاٺ ذٹاټیس زاقز. .ایس زازٺدؽ سٷٽب ٸ٢ز ذٹز ضا ټسض ضا ثٻ ٦بض ث٫یطیس  ټب آٴ

سٳبٰ ٶ٧بسی ٦ٻ ثطای  عولیبتی ٍ ثسیبس سبدُ کبهالًقٳب  ،قسٺ سٽیٻآٲٹظقی ٦ٻ  ټبی زٸضٺزض ایٵ ٦شبة ٸ  اٲب

 زض آیٷسٺ٦ٻ  ییټب آٲٹظـ ٹز زاضز.ٸػٸضٸز ثٻ ثبظاض ٸ اٶؼبٰ ٲٗبٲشر ثب ضیؿ٥ ٦ٱ ٸ ثبظزټی ثبال ٶیبظ زاضیس 

اٞعایف  ضاحشی ثٻضا  دقت هعبهالت سٹاٶیس ٲی ،قٹز ٲیس٧ٳیٯی ػٽز ثبال ثطزٴ ٲٽبضر قٳب اضائٻ  نٹضر ثٻ

ظٲبٴ اَشٖبر اٸٮیٻ زض شټٵ قٳب سجسی٭ ثٻ ی٥ ٖبزر قسٺ ٸ آٴ ظٲبٴ اؾز ٦ٻ ثبیس  ثب٪صقز زټیس.

 ضا ثٻ ٦بض ثجطیس. ټب آٴٸ  ذٹز ايبٞٻ ٦ٷیس ټبی اٶسٸذشٻی دیكطٞشٻ ضا ثٻ ټب س٧ٷی٥

٢ج٭  الظٰ ضا ٸ زی٫ط ٲحهٹالر آٲٹظقی ٦ٻ ؾٗی زاضٶس سٳبٰ اَشٖبر ټب آٲٹظق٫بٺثط٧ٖؽ  ی٣بًز٢

 قٳب ثبیس زض اثشسا ٲُبٮجی ضا آٲٹظـ ثجیٷیس ٦ٻ ،سؼطثٻ قرهی اؾبؼ ثط .اظ ٸضٸز ثٻ ثبظاض ثٻ قٳب ثسټٷس

س٧ٳیٯی ز٢ز ذٹز ضا اٞعایف  یټب آٲٹظـثب  ٲطٸضظٲبٴ ثٻثیبٸضیس ٸ  زؾزثٻ  ټب آٴثشٹاٶیس دٹ٬ اظ  یضاحش ثٻ

 قٹیس. زض ایطاٴ ٸ ثبظاضټبی ػٽبٶی یای حطٞٻ ٪صاض ؾطٲبیٻزټیس ٸ سجسی٭ ثٻ ی٥ 
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 :ذٹاټیس آٸضز قبٲ٭ ثٻ زؾزاَشٖبسی ٦ٻ قٳب زض ازاٲٻ ایٵ ٦شبة 

 ثبیس سٹػٻ ٦ٷیس. ټب آٴثٻ  ٢ج٭ اظ ذطیس ؾٽٱ ٸ ٶ٧بسی ٦ٻ ثبیس ټب اؾشطاسػی -6 

 .ثبیس ضٖبیز ٦ٷیس ؾٽٱ ٦ٻ زض ظٲبٴ ذطیس ٶ٧بسی -2

 .ثطای ذٹز اٶشربة ٦ٷیس ٪صاضی ؾطٲبیٻ ٲسرثٽشطیٵ  چُٹض-8

 .ثسؾز ثیبٸضیسٞطٸـ  ٲٹ٢ٗیز ی ٦ٻ ثبیس ثطای ٞطٸـ ثٻ ٦بض ثجطیس سب ثٽشطیٵټب س٧ٷی٥ -4

ٶهیت قٳب ٦ٷس. قٳب ثبیس  سٹاٶس ٲی نسزضنسیؾٹزټبی چٷس  .آٸضز ٲیػصاثی ثٻ ٸػٹز  ټبی ٲٹ٢ٗیزثٹضؼ 

ثٻ  ضازاضیساٲب ا٪ط ثسٸٴ سؼطثٻ ٸ زاقشٵ ٲٽبضر ٢هس ٸضٸز  ؛اؾشٟبزٺ الظٰ ضا ثجطیس ؾٹزټبثبقیس ٸ اظ ایٵ  ثبټٹـ

سٹٲبٴ ٸاضز ثٹضؼ قٹیس ٸ زاٶف ایٵ ٦بض ضا  ٲیٯیٹٴ  زٺ ثب فشض کٌیذ .زټٱ ٲیقٳب دیكٷٽبز سؼسیسٶٓط 

 ٲیٯیٹٴ 2 س٣طیجبً ،يطض ٦ٷیس اظ ؾطٲبیٻ ذٹز ضا 29حسٸز " ضاحشی ثٻ سٹاٶیس ٲیزض ی٥ ټٟشٻ  ٣ٍٞٶساقشٻ ثبقیس 

ثشٹاٶیس  س٦ٷ ٲی٦ٳ٥  ثٻ قٳب قسٺ سٽیٻ٦ٻ آٲٹظقی  ټبی ثؿشٻاٲب ایٵ ٦شبة ٸ زی٫ط  ؛اظ زؾز ثسټیس سٹٲبٴ

 .ٞطاث٫یطیس ذٹثی ثٻ ضا ٸ ٲُبٮتا٪ط سشـ ٦ٷیس  . اٮجشٻآٸضیس ثٻ زؾزضا ؾٹز  29ټٳبٴ "
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 

 

 

 ٞه٭ اٸ٬

 ثبظؾبظی شټٵ

 ثطزاقز اقشجبٺ

٦ٻ ٞشٴ قٛ٭  ٦ٷیٱ ٲیٲرشٯٝ قٛٯی ٸ ثیعٶؿی سهٹض  ټبی ظٲیٷٻټٳٻ ٲب ثٻ زٮی٭ ٶساقشٵ آ٪بټی زض ٲٹضز 

ټٳٻ ٲب ثطای ضاحز ٦طزٴ  انٹالً یب ثٻ دٹ٬ ٸ ؾطٲبیٻ ظیبزی ٶیبظ اؾز. اؾز. ثطای ٲب ؾبذشٻ ٶكسٺ

ٲٵ آٴ حطٞٻ ضا  ٪ٹییٱ ٲیاظ چٷس ز٢ی٣ٻ س٧ٟط ثٻ ذٹزٲبٴ  ثٗس ٸ٦بض ٦ؿتشټٷی ذٹزٲبٴ زض ٲٹضز  ټبی زض٪یطی

٦ٻ اظ  ٞٽٳیس سٹاٴ ٲیسح٣ی١  ثب٦ٳی ٦ٻ زضنٹضسی .اٲ٧بٶبر ٶساضٰ ،چٹٴ قطایٍ ضا ٶساضٰ .ٱ اٶؼبٰ زټٱسٹاٶ ٳیٶ

 .ثطآٲس سٹاٴ ٲیٖٽسٺ ایٵ ٦بض 

اٮجشٻ ثبیس ح١ زاز ٦ٻ ٲسر ٦ٹسبټی اؾز ٦ٻ  ،٦ٷٷس ٲیثؿیبضی اظ اٞطاز ػبٲٗٻ زض ٲٹضز ثٹضؼ چٷیٵ ٧ٞط 

ٚٯٍ ٸ س٧طاضی  ټبی ؾیبؾز ٲشأؾٟبٶٻاٲب  ؛اٶس قٷبذشٻضا  ٸ٦بض ٦ؿتایٵ ثیكشطی  اٴٲٷس ٖش٢ٻسجٯیٛبر،  ٸؾیٯٻ ثٻ
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ٲبٮی زض  ٲإؾؿبرٸ  ټب ثبٶ٥ا٪ط اٶس٦ی سٹػٻ ٦ٷیس چٻ ٲیعاٴ سجٯیٙ زض ٲٹضز  .زض ایٵ ٲٹضز زذبٮز ظیبزی زاضز

 .ٹزق ٲیدرف  سٯٹیعیٹٴ

 .٦ٷٷس ٲی ټب ثبٶ٥زض  ٪صاضی ؾطٲبیٻضا سكٹی١ ثٻ  ٲطزٰ ،ٸ زضیبٞز ؾٹز ثؿیبض ٶبچیع ٪صاضی ؾذطزٺثطای 

 ٲٹضز ضا ټب ثبٶ٥ؾٽبٰ سٳبٰ  سٹاٶیس ٲیقٳب  ٸ ؛اٶس زازٺزض ثٹضؼ ی٥ نٷٗز ضا سك٧ی٭  ټب ثبٶ٥ذٹز  ٦ٻ زضنٹضسی

ثٹضؼ  اظػٳٯٻزض ثبظاضټبی ٲبٮی  ،آٸضٶس ٲی زؾزثٻ ثب اٖشجبضاسی ٦ٻ اظ ٲطزٰ  ټب ثبٶ٥ ټٳیٵ ٲٗبٲٯٻ ٢طاض زټیس.

 نٹضر ثٻ٦ٻ  اٶس اٶساذشٻثٻ ضاٺ  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ټبی قط٦ز ټب ثبٶ٥حشی ثؿیبضی اظ ایٵ  .٦ٷٷس ٲی ٪صاضی ؾطٲبیٻ

 .دطزاظٶس ٲی ٪صاضی ؾطٲبیٻ٣ٍٞ ثٻ  ،ػسا٪بٶٻ ٦بٲشً

ثٻ ؾٹزټبی ثؿیبض ثبالیی  .٦ٷٷس ٲیثٹضؾی ضا ذطیساضی  ټبی قط٦زثب اٖشجبضاسی ٦ٻ زاضٶس ؾٽبٰ ٖٳسٺ  ټب ثبٶ٥

 ثرٹاټیس ٦ٳی ا٪ط اؾز. 699آٸضزٺ ٦ٻ زض ازاٲٻ ٲشٹػٻ ذٹاټیس قس ؾٹز ثبال زض ح٣ی٣ز ثیف اظ " زؾز

 .٦ٷٷس ٲیاظ ٲطزٰ زضیبٞز  ،یسٹػٽ ٢بث٭ٲجٯٙ  ٢ُٗبً ؟٪یطز ٲیاظ ٦ؼب ؾطچكٳٻ  ټب ثبٶ٥ضیعثیٵ ثبقیس ٶ٣سیٷ٫ی 

 .٦ٷٷس ٲیذطیساضی  ثطای ٦ؿت ؾٹزضا  ټب قط٦زؾٽبٰ ٖٳسٺ زی٫ط  ټب ثبٶ٥زیس ٦ٻ  سٹاٴ ٲیظیط  ټبی ٧ٖؽزض 
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www.randomwalk.ir 

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

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 

 

http://www.randomwalk.ir/
http://www.randomwalk.ir/


  

  

 

 

 

9 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 قٹ ٦بض ثٻ زؾزذٹزر 

ثٻ چٻ نٹضر  ثبظٶكؿش٫ی ټبی نٷسٸ٠ ٸ زضٲبٶی ټبی ثیٳٻ ،ټب ثبٶ٥زضآٲس  ایس ٦طزٺدیف ذٹز ٧ٞط  حب٬ سبثٻ

٦ٻ اظ ٲٵ ٸ قٳب  ییټب دٹ٬ثب  ټب آٴزضؾز حسؼ ظزیس سٳبٰ  ؟ٷس ثٻ ٲطزٰ ؾٹز ثطؾبٶٷسسٹاٶ ٲیچُٹض  ؟اؾز

 .زټٷس ٲی ذٹز ضا ثٻ ٲكشطیبٴٸ ذسٲبر ؾٹز  ٶبچیعسطیٵٸ  ٦طزٺ ٪صاضی ؾطٲبیٻ ٦ٷٷس ٲیزضیبٞز 

ثٻ ثؿیبض ثبال ضا  ؾٹزټبی سب ٶكٹیٱ ٸ ؾرشی ٦ٹچ٧ی ضا ثٻ ػبٴ ثرطیٱ ٦بض ثٻ زؾزدؽ چطا ذٹزٲبٴ زض ایٵ ضاٺ 

ضا زض  ټب قط٦زؾٽبٰ ٖٳسٺ ذیٯی اظ  ټب ثبٶ٥ ٦ٷیس ٲیٲكبټسٺ  ټب ٧ٖؽ٦ٻ زض  َٹض ټٳبٴ .آٸضیٱ زؾز

ؾٽبٰ ذٹز ضا سٛییط زټٷس ٸ زض َٹ٬  ٷسسٹاٶ ٲی ټٱ ټب ثبٶ٥اٮجشٻ ایٵ ٶ٧شٻ ضا سٹػٻ زاقشٻ ثبقیس  .اذشیبضزاضٶس

 زاض ؾٽبٰزٮیٯی ٸػٹز ٶساضز ٦ٻ ی٥ ثبٶ٥ ثطای ټٳیكٻ  ټیچ ٲرشٯٟی ضا ذطیساضی ٦ٷٷس. ټبی قط٦ز ټب ؾب٬

 ٷس ؾٽبٰ ٲشٟبٸسی ضا ذطیس ٦ٷٷس.سٹاٶ ٲیټٱ  ټب آٴ ی٥ قط٦ز ثب٢ی ثٳبٶس.

 :زض ثٹضؼ ٚیطيطٸضی ٖبٲ٭ 9

 ؾطٲبیٻ -6

اٮجشٻ ا٪ط قٳب ثرٹاټیس سٷٽب ٲربضع ظٶس٪ی  .ظیبزی ٶیبظ زاضز سشهبیِاٚٯت اٞطاز ثط ایٵ ثبٸضٶس ٦ٻ ثٹضؼ ثٻ 

ثبیس ؾطٲبیٻ ذٹثی ضا  ،ٶرٹاټیس قٛ٭ زی٫طی ضا زض ٦ٷبض آٴ اٶؼبٰ زټیس ٸ آٸضیس ثٻ زؾزذٹز ضا اظ ایٵ ضاٺ 

 اٲٹضار ظٶس٪ی ضا ث٫صضاٶیس. ٸ ؛آٸضیس ثٻ زؾززاقشٻ ثبقیس سب ثشٹاٶیس ؾٹز ثبالسطی 

ٸ  ثبظاض ضا آٲٹظـ ثجیٷیس .٦ٷیس ٪صاضی ؾطٲبیٻ ثٻ قطٸٔ ثب ٲجٯٙ ثؿیبض دبییٵایٵ اؾز ٦ٻ  ،اهب ساُ دٍم

سب  سٹاٶس ٲیٸا٢ٗی ٦ٻ ایٵ ٲؿیط ضا  ٪ط ٲٗبٲٯٻسجسی٭ ثٻ ی٥  زضٶٽبیز ٦ٷیس.ٸاضز  ٲطٸضظٲبٴ ثٻؾطٲبیٻ ذٹز ضا 

 .دبیبٴ ٖٳط اٶؼبٰ زټس سجسی٭ قٹیس
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ظٲبٴ -2

ٲٗبٲشر  سٹاٶیس ٲیزض ضٸظ حسا٢٭ ٶیٱ ؾبٖز قٳب ثب نطٜ ظٲبٴ  .ایٵ ثبظاض ثؿیبض ثبالؾز دصیطی اٶُٗبٜ

زض ٦ٷبض ټط  .ثٻ قٛ٭ ٸ یب حطٞٻ زی٫ط ذٹز ثذطزاظیس ٶٽبیززض .٦ٷیسٸ یب ؾٽبٰ ذٹز ضا ثطضؾی  اٶؼبٰ زازٺ

 ی اٶؼبٰ زټیس.ؾٹزآٸضٲٗبٲشر  ٸ ٦ٷیسزض ایٵ ثبظاض ټٱ ٞٗبٮیز  ،٦ٻ زاضیس ای حطٞٻقٛ٭ یب 

زض ازاٲٻ ٲشٹػٻ  .ثیبٸضٶس ثٻ زؾزس سب ؾٹز ٷ٦ٷ ّشسٍص ّفتِ هعبهلِثبیس  ،٦ٷٷس ٲیاٚٯت اٞطاز سهٹض 

چٷس ؾٽٱ ذٹة ضا ذطیساضی ٦طز ٸ  سٹاٴ ٲی٣ٍٞ  .ضٸظاٶٻ ٲٗبٲشر اٶؼبٰ زټیسٶیبظی ٶیؿز ذٹاټیس قس 

ثٻ ٦بض انٯی ذٹز  زضٶٽبیز .ثیبٸضیس ثٻ زؾزثؿیبض ثبال  ؾٹزټبیسب  ؾٽبٲساضی ٦طز سبل 1ثٻ ٲسر 

 آٸضیس. ثٻ زؾز ٺزضآٲس انٯی ذٹزسبٴ ضا اظ ایٵ ضا اٲب ٲكٛٹ٬ قٹیس؛

 ټٹـ -8

 یب ٸ ا٢شهبززاٴ ،ثبیس حؿبثساض ٦ٷٷس ٲی٧ٞط  ایٵ اؾز ٦ٻ ،زاضزاقشجبٺ زی٫طی ٦ٻ زض شټٵ ٲطزٰ ٸػٹز 

 ؛ٲٷ٧ط آٴ قس سٹاٴ ٳیٶ ٸ زاضزټٹـ زض ټط ظٲیٷٻ ٦بضثطز  .ثبټٹـ ثٹز ٪صاضی ؾطٲبیٻٲبٮی ٸ  ټبی زضظٲیٷٻ

 سطیٵ ٲٽٱ .ثجیٷیسی ٦ٻ ثبیس آٲٹظـ ټب س٧ٷی٥ ٸ ٲٽبضر 01% ،ټٹـ ٶیبظ ثبقس 11%اٲب زض ایٵ ثبظاض قبیس 

 .سب ثشٹاٴ ٶشبیغ ذٹثی ٦ؿت ٦طز ٸ دكش٧بض ٶیبظ اؾز سشـٶ٧شٻ، 

 ټبی دٹ٬اٲب  ؛ثبالیی ضا ٶساضٶس ٸ ټٹـ زض ایٵ ثبظاض اٞطازی ضا ٲكبټسٺ ٦طز ٦ٻ قبیس ؾٹاز سٹاٴ ٲی ضاحشی ثٻ 

٪ٟز اٞطاز ثبټٹـ ٲٹ٣ٞیز ثیكشطی  سٹاٴ ٳیٶ .اٶس ٪طٞشٻضا یبز  ټب ٲٽبضرچٹٴ  آٸضٶس ٲی ثٻ زؾز ٲیٯیٹٶی

 .آٸضز ٲی ثٻ زؾزټٱ ٲٹ٣ٞیز ثٽشطی  ،اٶؼبٰ زټس تحلیل ثْتشیثشٹاٶس  ټط٦ؽ .آٸضٶس ٲی ثٻ زؾز

 ذبل یٲ٧بٶثٹزٴ زض  -4

ٶیبظی ٶیؿز زض ٲ٧بٴ ذبنی  .ٲٗبٲشر اٶؼبٰ زټیس سٹاٶیس ٲی٪ٹقی ٲٹثبی٭ ذٹز ټٱ  ٸؾیٯٻ ثٻقٳب 

سٷٽب ثب ایٷشطٶز سٳبٰ ٲٗبٲشر اٶؼبٰ  ٲٷع٬ ٸ زض ٲح٭ ٦بض ،زض ٲؿبٞطر ٦ٻ ثبقیس ػب ټط .ٲؿش٣ط قٹیس

 سٹاٴ ٲیٸ ٪ٹقی ٲٹثبی٭  سبح ٮخثب  ٣ٍٞ .ثبقیس حًٹضزاقشٻټیچ ٶیبظی ٶیؿز زض ٲ٧بٴ ذبنی  .قٹز ٲی

 ضا اٶؼبٰ زاز. ٦بضټب سٳبٰ
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 سحهیشر -9

 .ټؿشیسضقشٻ سحهیٯی  زض چٻ ٶساضز اټٳیز .ټیچ ٶیبظی ٶیؿز قٳب سحهیشر ٲطسجُی زاقشٻ ثبقیس

ی ٲٗبٲشسی ٸ ټب س٧ٷی٥ ثٻ قٳب سٷٽب ثبقیس یب ٶجبقیس.ضقشٻ ا٢شهبز  ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ٦ٻ  ٦ٷس ٳیظیبز سٟبٸسی ٶ

ثشٹاٶس ٲٽبضر ثٽشطی ٦ؿت ٦ٷس ٶشیؼٻ آٴ ضا زض ٲٗبٲشر  ټط٦ؿی ضر ٦بٞی زض ثٹضؼ ٶیبظ زاضیس.بٲٽ

 ذٹاټس زیس.

 ٢ُٗبً .آٴ زاضٶس ثٻ ٦ٯی ٶؿجز ذیٯی اظ اٞطاز ی٥ زیس ،ثٻ زٮی٭ يٗٝ زض سجٯیٛبر ثبظاض ثٹضؼ ٲشأؾٟبٶٻ

 ذٹاټٷس ٲیټؿشٷس ٦ٻ  ٦ؿبٶی ٦ٷس. ٪صاضی ؾطٲبیٻ سٹاٶس ٳیٶ ،ټط٦ؿی اظ ی٥ ثبظاض قٷبذز ٦بٞی ٶساقشٻ ثبقس

سٹنیٻ زاضٰ ثب ؾطٲبیٻ ذٹز قٹذی ا٦یس اٲب  ؛ضا اٶؼبٰ زټٷس ٞطٸـ ،ٸ ذطیس ضبًس اکتفب کٌٌذثٻ 

 .زټیس ٲیاظ زؾز  ضاحشی ثٻٶ٧ٷیس چٹٴ 

 زض ایٵ يٳیٷٻ ٞٗبٮیز ٶ٧ٷیس. ٸػٻ ټیچ ثٻٲٽبضر ٦ؿت ٦ٷیس  ذٹاټیس ٳیط ٶ٪ا

 
http://yon.ir/l6l1D 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 هعبهالتی ّبی سٍشاًَاع 

 ٲٗبٲشر ثٻ ضٸـ سحٯی٭ س٧ٷی٧ب٬ -6

 :اٖش٣بززاضٶسثٻ آٴ  ایٵ ضٸـ ٲٷساٴ ٖش٢ٻ٦ٻ  زٮیٯی 8

 زض ٢یٳز ٮحبِ قسٺ اؾز. چیع ټٳٻ 

  قٹز ٲیسبضید ټٳیكٻ س٧طاض. 

  س٦ٷ ٲی٢یٳز ثط اؾبؼ ضٸٶس ؾٽٱ حط٦ز. 

٪ؿشطزٺ ا٢شهبزی ٸ ؾیبؾی  ټبی ثطضؾیضٸـ ثٻ زٮی٭ ؾبز٪ی زض دی ثطزٴ ثٻ اَشٖبر ٸٖسٰ ٶیبظ ثٻ  ایٵ 

 ٶٳٹزاضټب ٶ٧بسی ،اظ اَشٖبر ضٸظاٶٻ اؾشٟبزٺ ثبایٵ ضٸـ  زض ثٻ اٶؼبٰ ایٵ سحٯی٭ ټؿشٷس. ٲٷس ٖش٢ٻاٞطاز ظیبزی 

ایٵ ثبٸض  ثٻ سحٯیٯ٫ط س٧ٷی٧ی ی٥ سب ثشٹاٶیٱ ثٽشط ثطای ذطیس یب ٞطٸـ ا٢ساٰ ٦ٷیٱ. زټٷس ٲیثٻ ٲب ٶكبٴ  ضا

 اؾز. زیسٴ ٢بث٭ٸ  دّذ هیقیوت سخ زض  َٹض٢ُٕ ثٻی٥ ؾٽٱ  ای حبقیٻ٦ٻ ټٳٻ اسٟب٢بر  ضؾس ٲی

ٶشیؼٻ ٪طٞز ٦ٻ س٣بيب ثطای ذطیس  سٹاٴ ٲی ،اٞعایف اؾزاؾبؼ س٧ٷی٧ب٬ ایٵ اؾز ٦ٻ ا٪ط ٢یٳز زض حب٬ 

ٸ زٮی٭ ٦بټف  ٪طٞشٻ ق٧٭ظیبزی  ټبی ٖطيٻ زضٶشیؼٻ ا٪ط ٢یٳز زض حب٬ ٦بټف اؾز اؾز. ؾٽبٰ ثبالسط ضٞشٻ

ثبیس ثساٶیس سب ظٲبٶی ٦ٻ سحٯیٯ٫ط س٧ٷی٧بٮی ثط ایٵ ٣ٖیسٺ ثبقس ٦ٻ سٳبٰ ٸ٢بیٕ زض ٢یٳز  قسٺ اؾز.٢یٳز 

 .٦ٷس ثٽشط ٖٳ٭ سٹاٶس ٲی ثبسؼطثٻاظ اٞطاز ٲكرم اؾز 

 ٦ٷیسسٳبٰ ثبظاضټب ټٳبټٷ٫ی ایؼبز  ثیٵ ضاحشی ثٻ سٹاٶیس ٲی قٳب. زض س٧ٷی٧ب٬ ٸػٹز زاضز ظیبزی دصیطی اٶُٗبٜ

 ؾبز٪ی ثٻضا ټیچ ٲحسٸزیشی ټط ثبظاضی ضا ٲٹضز سحٯی٭ ٢طاض زټیس ٸ ٲٗبٲشر  ثسٸٴ .ٷیسضا ثطضؾی ٦ ټب آٴ ٸ

 اٶؼبٰ زټیس.

ظیبزی ضا زض اذشیبض  اثعاضټبی آیٷسٺ ضا ثٻ ٲب ٶكبٴ زټس. سٹاٶس ٲی ،س٧ٷی٧ب٬ ثب اؾشٟبزٺ اظ اسٟب٢بر ٪صقشٻ ضٸـ

زض  .س٦ٷ ٲی٦ٻ ثطای سطؾیٱ ی٥ اطط ټٷطی اظ اثعاضټبی ظیبزی اؾشٟبزٺ  ًقبشی٥  ټٳبٶٷس .زټس ٲیٲب ٢طاض 

 .٦طز ثیٷی دیفثبظاض ضا  ضاحشی ثٻ سٹاٴ ٲی ټبسحٯی٭ س٧ٷی٧ب٬ ټٱ ثب اؾشٟبزٺ اظ اثعاض
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

چكٱ قٳب ثٻ ٶٳٹزاضټب ٖبزر  ٲطٸضظٲبٴ ثٻ ٸ ٸاضز اػطای ٲٗبٲشر قس. زاز ؾٽٱ ضا سكریم ذطیسٸٞطٸـظٲبٴ 

 ٞطاضؾیسٺضا زض٤ ٦ٷیس ٸ سكریم زټیس آیب ظٲبٴ ذطیس یب ٞطٸـ ؾٽٱ  ټب آٴ سٹاٶیس ٲیٸ ذیٯی ضاحز  س٦ٷ ٲی

 یب ذیط.

 ٲٗبٲشر ثٻ ضٸـ سحٯی٭ ثٷیبزی -2

ضا  ٞطټٷ٫ی ٸ ٲبٮی ،ا٢شهبزی قبٲ٭ ٲؿبئ٭ ؾیبؾی، سطی ٪ؿشطزٺثطای اٶؼبٰ ایٵ سحٯی٭ ثبیس ٲُبٮت 

سٳبٰ ٸ٢بیٕ ی٥ ؾٽٱ ضا  اٖش٣بززاضٶس زټٷس ٲی٦ٻ ایٵ سحٯی٭ ضا اٶؼبٰ  اٞطازی ٦بٲ٭ ثطضؾی ٦طز. نٹضر ثٻ

اضظٶس٪ی یبٞز اَشٖبر ثیكشطی ثطای ٞٽٳیسٴ ثٻ زض ٶیبظ .آٴ سكریم زاز فقط اص سٍی قیوت سٹاٴ ٶٳی

 ی٥ ؾٽٱ اؾز.

 دیطٸاٴ ٦طز. اْٽبضٶٓطٶؿجز ثٻ اضظـ ی٥ ؾٽٱ  سط ز٢ی١ ثبزیس ٸػٹاٶت ی٥ ؾٽٱ ضا ثبیس ؾٷؼیس  سٳبٰ 

 آٸضٶس ٲی ثٻ زؾزٸ ٲؿئٯٻ ضا  ؾإا٬ضٸـ ټٳبٶٷس اؾبسیس ضیبيی ٦ٻ ثٗس اظ ح٭ ٲٗبزالر ظیبز دبؾد  ایٵ

 ثطضؾی ٖطيٻ ٸ س٣بيب زض زٶیب، ٲیعاٴ ثطضؾی سٳبٰ ػٹاٶت قبٲ٭ ثطضؾی ثبظاضټبی ػٽبٶی، .٦ٷٷس ٲی ٖٳ٭

 ٲٹضزٶٓطؾٽبٰ  ،ٸ زی٫ط ػعییبر ټب قط٦ززض نٹضر ٲبٮی  ػؿشؼٹ ،ػٽبٴ َٹض ټٳیٵ ٸ ٦كٹضٲؿبئ٭ ضٸظ 

ذٹز ضا زض سحٯی٭ س٧ٷی٧ب٬ ٸ  ٦ٷٷس ٲیؾٗی  ثبسؼطثٻ اٞطاز .زټٷس ٲیضا اٶؼبٰ  ٲٗبٲشر ٸذٹز ضا اٶشربة 

اؾشٟبزٺ  ؾٽبٰ ذطیسٸٞطٸـی ٲٷبؾت ثطای ټب ٲٹ٢ٗیززض  ټب ٲٽبضر ایٵ اظثٷیبزی س٣ٹیز ٦ٷٷس ٸ 

 .٦ٷٷس ٲی

ظٲبٶی  .ثب سحٯی٭ س٧ٷی٧ب٬ ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زټیس ٪صاضی ؾطٲبیٻ اٸای٭ زض قٹز ٲیدیكٷٽبز 

سحٯی٭ ثٷیبزی ضٞشٻ ٸ ز٢ز  ؾٳز٦ٻ ثٻ زض٤ زضؾز اظ س٧ٷی٧ب٬ ٸ ثبظاض ضؾیسیس ثٻ 

 اٞعایف زټیس. قسر ثٻٲٗبٲشر ذٹز ضا 

 ٲٗبٲشر ثٻ ضٸـ ٶٹؾبٴ ٪یطی -8

 ټبی نٝثٻ زٶجب٬  سٷٽب ٸ ؛٦ٷٷس ٲیٞٗبٮیز  ٲسر ٦ٹسبٺ نٹضر ثٻاٞطاز ثؿیبضی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ سٷٽب 

٣ٍٞ  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ټب آٴثٹزٺ ٸ ټسٜ  ی ٲ٣ُٗیؾٹزټب٪طٸٺ سٷٽب ثٻ زٶجب٬  ایٵ ټؿشٷس. ذطیسٸٞطٸـ

 ٶٹؾبٶی اؾز. نٹضر ثٻ
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ذٹز ٲٹ٢ٗیز ایؼبز  ثطای ٸاٞطاز ثطای ضؾیسٴ ثٻ اټساٜ ذٹز اذجبض ٸ اَشٖبر ٦صة ضا ٲٷشكط ٦طزٺ  ایٵ 

آٸضزٴ ؾٹز ٲٷبؾت زض ایٵ ضٸـ ثؿیبض  ثٻ زؾز ضا ٪ٳطاٺ ٦ٷٷس. سؼطثٻ ثیاٞطاز  ضاحشی ثٻ سب .٦ٷٷس ٲی

 .٦ٷٷس ٲیزچبض اؾشطؼ قسٺ ٸ ثبظاض ضا سط٤  ٪صاضی ؾطٲبیٻٲبٺ ی زاضز ٸ اٚٯت ثٗس اظ چٷس یضیؿ٥ ثبال

ثطآیٷس ٲٗبٲشر ضا ثطضؾی ٦ٷیس چیعی ػع يطض  ٢ُٗبًچٹٴ  .ایي دستِ ًجبضیذ ءجض ّشگضسعی کٌیذ  

ثٻ ټط زٮیٯی ا٪ط ٸاضز ایٵ ؾج٥ اظ ٲٗبٲشر قسیس ؾٗی ٦ٷیس  اٲب ؛ٸ ؾطذٹضز٪ی ٶهیت قٳب ٶرٹاټس قس

 ثٹز ازاٲٻ زټیس. ثرف ضيبیزا٪ط ٶشیؼٻ  .ثب ٲجبٮٙ ثؿیبض دبییٵ اٶؼبٰ زټیس
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 ٖبٲ٭ ٲٹ٣ٞیز زض ثٹضؼ سطیٵ ثعض٨

 !دصیطـ ٲؿئٹٮیز

ثؿیبض ذٹثی  ټبی ٶشیؼٻ سٹاٴ ٲیثب اٞعایف سؼطثٻ ٸ زاٶف  ٦ٷٷس ٲیاٴ ظیبزی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ ٧ٞط ٪ط ٲٗبٲٯٻ

الظٲٻ ٲٹ٣ٞیز آٴ  ای ظٲیٷٻٲب ثط ایٵ ٣ٖیسٺ ټؿشیٱ ٦ٻ زاقشٵ زاٶف ٲٷبؾت زض ټط  ټٳٻ ٦ؿت ٦طز.

٦ٻ ٸػٹز زاضز ایٵ اؾز ٦ٻ قٳب ثبیس ثشٹاٶیس اظ آٴ زاٶف ٸ اَشٖبر زض  ای ٶ٧شٻٸٮی  .اؾز ٸ٦بض ٦ؿت

 شٹاٶیس ٶشیؼٻ زٮرٹاٺ ضا ٦ؿت ٦ٷیس.ث سب ی ٲٷبؾت اؾشٟبزٺ ٦ٷیسټب ٲٹ٢ٗیز

ا٪ط  .زض ټط ظٲبٴ اظ ظٶس٪ی چٻ ذٹة ثبقس چٻ ثس ثبقس ٣ٍٞ ٲؿئٹ٬ آٴ ذٹز قٳب ټؿشیس ای ٶشیؼٻ٦ؿت ټط 

٦ٻ سٳبٰ ٶ٧بر ضا زض ٶٓط  ایس ثٹزٺایٵ قٳب  .آٸضزیس ثٻ زؾززض ایٵ ثبظاض ق٧ؿز ذٹضزیس ٸ ٶشیؼٻ ٶبٲُٯٹة 

 .ایس آٸضزٺ ثٻ زؾزٸ ایٵ يطض ضا  ایس ٶ٫طٞشٻ

 :قٹز ٪ٟشٻ ثبیس ټب س٧ٷی٥آٴ ضا ٢ج٭ اظ قطٸٔ سٳبٰ  ٶ٧شٻ ثؿیبض ٲٽٳی ٦ٻ

http://yon.ir/vSfnM 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ٍ ّویطِ ثبیذ آى سا ثپزیشیذ. الصم استاهشی  ثبصاسدس ثشای ثِ ًتیجِ سسیذى  پزیشش هسئَلیت

ایٵ ٲك٧٭ ضا ثٻ اقربل زی٫طی  ټب اٶؿبٴچٹٴ ا٪ط قٳب ٲؿئٹٮیز ٦بض ذٹزسبٴ ضا ٢جٹ٬ ٶ٧ٷیس ٲظ٭ ذیٯی اظ  

ضا اظ  ثباضظـثؿیبض  چیع ی٥ثبقیس ایٵ َطظ ٧ٞط  آ٪بٺثبیس  .زټیس ٲیزی٫طی ٶؿجز  چیع ټطیب قطایٍ ٦كٹض یب 

 ...س٦ٷ ٲیضا ٶبثٹز  آٴ ٸ ٪یطز ٲیقٳب 

ؾطیٕ  ٲُٳئٷبًقٳبؾز ا٪ط ټٳبٴ اٸ٬ ٦ٻ ٲطس٧ت اقشجبټی قسیس ذٹزسبٴ اقشجبٺ ضا ٢جٹ٬ ٦ٷیس  «صهبى» آٴ

ٲؿئٹٮیز قبیس ثبٖض آظاض قٳب قٹز  دصیطـ .٦ٷیس ٲیقطایٍ ضا ٖٹو  ضاحشی ثٻ .ذٹاټیس ضٞز ح٭ ضاٺثٻ زٶجب٬ 

 ٦ٷس. سط ثعض٨٪بٰ ٲٹ٣ٞیز ضا ثطای قٳب  سٹاٶس ٲی ٢ُٗبًاٲب 

چٻ ثطؾس ثٻ ثبظاض ثٹضؼ دؽ  .ٶساضٶس ټب ظٲیٷٻ سطیٵ ٦ٹچ٥اٞطازی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ ػطار ضیؿ٥ ٦طزٴ ضا زض 

ضا زض ذٹز ایؼبز  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ػؿبضرػٳٗیز ٦كٹض ذٹاټیس ثٹز ٦ٻ  دسصذ 8آٴ  قٳب زض ټٳیٵ اثشسا ػع

٦ؿبٶی  سٳبٰ ػع ذٹزقبٴ اَٳیٷبٴ ٶساضٶس. ٦ؽ ټیچثٻ  ٸ ؛٦ٷٷس ٲیزض ایٵ ثبظاض ٦ؿت زضآٲس  ثب٢سضر اٶس ٦طزٺ

اٞطاز  سٳبٰ ػؿٹض ٸ ٲٹ٣ٞی ټؿشٷس. ټبی اٶؿبٴ ضازاضٶسزضؾز زض ثبظاضټبی ٲبٮی  ٪صاضی ؾطٲبیٻ٦ٻ ٖش٢ٻ ثٻ 

 .اٶس ٦طزٺ ٪صاضی ؾطٲبیٻ٦ؿبٶی ټؿشٷس ٦ٻ ضٸی ذٹزقبٴ  ق٥ ثیٲٹ١ٞ ٸ ططٸسٳٷس زض زٶیب 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 ٞه٭ زٸٰ

 ٲحبؾجبر شټٵ
 

 ٸضٸز ثٻ ثبظاضا٢ساٲبر ٢ج٭ اظ 

ػٯٹ٪یطی اظ اسشٜ ظٲبٴ ٸ  ٪صاضی ؾطٲبیٻاظ ٲٹيٹٖبر ٲٽٱ زض  ی٧ی اؾز. سط ٲٽٱټٳیكٻ ٦یٟیز اظ ٦ٳیز 

ٶ٣بَی ٦ٻ ٶیبظ ثٻ  .ټبی سحٯی٭ س٧ٷی٧ب٬ ٸ ثٷیبزی آٲٹظـ ثجیٷیس زضظٲیٷٻایٵ ٦بض قٳب ثبیس  ثطای اٶطغی اؾز.

