
 
 
 
 

 با نام خدا

 

و نباشد استفاده قابل چندان هم ما مثل نوآموزاني براي شايد گن آقاي از موجود هاي نوشته اينکه به توجه   

در و بگذاريم استرولوژي بر را مبنا هم ما بوده استرولوژي گفت بشود شايد که گن اقاي کار اصل به توجه با طرفي از   

 از همچنين و انديشمندان ساير تاليفات و ها کتاب و تجربيات از بلکه کنيم استفاده گن جناب محدود تاليفات از تنها نه زمينه اين

اين در هم دوستان وساير خودمان تجربيات  

کنيم استفاده خصوص  .  

تفاهمي سو احتماال و هست گن آقاي معامالتي هاي روش خصوص در که هايي حساسيت به توجه با پس  

 را اي سياره وسيستم کنيم کمک هم با دارند عالقه که دوستاني با بلکه بدهيم ياد را آن خواهيم مي يا بلديم را گن روش که نيايد پيش

بگيريم ياد  . 

 

 اقاي مطالب از تحليل و کاربردي مباحث براي و ميکنيم استفاده پساونتو لري و ميکوال پاتريک آقايان مطالب از پايه مباحث براي که

نمک مي استفاده بين اريک  

استروتريدينگ اساتيد  

 تنها هميشه روش اين در که چرا اند بوده استاد و سبک صاحب روش اين در که افرادي ساير باره در بگم اي مقدمه يک ابتدا در گفتم

زمان در چه هم ديگري افراد ولي بوده گن آقاي بحث مورد شخص  

 مرکوري به مربوط هاي استراتژي تدوين در بخصوص .بوداند موفق بسيار سيستم اين رشد و توسعه در که ايشان از بعد چه و ايشان

نشويم گن آقاي بحث وارد اامقدور حتي ميکنيم سعي البته .)بازار با آن ارتباط و ). 

کنند جستجو خصوص اين در بتوانند راحتر داشتند بيشتر مطالعه به تمايل دوستاني اگر که  . 

 در تواند مي داشت عالقه شخصي هر مسلما ميدهم آشنايي جهت مختصري توضيح کدام هر باره در نيست ما اصلي بحث چون البته

کند تحفيق بيشتر انها بيوگرافي باره  

George Bayer 

درخشان نتايج گن اقاي اينکه از قبل و باشند مي بيستم قرن اول نيمه در تريدينگ استرو اساتيد بزرگترين از يکي مسلما ايشان   

درخشان نتايج رموز و کليدها مهمترين از يکي و بود نوشته و گفته مورد اين در بسياري مطالب ايشان بياورد بدست را خود کارهاي   

دانست مي استرولوژي را خود هاي تريد  .  

افکار و ها روش ميکنند تحقيق و کار ان روي بر جهان مطرح تريدرهاي استرو از بسياري که مباحثي ترين اصلي از يکي امروزه   
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باشد مي باير جرج آقاي  

Jean Long 

 را موارد تمام اينک از بعد . بگيرد ياد را ايشان هاي روش و ها تکنيک و ابزارها مثل گن اقاي کار جزئيات تمام کرد سعي خانم اين
است خبر بي انها از که هست نکاتي هنوز که ميدانست گرفت ياد   

است داشته اروپا و هندوستان در زيادي هاي مسافرت ايشان که فهميد گن اقاي زندگي در مطالعه با پس  .  
 بريتيش موزه در را خود نهايت در که کرد شروع ايشان مثل را سفرها ان همه مجددا و اورد بدست را ايشان سفرهاي تمام جزئيات

يافت اور شهر پيش سال 5000 به مربوط جداول مقابل در لندن شهر  . 
 که بود ديده آنجا در گن آقاي که دريافت او و بود خورشيد و مرکوري سياره با آن ارتباط و گندم قيمت به مربوط که زيادي جداول

کنند مي تبعيت زماني هاي چرخه اين از ها قيمت چطور و شوند مي تکرار مجددا زماني هاي چرخه چطور  . 
است پرداخته طال و مرکوري بين ارتباط به کشيد طول سال 5 که خود کتاب اولين در ايشان  . 

دارد مرکوري با تريد قوانين در زيادي تخصص و عالقه که افراديست از يکي خانم اين  
 

Dr Alan Richter 

 

اند داشته مختلف بازارهاي و استرولوژي ارتباط زمينه در زيادي دستاوردهاي و تحقيقات ايشان   

ميکرده استفاده هم با مرکزي خورشيد و مرکزي زمين هاي مدل از او  . 

 مختلف بازارهاي هاي بيني پيش براي مرکوري با تريدينگ استرو مختلف ترکيبات به را زيادي هاي بخش داشته که تاليفاتي در

است داده اختصاص  . 

 مدت بلند هاي چرخه با مرکوري زماني هاي چرخه بين موجود رابطه داشت ان از استفاده به زيادي عالقه ايشان که مواردي از يکي

روز 88*11 = 968 : رابطه يا و روز 88*6=528 : رابطه مثال بطور .بود   

ارتباط به اعتقاد همينطور و داشت آن مشتقات و دالر بر زيادي تمرکز ايشان همچنين  : 

دارد نيکي و دالر شاخص و قرضه اوراق – طال با مرکور  

مدت کوتاه تا بود مدت بلند معامالت بر روش اين در ايشان توصيه مهمترين و  . 

 

Larry Pesavento 

 

 و کشف خصوص در که داشته زيادي شاگردان که باشد مي کار کهنه تريدر يک و تريدري زمينه در متخصص مربي يک ايشان

اند کرده زيادي کارهاي نوين استرولوزي ا هاي روش مطالعه  . 

استرولوگ يک نه است تريدر يک که داشته نکته اين بر اصرار هميشه ايشان  
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داشته اعتقاد ان به که مواردي از يکي و است داشته تريدينگ استرو زمينه در زيادي تاليفات و تحقيقات ايشان  : 

 مي تر قوي ان تاثيرات باشد هماهنگ ماه حرکات با اگر بخصوص دارد اي بالقوه تاثيرات ونوس / مرکوري( درجه 180 )کانجاکشن

باشد مي سويا بخصوص حبوبات تاثيرات ايشان تحقيقات بزرگترين از يکي . باشد  . 

Earik Beann 

 

درست اناليز و مشاهده صورت در و دهند نشان العمل عکس مرکوري حرکات به دارند تمايل بازارها اکثر که است معتقد او   

 تغييرات متوجه دهند بروز را قيمت تغيير هاي نشانه ها چارت روي بر موجود هاي گراف اينکه از قبل توان مي مرکوري حرکات

شد قيمت  . 