 ټب آٴاظ َطی١ ٶٳٹزاضټب ثٻ  ،س س٧ٷی٧ی ثطضؾی قٹزٶ٣بَی ٦ٻ ثبی ٸ ؛ثٷیبزی اؾز ضا اٶؼبٰ زټیس سحٯی٭ ثطضؾی

 .ثذطزاظیس

 آقٷبیی زاضیٱ ا٦شٟب ٶ٧طزٺ ٸ ؾٽبٲی ٦ٻ ثٻ ذبَط ٸيٗیز ؾیبؾی، ټب آٴثبیس ثٻ ؾٽبٲی ٦ٻ ثٻ  ،قذم ثعذی

حسا٢ٯی ضا  ټبی ثب٢یٳزسب ؾٽبٰ ػصاة ذٹثی زاقشٻ ثبقس ضا ثطضؾی ٦طزٺ  یثبظزټ سٹاٶس ٲی٦كٹض  ا٢شهبزی

ق٧بض ثٽشطی  سٹاٶیس ٲی٦كٹض ضا ثطضؾی ٦ٷیس  اػشٳبٖی ٸ ا٢شهبزی ٲؿبئ٭ ضٸظ ؾیبؾی، ټطچ٣سض ٦كٝ ٦ٷیس.

 ضا نیس ٦ٷیس.

قیوت سا  تشیي اسصاىًقطِ ٍ  تشیي پبییي ثیٷیس ٲیقٳب ثبیس ثشٹاٶیس ثب ٶ٧بسی ٦ٻ سب آذط ایٵ ٦شبة آٲٹظـ 

 ذطیسٸٞطٸـثطای ٦ؿت ثٽشطیٵ ٢یٳز  ظیبزی سطٞٷسټبیٸ  ٶ٧بر .آٸضیس ثٻ زؾزذطیس ؾٽبٰ ثشای 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ٸ ٦ؿت ثٽشطیٵ ؾٹز ثب  ٪صاضی ؾطٲبیٻثؿیبض ٦بضثطزی ثطای ضاحشی ثیكشط زض  ټبی س٧ٷی٥ .قسٺ اؾز اضائٻ

 .قسٺ اؾز ٪ٟشٻ حسا٢٭ ضیؿ٥

 ٲحسٸزٺ ٧ٞطی

 .ظٶس ٲیا٪ط ایٵ حؿبؾیز ضا زض٤ ٶ٧ٷیس ثٻ ؾطٲبیٻ قٳب ٮُٳٻ  .ی٥ قٛ٭ ثؿیبض حؿبؼ اؾز ٪صاضی ؾطٲبیٻ

 ٪صاضی ؾطٲبیٻ ٲحسٸزٺ ٖٳ٭ ٦ٷیس. سط ٲٹ١ٞ ثشٹاٶیس سب سٹاٶبیی ذٹز ضا ثكٷبؾیس ،اټساٜ ذٹز ضا قٷبؾبیی ٦ٷیس

 .ثطای ذٹز سٗییٵ ٦ٷیس

 ؟هس ٸضٸز زاضیس٢زض چٻ ؾٽبٲی 

 ؟ٲیعاٴ ضیؿ٥ قٳب چ٣سض اؾز 

 ؟زاضیس٢هس ٸضٸز  ای ؾطٲبیٻثب چٻ ٲیعاٴ 

 ؟ضٸی سٳبٰ ؾطٲبیٻ ذٹز ضیؿ٥ ٦ٷیس سٹاٶیس ٲیآیب  

 ؟قٳب چٻ ٲیعاٴ اؾز ٪صاضی ؾطٲبیٻ ظٲبٴ ٲسر

 ؟ضا زض٤ ٦ٷیس ټب ٲٹ٢ٗیز٦ؿت سؼطثٻ ٦ٷیس ثبظاض ضا ثكٷبؾیس  ذٹاټیس ٲیآیب زض حب٬ حبيط 

 ؟آٸضیس ثٻ زؾزؾطیٕ ططٸر  ذٹاټیس ٲی

 ٶیؿز. ٪صاضی ؾطٲبیٻا٪ط سب ټٟشٻ آیٷسٺ ثٻ دٹ٬ ذٹز ٶیبظ زاضیس دؽ ٪عیٷٻ ٲٷبؾجی ثطای 

 ضا یبززاقز ٦ٷیس. ټب آٴزټیس ٸ ټٳٻ  ذٹزدبؾدشټٵ  ؾإاالرؾٗی ٦ٷیس ثٻ سٳبٰ 

ثٽشط  سٹاٶیس ٲیاؾز ٸ  ضاحز قٳبثطای  ټب آٴزض  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ییټب قط٦زٮیؿشی سٽیٻ ٦ٷیس ٦ٻ زض چٻ 

 اظ ثبظاض ثٻ زؾز قط٦ز ٦ٷیس سب زض٤ ثٽشطیاٸٮیٻ  ټبی ٖطيٻزض  ذٹاټیس ٲی آیب ٢طاض زټیس. ٲٹضزثطضؾی

ثطای قطٸٔ ثؿیبض  قٹز ٲیاضائٻ  عشضِ اٍلیِ نٹضر ثٻ٦ٻ  ؾٽبٲی ٪عیٷٻ ٲٷبؾجی ثبقس. سٹاٶس ٲی ایٵ ؛ثیبٸضیس

 ٲٷبؾت ثبقس. سٹاٶس ٲی
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

ذُطٶب٤  سٹاٶس ٲی ٢ُٗبًثسٸٴ زاٶف  ٸضٸز ټؿشیس، ٦بض سبظٺٸ  ضازاضیس ظیبزسطیثب دٹ٬  ٪صاضی ؾطٲبیٻا٪ط ٢هس 

 ثبقس ٸ احشٳب٬ ق٧ؿز قٳب ثؿیبض ظیبز اؾز.

یب  خطشًبک سٹاٶس ٲیضاٶٷس٪ی قٳب چٻ ٲیعاٴ  ،ٶساضیس ای سؼطثٻضاٶٷس٪ی ٦ٷیس ٸ ټیچ  ذٹاټیس ٲیٞطو ٦ٷیس 

قٳب ذیٯی اظ ٲٹاضز ذُطٶب٤ ضا اظ شټٵ  ٸ ٲٽبضر ثب ٦ؿت ٲٽبضر زض ضاٶٷس٪ی ٲٷ١ُ اٲب ؛ثبقس ٍحطتٌبک

 ،ټب اٶؿبٴشټٷیز ا٦ظط  ثطذشٜ آٸضز زاٶف ضا ثبال ثطز. ثٻ زؾزثٹضؼ ٣ٍٞ ثبیس اَشٖبر  زض .س٦ٷ ٲیقٳب زٸض 

 .َٯجس ٲیٸ ٖش٢ٻ ٸ دكش٧بض اظ قٳب ٦بض ؾرشی ٶیؿز 

 ټبی دٹ٬اظ ایٵ زاٶف  ټب ؾب٬سجسی٭ ذٹاټیس قس ٸ ثطای  ٪صاض ؾطٲبیٻقٳب ثٻ  زضٶٽبیز 

 ٦ؿت ذٹاټیس ٦طز. اٶ٫یع ټیؼبٴ

 

http://yon.ir/l6l1D 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ثطضؾی ٦ٯیز ثبظاض

اظ  سٹاٶیس ٲی ،سهبزٞی چٷس ؾٽٱ ضا ٲكبټسٺ ٦ٷیس ٸ ایٵ ٦بض ضا ثطای ی٥ یب زٸ ټٟشٻ اٶؼبٰ زټیس نٹضر ثٻا٪ط 

٦ٻ چٻ ؾٽبٲی یب نٷٗشی  ٲشٹػٻ قس سٹاٴ ٲیحشی ثب ثطضؾی نٷبیٕ ٲرشٯٝ  .قٹیس ثبذجط ثبظاضقطایٍ ٦ٯی 

 .ټؿز یب ٶیؿزیب ایٷ٧ٻ قطایٍ حب٦ٱ ثط ثبظاض ظیبز ٲٷبؾت  ،قطایٍ ثٽشطی زاضز

 سٹاٶس ٲی٦كٹض  ا٢شهبزی ثبیس زضیبثیس آیب ثبظاض سٹاٴ ضقس ضا ثب سٹػٻ ثٻ قطایٍ ؾیبؾی، ٦ٯی ٸثب ٶ٫بٺ اػٳبٮی 

 ،يٗٝ ٢ٹر، ٶ٣بٌ ؟ٲؿ٧ٵ اسٟب٠ اٞشبزٺ اؾز ٸ َش، اضظ اظػٳٯٻزض زی٫ط ثبظاضټب ٶطخ  اٞعایف زاقشٻ ثبقس.

 ضا ثطضؾی ٦ٷیس. سٽسیسټب ٸ ټب ٞطنز

اظ ایٵ  ٦ٷٷس ٲی٦ٻ نبزضار  ټبی قط٦ز ثطای ثًٗی نٷبیٕ ٲٳ٧ٵ اؾز ذٹة ثبقس. ٢ُٗبًثبال ضٞشٵ ٢یٳز اضظ  

ٸ زی٫ط نٷبیٕ  اسبسی فلضات ،ّب پتشٍضیویٲبٶٷس  ٦ٷٷس ٲیؾٹزآٸضی ثٽشطی ضا ایؼبز  قیوت اسصاٞعایف 

 نبزضاسی.

. ٶ٫طاٴ ایس ثطزاقشٻثبظاض ضا زض٤ ٦ٷیس اٸٮیٵ ٪بٰ ذٹز ضا  ٦ٯیز ٸ ا٪ط ثشٹاٶیس سٳبٰ ایٵ ٲٹاضز ضا ثطضؾی ٦ٷیس 

ټٳٻ ایٵ ٲٹاضز  .٦ٷٷس ٲیثٽشط ټسایز  قٳبضا ،٪یطی سهٳیٱٶجبقیس ٶ٧بر ثیكشطی ضا ذٹاټیس آٲٹذز ٦ٻ زض 

 .حبن٭ قٹزٶشیؼٻ ثٽشطی  اؾز سب ٪صاضی ؾطٲبیٻ٦ٱ ٦طزٴ ضیؿ٥  ٸ يطضدبییٵ آٸضزٴ  ثطای

ثبقس  ٪طٞشٻ دیفا٪ط ثبظاض ضٸٶس ٶعٸٮی زض  .ی ذٹة ضا قٷبؾبیی ٦ٷیسټب ٞطنز سٹاٶیس ٲی ضیعثیٷی ثب٦ٳی

حبٮز ٲٳ٧ٵ زض حب٬ ٲٗبٲٯٻ ټؿشٷس ٸ ایٵ ٞطنز ذٹثی ثطای قٳب  سطیٵ دبییٵزض ٦ٻ ٸػٹز زاضٶس  ییټب ؾٽٱ

 سب ذطیس ضا اٶؼبٰ زټیس. ذٹاټس ثٹز

 سكریم ضٸٶس حط٦شی ثبظاض

سب ثشٹاٴ  س٦ٷ ٲیٲشٹػٻ قسٴ ضٸٶس حط٦ز ؾٽبٰ ٦ٳ٥  .سٗجیط ٲشٟبٸسی زاضز ػٽشی ټطثبظاض زض  ٶحٹٺ حط٦ز

 ثٻ زٶجب٬ ؾٽبٲی ثٹز ٸ یب ثبیس نجط ٦طز. سٹاٴ ٲی٦طز ٦ٻ آیب  ٪یطی ٶشیؼٻ

نٗٹزی زض حب٬ اٶؼبٰ  ضٸٶسآیب  ضا سكریم زټیس. ثبصاسسًٍذ حشکت ثبیس  ،ثبظاض ثٻ اٸٮیٵ ا٢ساٰ ثطای ٸضٸز

 اٚٯت حط٦ز ثبظاض ثؿیبض اټٳیز زاضز. ػٽز .س٦ٷ ٲیحط٦ز ذٷظی  ثٻ ق٧٭ ٸ یب ضٸٶس اؾزضٸٶس ٶعٸٮی  ،اؾز

 سب ثشٹاٶٷس اظ ٦ٷٷس ٲی٦ٻ ثبظاض زض اٶشٽبی ضٸٶس ٶعٸٮی اؾز ا٢ساٰ ثٻ ذطیس ؾٽبٰ  ظٲبٶی ،ثبسؼطثٻاٞطاز 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ټبی ؾب٬ټطچٻ  اٮجشٻ .ضٸز ٲیس٧ٷی٥ ثؿیبض ٦بضثطزی ثطای ذطیس ؾٽبٰ ثٻ قٳبض  .ثجطٶسحسا٦ظط ؾٹز ثٽطٺ 

 آٸضز. ثٻ زؾز سٹاٴ ٲیثیكشط قٹز ایٵ ٶ٣بٌ ضا ثٽشط  ٪طی ٲٗبٲٯٻ

٦ٳ٥ ٞطاٸاٶی  ٶٳٹزاضټب .ثطای ذطیس ا٢ساٰ ٦ٷیس ٸ ٦ٷیسزض ی٥ ؾٽٱ ٦كٝ  سٹاٶیس ٲیظیبزی ضا  ټبی ظٲبٴقٳب 

ی ٲٷبؾت ثٻ ټب ٲٹ٢ٗیزس٧ٷی٧ب٬ ثطای ٶكبٴ زازٴ  اثعاضټبی ٶ٣بٌ ضا ثیبثیس.ایٵ  ضاحشی ثٻسب  ٦ٷٷس ٲیثٻ قٳب 

 زض حب٬ دی٫یطی ٶٳٹزاض ټؿشٷس.ټٳٹاضٺ قٳب 

 سط ٸايحثشٹاٶیس ضٸٶس ٦ٯی ؾٽبٰ ضا  ټطچ٣سض

ټسٞٳٷسی اٶؼبٰ  ٪صاضی ؾطٲبیٻٲشٹػٻ قٹیس 

 .ایس زازٺ

 حؼٱ ٸ ثطضؾی حؼٱ ٲٗبٲشر

 ٶ٣سیٷ٫ی

 حؼٱ ٲٗبٲشر ٸ ٶ٣سیٷ٫ی ٦ٱ یب ظیبز قٹز نٗٹزی چٻ ضٸٶس ٶعٸٮی زضضٸٶسا٪ط قطایٍ حب٦ٱ ثط ثبظاض چٻ 

زض ٲؿیط ٶعٸٮی قبټس ایٵ سٛییطار ثبقیس  ا٪ط ٲشٹػٻ قس ٦ٻ ٲؿیط ثبظاض زض حب٬ سٛییط اؾز. ضاحشی ثٻ سٹاٴ ٲی

ضٸٶس  ٞطٸـ قسٴ حؼٱ ٦ٱ ٸ ضا زاقشٻ ثبقیس ثیكشطی ٶعٸٮیاٶشٓبض ضٸٶس  ٞطٸـ ثب اظزیبز حؼٱ یسسٹاٶ ٲی

 .٪صاضز ٲی ټب سحٯی٭ٲٽٳی ثط  سأطیطٶیؿز ٦ٻ حؼٱ ٲٗبٲشر ٦ٱ یب ظیبز ثبقس  ق٧ی .٪یطز ٲینٗٹزی ق٧٭ 

نٗٹزی قبټس اٞعایف ٞطٸـ  زضضٸٶسچٷبٶچٻ  .ثبقس ػٽز ټٱحؼٱ ٲٗبٲشر ثبیس ثب ضٸٶس ثبظاض  سط ؾبزٺ ثبثیبٴ

 ذٹز ضاقٳب ټٱ ثبیس ثب ػٽز ٶٳٹزاض  .زضیبٞز ٦ٻ ضٸٶس حط٦شی زض حب٬ سٛییط ثٻ ٶعٸٮی اؾز سٹاٴ ٲیثٹزیس 

 زټیس. سُجی١

ٲیعاٴ ٖطيٻ ظیبز قٹز  ا٪ط .س٦ٷ ٲیزچبض ٲك٧٭ قٹز ػٽز ثبظاض سٛییط  عشضِ ٍ تقبضبزض ټط ثبظاضی ٶؿجز 

دؽ  ضٸز ٲیا٪ط ٲیعاٴ ٖطيٻ ٦بټف دیسا ٦ٷس س٣بيب ثبال  .س٦ٷ ٲیحسؼ ظز ٦ٻ س٣بيب ٦بټف دیسا  سٹاٴ ٲی

 .زټس ٲیټٱ ضخ  ثٹضؼ زضٸ ټٳیٵ ٶ٧شٻ  یبثس ٲی٢یٳز ٲحهٹ٬ یب ؾٽٱ اٞعایف  زضٶشیؼٻ

 

 

تشخیص روند بازار یکی  ،،

 ترین نکات اولیه.از مهم
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ثطضؾی نٷبیٕ دیكطٸ

 ټٱ ایٵ دیكشبظی زض اذشیبض ی٥ نٷٗز ذبل .اؾز زض ثبظاض دیكطٸ ٶجٹزٺ ٦بٲشًزض ټیچ ظٲبٶی ی٥ نٷٗز 

٦ٻ زض ایٵ نٷبیٕ  ییټب قط٦ز .ثبقیس پتبًسیل ثبالقٳب ټٳیكٻ ثٻ زٶجب٬ نٷبیٕ ثب  ثٷبثطایٵ ؛ٶرٹاټس ٲبٶس

یس سٹاٶ ٲیٲرشٯٝ  ټبی زضظٲیٷٻ٦كٹض ٲب ثٻ زٮی٭ ٸػٹز سحطیٱ  زض زض ؾجس ذٹز زاقشٻ ثبقیس.ضا ٸػٹز زاضٶس 

ی چٷس ؾٹزټبثشٹاٶٷس  ضاحشی ثٻؾٹزآٸضی ٦ٻ  ټبی قط٦ز .قطایٍ ثٽشطی زاضٶسنٷبیٗی ضا ثطضؾی ٦ٷیس ٦ٻ 

 ثطاثطی ضا ٶهیت قٳب ٦ٷٷس.

ثیكشطیٵ ؾٹز ضا زض ٲؼبٲٕ ثٻ  .٦ٷٷس ٲی سبح دطثٻ آؾٳبٴ  قٳبضاؾٽبٰ  اّشمدشبٶؿی٭ ثبال ټٳبٶٷس ی٥ نٷبیٕ 

ظٲبٶی ٦ٻ اضظـ زالض ٶؿجز ثٻ  ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻټؿشٷس  سكریم ٢بث٭ ضاحشی ثٻنٷبیٕ  ایٵ .ضؾبٶٷس ٲیؾٽبٲساضاٴ 

 .ؾٹزآٸضی ذٹثی زاقز سٹاٴ ٲی زټٷس ٲیثب ذطیس نٷبیٗی ٦ٻ نبزضار اٶؼبٰ  ضاحشی ثٻ قٹز ٲیضیب٬ ظیبز 

٢سضر ثیكشطی ٶؿجز  ؾطاٲی٥ ٸثٻ ٶٓط قٳب نٷٗز ٦بقی  .ؾرشی ٶیؿز ٦بض ظیبز٦كٝ ایٵ نٷبیٕ  

٦ٻ سٹاٶؿشیس حسؼ ثعٶیس نٷٗز دشطٸقیٳی زض ایطاٴ ٢سضر ثؿیبض  َٹض ټٳبٴ ؟زاضزثٻ ٪طٸٺ دشطٸقیٳی 

 سٹاٶیس ٲیا٦ٷٹٴ  زاز. اٶؼبٰ ذطیس ٸ ٢طاضزاز ٲٹضزثطضؾیؾٽبٰ ثیكشطی اظ ایٵ ٪طٸٺ ضا  سٹاٴ ٲی .ثبالسطی زاضز

 ٢سضر ثیكشطی اؾز. زاضای ٦بٚصاؾز یب نٷبیٕ سٹٮیس  سط ٢ٹینٷٗز ذٹزضٸؾبظی ث٫ٹییس 

ٸ  سط ثعض٨ثٻ نٷبیٕ  ټب آٴ ثٷسی س٣ؿیٱ ثط اؾبؼدیسا ٦طزٴ نٷبیٕ ٲٷبؾت  ٦ٻ ٲشٹػٻ قسیس َٹض ټٳبٴ 

ضا ؾٽٱ ٲٷبؾت  سط ؾطیٕ سٹاٴ ٲی سط ثعض٨ سط ٦ٹچ٥ ټبی قط٦ز ثٻ ّب ضشکت ٸ زٸثبضٺ س٣ؿیٱ ٦طزٴ سط ٦ٹچ٥

نٷبیٗی ٦ٻ زض ذیٯی اظ ٲٹا٢ٕ زاضای ٢سضر دیكطٸی ذٹثی ټؿشٷس  اظػٳٯٻ .ظیبز ٦بض ؾرشی ٶیؿز ٸ ٦طزدیسا 

ثبظاض  زض س٣بيب دطنٷبیٕ  ءػع ذٹزضٸ ٸ ثبٶ٥ ،ٶٟشی ټبی ٞطاٸضزٺ اؾبؾی، ٞٯعار دشطٸقیٳی، اظ اٶس ٖجبضر

ضا ثیبثیس ٦ٻ ثبظزټی  نٷبیٗی سٹاٶیس ٲیاٲب ثبیس ایٵ ٶ٧شٻ ضا زض ٶٓط زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ زض َٹ٬ ؾب٬  ؛ټؿشٷس

 ثؿیبض ثیكشطاؾز. ټب آٴ

اٲب ثط اؾبؼ قطایٍ ثبظاض ٢بزض ثٻ ؾٹزآٸضی  ؛ثبقس ٢طاض زاقشٻٲٳ٧ٵ اؾز ؾٽٳی زض ی٥ نٷٗز ثؿیبض ٦ٹچ٥ 

دیسا  ضاحشی ثٻ ضا ثب٦یٟیز ټبی قط٦زسٳبٰ سؼطثٻ قٳب زض ثبظاض ظیبز قٹز  ټطچ٣سض ی زض ثبظاض ثبقس.یثبال

 .٦ٷیس ٲی
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ایٵ ٶ٧شٻ ضا ثٻ ذبَط زاقشٻ ثبقیس ا٪ط ثشٹاٶیس زض چٷس نٷٗز ٲحسٸز ٲٗبٲشر اٶؼبٰ زټیس 

 آٸضیس. ثٻ زؾزچكٳ٫یطی  ټبی ٲٹ٣ٞیز سٹاٶیس ٲی

 ا٦ظط اٞطاز .٦ٷٷس ٲیٸ ثٻ ایٵ ق٧٭ ٲٗبٲٯٻ  ٦ٷٷس ٲیثبظاض اظ ایٵ ٶ٧شٻ اؾشٟبزٺ  ای حشفِثسیبس اٞطاز  ٲٗٳٹالً

ٸ  ٪یطٶس ٲیٲشر ذٹز زض ٶٓط بضا ثطای ٲٗسٳبٰ نٷبیٕ ٪بټی  ثبسؼطثٻ حشی ذیٯی اظ اٞطاز ٦بض ٸ سبظٺ

ٶحٹٺ ٲٗبٲشر اٞطاز ٸ دی٫یطی  ټب ؾب٬ ثب٪صقزٶ٧شٻ ثؿیبض ٲٽٳی ٦ٻ  اٲب ؛زټٷس ٲیاٶؼبٰ  ٪صاضی ؾطٲبیٻ

 ییټب قط٦ز ٸ ټٳیكٻ ضٸٶس ٶٳیظیبز  دیچیس٪یثب  ییټب قط٦زثٻ زٶجب٬  ټب آٴ ،آٸضزٰ ثٻ زؾزثطػؿشٻ زض زٶیب 

 ثبقٷس. ؾٹزآٸضٷس سٹاٶ ٲیٸ زض َٹ٬ چٷس ؾب٬  زاضٶس٦ٻ دبیٻ ٸ اؾبؼ ٲح٧ٳی  ٦ٷٷس ٲیاٶشربة  ضا

 ثٻ زؾزاَشٖبر ثٽشطی  سٹاٶیس ٲی ټب آٴضا اٶشربة ٦ٷیس ٦ٻ اظ سٹٮیس ٸ ٞطٸـ  ییټب قط٦زټطچٻ ثیكشط 

ًجبیذ ایي اٸ٬  ؾب٬ زٸزاقشٻ ثبقیس قٳب زض ی٥ یب  سٹػٻ ٦ٳ٥ ذٹاټس ٦طز. قٳب ٲٹ٣ٞیز ثٽشطثٻ ٸضیس ثیب

 ٸ ذٹزسبٴ ضا ٲحسٸز ثٻ چٷس قط٦ز ٦ٷیس. سا ثِ کبس ثجشیذ تشفٌذ

ثٗس ٲحسٸزیز  ټبی ؾب٬ثٽشط اؾز شټٵ ذٹزسبٴ ضا ثطای قٷبذز ثیكشط ؾٽبٰ زض ثبظاض ٲشٳط٦ع ٦ٷیس ٸ زض 

ثطٶبٲٻ ذٹز ضا  ثبیس ٪طٞز. ًتیجِ ًخَاّیذثٻ ایٵ ق٧٭ ٖٳ٭ ٶ٧ٷیس  ا٪ط ثطای اٶشربة ؾٽٱ ایؼبز ٦ٷیس.

 زضؾز سٗییٵ ٦ٷیس.

 ټب قط٦زثطضؾی نٹضر ٲبٮی 

ٸ ظیبٴ ټط زٸضٺ ٲبٮی ٸ  ؾٹز قط٦ز، اٲٹا٬ سؼٽیعار، ذطیسٸٞطٸـقبٲ٭ ٲیعاٴ  ټب قط٦زسٳبٰ اَشٖبر ٲبٮی 

٢طاض زټیس ٸ  ٲٹضزثطضؾیضا  ټب آٴثشٹاٶیس  سب .زټٷس ٲیزض اذشیبض قٳب ٢طاض  ټب قط٦ز، زی٫ط ثؿیبضی اَشٖبر

 .٦ٷیسٲیعاٴ اضظـ قط٦ز ضا سحٯی٭ 

٪طاٴ ثٷیبزی  سحٯی٭ ٲُٯٕ قٹیس. ټب آٴ ؾٹزآٸضی سٹاٶیس اظ ٲی ضاحشی ثٻ ټب قط٦زٲبٮی  نٹضر ثٻثب ٶ٫بٺ ز٢ی١ 

ټٳٻ اٞطاز ثبیس  ټطحب٬ ثٻ اٲب ؛سب ٲشٹػٻ اضظٶسٺ ثٹزٴ ؾٽٱ قٹٶس .٦ٷٷس ٲیثطضؾی  ز٢ز ثٻٲبٮی ضا  ټبی نٹضر

سحٯی٭ ثٷیبزی ثبیس ی٧ی اظ اټساٜ قٳب ثطای  آٲٹذشٵ ذٹز ثساٶٷس. ٪صاضی ؾطٲبیٻایٵ ٲٹاضز ضا ثركی اظ ٲطاح٭ 

 ذٹز ٢طاض زټیس. آیٌذُزض ثطٶبٲٻ  سٹاٴ ٲی ٦ٻ ؛ٲؿشح٧ٱ زض ثبظاض ثبقس ټبی حط٦ز
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

اؾز  ٲٳ٧ٵ ،ٲبٮی سح٣ی١ ٶ٧ٷیس ټبی نٹضرآٴ ضا اظ  ؾٹزآٸضی ٲیعاٴٸ  ایس ٦طزٺا٪ط ؾٽٳی ضا ذطیس  چطا٦ٻ

اٲب قٳب  ؛ثٻ ټط زٮیٯی ظٲبٴ ٞطٸـ ؾٽٱ ضؾیسٺ ثبقس .ثبقس زازٺ اظزؾزذٹز ضا  ؾٹزآٸضی سٹاٴقط٦ز 

 .ثٻ آیٷسٺ ټؿشیس ثیٵ ذٹـٸ ټٳچٷبٴ  چیع ټٳٻاظ  اَشٔ ثی

ثٻ قٳب  تکٌیکبل اثضاسّبیزض  ٪طچٻ اٲب زٮی٭ آٴ ضا ٲشٹػٻ ٶكسیس. ؛قٹیس ٲیټطضٸظ قبټس ٦بټف ٢یٳز  

 الظٲٻ ٲٹ٣ٞیز ثٽشط قٳب اؾز. ټب قط٦زسٹاٶبیی ثطضؾی نٹضر ٲبٮی  ٸٮی .زټٷس ٲیظٲبٴ ٞطٸـ ضا ٶكبٴ 

 اؾشٟبزٺ اظ اذجبض زضؾز

ثس ٸ ٲٷٟی  ذجطټبی ٚبٞٯ٫یط ٶرٹاټٷس قس. ٪صاضز ٲی سأطیطاذجبض ثط ضٸی ؾٽبٰ  ٦ٻ ایٵاٴ اظ ٪صاض ؾطٲبیٻا٦ظط 

اذجبض  ا٪ط ؾٹ آٴاظ  ٸ ؛قبټس ٦بټف ٢یٳز قط٦ز ذٹاټیٱ قس .٪صاضز ٲی ټب قط٦زٲٷٟی ضٸی  سأطیط ٢بٖسسبً

ټیؼبٶی ؾٽبٰ قطٸٔ ثٻ  نٹضر ثٻ٦ٻ  ٶشیؼٻ ٪طٞز سٹاٴ ٲیذٹثی اظ ی٥ قط٦ز یب ی٥ نٷٗز درف قٹز 

 .قٹز ٲینٗٹز ٦طزٺ ٸ ټطضٸظ ثٻ ذطیساضټب ايبٞٻ 

ثٹزٴ ؾٽٱ یب  اسصًذُٶساقشٻ ٸ ثٻ  ثٻ ایٵ ټیؼبٶبر ٦بضی زاضٶس ضا اٮجشٻ سٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ ٢سضر سحٯی٭ ثبظاض

سٹػیٽی ٸػٹز  ټیچ .زټٷس ٳیزض ایٵ ٲٹا٢ٕ ذطیس یب ٞطٸـ اٶؼبٰ ٶ ٪بٺ ټیچ .زاضٶس ثیكشطی سٹػٻٶجٹزٴ آٴ 

 اٶؼبٰ زټیٱ. ثرٹاټیٱ ٲٗبٲشر اٶس زضآٲسٺ ذطیسٸٞطٸـ٦ٻ ؾٽبٰ ثٻ حبٮز نٝ  ظٲبٶیٶساضز 

 احؿبؾی ،ٲٷشكطقسٺاٴ ثبیس ٶؿجز ثٻ اذجبض ٪صاض ؾطٲبیٻٲٹيٹٔ ٲٽٳی ٦ٻ ٸػٹز زاضز ایٵ اؾز ٦ٻ ټٳٻ 

ٷس ذٹز ضا ٦ٷشط٬ ٦طزٺ ٸ سٹاٶ ٳیاٞطاز ظیبزی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ ٶ ا٪طچٻ .سهٳیٱ ٶ٫طٞشٻ ٸ ذٹز ضا ٦ٷشط٬ ٦ٷٷس

 یب ٞطٸـٶساضز چٻ ثطای ذطیس ثبقس سٟبٸسی  .٦ٷٷس ٲیی زض ٲٹضز ؾٽبٰ ٖؼٹالٶٻ ا٢ساٰ یثسٸٴ ټیچ ػؿشؼٹ

 .زټٷس ٲیٲٗبٲٯٻ ضا اٶؼبٰ  ضاحشی ثٻ

ذطیساضاٴ ثٹزٺ ا٦ٷٹٴ نٝ ٞطٸـ  ٲٹضزسٹػٻ ضٸظ ٢ج٭ؾٽبٲی ٦ٻ سب چٷس  ایس ٦طزٺټٳٹاضٺ زض ثٹضؼ ٲكبټسٺ 

ا٪طچٻ  .قٹٶس ٲیٲشٹػٻ اقشجبٺ ذٹز  ټب آٴچٷس ضٸظ ثؿیبضی اظ  ثب٪صقزسٷٽب  .قسٺ ٸ ټٳٻ ٞطٸقٷسٺ ټؿشٷس

ؾٽٱ قٹٶس یب ثٻ زٶجب٬ ؾٽٱ زی٫طی ٸ زٸثبضٺ ثبیس ٸاضز آٴ  اٶس ٦طزٺيطض  چٷسزضنسیثؿیبض زیط قسٺ چٹٴ 

 .قٹز ٲیٸ اسشٜ ٸ٢ز ټٱ  ټب آٴایٵ ٲٹيٹٔ ثبٖض ظیبٴ  .ثبقٷس
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

٦ٻ ثحض اظ  ػب ټط ثطای ذٹز ایؼبز ٦ٷیس. ای حطٞٻثبیس ٧ٞط  .ٶشٹاٶیس ثبظاض ضا سحٯی٭ ٦ٷیس ٚط٠ ذٹاټیس قس ا٪ط

زض حب٬  ټٳیكٻ ؾٹزػٹیبٴ ټٱ ٸػٹز ذٹاټٷس زاقز. ؾٹزػٹزض ٲیبٴ ثبقس ثبیس حسؼ ظز ٦ٻ اٞطاز دٹ٬ 

اؾشٟبزٺ اظ  ثب اٴ اؾز.٪صاض ؾطٲبیٻ٪ٳطاٺ ٦طزٴ  ټب آٴ ټسٜ .ټؿشٷس ٚیطٸا٢ٗیقبیٗٻ ٸ آٲبضټبی ؾبذشٵ 

ټٹقیبض ثٹز ٸ زض٪یط  ثبیس .ضا زاضٶساذجبض ٲرشٯٝ ؾٗی زض ٲش٣بٖس ٦طزٴ اٞطاز ثطای ذطیس یب ٞطٸـ ی٥ ؾٽٱ 

آؾیت ظیبزی ثٻ  سٹاٶس ٲی ٚیطٸا٢ٗیاٲب ذجط  ؛ٲٷبثٕ ٲٽٳی ثطای سحٯی٭ ثبظاض ټؿشٷس ،اذجبض ایٵ اسٟب٢بر ٶكس.

 .٦ٷسضا زچبض يطض  ټب آٴاٴ ظزٺ ٸ ٪ط ٲٗبٲٯٻ

اظ  ی٧ی زی٫طاٴ اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷیس. اْٽبضٶٓطاظ  .ثبیس اظ ٲٷبثٕ ٲٗشجط اذجبض ٸ اَشٖبر ذٹز ضا ٞطاټٱ ٦ٷیس ټٳیكٻ

 ٸؾیٯٻ ثٻایطاٴ ٦ٻ ٣ٍٞ  ؾبظی ٦ٷشٹضؾٽٱ  .ضخ زازاقشجبٺ  ټبی اَشٖیٻټٳیٵ اذجبض ٸ  ثط دبیٻاسٟب٢بر سٯد ٦ٻ 

 .زضنس ؾٽٱ اٞعایف ٢یٳز دیسا ٦طز 699ٞطاٸاٴ زض حسٸز ی٥ ٲبٺ  ټبی حبقیٻؾبذشٵ اذجبض ٸ 

چٷس ٲبٺ ثٗس ثب اٞز قسیس ٲٹاػٻ قس ٸ  .اٞعایف یبٞز زضنس 199ټیؼبٶی ٢یٳز ؾٽٱ ثٻ ثبالی  ذطیسټبیثب  

ثؿیبض  يطضټبیثب  ټب آٴاسٟب٢بر ٶبذٹقبیٷسی ثطای ؾٽبٲساضاٴ ضخ زاز ٸ ثؿیبضی اظ  .ؾٽٱ ثؿشٻ قس زضٶٽبیز

 سٹاٶؿشٷس ثٻ دٹ٬ ذٹز ثطؾٷس. ؾرشی ثٻظیبز 

احؿبؾی سهٳیٱ ث٫یطیس ٸ ث٫ٹییس چٹٴ ټٳٻ ٞشٴ ؾٽٱ ضا  سٹاٶیس ٳیزض ایٵ ثبظاض ټط٪ع ٶ

ایٵ اقشجبټبر ضا ٦ٷبض ث٫صاضیس زچبض ټیؼبٴ  ا٪ط ٲٵ ټٱ ثبیس آٴ ؾٽٱ ضا زاقشٻ ثبقٱ. ذطٶس ٲی

 ٶرٹاټیس قس.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

ٸ  ایؼبزقسٺاٞعایف ٢یٳز  699زض حسٸز ی٥ ٲبٺ " ثیٷیس ٲی ٦ٷشٹض ؾبظی٦ٻ زض ٶٳٹزاض قط٦ز  َٹض ټٳبٴ

 .اؾز قسٺ ثؿشٻثٗس اظ چٷس ٲبٺ ؾٽٱ  زضٶٽبیزٸ  قسٺ ثبظ٪كبییؾٽٱ  279ثٗس اظ ثبظ٪كبیی ثب ٪خ زض حسٸز "

ثٻ  ؾب٬ 6ضیب٬ زض َٹ٬  7.215ٲشٹػٻ ذٹاټیس قس اظ ٢یٳز  ضاحشی ثٻٲحبؾجٻ ٦ٷیس  2969اٸ٬ ؾب٬  اظ ا٪ط

 .زټس ٲیثطاثطی ضا ٶكبٴ  69ضیب٬ ضؾیسٺ ٦ٻ اٞعایف حسٸز  ٢36.849یٳز 

 

 

 

 

 

 نمودار شرکت کنتور سازی
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 ذجطی ٖٹاٲ٭ ثیطٸٶی

 اظ قطایٍ ثؿیبضی ٦ٷٷس ٲی٦ٻ سٳسیس ٸ سٛییط  ییټب سحطیٱایطاٴ ټطؾبٮٻ ثط اؾبؼ  زاٶیس ٲی٦ٻ  َٹض ټٳبٴ

زض ثبظاض  قٳبض ثی یټب ٞطنز .زټس ٲیٲٹ٢ٗیز ػسیسی ضخ  ټب اظ قط٦زٸ ثطای ثؿیبضی  ذٹضزٺ ټٱ ثٻ ټب قط٦ز

 .ضکبسچی خَثی ضذ ټب آٴاٲب ثبیس ثطای ق٧بض  ؛ٸػٹز زاضز

ثبظزټی  ؾٽٳی سٹاٶبیی٧ٞط ٶ٧ٷیس ٦ٻ قطایٍ سحطیٳی ثط ثبظاض ؾبیٻ اٶساذشٻ ٸ ټیچ نٷٗز ٸ  ٪ٹٶٻ ایٵ ٪بٺ ټیچ

٢طاض  ٲٹضزسٹػٻٸ  آٸضز ٲیضٸی  ټب آٴثبظاض ثٻ  ،ټب سحطیٱاظ َطی١ اٖٳب٬ ټٳیٵ  ییټب قط٦ز ثؿب چٻ .ذٹثی ٶساضز

ټٳیكٻ ثٻ زٶجب٬  ا٪ط .س٦ٷی ٲیثبالیی زؾز دیسا  ؾٹزټبیقٳب ټٱ ثٻ  ضٸز ٲیثبال  ٽبثبظزټی آٶ .سٶ٪یط ٲی

ٸ ثٹزٺ  اضظقٳٷس٦ٻ قطایٍ ضا ثطضؾی ٦ٷیس ؾٽبٲی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ  ټطظٲبٶیذٹة ثبقیس  ټبی ؾٽٱ

 ټؿشٷس. اَٳیٷبٴ ٢بث٭

 کنتور سازی شرکت نمودار
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ا٪ط ثٻ ایٵ ق٧٭ .شټٵ ذٹز ضا ثب قٷیسٴ اذجبض ثس ٲحسٸز ٶ٧ٷیس ٦ٻ زی٫ط ایٵ ثبظاض سٹاٶبیی ٦بٞی ضا ٶساضز

ٲٹ٢ٗیز ػسیس ثرٹاټس ایؼبز قٹز ٲٳ٧ٵ اؾز  سب .ایس زازٺ اظزؾزی ٲٹػٹز ضا ټب ٞطنز ثرٹاټیس ٧ٞط ٦ٷیس

چٹٴ ٞٗبٮیز ٲساٸٰ  زاضیس٦ٻ ٢هس اؾشطاحز  ظٲبٶی ثبظاض ضا سط٤ ٦ٷیس ٣ٍٞ چٷسیٵ ٲبٺ ظٲبٴ اظ زؾز ثسټیس.

 ثشای خَد ثیبثیذ. سَدآٍسسْبم  تَاًیذ هیّویطِ  ایي صَستدس غیش  .س٦ٷ ٲیذؿشٻ  قٳبضازض ثبظاض 

ټط٪ع  .زاضیس ثبیس ټٳیكٻ آٲبز٪ی ثطای اٶؼبٰ ٲٗبٲٯٻ ضا زاقشٻ ثبقیس ٪صاضی ؾطٲبیٻ٢هس  ای حطٞٻ نٹضر ثٻا٪ط 

اظ اسٳبٰ ضٸٶس  ا٪ط زاقشٻ ثبقیس.ضا ٸضٸز ثٻ ؾٽبٰ ػصاة  ٲٹ٢ٗیز ٸ ټٳیكٻٲ٣ُٗی ٞٗبٮیز ٦ٷیس  نٹضر ثٻٶجبیس 

 قسیس ثبیس ی٥ ؾٽٱ ٲٷبؾت زی٫ط ضا ػبی٫عیٵ ٦ٷیس. ثبذجطنٗٹزی ی٥ ؾٽٱ 

 ٪صقشٻ ٸ آیٷسٺ

ٶ٫بٺ ٦طزٴ ثٻ آیٷسٺ ټٱ  .س٦ٷ ٲیی ٲٹ٢ٗیز ضا ٦ٱ یقٷبؾب ،ټب آٴٶكسٴ  ضٸظ ثٻٲبٶسٴ اَشٖبر زض شټٵ قٳب ٸ 

ثط٢طاض قٹز ٪بټی اٸ٢بر نٷبیٗی ٦ٻ  ٸ آیٷسٺثبیس اضسجبٌ ثیٵ ٪صقشٻ  .اطط ذٹثی ٶساقشٻ ثبقس سٹاٶس ٲی

ٶجٹزٺ ٲٳ٧ٵ اؾز اظ َطی١ سهٳیٳبر ا٢شهبزی ثشٹاٶٷس ثبظزټی ذیٯی ذٹثی ضا ایؼبز  سٹػٻ ٢بث٭ظیبز  زض٪صقشٻ

 ٦ٷٷس.

ذیٯی سٹػٻ ٶكبٴ زازٺ ٸ ایٵ ثبٖض قسٺ ټٳٻ  ثٷسضٖجبؼؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ ثبظاض ثٻ ؾٽٱ دشطٸقیٳی  فشض کٌیذ

ایٵ ؾٽٱ ٲظ٭ ٪صقشٻ ٧ٞط  ؾٻ ؾب٬ قٳب ټٳچٷبٴ زض ٲٹضز ثب٪صقزحبال  .آٴ ؾٽٱ ثبقٷسثٻ  ٲٷس ٖش٢ٻ

 .٢طاض زاقشٻ ثبقس ٦یٟیز ثیثیٵ ؾٽبٰ  حبيط زضٲٳ٧ٵ اؾز آٴ قط٦ز زض حب٬  ٦ٻ زضنٹضسی ٦ٷیس ٲی

ذٹز ضا سطٚیت ثٻ ذطیس  .زاضیس ؾٽٱ ټٳچٷبٴ زیس ذٹثی ثٻ آٴ ایس ٧طزٺٶ ضٸظ ثٻاٲب چٹٴ قٳب شټٵ ذٹز ضا  

ثٻ  ،اؾشطاسػی ثٽشطیٵ .٦ٷٷس ٲیاٶی ثٻ ټٳیٵ اَشٖبر ا٦شٟب ٦طزٺ ٸ ؾٽٱ ضا ذطیس ٪صاض ؾطٲبیٻٸ ٪بټب  ٦ٷیس ٲی

 ٪یطی سهٳیٱٸ ؾٽٱ ٲكرهبر حب٬  ثط اؾبؼ ټب آٴاٶشربة  .اؾزػسیس  اظ ؾٽبٰآٸضزٴ اَشٖبر ػسیس  زؾز

ب اٲ ؛سٷثطای آیٷسٺ ٪عیٷٻ ذٹثی ثبقاؾز ذیٯی اظ ؾٽبٰ  ٲٳ٧ٵ .اؾزثطای اٶشربة یب ضز ٦طزٴ ٪عیٷٻ ذطیس 

 اٶشربة ضا ثبیس سٛییط زټیس. دؽ .ضازاضیسقٳب اٲطٸظ ٢هس ذطیس 

 6ٶٻ ؾٽبٲی ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز  زاضٶسضا ثبیس ذطیساضی ٦ٷیس ٦ٻ ثب قطایٍ حب٬ حبيط ٲٹ٢ٗیز ذٹثی  ییټب ٪عیٷٻ

 ؾب٬ آیٷسٺ سبظٺ ثرٹاټس قطٸٔ ثٻ اٞعایف ٢یٳز ٦ٷس.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ٦بضؾبظاؾشطاسػی  

 ٢ُٗبً ثبظاض ضا ز٢ی١ ثطضؾی ٦ٷس. سٹاٶس ٲی زض ثٹضؼاظ حًٹضـ  ازٖب ٦ٷس ْطٜ ؾٻ ٲبٺ سٹاٶس ٳیٶ ٦ؿی ټیچ

سٳبٰ  ٪صاضی زض ؾطٲبیٻا٪ط ثشٹاٶیس اظ ضٸظ اٸ٬  .ایس ٶطؾیسٺظیبزی ٸػٹز زاضز ٦ٻ قٳب ثٻ آٴ  ټبی ٦بضی ضیعٺ

اؾشٟبزٺ ٦ٷیس ثسٸٴ ق٥ ضٸٶس  ټب آٴضا یبززاقز ٦ٷیس ٸ زض ٲٗبٲشر ثٗسی اظ  ٪یطیس ٲی٦ٻ یبز  ییسطٞٷسټب

 دیكطٞز ذٹز ضا ذٹاټیس زیس.

آٴ ضا ح٭  ایس سٹاٶؿشٻ ثیٷیس ا٪ط ٲیؾط ضاٺ ذٹز  ٦ٻیب ٲٹاٶٗی  ٦ٷیس ٲیا٦ظط ٶ٧بر ٦ٹچ٧ی ٦ٻ ثٻ آٴ ثطذٹضز 

ا٪ط ٶحٹٺ ثطذٹضز ضا یبززاقز  .قٹز ٲی٦ٷیس ٲُٳئٵ ثبقیس زٸثبضٺ ټٳیٵ اسٟب٢بر زض آیٷسٺ ثطای قٳب س٧طاض 

 .ضؾیسٶشیؼٻ زٮرٹاٺ  ثٻ ٸ ٺٲؿئٯٻ ٖجٹض ٦طز اظ ایٵ ؾبز٪ی ثٻ سٹاٴ ٲیس ٦طزٺ ثبقی

قسٺ ٸ اظ  ّیجبًبت کبرةثبٖض زٸضی قٳب اظ  ٪صاضی ؾطٲبیٻٲیعاٴ سؿٯٍ قٳب ٸ زاقشٵ اؾشطاسػی ٲٷبؾت زض 

 قٳب ی٧ی اظ ټٳیٵ ٲٹاضز اؾز ٪صاضی ؾطٲبیٻزیس یب ٲسر  ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ .٦ٷس ٲیٖؼٹالٶٻ دیك٫یطی  ټبی ا٢ساٰ

 ثٻ ٦ٳ٥ قٳب ثیبیس. سٹاٶس ٲیٶكبٶ٫ط ټسٜ  ٖٷٹاٴ ثٻ ٦ٻ

٦ٻ ټٳٻ زض حب٬ ٞطٸـ آٴ ؾٽبٰ  ټؿشٱ ییټب ٞطنززٶجب٬  ثٻ ،ٲٹضز ٖشٲٻ ٲٵ ټبی اؾشطاسػی ثٽشطیٵ اظ ی٧ی

ثطای ٞطنز ٶعٸٮی  ضٸٶسټبی زضؾٽبٰ  ایٵ زضنس 59ثیف اظ  .ٲٵ ٸ٢ز ذٹثی ثطای ذطیس اؾز اظٶٓطټؿشٷس ٸ 

ٲٷبؾت اظ ظٲبٴ ثبال ضٞشٻ اٮجشٻ ثٗس اظ ٪صقز  قسر ثٻظٲبٶی ٦ٻ حؼٱ ٲٗبٲشر  ٸ ؛اٶس ٦طزٺذطیس ایؼبز 

 .٦ٷٱ ٲیثطای ٞطٸـ ا٢ساٰ  ٲسر زض ٦ٹسبٺٶٻ  ٪صاضی ؾطٲبیٻ
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

ضا ٲ٣یس ٦ٷیس سب ثٻ آٴ  ذٹز ثطای ذٹزسبٴ ثٷٹیؿیس. ٪صاضی ؾطٲبیٻثطای ٦ؿت ثبظزټی ٲٷبؾت ثبیس ی٥ ثطٶبٲٻ 

ٲٗبٲشسی ثبیس آٴ ضا ػبی٫عیٵ  زض ؾیؿشٱ ٲُٯجی انشح یب ايبٞٻ ٦طزٴٶیبظ ثٻ زض نٹضر ټط٪ٹٶٻ  .ٖٳ٭ ٦ٷیس

 .٦ٷیس ضٸظضؾبٶی ثٻذٹز ضا  ٪صاضی ؾطٲبیٻ٦طز چٹٴ ثسٸٴ ق٥ ثب ٦ؿت سؼطثٻ ثبیس ثطٶبٲٻ 

ثٻ ٢ٹاٶیٵ ٲٗبٲشسی ثشٹاٶیس ذٹز ضا  ا٪ط دیكطٞز ٦ٷیس. ٦ٷیس ٸ ضٸظ ثٻثبیس ذٹزسبٴ ضا  ټٱټٳ٫بٰ ثب ثبظاض قٳب 

ا٪ط زض حب٬ يطض ټؿشیس َج١  .زاضیس ٶ٫ٻضا  ټب آٴ ٸ ٦ٷیسؾٽبٰ ضا ذطیساضی  سٹاٶیس ٲی ضاحشی ثٻٲشٗٽس ٦ٷیس 

ذٹز ضا دبییٵ  ٪صاضی ؾطٲبیٻضیؿ٥ ټطچ٣سض ثطٶبٲٻ ذٹثی زاقشٻ ثبقیس  ٢ُٗبً .آٴ ضا ثٟطٸقیس ،٢بٶٹٴ ذٹز

 .ایس آٸضزٺ
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 ٲش٧ی ثٹزٴ ثٻ زاٶف

ثٹزٴ  ٦بٲ٭ ز ٦ٷس.اظ قٳب ٲحبٞٓ سٹاٶس ٲی قٳب زض قطایٍ ثحطاٶیثٷب ثٻ سؼطثٻ ٣ٍٞ اَشٖبر ٸ زاٶف 

 ثبظاض ٞٗبٮیزثؿیبض ثعض٪ی زض ایٵ  اٞطاز ظیبزی زاقشٻ ثبقس. سأطیط ټب اٶشربةزض ثٽشطیٵ  سٹاٶس ٲیاَشٖبر 

ثبیس ث٧ٹقیس ٲٽبضر ظیبزی ٦ؿت ٦ٷیس اٮجشٻ ټطچ٣سض سشـ  .ټٳؿٹ قٹیس ټب آٴٸ قٳب ثبیس ثشٹاٶیس ثب  ٦ٷٷس ٲی

 .٦ٷیس ٲی٦ؿت  سطی قیطیٵ٦ٷیس ٶشیؼٻ 

 هْبستایٵ ثبظاض  زض ذٹز زضؾز اؾشٟبزٺ ٦ٷیس. ټبی ؾشحاظ  ق٧بضچیټٳبٶٷس ی٥  ثبیس ثشٹاٶیس

 زٸؾز ٸ ضٞی١ قٳبؾز.سٷٽب قٳب 

ظٲبٴ قٳب  ثب٪صقزچٹٴ  ذٹز ثبقیس.ی ػسیس ثطای ثٽشط ٦طزٴ ٲٽبضر ټب س٧ٷی٥ آٸضی ػٳٕټٳیكٻ زض حب٬ 

 .زټیس ٶٳیآٴ ضا سٛییط  ثطٶرٹضیسسب ظٲبٶی ٦ٻ ثٻ ٲك٧٭  .ثٻ ی٥ ؾیؿشٱ زض ٲٗبٲشر ٖبزر ذٹاټیس ٦طز

 ثبیس ٸ ذیٯی ظیبزی زض ٲٗبٲشر زاقشٱ ٲك٧شرقسٺ ثٹزٰ  ٶباٲیسثؿیبضی ػٽبر  اظ ٲٵ٦ٻ  زضظٲبٶیزضؾز 

 .ایٵ ٲك٧٭ ظیبز اسٟب٠ اٞشبزٺ ثٹز .٦طزٰ ٲیاٶشربة  ضای٧ی  زټٷسٺ ٶؼبری ټب س٧ٷی٥يطض ٸ یبٞشٵ  ثیٵ

 .ٞطاٸاٶی ٲُبٮٗٻ ٦طزٰ ټبی ٦شبةػسیس ثٹزٰ ی ټب س٧ٷی٥زٶجب٬  .قسٺ ثٹزدصیطٞشٵ يطض زی٫ٻ سجسی٭ ثٻ ٖبزر 

سٹٶؿشٱ ٶ٧بر ػسیسی زض ٸا٪طایی ٸ ټٳ٫طایی دیسا زضٶٽبیز  .آٸضزٰ ثٻ زؾزذیٯی ٶ٧بر ػسیس زض اثعاضټب 

 قیطیٵ اؾز.ثؿیبض َٗٱ ٲٹ٣ٞیز ثطای ټط٦ؿی  ٢ُٗبً .ثٹز ثبظقسٺاٶ٫بض زض ثٽكز ثٻ ضٸیٱ  .٦ٷٱ

 .٦ٷیس ٪صاضی ؾطٲبیٻثٽشط قسٴ آٴ  ثط ضٸی٣ٍٞ  .اؾز داًص خَدتبى ثبظاض ٣ٍٞسٷٽب زٸؾز قٳب زض 

زض آیٷسٺ ٶعزی٥ ثٻ  قٳبضا سٹاٶس ٲیسٷٽب ټٳیٵ ٲؿئٯٻ  ٸ ثٻ ٦بض ثجطیس. ضا ثیبٲٹظیس ټب س٧ٷی٥ سٹاٶیس ٲی ضاحشی ثٻ

 .٦ٷیسضٸٶس دیكطٞز ذٹز ضا ٲكبټسٺ  سٹاٴ ٲی ضاحشی ثٻ ثطؾبٶس. ثبٸضٶ٧طزٶی ای سؼطثٻ

 ثٻ زؾزچٹٴ ا٪ط ٣ٍٞ ثٻ دٹ٬ ٧ٞط ٦ٷیس ٸ ثرٹاټیس آٴ ضا  .ټسٜ ذٹثی ثطای قٳب ثبقس سٹاٶس ٳی٦ؿت دٹ٬ ٶ

ثشٹاٶیس سٳبٰ شټٵ ذٹزسبٴ ضا ثط ضٸی ثبال ثطزٴ ز٢ز  ا٪ط يطض. ثبض ی٥ؾٹز ٦ٷیس ٸ  ثبض ی٥آٸضیس ٲٳ٧ٵ اؾز 

 .گشدد ثشهیاعذاد ثضسگ ثِ ضوب  ٍسیلِ ثًِتیجِ ایي تالش فقط ٲٗبٲشر ثٻ ٦بض ثجٷسیس 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 ثبټٹـ ٪صاض ؾطٲبیٻ

ػسیس  ټبی ٦شبةٲساٰ  ا٪ط زاٶؿز ٦ٻ ټطضٸظ ی٥ دٯٻ ضا ثبیس دكز ؾط ٪صاقز. پلکبًیثٹضؼ ضا ثبیس قجیٻ 

زض  ثبؾبث٣ٻسحٯی٭ اٞطاز  ،یبز ث٫یطیس ټب آٴی ٦بضثطزی ضا اظ ټب س٧ٷی٥ ،نحجز ٦ٷیس ثبسؼطثٻ زثب اٞطا ،ثرٹاٶیس

 .قٹیس ٲی زض ذٹز ټب ٲٽبضر ثبٖض س٣ٹیز اٶس ضؾیسٺ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ثٻ ایٵ سحٯی٭  ثبظاض ضا ثطضؾی ٦ٷیس

یٵ ضاثُٻ اظ زض ټٳ ٶٹقز ٲیٲٵ ذٍ ثؿیبض ظیجبیی زاقز ٸ ظیجب  ټبی ٲٗٯٱی٧ی اظ  ،سحهی٭ ټبی ؾب٬زض َٹ٬ 

 .آیب ٦شؼ ذٹقٷٹیؿی ضٞشٻ ٸ یبز ٪طٞشیس .ایس ضؾیسٺچُٹض ثٻ ایٵ ٲٽبضر  ٦ٻ ایٵٲجٷی ثط  دطؾیسٰ ؾإاٮیاٸ 

اظ حطٸٞی ضا ٦ٻ ٦ؿی ظیجب  ټط٦ساٰٸ  کشدم هیدیگشاى تَجِ ثٻ زؾز ذٍ  ټب ؾب٦٬ٻ  سٹيیح زازػٹاة  زض

 ذُی ذٹـی زی٫طاٴ ثٻ ایٵ ټب س٧ٷی٣ٞ٥ٍ اظ س٣ٯیس ٦طزٴ  .٦طزٰ ٲیٲٵ ٲُبث١ اٸ سٳطیٵ  ٶٹقز ٲی

 .اٰ ضؾیسٺ

ٱ سٹاٶ ٲیذٹزٰ ضا  ټبی يٗٝسٳبٰ  ٲبټط ٸ ثبسؼطثٻایٵ ٲُٯت زض شټٵ ٲٵ ثب٢ی ٲبٶس ٦ٻ ثب س٣ٯیس ٦طزٴ اظ اٞطاز  

 ٦ٷٱ ٲیٸ ټطضٸظ ؾٗی  ٦ٷٱ ٲیسٹػٻ  سحٯی٭ ٪طاٴ ثعض٨ثٻ  ذیٯی ظیبزس٧ٷی٧بٮی  ټبی ثطضؾیزض  .٦ٷٱ ثطَطٜ

 ٸ ٲبث٣ی اٶس ضؾیسٺزض ثٹضؼ اٞطاز ثؿیبض ٦ٳی ثٻ زٮی٭ ټٹـ ثبال ثٻ ٶشبیغ ذٹة  .ٶ٧بسی ضا زض ذٹزٰ ثٽشط ٦ٷٱ

 .اٶس ضؾیسٺظٲبٴ ثٻ ٲٹ٣ٞیز  زض٪صض ٸ سشـ اٞطاز ٣ٍٞ ثب س٧طاض ٸ سٳطیٵ

ایٵ اٲب  ؛اٞطاز ثبټٹقی ټؿشٷس ٦ٷٷس ٲی ٪صاضی ؾطٲبیٻ ثَسس ٍ فبسکسسهٹض ٲطزٰ ایٵ اؾز ٦ؿبٶی ٦ٻ زض 

ذٹز اقشجبٺ ٦ٷٷس ثطای اٞطاز  ټبی سهٳیٱزض  اٞطاز ٲٗٳٹٮی٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز  ٪ٹٶٻ ټٳبٴ .ٲٗیبض زضؾشی ٶیؿز

 .زټس ٲیضخ ټٱ ایٵ اسٟب٠  ثبټٹـ

ٶٻ  .ټؿشٷس ٦ٻ ثشٹاٶٷس ضٸظاٶٻ ثٻ زاٶف ٸ اَشٖبر ذٹز ايبٞٻ ٦ٷٷس ثبټٹـ٣ٍٞ ٦ؿبٶی  ٪صاضی ؾطٲبیٻزض 

ٲٽبضر ثیكشطی زاضز ٢سضسٳٷس ټٱ ٖٳ٭  ټط٦ؿی .ثبالسطی ٶؿجز ثٻ ث٣یٻ ټؿشٷس ټٹـ٦ؿبٶی ٦ٻ زاضای 

 .س٦ٷ ٲی

 ټبیشبٴ زاقشٻ ټٳٻ ثب قٳبضا سٹاٶس ٲیزض ٶٓط زاقشٻ ثبقس ٦ٻ ٚطٸض ٲظ٭ ٲٹضیبٶٻ  ضا اٮجشٻ ایٵ ٶ٧شٻ

 .قٹز ٲیاقشجبٺ  ټبی اٶشربةثبٖض  ث٧كبٶس ٸثٻ ٸیطاٶی 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

اظ آٴ زض ثٽشطیٵ  سط ٲٽٱ .ضا زض ثٽشطیٵ ٲٹ٢ٗیز ذطیساضی ٦ٷیسقٳب ظٲبٶی ثبټٹـ ټؿشیس ٦ٻ ثشٹاٶیس ؾٽبٰ 

٢ٗیز ٹٷس زض ٲسٹاٶ ٳیٶ .آٸضز ٲیچٹٴ ٞطٸذشٵ ؾٽبٰ ثطای اٞطاز ظیبزی ٲك٧شر ثٻ ٸػٹز  .ٲٹ٢ٗیز ثٟطٸقیس

 زضؾز ؾٽٱ ضا ثٟطٸقٷس.

 حّٟ آضاٲف

٦ٻ اذجبض ثسی  ییټب ظٲبٴٶشٹاٶیس آضاٲف ذٹز ضا زض  ا٪ط .٪صاضز ٲیظیبزی زض ٲٗبٲشر قٳب  سأطیطآضاٲف شټٷی 

٦ٻ ثبظاض ثٻ حبٮز نٗٹزی  زضظٲبٶیاٞطاز  اٚٯت .ظٶیس ٲیاؾز حّٟ ٦ٷیس زؾز ثٻ ا٢ساٲبر ٲرطة  ٲٷشكطقسٺ

 ټب آٴضٞشبض  آیس زضٲیظٲبٶی ٦ٻ ثبظاض ثٻ ضٸٶس ٶعٸٮی  ضاحشی ثٻ .ٚط٠ زض قبزی ټؿشٷسزض حب٬ حط٦ز اؾز 

 ثطای ایؼبز حجبة ٢یٳشی قٹز. ټب ٪عیٷٻی٧ی اظ  سٹاٶس ٲی ٪طټب ٲٗبٲٯٻٶجٹز آضاٲف زض  ټٳیٵ .س٦ٷ ٲیسٛییط 

ٶساقشٵ ٲٽبضر اظ زالی٭ آٴ  ی٧ی ٢یٳشی ټؿشٷس. ټبی حجبةټٳیٵ  ٲإططټیؼبٶی ٖبٲ٭  ټبی ٞطٸـذطیس یب 

ټطچٻ قط٦ز ثٷیٻ ثٽشطی زاقشٻ ثبقس ٶ٣بٌ اٲٵ  چٹٴ اؾز. اضظـ ثب ټبی قط٦ززض  ٪صاضی ؾطٲبیٻثطای 

ټٱ اٞز ٦ٷس  ا٪ط .قٹز ٲینٗٹز ٢طاض ث٫یطز اظ اٞز ٦ٳشطی ثطذٹضزاض  زضضٸٶسظٲبٶی . س٦ٷ ٲیثٽشطی ضا ایؼبز 

 .٦ٷس ٲیاظ زی٫ط ؾٽبٰ اٞز ذٹز ضا ػجطاٴ  سط ؾطیٕذیٯی 

 ظیبز ٸػٹی ػؿز

ټٳیٵ ٲٹضز  ٦ٻ ؛ټؿشٷس اذجبضزض ٲیبٴ ؾٽبٰ ٸ  ٸػٹ ػؿزٸضٸز ثٻ ثبظاض ٲساٰ زض حب٬  اٸای٭ زضا٦ظط اٞطاز 

ٶبٲٹ١ٞ زض ایٵ قطایٍ اسٟب٠ ذٹاټس  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ٢ُٗبًظیبز قٹز ٸ  ټبی ذطیسٸٞطٸـی٥ ٖبٲ٭ ثطای  سٹاٶس ٲی

 اٞشبز.

ٸ٢ز ذیٯی ظیبزی ضا ثطای اٶشربة  .زټٷس ٲیاٶؼبٰ  ٸ ثطضؾیٖسٺ ثؿیبض ظیبزی ټٱ ټؿشٷس ٦ٻ ضٸظټب سح٣ی١ 

ٸ  ټب ٦شبةثٻ زٶجب٬  .ذٹزقبٴ ضا يٗیٝ ثساٶٷس ،ٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ثٗس اظ ٲسسی زض شټٵ ٪صاضٶس ٲیؾٽبٰ 

 .اٶس ٦طزٺضا س٧طاض  زاٶؿشٷس ٲیزٸثبضٺ ټٳبٴ ٲُبٮجی ٦ٻ  قٹٶس ٲی٦ٻ زض آذط ٲشٹػٻ  ضٸٶس ٲیس٧ٳیٯی  ټبی ٦شؼ

ٸ سب  ٦طز٦ؿت ٶشیؼٻ ثٽشطی  سٹاٴ ٲیثشٹاٴ ثیٵ ایٵ زٸ ٪طٸٺ ٢طاض ٪طٞز  ا٪ط .اٶس زازٺ اظزؾزضا  ثباضظـ ظٲبٴ 

 .آٸضیس ٶٳی ثٻ زؾزٶ٧ٷیس ٲٽبضر  ظٲبٶی ٦ٻ ا٢ساٰ

 ٪بٰ زض ٲٹ٣ٞیز قٳب ثبقس. سطیٵ ثعض٨ سٹاٶس ٲی سٷٽبیی ثٻقطٸٔ ٦طزٴ 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

٦ٻ ذیٯی  ٦ٷٷس ٲی٧ٞط  .قٹٶس ضٸ ضٸثٻاٞطاز ٲجشسی ثب اٶؼبٰ ٲٗبٲشر زض چٷس ٲبٺ ٲٳ٧ٵ اؾز ثب ٲك٧شسی 

 ٸػٹ ػؿزٸ ټٳیٵ ٦بٞی اؾز ٦ٻ ٲطست ثٻ سح٣ی١ ٸ  اٶس ثطذٹضزٺ٦ٻ ثٻ ٲك٧٭  اٶس ٧طزٺٶ٧بر ضا ثطضؾی ٶ

 ثٟطٸقٷس. ضاحشی ثٻ اٶس ٦طزٺثذطزاظٶس ٸ قبیس ؾٽبٲی ضا ٦ٻ ثب ٦ٯی سح٣ی١ ذطیس 

 ٲؿیط زض حب٬ دیكطٸی

 قجبټز ثؿیبض ظیبزی ثیٵ ضٸزذبٶٻ ٸ ثبظاض ثٹضؼ ٸػٹز زاضز.

ٸ ٲٹاٶٕ ثؿیبض ظیبز زض َٹ٬ ٲؿیط ټٳچٷبٴ ثٻ ضاٺ ذٹز  ټب ؾٷ٩ سرشٻثطذٹضز ثٻ  ٖٯیطٚٱ زضٶٽبیزضٸزذبٶٻ  آة 

 .٦طزٲشٹ٢ٝ  سٹاٴ ٳیقسٺ ضا ٶ ٪طٞشٻ دیفزض ثبظاض ټٱ ثٻ ټٳیٵ ق٧٭ اؾز ضٸٶسی ٦ٻ زض  .زټس ٲیازاٲٻ 

اٶشٓبض زاقز ٦ٻ ثبظاض حط٦ز  سٹاٴ ٳیٶ ټٳیكٻ ٸ سٛییط ضخ زټس. ایٷ٧ٻ ی٥ ٲؿیط ػسیس ایؼبز قٹز ٲ٫ط 

 ٸػٹز زاضز ٸ ایٵ ٲؿئٯٻ زض ثٹضؼ ټٱ ٸػٹز زاضز. چیعی ټطنٗٹزی زاقشٻ ثبقس سٗبز٬ زض 

 

 روند صعودی

تغییر مسیرهای 

 جزئی
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ٦ٷیس ٲی٦ٻ ٲكبټسٺ  َٹض ټٳبٴاٲب  ؛اؾززض ٧ٖؽ قبٲ٭ سٛییط ٲؿیطټبی ظیبزی  قسٺ سك٧ی٭ضٸٶس نٗٹزی 

 ظٲبٴ ٶٳٹزاض سٹاٶؿشٻ ٶ٣بٌ ثبالسطی ضا ایؼبز ٦ٷس. ثب٪صقز

 .قٹیس تش خَضحبلًضٍلی ثبیس اظ ضٸٶس  قٹیس ٲیسٷٽب ټكساض ٲٵ ایٵ اؾز ٦ٻ ا٪ط اظ ضٸٶس نٗٹزی ذٹقحب٬ 

ضا  ثباضظـ ؾٽبٰ یبٞز. ثبالزؾزی ػصاة ثب اټطٰ ثؿیبض ثؿیبض ټب ٲٹ٢ٗیز سٹاٴ ٲیٶعٸٮی  ضٸٶسټبی زضچٹٴ ٣ٍٞ 

 آٸضز. ثٻ زؾزٸ حسا٦ظط ؾٹز ضا ذطیساضی ٦طز 

ظٲبٶی ٦ٻ ثبظاض ثٻ حبٮز ٶعٸٮی ضؾیس ٲٗبٲشر  .زټٷس ٲینٗٹزی اٶؼبٰ  زضضٸٶسسٳبٰ ٲٗبٲشر ضا  ثؿیبضی اٞطاز

 ّبی هَجٶعٸٮی  ضٸٶسټبیزض ټٳبٴ  ٦ٻ زضحبٮی .قبٴ ثٻ حبٮز ٲُٯٹة زضآیساظٶٓطضا ٦ٷبض ٪صاقشٻ سب قطایٍ 

 ثٽطٺ ثطز. ټب آٴاظ  سٹاٴ ٲی٦ٻ  قٹز ٲیایؼبز  ظیبزی اصالحی

زض ی٥ ٶ٣بَی ثبیس انشح ٢یٳشی ایؼبز  ٢ُٗبًٶعٸٮی زض حب٬ حط٦ز اؾز  ضٸٶس ی٥ظٲبٶی ٦ٻ  ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ 

سب  69حسٸز  ضاحشی ثٻټٳیٵ ٶ٣بٌ انشحی  زض .زټس ٳیاٞز ضا اٶؼبٰ ٶ ثبضٺ ی٥ ثٻٶعٸٮی  ضٸٶس ی٥ټط٪ع  .قٹز

اٞطاز ٲبټط ٲٗبٲشسی ضا  ټب ٲ٧بٴټٳیٵ  زض .قٹز ٲیزضنس ٪بټی اٸ٢بر ٦ٳشط یب ثیكشط ایٵ انشح اٶؼبٰ  29

ٲطسجٻ ایٵ ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زټٷس ثطاثط ؾطٲبیٻ اٸٮیٻ ؾٹز  9حسا٢٭ ٦ٻ زض َٹ٬ ی٥ ؾب٬ ا٪ط  زټٷس ٲیاٶؼبٰ 

 .اٶس آٸضزٺ ثٻ زؾز
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

یب سؼطثٻ ظیبزی  سحٯی٭ س٧ٷی٧ب٣ٞ٬ٍ ٦ؿبٶی اظ ٖٽسٺ چٷیٵ ٦بضی ثط ذٹاټٷس آٲس ٦ٻ زاٶف ذٹثی زض  

٦ٻ سحٯی٭ س٧ٷی٧ب٬ ضا  ٦ؿبٶی ټٳٻ .٦ٷٷس ٲی اؾشٟبزٺ ټب ٲٹ٢ٗیزٸ  ټب ٞطنزاظ ایٵ  ضاحشی ثٻ ټب آٴ .زاقشٻ ثبقٷس

ٲٗبٲشر ضا ٶ٣بٌ ضا قٷبؾبیی ٦طزٺ  ایٵ ضاحشی ثٻضا ثشٹاٶٷس اٶؼبٰ زټٷس  ټب س٧ٷی٥آٲٹذشٻ ثبقٷس ٸ  ذٹثی ثٻ

 .زټٷس ٲیاٶؼبٰ 

اظ ایٵ  اٶس سٹاٶؿشٻ ٦طزٶس ٲی٦بض  ای حطٞٻسٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ  59سب  52 ټبی ؾب٬ضیعقی ټٳچٹٴ  ثبظاضټبیزض  

زض َٹ٬ ایٵ چٷس ؾب٬  ثبظاض ټٳچٷبٴثبٸػٹز ضیعـ  .اٶس ٦طزٺثبالیی ٦ؿت  ؾٹزټبی .اؾشٟبزٺ ٦ٷٷس ټب س٧ٷی٥

ٸ ټٳٻ ثبیس اظ  قٹز ٲیایؼبز  ؾبٮی ذك٥٪ٟز زض ثٹضؼ  سٹاٴ ٳیٶ ٪بٺ ټیچ .اٶس ٦طزٺؾٹزټبی ذٹثی ٦ؿت 

 ٦ٷٷس. ٪یطی ٦ٷبضٺٲٗبٲشر 

 ٲٹضز ٶ٣بٌ انشحی ضا ایؼبز ٦طزٺ 4حسا٢٭  ،ٲبٺ ایؼبز ضٸٶس ٶعٸٮی ٲُبث١ ٧ٖؽ 64قط٦ز ؾبیذب زض َٹ٬ 

 دس حبل توبهبًثبصاس  کِ ایيفشض ثش  ثب .ػٽف ٢یٳز اسٟب٠ اٞشبزٺ 29" سب 69ٲیبٶ٫یٵ ثیٵ " َٹض ثٻ ٦ٻ ؛اؾز

http://www.randomwalk.ir/
http://www.randomwalk.ir/


  

  

 

 

 

37 

www.randomwalk.ir 

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

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ؾٹز 99اظ ایٵ س٧ٷی٥ اؾشٟبزٺ ٦طز ٸ حسا٢٭ " سٹاٴ ٲی ًضٍل است ٍ ّیچ سْوی دس صعَد قشاس ًگشفتِ

 آٸضز. ثٻ زؾزؾٹز  سٹاٴ ٲیآٸضز ٪طچٻ ذیٯی ثیكشط اظ ایٵ اٖساز  ثٻ زؾز

 

 

 

 ٪صضاٶسٴ ظٲبٴ زض ٦بضټبی زی٫ط

یس ثب اٶس٦ی سٹاٶ ٲیزض ذطیس یب ٞطٸـ ؾٽٱ  ،٦ٷس ٳیټیچ سٟبٸسی ٶ ایس زازٺ٦ٻ ا٢ساٰ ذٹز ضا اٶؼبٰ  ییټب ظٲبٴزض 

ا٪ط قٳب  .ثٻ قٳب ٦ٳ٥ ذٹاټس ٦طز ٞبنٯٻ ٪طٞشٵ اظ ثبظاض ایٵ ثذطزاظیس. ذٹز ٞبنٯٻ ثٻ زی٫ط ٦بضټبی قرهی

زض ی٥ ٲٹ٢ٗیز  ٪یطی سهٳیٱ٦ٻ ٶیبظ ثٻ  زضظٲبٶی ٸسٳبٰ ٢سضر ذٹز ضا زض ثبظاض ټعیٷٻ ٦ٷیس ذؿشٻ قسٺ 

ثٻ دبیبٴ ٶرٹاټس  قجٻ ی٥ثٹضؼ ټیچ ٞطنشی  زض .قبیس ٶشٹاٶیس ثٽشطیٵ ٶشیؼٻ ضا ٦ؿت ٦ٷیس ضازاضیسٲٷبؾت 

 ػصاة ذطیس ضا دیسا ٦ٷیس. ټبی ٲٹ٢ٗیز ټطظٲبٶیزض  سٹاٴ ٲی ضاحشی ثٻضؾیس ٸ 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ضٸظاٶٻ یب  نٹضر ثٻ ټب آٴ .قٹٶس ٲیثطای ٲسر ظیبزی اظ ثبظاض ػسا  ثباضظـثٗس اظ ذطیس ؾٽبٰ  ثبسؼطثٻاٞطاز 

ثؿیبضی  ٦ٻ زضنٹضسی .اٶس ٦طزٺٲ٣بٸٰ  ذٹز ضا ټب ٸؾٹؾٻٲ٣بث٭  زض .زټٷس ٳی٢طاض ٶ ٲٹضزثطضؾیټٟش٫ی ثبظاض ضا 

یب  .ثبیس ؾٽبٰ ضا ٲطست ثطضؾی ٦طز ٦ٷٷس ٲی٧ٞط 

اٶؼبٰ زاز ٦ٻ ٶشیؼٻ آٴ زضآٲس دبییٷی ثطای  ذطیسٸٞطٸـ

 ذٹاټس ثٹز. ټب آٴ

 «ٸاضٸٴ ثبٞز» ٪صاضی ؾطٲبیٻی٧ی اظ ثٽشطیٵ اٮ٫ٹټبی 

ذٹز ضا زض٪یط  ٸ ذطیساضی ٲسر َٹالٶیؾٽبٰ ضا ثطای 

 .٦ٷس ٳیاحؿبؾبر ٶ

ٸ ثب ایٵ اؾشطاسػی ثطسطیٵ  س٦ٷ ٲیؾب٬ ذطیساضی  69ٸاضٸٴ ثبٞز ؾٽبٰ ضا ثطای ثیف اظ 

 زٶیب اؾز. ٪صاض ؾطٲبیٻ

ذیٯی  ٪صاضز زض ٲی سأطیطثط ضٸی شټٵ قٳب  ٲؿش٣یٳبًثٹضؼ ٸ ٞبض٦ؽ چٹٴ  اظػٳٯٻٲبٮی  ثبظاضټبیٲٗبٲشر زض 

 ،ی٧ی اظ ضاټ٧بضټب .آطبض ذٹثی ضا ٶساقشٻ ثبقس سٹاٶس ٲی ټب ذؿش٫یټٳیٵ  .آٸضز ٲیٲٹا٢ٕ ذؿش٫ی ثٻ ٸػٹز 

دؽ  .ثیكشطی زٸثبضٺ زض ٲٗبٲشر ٲٹ١ٞ ٦ٷس ثباٶطغی قٳبضا سٹاٶس ٲیزٸضی اظ ثبظاض حشی ثٻ ٲسر چٷس ضٸظ ټٱ 

 ٲكرم ثٻ ذٹزسبٴ اذشهبل زټیس ثٗس اظ ٲسسی ٶشیؼٻ ضا ذٹاټیس زیس. َٹض ثٻضا  ییټب ظٲبٴا٪ط 

زضؾشی ضا اٶؼبٰ زټٷس ثبیس آٲبز٪ی ٦بٲ٭ زاقشٻ  ټبی سكریمٲبټط ٦ٻ ٢بزضٶس  ټبی دعق٥ټٳبٶٷس  شټٵ قٳب

چٹٴ سٷٽب  .ٲٷبؾت س٣ٹیز ٦ٷیس ٸ اؾشطاحز زټیس ټبی ؾط٪طٲیٲطست شټٵ ذٹز ضا ثب  َٹض ثٻثبیس  قٳب ثبقس.