افزار نرف با کردن کار در باشد ثمر مثمر هم ما براي شايد که ايشان ويژگي مهمترين از يکي  wave59 باشد مي  . 

 

Rymand Merriman 

 

تحقيقات اصلي مرکز که کند منتشر را خود کارهاي و تحقيقات نتايج که دارد زيادي تمايل که ايست افرادي معدود از يکي ايشان   

باشد مي نقره و فيوچرز و پي اند اس و داووجونز و امريکا سهام بازار با مرکوري ارتباط در ايشان  . 

 

Bill Meridian 

 

است داده انجام زمينه اين در را خوبي بسيار معامالت که باشد مي استروتريدينگ روش با گران معامله بهترين از يکي  . 

است کرده ايجاد بازار اناليز براي استرولوژي مبناي بر را بسيارمهمي متدهاي و ها مدل ايشان  . 

دارد خورشيد و مرکوري بين کاجاکشن به زيادي عالقه هم ايشان  

Reza zahednasab 

 

  درصد حلدی گويلی استر 50فعال هيچ بر شی  باشا سالميپ  اما 
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نيست تريدينگ استرو مواردي چه  

 

سيارات نداره و طبيعي عوامل به ربطي هيچ بازار بر موثر عوامل که معتقداند که افرادي  

دارند تفاوت هم با کامال موضوع دو اين که شود روشن کمي مطلب شايد بدهم توضيحي   

نيست زير موارد باره در بازار استرولوژي  : 

آينده باره در کردن صحبت :1   

  روانشناسي :2

نما جهان جام ديدن :3  

شناسي ستاره علم گرفتن ياد و آشنايي کال و شناسي ستاره به مربوط مجالت و ها کتاب خواندن :4  

ديني و اعتقادي خاص سيستم يک داشتن : 5  

بودن خرافاتي : 6   

ها انسان.........و تولد تاريخ – نام – آينده باره در هايي گويي پيش و افراد شخصيت هاي نشانه و عالئم باره در پرسش : 7  

 

باشد مي تريدينگ استرو مواردي چه  

استرولوزي انديکاتورهاي :1  

طبيعي هاي چرخه : 2  

کيهاني انرژي از حاصل رخدادهاي :3   

 دانش : 4

زمان قيمت هاي عامل :5  

بازار براي استرولوژي : 6  
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///////////////////////////////////////////////////// 

کند مي گيري اندازه بگذارند تاثير تحت را بازارها توانند مي که عواملي و فاکتورها باره در را مهم مورد دو واقع در استرولوژي  .  

 

کيهاني انرزي زمينه با هايي چرخه و الگوها و نوسانات  

انساني احساسات و هيجانات زمينه با هايي چرخه و الگوها نوسانات  . 

بدانيم که اينست مهم . بدانيم کنند مي کار چرا و چطور و چگونه تاثيرات اين اينکه باره در را چيز همه ما که نيست الزم واقع در  

بود خواهد آور سود ما براي آنها با کردن کار درست  . 

 آنها از و بگيريم ياد را انها با کردن کار که باشيم آن دنبال ميکنند کار چگونه و چرا آنها بدانيم که که باشد اين هدفمان اينکه جاي به

کنيم استفاده درست  . 

 تکنيکال ابزار ساير از استفاده در خودشان ديگر هاي خيلي و پساونتو – ميکوال – گن آقايان مثل اشخاصي اينکه توجه قابل نکته

 ياد و کرده تحقيق وبيشتر بيشتر تريدينگ استرو در روز هر ميکرداند سعي ولي بوداند تريدر مستر يک واقع در و بوداند استاد

کنند استفاده ان از معامالتشان در و بگيرند  . 

 

از عبارتند آن مهم ها انتخاب بکنيم کار مرکوري با اينکه راي  : 

مرکوري برگشتي حرکت  

خورشيد با مرکوري  Conjunction  

مرکوري و ماه  

مرکوري و ونوس  

مرکوري و مارس   

مرکوري و ژوپيتر   

مرکوري و ساترن  

مرکوري و اورانوس  

مرکوري و نپتون  

مکوري و پلوتو  

 

 ويا سود -معامله اند کرده کار ان با سال يک دوستان اکثر که باشد اصلي ارزهاي جفت از يکي تمرين براي موضوع بهترين کنم فکر

متاسفانه و احتماال  
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هستند واقف هم ان جزئيات به ند ميکرداه دنبال را ان هميشه چون کنم فکر حال هر به باشند کرده ضرر شايد هم دوستان از بعضي  . 

 و بحث ان روي بهتر تا ميدهم قرار روزانه فريم تايم در را دالر يورو ارز جفت يکساله چارت 2012 سال پايان به توجه با و

باشيم داشته بررسي  . 

و مرکوري برگشتي حرکت فقط هم چارت موضوع  conjunction باشد مي مرکزي زمين براساس خورشيد و مرکوري  . 

 ها روش و ها سيستم اکثر در معموال خوب است زمان و قيمت بوده بحث اصلي مورد هميشه سيستم اين در که هم دوم موضوع

قيمت موضوع   

 توضيح شان کالس در ازادي آقاي که هم همانطور که مهم موضوع ولي هستند اشنا ان با هم دوستان اکثر و شده بررسي و بحث

است زمان بحث داداند  

شده پرداخته آن به کمتر که   

قيمت سراغ بريم بعد مراحل در کنيم بررسي را زمان مورد فقط فعال چارت اين در پس  

 

 

 

 

استرولوژي تحليل يک شروع براي در نياز مورد موارد   

دالر يورو مثال اين در : تريد براي ارز جفت يا سهام – کاال انتخاب  

روزانه : فريم تايم   
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روز 365 يا يکساله زماني دوره  

مرکوري : تحليلي سياره   

خورشيد : مرکوري شده ايجاد زاويه با دوم سياره  

درجه 360 يا صفردرجه : بررسي مورد زاويه  conjunction 

برگشتي حرکت : بررسي مورد مرکوري رخداد  Retrograde 

چارت روي بر رخداد ان زمان درج و ان وقوع زمان رخداد نوع تعيين از پس خوب تحليل شروع جهت  . 