 .ثٹزذٹاټس  ثرف قٳب ٶؼبرحؿبؼ  ټبی ٲٹ٢ٗیزقٳب زض  رّي ٍ تفکش٢سضر ټٳیٵ 

اٲب ٣ٍٞ ٲؿئٯٻ ٲٽٱ ایٵ اؾز ٦ٻ قٳب زض ظٲبٴ زضؾز  ؛ٲشٟبٸسی زاقشٻ ثبقس ټبی ثطٶبٲٻ سٹاٶس ٲی ټط قرهی

 ضا ثطای ٦ٱ ٦طزٴ ذُبټب اٶؼبٰ زټیس. ټط ٦بضی .ثط٪طزیس ضثٻ ثبظاظیبز  ثباٶطغیزٸثبضٺ 

 

 تفکر قدرت ذهن و ،،

 در دهنده شمانجات

 هاست.تصمیم
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 

 ؾٹٰٞه٭ 

 ٮٷ٫ط ٲبٮی

 

 :٪صقشٻ ؾٽبٰ

 ٦بضثطز اَشٖبر ٪صقشٻ ؾٽٱ

 .اٶس ٦طزٺٲشٟبٸسی ایؼبز  ټبی ٢یٳزظیبزی زض ثٹضؼ حًٹض زاضٶس ٶ٣بٌ ٲرشٯٟی ضا زض  ټبی ؾب٦٬ٻ  ییټب قط٦ز

ټٳیٵ ٶ٣بٌ زض آیٷسٺ ټٱ س٧طاض ذٹاټس قس ٸ  .اٶس ٦طزٺٶٳٹزاض ایؼبز  ضا زض ییټب حٟطٺٸ  ټب ٢ٯٻزض انُشح 

 ،آیٷسٺ ٞطاظٸٞطٸزټبیاظ  سٹاٶس ٲیٸ٢بیٕ ٪صقشٻ ؾٽٱ  ثطضؾی .٦ٷٷس ٲی سط ضٸقٵؾٽٱ  اظ آیٷسٺ قٳبضاثطزاقز 

 ثٻ زؾزٶیبظ زاضیس  ثٻ آٴ ٦ٻ ؾٽٱ زض آیٷسٺ یس ثطای ٸضٸز ٸ ذطٸعسٹاٶ ٲیٶ٣بَی ٦ٻ قٳب  .ثبذجط ٦ٷس قٳبضا

 .سیآٸض
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ٸ سطؾیٱ  زض٪صقشٻظیبز زض آیٷسٺ س٧طاض ذٹاټٷس قس. ثب ٶ٫بٺ ٦طزٴ  احشٳب٬ ثٻ ټٳبٴ ٶ٣بَی ټؿشٷس ٦ٻ ٽبایٷ 

 ثیٷی دیفحسا٢٭ ٸ حسا٦ظط سك٧ی٭ ٢یٳز ضا  ،یسسٹاٶ ٲیی زی٫ط ټب س٧ٷی٥ٲ٣بٸٲز ٸ ذیٯی  ،ذُٹٌ حٳبیز

 یس اظ ٪طٞشٵ حسا٦ظطی ؾٹزسٹاٶ ٲی .س٦ٷ ٲیٲُٯت زض٤ زضؾشی ضا ثطای ذطیس یب ٞطٸـ ؾٽٱ ایؼبز  ایٵ ٦ٷیس.

 .قٹیس ثبذجطزض آیٷسٺ ؾٽٱ ذٹز 

ثؿیبض ثبالی ؾٽٱ ٸ  ټبی ٢یٳز ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ .س٦ٷ ٲیؾٽبٰ اَشٖبر ثباضظقی ضا ضٸقٵ  چٻثطضؾی سبضیر

 ٦ٷٷس ٲیؾٽبٰ ا٢ساٰ ثٻ ذطیس  زض٪صقشٻسٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ ثسٸٴ سح٣ی١  .زټس ٲیدبییٵ ؾٽٱ ضا ٶكبٴ  ټبی ٢یٳز

ظٲبٴ ایٵ ٶ٧شٻ  ثب٪صقز .قٹٶس ٲیثب يطض ٲٹاػٻ  ٶبچبض ثٻ ،زټٷس ٳیقشٻ اٶؼبٰ ٶصاظ ٪ ای ٲُبٮٗٻ ٪ٹٶٻ ټیچٸ 

ثطضؾی ٪صقشٻ ؾٽٱ ٶ٣بٌ ٦ٝ ٸ ؾ٣ٝ ضا ثٻ  چٹٴ .ذٹاټٷس زیسٲٽٱ ضا سٷٽب ثب يطضټبی ٞطاٸاٴ آٲٹظـ  ٦بٲشً

 .زټس ٲیقٳب ٶكبٴ 

 

 

 

 

حرکت به سمت باالترین 

 نقاط درگذشته سهم
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 

 

سوی حرکت سهم به

 نقاط باالتر

 حداکثر افت قیمت سهم
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 

 ٪صقشٻ قبذم ٦٭

 .زټس ٲیثطای قٳب ٶٳبیف  ی٧ؼب نٹضر ثٻثبظاض ضا  ػٽز ٦ٯی ٸ ٲٟیساَشٖبر  ٦٭، قبذم

سب حسٸز  ضا اَشٖبر سٛییط ٲؿیط زض ظٲبٴ حب٬ ،ا٪ط ٲبٶٷس ؾٽبٰ ثشٹاٶیس ثطضؾی ٪صقشٻ قبذم ضا اٶؼبٰ زټیس

 ٦٭ ثب قبذم ټب قط٦زقبذم ثؿیبضی اظ  ،قطٸٔ ضٸٶس نٗٹزی ٲحى ثٻ .آٸضیس ٲی ثٻ زؾز یذیٯی ظیبز

 ٦٭ ضا ټط٪ع ٞطاٲٹـ ٶ٧ٷیس. قبذم اؾشٟبزٺ ٦طز. ذٹثی ثٻاظ ایٵ ٢بثٯیز ثعض٨  سٹاٴ ٲی ذٹاټٷس قس. ػٽز ټٱ

 ٞطاضؾیسٺذطیس ؾٽٱ  ظٲبٴ ٸ ٪یطٶس ٲیقبذم حط٦ز نٗٹزی ایؼبز ٦ٷس ا٦ظط ؾٽبٰ زض حبٮز نٗٹز ٢طاض  ا٪ط

زض آیٷسٺ ټٱ  ،اٶس ٢طاض٪طٞشٻیب ٲ٣بٸٲز  ٲٹضزحٳبیز زض٪صقشٻ٦ٻ  ٶ٣بَی سٹاٴ ٲی ،ثطضؾی قبذم ٦٭ ثب اؾز.

بازگشت عالی سهم در کف 

 قیمتی گذشته
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ټٳبٶٷس ؾ٧ٹی  ټب س٧ٷی٥ایٵ  .اظ ایٵ ٶ٣بٌ اؾشٟبزٺ ٦ٷیس٪صاضی ټسٞٳٷس  ثطای ؾطٲبیٻثبیس  قٳب .٫یطزث٢طاض 

 .٦ٷٷس ٲیحٳبیز  قٳبضادطسبة 

 

 قجبټز نٗٹز قبذم ٞٯعار اؾبؾی ثٻ قبذم ٦٭ زض ٲ٣ُٕ ظٲبٶی ثطاثط.

 

 شاخص کل

 شاخص فلزات اساسی
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ټب س٧ٷی٥ٶ٧طزٴ اظ ایٵ  اؾشٟبزٺ .زض شټٵ ذٹز شذیطٺ ٦ٷیس ثبیسټؿشٷس  حیبسیٲٵ ثؿیبض  اظٶٓطایٵ ٶ٧بر ٦ٻ 

اؾشٟبزٺ  قسٺ ثیبٴ ؾبز٪ی ثٻاظ ایٵ ٶ٧بر ٦ٻ  ا٪ط .قٹز ٲی ټب ؾب٬ثبٖض اظ ثیٵ ضٞشٵ ؾطٲبیٻ ظیبز قٳب َی 

 یس.سؼطثی ثٻ ایٵ ٶ٧بر ذٹاټیس ضؾ نٹضر ثبظاض ثٻزض  ٪طی ٲٗبٲٯٻچٷس ؾب٬ اظ  ثب٪صقزٶ٧ٷیس، 

 قبذم نٷٗز

قٳب ٢طاض  زض اذشیبضػبٲٕ  نٹضر ثٻقٳب اؾز، ثٽشطیٵ اَشٖبر ضا  زض اذشیبضی ٦ٻ اظ قبذم نٷبیٕ یٶٳٹزاضټب

ټٳٻ ایٵ  ،ٸ یب قبذم نٷبیٕ ٸظٴ ټٱ. ټیچ سٟبٸسی ٶساضز ٦ٻ قبذم ٦٭ ثبقس، قبذم ٦٭ سٷزټ ٲی

 ٲُٯٕ قٹیس. سٹاٶیس ٲیثٽشط آیٷسٺ  ثیٷی دیفا٪ط زضؾز ثطضؾی ٦ٷیس اظ ضا  ټب قبذم

 ٸػٻ ټیچ ثٻ قط٦ز 499دیسا ٦طزٴ ی٥ ؾٽٱ ذٹة زض ثیٵ ثیف اظ  ٦ٻ ټؿشیس ٣ٖیسٺ ټٱا٪ط قٳب ټٱ ثب ٲٵ 

٦بض آؾبٶی ٶیؿز. ا٪ط ٶشٹاٴ ا٢ساٲبسی ػٽز سؿطیٕ ایٵ ضٸٶس اٶؼبٰ زاز، ٲٳ٧ٵ اؾز ضٸظټب ثطای یبٞشٵ ی٥ 

ی٥ قط٦ز  سط ؾطیٕ اٶشربةؿشیٱ ثب سٹاٶ ٲیزض ټٳیٵ ٲسر  ثؿب چٻؾٽٱ ذٹة ظٲبٴ اظ زؾز ثسټیٱ. 

 ؾٹزآٸضی زاقشٻ ثبقیٱ.

ثطضؾی قبذم  ٦ٻ قسٴ ایٵ ٲطحٯٻ اٶؼبٰ زټیٱ سط ؾطیٕثبیس ی٥ ٞیٯشط ثطای  زضٶشیؼٻدؽ  

 ٲرشٯٝ اؾز. ټبی نٷٗز

ایس، ثٽشط اؾز ٢ج٭ اظ ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٲی ثطای ذطیس  ٞطو ٦ٷیس ی٥ ؾٽٱ اظ ٪طٸٺ ذٹزضٸؾبظی اٶشربة ٦طزٺ

ثطضؾی ٦ٷیس. ٶٳٹزاضټبی ایٵ نٷٗز ضا ثطضؾی ضا ؾٽبٰ، ٶٳٹزاضټبی ٲطثٹٌ ثٻ قبذم نٷٗز ذٹزضٸؾبظټب 

٪طٸٺ اؾز. یب ثبیس ثٻ زټٷس. آیب ظٲبٴ زضؾشی ثطای ذطیس ی٥ ؾٽٱ اظ ایٵ  ٦ٷیس ٦ٻ چٻ ٲؿیطی ثٻ ٲب ٶكبٴ ٲی

اضظقی  ٸؾیٯٻ قبذم نٷٗز اَشٖبر ثب ثٻ زٶجب٬ ی٥ نٷٗز زی٫ط ضٞز ٸ ؾٽٱ زی٫طی ضا اٶشربة ٦طز.

 زټس. اٶساظ ایٵ ٪طٸٺ ضا ثٻ قٳب ٶكبٴ ٲی ذٹاټیس یبٞز ٦ٻ چكٱ

ایٵ ٶشیؼٻ ضا ٪طٞز ٦ٻ سٗساز  سٹاٴ ٲییب ضٶغ زاقشٻ ثبقس  ٸ ٶعٸٮی ا٪ط قبذم نٷٗز ی٥ ؾٽٱ ضٸٶس نٗٹزی،

نٷبیٕ  سٹاٴ ٲی سط ؾطیٕایٵ س٧ٷی٥ ذیٯی  ثب نٷٗز ثٻ ټٳبٴ ق٧٭ ٶٳٹزاضی ټؿشٷس. زض آٴظیبزی اظ ؾٽبٰ 

 ٲرشٯٝ ضا ثطضؾی ٦طز ٸ ؾٽٱ ضا اٶشربة ٦طز.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 ټٳبټٷ٫ی حط٦شی ؾٽبٰ ٶؿجز ثٻ ضٸٶس قبذم ټٳبٴ نٷٗز زض ٲ٣ُٕ ظٲبٶی ثطاثط.

 

 

 هاصنعت بانک شاخص

روند حرکت بانک 

 صادرات

روند حرکت بانک 

 ملت
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 سبضیری ټبی ٢ٯٻ

زض آیٷسٺ ایٵ  ٦ٻ سٷزټ ٲیایٵ ٲػزٺ ضا ثٻ قٳب  .اٶس ٦طزٺثبالیی ضا ٮٳؽ  ټبی ٢یٳزٲرشٯٝ  ټبی ؾب٬ زض ؾٽبٰ

اٲیسٸاض ثٹز ټٳیٵ  سٹاٴ ٲیسب ٢ٯٻ ٢جٯی دٹقف ایؼبز ٦طز  ٢یٳز ا٪ط ٶ٣بٌ زض آؾٳبٴ ؾٽٱ ٢بث٭ ق٧ؿشٵ اؾز.

 ٲؿیط ضا زض ثبالسط اظ ٢ٯٻ ٞشح ذٹاټس ٦طز.

 

 

 

 

تاریخی  قله

 سهم
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ٷس ټسٜ ٢یٳز زض آیٷسٺ ضا سٹاٶ ٲی ټب ٢ٯٻایٵ  .ذٹاټیس قس زض ؾٽبٰ سبضیری ټبی ٢ٯٻثب ٶ٫بٺ ثٻ ٪صقشٻ ٲشٹػٻ 

ؾٹزټبی  ضاحشی ثٻ .٦ٷٷس ٲیٸ ٶ٣بٌ ثبالسط ضا ایؼبز  قٹٶس ٲیق٧ؿشٻ  ټب ٢ٯٻثؿیبضی ٲٹاضز حشی  زض .ایؼبز ٦ٷٷس

 سٹاٶس ٲیاٲب  ؛ٶرٹاټس ٪طٞز قٳب اظ زیظیب ظٲبٴ  ٽٱ٦بٲ٭ ٪صقشٻ ؾ ثطضؾی .٦ٷٷس ٲیایؼبز  ثطاثطی چٷس

 ٢طاض ث٫یطٶس. ٲٹضزثطضؾی ٦بٲشً ثبیس ٸؾٹزټبی ظیبزی ضا ثؿبظز 

 سبضیری ټبی حٟطٺ

 ث٫صضز. ټب آٴایؼبز ٦ٷس ٸ یب اظ  ؾٽٱ سٹاٶس ٲیا٦ٷٹٴ ټٱ  ،ایؼبزقسٺ زض٪صقشٻ٦ٻ  ییټب حٟطٺٶعٸٮی ټٱ  زضضٸٶس

ٷس ظٲبٴ ٲٷبؾت ثطای ذطیس ؾٽٱ ضا سٹاٶ ٲیټٱ  ټب حٟطٺ ،زټٷس ٲیٶكبٴ  آیٷسٺ ضا ثطایٶ٧بر حیبسی  ټب ٢ٯٻ ا٪ط

 ٦طز.ٶ٧بر ذٹثی ضا ثطزاقز  سٹاٴ ٲی ثطای سرٳیٵ ظٲبٴ ذطیس ؾٽٱ ،سبضیری ټبی حٟطٺاظ  .ثٻ قٳب ٶكبٴ زټٷس

ٸضٸز ثٻ  ٪ی ثطایاٲیس ضٸٶس نٗٹزی ضا زاقز ٸ آٲبز سٹاٴ ٲیق٧ؿشٻ ٶكٹٶس  سط ٢سیٳی ټبی حٟطٺټطظٲبٴ ٦ٻ 

 زاقز. سٹاٴ ٲیؾٽٱ ضا 

 

 حفره تاریخی سهم
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 ٲحى ثٻثبقس ٦ٻ  ای ټٹقٳٷساٶٻ٦بض  سٹاٶس ٲیٶعٸٮی ثطای ٦كٝ ٶ٣ُٻ ٸضٸز  ټبی حٟطٺثطضؾی 

 ایؼبز ٦ٝ ٢یٳشی ٞطنز ذطیس ثطای قٳب ٲٽیب قسٺ اؾز.

 ضٸٶس ٢بٮت ؾٽٱ

اؾز زض  اؾز، ٲٳ٧ٵ ایؼبزقسٺزض ذیٯی ٲٹا٢ٕ ضٸٶس ی٥ ؾٽٱ نٗٹزی اؾز؛ اٲب اٶ٫بض سطزیسی ثطای ؾٽٱ 

انٯی ٦ٻ آٲبزٺ ثطای نٗٹز  زضضٸٶسثٻ حط٦ز ازاٲٻ ٶسټس. ایٵ ټٷط قٳبؾز ٦ٻ ثشٹاٶیس ذٹز ضا  ٲؿیط نٗٹزی

 ټیس.اؾز ٢طاض ز

سٹاٴ ضٸٶس حب٬ حبيط ٸ آیٷسٺ  زټس. ٲی سطؾیٱ ذٍ ضٸٶس ثٻ قٳب زیس ثٽشطی ٶؿجز ثٻ ؾٽٱ ٲٷشرت قٳب ٲی

سٹاٴ ٶ٧بر  ضٸٶس ثیكشطیٵ ٦بضثطز ضا ثطای سحٯیٯ٫طاٴ زاضز. زض ٖیٵ ؾبز٪ی ٲی ذٍ ٦طز. ثیٷی دیفؾٽٱ ضا 

 .س٦ٷ ٲی. ضٸٶس ؾٽٱ سب حسٸز ظیبزی قٳبضا اظ ظٲبٴ ذطیسٸٞطٸـ ؾٽٱ ٲُٯٕ ٦ٷیس اؾشرطاعٲٽٳی ضا اظ آٴ 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 اټٳیز نٹضر ٲبٮی

 قط٦ز EPSثطضؾی 

EPS سٛییط ٦ٷس. زض َٹ٬ ؾب٬ زض ؾب٬ ػبضی اؾز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز قسٺ ثیٷی دیفٹز ؾ 

اظ  اؾز،زاض سٽطاٴ ٲٹػٹز بثٹضؼ اٸضا٠ ثٽ ؾبیز ٸة٢ج٭ ٦ٻ زض  ټبی زٸضٺزض  ٲ٣بیؿٻثب ثطضؾی ٸ  سٹاٴ ٲی

ٲُبٮٗٻ  سٹاٴ ٲیقط٦ز ضا ثطای دی٫یطی سٗسی٭ ٲظجز ؾٽٱ  ټبی اَشٖیٻ .ؾٽٱ اَٳیٷبٴ ٦طز ؾٹزآٸضی ٲیعاٴ

ثطای اٶشربة ؾٽٱ  اضظـ ثبی٥ ٲش٤  ٦ٻ EPSاٞعایف  ٲیعاٴ ثطضؾی ٦طز. ضا قط٦ز ٲبټٻ ؾٻ ټبی زٸضٺ .٦طز

 ثطضؾی ٦طز. سٹاٴ ٲی ضاحشی ثٻٲٷبؾت اؾز 

 قط٦ز P/Eثطضؾی 

 .زټس ٲیضا زض اذشیبض ٲب ٢طاض  قسٺ ثیٷی دیفشح ٶؿجز ٢یٳز ثٻ ؾٹز ُزض ان ایِ پی ث

زض ایٵ  ضا ثٻ قٳب ٶكبٴ زټس.ٲیعاٴ ثبظ٪كز ؾطٲبیٻ  سٹاٶس ٲی ٪صاضی ؾطٲبیٻزض  ٦ٻ اؾز ثؿیبض ٲٽٱ ٶ٧شٻ

 ذٹاټس قٳباٸٮیٻ ثبظ٪كز ؾطٲبیٻ  زټٷسٺ ٶكبٴ٦ٻ  ٸػٹز زاضز قسٺ ثیٷی دیف ٢ؿٳز ٖسزی ثٻ ٶؿجز ؾٹز

 ثٹز.

سب ثشٹاٴ ثٽشطیٵ ؾٽٱ ضا اظ ٲیبٴ  ضا ٢ج٭ اظ ا٢ساٰ ثٻ ذطیس ثبیس چ٥ ٦طز ټب قط٦ز P/E ټٳیكٻ 

 اٶشربة ٦طز. ټب آٴ

ثبظ٪كز ؾطٲبیٻ ذٹز ضا زض ایٵ  ٷسسٹاٶ ٲی٦ٻ  قٹٶس ٲیآقٷب  P/Eثب ٲٟٽٹٰ  ٦بض سبظٺظٲبٶی ٦ٻ اٞطاز  انٹالً

ایٵ اؾز ټطچٻ ایٵ  ټب آٴثطزاقز  .ټؿشٷس سط دبییٵ P/E ثب ییټب قط٦زثٻ زٶجب٬  ی٣یٷبً .٦ٷٷس٢ؿٳز ٲكبټسٺ 

چٷیٵ ٶیؿز ٸ  ٦ٻ زضنٹضسی .آٸضٶس ٲی ثٻ زؾز ؾٹز ٖٷٹاٴ ثٻ سط ؾطیٕثبقس ان٭ ؾطٲبیٻ ذٹز ضا  سط ٦ٱٖسز 

ثبظزټی ثٽشطی ضا زض  سٹاٴ ٲیثبقس  69 ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ P/Eا٪ط ٖسز  .ضیؿ٥ ثیكشطی قبٲ٭ قٳب ذٹاټس قس

 .آٸضز ثٻ زؾز ٲسر ٲیبٴ
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

سٹنیٻ  ٸػٻ ټیچ ثٻ اٲب ؛ثطای قٳب ثبقس سطی ٲسر ٦ٹسبٺ ٪صاضی ؾطٲبیٻٲش٤  سٹاٶس ٲیټطچٻ ایٵ ٖسز ٦ٳشط ثبقس 

 زض قٳب ٢طاض ث٫یطز.ثطای اٶشربة ؾٽبٰ  ٞیٯشطټبیایٵ ٶ٧شٻ ثبیس ی٧ی اظ  .قٹز ٳیٶ دبییٵ P/E ثٻ ذطیس ؾٽبٰ ثب

ضا ثطای ذٹز زض  29 سب 4 ٲحسٸزٺ ا٪ط .قٹز ٳیسٹنیٻ ثٻ ذطیس ٶ ټٱ ثبقس ثبال اظحس ثیفټطچٻ ایٵ ٖسز  ٲ٣بث٭

 ٪ٟز ٦ٻ ثٽشطیٵ ثبظٺ ثطای ایٵ قبذهٻ ذٹاټس ثٹز. سٹاٴ ٲیٶٓط ث٫یطیس 

 اثعاضټبی س٧ٷی٧ب٬

سحٯی٭ س٧ٷی٧ب٬ اؾشٟبزٺ اظ  ټبی ٲحجٹثیزقبیس ی٧ی اظ 

زض  ٦بضثطاٴثٻ  ٦ٳ٥ ظیبزی اثعاضټب اؾز. اٞعاضټب ٶطٰ

٦ٻ زض آٴ  ییټب ٢بثٯیز ثب. سٷ٦ٷ ٲیثطضؾی ٶٳٹزاضټب 

ٸػٹز زاضز، حشی اٞطازی ٦ٻ زض ثبظاض ٲجشسی ټؿشٷس 

ٷس ثب آٴ ٦بض ٦ٷٷس؛ اٲب ثبیس ایٵ ٶ٧شٻ ضا سٹاٶ ٲی ضاحشی ثٻ

 اٞعاضټب ٶطٰزض ٶٓط ث٫یطیس ٲٽبضر زض اؾشٟبزٺ اظ ایٵ 

 ؾرز یبضی ٦ٷس. ټبی ٮحٓٻزض  قٳبضا سٹاٶس ٲی

سكٹی١ ٦ٷس،  سٹاٶس ٲیاسٟب٠ ثؿیبض ذٹثی ٦ٻ ٦بضثطاٴ ضا 

ټٳیٵ  سٷسٹاٶ ٲیایٵ اؾز ٦ٻ زض ثبظاضټبی ػٽبٶی ټٱ 

 ٪ط ٲٗبٲٯٻی٥  ضاحشی ثٻٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زاز ٸ  سٹاٴ ٲیزض ٞبض٦ؽ ټٱ  ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ٻث. ٦بض ث٫یطٶساَشٖبر ضا ثٻ 

ٶرٹاټس آٲٹذشٵ سحٯی٭ س٧ٷی٧ب٬ ټیچ ٲحسٸزیشی ثطای قٳب زض سٳبٰ ثبظاضټبی ٲبٮی ٸػٹز  ثب ػٽبٶی قس.

 .زاقز

آؾبٶی ایٵ  آٸضزٴ حسا٦ظطی ؾٹز اثعاضټبی س٧ٷی٧ب٬ ثٻ ثٻ زؾزٸ  ٞطٸـ ثطای زضیبٞز ثٽشطیٵ ٶ٣بٌ ذطیس،

زؾشطؾی ټؿشٷس. ثب آٲٹذشٵ ایٵ اثعاضټب،  چیع اظ َطی١ ٶٳٹزاضټب ٢بث٭ . ټٳٻ٦ٷٷس ٲیقٳب اضائٻ  ضا ثٻټب  ؾی٫ٷب٬

 قٹز ٸ ٦ٳشط ٲی ټب ضیؿ٥ ٲٗبٲشسی ثب اٞعایف زاٶف زض ایٵ س٧ٷی٥ اػطای ٲٗبٲشر ؾبز٪ی ثیكشطی زاضٶس.

٪بټی اٸ٢بر ثٻ زٮی٭ سٗسز ایٵ اثعاضټب اٞطاز ثؿیبضی قبیس ٲك٧شسی ثطای سحٯی٭  ضٸز. ر ثبال ٲیقس ثبظزټی ثٻ

 آٸضی ضا ایؼبز ٦ٷٷس. سٹاٶس ٶشبیغ ق٫ٟز ٲی ٢ُٗبًزاقشٻ ثبقٷس. اؾشٟبزٺ زضؾز، ثب اٸٮٹیز نحیح 

ابزارهای مهمی همچون  ،،

 MACDمیانگین متحرک،

های توانند سیگنالمی

خریدوفروش معتبری صادر 

 کنند.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ثٽشطی زضیبٞز ٦ٷیس. ؾی٫ٷب٬  سٹاٶیس ٲی ی ثٽشطی ضا زض ایٵ اثعاضټب دیبزٺ ٦ٷیس،ټب س٧ٷی٥ټطچٻ قٳب ثشٹاٶیس 

 ،ٲحبؾجبسی ټبی ؾیؿشٱثبیس ثساٶیس ٶٻ ثبظاض، ٶٻ ایٵ اثعاضټب ټیچ زٸؾشی ٸ زقٳٷی ثب قٳب ٶساضٶس. ثط اؾبؼ 

ضا اػطا  قسٺ اضائٻؾی٫ٷب٬  ٦طز ٸ ثبیس اٖشٳبز ټب آٴ. ذیٯی ٲٹا٢ٕ ثٻ زټٷس ٲیاَشٖبر ضا زض اذشیبض قٳب ٢طاض 

اظ ایٵ ذُبټب  سٹاٶس ٲی٦ٻ ٣ٍٞ ٲٽبضر قٳب  ٦ٷٷس ٲییی نبزض ذُب ټبی ؾی٫ٷب٬زض ثًٗی ٲٹا٢ٕ  اٲب ٦طز؛

 ٲُٯٕ قٹز.

 سٹاٶس ٲیٲٗبٲشر ذٹز ثٻ یبز زاقشٻ ثبقیس ثٽشطیٵ ٲٹ٢ٗیز ذطیس  زض سٳبٰثبیس ایٵ ٶ٧شٻ ثؿیبض ٲٽٱ ضا 

. ا٪ط زض ایٵ ٶ٣بٌ ذطیس ضا اؾز آٴ اظ اضظـ ٸا٢ٗی سط دبییٵاظ ٶٳٹزاض ثبقس ٦ٻ ٢یٳز ٦ٷٹٶی ؾٽٱ  ییزضػبټب

ثٻ ٸ ثبیس اَٳیٷبٴ ٦ٷیس ٦ٻ ؾٽٱ ضا زض ثٽشطیٵ ٢یٳز  ایس ٧طزٺؾٽٱ ضا ٪طاٴ ذطیساضی ٶ ٢ُٗبًزاقشٻ ثبقیس 

 .ایس آٸضزٺ زؾز

 

 

 

 

http://yon.ir/vSfnM 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 سأییسیٻ ذطیسٸٞطٸـ

ضاحشی  ی زاقشٻ ثبقٷس. ټط٪ع ٶجبیس ثٻیٲٳ٧ٵ اؾز زض ٲحبؾجٻ ذُبټباثعاضټبی س٧ٷی٧ب٬ ثٷب ثٻ ٲٹ٢ٗیز ؾٽٱ 

ٶعٸٮی ؾی٫ٷب٬ ذطیس ضا  ضٸٶس ی٥ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ قٳب زض  ضا ثیبٲٹظیسی٥ یب زٸ اثعاض  ا٪ط اٖشٳبز ٦ٷیس. ټب آٴثٻ 

 سط٦یت ٦ٷیس ثٻ چٷیٵ ٲك٧ٯی ثط ٶرٹاټیس ذٹضز. ثبټٱثسټٷس؛ اٲب ا٪ط ثشٹاٶیس اثعاضټبی ٲرشٯٝ ضا 

سٹاٶٷس ایٵ اَٳیٷبٴ ضا ثطای قٳب ایؼبز ٦ٷٷس ٦ٻ ٲٹ٢ٗیز ذطیس یب ٞطٸـ ایؼبزقسٺ  ٲی RSIی ٲبٶٷس یاثعاضټب 

ثطزٺ ټیچ  ضا ثبالسط ټب آٴ، ٶ٧بسی ٦ٻ ٲٽبضر ٦ٷٷس ٲیسٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ زض ثبظاض ٞٗبٮیز  ٢ُٗبً نحیح اؾز یب ذیط.

ٰ ایٵ ٲُبٮت چیعی ػع سؼطثٻ قرهی، . سٳباٶس آٸضزٺ ثٻ زؾزضا  ټب آٴٸ ذٹزقبٴ  اٶس ٶسیسٺآٲٹظقی 

 ٶرٹاټس آٲس. ثٻ زؾز آؾبٶی ثٻ ټط٪ع ٶیؿز. اٰ آٸضزٺ ثٻ زؾز ټب ٲٽبضری ٦ٻ ثبثز ٦ؿت یيطضټب ٸ ټب ق٧ؿز

 ټب آٴ ذُبثٻؾٗی ٸ  ټب ؾب٬سٹاٴ ثب  ٲی ٦ٻ ؛ی٥ زٮی٭ ٸايح ثطای زاقشٵ ٲٽبضر الظٰ اظ ایٵ اثعاضټب اؾز ایٵ

سٹاٴ ثٻ ثٽشطیٵ  ثب آٲٹظـ نحیح ٸ ٦بضثطزی ټٳچٷیٵ سشـ ٸ دكش٧بض ٲی ٸ یب ٦بضثطزٲٗبٲشر ثٻ  ٸ زضضؾیس 

قٛ٭ دطزضآٲس اظ آٴ  ٖٷٹاٴ ثٻاٶؼبٰ زاز، ؾٹزآٸضی ٦طز،  ثبظ چكٱضا ثب  ٲٗبٲشر اؾشٟبزٺ ٦طز. ټب آٴق٧٭ اظ 

 اؾشٟبزٺ ٦طز.

اٲب ثبیس چكٱ قٳب ثٻ ٶٳٹزاضټب  ٦ٷٷس ٲی٦ٳ٥  ذطیسٸٞطٸـزض ح٣ی٣ز زضؾز اؾز ٦ٻ اثعاضټب ثٻ قٳب ثطای 

٦بضثطزی ٶرٹاټس ثٹز ٦ٻ ٣ٍٞ ثٻ اثعاضټبی ٲٹػٹز  ی٣یٷبًی ٲٷبؾت ضا زض٤ ٦ٷس ٸ ایٵ ټب ٲٹ٢ٗیزٖبزر ٦ٷس سب 

ٷس سٹاٶ ٳیٶ اٞعاضټب ٶط٦ٰٻ  س٦ٷ ٲیظٲبٴ چیعټبی ضا زض٤  ثب٪صقزز٬ ثؿز شټٷیز قٳب  اٞعاض ٶطٰثط ضٸی ی٥ 

 آٸضٶس. ثٻ زؾز

٦ٻ  ٦ٷٷس ٲی٫یطٶس اٞطاز ظیبزی اظ ذٹز٦بض ؾبظی ٲٗبٲشر نحجز ثٲ٧ٳ٭ ٦ٷبض قٳب ٢طاض  رنٹض ثٻاثعاضټب ثبیس 

ػع  چیعی ټیچضا  ټب ٞطنز ٸ ټب ٲٹ٢ٗیز ،قطایٍ شټٵ قٳب ٢بَٗیز زاقشٻ ثبقس. اٶساظٺ ثٻ سٹاٶس ٳیایٵ سطٞٷس ٶ

 آٸضز. ثٻ زؾز سٹاٶس ٳیشټٵ قٳب ٶ

 ثٻ ؾٽٱ ظٲبٴ ٸضٸز

قسٺ ثطای ٸضٸز ا٢ساٰ ٦ٷیس. ظٲبٶی ٦ٻ ټیچ  سٹاٶیس زض ٶ٣ُٻ سٗییٵ ٲی ټطظٲبٴ سٳبٲی ایٵ ٲٹاضز اػطا قس

٣ٍٞ  ا٦ٷٹٴ ، ذطیس ضا اٶؼبٰ زټیس.اٶس ٦طزٺذطیس ضا نبزض  سأییس٦ٻ اثعاضټب ثٻ قٳب  ٶ٣بَی ټیؼبٶی ٸػٹز ٶساضز.
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٦ٻ  ټٳٻ ٶ٧بر ضا زضؾز اػطا ٦طزٺ ثبقیس حبال ٸ٢ز آٴ اؾز ا٪ط ٦طز ٸ قبټس ٶشیؼٻ ثٹز. نجٹضی ثبیس ٶكؿز،

 ٵ ٮصر زض زٶیب ضا ثطای ذٹزسبٴ ٦ؿت ٦ٷیس.سطی قیطیٵ. عقبة پشٍاص کٌیذثب ؾٽٱ ذٹز ٲبٶٷس 

 

 

 

 

 

 

خرید  سیگنال

 صادرشده
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 ایاقیانوس شیشه
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٦ؿت اټساٜ ثبال ٸ ثبالسط قبزی ضا ثطای قٳب ایؼبز ذٹاټس ٦طز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض ٦ٳشط ػبیی ثطای قٳب ضخ 

 آٸضز. ثٻ زؾشفزیس اٲ٧بٴ ثعض٨ ثٹزٴ ٸػٹز زاضز اٲب ثب سشـ ثبیس  سٹاٴ ٲیزټس. ظٲبٶی ٦ٻ 

اٞطاز  ،ٸضٶسآ ٲیټؼٹٰ  خبظاٮجشٻ ایٵ ٶ٧شٻ ضا زض ٶٓط زاقشٻ ثبقیس، ټطظٲبٴ ٦ٻ ٲطزٰ ثٻ ؾٳز ؾٽبٲی 

. دؽ ا٪ط ثشٹاٶیس ثب قٹز ٲیذجط آٴ ؾٽبٰ قٷیسٺ  صهبى ثبگزضت٦ٻ  ی ټؿشٷسٲكٛٹ٬ ذطیس ؾٽبٲ ثبسؼطثٻ

 ذیٯی ثٽشطی ثطؾیس. ؾٹزټبیثٻ  سٹاٶیس ٲیټٱ ؾٹ قٹیس  ټب آٴ

 اٞعاض ٶطٰدیسا ٦ٷیس. ا٪طچٻ ٦ٻ زض  ضا ثضسگبى ثبصاس سٹاٶیس ٲیزض ؾٽبٰ  ذطیسٸٞطٸـثب ثطضؾی ٲیعاٴ حؼٱ  

اٞطاز  ثب ذٹز ضا ٪صاضی ؾطٲبیٻثشٹاٶیس زض سٳبٰ ٲسر  ا٪ط ټٱ ثطای قٳب ٸػٹز زاضز. حجن سْبم٢بثٯیز ثطضؾی 

 .ذٹاټیس زاقزی ی٦ؿت ؾٹز ثبال ٢ُٗبًثعض٨ زض ثبظاض ټٳبټٷ٩ ٦ٷیس 
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حس ذٹز ضؾیسٶس ذطیس  سطیٵ دبییٵٲطست زٶجب٬ ٦ٷیس سب ظٲبٶی ٦ٻ ثٻ  َٹض ثٻضا  اضظـ ثبضٸٶسټبی ٶعٸٮی ؾٽبٰ 

٦ٻ  زاٶیس ٲی٦ٻ ؾٽبٰ ټٷٹظ زض حب٬ اٞز ٦طزٴ ټؿشٷس ٸ قٳب  زضظٲبٶیثشٹاٶیس  ا٪ط ذٹز ضا اٶؼبٰ زټیس.

 ٸ اظ ذطیس ٮصر ثطز. ٶكؿزثبیس  زضٶٽبیز ، ذطیس اٶؼبٰ زټیس.قٹز ٲیضٸٶس نٗٹزی ایؼبز  ظٸزی ثٻ

٦ٻ ثب ټؼٹٰ  زټٷس ٲیاٴ ثطای ذطیس زض ایٵ ٶ٣بٌ سطزیس زاضٶس ٸ ثیكشط ظٲبٶی ذطیس ضا اٶؼبٰ ٪ط ٲٗبٲٯٻا٦ظط 

زض ظٲبٴ  اٶس شٹاٶؿشٻس. چٹٴ ٶٷٲٹا٢ٕ ٲؼجٹض ثٻ دطزاذز ټعیٷٻ ثیكشط ثطای ذطیس ټؿش ایٵ .قٹٶس ٲیٲٹاػٻ 

 زضؾشی ٸاضز قٹٶس.

سٹٮیسار ٸ نٹضر ٲبٮی قطایٍ  اظٶٓطض٢بثشی ذیٯی ذٹة دیسا ٦ٷیس ٦ٻ  ټبی ٲعیزا٪ط سٹاٶؿشیس قط٦شی ثب 

. ا٪ط ٲشٹػٻ قسیس ؾٽٱ ٶسټیس زؾز اظٞطنز ضا  ضا اٶؼبٰ زټیس. سب ثٻ آٴ حٳٯٻ ٶكسٺ زاضز ذطیسذٹثی ضا 

زض حجبة ٢یٳشی، قط٦ز ٶ٧ٷیس.  انُشح ثٻقسٺ ذطیس ضا اٶؼبٰ ٶسټیس ٸ  ٚیطٸا٢ٗی٢یٳز  زچبض اٞعایف

 ذطاة قٹز. چیع ټٳٻٲٳ٧ٵ اؾز ایٵ حجبة ثشط٦س ٸ  ټطٮحٓٻ

ؾطیٕ اٞعایف دیسا  ټب ٢یٳزاٞطاز  ټؼٹٰٸ٢شی ثب  اضظ ،َش ٲؿ٧ٵ، ثبظاضټبیزض  ایس ٦طزٺثؿیبضی اٸ٢بر سٳبقب 

ٖٳٹٰ ٲطزٰ زض حب٬  ثطذشٜ ټب ٲٹ٢ٗیززض ایٵ  ثبسؼطثٻ، ایٵ ټٳبٴ سك٧ی٭ حجبة ٢یٳز اؾز. اٞطاز س٦ٷ ٲی

٪كز. زض ثبالسطیٵ  ثبظذٹاټس٢یٳز انٯی ذٹز اؾز ٸ ثٻ  ٚیطٸا٢ٗی ټب ٢یٳز زاٶٷس ٲی ټب آٴ ٞطٸـ ټؿشٷس.

 زض حب٬ ٞطٸـ ټؿشٷس. ټب آٴ، ثطٶس ٲیثٻ ؾط  قسٺ اٶؼب٦ٰٻ ا٦ظطیز اٞطاز ذٹقحب٬ اظ ذطیس  زضظٲبٶیٶ٣ُٻ 

 ثبال ثجطز. قسر ثٻ قٳبضاثؿیبض ٦بضؾبظ ثبقس ٸ ؾٹزآٸضی  سٹاٶس ٲیسًبز ٧ٞطی  ټٳیٵ

 ذطیس دٯ٧بٶی

ټٳٻ  ٦ٷٷس ٲی٧ٞط  ثؿیبضی ذطیس دٯ٧بٶی ضا ٲشٹػٻ ٶكٹٶس. ٪صاضی ؾطٲبیٻزض  ټب ؾب٬اٞطاز ظیبزی ٲٳ٧ٵ اؾز سب 

آٸضز. ایٵ  ثٻ زؾز ؾٹز ٲیعاٴ ی٥ ٸ ثٻ ی٧ؼب ټب آٴسب سٳبٰ ؾطٲبیٻ  ثبیس ٸاضز ثبظاض ٦ٷٷس ثبضٺ ی٥ ثٻدٹ٬ ذٹز ضا 

ضٸٶس قط٦ز  ا٪ط .ټط٪ع سطٞٷس زضؾشی ٶرٹاټس ثٹز. ٲٳ٧ٵ اؾز قٳب ضٸٶس ؾٽٱ ضا زضؾز سكریم ٶسازٺ ثبقیس

 سهٹض قٳب قطٸٔ ثٻ حط٦ز ٦ٷس چٻ ثبیس ٦طز؟ ثطذشٜ

 .اٰ قسٺٲشٹػٻ آٴ  ٲبٺ 23ثٹز ٦ٻ ثٗس اظ  ای ٶ٧شٻذطیس دٯ٧بٶی 
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، ذطیسټبزض ذیٯی اظ  چٹٴ ظیبزی زاقز. ټبی زقٹاضیسب ظٲبٶی ٦ٻ ایٵ سطٞٷس ضا یبز ٶ٫طٞشٻ ثٹزٰ ٲٗبٲٯٻ ٦طزٴ 

ثٻ ؾٽبٰ اذشهبل زازٺ ضا ٸ ٲٵ سٳبٰ دٹ٬ ذٹزٰ  ٦طز ٲیی ٶؿجز ثٻ ذطیس ٲٵ حط٦ز سط دبییٵ٢یٳز سب ؾُح 

 ثٹزٰ.

ثطای دبیبٴ ایٵ انشح ثٹزٰ سب ٢یٳز  ٦طزٴ نجطٶبچبض ثٻ  دؽ ؾٽٱ ٶجٹزٰ. سط دبییٵ ټبی دٯٻ٢بزض ثٻ ذطیس زض 

، خشیذ پلکبًیثیكشط ٸػٹز زاقز؛ اٲب ٢بٶٹٴ  ؾٹز اٲ٧بٴزٸثبضٺ ثٻ ٶ٣ُٻ ذطیس ٲٵ ثطؾس. ٪طچٻ زض ایٵ ٲسر 

 ثٹز. ضٖبیز ٶكسٺ

ؾٽٱ  سٹاٶیس ٲی٦ٻ ټٱ  ثب٢یٳبٶسٺ دٹ٬ زض زؾز قٳبؾز ،ا٪ط قٳب زض دٯٻ اٸ٬ ٲ٣ساض ٦ٳی ؾٽٱ ضا ذطیس ٦ٷیس

ی ذطیس ضا سط دبییٵزض نٹضر ٶعٸ٬ ثشٹاٶیس زٸثبضٺ زض ٢یٳز  ٦ٻ زی٫طی ضا ثیبثیس ٸ یب ٲٷشٓط ټٳبٴ ؾٽٱ ثٳبٶیس

 زټیس. اٶؼبٰ

ذطیس دٯ٧بٶی، ظٲبٶی ٦ٻ اظ ضٸٶس نٗٹزی زض آٶ٧ٻ اظ ضٸٶس نٗٹزی ؾٽٱ اَٳیٷبٴ زاقشٻ ثبقیس.  قطٌ ثٻاٲب  

 .ضیؿ٥ ٦ٳشطی زاقشٻ ثبقیس سب زټیسثیكشط ضا اٶؼبٰ  ذطیسټبیاَٳیٷبٴ دیسا ٦طزیس 

٦ٻ اظ نٗٹز ؾٽٱ ٣ٍٞ ثطای ظٲبٶی  اٮجشٻ ذطیس دٯ٧بٶی ثطای ٦ٱ ٦طزٴ ٲیبٶ٫یٵ ٢یٳز ذطیس ټٱ ٦بضثطز زاضز.

زٸ زض ی٥ یب  ٦ٷٱ ٲیایٵ س٧ٷی٥ ضا اٶؼبٰ ٶسټیس. دیكٷٽبز  ٸػٻ ټیچ ثٻ ایٵ نٹضر ٚیط زض .ٲُٳئٵ ټؿشیس

ثٻ ثبظاض سؿٯٍ ثٽشطی زاقشٻ  ټطچٻ ٦بټف ٲیبٶ٫یٵ ذطیس اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷیس. سطٞٷساظ  ٪صاضی ؾطٲبیٻاٸ٬  ؾب٬

 ثبقیس ٦بضثطز ثٽشطی ضا ثطای قٳب زاضز.

٦ٻ اظ اٶشٽبی ضٸٶس نٗٹزی  ییټب ظٲبٴاؾشٟبزٺ ٦طز. زض زٸثبضٺ اظ ٞطٸـ دٯ٧بٶی  سٹاٴ ٲیظٲبٴ ٞطٸـ ؾٽٱ، 

ثركی اظ ؾٽبٰ ضا  سٹاٶیس ٲی٦ٻ اٲ٧بٴ انشح ؾٽٱ ٸػٹز زاضز.  ایس ظزٺٸ ایٵ حسؼ ضا  ایس ٧طزٺاَٳیٷبٴ ٶ

 سٛییط ثٻ ضٸٶس ٶعٸٮی اؾز سٳبٰ ؾٽبٰ ضا ی٧ؼب ثٟطٸقیس. حب٬ زض ا٪ط ؾٽٱثٟطٸقیس ٸ 

 ؾجس سؼبضی سك٧ی٭

ی٧ی اظ زالی٭ آٴ ایؼبز ضیؿ٥ ثبال زض  قٹٶس ٲیزچبض ق٧ؿز  ٪صاضی ؾطٲبیٻاٸ٬  ټبی ٲبٺ زضسٳبٰ ٦ؿبٶی ٦ٻ 

 سك٧ی٭ ؾجس سؼبضی .یب زض ٦٭ اَشٖی ٶساضٶس ٦ٷٷس ٳیثٻ ذیٯی اظ ایٵ ٶ٧بر سٹػٻ ٶ .اؾز ٪صاضی ؾطٲبیٻ

http://www.randomwalk.ir/
http://www.randomwalk.ir/


  

  

 

 

 

58 

www.randomwalk.ir 

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

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ټبی ؾب٬زض  ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ .ز س٣ؿیٱ ٦ٷیسقٳب ثبیس ؾطٲبیٻ ذٹز ضا ثٻ چٷس ٢ؿٳ اټٳیز ثؿیبض ثبالیی زاضز،

 ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٦طز. 7ذطیس ی٥ ؾٽٱ  ػبی ثٻ٢ؿٳز یب ثیكشط آٴ ضا س٣ؿیٱ ٦طز ٸ  7ثٻ  سٹاٴ ٲیاٸ٬ 

زض ی٥  شبٴسٳبٰ دٹٮ ٪ٹیٷس ٲی٦ٻ  ایس قٷیسٺ حشٳبًاٞطاز ٢سیٳی سٹػٻ ٦ٷیس  ټبی نحجزا٪ط ثٻ 

 اؾز. ٪صاضی ؾطٲبیٻ اظ ؾجسٸ ایٵ ٲظب٬ ٸايح  ټیسػیت ٢طاض ٶس

 اؾز. ٪صاضی ؾطٲبیٻظیط ٲظب٬ ٢طاض٪یطی چٷس ؾٽٱ زض ی٥ ؾجس  زض ٶٳٹزاض

 

 ٲظب٬ .ٲرشٯٝ ذطیساضی قٹز ټبی ٪طٸٺاظ  ،٦ٷیس ٲیی ٦ٻ اٶشربة اٮجشٻ ثبیس زض ٶٓط زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ ؾٽبٲ

اظ سٗسازی  ،ثب ثطضؾی ؾٽبٰ ٲرشٯٝ .ٸػٹز زاضٶسزض ثٹضؼ ٪طٸٺ ذٹزضٸ، زاضٸ، دشطٸقیٳی ٸ نٷبیٕ ثؿیبضی ٦ٻ 

ظیبٴ زٺ ٸػٹز ا٪ط زٸ ؾٽٱ  .دبییٵ ثیبیس ٪صاضی ؾطٲبیٻ ضیؿ٥ قٹز ٲیایٵ ثبٖض  ٦ٷیس. ذطیساضی ضا ټب آٴ

 ضا دٹقف زټیس. يطضټبایٵ  سٹاٴ ٲیؾٽٱ زی٫ط  9 ثب زض ٦٭ ؾجس سؼبضی قٳب، ثبقسزاقشٻ 

 سٗساز ټط ثبالسط ثطز. سٹاٴ ٲیضا  ؾٹز ٲیعاٴټط ؾٽٳی ٦ٻ ثبظزټی ثٽشطی زاقز ثب ذطیس ثیكشط  زضٶٽبیز

ظیبزی ضا ذیٯی ؾٽبٰ ی٧ی ایٷ٧ٻ قٳب  :س٦ٷ ٲیؾٽٳی ضا زاقشٻ ثبقیس زٸ ٲعیز حسا٢٭ ثطای قٳب ایؼبز 

 .ایس آٸضزٺضا دبییٵ  ٪صاضی ؾطٲبیٻضیؿ٥  زٸٰ ٲعیز .ٶشیؼٻ آٴ قٷبذز ثٽشط ؾٽبٰ اؾز٦ٻ  ایس ٦طزٺثطضؾی 

 بانک ملت
 پاالیش نفت شیراز 59%

23% 

فوالد مبارکه 
 اصفهان
10% 

 تاپیکو
8% 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

سٗساز ؾٽبٰ ذٹز ضا ٦بټف زټیس سب سؿٯٍ ثیكشطی زاقشٻ  سٹاٶیس ٲیچٷس ؾب٬ اظ ٲٗبٲشر، قٳب  ثب٪صقز

حسا٢٭  .یسٷاٲب ټط٪ع س٥ ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٶ٧ ؛حّٟ ٦ٷیس ثباضظـسٳط٦ع ذٹز ضا زض چٷس ؾٽٱ ذٹة ٸ  .ثبقیس

زض ٶ٣بٌ  سٹاٴ ٲی ،ټط٦ساٰ ٢سضر ثٽشطی ضا ایؼبز ٦طز .زاقشٻ ثبقیس ٪صاضی ؾطٲبیٻزض ظٲبٴ ٖسز ؾٽٱ ضا  8

ٶ٧بسی اؾز ٦ٻ ثبیس ضٖبیز  سطیٵ ٲٽٱی٧ی اظ  ٪صاضی ؾطٲبیٻؾجس  سك٧ی٭ انشحی ذطیس ثیكشطی اٶؼبٰ زټیس.

 ثبضٺ ی٥ ثٻاٞطاز ٲجشسی ثب ذطیس س٥ ؾٽٱ ثرف ظیبزی اظ ؾطٲبیٻ ذٹز ضا  قسٺ ٲكبټسٺ ثبضټب ٦ٷیس.

 .اٶس زازٺ اظزؾز
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 ٞه٭ چٽبضٰ

 ٲ٣جٹٮیز زضٸٶی

 

 :ټٳطاټی ثب ضٸٶس

 نجٹضی ٸ ٲٹ٣ٞیز

نجٹضی ایٵ  ٦ٻ ضؾیس ٲیثٻ ایٵ ٶشیؼٻ  ٢ُٗبًاقربل ثعض٨ زٶیب ضا ػؿشؼٹ ٦ٷیس  ٪صاضی ؾطٲبیٻا٪ط ٶحٹٺ 

 :٪ٹیس ٲیٸاضٸٴ ثبٞز ٦ٻ  َٹض ټٳبٴ .قسٺ اؾز ټب آٴثؿیبضی ثطای  ټبی ٲٹ٣ٞیزاٞطاز ثبٖض 

 .ؾبظٰ ٲیسٷٹٲٷس ثٯٹٌ  ټبی زضذزثب نجط ٸ دكش٧بض  ثلَط ټبی زاٶٻٲٵ اظ  

اضظـ آٴ ثٻ ٶهٝ  ا٦ٷٹٴ ،ایس ٦طزٺؾٽبٰ ثب٦یٟیشی ٦ٻ ذطیساضی  ٦طز ٦ٻنجٹضی قٳب ظٲبٶی ثطٸظ ذٹاټس 

ٶساقشٻ ثبقیس ٸ نجٹض ٶجبقیس  ذٹز٦ٷشط٬ا٪ط ثٻ شټٵ  قرهیز زضٸٶی قٳب آق٧بض ذٹاټس قس. ٸ٢ز آٴ ضؾیسٺ

 دبییٵ ؾٽٱ ذٹز ضا ثٟطٸقیس. ټبی ٢یٳزٲٳ٧ٵ اؾز زض ټٳبٴ 

 زض حب٬ اٶش٣ب٬ اؾز. ټٳیكٻ نجٹضثٻ ؾٳز اٞطاز  ،ٸاضٴ ثبٞز اٖش٣بز زاضز دٹ٬ اظ اٞطاز ٖؼٹ٬
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ثٻ ثبظزټی ذیٯی ذٹثی ذٹاټس  قٳبضا ،ی ؾٹزآٸضټب ٲٹ٢ٗیزٸ نجٹضی زض  ٶٟؽ اٖشٳبزثٻزیس زاقشٵ  سٹاٴ ٲی 

ټطٲی ٦ٻ  ټبی قط٦ز اظػٳٯٻ اٶس ذٹضزٺثؿیبضی ٞطیت ٦ؿت ططٸر ظیبز زض ٦ٳشطیٵ ظٲبٴ ضا  اٞطاز ضؾبٶس.

 .ضا ثٻ ػیت ظزٶس ټب آٴ٢ج٭ ثب ٞطیت ٲطزٰ ؾطٲبیٻ  ټب ؾب٬

 ٦ؽ ټیچ ټٱ ایطاٴٲٷ٣ُی ٧ٞط ٦ٷیس زض ثٹضؼ  ا٪ط .قٹز ٲی٦ؿت ططٸر زض چٷس ٲبٺ قطٸٔ  اظ ،سٳبٰ ٲك٧شر

. قٳب ثٻ ؾٹز ذٹاټیس ضؾیس اٲب ططٸسٳٷس ٶرٹاټیس قس ظٲبٴ ٲسر ایٵ زض اؾز.زض ؾٻ ٲبٺ ططٸسٳٷس ٶكسٺ 

 ټبی اسٟب٠ زټس ٲیضخ  ظیبزی ټبی سٹ٢ٝؾٽبٰ ی٧ی اظ ٦بضټبی ؾرز اؾز چٹٴ زض ایٵ ٲؿیط  نجط زضزاقشٵ 

ٲٳ٧ٵ  یب چٷسٲبټٻ٦ٹسبٺ  ظٲبٴ ٲسرثبال زض  ؾٹزټبیآٸضزٴ  ثٻ زؾزثبیس ثساٶیس  اٲب ؛٪یطز ٲی٪ٹٶب٪ٹٴ ق٧٭ 

 ٲٹ٢شی نٹضر ٪طٞشٻ نٹضر ثٻٸٮی  ایٱ ثٹزٺؾٹزآٸضی ثبالی ثًٗی ؾٽبٰ اٮجشٻ زض سبضید ثٹضؼ قبټس  .ٶیؿز

 ٶرٹضیس. زټٷس ٲیټط٪ع ٞطیت اٞطازی ٦ٻ ثٻ قٳب ٸٖسٺ ٲیٯیبضزض قسٴ زض چٷس ٲبٺ ضا . اؾز

 س٣ٹیز انٹ٬ ٧ٞطی

 ا٪ط .ثٽشطیٵ ٸیػ٪ی ثطای قٳب ثبقس سٹاٶس ٲینجٹضی  .ػسیسی ثٻ ذٹز ايبٞٻ ٦ٷیس ټبی ٸیػ٪یقٳب ثبیس ثشٹاٶیس 

ټسٞٳٷس سجسی٭  ٪صاض ؾطٲبیٻقٳب ثٻ ی٥ سب ثٻ ثٯٹ٘ ٦بٲ٭ ثطؾٷس  سٳطیٵ ٦ٷیس ثٻ ؾٽبٰ ذٹة ذٹز ظٲبٴ زټیس

 ذٹاټیس قس.

ی٧ی ثب قیت  ضٸز ٲیثبال ی٧ی اظ قیت ظیبز  .ٲشٟبٸر ثبقس سٹاٶس ٲیآ٪بٺ ثبقیس ٶحٹٺ َی ٦طزٴ ٲؿیط ټط ؾٽٱ 

ٲ٣بیؿٻ زضؾشی ٶیؿز ٦ٻ ؾٽبٰ ذٹز ضا ٶؿجز ثٻ ثبظزټی ی٥ ؾٽٱ  ایٵ .س٦ٷ ٲیٲؿیط ضا َی  سطی ٲٷ٣ُی

ټط قط٦ز ثٷب ثٻ سٹاٶبیی آٴ ثبیس ؾٷؼیسٺ  .ثٻ ذٹز ث٫ٹییس ثبیس ٞطٸـ ضا اٶؼبٰ زټٱ زضٶٽبیززی٫ط ثؿٷؼیس ٸ 

 قٹز.

 

 

 

 

 

http://www.randomwalk.ir/
http://www.randomwalk.ir/


  

  

 

 

 

62 

www.randomwalk.ir 

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

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 شیب تند حرکت با

 مالیمحرکت با شیب 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ٲؼٳٕ ؾبٮیبٶٻ  ضا زضؾٹز ذیٯی ثٽشطی  ،س٦ٷ ٲیٲٳ٧ٵ اؾز ټٳبٴ قط٦شی ٦ٻ قیت نٗٹز ٦ٳشطی ایؼبز 

 .نٗٹزی ٢طاض زاقشٻ ثبقس زضضٸٶس ټب قط٦زثیكشطی اظ زی٫ط  ټبی ؾب٬ اؾز ٲٳ٧ٵ حشی .٦ٷس ٲٽیب ثطای قٳب

ثطای نٗٹز ایؼبز  سٷسسطی٦ٻ ټط ؾٽٳی قیت  ضؾبٶس ٲیثٻ ایٵ ٶشیؼٻ  قٳبضاټٳٻ ایٵ ٲُبٮت زض آذط  شذیطٺ

 .س٦ٷ ٲیاٖشٰ ٦طز ٦ٻ ٲٹ٣ٞیز ثٽشطی ضا ایؼبز  ٢ُٗبً قٹز ٳی٦ٷس ٶ

 زضظٲبٶیثبظزټی ضا  ثیكشطیٵ ٸثطؾٷس  اٮٗبزٺ ٞٹ٠ ټبی ٶشیؼٻظٲبٴ ثٻ  سطیٵ ٦ٹسبٺزٸؾز زاضٶس زض  ټب اٶؿبٴا٦ظط 

 ق٧ؿز ذٹاټیس ذٹضز. ٢ُٗبًایٵ انٹ٬ ٧ٞطی ضا زض ثٹضؼ زاقشٻ ثبقیس  ا٪ط آٸضٶس. ثٻ زؾزاٶس٤ 

ی٥  ظٲبٴ ٲسرذٹة زض  ټبی ؾٽٱا٦ظط  ،ثیٷیس ٲیؾبث٣ٻ ثٹضؼ ایطاٴ ٶ٫بٺ ٦ٷیس  ٦٭ ثٻٲٷ٣ُی ټٱ  نٹضر ثٻا٪ط 

 ٲبټٻ ؾٻزض ی٥ زٸضٺ  ټب قط٦زټٳبٴ  ٦ٻ زضنٹضسی .اٶس ٦طزٺچٷس نسزضنسی ضا ایؼبز  ؾٹزټبیؾب٬ ثٻ ثبال 

ٶبٲٳ٧ٵ ذٹز  ټبی ټسٜیس ثٻ سٹاٶ ٲیٲٷ٣ُی ثطذٹضز ٦ٷیس  ټطچٻ ثبقٷس. ٶساقشٻ ثبظزټی چٷبٴ آٴقبیس 

 قٹیس. سط ٶعزی٥

 

 

 ماهه 3دوره 

 دوره ساالنه
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 سٛییطار ٶب٪ٽبٶی

 ا٪ط .زاقشٻ ثبقیس ثٻ ٲك٧٭ ذٹاټیس ذٹضز 699ذٹز اَٳیٷبٴ " ٸ ثٻقٹیس  زچبض ٚطٸضظٲبٴ  ثب٪صقزا٪ط 

ثٽشطیٵ سهٳیٱ ضا ث٫یطز  سٹاٶس ٳیذٹزٰ ٶ ػع ثٻ ٦ؽ ټیچ ٦ٻ اؾز قسٺ ثعض٨شټٷیز قٳب سب ایٵ حس 

 زی٫طاٴ ضا ٢جٹ٬ ٦ٷیس. ٸ اَشٖبرآٲبضټب  ،٣ٖبیس سٹاٶیس ٳیٶ

اؾز  اٖشٳبز ٢بث٭ثبقس  قٳب ثرف ٶؼبرسٹاٶؿشٻ  ټب ثحطاٴټؿز ٦ٻ زض  ٢سضی آٴ قسٺ ٦ؿت ا٪ط زاٶف

زؾز اظ ٦ؿت زاٶف ثطزاضیس ٸ ٣ٍٞ ثٻ  سٹاٶیس ٲی زضظٲبٶی قٳب ٶجٹزٺ ثبیس زٸثبضٺ ٧ٞط ٦طز. ٦ٻ زضنٹضسی

 ثبقس. آٲیع ٲٹ٣ٞیز ٲٗبٲٯٻ 5 زټیس ٲی٦ٻ اٶؼبٰ  یٲٗبٲشس 69اظ  ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻذٹزسبٴ ٲش٧ی ثبقیس ٦ٻ 

ٶجبیس ٚبٞ٭  دیكطٞزاظ اؾز ٲب ټٱ  دیكطٞز ٸ سٛییطاٖش٣بز ٲٵ ایٵ اؾز چٹٴ ثبظاض ټطضٸظ زض حب٬  ٦ٻ زضحبٮی

 ٦ٷیٱ. ضٸظضؾبٶی ثٻٸ  سط ٦بٲ٭ثبیس اَشٖبر ذٹز ضا  ټٳیكٻ قٹیٱ.

ثٻ يطض قٳب ذٹاټس ثٹز ٸ ؾٹز ایٵ ٦بض ٶهیت ٦بض٪عاضی ٸ زی٫ط اٞطاز ؾٹزػٹ ذٹاټس  ٢ُٗبًټط سهٳیٱ ٖؼٹالٶٻ 

 آطبض سٹاٶس ٲی ای حبقیٻزض ٶٓط ٪طٞشٵ ٲؿبئ٭  ٣ٍٞ .سٛییط ٶٓطی ثبیس ثب انٹ٬ ٸ ٲٷ١ُ زضؾشی ثبقس ټط قس.

 سٹاٴ ٲیایٵ ٲٹيٹٔ ضا  زټٷس ٲیسٛییط  ؾطٖز ثٻاسٟب٠ اٞشبزٺ ٦ٻ اٞطاز ٶٓط ذٹز ضا  ثبضټب ٲرطثی ضا ایؼبز ٦ٷس.

 زیس. ٸيٹح ثٻ اٶس زازٺػٳٕ قسٺ ٸ سٛیط حبٮز  ثبضٺ ی٥ ثٻ٦ٻ  ییټب ٞطٸـزض نٝ ذطیس یب 

 ٲؿش٣٭ ٧ٞط ٦ٷیس

ثٻ زٮی٭  .٦ٷیس زٸضیثٻ ؾٽبٰ  ټؼٹٰثبظاض حط٦ز ٶ٧ٷیس اظ ټط ضٸقی ثطای زض ؾٗی ٦ٷیس ټٳبٶٷس ا٦ظطیز اٞطاز 

 .٦ٷٷس ٲیثٻ ؾٳز ثًٗی ؾٽبٰ حط٦ز  ثبضٺ ی٥ ثٻټٳٻ  ثس ٸ ذٹة ذجط سطیٵ ٦ٹچ٥قطایٍ ا٢شهبزی ٦كٹض ثب 

. چٹٴ قٹیٱ ٲی اضظـ ثیٲشٟبٸر ٧ٞط ٦ٷس زض ذیٯی ٲٹا٢ٕ ثب ایٵ ػٳٗیز ضٸاٶٻ ؾٽبٰ  سٹاٶس ٳیچٹٴ شټٵ ٲب ٶ

 .زټیٱ ٲیذطیس یب ٞطٸـ ضا اٶؼبٰ  ټٳٻ ثبٲُبث١ ٲبٴ عیٱ سهٳیٱ زضؾشی ث٫یطیٱ ټٳسٹاٶ ٳیٶ

دؽ  .سٳبٰ ؾطٲبیٻ ٲب ضا ثٻ ٶبثٹزی ث٧كبٶس سٹاٶس ٲیٶ٧شٻ ثٗسی ایٵ اؾز ایٵ ؾیؿشٱ ا٪ط زض شټٵ ٶٽبزیٷٻ قٹز 

٦ٷیس ٸ ضاٺ ذٹز ضا  ٪یطی سهٳیٱثشٹاٶیس ټطچ٣سض ذٹزسبٴ  .ثبیس ثشٹاٶیس اؾش٣ش٬ شټٷی ذٹز ضا ٪ؿشطـ زټیس

 ذٹاټیس قس. سط ٶعزی٥زض دیف ث٫یطیس ثٻ ٞطٲٹ٬ ٲٹ٣ٞیز 
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 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ق٥ ٶ٧ٷیس ٸ آٴ ضا ازاٲٻ  ٸػٻ ټیچ ثٻسٹاٶؿشیس ٲٗبٲشر ذٹثی ضا اٶؼبٰ زټیس  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ضٸٶس ی٥ا٪ط ثب 

 یټب ٞطنز زی٫ط .ثٻ ذٹزسبٴ ایٳبٴ زاقشٻ ثبقس دؽ ،یس ٦طزیسا٪ط َج١ ایٵ ؾیؿشٱ ؾٽبٲی ضا ذط .زټیس

 ازاٲٻ ثسټیس. ٲؿیط ضا ثٻ ضٸـ ذٹز .ضا ٦ٷبض ث٫صاضیس ٪صاضی ؾطٲبیٻ

 اٸٮیٻ ٲؿیطزضؾشی 

آٴ  ٦ٷٷس ٲیاٲب ثب زیسٴ اٸٮیٵ ٦بټف ٢یٳز احؿبؼ ذُط  ٦ٷٷس ٲیؾٽبٰ زضؾشی ضا اٶشربة  اظ اٞطازثؿیبضی 

 اظ ٲسسیدؽ  اؾز. قسٺ سك٧ی٭ ثؿشط ٢یٳشیثطای ایؼبز ٚبٞ٭ اظ ایٷ٧ٻ ایٵ ٦بټف ٢یٳز  .ٞطٸقٷس ٲیؾٽبٰ ضا 

ٲٳ٧ٵ اؾز ثب ٦بټف  ټب قط٦زثبیس سٹػٻ زاقشٻ ثبقیس ذیٯی اظ  .زټس ٲیؾٽٱ زٸثبضٺ ثٻ ضقس ٦طزٴ ازاٲٻ 

زض اثشسا  ا٪ط ثٻ قرم زی٫طی س٣سیٱ ٦ٷیس. سط دبییٵ ثب٢یٳزؾٽٱ ذٹز ضا  ضاحشی ثٻ٢یٳز ٲٹاػٻ قٹٶس ٸ ٶجبیس 

سطزیس ضا ٦ٷبض  ٶ٫طاٴ ٶكٹیس. ٸػٻ ټیچ ثٻ ایس آٸضزٺ ثٻ زؾز ضا زضؾزضٸٶس نٗٹزی  زټٷسٺ سك٧ی٭ٖٹاٲ٭ 

 ٪ٟز ؾٽٱ زض حب٬ ضیعـ اؾز. سٹاٴ ٳیث٫صاضیس ٸ ثساٶیس ثب ی٥ ټٟشٻ ٦بټف ٢یٳز ٶ

 

افت قیمت برای کسب 

 اهداف باالتر
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 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ثباضظـقسٺ ٸ ؾٽبٰ ثؿیبض  ٶباٲیساٞطاز ظیبزی  .٦ٷٷس ٲیاٞز ضا سؼطثٻ  89زض ذیٯی اظ ٲٹا٢ٕ ؾٽبٰ ثیف اظ "

ایٵ اؾز ٦ٻ ا٦ظط  ټٱ آٴزٮی٭  .٦ٷٷس ٲیؾٽبٰ  ٦طزٴ ػٳٕٖسٺ ثؿیبض ظیبزی قطٸٔ ثٻ  اٲب ؛ٞطٸقٷس ٲیذٹز ضا 

حط٦ز نٗٹزی ضا زض دیف  .٦ٷٷس ٲی ججشاى٦ٹسبټی اٞز ٢یٳز ذٹز ضا  ټبی ظٲبٴزض  ،ثباضظـ ټبی قط٦ز

 ٸ زٸثبضٺ ثٻ ؾٹزآٸضی ذٹاټٷس ضؾیس. ٪یطٶس ٲی

دشبٶؿی٭ ثبال  ټبی ؾٽٱٸ  ٦ٷیس ٲیاٶشربة  ایس ٦طزٺی ٦ٻ ثطای ذٹز سٗطیٝ یټبٞیٯشط َج١ ا٪ط قٳب ؾٽبٰ ذٹز ضا

قطٸٔ ضٸٶس  ٲحى ثٻچٹٴ  .ثبقیس سٹػٻ ثی ٲسر ٦ٹسبٺزض  ټب ٢یٳزثبیس ثٻ ایٵ اٞز  ایس ٦طزٺزض ثبظاض ضا ذطیساضی 

 .قٹز ٲیػجطاٴ  ټب ٢یٳزبٰ ایٵ اٞز ٦ٹسبٺ سٳ ظٲبٴ ٲسرػسیس زض َی 

اٞز  49" ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ ث٧كس. َٹ٬ ټب آٴضٸٶس ٶعٸٮی  سٹاٶس ٲیثؿیبضی ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ چٷسیٵ ٲبٺ  ټبی قط٦ز

 ؾٹزآٸضی ضؾیسٺ اؾز. ٸ ثٻاٲب ٣ٍٞ زض چٷس ټٟشٻ ټٳیٵ اٞز ٢یٳز ػجطاٴ قسٺ  اٶس ٦طزٺ٢یٳز ضا ایؼبز 

ذٹز ضا اظ زؾز ثسټٷس ٸ زی٫ط  ثباضظـٸ اٲ٧بٴ زاضز ؾٽبٰ  ٦ٷٷس ٲیثب ؾٽبٰ احؿبؾی ثطذٹضز  اٞطاز ٲجشسی

ثبټٹـ  ا٪ط. ثطٶس ٲیذٹز دی  اقشجبٺ ثٻاٲب ثب٪صقز ظٲبٴ  ؛ٷس اٶؼبٰ زټٷسسٹاٶ ٳیٶػع ٶٓبضٺ ٦طزٴ ثبظاض ٦بضی 

 ایٵ ٸ اظاظ س٧طاض ایٵ ٲؿئٯٻ ػٯٹ٪یطی ٦ٷیس ٦ٷیس سب ثشٹاٶیس زض آیٷسٺ  یبززاقزضا  ټب اسٟب٠ثبقیس ثبیس ایٵ 

 اؾشٟبزٺ ٦ٷیس. ټب سؼطثٻ

 ٶٳٹزاض سحط٦بر ٦ٹچ٥

ٶكبٴ زټیس ثٻ  ټب آٴا٪ط ٸا٦ٷف ثٻ  .ثطای ضؾیسٴ ثٻ اټساٜ ثعض٨ سٛییط ٲؿیطټبی ػعئی ٸػٹز ذٹاټٷس زاقز

ظٲبٴ  ثب٪صقز ثبقیس سٳبٰ سحط٦بر ٦ٹچ٥ ثركی اظ ٲؿیط قٳب ذٹاټٷس ثٹز. آ٪بٺ .ضؾیس ٶٳیاټساٜ ذٹز 

 .ٖجٹض ذٹاټیس ٦طز ټب آٴاظ ٦ٷبض  ضاحشی ثٻ ٸثؿیبضی اظ ایٵ سٛییط ٲؿیطټبی ٦ٹچ٥ ثطای قٳب س٧طاضی قسٺ 

 ذٹزذٹاټیسٸ ثٻ ټسٜ زض شټٵ  ٶٟٕ قٳبؾز ثٻ ،٦ٳشط اٶؼبٰ زټیسضا ایٵ ذُبټب  ا٪ط ،ثبقیس ٲطا٢ت ثبیس

 ضؾیس.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
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 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 هدف قیمت سهم

 تغییر مسیرهای جزئی سهم

تغییر مسیرهای زیاد در سهم و 

 افزایش شیب سهم
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 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ثشٹاٶیس ثب سٳطیٵ ٸ ٦ؿت ٲٽبضرثبیس  .سٛییط ػٽز زاز ٪صاضی ؾطٲبیٻاحؿبؾی ٶجبیس زض  َٹض ثٻټیچ ظٲبٴ 

آٴ قط٦ز  زاض ؾٽبٰثطای چٷس ؾب٬  سٹاٶیس ٲی ٸ٢ز آٴ .ثبظاض ضا ذطیساضی ٦ٷیس ثباضظـ ټبی قط٦زؾٽبٰ  ثیكشط

 .٦ٷیس ی ٦ؿتثبظزټی ثؿیبض ظیبز ٸ ثٳبٶیس

 ثرٹاټیس ثب ی٥ ؾٽٱ زی٫ط ػبی٫عیٵ ٦ٷیس ٲبټٻ ؾٻزٸضٺ  ثرٹاټیس ؾٽبٲی ضا ذطیساضی ٦ٷیس ٦ٻ زض ټط ا٪ط

ٲٵ ایٵ اؾز ا٪ط ؾیؿشٱ ٧ٞطی قٳب ایٵ  سأ٦یسثسسطیٵ اسٟب٠ ٸ  ٲؿیط ذٹثی زض دیف ضٸی قٳب ٶرٹاټس ثٹز.