رخداد هر که اينست است مهم بازار در ان تاثير تعيين جهت رخدادنجومي يک بررسي در که نکاتي مهمترين از يکي  

تصوير به توجه با که است مهم بسيار زمان اين تعيين و دهد نشان را بازار بر خود تاثير کشد مي طول زماني مدت نجومي  

کرده تاثير بازار بر رخداد دونوع اين از بعد کندل 5 يا کاري روز 5   

نشده پرداخته ان به تصوير اين در که ميماند باقي بازار بر رخداد اين تاثير که است زماني مدت هم بعدي مورد   

ميشد شلوغ خيلي  . 

باشيم بازار بر ان تاثير منتظر بايد از بعد کاري روز 5 که باشد مي 2013 ژانويه 17 نيفتاده اتفاق هنوز که هم بعدي رخداد تاريخ   

نشده بحثي هم نه يا شود مي بازار قيمت روند تغيير باعث رخدادها اين اينکه باره در البته  . 

کنيم شروع را ساده تحليل يک که بود اين هدف فقط  

 نکته

 يا و هم با صورتيکه در و داشته معکوس تاثير ديگر وبعضي کنند مي تقويت يا و تاييد را يکديگر نجومي رخدادهاي از  بعضي}

شوند تاثير بدون يا و کم دو هر تاثير که ميشوند باعث بيفتند اتفاق هم به نزديک  . 

و مرکوري برگشتي حرکت يعني مثال در شده انتخاب رخداد دو ظاهرا  Conjunction و کرده تاييد را يکديگر مرکوري و خورشيد 

شوند مي همديگر تقويت باعث  

{برگشتي حرکت  

 مثال

باشد مي مثال اين به مربوط فقط شود مي ديده کندل 5 يا کاري روز 5 فوق مثال در که انتظار زمان : اول نکته)   

آيد بدست زمان اين و برسي مورد هر بايد که . باشد متفاوت.... و سهام يا کاال يا ارزها جفت ساير براي که  . 

ذرت برگشتي حرکت بررسي در طبيعي تاريخ از استفاده با( 158 صفحه )اش کتاب اول چاپ در گن آقاي : مثال بطور   
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ميدهد توضيح چنين اين  : 

3/4و72 کف 1941 اکتبر 16 شنبه پنج   

ميده نشان( شده آورده ذيل در )مربوطه نمودار در و شود مي شروع اکتبر 15 در يعني قبل روز يک مرکوري برگشتي پريود   

کند مي شروع را خود برگشتي حرکت مرکوري اينکه از بعد روز يک يعني 1941 اکتبر 6 تا 1941 سال سپتامبر از ذرت قيمت  

باشد مي روز يک مثال اين در انتظار زمان . )شود مي ساخته قيمت کف يک و کرده سقوط ) 

است شده ترسيم " کنيم سود کاال بازار در تريد با چطور "کتاب در شده ارائه اطالعات از استفاده با مربوطه نمودار   

کتاب از نقل به مربوطه نمودار و ذرت برگشتي مثال )  )  

Gann’s Scientific methods unveiled volume1 

  (ميکوال پاتريک آقاي نوشته

 

.نکته دوم  
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 حرکت پايان و شروع هاي دوره تشخيص با زماني هاي چرخه به توجه با آنها وقوع زمان و قبلي نوسانات بررسي صورت در

بازارها بر( سيارات ساير يا )مرکوري برگشتي  

ميگذارد تاثير بازار بر قدرتي چه و ميزان چه به حرکت اين که ميشود روشن  

 

 نکته سوم

 احتمال بيفتد اتفاق ديگري نجومي رخداد ميرساند پايان به يا و ميکند شروع را خود برگشتي حرکت دوره مرکوري که زماني در اگر

روند در ديگري تغيير اينکه  

 

دارد مربوطه وسياره قدرت و رخداد آن نوع به بستگي )دارد وجود شود ايجاد ها قيمت  ) 

 

اي سياره  ورود  : planetary ingress 

 

دارد نام اي سياره ورود روش اين در استفاده مورد هاي تکنيک از يکي  

شود مي جديد زودياک برج وارد و خارج قبلي زودياک برج از سياره يک که است زماني اي سياره ورود  

 

ساير وجود صورت در که است تاملي قابل و مهم هاي زمان اي سياره ورود هاي زمان اين تريدينگ استرو ديد از  

باشد مي باشد مي خروج يا ورود نقاط براي مناسبي تاييد ها نشانه  . 

 مشخص شکل در )شود کمتر يا بيشتر زمان اين است ممکن ماند نمي روز 30 الزاما زودياک برج هر در سياره خر اينکه دوم نکته

 (است

دادم قرار 2012سال دالر يورو روزانه چارت روي بر زودياک هاي برج به مرکوري خروج و ورود زمان از تصوير يک اينجا در  
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شامل تريدينگ استرو در استفاده جهت نياز مورد هاي تکنيک  

برگشتي حرکت :1   

اي سياره ورود : 2  

بلعکس و قيمت به جغرافيايي طول تبديل : 3  

مدور زودياک : 3.1  

خطي زودياک : 3.2  

اصلي محور از انحراف : 4  : 

 بيشتر روی ماه هستش

ها سياره از اي ويژه ترکيبات : 5  

شامل زمان قيمت هاي نمودار : 6  : 

تايي 9 مربع  

ضلعي شش  

 

بعدي صفحات در کرديم مختصري مرور يک را اي سياره ورود و برگشتي حرکت اينکه به توجه با حال  
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بلعکس و قيمت به جغرافيايي طول تبديل به پردازيم مي  

شويم آشنا بيشتر جغرافياي طول با  کمي  

به مربوط جغرافياي طول بينيم مي( اقتصادي نجومي )نجومي جداول اکثر در و دارد ما براي زيادي کاربرد که مواردي از  يکي  

شوند نمي مسلط مورد اين به چون دوستان از خيلي که ديدم تجربه به من و . ميباشد مختلف هاي موقعيت و ها درزمان سيارات  

کنيم بحث ان روي بيشتر کمي گفتم دليل همين به شوند مي مشکل دچار مرتبط مفاهيم ساير درک و دراستفاده  . 

اولين شايد پس بدانيم مختلف هاي مکان در را ان تاثيرات ميخواهييم و کنيم مي صحبت سياره يک باره در وقتي  

شود مي نوشته مربوطه برج نام و جغرافياي طول از ترکيبي يا و جغرافيايي طول با که است سياره ان موقعيت بدانيم بايد که چيزي  

 مثال 

باشد  مي  can 26 17 15 در مرکوري   

باشد مي کنسر برج ثانيه 17 و دقيقه 26 و درجه 15 در مرکوري يعني  

شود مي نوشته ثانيه بعد و دقيقه بعد ، برج آن نام مخفف نام يا زودياک برج عالمت بعد شود مي نوشته درجه اول عدد  . 