 ذٹثی ٶرٹاټیس ضؾیس. ؾٹزټبیثبقس ٸ ثٻ ایٵ ق٧٭ ثرٹاټیس ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زټیس ثٻ 

 ٹزنٗدٯ٧بٴ 

 .زض ٶٓط ث٫یطیس ؾٽٱ آیٷسٺثطای ټسٜ ٢یٳز  ټب آٴاظ  سٹاٶیس ٲی ضاحشی ثٻ .ؾٽٱ ٸػٹز زاضز زض٪صقشٻ ییټب ٢ٯٻ

ػسیسی  ټبی ٢ٯٻ٪صقشٻ ذٹز ضا ق٧ؿشٻ ٸ  ټبی ٢ٯٻٷس ی٧ی دؽ اظ زی٫طی سٹاٶ ٲینٗٹزی ؾٽبٰ  زض ضٸٶسټبی

 ضا ایؼبز ٦ٷٷس.

ٲشٹػٻ  سٹاٶیس ٲی٢یٳز زض آیٷسٺ ضا ثٽشط  ټبی ټسٜی ٢یٳز ثیكشطی ضا ثیبثیس ٸايح اؾز ټب ٢ٯٻټطچ٣سض 

 .ثبقٷس ٲیزاضای اټٳیز ثیكشطی  اٶس قسٺی ٦ٻ ثیكشط زض ی٥ ٢یٳز س٧طاض یټب ٢ٯٻثٻ ش٦ط اؾز  الظٰ قٹیس.

 .زټٷس ٲی ٶكبٴ ٢یٳز ػسیس زض آٴ ٶ٣بٌ ٸا٦ٷف ٲٹا٢ٕ 59اظ " فیث

 دٯ٧بٴ ٶعٸ٬

یس ثب اؾشٟبزٺ اظ ٪صقشٻ ؾٽٱ ثجیٷیس ظٲبٴ سٹاٶ ٲی ،نٗٹزی ثبظ٪كز ؾٽٱ ضا ٲكبټسٺ ٦طزیس زضضٸٶسظٲبٶی ٦ٻ 

ٲساٰ زض حب٬ ذطیس ؾٽٱ ٸ  ټب ثبظ٪كزاظ اٞطاز زض ټٳیٵ  ثؿیبضی زض چٻ ٢یٳشی اؾز. ضٸٶس ٶعٸٮیسٹ٢ٝ ایٵ 

 ضٸٶسټبی زض ضا ؾٽٱ ایؼبز ذٹاټس ٦طز.اټساٜ ذیٯی ثبالسطی  زاٶٷس ٲیاٞعٸزٴ ثٻ ؾٽٱ ذٹز ټؿشٷس چٹٴ 

ټیچ ٶ٫طاٶی ٶجبیس ٸػٹز زاقشٻ ثبقس چٹٴ  اٮجشٻ ظٺ انشحی ؾٽٱ ضا ٞطٸذز.ثب اٸٮیٵ ثب سٹاٴ ٲیضیعقی 

 ټكساض ٶعٸ٬ثب اؾشٟبزٺ اظ اثعاضټب  سط ؾطیٕذیٯی  نبزض ٸٞطٸـ ضا ثطای قٳب  ټبی ؾی٫ٷب٬اثعاضټبی س٧ٷی٧ب٬ 

 ؾٽٱ ضا ٲشٹػٻ ذٹاټیس قس.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 :ضیؿ٥

 ٢بٶٹٴ اٸ٬

ا٪ط ٶٓط قٳب ثطای  اضظـ ذطیس ٶساضٶس. ٸػٻ ټیچ ثٻ اٶس قسٺثبال ضٞشٻ زضٸا٢ٕ ٪طاٴ  ټب آٴؾٽبٲی ٦ٻ ٢یٳز 

زض ٚیط ایٵ نٹضر ذطیس ٲٷبؾجی ٶرٹاټس  ٦بضثطز زاقشٻ ثبقس سٹاٶس ٲیاؾز  ٲسر ٦ٹسبٺی ټب ٲٹ٢ٗیز٪طٞشٵ 

ټط٪ع ٶجبیس  ،س٦ٷ ٲیؾٽٱ زچبض س٣بيبی ظیبز قسٺ ٸ اٞعایف ٢یٳز ظیبزی ضا سؼطثٻ  ٦ٻ ټبیی ظٲبٴ زض ثٹز.

 زؾز قٳب اظ ؾٹز ذبٮی ذٹاټس ٲبٶس. زضٶٽبیزچٹٴ  .ثٻ آٴ ٶ٫بٺ ٦طز زاض ٲسر ٪صاضی ؾطٲبیٻ ٖٷٹاٴ ثٻ

 زٸٰ ٢بٶٹٴ

زض ظٲبٴ اٞعایف ٢یٳز ثٻ ٲٷ٣ُٻ ؾٹزآٸض ثبیس آٴ ضا  ،ا٪ط ؾٽبٰ اضظاٶی ضا اٶشربة ٦طزیس ثبیس سٹػٻ ٦ٷیس 

ثسٸٴ ټیچ  ٢ُٗبً .ثٻ ؾٹززټی ثطؾیس سٹاٴ ٳیا٪ط زچبض َٳٕ قسٺ ثبقیس ټٱ ٶ ایٵ نٹضرزض ٚیط  یس.ثٟطٸق

 ؾٹزی اظ ؾٽٱ ػسا ذٹاټیس قس.

اٲب زض ٢یٳز ٶبٲٷبؾجی آٴ ضا  ذطیٱ ٲیؾٽبٰ ذٹثی ضا  زټیٱ ٲیا٢ساٲبسی ضا اٶؼبٰ  چٷیٵ ایٵذیٯی اظ ٲٹا٢ٕ 

ثٽشط  ټبی اٶشربةثبیس ؾٗی زض  اؾز. قسٺ سٳبٰٸ  اٶؼبٰٲٗبٲٯٻ اقشجبٺ  اؾز،ح٣ی٣ز  ایٵ .٦ٷیٱ ٲیذطیساضی 

 ضا ثٻ زؾز آٸضیس. سطی ٲٷبؾتٶ٣بٌ  سٹاٶیس ٲیټطچٻ سٳطیٵ ثیكشطی اٶؼبٰ زازٺ ثبقیس  .٦طز

 ؾٽٱ شاسیاضظـ 

زض ٲٹضز ٦ٟف  ٞطٸقٷسٺ اظضٞشٻ ثبقیس ٸ  ای ٲٛبظٺقبیس ثطای قٳب اسٟب٠ اٞشبزٺ ثطای ذطیس ی٥ ػٟز ٦ٟف ثٻ 

ثب  .٢یٳز ثبالیی زاضز ٪ٹییس ٲیثیبیس  ٚیطٲٷ٣ُیا٪ط ٢یٳز ثٻ ٶٓط قٳب  ،دطؾیس ٲی ٢یٳز ضا ،٦ٷیس ؾإا٬

 اؾز ثطؾبٶیس ٸ ثٗس دٹ٬ دطزاذز ٦ٷیس. آٴ ٸا٢ٗی٢یٳز ٦ٟف ضا ثٻ چیعی ٦ٻ اضظـ  ذٹاټیس ٲی ظٶی چبٶٻ

 .ٸ ٶٻ ثیكشط ټعاض سٹٲبٴ اضظـ زاضز 999 ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻثٻ زٮی٭ ٦یٟیز ٸ ثطٶس ٦ٟف  ایس ظزٺچٹٴ قٳب حسؼ 

ټطچٻ  .ٲٹضز ؾٽبٰ ټٱ ثٻ ټٳیٵ ق٧٭ اؾز زض حسٸز ٢یٳز ٦ٟف ضا ذطیساضی ٦ٷیس. زض ټٳیٵٲبی٭ ټؿشیس 

 اضظـ ٸا٢ٗی آٴ ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٦ٷیس اضظـ ثیكشطی ضا ثطای قٳب ثٻ ټٳطاٺ زاضز. سط ثٻ ٶعزی٥
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 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

ؾٽٱ ضا ثبیس زض چٻ ٢یٳشی ذطیس ٦ٻ ثٻ اضظـ  ٲشٹػٻ قس سٹاٴ ٲی .اؾز ضؤیز ٢بث٭زض ټٳٻ ؾٽبٰ  شاسیاضظـ 

 ثٻ زؾزاضظـ ؾٽٱ ضا  «MOVING AVREG»اظ َطی١ اثعاض  سٹاٴ ٲی ضاحشی ثٻ .ٸا٢ٗی ذٹز ٶعزی٥ ثبقس

 ضا اٶؼبٰ زاز. ذطیسٸٞطٸـآٸضز ٸ ٶؿجز ثٻ آٴ 

 ا٪ط آٸضیس. ثٻ زؾزحسا٦ظط ؾٹز ضا  سٹاٶیس ٲی ،ی٥ ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٦ٷیس شاسیثٻ اضظـ  سط ٶعزی٥ټطچٻ قٳب 

 ظٲبٴ ټٱ .ذٹاټیس قس نحیح ٸاضز چطذٻ ٲٗبٲشر ضاحشی ثٻثشٹاٶیس ایٵ ٶ٧شٻ ضا ی٧ی اظ انٹ٬ ٦بضی ذٹز ٦ٷیس 

ٸ زض ثبالسطیٵ ٢یٳز ؾٽٱ  ذطیس ٲیزض ثٽشطیٵ ٢یٳز ؾٽٱ ضا  ټٳیكٻ ٸ ؛دطزاظیس ٲی ذطیسٸٞطٸـثب ٶٳٹزاض ثٻ 

 .ٞطٸقیس ٲیضا 

 

 

 

ارزش ذاتی سهم نسبت 

 به میانگین قیمت
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 

 

 

http://yon.ir/vSfnM 

 

http://yon.ir/l6l1D 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 

 

 

 ٞه٭ دٷؼٱ

 دصیطٞشٵ ق٧ؿز، قطٸٔ دیطٸظی

 

 

 دبیجٷسی ثٻ سهٳیٳبر

 ضا ٶكبٴ زټس. ذطیسٸٞطٸـظٲبٴ  ټب آٴثٻ زٶجب٬ ٶ٧بسی ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ  اٶس قسٺٸاضز ثبظاض  سبظ٪ی ثٻاٞطازی ٦ٻ 

٦ٻ ٲك٧٭ ضا  ٦ٷٷس ٲیس، ٧ٞط ٷثسټ ټب آٴثٻ  یثٻ زٶجب٬ اٞطازی ټؿشٷس ٦ٻ ثشٹاٶس ضاټٷٳبیی ٲُٯٹث ټب آٴ

 ٷس اظ قرم زی٫طی ٲشٹػٻ قٹٶس.سٹاٶ ٲی

 دبؾد ٲك٧شر ضا ٦ٷٷس ٲی ٧ٞط ٷس ثطآیٷس.سٹاٶ ٳیایٵ اؾز ٦ٻ ذٹزقبٴ اظ دؽ ایٵ ٲك٧٭ ٶ ټب سهٹض آٴ

 ضا ذٹزقبٴ ثیبثٷس. ح٭ ضاٺظٲبٶی ثٻ ٲٹ٣ٞیز ذٹاټٷس ضؾیس ٦ٻ  اٲب ثسټس؛ ټب آٴثٻ  سٹاٶس ٲیقرم زی٫طی 

 قٹٶس ٸ ٲك٧٭ ضا ح٭ ٦ٷٷس. ٦بض ثٻ زؾز ذٹزقبٴ

٦ٻ ثبیس ذٹزقبٴ  اٶس قسٺایٵ ٲٹيٹٔ ضا ٲشٹػٻ  ٦ٷٷس ٲیاٶی ٦ٻ ٲسر ٦ٳی اؾز زض ثبظاض ٞٗبٮیز ٪صاض ؾطٲبیٻ

٦بضثطزی اؾز ٦ٻ ثشٹاٶس ٶشیؼٻ  یآٸضزٴ ی٥ ؾیؿشٱ ٲٗبٲشس ثٻ زؾز ټب آٴقز ثبقٷس. ثطزا ٪یطٶسٺ سهٳیٱ
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ثطای  ټطظٲبٶیزض  سٹاٶٷس ٶٳی ټب ؾیؿشٱذٹثی ضا ثٻ ټٳطاٺ زاقشٻ ثبقس؛ اٲب ایٵ ٶ٧شٻ ضا زض ٶٓط زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ 

 س.ٷ٦بضثطز زاقشٻ ثبق ؾٽبٰ

ثط ضٸی  سٹاٶیس ٳیی٥ د٧یغ ٶ نٹضر ثٻضا  ټب آٴټٳٻ  ٲُٳئٷبًاٲب  ؛ی ظیبزی ضا ثیبٲٹظیسټب س٧ٷی٥ٲٳ٧ٵ اؾز 

٦ٻ زض  آٸضیس ٲی ثٻ زؾزسٹاٶبیی ضا  ایٵ ظٲبٴ ٸ ثیكشط قسٴ ٲٽبضر، ثب٪صقز سٳبٰ ؾٽبٰ اؾشٟبزٺ ٦ٷیس.

 ٦بض ؾرشی ٶرٹاټس ثٹز. ٸػٻ ټیچ ثٻٸ ضخ زازی اظ چٻ س٧ٷی٧ی ثبیس اؾشٟبزٺ ٦طز ٦ٻ  ټطظٲبٶی

ٸ ٲب ثؿش٫ی زاضز. چُٹض ثشٹاٶیٱ ؾٽبٰ ضا ثؿٷؼیٱ  ٪یطی سهٳیٱآٸضزٴ ٲٹ٣ٞیز زض ٲٗبٲشر ثٻ ٶحٹٺ  ثٻ زؾز

ظٲبٴ ػٯٹ٪یطی اظ  ،ٶ٣سیٷ٫ی الظٰ ثطای ذطیس ؾٽٱ ٲیعاٴ ،ذطیسٸٞطٸـ ظٲبٴ ٢ٹاٶیٵ ذٹزٲبٴ دبیجٷس ثبقیٱ. ثٻ

 ...ٸ يطض

 زاقشٻ ثبقس. سأطیط قٳب یزاض ؾٽبٰزض ٲٹ٣ٞیز  سٹاٶس ٲیټٳٻ ایٵ ٖٹاٲ٭ 

 ػعییبر اټساٜ ٸ سهٳیٱ

 زضؾز حبن٭ زٸ ٖبٲ٭ ٲٽٱ اؾز. ٪یطی سهٳیٱ

 یبٞشٵ ح٣ی٣ز -6

اَشٖبر ظیبزی ضا  ا٦ٷٹٴ اٴ ثؿیبض اثشسایی اؾز.٪صاض ؾطٲبیٻ ټبی ٪یطی سهٳیٱٶ٫بٺ ٦ٷیٱ  ټب ٸا٢ٗیزا٪ط ثٻ 

ػؿشؼٹ ٦طز. ا٪ط زچبض ق٧ؿز قسیٱ ثبیس  سٹاٴ ٲیٲٷبثٕ ظیبزی ضا  ٸ آٸضز ثٻ زؾزاظ ایٷشطٶز  سٹاٴ ٲی

 .ایٱ ٶطٞشٻٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ  ایٱ ٶ٧طزٺ٦بٲ٭ ثطضؾی  نٹضر ثٻ ضا سٹػٻ زاقز ٦ٻ اَشٖبر

 ٶٟؽ اٖشٳبزثٻزاقشٵ  -2

ٲك٧٭ ضا دی٫یطی  ٶٟؽ اٖشٳبزثٻثب  ،ٲٹ١ٞ ٪صاض ؾطٲبیٻضا ثذصیطیٱ ٸ ټٳچٹٴ ی٥  زاٶكٳبٴا٪ط ٲب ٦ٱ ثٹزٴ 

 .ایٱ ضؾیسٺٸ ح٭ ٦ٷیٱ ثٻ ټسٜ ذٹز 

٦بشة یٗٷی ثیكشط  ٶٟؽ اٖشٳبزثٻ .زټس ٲیاٴ ٲجشسی ضا ٲٹضز آظاض ٢طاض ٪صاض ؾطٲبیٻ٦بشة ا٦ظط  ٶٟؽ اٖشٳبزثٻ

ظٲبٴ ایٵ اؾز ٦ٻ ٲب ثب اَٳیٷبٴ ثط زاٶؿشٵ ٲٹيٹٖی  سطیٵ ذُطٶب٤ثرٹاټیٱ ٶكبٴ زټیٱ.  زاٶیٱ ٲی اظآٶچٻ

 .زضؾز ٶجبقس ٸػٻ ټیچ ثٻٲٳ٧ٵ اؾز  ٦ٻ زضحبٮیدبٞكبضی ٦ٷیٱ 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ضؾیسٴ ثٻ اټساٜ  ثطای ازاٲٻ زاقشٻ ثبقس ٶشیؼٻ ٞبػٗٻ ثبضی ذٹاټس زاقز. ٪صاضی ؾطٲبیٻا٪ط ایٵ ضٞشبض زض  

 ٲیعاٴ ٲظ٭ ضٸٶس ؾٽٱ، ضٸٶس قبذم، ٸيٗیز نٷبیٕ، زضؾز ثبیس سٗسازی ٖٹاٲ٭ زض ثبظاض ضا چ٥ ٦ٷیس

 س٣بيبی ثبظاض ثبیس ټٳٻ ٲؿبئ٭ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز سب ثشٹاٴ ٶشیؼٻ ذٹثی ضا حبن٭ ٦طز.

 اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷی٥ ذٍ ضٸٶس

اَشٖبر ثؿیبض ٲٽٱ اظ  سٹاٴ ٲیؾبز٪ی سطؾیٱ ذٍ ضٸٶس  ٖشض٢ٱچٹٴ  اٰ ٦طزٺ سأ٦یسقبیس ثبضټب ثط ایٵ س٧ٷی٥ 

ٶرٹاټس  ټب آٴٸ چیعی ػع يطض ثٻ  ٦ٷٷس ٳیبزٺ ٶاظ آٴ اؾشٟ زضؾشی ثٻآٸضز. اٞطاز ظیبزی  ثٻ زؾزایٵ اثعاض 

 ذٹثی ثٻایٵ س٧ٷی٥ ضا  گشی کَصُفَت سٳطیٵ ٦ٷیس ٸ  ذٹثی ثٻا٪ط ټٳیٵ س٧ٷی٥ ؾبزٺ ضا  قٳب ضؾیس.

 .اثضاس ّن هعبهالت خَد سا ضشٍع کٌیذ ثب ّویي تَاًیذ هی دّن هیثِ ضوب سا ایي اطویٌبى ثیبٲٹظیس 

اٮجشٻ ٶ٧بر ظیبزی زض ټٳیٵ اثعاض ٸػٹز زاضز ٦ٻ سٹيیحبر آٴ ضا  .آٸضیس ثٻ زؾز نسزضنسیچٷس  ؾٹزټبی

سٳطیٵ  ثیٷیس ٲیی ٦ٻ آٲٹظـ یټب س٧ٷی٥ثشٹاٶیس  ا٪ط زیس. سٹاٴ ٲی سبیت ٍةتصَیشی دس  ّبی فبیلزض 

 .ایس زازٺ ٢طاضظیبزی اٶؼبٰ زټیس ٸ زض ٲٗبٲشر ثٻ ٦بض ثجطیس ٲٹ٣ٞیز ضا زض زؾز ذٹز 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

اثضاسّب  دیگش .آٸضیس ٲی ثٻ زؾزثب اؾشٟبزٺ اظ ټٳیٵ ذٍ ضٸٶس قٳب ٶ٣بٌ ثؿیبض ذٹثی ثطای ذطیس یب ٞطٸـ 

٦ٻ زض  زٸٸٲیساٶیٸضظـ  ټٳبٶٷس .دٌّذ هیثعذ اص تحلیل ًوَداس ثب خط سًٍذ کبسایی خَد سا ًطبى 

 سٹاٶس ٲیشٻ ثبقس ٲٗطٸٜ اؾز ٸ ټط٦ؿی زض ایٵ ضقشٻ سٹاٶبیی ذٹثی زاق ټب ٸضظـسٳبٰ  هبدسانُشح ثٻ 

 زاقشٻ ثبقس. زض ثبظاض ټٳیٵ ذٍ ضٸٶس ؾبزٺ ثطای قٳب ټٳبٴ ٦بضثطز ضا زاضز. ټب ضقشٻٖٳٯ٧طز ذٹثی ضا زض زی٫ط 

 

 

 

 

 

 خط روند نزولی
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

ضاحشی اظ ػٽز  قٳب ثٻ ثیٷی زضؾز ثبظاضاؾز. اؾشٟبزٺ اظ ذٍ ضٸٶس ی٥ ٶ٧شٻ ٦ٯیسی ٸ َشیی ثطای دیف

دیسا  اطویٌبى ثیطتشیسٹاٶیس ثب ضؾٱ ذٍ ضٸٶس اظ سهٳیٱ ذٹز  حط٦ز ؾٽبٰ ٲشٹػٻ ذٹاټیس قس. ټٳیكٻ ٲی

 سط ٲٗبٲشر اٶؼبٰ زټیس. ٸ ثب ذیب٬ آؾٹزٺ زضؾز اؾز یب ذیط قسٺ اٶشربة٦ٷیس ٦ٻ آیب ٲؿیط 

 ضٸٶس ی٥زض  قٳب ثی ضا اظ آٴ ٪طٞز.ی ذٹټب ٞطنز سٹاٴ ٲیا٪ط ضٸٶس نٗٹزی، ٶعٸٮی ٸ حشی ضٶغ ټٱ ٦ٻ ثبقس 

ذٹثی  ذطیسٸٞطٸـذٍ ضٸٶس ٲٹ٢ٗیز  ثب ټٳیٵسٷٽب  .آٸضیس ثٻ زؾزذٹثی  زضنسټبی سٹاٶیس ٲیضٶغ ذٹة ټٱ 

 .آٸضیس ٲی ثٻ زؾز

 خط روند صعودی
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 خط روند رنج

http://yon.ir/l6l1D 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 دی٫یطی اذجبض

٢یٳز ؾٽبٰ ضا اٞعایف  سٹاٶس ٲیذٹة  اذجبض ٢طاض زټس. سأطیطسحز  آٴ ضا سٹاٶس ٲیاذجبض ٲطثٹٌ ثٻ ی٥ ؾٽبٰ 

ظیبزی ثب اذجبض ذٹة قطٸٔ ثٻ ذطیس  اٞطاز ٢یٳز ؾٽٱ ضا ٦بټف زټس. سٹاٶس ٲیزض ٲ٣بث٭ اذجبض ثس ټٱ  ٸ زټس

 ی زض٪یط ؾٽٱ قسٺ اؾز.٦ٯ ثٻٸ  ذثفشٍض ؾٽٱ ذٹز ضا سٹاٶس ٲی؛ اٲب ثب اذجبض ثس ٦ٳشط ٦ؿی ٦ٷٷس ٲیؾٽٱ 

ث٫صاضز؛ اٲب ا٪ط ٣ٍٞ ی٥ ذجط  ػب ثٻثؿیبض ذٹة ٸ ثسی ضا  سأطیطټبیزض ټٳبٴ ضٸظټبی اٸ٬  سٹاٶس ٲیاٖشٰ ذجط 

 اٶشكبض ثب ٦54ٻ زض ؾب٬  َٹض ټٳبٴ٪كز.  ثبظذٹاټسثبقس ثٗس اظ ٪صقز چٷس ضٸظ ؾٽٱ یب ثبظاض ثٻ حبٮز ٖبزی 

 دسصذی 111ثیص اص ذجط ثٻ اٞعایف ٢یٳز  ثب ټٳیٵ ذٹزضٸؾبظی ټبی قط٦زثؿیبضی اظ  ثشجبم سٹا١ٞ ذجط

 ضؾیسٶس.

 چٷسٲبټٻاظ ټٳیٵ ثبظٺ  ای حطٞٻثٗس اظ چٷس ٲبٺ ټٳیٵ ؾٽبٰ ذٹزضٸیی ثٻ آضاٲف ثبظ٪كشٷس. اٮجشٻ اٞطاز  

اظ  ثٗس آٸضزٶس. ثٻ زؾززض ٲسر چٷس ٲبٺ  س٦ٷ ٲیدطزاذز  ټب آٴؾب٬ ؾٹزی ٦ٻ ثبٶ٥ ثٻ  یٵچٷس اٶساظٺ ثٻ

٢یٳز، ؾٽبٰ ذٹزضٸیی زٸثبضٺ ثٻ حبٮز ٶعٸٮی حط٦ز ٦طزٶس. سٳبٰ اٞطاز  اٞعایف ٸ ایؼبزقسٺ ټبی ټیؼبٴ

یچ ټیؼبٴ ذبنی زض ټ ٦ٻ زضظٲبٶیٸ ذطیساضی ٦طزٶس  ضا ٢ج٭ اظ سٹا١ٞ ثطػبٰ ؾٽبٰ ذٹزضٸؾبظټب ضٸظټب ثبسؼطثٻ

 .اٶس زازٺزض ثبالسطیٵ ٢یٳز ٞطٸـ اٶؼبٰ  ضاحشی ثٻؾٽٱ ٸػٹز ٶساقز 
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 ایاقیانوس شیشه
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افزایش قیمت سهم 

 214%خودرو ایران

سهم سایپا  افزایش قیمت

%397 
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 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 .ضا ٲُبٮٗٻ ٦ٷیس ټب آٴ ثؿیبض الظٰ اؾز قٳب ٦ٻ ؛قٹز ضٸظاٶٻ ذجطټبی ثؿیبض ظیبزی اظ نٷبیٕ ٲرشٯٝ ٲٷشكط ٲی

 آٸضیس. ثٻ زؾززض ٲٹضز نٷٗز ٲٹضزٶٓطسبٴ اَشٖبر ٸ دی٫یطی ٦طزٺ  ضا سٹاٶیس ٸ٢بیٕ ضٸظاٶٻ ؾٽبٰ ضاحشی ٲی ثٻ

سٹاٶس ثٻ قٳب  ثركی اظ ثبظاض اؾز ٦ٻ ٲی اذجبض، ػبی٫بٺ ثؿیبض ظیبزی زض ثٽجٹز ؾٹز قٳب زاضز. ثبیس ثساٶیس اذجبض

 ٦ٳ٥ ٦ٷس.

ټؿشیس،  زضٞطٸـقبټس ضٞشبضټبی ټیؼبٶی  قس ٸظیبز زچبض  ټبی ٞطٸـی٥ ذجط ثس ثٻ  ٸاؾُٻ ثٻا٪ط ؾٽٱ قٳب 

اؾز؛ اٲب  سط دبییٵ شاسیاظ ٢یٳز ٸا٢ٗی ذٹز ٸ اضظـ  ا٪ط ؾٽٱایٵ اؾز ٦ٻ  ٦ٻ ثبیس سٹػٻ ٦ٷیس ای ٶ٧شٻاٸٮیٵ 

 ؾٽبٰ ذٹز ضا ٲبٶسٺ ثب٢یثطای قٳب  ای ؾطٲبیٻا٪ط ٦ٻ ټٷٹظ ټٳٻ ٞطٸقٷسٺ ټؿشٷس ثبیس ؾطیٕ ا٢ساٰ ٦ٷیس 

 ٦بض ٲٳ٧ٵ اؾز. سطیٵ ټٹقٳٷساٶٻزټیس زض ایٵ ٲٹا٢ٕ ذطیس یب ايبٞٻ ٦طزٴ ایٵ ؾٽبٰ افضایص 

ثبیس  زټیس ٲیزض ټطظٲبٴ ٦ٻ ا٢ساٲی ثطای ذطیس اٶؼبٰ  ټٳیكٻ چٹٴ ٢یٳز ثٻ اضظـ ٸا٢ٗی ذٹز ذٹاټس ضؾیس.

ذٹز ضا ثٻ  ٸ ؛ثٻ یبز زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ ټط٪ع ثسٸٴ زض ٶٓط ٪طٞشٵ حس يطض، ؾٽبٰ ضا ثٻ حب٬ ذٹزقبٴ ضټب ٶ٧ٷیس

 ضا ثٷٹیؿیس ٲ٣یس ٦ٷیس. بټ آٴ سٹاٶیس ٲیایٵ ٢ٹاٶیٵ ٦ٻ ذٹزسبٴ 

 ټبی ؾٽٱ ٪طٸټی ثطضؾی ټٱ

ثب ثطضؾی  سٹاٴ ٲیثطای نٗٹز اؾز ٸ یب زض حب٬ نٗٹز اؾز.  ای ظٲیٷٻ دیفا٪ط ی٥ نٷٗز زض حب٬ ایؼبز 

ضا  ییټب قط٦زاَٳیٷبٴ دیسا ٦طز. حشی  ټب آٴحبيط زضټٳبٴ نٷٗز ثٻ ضٸٶس نٗٹزی  ټبی قط٦زسٳبٰ 

 دبییٵ ذطیس ٦ٷیس. ټبی ٢یٳزضا زض  ټب آٴ سٹاٶیس ٲیٸ قٳب  اٶس ػبٲبٶسٺذٹاټیس یبٞز ٦ٻ اظ نٗٹز 

اؾز  صٌعتټبی ایٵ ٪طٸٺ ضا ثب ؾٽٱ ذٹز ٦ٻ زض ایٵ  سٹاٶیس ؾٽٱ زض ی٥ نٷٗز ثطای ٲظب٬ نٷٗز زاضٸ ٲی

 ټٱ قٳباٶشٓبض زاقز ٦ٻ ؾٽٱ  سٹاٴ ٲیسٹاٶیس ٲشٹػٻ قٹیس ٦ٻ آیب  ٲی ټب آٴٲ٣بیؿٻ ٦ٷیس. ثب ثطضؾی ؾٹززټی 

اظ سهٳیٱ ذطیس ذٹز اَٳیٷبٴ ثیكشطی دیسا  ایٵ ٦بض ثب .قٹز یب ذیطټٱ ؾٹ  ټب آٴثب  ؾٹزآٸضی ٲیعاٴ ٶٓطاظ

 .٦ٷیس ٲی

قطٸٔ ثٻ حط٦ز نٗٹزی  ټب آٴقط٦ز اظ  9زاضٸؾبظی ٸػٹز زاضز  نٷبیٕ زضقط٦ز  69 ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ ا٪ط

ذٹز ضٸٶس نٗٹزی ضا زض  ٪طٸټی ټٱزی٫ط  سجٕ ثٻایٵ ٪طٸٺ  ټبی قط٦زٶشیؼٻ ٪طٞز ٲبث٣ی  سٹاٴ ٲی اٶس ٦طزٺ

ضخ زټس یٗٷی سهٳیٱ قٳب ثطای ذطیس ایٵ ؾٽبٰ زضؾز ثٹزٺ ٸ ثبیس ٲٷشٓط  ټب اسٟب٠ا٪ط ایٵ  ٸ ؛دیف ث٫یطٶس
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 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

َج١ قطایٍ ٲرشٯٝ ٲٳ٧ٵ اؾز ثًٗی اظ ؾٽبٰ ٶشٹاٶٷس ثب زی٫ط ؾٽبٰ ٪طٸٺ  اٮجشٻ ی ؾٽٱ ثبقیس.ؾٹزآٸض

 ټٳبټٷ٩ قٹٶس.

 EPSټبی  ثطضؾی سٗسی٭

ؾٹز ؾب٬ دیف ضٸ ضا اٖشٰ ٦ٷٷس. سب ؾٽبٲساضاٴ اظ آٴ  اٶس ٲٹْٝ ټب قط٦ززضټٳبٴ اثشسای ؾب٬ ػسیس، سٳبٰ 

ثطضؾی ؾٽبٰ قط٦ز  ثب ، اضظیبثی ؾٽٱ ضا اٶؼبٰ زټٷس.قسٺ ثیٷی دیفٶؿجز ثٻ ؾٹز  ثشٹاٶٷسٸ قٹٶس  ثبذجط

یب ذیط. ی٧ی اظ ٶ٧بسی  قٹز ٲیٲشٹػٻ قس ؾٹز ذٹثی زض ٲؼٳٕ س٣ؿیٱ  سٹاٴ ٲیدبالیك٫بٺ سٽطاٴ  ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ

ٶؿجز ثٻ زٸضٺ ٢ج٭ اؾز ٦ٻ ټٳٻ ایٵ اَشٖبر ضا زض  EPS اٞعایف زټس ٲیضا ٶكبٴ  ټب قط٦ز٦ٻ ؾٹزآٸضی 

 ثطضؾی ٦طز. سٹاٴ ٲیؾبیز ٦سا٬ 

جز ثبقس دؽ قٳب ا٪ط سٗسی٭ ؾٹز ٲظ قسٺ ذٹز ضا ٲٳ٧ٵ اؾز سٗسی٭ ٦ٷٷس. ثیٷی دیف ٲیعاٴ ؾٹزټب  قط٦ز

ٖشٸٺ ثط س٣ؿیٱ ؾٹز ٲٷبؾت ثب اٞعایف  سٹاٶس ٸ ٲیثبیس ی٣یٵ زاقشٻ ثبقیس قط٦ز زض حب٬ ؾٹزآٸضی اؾز 

ټبی ٲٷٟی ثبیس زض سهٳیٱ ذٹز سؼسیسٶٓط ٦طزٺ ٸ زض  زض سٗسی٭ ٢یٳز ؾٽٱ قط٦ز ټٱ ٲٹاػٻ قٹز.

ثطؾس ٸ ٲؼجٹض ثٻ سٗسی٭ ٲٷٟی سٹػٻ  ټبی ٲٷبؾت اظ ؾٽٱ ػسا قٹیس چٹٴ قط٦ز ٶشٹاٶؿشٻ ثٻ ؾٹز ٢بث٭ ٢یٳز

 ا٪ط سٗسی٭ ٲٷٟی ؾٹز ظیبز ٶجبقس ٲك٧٭ چٷساٶی ثطای ؾٹزآٸضی قط٦ز ٸػٹز ٶساضز. اٮجشٻ ؾٹز قسٺ اؾز.

اسٟب٠  ٢ُٗبً س٦ٷ ٲی٦ٻ سٗسی٭ ٲٷٟی ضا طجز  قط٦شی ثب ایٵ ذجط ثبیس ا٢ساٲبر الظٰ ثطای ٞطٸـ ضا اٶؼبٰ زټیس.