ثانيه 60 به دقيقه هر و دقيقه 60 به درجه هر و ميشود تقسيم درجه 360 به البروج دايره ميدانيد که هماطور  . 

باشد مي استفاده و گيري اندازه قابل سيارات ساير با آن زاويه که است سياره دقيق محل شدن مشخص با خوب  . 

به توان مي را سياره يک جغرافيايي طول که اينست دارد مصرف دراستروتريدينگ بسيار که جغرافيايي طول در موجود مهم نکته   

جغرافيايي  طول به را قيمت يا و کرد تبديل قيمت  

 روش کار

قيمت به را جغرافيايي طول ، ان بلعکس يا و کرد تبديل( درجه )جغرافيايي طول به را قيمت توان مي شد گفته که همانطور   

 و ها سياره بين ارتباط کليد شکل اين به و کنيم مشخص ( البروج دايره )دايره روي بر را قيمت محل توانيم مي ما نتيجه در که

هاي تکنيک ساير از توانيم مي که است بعد به مرحله اين از و شود مي تشخيص قابل و شده مشخص قيمت تغييرات با آنها زواياي  

کنيم استفاده ايم شنيده يا ايم خوانده بحال تا که گن  . 

باشد مي خطي و مدور زودياک از استفاده روشها ترين متداول از يکي دارد وجود کار اين براي متفاوتي هاي روش معموال   

و سيارات موقعيت انها از يک هر و ميدهند ارائه را يکساني اطالعات دقيقا که هستند راهي دو معموال خطي و مدور زودياک  

ميدهند نشان جغرافيايي طول ازنظر را ها قيمت  . 

بينيم مي را مدور و خطي زودياک از تصوير زير شکل در  . 
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کرد استفاده ها قيمت بندي جدول براي توان مي خطي زودياک از حال  

 

 
کنيم بررسي را بلعکس و جغرافياي طول و قيمت تبديل روش مثال يک غالب در  

کنيد دانلود را جغرافيايي طول به قيميت تبديل جدول اول  

 

جدول دانلود  

است کرده مشخص قيمت براي را درجه 360 تا درجه 0 متناظر قيمت جدول اين   

 

است قيمت به مربوط اول ستون چهار کرديد دانلود که فوق جدول در  

زودياک برج در جغرافياي طول به مربوط بعدي ستون دو  

باشد مي البروج دايره در( کامل)اصلي جغرافياي طول به مربوط هم اخر ستون   

کنيد دقت زير شکل به  
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شود مي چند آن متناضر قيمت برج باشد درجه 15 در مرکوري سياره فرض به اگر که ببينيم خواهيم مي حال  

cancer  

 ( سنت مثل آن اجزاء ويا ديگر پولي واحد هر يا دالر )1185 ويا 825 ويا 465 يا و 105 تواند مي آن متناظر قيمت زير جدول طبق

موضوع نوع به بستگي که باشد   

 نياز مورد قيمت سقف هر تا را قيمت هاي ستون توانيم مي نياز صورت در که دارد چارت روي بر قيمت ضرايب و معامله مورد

کنيم بيشتر  . 

 برج درجه 15 ميشود ان به مربوط جغرافياي طول باشيم داشته ..... ويا دالر 1185 ويا 825 ويا 465 ويا 105 معادل قيمتي اگر ويا

زودياک هاي برج گرفتن نظر در بدون )کامل درجه 105 يا و کنسر  ) 

 که بينيد مي 29 پست در خطي زودياک جدول طبق که است صورت بدين هم کامل جغرافيايي طول 105 عدد آوردن بدست نحوه که

درجه 120 در و ميشود شروع درجه 90 از کنسر برج  

مرکوري جغرافياي طول ميشود 105=15+90 پس مبشود تمام  
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باشد کنسر برج دقيق 15 درجه 15 در مرکوري سياره اگر باال مثال در خوب   

کنيم اضافه قيمت به هم را دقيقه 15 متناظر بايد   

25 عدد ميشود که ميکنيم حساب را آن 100 مبناي 1/4 معادل پس ميباشد دقيقه 60 که درجه يک 1/4 معادل دقيقه 15 که ميدانيم  

105.25ميشود فوق قيمت بنابراين   

ميکند کمک موضوع بهتر درک براي ذيل جدول  
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ميخورد ما کار در دردي چه به قيمت به جغرافياي طول تبديل يا و جغرافيايي طول به قيمت تبديل اين خوب  

کنيم منتقل خودمان قيمت نمودار روي به را موقعيت آن توانيم مي نظر مورد هاي زمان جغرافياي طول تبديل با  

 را زير تصوير کنيم مي مشخص چارت روي بر و کرده تبديل قيمت به ميالدي ماه هر اول در را مرکوري موقعيت مثال بطور

داشت خواهيم  
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روزه چند اين در بازار اوليه تحليل از باشيم داشته تصويري يک  

اورانوس و ساترن با مرکوري نجومي رخداد دو تقاطع و(درجه 180 و )گن مربع درجه 45 قيمت خط دو آن در که  

است مشخص ان با هم فن گن خطوط تقاطع و دادام قرار را  . 

است مشخص تصوير در(رنگ سبز خط )است ساترن با مرکوري درجه 90 که 2013 ژانويه 25 به مربوط هم رخداد يک و  

ساعته يک فريم تايم  EURUSD 
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تايي 9 مربع   

باشد مي تايي9 مربع از استفاده روش که مبحث اين مهم نکات از يکي سراغ بريم خوب   

( است داده را مربوط اوليه توضيحات گن مارپيچ اعداد جدول تاپيک در يوسفي آقاي عزيزمان دوست  ) 

معروف مربع اين از تصوير يک اول  
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کنيم مي استفاده تايي 9 مربع از چرا  

 شش يا و تايي 9 مربع کردن درست سراغ به چرا است تريدر مستر يک خود که کسي و تجربه با شخص يک اينست مهم  سوال

دارد آن به نيازي چه و ميرود ضلعي  . 

تريدري موفق تريدر يک که بود معتقد و ميدانست خود محاسبات مبناي را هندسي روابط از استفاده ايشان که ميدانيم همه خوب   

 از يکي که بود معتقد و کند درست را خود نياز مورد ابزار که ميکرد سعي خود و باشد داشته درست و مناسب ابزار که است

باشد مي ضلعي شش يا و تايي 9 مربع همين مفيداش بسيار ابزارهاي  . 