ثٻ ٦ٻ ٲؼجٹض ثٻ سٗسی٭ ٲٷٟی ؾٹز قسٺ دؽ ثبیس ذجطټبی قط٦ز ضا  زازٺ ضخٲٽٳی زض ؾٹزآٸضی قط٦ز 

 ٞطٸـ اٶؼبٰ زټیس. ٸ زضٶٽبیزآٸضیس  زؾز

ایٵ اٲ٧بٴ ٸػٹز زاضز ثٗس اظ ذجط سٗسی٭ ٲٷٟی سب ٲسسی قط٦ز نٗٹز ضا زاقشٻ ثبقس؛ اٲب ثبیس ثساٶیس ایٵ ٣ٍٞ 

ؼبٶبر ضا ثطای ٞطاض ذٹزقبٴ سساض٤ ٖٳسٺ ٪بټی ایٵ ټی ؾٽبٲساضاٴ ایؼبز ټیؼبٴ ٲظجز ثطای ؾٽٱ ثٹزٺ اؾز.

اثعاضټبی س٧ٷی٧ب٬  ٸؾیٯٻ ثٻیبٞشٵ ٶ٣بٌ ذطٸع ٲٷبؾت  ٲحى ٸ ثٻضا ذٹضز  ټب ٲٹ٢ٗیز. ٶجبیس ٞطیت ایٵ ثیٷٷس ٲی

 اظ ؾٽٱ ذبضع قٹیس.
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 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 

 

 

 ټبی سهٳیٱ اقشجبٺ اؾشطاسػی

 ٖٹاٲ٭ثطضؾی ټٳٻ 

ایس ضا ثبیس ثطضؾی ٦ٷیس. ٶ٧بسی ٦ٻ ثبٖض سكریم ٶبزضؾز قسٺ ضا  سٳبٰ ٖٹاٲٯی ٦ٻ ثطای ذطیس ؾٽٱ اٶؼبٰ زازٺ

ذیٯی اظ ٲٹا٢ٕ  زض ٲك٧٭ ضا دیسا ذٹاټیس ٦طز. ٢ُٗبً ایس ثجیٷیس ضا ثیبثیس. دیسا ٦ٷیس. ذُبیی ٦ٻ قٳب ٶشٹاٶؿشٻ

؛ اٲب ٞطاضؾیسٺ٦ٻ ظٲبٴ ٞطٸـ  زاٶیس ٲیٸ ایٵ ٲٹيٹٔ ضا  ایس قسٺثبذجط  ٪صاضی ؾطٲبیٻقٳب اظ ق٧ؿز زض 

 ټب اٶؿبٴؾٽٱ چٹٴ ا٦ظط  زاضی ٶ٫ٻثطای  ٦ٷیس ٲیثٻ ٦بض ثجٷسیس ٸ دبٞكبضی  زضؾشی ثٻٲٷ١ُ ذٹز ضا  سٹاٶیس ٳیٶ

 احؿبؾی ٲٹاػٻ ذٹاټٷس قس. ټبی سهٳیٱسحٳ٭ يطض ٸ ظیبٴ ضا ٶساضٶس ٸ ثب 

http://yon.ir/l6l1D 
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 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

قسٺ ثبیس سح٣ی١ ٦ٷیس آیب ایٵ ٲك٧٭ زض ٦٭ ؾٽبٰ ثبظاض اؾز ظٲبٶی ٦ٻ ؾٽٱ یب ؾٽبٰ قٳب زچبض اٞز ٢یٳز 

٦بضی ضا اٶؼبٰ  سٹاٴ ٳیسب ظٲبٴ اسٳبٰ ضٸٶس ٶعٸٮی قبذم ٦٭ ٶ ٢طاض٪طٞشٻٶعٸٮی  زضضٸٶس٦٭  قبذم ا٪طیب ذیط. 

ؾٽبٲی اؾز ٦ٻ ضٸٶس ٶعٸٮی ضا زض  قٳب زض ثیٵ ؾٽٱ ٸ قٹٶس ٲیا٪ط ا٦ظط ؾٽبٰ ثٻ حبٮز ٲظجز ٲٗبٲٯٻ  اٲب زاز؛

زضضٸٶس ٶعٸٮی اسٟب٠  سٛییطاسی، ثبیس ثساٶیس ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ٲٽٳی اؾز. ثبیس ٲشٹػٻ آٴ قٹیس ٦ٻ ٪طٞشٻ دیف

 ثبیس ؾٽٱ ضا ثٟطٸقیس. زضٶٽبیز ٸ اٞشبزٺ

 ؾٹزټبیس٣ٹیز ٦ٷیس ٦ٻ ؾٽبٰ ؾٹزآٸض ضا ؾطیٕ ٶٟطٸقیس ٸ اػبظٺ زټیس سب  ٻٷيٳیایٵ  ضا زضا٪ط ثشٹاٶیس ذٹز 

ثٟطٸقیس ٸ اظ ظیبٴ ثیكشط ػٯٹ٪یطی ٦ٷیس  ضاحشی ثٻ ضابث٭ ؾٽبٰ ظیبٴ زٺ ثیكشطی ضا ػصة ٦ٷس ٸ زض ٲ٣

 زض ثبظاض ٞٗبٮیز ٦ٷیس. ای حطٞٻټٳ٫بٰ ثب اٞطاز  سٹاٶیس ٲی

ظٲبٴ زض  ثب٪صقز ثبیس .قٹز ٲی ظیبٴ ٸ يطضاٶ٧بض ٦طز. ټط٦ؿی زچبض ایٵ  سٹاٴ ٳیاٶشربة ٶبزضؾز ضا ټط٪ع ٶ

 .ثٳبٶیس ٸٞبزاضزض ټط قطایُی  ٦ٷیس ٲی٦ٻ ثطای ذٹز سٗییٵ  ٪طی ٲٗبٲٯٻضا س٣ٹیز ٦طز سب ثٻ انٹ٬  ذٹز ثبظاض

ٸ ذیٯی اظ ٲٹا٢ٕ ق٧بض  اٶس ثٹزٺق٧بضچی  ټب ظٲبٴزض ثؿیبضی اظ  ٢ُٗبًاٞطازی ٦ٻ زض ایٵ ثبظاض ٞٗب٬ ټؿشٷس  ټٳٻ

 ؾٹززټیثٻ  ٸ زٶسازض ٲٗبٲٯٻ ثٗس ایٵ اقشجبٺ ضا اٶؼبٰ  سٹاٴ ٲی. اظ دصیطٞشٵ اقشجبٺ ثبیس ٮصر ثطز چٹٴ اٶس قسٺ

 ضؾیس.

 ٶجبیس ٖبق١ قس

ذیٯی  ثبایٷ٧ٻقٹٶس ٸ  ثیٵ ذٹـظٲبٴ ٲٳ٧ٵ اؾز ٶؿجز ثٻ ؾٽٱ ذٹز ظیبزی  ثب٪صقزاٴ ٪ط ٲٗبٲٯٻثؿیبضی اظ 

 سأطیطٷس سهٳیٱ زضؾشی ث٫یطٶس. سحز سٹاٶ ٳیٶ ټب ذیٯیاٲب  زټٷس ٲیاظ اثعاضټب قطایٍ ٶبٲؿبٖس ؾٽٱ ضا ٶكبٴ 

 ٸ ؛ضٸٶس ٲیزض زضیب ثب ؾٽٱ ذٹز ثبال ٸ دبییٵ  ؾٹاضاٴ ٲٹع ٲبٶٷس ؛ٶؿجز ثٻ ؾٽٱ ذٹز ٚطٸض زاضٶس ٪ٹٶب٪ٹٴ اذجبض

 ٦ٷٷس. سٹاٶس ٳیٶ ا٢ساٲی

ٸ ٲك٧شر آٴ ضا  ټب ثسی سٹاٶیس ٳیذٹز قٹیس، دؽ ثبیس حسؼ ظز ٶ ټبی ؾٽٱٖبق١  زاضی ؾٽبٰ زضا٪ط قٳب 

 ٲٹػٹز ضا ٶجیٷیس. ټبی ح٣ی٣ززاضز قٳب  اٲ٧بٴ ثجیٷیس.

اٞعایف ٢یٳز  ٢هس ثٻزض ظٲبٴ ؾٽبٲساضی ثبیس ثٻ ذٹز ایٵ ٶ٧شٻ ضا ٪ٹقعز ٦ٷیس ٦ٻ ٲٵ ؾٽبٰ ضا  

 آٴ ضا ذٹاټٱ ٞطٸذز. ٢ُٗبًٶیبٸضزٰ  ثٻ زؾزثبظزٺ ٲٷبؾجی  ا٪ط ٸ اٰ ٦طزٺٸ ٦ؿت ؾٹز ذطیساضی 
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 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

زض حب٬ يطض اؾز  ا٦ٷٹٴ ٸ ایس ٦طزٺٸا٢ٗی ثبیس ثٻ ؾطٲبیٻ ذٹزسبٴ ثبقس ٶٻ ثٻ ؾٽٳی ٦ٻ ذطیساضی  ثؿش٫ی ز٬

ټٳیكٻ ایٵ َطظ ٧ٞط ضا ثٻ ٦بض ثجٷسیس ٦ٻ ٲٵ ؾٽبٰ ضا ٣ٍٞ ثطای ٦ؿت ؾٹز  ا٪ط دؽ ؾطیٕ ٖٳ٭ ٦ٵ.

. ٖشٸٺ ثط ظٲبٴ، دٹ٬ ٦ٷٱ ٲیٶطؾیس ا٢ساٰ ثٻ ٞطٸـ  اٰ ٦طزٺ ثیٷی دیفٸ ا٪ط ثٻ آٴ چیعی ٦ٻ  ٦ٷٱ ٲیذطیساضی 

 .زټیس ٶٳیذٹز ضا ټٱ اظ زؾز 

 ثیٷی ضٸٶس ػسیس دیف

ٸ ثب  ثب آضاٲف ٦بٲ٭ ثبیس ظٲبٴ ذطٸع ٲٷبؾت ضا ثیبثیس قٹیس. ٪یطی اؾز، ٲُٳئٵ ٦ٻ زض حب٬ ق٧٭اظ ضٸٶسی 

قٳب ثرٹاټیس ثب نجٹضی، ایٵ اٲ٧بٴ ضا ثٻ ذٹز ثسټیس ٦ٻ  ا٪ط ا٢ساٲبر ثٗسی، يطض ذٹز ضا ثٻ ؾٹز سجسی٭ ٦ٷیس.

ټط٪ع ٶشیؼٻ ٶرٹاټیس سب ٲیعاٴ يطض ٦ٳشط قٹز،  ظٲبٴ اٶس٦ی ؾٽبٰ ثب اٞعایف ٢یٳز ٲٹاػٻ قٹز ثب٪صقز

 .قٹیس ٲیاظ ؾٽٱ ػسا  ظیبٴ ثب ټٱآذط  زض .ایس زازٺ اظزؾز ضاحشی ثٻ٪طٞز. ظٲبٴ ضا 

، ؾٽٱ زض حب٬ ٦بٲ٭ ٦طزٴ ٲٹع انشحی ثٹزٺ ٸ چٹٴ اٞطاز ٲجشسی اظ ایٵ قسٺ زیسٺاٮجشٻ زض ثؿیبضی اظ ٲٹا٢ٕ 

 ا٪ط .ٞطٸقٷس ٲی ؾبز٪ی ثٻذٹز ضا  ؾٽبٰ ضا ٞطا٪طٞشٻ، ټب آٴ، زچبض اؾشطؼ قسٺ، سطؼ اٶس ثٹزٺ ذجط ثیانشح 

ایٵ انشحی، ذطیس ټٱ اٶؼبٰ زاز. زض ٚیط  ټبی ثبظٺزض  سٹاٴ ٲیضا ٲسٶٓط ٪طٞشٻ ثبقیس  ثٯٷسٲسر ٪صاضی ؾطٲبیٻ

 ؾٽٱ ضا ثٟطٸقیس. ،ٞطٸـ ټبی ؾی٫ٷب٬ثب اؾشٟبزٺ اظ  نٹضر

ثبالیی ذطیس ضا اٶؼبٰ زازٺ  ټبی ٢یٳزٸ قٳب زض  اٲب ثٻ ذبَط زاقشٻ ثبقیس ٦ٻ ا٪ط ؾٽٱ ٶبسٹاٴ اظ نٗٹز ثبقس

، قٳب ثبیس ا٢ساٰ ثٻ ٞطٸـ ٦ٷیس. ا٪ط ؾٽٳی اٶس زازٺاظ اثعاضټب ثٻ قٳب ضٸٶس ٶعٸٮی ضا ٶكبٴ  ثؿیبضی ا٪طثبقیس. 

ٶعٸٮی اؾز، ی٣یٵ زاقشٻ  ټبی حط٦زی٥ ؾب٬، ا٦ٷٹٴ زض حب٬  ٲظشً ٪صضز ٲیٲسر ظیبزی اظ ضٸٶس نٗٹزی آٴ 

 ؾٽٱ ضا ثٟطٸقیس. ٲُٗٯیثبقیس ٦ٻ ؾٽٱ چٷس ٲبټی زض ٶعٸ٬ ٞطٸ ذٹاټس ضٞز. دؽ ثسٸٴ 

ثؿیبضی ٲٹا٢ٕ ٶشٹاٶیس اظ ٦ٷبض ایٵ ٲؿبئ٭ ٖجٹض ٦ٷیس،  زض ا٪طذٹز ضا س٣ٹیز ٦ٷیس.  ثبیس ثشٹاٶیس ؾیؿشٱ ٧ٞطی

 ٶرٹاټیس آٸضز. ثٻ زؾزػع ق٧ؿز ؾٹزی 

اظ ٦ٷسٴ ٪ٹزا٬ ټٱ  زؾز دؽ ایس ٪یط٦طزٺ چبټی زضا٪ط »بٞز ػٳٯٻ ثؿیبض ظیجبی ٸاضٸٴ ث

 «ثطزاضیس
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 ػبی٫عیٵ ؾٽٱ

 499ثیف اظ  ٸ زض ټیچ ظٲبٴ اظ َٹ٬ ؾب٬ ٶجبیس ٶ٫طاٴ دیسا ٦طزٴ ؾٽٱ ثبقیس. چٹٴ ثبظاض ثؿیبض ثعض٨ اؾز

زؾز قٳب ثبظ اؾز ٦ٻ ټط ظٲبٴ اظ ؾب٬ ؾٽبٰ ذٹثی ضا دیسا  ٢سض آٴ ایطاٴ ٸػٹز زاضز. زض ثٹضؼقط٦ز 

 ثبظزټی ٲٷبؾجی ٶساضٶس. ا٪ط ثشٹاٶیس ذطیس ضا اٶؼبٰ زټیس. یب ثب ؾٽبٰ ٢جٯی ذٹز ػبی٫عیٵ ٦ٷیس، سب ٦ٷیس ٲی

ایٵ  ػبی يطض ٦طزٴ زض ؾٽٱ ٢جٯی ثٻ زٶجب٬ ػبی٫عیٵ ٦طزٴ ؾٽٱ ػسیس ثبقیس. ټط٪ع ٶباٲیس ٶكٹیس ٸ ثٻ

٦ٷٷس ٸ ایٵ سٷٽب قٳب  اقشجبٺ ٲی ټب اٶؿبٴاٮٗٳ٭ ثطای ازاٲٻ ٲٗبٲشر اؾز. ثبیس آ٪بٺ ثبقیس ټٳٻ  ثٽشطیٵ ٧ٖؽ

 .ایس قسٺٶیؿشیس ٦ٻ زچبض اقشجبٺ 

ثؿیبض  ٶ٧شٻ اٶس. اٶس؛ اٲب زٸثبضٺ ثٻ سشـ ذٹز ازاٲٻ زازٺ اقشجبټبر ذٹز ضا ٖٷٹاٴ ٦طزٺ ثبضټب اٞطاز ٲٹ١ٞ زض ثبظاض

زاضز، قٳب ثبیس سٳبٰ ؾٽبٲی ضا ٦ٻ زض حب٬ يطض ټؿشٷس ثطضؾی ٦ٷیس، ا٪ط اظ ٲٷ١ُ ٲٽٳی ٦ٻ ٸػٹز 

 قٳب دیكی ٪طٞشٻ، ثبیس ثب ؾٽبٰ ٲٷبؾت ػبی٫عیٵ قٹز. ٪صاضی ؾطٲبیٻ

ا٪ط ثٻ ٧ٞط ػبی٫عیٵ ثبقیس حشی زض ی٥ یب چٷس ؾٽٱ يطض ظیبزی ټٱ زاقشٻ ثبقیس ثبظټٱ ثب ذطیس ؾٽبٰ 

ثطٶبٲٻ حط٦ز  َج١ ٸزض ػبی٫عیٵ ٦طزٴ ق٥ ٶ٧ٷیس  ټط٪ع ثٻ ؾٹز ثطؾیس. يطض ضا ػجطاٴ ٸ سٹاٶیس ٲیاضظقٳٷس 

 ثٻ ٶشیؼٻ زضؾز ثطؾیس. ٦ٷیس سب

 ػسایی اظ ؾٽٱ

 ثٻ زؾز ؾٹز آٴثب اٞعایف ٢یٳز ثٻ ؾٹزآٸضی ثطؾس ٸ اظ  ذٹاټیس ٲی٦ٻ  ٦ٷیس ٲیظٲبٶی ؾٽٳی ضا ذطیساضی 

 اٞطازی ثیبٸضیس. ا٪ط ایٵ اسٟب٠ ضخ ٶسازٺ ٸ ؾٽٱ زض حب٬ ٦بټف ٢یٳز اؾز ثبیس ثشٹاٶیس ػٯٹی يطض ضا ث٫یطیس.

 اٸٮیٵ زضسٗساز ٦ٻ  ټٳبٴ ثب زٸثبضٺ ٸٸ زچبض يطض قسٺ  اٶس ٦طزٺ، ؾٽٳی ضا ذطیساضی ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻټؿشٷس ٦ٻ 

 .٦ٷٷس ٲیزٸثبضٺ ثٻ ټٳبٴ ٲیعاٴ ذطیس  اٶس زازٺذطیس اٶؼبٰ 

ذطیس ثیكشط اظ ټٳبٴ ؾٽٱ اؾز. زض ا٦ظط ٲٹا٢ٕ ؾٽٱ ټٳچٷبٴ ثٻ  ثب ٦ٱ ٦طزٴ ٲیبٶ٫یٵ يطض، ټب آٴٷی٥ س٧

ؿشٷس ثب ػبی٫عیٵ سٹاٶ ٲی ٦ٻ زضنٹضسی. ضؾٷس ٲی سط ؾٷ٫یٵ يطضټبی. ایٵ زؾشٻ اٞطاز ثٻ زټس ٲیظیبٴ ازاٲٻ 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ٲیبٶ٫یٵ ذطیس ثطای ظٲبٶی ٦طزٴ ی٥ ؾٽٱ ذٹة زی٫ط ثٻ ؾٹزټبی زٮرٹاٺ ټٱ ثطؾٷس. اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷی٥ 

ٲٷبؾت ثطای ٦ٱ ٦طزٴ ٲیبٶ٫یٵ ٢یٳز  ٸ٢ز ظٲبٴټؿشیس. آٴ  ثبذجطاظ اسٳبٰ ضٸٶس ٶعٸٮی  ٦بٲش٦ًٻ قٳب  اؾز

 ذطیس اؾز.

 

 

زض ثٽشطیٵ ٢یٳز ٲٳ٧ٵ ثٟطٸقیس. آٴ ٦ٻ ؾٽٱ زض حب٬ يطض ضا زض ثٽشطیٵ ٲٹ٢ٗیز ٸ  ا٦ٷٹٴ ظٲبٴ آٴ ضؾیسٺ

 سب ٖشٸٺ ثط دٹقف يطض، قٳبضا ثٻ ؾٹز ثطؾبٶس. ضا ثب ؾٽٱ ػسیس ثب ؾٹزآٸضی ٲٷبؾت ػبی٫عیٵ ٦ٷیس

 

 

 روند صعودی

بهترین موقعیت برای کم کردن 

 میانگین قیمت خرید
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 اؾشطاسػی زض ظٲبٴ سطزیس

ټطضٸظ ٦ٻ زض ثبظاض ٞٗبٮیز  ا٪ط ثٻ يطض قٳب ثبقس. سٹاٶس ٲیسطزیس زض ذطیس، ٞطٸـ ٸ یب حشی زض ٶ٫ٽساضی ؾٽٱ 

ثٻ قٳب ٦ٳ٥ ٦ٷس ٦ٻ ٪طٞشٵ چٻ سهٳیٳی  سٹاٶس ٲیسؼطثیبر ذٹز ضا یبززاقز ٦ٷیس، زض ایٵ ٲٹا٢ٕ  ٦ٷیس ٲی

 ٦بضایی ثٽشطی ضا ثطای قٳب زاضز.

ثبیس اظ  ایس قسٺٺ ذٹز ثبیس ٲؿئٹٮیز آٴ ضا ثذصیطیس. ظٲبٶی ٦ٻ ٲشٹػٻ اقشجب ایس ٦طزٺضا اٶشربة  ٲؿیطی ا٪ط

زض ٲٗبٲشسی ٦ٻ سطزیس زاضیس ٸاضز ٶكٹیس ٸ یب ا٪ط آٴ ؾٽبٰ  ٪بٺ ټیچحؽ دكیٳبٶی ٸ ؾطذٹضز٪ی ٖجٹض ٦ٷیس. 

ٶبسٹاٴ ټؿشٷس ٸ ثٷیبز ذٹثی ضا زض حب٬ حبيط ٶساضٶس  زض اٞعایف ٢یٳز ثطضؾی ٦ٷیس ٦ٻ ا٪ط ؾطٖز ثٻ، ضازاضیس

ؾٽٱ ػسیسی ضا اٶشربة ٦ٷیس ٸ ثٻ ؾٹز  ثؿب چٻ ٪صض ٦ٷیس. ظٲبٴ قٳب زض حب٬ ؾذطی قسٴ اؾز. ټب آٴاظ 

 ثطؾیس.

 دؽ ؾٽٱ ضا ثٻ حب٬ ذٹزـ ضټب ٶ٧ٷیس حشی ظٲبٶی ٦ٻ زض حب٬ ؾٹزآٸضی ثبقس.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ثطآٸضز ٲیعاٴ ذطیسٸٞطٸـ

ٞه٭ ٲبٮی ثٗس ضا زاقشٻ  ثیٷی دیفضا ثطضؾی ٦ٷیس.  ټب قط٦زاَشٖبر  سٹاٶیس ٲیثٗس اظ ټط ٞه٭ ٲبٮی قٳب 

ٸ ا٪ط ثطزاقز قٳب اقشجبٺ ثٹزٺ  زاقشٻ ٶ٫ٻؾٽٱ ضا  آٸضزیس ثٻ زؾزذٹثی  ٲٷشكطقسٺثبقیس. ا٪ط اَشٖبر 

 ثشٹاٶیس ا٢ساٰ ثٻ ٞطٸـ ٦ٷیس.

ٶؿجز ثٻ زٸضٺ ٢ج٭ ثطضؾی  ضا ټب آٴسٹاٴ ٲیعاٴ سٹٮیس ٸ ٞطٸـ  نٹضر سٹٮیسی ټؿشٷس، ٲی سٳبٰ ؾٽبٲی ٦ٻ ثٻ

سٹاٶیس  ٲی ټب آٴثطضؾی  ثب سح٣ی١ اؾز. زؾشطؾی ٸ ضاحشی ٢بث٭ زض ٲٹضز قط٦ز ٶیبظ زاضیس ثٻ٦طز. ټط اَشٖبسی 

آیٷسٺ  سٹاٶیس ٲیاظ سطزیس زض ؾٽٱ ذٹز اَٳیٷبٴ دیسا ٦ٷیس. ټطچ٣سض ؾٹزآٸضی قط٦ز ضا ثٽشط ثطضؾی ٦ٷیس 

 ٲشٹػٻ قٹیس.ثٽشطؾٽٱ ضا 

 ایؿشبزٴ زض ٲٗبٲشر

سب  ٦كس ٲیثٻ ٸػٹز ٶرٹاټس آٲس. چٷسیٵ ٲبٺ َٹ٬  ٲبٺ زٸنٗٹزی ٢سضسٳٷس ثطای ی٧ی  ضٸٶس ی٥ ٪بٺ ټیچ

ا٪ط ضٸٶس نٗٹزی سبظٺ  َٹض٦ٯی ثٻنٗٹزی زچبض سٛییط ضٸٶس قٹز. اٮجشٻ اؾشظٷب ټٱ ٸػٹز زاضز؛ اٲب  ضٸٶس ی٥

ٲؿیط زچبض سٛییط  زض ا٪طآٸضز. دؽ  ثٻ زؾزاظ آٴ ضٸٶس ؾٹز  زٸ ؾب٬ثطای ی٥ یب  سٹاٴ ٲی ثبقس قسٺ سك٧ی٭

 ٶجبیس ٶ٫طاٴ ثبقیس. ٸػٻ ټیچ ثٻانشحی ثبقس  ټبی ٲٹعآٴ ضا ٲسیطیز ٦ٷیس. ا٪ط  ایس قسٺضٸٶس 

زټٷس زی٫ط  زاضٶس. ٸ٢شی چٷس اثعاض ثٻ قٳب حط٦ز نٗٹزی ضا ٶكبٴ ٲی سأطیطاثعاضټب زض ٦ٳ٥ ثٻ قٳب ثؿیبض 

سب ثٽشطیٵ ٶشیؼٻ ضا ثطای قٳب ٞطاټٱ ٦ٷس.  یسٶجبیس سطزیسی ٸػٹز زاقشٻ ثبقس ٸ زض ٲٗبٲشر ثبیس ایؿشبز٪ی ٦ٷ

اٞطاز ظیبزی چٹٴ  اٲب ؛ؾٹز قٳب ټٱ ثیكشط ذٹاټس ثٹز ٢ُٗبًنٗٹزی ثشٹاٶیس ثٳبٶیس  ضٸٶس ی٥ټطچ٣سض زض 

 ظیبزی ټب سؼطثٻٸ حشی ثب ٪صض ظٲبٴ ثب سٹػٻ ثٻ ٦ؿت  ٶساضٶسسٹاٶبیی ٶٹقشٵ ثطٶبٲٻ ٲٗبٲشسی ذٹثی ثطای ذٹز 

 .آٸضٶس ٲی ثٻ زؾزؾٹز ٶبچیعی  ٢ُٗبً. زټٷس ٲیٲطست سٛییط  َٹض ثٻؾٽبٰ ضا  ټٳچٷبٴ

 

 

 

http://www.randomwalk.ir/
http://www.randomwalk.ir/


  

  

 

 

 

89 

www.randomwalk.ir 

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

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ټبی ٲساٸٰ زٸضی اظ ؾٟبضـ

ٲساٸٰ ٶیؿز.  ټبی ؾٟبضـثب ثٷیبز ذٹة ضا ذطیساضی ٦ٷیس، زی٫ط ٶیبظی ثٻ  اَٳیٷبٴ ٢بث٭ا٪ط قٳب ثشٹاٶیس ؾٽبٰ 

 ایس ذٹز٦طزٺٲشٳط٦ع ثٻ ؾٽبٰ ټٱ ضا  ، شټٵ ذٹزایس ٧طزٺ٦بضٲعز ثبٶ٥ ٸ ٦بض٪عاضی ضا ظیبز دطزاذز ٶ َطٜ اظی٥

 .اؾز قٳب٦ٻ ثؿیبض ثٻ ٶٟٕ 

٦ٷیس ٦ٻ قبیس ثبظزټی ثٽشطی ضا  زض ثؿیبضی ٲٹا٢ٕ ثب ذطیس ی٥ ؾٽٱ ٲٷبؾت، ؾٽبٰ زی٫طی ضا ٲكبټسٺ ٲی

ټٳیٵ ٦بٞی اؾز ٦ٻ ثطٶبٲٻ ٲكرهی ٶساقشٻ ثبقیس  ٸ ٦ٷٷس ثطای ذطیس قٳبضا ٸؾٹؾٻ ٲی ٶكبٴ زټٷس،

. قبیس ثب چٷس زضنس يطض ټٱ آٴ ضا ثٟطٸـ ٞطٸقیس ٲیٸ آٴ ضا  ٪صضیس ٲیاظ ؾٽٱ ذٹة ذٹز  ضاحشی ثٻ

 .٦ٷیس ٲیذطیس ؾٽٱ زی٫طی ا٢ساٰ  ثطای ٸ ایس ٶكسٺچٹٴ ٢بزض ثٻ ٦ٷشط٬ احؿبؾبر ذٹز  ،ثطؾبٶیس

َٹض ٲطست زٶجب٬ ؾٽٱ ثب دشبٶؿی٭ ثٽشط  قٹز چٹٴ قٳب ثٻ ایٵ ا٧ٞبض ثبٖض يطضټبی ٞطاٸاٴ ٲی

 ټؿشیس.

 ٲٳ٧ٵ اؾز ایٵ چطذٻ ټیچ ظٲبٴ دبیبٶی ٶساقشٻ ثبقس.

ایٷ٧ٻ قٳب زٸثبضٺ ؾٽٳی ضا ذطیس  ٲحى ثٻ چٹٴ

. قبیس ثٗس اظ ی٥ ٲبٺ زٸثبضٺ ی٥ ؾٽٱ ٦ٷیس ٲی

ثجیٷیس. دؽ ثٽشط اؾز حس ؾٹز ٸ حس يطض  سط ٲٷبؾت

ثطای ذٹز سٗییٵ ٦ٷیس ٸ ثطٶبٲٻ ٲٷٓٳی ثطای ذٹزسبٴ 

 دبیجٷس ثٳبٶیس. ټٱ آٴثٷٹیؿیس ثٻ 

 اظحس ثیفاَٳیٷبٴ 

٦ٻ ضٸی قٳب ذٹاټس ٪صاقز، ایٵ اؾز ٦ٻ  سأطیطیا٪ط قٳب ثٻ ذٹز اَٳیٷبٴ ظیبزی زاقشٻ ثبقیس، ثیكشطیٵ 

اظ  قٳبضا ضاحشی ثٻٞطیت زټس.  قٳبضا سٹاٶس ٲی. چٹٴ ایٵ اَٳیٷبٴ ٦بشة س٦ٷ ٲیٲٗبٲشر قٳب اٞعایف دیسا 

 .قٹز ٲیٸ ثبٖض اٞعایف ٲٗبٲشر  س٦ٷ ٲیٲُٳئٵ  آٸضیس ٲی ثٻ زؾزاَشٖبسی ٦ٻ 

؛ اٲب زض ٸا٢ٗیز ثٻ ایٵ ق٧٭ ثطز ٲیثط ایٵ ثبٸضٶس ٦ٻ اٞعایف ٲٗبٲشر ؾٹزآٸضی ضا ثبالسط  ای ٖسٺا٪طچٻ  

٦ٻ زض ثؿیبضی ٲٹا٢ٕ ایٵ قطایٍ ثطای قٳب  ٸضٸز ٸ ذطٸع اٶؼبٰ ثسټیس ټب ٢یٳزطیٵ زض ثٽش ا٪ط ٶرٹاټس ثٹز.

در زمان  رین اشتباهگتبزر ،،

داری وسوسه شدن برای سهام

 خرید دیگر سهام است.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ؾبٮٻ، ٲشٹػٻ  6ٲبٺ یب  ٦1بض٪عاضی ټٱ ثبیس دطزاذز ٦ٷیس ٸ ثٗس اظ ی٥ زٸضٺ  ٦بضٲعز ٲحیب ٶرٹاټس قس.

 ٶساقشٻ اؾز. ٪یطی چكٱٞٗبٮیز ظیبز ثبظزټی  ٖشض٢ٱ٦ٻ ایٵ اؾشطاسػی  قٹیس ٲی

 

ثب  ټب آٴ. ٦ٷٷس ٳی. زض نٷبیٕ ظیبزی ټٱ ٲٗبٲٯٻ ٶزټٷس ٲیٲٗبٲشر ٦ٳی ضا اٶؼبٰ  انٹالً ثبسؼطثٻاٴ ٪صاض ؾطٲبیٻ

 .٦ٷٷس ٲی ٲحسٸز ٦طزٴ نٷبیٕ ٲرشٯٝ، شټٵ ذٹز ضا ضٸی چٷس ؾٽٱ ٖبٮی ٲشٳط٦ع

. ایٵ زؾشٻ اظ اٞطاز ٣ٍٞ قٹز ٲی ټب آٴثبظزټی  ضٞشٵ ثبال زضٶشیؼٻایٵ ٦بض ثبٖض ٦بټف ثؿیبض ظیبز ضیؿ٥ ٸ  

 .٦ٷٷس ٶٳیزی٫طی ٦ٻ ٸػٹز زاضٶس ٶ٫بٺ  دطثبظزٺ ټبی ؾٽٱز٢ز زض ٲٗبٲشر ټؿشٷس ٸ ثٻ  ثطزٴ ثبالثٻ زٶجب٬ 

ذطیس ضا ٶساضز. ټٳیٵ ٶ٧شٻ اؾز ٦ٻ ا٪ط ؾٽٳی ضیؿ٥ ٸ ثبظزٺ ٲٷبؾجی ٶساقشٻ ثبقس، اضظـ  زاٶٷس ٲی ټب آٴ

سحٯی٭  ٸؾیٯٻ ثٻٸ ثبظزٺ ضا ٲحبؾجٻ ٦ٷٷس ٸ سٷٽب  ضیؿ٥ ثشٹاٶٷسچٹٴ ثبیس  ذجطٶس ثی ټب آٴ اظ ٦بض سبظٺاٞطاز 

 ذٹاټٷس ضؾیس. ټب آٴثٷیبزی ؾٽٱ ثٻ 

 

 عالرقمرسیدن به نقاط قیمت بسیار باال 

 زیاد مسیرهایتغییر 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 

 

 

 

 

 

 ٞه٭ قكٱ

 ٶٽبیز ثیذطٸع اظ 

 

 

 ٪صاضی ؾطٲبیٻ ظٲبٴ ٲسر

 ټب ثبٶ٥زض ثبٶ٥ ٸ زضیبٞز ؾٹز ٲبټیبٶٻ ثٻ ی٧ی اظ  ٪صاضی ؾذطزٺقبیس ثطای قٳب اسٟب٠ اٞشبزٺ ثبقس ثطای 

 .٦ٷٷس ٲیٸ سٗیٵ ثٻ قٳب سٹيیح  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ظٲبٴ ٲسرٲكرهی ضا ثٻ ٶؿجز  ؾٹزټبی .ایس ٦طزٺٲطاػٗٻ 

ا٦ٷٹٴ  .ٷس ثٻ قٳب دطزاذز ٦ٷٷسسٹاٶ ٲی٦ٻ  زټٷس ٲیزض ی٥ ؾب٬ زضنسی ضا ثٻ قٳب دیكٷٽبز  ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ 

ؾٽبٰ  ٪صاضی ؾطٲبیٻٲسر ثط اؾبؼ  .ضا ضٖبیز ٦ٷیس ٪صاضی ؾطٲبیٻثبیس اؾشطاسػی ٲسر  ټٱ زض ثٹضؼقٳب 

 ضا ذطیساضی ٦ٷیس. ٲٹضزٶٓط

٦ٻ زض  ثبیس ؾٽبٲی ضا ذطیساضی ٦ٷیس ٢ُٗب٦ًٷیس  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ٲسر ٦ٹسبٺثطای ٲظب٬ ا٪ط ثرٹاټیس زض 

ا٪ط ثرٹاټیس ایٵ ٢ٹاٖس ضا ثٻ ټٱ ثعٶیس ٸ ثسٸٴ ثطٶبٲٻ ذطیس ضا اٶؼبٰ  .ز ذٹثی ضا ثسټٷسثٻ قٳب ؾٹ ٲسر ٦ٹسبٺ
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 آٴ اظثرٹاټیس  ٲسر ٦ٹسبٺاٲب زض  ؛ضؾبٶس ٲی ؾٹزثٻ قٳب  ثٯٷسٲسری٥ قط٦شی ضا ذطیس ٦ٷیس ٦ٻ زض  ،زټیس

ٶیبٸضزٺ ٸ ٦بضٲعز ټٱ اظ قٳب  ثٻ زؾزؾٹزی  ټط٪ع .قٹیس ٲی٦ؿت ٦ٷیس ٲكرم اؾز ٦ٻ زچبض ٲك٧٭  ؾٹز

 قس. ذٹاټس ٦ؿط

ؾٽبٰ  ټب آٴثؿیبضی اظ  .اؾز ٪صاضی ؾطٲبیٻاٞطاز ٲجشسی ٶساقشٵ ټٳیٵ زیس  ٦طزٴ يطضزالی٭  اظ زی٫طی٧ی 

ؾٽبٰ ذٹز ضا  قٹٶس ٲیټیؼبٴ  زچبض .٦ٷٷس ٳیٶ ضا ضٖبیز ٪صاضی ؾطٲبیٻاٲب زیس  ؛٦ٷٷس ٲیذٹثی ضا ذطیس 

ًکتِ ثسیبس هْوی است  گزاسی سشهبیِ صهبى هذتضذى دس ثبصاس  ای حشفِثشای  .ٞطٸقٷس ٲی ضاحشی ثٻ

 کِ ضوب هلضم ثِ سعبیت آى ّستیذ.

 ٲسر ٦ٹسبٺ -6

 ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ ٲسر ٦ٹسبٺ ٪صاضی ؾطٲبیٻټطچٷس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض  اٖش٣بززاضٶس ثبظاض زضسٳبٰ اٞطاز ثبسؼطثٻ 

٢بزض ٶرٹاټیس ثٹز ایٵ ضٸٶس ضا ثطای ٲسر ظیبزی ازاٲٻ  ٢ُٗبًاٲب  ؛ؾٹز ذٹثی ضا ثشٹاٴ ٦ؿت ٦طز ٲبټٻ ی٥

زی٫ط  ایٵ ٸيٗیز ثب .شټٵ قٳب زچبض ذؿش٫ی قسٺ ٸ اؾشطؼ زض قٳب ظیبز ذٹاټس قس چطا٦ٻ .زټیس

ذٹز ضا سٛییط  ٪صاضی ؾطٲبیٻزیس  یب ٸثبظاض ضا سط٤ ذٹاټیس ٦طز  ٶباٲیسیثب  .ازاٲٻ زټیس ذٹثی ثٻیس سٹاٶ ٳیٶ

 ذٹاټیس زاز.