مشکالت از يکي که ميدانند کنند مي استفاده خود هاي تحليل در فن فيبو ويا فن گن به مربوط ترسيمات از معموال که دوستاني   

داريم ناهمگن بعدي دو فضاي يک چارت صفحه در ما که چرا باشد مي ترسيم صفحه بودن همگن نا ها روش اين از استفاده اصلي  

محور و زمان جنس از X محور  Y باشيم داشته درست هندسي ترسيم يک توانيم نمي هيچگاه محيط اين در ما اين بر بنا قيمت جنس از 

است درجه 45 زاويه داراي و مربع قطر واقعا آبي خط ان يا است مربع يک اين واقعا آيا کنيد دقت زير شکل به  . 

 ها نسبت اين که باشيم مطمئن بايد کنيم مي استفاده هندسي هاي نسبت از هايمان تحليل در جاي هر که است معتقد گيلمور برايس آقاي

 وقتي شما مثال و است اليوت امواج در ميکنيم استفاده ها نسبت اين از جاهائيکه از يکي گويد مي ايشان مثال بطور هستند درست

است کجا 3 موج يا و 2 موج پايان درست زماني موقعيت يا و کجاست آن پايان درست زماني موقعيت هستيد% 50 ريتريس دنبال  
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کنيد دقت زير شکل به بيند مي مربع درون هم را ها ريتريس و ها موج درست نسبت حفظ بخاطر نيز او خاطر همين به  . 

 

ناچي فيبو هاي نسبت از استفاده يا و  
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 کار هندسي ترسيمات مبناي بر تريدرکه يک عنوان به و بود گذاشته هندسي روابط مبناي بر را خود هاي تحليل بيشتر گن اقاي خوب

همين به پس . باشد داشته چارت روي بر جنس يک از و هم کنار در را جغرافياي طول ، تاريخ ، زمان ، قيمت که داشت نياز ميکند  

بود تايي 9 مربع کار نتيجه و دهد انجام او براي را اينکار بتوتند که ابزار يک ساخت به کرد شروع خاطر  . 

ميگويند مثال نبستند واقف هايشان تحليل در زمان پارامتر از استفاده اهميت به دوستان از خيلي شايد  

 سود ما ندارد اشکال هم روز يک بشود اگر ساعت دو جاي به حاال کنم سود پيپ 70 که است قرار پوزيشن اين در من حاال که

نيست مهم زياد آن فردا يا امروز و ميگيريم است تا 70 که را خودمان امروز  . 

 بخرند قيمت ترين پايين در و بفروشند قيمت باالترين در دارند دوست که هستند هم کساني افراد اين معموال که است جا همين نکته

؟ دهند تشخيص را نقاط اين واقعا توانند مي چطور و باشند داشته روند تغيير نقاط شناسايي در را تشخيص بهترين يعني . 

چطور ولي . باشد هايمان تحليل در زمان پارامتر از استفاده ان هاي تکنيک بهترين از يکي شايد . دارد مناسبي تکنيک اينکار آيا  

  گويد مي اميز اسرار زاويه روش : کتاب در جنکينز ميشل آقاي

 روند در تغييرات که اينست ان و کنيم بحث گري معامله و تکنيکال هاي تحليل تمامي اصل مهمترين باره در که داريم احتياج االن ما

ميرسند هم به قيمتي مقاومت و حمايت و زماني سيکل دوي هر که ميدهد رخ وقتي  . 

 

ساخت را آن اهميت اين تشخيص با گن آقاي که ابزاري و زماني تحليل اهميت به باشم داشته مروري يک خواستم فقط  . 

 

.................................  

 به اعداد همه وقتي و ميکند تبديل ( دايره درجه 360 تا 0 )درجه به را همه يکديگر به نياز مورد هاي واحد همه تبديل براي گن آقاي

باشد مي دريافت قابل ديگر سيستم در عددي سيستم هر به مربوط متناظر عدد حال شد تبديل يکسان واحد يک  . 

 مربوط قيمت و سيارات موقعيت تاريخ قيمت مثل نياز مورد اطالعات کليه دايره و مربع هندسي شکل دو داخل در که زير شکل در

است مشاهده قابل انها به  

http://abcbourse.ir/


 
 
 
 

 

 

کار روش  

 عدد همان واقع در که ميشود شروع 1 عدد با معموال که مرکزي مربع از که باشد مي مشخص شماره يک داراي مربع خانه هر

ميباشد قيمت  . 

قيمت افزايش توالي بايد و دهيم اختصاص جديد قيمت 1 شماره خانه به توانيم مي نباشد ان با متناسب ما قيمتي مبناي اگر حال   

کنيم مشخص هم را ديگر متغير هر يا جديد   

و170 ميشود 3 خانه و 120 ميشود 2 خانه يعني است 50 هم افزايش توالي و 70 قيمت با است برابر يک خانه مثال بطور ...... 

مثال داد انجام توان مي هم( ساعت يا تاريخ ) زمان مثل متغييري هر براي را کار همين  : 

 اگر و روز 7 افزايش با هفتگي اگر ميگيريم نظر در روز يک افزايش با روز مبناي را ها خانه ميکنيم کار روزانه فريم تايم ما اگر

و صبح 9ميشود 2 وخانه صبح 8 ميشود مثال 1 خانه ميکنيم کار ساعت 1 فريم تايم ..... 
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باشد مي دايره به شده محاط ضلعي شش يک که است شکل همين به کار روش هم ضلعي شش مورد  در   

ضلعي شش ديگر برخي و شود مي استفاده مربع از سهام از بعضي براي که اينست ضلعي شش و مربع باره در توجه قابل نکته  

کند انتخاب و کرده چک را ان بايد ميکند کار که ارزي جفت يا و سهام به توجه با کس هر معموال که   

شود بررسي گذشته سال 100 تا سال 25 حداقل هاي سيکل در مورد هر معموال : نکته  . 

شده مشخص هم ضلعي شش داخل در شده گفته نکات زير شکل در   

start price =26.5 27 ميشود شده اضافه 0.25 دو شماره خانه)باشد مي 0.25 ها خانه وافزايش باشد مي 1 شماره خانه که 

 (.......و
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کنم استفاده چطور را کرديم مرور بحال تا که را مطالبي ببينيم مرکوري سراغ برگرديم خوب  

از است عبارت مرکوري براي نجومي رخدادهاي ترين اصلي از يکي : 

Conjunction باشد مي تريدرها توجه مورد طال بازار بر آن تاثيرات معموال که خورشيد با مرکوري  . 

شود مي تقسيم قسمت دو به معموال خورشيد با مرکوري درجه صفر زاويه   

اصلي درجه صفر Superior conjunction  

فرعي درجه صفر Inferior conjunction 
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کنيم بررسي بيشتر مثال يک با را موضوع حال  

 

از عبارتند 2012 سال اول از خورشيد با مرکوري درجه صفر هاي ساعت و تاريخ  : 

 

feb 7 - 2012 9:02:28 Super Conjunction  

 

mar 21 - 2012 1931 Inferior Conjunction  

 

may 27 - 2012 1219 Super Conjunction 

 

jul 28 - 2012 2012 Inferior Conjunction 

 

sep 10 - 2012 1347 Super Conjunction 

 

nov 17 - 2012 1537 Inferior Conjunction 

 

jun 18 - 2013 0810 Super Conjunction 

 

mar 4 - 2013 1201 Inferior Conjunction 

 

اينکه به توجه با و کنند مي درست ما براي زماني پيوت سري يک تاريخ اين حاال خوب  Superior يا Inferior مربوط خواص باشند 

دارند را خود به  

کنيد دقت زير شکل به  
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 و ماه با آن زواياي و مرکوري برگشتي حرکت مثل )مرکوري رخدادهاي ساير از استفاده بدون ابتدايي و ساده تحليل يک حاال خوب

دهيم انجام قبل شکل براي (ماه گره  

داريم تحليل چهارچوب يک اساس بر قيمت يک به نياز امده بدست زماني هاي پيوت براي مناسب زماني تحليل يک براي  

باشد ساده تحليل خواهيم مي چون البته کنيم مي استفاده گن تايي 9 مربه از نياز مورد هاي قيمت آوردن بدست براي   

نميکنيم بررسي شکل در را درجه 180 و 135 از استفاده نحوه فعال و کنيم مي استفاده درجه 90 و درجه 45 زواياي از   

کرد استفاده شود مي 180 و 135 از ضرر و سود حد تعيين براي نياز صورت در که  . 

ميشود حاصل زير شکل گن مربع درجه 90 و درجه 45 زواياي از استفاده با خوب  
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باشيم دالر 1600 قيمت منتظر توانيم مي طال براي 2013 ژانويه 18 در شکل اين و تحليل اين اساس بر پس خوب  . 

نه يا است درست تحليل اين واقعا آيا که اينست مهم نکته   

کرد بررسي هم را تحليل ان وقوع احتمال درصد بايد رخدادها گذشته بررسي به توجه با زماني هاي تحليل براي معموال   

 قبل هاي سال به توجه با ميتوانند باشند عالقمند اگر دوستان هم مثال اين براي . است % 65 تحليل اين وقوع احتمال که بگوييم مثال

احتمال درصد   

کنند مشخص را ان وقوع احتمال درصد و کنند بررسي را تحليل اين وقوع  . 

.......................................  

Conjunction خورشيد با مرکوري  

 آن به قبال که )مرکوري حرکت مسير ميکند ايجاد خوب قيمتي پيوت چند چارت برروي ما براي که نياز مورد مهم موارد از يکي

باشد مي ( کرديم اشاره  

چارت برروي مرکوري خود 180 و 120 و درجه 90 نقاط همچنين و   

 مشخص هم را آن درجه 180 و 120 و90 موقعيت مسير حال کرديم مشخص را مرکوري خود مسير که اول حالت مثل ميتوانيم که

 کنيم

بينيد مي را ديگر زاويه سه و مرکوري مسير زير تصوير در  
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 کتاب از خواستم چون )ميبينيد قيمت چارت روي بر را مارس سياره درجه 90 و درجه 120 حرکت مسير هم زير تصوير در

نداشت مرکوري از تصويري بگذارم را اصلي تصوير   

(گذاشتم مارس از  
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برگشتي حرکت  : 

ميگيريم نظر در را موقعيت تا دو برگشتي حرکت براي معموال ما   

ميشود برکشتي حرکت وارد سياره که زماني : اول   

اصلي مسير به ميگردد بر شده تمام برگشتي حرکت که زماني : دوم  

زماني پيوت تعيين براي کنيم استفاده برگشتي حرکت از ميخواهيم حاال خوب   

داريم اصلي مسير به برگشت و برکشتي حرکت وقوع زمان در مهم روز سه کلي حالت در   

برگشتي حرکت از بعد روز يک :1  

برگشتي حرکت از بعد روز چهارده (14) : 2   

اصلي مسير به برگشت از بعد روز هفت (7) : 3   

ام کرده مشخص را آن باشد مي طال 2013 شروع و 2012 سال و 2011 سال آخر به مربوط که زير شکل در  
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شود آسان گشت حل چو معما )است درست و خوب چي همه خوب بينيم مي را گذشته سال مسير حاالکه خوب  ) 

کنيم تريد کنيم تعيين پيش از توانيم مي که روزها اين در که داريم را اين جرات ايا آيند سال براي که اينست نکته ولي  

داريم ايمان و اعتماد تحليل اين به آيا نوعي به و  . 

کند کار تحليل و سيستم يک روي بر ها روز و ها ساعت شايد تريدر يک بايد و است شخصي بحث يک داشتن ايمان و اعتماد خوب  

و بررسي را مربوط موارد بايد هرکس هم ديگري سيستم هر يا سيستم اين از استفاده براي خوب . کند اعتماد سيستم آن به بتواند تا   

 را خودمان هاي تحليل هاو بررسي نتايج تواند مي ديگري کس هر يا بنده . کند اعتماد تا دهد انجام خودش را اعتماد ودرصد تحليل و

 را تان سرمايه يعني تان زندگي چيز مهمترين قرار چون ( نميکنم که من ) ميکنيد اعتماد ان به شما آيا ولي دهد ارائه ديگران براي

که دهيم ارائه را خودمان يا و قبلي کارهاي هاي روش توانيم مي فقط ما دهيم انجام را ها بررسي خودتان بايد پس کنيد آن درگير   

است تريدر يک خود عهده به اصلي کار ولي کند مي جويي صرفه ما و شما زمان در زيادي مقدار  

 بارها و بارها هم باز دارن قبول بسته چشم را او همه مارکت اين در تقريبا که مشخص غير و مشخص سابقه همه با که گن آقاي

ميکنند بررسي و کنترل را ايشان طرف از شده ارائه مباحث   

45 با و باشم پذير ريسک ادم يک من که است ممکن حال پوزيشن يک موفقيت % 45 عدد به ميرسم بنده اينکه ديگر نکته يک % 

بشود پوزيشن يک وارد% 60 باالي احتمال با بايد حتما ديگري شخص ولي بشوم پوزيشن يک وارد موفقيت احتمال  . 