اؾز ٸ ثبیس اظ اٞطاز  خطشًبک« صّش»ٸاضٸٴ ثبٞز ټٳبٶٷس  اظٶٓط ٲسر ٦ٹسبٺ ټبی ثیٷی دیف

 .زٸض ثٳبٶس

٦بضی ثؿیبض زقٹاض اؾز.  ټب آٴػجطاٴ  .٦كس ٲیضا ثٻ ٶبثٹزی  چیع ټٳٻا٪ط ایٵ اسٟب٠ ضخ ٶسټس آٴ ظټط 

 ٪صاضی ؾطٲبیٻټط٪ع ثٻ ٧ٞط  ،ذٹة زاقشٻ ثبقس ټبی قط٦ز ٸ ثبظاضثٽشطی اظ  ٸسحٯی٭ سؼعیٻټط٦ؿی ثشٹاٶس 

 ٶرٹاټس اٞشبز. ٲسر ٦ٹسبٺ

 ثب ٲجٯٙ ثؿیبض ٦ٱ ٲسسی .ثیٷیس٢ٹاٖس آٴ ضا آٲٹظـ  ایس قسٺ ٲسر ٦ٹسبٺ ٪صاضی ؾطٲبیٻاٲب ا٪ط ٸؾٹؾٻ 

ؾطٲبیٻ ذٹز ضا اٞعایف  سٹاٶیس ٲی یسضؾیسذٹثی  ټبی ٶشیؼٻقطایٍ ضا زض٤ ٦ٷیس ا٪ط ثٻ  ٲٗبٲٯٻ ٦ٷیس،

 .زټیس

 ایٵ ضٸـ ضا سٹنیٻ ٶرٹاټٱ ٦طز. ا٦یساًاٲب 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

 ٲسر ٲیبٴ -2

 ٪صاقز.ظٲبٴ  سٹاٴ ٲی س٣طیجی ٦ٳشط اظ قف ٲبٺ زض ی٥ ؾٽٱ َٹض ثٻ٦ٻ  ٲسر ٲیبٴ ٪صاضی ؾطٲبیٻ

 .٦ٷیس ٲیاظ ٦بټف ٶٹؾبٶی دٹ٬ ذٹز ػٯٹ٪یطی  ضاحشی ثٻ ثٻ ؾٹزټبی ثٽشطی ذٹاټیس ضؾیس. ٲطاست ثٻ

یس اظ سٹاٶ ٲی .ایس ٪طٞشٻاؾشطاسػی ثٽشطی ضا ثٻ ٦بض  ٲسر ٦ٹسبٺثٻ ٶؿجز  .زټیس ٲیضیؿ٥ ٲٗبٲشر ضا ٦بټف 

 ٦ؿت ذٹاټیس ٦طز. ٲسر ٦ٹسبٺٶؿجز ثٻ  سطی ٲُٯٹةٶشیؼٻ  ٢ُٗبً .ټیؼبٶبر ثبظاض ٞبنٯٻ زاقشٻ ثبقیس

ثؿیبض ٲٽٱ  قیوت خشیذ سْن ٲسر ٲیبٴٸ  ٲسر ٦ٹسبٺ ٪صاضی ؾطٲبیٻټٳیكٻ ثٻ یبز زاقشٻ ثبقیس زض 

ایٵ  .ا٪ط ٶشٹاٶیس زض ٢یٳز زضؾز ٲٗبٲٯٻ ضا اٶؼبٰ زټیس ټیچ ظٲبٴ ؾٽٱ ضا ذطیساضی ٶ٧ٷیس چٹٴ .اؾز

 ضٸٶس اظا٪ط  .ایٵ ثبظٺ ظٲبٶی ٢یٳز ثؿیبض ٲٽٱ اؾز زض ٦ٷیس. زٸچٷساٴثبیس  ٲسر ٦ٹسبٺحؿبؾیز ضا ثطای 

 ،ٲٷٟی ټبی ٢یٳزذیٯی ٦ٱ زض  ذطیسټبیثب  سٹاٶیس ٲیٶعزی٥ اَٳیٷبٴ زاضیس  زض آیٷسٺنٗٹزی ؾٽٱ 

 ایؼبز ٲحى ثٻ .زٶجب٬ ٦ٷیس زضؾشی ثٻؾٽٱ ضا 

 ضا اٶؼبٰ زټیس. ٦بٲ٭ ذطیس ٲٷبؾت ٲٹ٢ٗیز

 ثٯٷسٲسر -8

قبیس ا٦ظط ٲب زض ظٲبٴ ذطیس ؾٽبٰ ثب ذٹز 

ی زاض ؾٽبٰ ثٯٷسٲسر٦ٻ زض  ثٷسیٱ ٲیٖٽسی 

 ضٸ ضٸثٻٲٹاٶٗی  ثب ٲؿیطاٲب زض َٹ٬ ایٵ  ؛٦ٷیٱ

ٲساٰ شټٵ ٲب  ،یب ایٷ٧ٻ ایٵ ٸؾٹؾٻ سٛییط ٲؿیط. زټیٱ ٲیسٛییط  ضا ذیٯی ٲٹا٢ٕ ٶبذٹاؾشٻ ٲؿیط .قٹیٱ ٲی

 .زټس ٲیضا آظاض 

 .ٶ٫بټكبٴ ٣ٍٞ ثٻ آیٷسٺ اؾز ټب آٴثجیٷیس  سٹاٶیس ٲی ،ٶ٫بٺ ٦ٷیس ٲٹ١ٞ ٸ ثبسؼطثٻاٴ ٪صاض ؾطٲبیٻا٪ط ثٻ 

 ٶساضز. سأطیطی ټب آٴ ٪صاضی ؾطٲبیٻ ظٲبٴ ٲسر زض اٲب ؛٦ٷٷس ٲی ٦ٻ ضٸظاٶٻ اذجبض ٸ حٹازص ضا ٲُبٮٗٻ زضؾشٻ

ایٵ  زض ثٻ ثبالسط ثبقس. ؾبٮٻ ی٥ ٪صاضی ؾطٲبیٻ سٹاٶس ٲیزض ثٹضؼ ایطاٴ ثٽشطیٵ ٪عیٷٻ  ٪صاضی ؾطٲبیٻثطای 

ټٱ ثب قط٦ز زض ٲؼٳٕ ؾٹز  ،اظ اٞعایف ٢یٳز ؾٽٱ ؾٹز ٲٷبؾجی ٦ؿت ٦ٷیس سٹاٶیس ٲی ټٱ ظٲبٴ

 .س٣ؿیٳی قط٦ز ضا زاقشٻ ثبقیس

گذاری بلندمدت سرمایه ،،

بهترین استراتژی برای 

 خرید سهام بنیادی است.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

ظیبزی ٶرٹاټیس  ذطیسٸٞطٸـٶیبظی ثٻ  .یس ثٻ ثب٢ی اٲٹض ظٶس٪ی ثذطزاظیسسٹاٶ ٲی ثٯٷسٲسر ٪صاضی ؾطٲبیٻزض 

یس اظ ضیؿ٥ ذٹز سٹاٶ ٲیزاقشٻ ثبقٷس ټٱ  ثٯٷسٲسراٶشربة دٷغ ؾٽٱ ٦ٻ ثبظزټی ٲٷبؾجی زض  ثب زاقز.

سٹاٴ نٗٹز ضا ٶساضز ػبی٫عیٵ  ذٹثی ثٻا٪ط ټٱ ؾٽٳی  ضا ثطضؾی ٦ٷیس. ټب قط٦ز٣ٍٞ اذجبض  .ث٧بټیس

 ٲٷبؾجی ضا ثطای آٴ زض ٶٓط ث٫یطیس.

 اذُبض

ٲٳ٧ٵ اؾز ثطای قرهی  .ثطای ټط ٞطزی ٲشٟبٸر اؾز ٪صاضی ؾطٲبیٻ ظٲبٴ ٲسرسٹػٻ زاقشٻ ثبقیس  ٮُٟبً

ثبقس. ایٵ ٣ٍٞ ثٻ ذٹز قٳب ثؿش٫ی زاضز ٦ٻ چٻ ظٲبٶی ضا ثطای اٶؼبٰ  ؾبٮٻ ؾٻ ثٯٷسٲسر ٪صاضی ؾطٲبیٻ

ثطای ذٹز ؾیؿشٱ  ٪صاض ؾطٲبیٻثبیس ټط  ټطحب٬ ثٻاٲب  ؛ذٹززاضیسچٻ ټسٞی ضا ثطای  .ٲٗبٲشر زض ٶٓط ث٫یطیس

 .سب ٶشیؼٻ ثٽشطی ٦ؿت قٹز سیټطضٸظ ػعییبر ثیكشطی ضا ثٻ ؾیؿشٱ ذٹز ايبٞٻ ٦ٷ .ٲٗبٲشسی زاقشٻ ثبقس

 سٹاٶس ٲیثٷب ثٻ اؾشطاسػی ٲٗبٲشسی  ټط٦ؿیدیكٷٽبزی اؾز ٸ  نٹضر ثٻ ٪صاضی ؾطٲبیٻثطای  ش٦طقسٺ زاٖسا

 ذبنی ثطای ذٹز سٗییٵ ٦ٷس ٸ َج١ آٴ ٲٗبٲشر ضا اٶؼبٰ زټس. ظٲبٴ ٲسر

 ٪صاضی ؾطٲبیٻٲسیطیز 

ذٹز ضا  ټبی ضیعی ثطٶبٲٻ ثٽشطیٵ .قٹز ٲیٸ ضٖبیز ٶٓٱ ثبٖض ٲٹ٣ٞیز   ای ظٲیٷٻ ټط زضزاقشٵ ټسٜ ٲكرم 

زچبض احؿبؾبر زض  ټطظٲبٶی .احؿبؾی ثطذٹضز ٶ٧ٷیس ٪صاضی ؾطٲبیٻټٷ٫بٰ  .ثطای ضؾیسٴ ثٻ ټسٜ ثٷٹیؿیس

 ضا س٣ٹیز ٦ٷیس. ذٹز ،قسیس ثب ٲطاػٗٻ ثٻ ثطٶبٲٻ ٸ ټسٜ ٪صاضی ؾطٲبیٻ

ٲؿیط زضؾز ذٹز ضا ازاٲٻ  .اسٟب٢بر اَطاٜ ذٹز سٹػٽی ٶ٧ٷیس ثٻظیبز  قٳب قٹز ٲیثبٖض  ټب س٧ٷی٥ټٳٻ ایٵ 

ثٻ ټسٜ ٦ٻ ثب ٦ٷشط٬ آٴ  آیس ٲیس ثٻ ذبَط ٲبټیز ثبظاض ثطای قٳب ټیؼبٶبسی ثٻ ٸػٹز یثبق ٲُٳئٵ زټیس.

 ضؾیس. ذٹزذٹاټیس

ٲطست زٶجب٬ آٲٹظـ ٸ  َٹض ثٻثبیس  ٪صاضی ؾطٲبیٻ ټبی ؾب٬ا٪ط ثشٹاٶیس ایٵ شټٷیز ضا ایؼبز ٦ٷیس ٦ٻ زض سٳبٰ 

 ،ٶ٣بیم ذٹز ضا ثطَطٜ ٦ٷیس س،ؾب٬ اٶس٦ی ثٻ زاٶف ذٹز ايبٞٻ ٦ٷیطټ ثٹز ٸ ٦بضآٲساَشٖبر  آٸضی ػٳٕ

 .٦ٷس ایؼبزضا  سطی ثعض٨ٲٹ٣ٞیز قٳب اثٗبز  ،قٹز ٲی٦ٻ ثبٖض  آٸضیس ٲی ثٻ زؾز٪ٷؼیٷٻ ثعض٪ی  زضٶٽبیز
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

زض  ٦ؿی ټیچ .ثطٸیس َج١ ی٥ ثطٶبٲٻ ټسٞٳٷس ػٯٹ .اٴ ثعض٨ زٶیب ثبیس ٖٳ٭ ٦ٷیس٪صاض ؾطٲبیٻټٳبٶٷس سٳبٰ  

ثبظاض ثٻ چٻ ؾٳشی  ٦ٷس اْٽبض ضاحشی ثٻآٸضزٺ ٸ  ثٻ زؾزثب ٢ُٗیز اٖشٰ ٦ٷس سٳبٰ زاٶف ثبظاض ضا  سٹاٶس ٳیزٶیب ٶ

زض ثبظاض  699" ثیٷی دیف٢بزض ثٻ  ٦ؿی ټیچ .٪صاضٶس ٲی سأطیطقٳب  سط ز٢ی١ ثیٷی دیفایٵ اَشٖبر زض  .ضٸز ٲی

 ٢بَٗیز آیٷسٺ ضا ثجیٷیٱ.یٱ ثب سٹاٶ ٳیی٥ اٶؿبٶیٱ ٸ ٶ زضٶٽبیزټٳٻ ٲب . ٶیؿز

 سكریم ظٲبٴ ٞطٸـ

ٸػٹز زاقشٻ  ټب آٴضؾیسٺ ثبقس ٲٳ٧ٵ اؾز ټٳچٷبٴ س٣بيبی ظیبزی ثطای  ټب آٴؾٽبٲی ٦ٻ ظٲبٴ ٞطٸـ  انٹالً

ثٽشطیٵ ٢یٳز ضا ثطای ٞطٸـ اٶشربة  .اٲب قٳب ثبیس آ٪بٺ ثبقیس زض ٲٹ٢ٕ ٞطٸـ ټٱ ذٹة ٖٳ٭ ٦ٷیس ؛ثبقس

اٶؼبٰ  ذٹثی ثٻ٦بض ذٹزسبٴ ضا  .ضا ٶرٹضیس قٹز ٲیټیچ ظٲبٴ ٞطیت س٣بيبټبی ظیبزی ٦ٻ ثطای ؾٽٱ  .٦ٷیس

 زټیس.

 :زٸ ٖبٲ٭ ق٧ؿز زض ظٲبٴ ٞطٸـ 

ذٹاؾشٻ یب ٶبذٹاؾشٻ ثٻ ایٵ ٶشیؼٻ  .ٞطٸقیس ٲیٸض ضا ذیٯی ظٸز آقٳب ی٥ ؾٽٱ ؾٹز٦ٻ  ټبیی ظٲبٴ زض -6

 ٦ٻ ثبیس ٞطٸـ ضا اٶؼبٰ زټیس. ایس ضؾیسٺ

 

ػجطاٴ يطضټب  شٓطسر َٹالٶی ٶ٫ٻ ذٹاټیس زاقز ٸ ٲٷثٻ ٲ زاضٶسؾٽبٲی ضا ٦ٻ يطض ظیبزی  احشٳبالً  -2

 .قٹیس ٲی

ثبیس َٹضی زض آیٷسٺ ٲٗبٲشر ضا  زضٶٽبیز. ی ثسی ضا ثٻ ٸػٹز آٸضزټب ق٧ؿز سٹاٶس ٲیایٵ زٸ ٖبٲ٭ ثطای قٳب 

 اٶؼبٰ زټیس ٦ٻ زٸثبضٺ ایٵ اسٟب٠ ضخ ٶسټس.

 زضیبٞز ؾی٫ٷب٬ ٞطٸـ

ٞطٸـ ضا ثطای قٳب ایؼبز ٦ٷٷس ٸ ٲٹ٢ٗیز ضا  ټبی ؾی٫ٷب٬اثعاضټبی ٲرشٯٝ ٲٳ٧ٵ اؾز ثب چٷس ضٸظ اذششٜ 

 .زټٷس ٲیزض ٦٭ ثٻ قٳب ٶكبٴ 
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

اٶؼبٰ ٞطٸـ ؾٽٱ ضا یس سٹاٶ ٲی ٦ٳشطیٵ اؾشطؼ ثب یسزآٸض ثٻ زؾزز٢ی١  نٹضر ثٻظٲبٴ ٞطٸـ ضا  ټطٮحٓٻ

ضا  ټب ؾی٫ٷب٬سٳبٰ  .ثیكشطیٵ ٲؿیط ؾٹز ضا ثطای ٲب ٞطاټٱ ٦ٷٷسز ٢بزضٶس ؾزض ټبی ثطضؾیاثعاضټب ثب  ایٵ .زټیس

 .٪یطزاٶؼبٰ  زضؾشی ثٻ٦ٻ ٸػٹز زاضز ثبیس انٹ٬ اؾشٟبزٺ اظ ایٵ اثعاضټب  ای ٶ٧شٻ .٦ٷٷس ٲی اضائٻثطای ٲب 

اټٳیز ثؿیبضی زاضز ٦ٻ زض چٻ ظٲبٶی اظ چٻ اثعاضی ثبیس اؾشٟبزٺ ٦طز ٲبٶٷس ټٳبٴ ٶ٣بـ ٦ٻ ثطای ذٯ١ ټٷط 

ایٵ ٶ٧شٻ  زضٶٽبیز سب ی٥ اطط ټٷطی ایؼبز ٦ٷس. س٦ٷ ٲیزضؾز اؾشٟبزٺ  زضػبټبیذٹز اظ اثعاضټبی ٲرشٯٝ 

 سط٦یت ٦طز سب ٶشیؼٻ زضؾز حبن٭ قٹز. ثبټٱٲٷبؾجی ضا  اثعاضټبی ثبیس چُٹضاټٳیز ظیبزی زاضز ٦ٻ 

 ٪صاضی ؾطٲبیٻ زیسثطضؾی 

٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ثیكشط ثطای ٦ؿبٶی ٦ٻ  ٦ٷٷس ٲیٞطٸقی ضا نبزض  ټبی ؾی٫ٷب٬زض ثؿیبضی ٲٹا٢ٕ اثعاضټب 

زاضٶس  سطی ثٯٷسٲسراٲب اٞطازی ٦ٻ زیس  ؛٦بضثطز زاقشٻ ثبقٷس ٦ٷٷس ٲی ٪صاضی ؾطٲبیٻ ٲسر ٲیبٴٸ  ٲسر ٦ٹسبٺ

زض ؾٽٱ یب  ٞطاضؾیسٺآیب ظٲبٴ ٞطٸـ  .ذٹز ضا ثطضؾی ٦ٷٷس ثٯٷسٲسرثبیس ٖشٸٺ ثط اثعاضټب ذٍ ضٸٶسټبی 

 زاضز. ضانشحی ٢طا ټبی ٲٹع

 سٛییط ػٽز ثب حؼٱ

ضا ثطزاقز ٦ٷیس ٦ٻ  ای ٶ٧شٻ سٹاٶیس ٲیٲٗبٲشر زض ضٸظټبی ٲشٹاٮی ظیبز حؼٱ  ټبی اٞعایفقسیس یب ثب ٦بټف 

٦ٻ  س٦ٷ ٲیایٵ اَٳیٷبٴ ثیكشط ثطای قٳب ایؼبز  حؼٱ ذطیس ٦بټف .اؾز ٢طاض٪طٞشٻضٸٶس  ؾٽٱ زض حب٬ سٛییط

ٸ ثبیس ټٳیكٻ  سٛییط حؼٱ ثؿیبض ٦بضثطزی اؾز ٸ ثبیس ؾٽٱ ضا ثٟطٸـ ثطؾبٶیس. ٞطاضؾیسٺظٲبٴ ٞطٸـ ؾٽٱ 

 ظیط ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز.

 ٦ٱ ضیؿ٥ سطیٵ ٶ٣ُٻ ذطٸع

سب  زاقشٻ ٶ٫ٻټؿشٷس ٦ٻ ظٲبٶی ٦ٻ ؾٽٱ زچبض اٞز ظیبزی قسٺ ٸ ثطای ٞطٸـ ٲطزز ټؿشٷس ٸ ؾٽٱ ضا  اٞطازی

 ایٵ ٶ٧شٻ ضا سٹػٻ ٦ٷیس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز چٷس ٲبٺ ضٸٶس ٶعٸٮی ازاٲٻ دیسا ٦ٷس. .زٸثبضٺ ضٸٶس نٗٹزی ایؼبز قٹز

اٲب ا٪ط شټٵ ذٹز ضا  ؛ٷی ثطای قٳب ٸػٹز ٶساضزٳٲٽٳی ٦ٻ ٸػٹز زاضز ایٵ اؾز ٦ٻ زض ثبظاض ټیچ زق ثحض

 ٲسیطیز ٶ٧ٷیس ټٳیٵ شټٵ ثب قٳب زقٳٷی ٦طزٺ ٸ زض ػبی زضؾز ٶرٹاټس ٪صاقز سهٳیٱ زضؾز ث٫یطیس.
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار

 

 ایاقیانوس شیشه
 امیر اوالدی  

زضذٹاؾز ذطیسټب ضٸاٶٻ  دیسا ٦طز ٸ ټٳچٷبٴ ٢یٳز زٮرٹاٺ اٞعایف اٶساظٺ ثٻثؿیبضی اقربل ظٲبٶی ٦ٻ ؾٽٱ 

٦ٝ  ټبی ٢یٳز٢ج٭ زض  ټب ٲسرضا  ؾٽٱ ټب آٴ .٦ٷٷس ٲیزض ټٳبٴ قٯٹٚی ا٢ساٰ ثٻ ٞطٸـ  قٹز ٲیؾٽٱ 

زضؼ ذٹاټیس زاز. قٳب ثٻ ی٥ ٲٹ٣ٞیز ضا  ٢ُٗبًا٪ط ثشٹاٶیس ایٵ اؾشطاسػی ضا ثٻ ٦بض ث٫یطیس  .اٶس ٦طزٺذطیساضی 

 .ایس قسٺ سجسی٭ ای حطٞٻ ٪ط ٲٗبٲٯٻ

ظٲبٴ  ثب٪صقزاٲب  ؛اثعاضټبی س٧ٷی٧ب٬ ٲٳ٧ٵ اؾز ٶ٣بٌ ٲرشٯٟی ثطای ذطٸع اظ ؾٽٱ ثٻ قٳب ٶكبٴ زټٷس

 ثٻ زؾزثطای اػطای ز٢ی١  ټب س٧ٷی٥ثٽشطیٵ  .یس اؾشطاسػی ذٹز ضا ثب ی٥ یب چٷس اثعاض س٧ٳی٭ ٦ٷیسسٹاٶ ٲی

 قٹز. سط ٲٷبؾتاؾشٟبزٺ ٦ٷیس سب ٲٷؼط ثٻ ٶشیؼٻ  سأییس٣ٍٞ ثطای ح٧ٱ  اثعاضټباظ ٲبث٣ی  .ذٹاټیس آٸضز

 ؾٽٱ ػسیس

دٹ٬ حبن٭ اظ ٞطٸـ ضا زٸثبضٺ ٲؿشٳط  نٹضر ثٻ ثبیس ثبیس ثركی اظ ظٶس٪ی قٳب قٹز. ٪صاضی ؾطٲبیٻ

ثب ٞطٸـ ی٥ ؾٽٱ ثشٹاٶیس ػبی٫عیٵ ٲٷبؾجی  .٦طز. ټٳیكٻ ثبیس چٷس ؾٽٱ ٲٷبؾت زاقشٻ ثبقیس ٪صاضی ؾطٲبیٻ

ایٵ  ثب ٲطست زض حب٬ ٪طزـ ثبقس. َٹض ثٻ ٪صاضی ؾطٲبیٻچطذٻ  ؾٗی ٦ٷیس ټٳیكٻ .ثطای آٴ ایؼبز ٦ٷیس

قٳب ټیچ ظٲبٴ اضظـ ذٹز ضا اظ زؾز ٶرٹاټس  دٹ٬ .زاقشٻ ثبقس سأطیطقٳب ثط  سٹاٶس ٳیس٧ٷی٥ اٞعایف سٹضٰ ٶ

 .ایٵ ٢سضر ضا ایؼبز ٦ٷس سٹاٶس ٲی ضاحشی ثٻ ٸ زاٶف قٳب آ٪بټی زاز.

ػسا ٦ٷیس ٸ  ای حطٞٻ نٹضر ثٻا٪ط ثشٹاٶیس چٷس ؾٽٱ ضا  ،قٳب زض ثٹضؼ ٪صاضی ؾطٲبیٻچٷس ؾب٬ اظ  ثب٪صقز

ٸ ثب ایٵ ٦بض زضټٳبٴ چٷس  ایس ٦طزٺسٳبٰ ٲٗبٲشر ذٹز ضا ٣ٍٞ زض چٷس ؾٽٱ اٶؼبٰ زټیس شټٵ ذٹز ضا ٲشٳط٦ع 

 .ایس ٦طزٺؾٽٱ ٲٽبضر ذٹز ضا ظیبز 

زض ثبظاض ٞبض٦ؽ ثٻ ٲٗبٲٯٻ زض چٷس ػٟز  ای حطٞٻ٦ٻ اٞطاز  َٹض ټٳبٴ .ایس ثبالثطزٺزضنس ٲٹ٣ٞیز ذٹز ضا  ی٣یٷبً 

ؾٽٱ ضا زض زٞشط  29یب  69 ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻقٳب ټٱ ا٪ط  .٦ٷٷس ٲیٲٹـ اٸ ٲبث٣ی ػٟز اضظټب ضا ٞط دطزاظٶس ٲیاضظ 

 ...٦ٻ ٦ٷیسضا ثطضؾی  ټب آٴذٹز زاقشٻ ثبقیس ٸ سٳبٰ ػعییبر 

 ؟٦ٷٷس ٲیچٻ چیعی سٹٮیس  

 ؟ثٻ چٻ ق٧٭ اؾز ټب آٴزضنس ٞطٸـ  

 ؟ضازاضٶس٢بثٯیز نبزضار  
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   شرکت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی
 و برداشت کپی، است.هرگونه تحلیل گران نیک آهنگ

 .دارد قانونی پیگرد آن انتشار
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 .چٷس ؾٽٱ ثسټیس ٸ زی٫ط ؾٽبٰ ثبظاض ضا ٦ٷبض ث٫صاضیسسٳط٦ع ذٹز ضا ثٻ ټٳیٵ 

ایٵ  .زض ثبظاض ذٹاټس قس ٞطزیزضنس ٲٹ٣ٞیز قٳب ثؿیبض ثبالسط اظ ټط  ثب ایٵ ضٸـ ایٵ اَٳیٷبٴ ٸػٹز زاضز 

قٳب ا٪ط ثشٹاٶیس ٲؿیط ایٵ ثعض٪بٴ ضا دیسا ٦ٷیس ٸ  .٦ٷٷس ٲیاٴ ثعض٨ ضٖبیز ٪صاض ؾطٲبیٻی اؾز ٦ٻ ٶ٧شٻ ٲٽٳ

 .س٦ٷ ٲی٦ٷیس ثٻ ٲٹ٣ٞیز قٳب ٦ٳ٥ ثیكشطی  ؾبظی یقرهسب حسٸزی 

ؾٽٱ  ٦499ٷیس ثیٵ  ٞطو .ضؾیس ٲیثٻ ٶشیؼٻ  سط ؾطیٕټطچ٣سض ٲحسٸزٺ ٧ٞطی ثطای ذٹز ایؼبز ٦ٷیس 

زض  .٪یطز ٲیٸايح اؾز ٦ٻ ٸ٢ز ظیبزی اظ قٳب  .حبٮز ذطیساضی ٦ٷیس سطیٵ اضظاٴچٷس ؾٽٱ ضا زض  ذٹاټیس ٲی

 .اؾز سط ضاحز ثؿیبض٦ٻ  ثیٷیس ٲی ؟٦ٷیس ٲیؾٽٱ چُٹض ٧ٞط  29ثیٵ 

ٲؿشٳط چٷس ٲبٺ زض ثبظاض ٞٗبٮیز ٦ٷیس سٳبٰ نٷبیٕ ذٹة ضا  َٹض ثٻٶ٫طاٴ دیسا ٦طزٴ ؾٽبٰ ٶجبقیس ا٪ط 

 ؾٽبٰ ذٹز ضا ٦ٷبض ث٫صاضیس ٸ سح٣ی٣بر ضا اٶؼبٰ زټیس. ټب آٴاظ ٲیبٴ . قٷبؾبیی ٦ٷیس سٹاٶیس ٲی

 سطٞٷسټبٶ٧بر ٸ 

ٸ ذیٯی ظٸز ټٱ ایٵ ٲحیٍ  قٹٶس ٲیٸاضز  ثبٖش٢ٻظیبزی زض اثشسا  زاثؿیبض ٦بض قیطیٷی اؾز اٞط ٪صاضی ؾطٲبیٻ

 ٪یطی ٦ٷبضٺٸ  قٹٶس ٲی زٮؿطز ټب آٴٸ ثب ٲح١٣ ٶكسٴ  اٶس زاقشٻشجبټی زض شټٵ قسهٹض ا چٹٴ ٦ٷٷس ٲیضا سط٤ 

 .٦ٷٷس ٲی

ثٻ ٲبټیز  ٦ٻ زټٷس ٲیٲٗبٲشر زضؾشی ضا اٶؼبٰ  ٦بٲشًٸ  زټٷس ٲیازاٲٻ  ای حطٞٻ نٹضر ثٻ زضٶٽبیز ٦ؿبٶی

ا٪ط  .٦ٷٷس ٲیثبظاض ضا سحٯی٭  زائٳبً .٦ٷٷس ٲیدیسا  ذطیسٸٞطٸـظیبزی ثطای  سطٞٷسټبی .اٶس ضؾیسٺ ثبظاض٦ٯی 

 .ذٹثی ٸػٹز زاقشٻ ثبقس ټیچ ثبیسی ٸػٹز ٶساضز ؾب٬ آیٷسٺ ټٱ ذٹة ثبقٷس ؾٹززټیثب اٲؿب٬ چٷس قط٦ز 

 .٦ٷٷس ٲیایٵ اٞطاز ټٱ ٲساٰ زض حب٬ سٛییط ټؿشٷس ٸ ثب ثبظاض حط٦ز  ٰبٳس

 زاٶؿشٵ زٮی٭ اسٟب٢بر

زٮی٭ آٴ ضا ثیبثیس ٸ ټٳیٵ ٶ٧شٻ  .اظ ٦ٷبض آٴ ث٫صضیس ؾبز٪ی ثٻټط اسٟب٢ی ػٯٹی چكٱ قٳب ضخ زاز ٶجبیس 

زض شټٵ  ای ٲؿئٯٻ٦ٷیس ټیچ  ؾٗی .س٦ٷ ٲیثس٬  ای حطٞٻثٻ ی٥ ٞطز  قٳبضا٦ٯیسی زض َٹ٬ ظٲبٴ ٦ٹسبټی 

 ٸ ٦ٷیس ٲیاظ ٲؿبئ٭ ٲٽٱ ٖجٹض  ؾبز٪ی ثٻٸ  ٦ٷیس ٲیا٪ط ایٵ اسٟب٠ ضخ زټس ثٻ آٴ ٖبزر  .قٳب ٲجٽٱ ٶٳبٶس

 ټٳٹاضٺ زاٶف ذٹز ضا ٲحسٸز ٶ٫ٻ ذٹاټیس زاقز.
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 ٲسیطیز قرهی

ثطٶبٲٻ ٸ  ټطچ٣سض .اؾز ٲطٸضظٲبٴ ثٻزضؾز  ضیعی ثطٶبٲٻسٷٽب ضاټی ٦ٻ ثطای ٲسیطیز قرهی ٸػٹز زاضز ایؼبز 

ذطیس ضا اٶؼبٰ  ،زض ظٲبٴ ذطیس .ثٻ اټساٜ ذٹاټیس ضؾیس سط ضاحزٶٓٱ ثٽشطی ثطای ذٹز ایؼبز ٦ٷیس ذیٯی 

٦ٻ  َٹض ټٳبٴ حشی ا٪ط زض يطض ثٹزیس. زټیس ٲیٞطٸـ ضا اٶؼبٰ  ضاحشی ثٻزض ظٲبٴ ٞطٸـ  .ذٹاټیس زاز

زض ٲٹا٢ٕ حؿبؼ ثب اؾشٟبزٺ اظ ثطٶبٲٻ ٲطاح٭  سٹاٶیس ٲیضا زضؾز ٦ٷیس  ٦طزٴ ا٪ط َطظ ٧ٞط ٸ ٲٗبٲٯٻ ثیٷیس ٲی

 ٸ ثٻ زضزؾط ٶرٹاټیس اٞشبز. زټیسضا اٶؼبٰ 

 !ای آٲبزٺ

 اؾز؟ ٲبٶسٺ ثب٢یزض شټٵ قٳب  قسٺ ٪ٟشٻآیب سٳبٰ ٲطاح٭ ٸ س٧ٷی٥ ټبی 

 ؟ایس ٦طزٺضا ثطای ذٹز یبززاقز  ټب س٧ٷی٥آیب 

 ثٻ یبز زاضیس؟ ضا آیب ٶحٹٺ دیسا ٦طزٴ ثٽشطیٵ نٷبیٕ

 ثٻ ذبَط زاضیس؟ ٪صاضی ؾطٲبیٻآیب ٶحٹٺ ذطیس ٸ سك٧ی٭ ؾجس 

 ذٹز اؾشٟبزٺ ٦ٷیس. ٪طی ٲٗبٲٯٻس ٸ ثطای سٳبٰ ؾبٮٽبی یا٦ٷٹٴ ظٲبٴ آٴ اؾز ٦ٻ ټٳٻ ایٵ ٲٹاضز ضا ثٻ ٦بض ثجٷس

ضا ٞطاٲٹـ  ای ٶ٧شٻ٦ٷیس سٳبٰ ٲطاح٭ ضا اٶؼبٰ زټیس ٸ ټیچ  ؾٗی اؾز. قسٺ ٪ٟشٻٲطحٯٻ اٮعاٲی  5 ایٷؼب زض

ٲٵ ثٹزٺ  ټبی ٲٹ٣ٞیزثطای ضؾیسٴ ثٻ  ثؿیبض ټبی ق٧ؿزٞٹ٠ حبن٭ چٷسیٵ ؾب٬ سؼطثٻ ٸ  ٲُبٮت ٶ٧ٷیس.

 ضا اٶؼبٰ زټیس. ټب آٴا٪ط ثٻ زٶجب٬ حط٦ز زض ٲؿیط زضؾز ټؿشیس ټٳٻ  دؽ .اؾز

اٲطٸظ ټیچ  اظ .ایذ کشدُکِ ثْتشیي هسیش ضغلی سا ثشای خَد اًتخبة  کٌن هیثِ ضوب تجشیک عشض 

ثب ٪ٹقی ٲٹثبی٭ ذٹز  سٹاٶیس ٲیزض ټطػبی زٶیب ٦ٻ ثبقیس  .ٲحسٸزیشی ثطای قٳب ٸػٹز ٶرٹاټس زاقز

ٸ ؾٗی ٦ٷیس  دكز ؾط ث٫صاضیس زضؾشی ثٻؾٗی ٦ٷیس دٯٻ اٸ٬ ذٹز ضا  ا٪ط ذٹز ضا ثچطذبٶیس. ٸ٦بض ٦ؿت

 ،ذٹز ضا ثبالسط ثجطیس ٲٽبضر ،یطیسضا ثٻ ٦بض ث٫ ټب س٧ٷی٥ ،ذٹثی زض ثٹضؼ ایطاٴ ٲٗبٲٯٻ اٶؼبٰ زټیس ظٲبٴ ٲسر

ٲٗبٲٯٻ اٶؼبٰ زټیس  سٹاٶیس ٲیزض آٴ ثبظاض ټٱ  ضاحشی ثٻ ذٹاټٱ زیس.« ٞبض٦ؽ»زض ثبظاض ػٽبٶی  قٳبضا ظٸزی ثٻ

 ٸ ټٳٻ آضظٸټبی ذٹز ضا ثٻ اټساٜ ذٹز سجسی٭ ٦ٷیس.زضآٲس زالضی ٦ؿت ٦ٷیس 
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زض ٞبض٦ؽ ثطای  سٍصاًِ دالس 1111ػٯٹ ثطٸیس ثسؾز آٸضزٴ  ثبټسٜٸ  ٦بض٦ٷیسا٪ط ثب ٖك١ ٸ ٖش٢ٻ  ق٥ ثی

 ّبی دٍسُدس  صٍدی ثِاهب ؛ ثبضذ آٍس تعجت ضبیذ ذٹاټس ثٹز. دباٞشبزٺ دیفٸ  قٳب ٦بضی ثؿیبض ؾبزٺ

هَضَع سا ثِ ایي  ٍ دادثِ ضوب ًطبى خَاّن  سا فبسکس ایي هطلت ای حشفِآهَصضی 

 .ضوب اثجبت خَاّن کشد

 ثط٨ س٣ٯت

 ټط ٖؼٯٻ ٶ٧ٷیس ٸ زٸثبضٺ ټٳبٴ ٲُٯت ضا ٲُبٮٗٻ ٦ٷیس. ایس ٦طزٺٲطحٯٻ ٲٽٱ ضا ٞطاٲٹـ  5ټط٦ساٰ اظ ایٵ ا٪ط 

ظٲبٴ ٪صاقشٵ ضٸی آٲٹظـ زضؾز ثٽشط اظ آٴ اؾز ٦ٻ ټطضٸظ قبټس  .ا اٶؼبٰ زټیسض٦ٻ الظٰ اؾز س٧طاض  ٲیعاٴ

 .ضٞشٵ ؾطٲبیٻ ذٹز ثبقیس ثیٵ اظ

  

 

بررسی  -1
 شاخص کل

بررسی  -2
 صنایع پیشرو

بررسی  -3
 شاخص صنعت

دریافت  -4
 سیگنال خرید

خرید  -5
 پلکانی

همراهی با  -6
 روند

دید سرمایه  -7
 گذاری

دریافت  -8
 سیگنال فروش

خرید سهم  -9
 جدید
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