 چندين را کارها همه خودشان حتما کنند استفاده گن آقاي و استرولوژي هاي روش از دارند خيال که دوستاني ميکنم خواهش : نتيجه

کنند بررسي و دهند انجام بار  . 

کنم تعريف را موردي يک  : 
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 تمام و را اش هاي تحليل تمام ايشان که چرا ( کاغذي تريدر )دستي تريدر ميگويند گن آقاي به چرا که بود مغزام در سوال اين هميشه

 را ايشان هاي تکنيک تمام وقتي تا است اينجا نکته .ميداد انجام دستي بصورت و کاغذ روي بر و دستي کامال را اش هاي تکنيک

 خيلي و نوشتم برنامه برايش کردام پياده اکسل در را گن مربعات مثال باشم داشته موضوع از خوبي درک نتوانستم نکردام رسم دستي

روز ان بود قشنگي روز ) دادام انجام دستي ايشان مثل کردام شروع اينکه تا کنم استفاده خوب آن از نتوانستم ولي ديگر کارهاي  ) 

بعد پست )برگشتي حرکت تحليل بحث واما  ) 

مرکوري برگشتي حرکت مثل نجومي رخداد يک سابقه کنيم بررسي ميخواهيم حال   

حوت ،..........و اسد ، سرطان ، جوزا ، ثور ، حمل ) است شده تعريف برج 12 البروج دايره در که ميدانيد  ) 

 قرار دسته يک در هم به مشترکاتشان براساس را آنها و ميگيرند نظر در مشترک خواص ها برج اين از بعضي براي حاال خوب

شوند مي بندي دسته هم با را برج سه هر به مربوط عنصر . ميدهند  

و قدرت پر ،( رنج )تحرک کم رنگ، ، منفي ، مثبت : مثل ميگيرند نظر در هم ديگري خواص ها برج اين براي البته ...... 

کنند مي استفاده هايشان تحليل براي خواص اين از تريدرها از بسيار که  

 مي ما استفاده مورد بيشتر که بندي دسته اين ترين اصلي از يکي  اما

از است عبارت باشد  

آب ،)( هوا ، )( خاک ، )( آتش  () 

قوس ، اسد ، حمل هاي برج : آتش  

جدي ، سنبله ، ثور هاي برج : خاک  

دلو ، ميزان ، جوزا هاي برج : هوا  

حوت ، عقرب ، سرطان هاي برج : آب  

نويسيم مي اينطو مثال بطور استرولوژيکي تحليل يک براي  حال   

زير حالت چهار در مرکوري برگشتي حرکت تاريخي اطالعات تست بک   

 مثل هستند آتش خواص داراي که هايي برج اينکه به توجه با ()آب ويا هوا يا خاک يا ) آتش هاي نشانه با مرکوري برگشتي حرکت

 که ديديم ( فروردين )حمل برج در اگر يعني ببينيم ها ماه اين در بازار از يکساني حرکت بايد زياد احتمال به ما قوس – اسد – حمل

 مرداد )اسد هاي برج در را حرکت اين بايد زياد احتمال به گذاشته تاثير بازار بر نوعي به و شده برگشتي حرکت يک وارد مرکوري

ببينيم هم( آذر )قوس و(    

 هم ما اگر پس ميکند صدق که ديديم را مورد اين سال 6 در و کرديم کنترل مشخص سهم يک براي سال 10در را مورد اين واگر

شد خواهد تکرار شکل همان به مجددا درصد60 احتمال به کنيم استفاده آن از بخواهيم آينده سال براي مجددا  

 ترکيبات ) مورد يک سال يک و مورد سه سال 6 بوده درست مورد دو سال 3 مثال موضوع به رياضي ترکيبات کردن اضافه کمي با

کنيم تر محدود و تر دقيق را درصد عدد کرد درست شود مي که ديگري  ) 

http://abcbourse.ir/


 
 
 
 

 

 

2011 اگوست 7 تا شده برگشتي مسير وارد که 1991 سپتامبر 14 تاريخ از : ديسني والت سهام براي را مرکوري برگشتي حرکت  

روز 7 و روز 14 و روز يک هاي حالت براي )شود مي اصلي مسير وارد که ) 

ميشود يرگشتي مسير وارد آتش عناصر با مرکوري :1  : 

44.7 قيمت رفتن باال احتمال : برگشتي حالت از بعد روز يک  % 

65.8 قيمت رفتن باال احتمال : برگشتي حالت از بعد روز 14  % 

43.6 قيمت رفتن باال احتمال : اصلي مسير به برگشت از بعد روز 7  % 

 

ميشود يرگشتي مسير وارد خاک عناصر با مرکوري :2  : 

37.5 قيمت رفتن باال احتمال : برگشتي حالت از بعد روز يک  % 

57.5 قيمت رفتن باال احتمال : برگشتي حالت از بعد روز 14  % 

51.2 قيمت رفتن باال احتمال : اصلي مسير به برگشت از بعد روز 7 % 

 

 

ميشود يرگشتي مسير وارد هوا عناصر با مرکوري :3  : 

42.5 قيمت رفتن باال احتمال : برگشتي حالت از بعد روز يک % 

52.5 قيمت رفتن باال احتمال : برگشتي حالت از بعد روز 14  % 

43.6 قيمت رفتن باال احتمال : اصلي مسير به برگشت از بعد روز 7 % 

 

 

ميشود يرگشتي مسير وارد آب عناصر با مرکوري :4  : 

47.5 قيمت رفتن باال احتمال : برگشتي حالت از بعد روز يک  % 

54.3 قيمت رفتن باال احتمال : برگشتي حالت از بعد روز 14  % 

45.7 قيمت رفتن باال احتمال : اصلي مسير به برگشت از بعد روز 7 % 
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باشد مي نجومي رخداد هر در قيمت تغييرات( درصد )ميزان است کردن کنترل قابل که بعدي مورد  

ديزني سهام براي اصلي مسير به بازگشت و مرکوري برگشتي حرکت از حاصل تغييرات ميزان قبل مثال براي  : 

 

بود خواهد قيمت تغييرات متوسط % 0.04 شود برگشتي مسير وارد اصلي مسير از :1  

بود خواهد قيمت تغييرات متوسط% 0.55 شود اصلي مسير وارد برگشتي مسير از :2  

 

جزئيات اين تعيين از پس کنيم استفاده معامله يک براي مرکوري برگشتي حرکت از بخواهيم اگر پس خوب   

 که است منتقي اصال که کنيم مي حساب حال و ريسکسي چه با بکنيم توانيم مي سود مقدار چه حدودا تريد اين در که دانيم مي حال

خير يا شويم معامله اين وارد  . 

 هم ضررشان دليل اوقات گاهي هم شايد )بشوند مربوطه پوزيشن وارد حتما که کنند مي تحليل هميشه دوستان از بعضي شايد : نکته

 نتيجه شايد ، خير يا هست منطقي ايا شويم معامله اين وارد ميخواهيم سود مقدار چه ازاء در که کنيم بررسي اول ولي ( باشد همين

نشويم معامله اين وارد اصال که شد اينطور ما تحليل  . 

ميکنيم کار سهم تا چند با ما مگه معموال ولي بيايد سخت و زياد نظر به کمي کارها اين انجام ظاهرا شايد : نکته  . 

 هم کرديم کار فاندامنتال هم جوري يک واقعه در بياوريم در سهم ان بم و زير تمام بشويم پوزيشن يک وارد اينکه از قبل خوب

 اين يکبار فقط سهم هر براي پس کنبم حساب دوباره که نيست نيازي و داريم را اطالعات اين خوب بعدي دفعات براي و تکنيکال

ميکنيم روز به را قبلي اطالعات ففط بعد دفعات و کنيم مي اوري جمع را اطالعات  . 
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 دوتا سوال

خطي؟ ميگن چرا. 1   

کجاست؟ مدور و خطي کاربرد .2  

 طول ، ان بلعکس يا و کرد تبديل( درجه )جغرافيايي طول به را قيمت بلعکس و خطي به مدور زودياک تبديل روش با توان مي }

 که چپ و راس سمت شکل براي است فرمت يا نامگذاري نوعي بيشتر بينيد مي هم شکل در که همانطور البته قيمت به را جغرافيايي

باشيم داشته را سياره هر گرفتن قرار محل دايره يک روي بر که نيست نياز ديگر شويم مي محاسبه وارد وقتي   

دارد قرار تاروس دقيقه 12 و درجه 23 در مرکوري مثال بنويسيم آدرس بصورت را سيارات گيري قرار محل توانيم مي بلکه  

 دهي آدرس فرمت يک با خطي زودياک در ولي ميدهيم نشان دايره روي بر را سياره گيري قرار محل مدور زودياک در پس

نويسيم مي زودياک دايره روي بر را سياره آدرس مشخص  

 قيمت آدرس هر يعني کرد پيدا را آدرس آن با متناظر قيمت توان مي جدول به مراجعه از پس براحتي دهي آدرس فرمت اين با حال

دارد را خود به مربوط  

کنيم  بررسي را بلعکس و جغرافياي طول و قيمت تبديل روش مثال يک غالب  در-1  

است کرده مشخص قيمت براي را درجه 360 تا درجه 0 متناظر قيمت جدول اين  { 
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است قيمت به مربوط اول ستون چهار کرديد دانلود که فوق جدول در  

زودياک برج در جغرافياي طول به مربوط بعدي ستون دو  

باشد مي البروج دايره در( کامل)اصلي جغرافياي طول به مربوط هم اخر ستون   

{کنيد دقت زير شکل به  
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.  

ميکند؟ تغيير ساله هر يا است ثابت جدول اين  

؟ 1175 و 815 و 455 و 95 مثال شده چطور. است اومده کجا از ميدهيد موردش در کوچکي توضيح يک ضراب و اعداد اين  
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 از حال در چه و گذشته در چه که داليلي از يکي اصل در و کند نمي تغيير و است ثابت جدول اين پرسيده شد که اول سوال باره در

است آن بودن ثابت بخاطر ميشود استفاده زودياک   

 و ميکرد تغيير سيارات حرکت دليل به کنند کار خواستند مي آسمان در اي پديده هر با چون باستان دوران در شناسان ستاره و منجمان

کردن پيدا يا کردن درست فکر در که بود اينجا از   

 درست که خودمان شمسي تقويم همين مانند دهند انجام را خود کارهاي از بسياري بتوانند و نکند تغيير و باشد ثابت که بوداند چيزي

است ثابت بهار اول که است زودياک هاي برج به منطبق  

 76 هر زمين وضعي حرکت و اي سياره هاي تکان علت به که شده کشفي گذشته دهه چند در البته همينطور هم سال فصول ساير و

در که شود مي ايجاد تغيير زودياک هاي برج در درجه 1 سال   

است بودن ثابت بر فرض ما براي و است تاثير بي..... و بازار مثل هاي کار  . 

 

 ديگر معامالتي يا پولي واحد هر يا دالر يک معادل دايره درجه هر که است صورت اين به اعداد محاسبه نحوه : دوم سوال مورد در

بنابراين ( دالر کنيم فرض )باشد مي داريم که  

آريس درجه 0 يا اول روز = دالر 0 = دايره 0   

بهار اول روز = آريس درجه 1 يا اول روز = دالر 1 = دايره درجه 1   

ارديبهشت اول روز = تاروس اول روز = دالر 31 = دايره درجه 31  

 اول روز = آريس درجه 0 يا اول روز دوباره = دالر 360 = برسيم درجه 360 يا 0 نقطه به دوباره و بزنيم دايره دور به بار يک تا

 بهار

بنابراين دارد قرار قبلي دايره همان روي کنيد تصور که شويم مي دوم دايره وارد کنيم عبور 360 از اگر حال  

مهر اول روز = ليبرا درجه 0 = دالر 540 = دوم دايره از 180 يا 0 از درجه 540 ميشود که دوم دايره در  

بهار اول روز = آريس درجه 0 يا اول روز دوباره = ميشود دالر 720 معادل که 720 = 360 = دوم دايره انتهاي تا  

ميرويم جلو را جديد هاي دايره هست نياز جائيکه تا صورت همين به   

است کاري روزانه محاسبات در کار راحتي براي فقط جدول اين   

مطلب ذهني تصور براي گذاشتم شکل يک  

http://abcbourse.ir/
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