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 حجم معامالترازهای  :دومجلسه 
 سید امید موسوی مدرس:

 برای دریافت فایل جلسات بعد و یا شرکت در دوره می توانید از یکی از راه های زیر اقدام کنید:

 OmidAnalyzerBot@  دنبال کردن ربات اطالع رسان تحلیلگر امید در تلگرام:  

 https://telegram.me/BixoViser :  دنبال کردن کانال تحلیلگر امید )بیکسووایزر( به آدرس

 نرم افزار اندروید تحلیلگر امید )روی عکس زیر کلیک کنید( نصب
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 به نام خدا

  یزاران عزبا سالم خدمت دوستان و همک

خب چند وقتی هست که کالس ها برگزار نشده و دلیلش هم که مشخص بود. بازار بسیار افتضاح بود و دوستان 

 همه کم حوصله!

البته چیزی که مسلم هست االن فرصت یادگیری است. وقتی بازار ترند پیدا کرد فقط باید از مهارت هایی که 

 ضررتون رو جبران و به سود خوبی برسید... یاد گرفتید استفاده کنید و در حداقل زمان

 

 می دهیم:آموزش حجم معامالت به سواالت زیر پاسخ  دومدر جلسه 

 

 حجم ییدمقاوت با تا یا یتحما یشکست قطع تشخیص 

  سهامنقدشوندگی 

 تاثیر قیمت بر حجم معامالت 

 مهم تر از  یاتیمال یها و مقام ها یسازمان بورس، کارگزار یمعامالت برا حجم چرا

 ارزش معامالت است؟

 مناسب تر هستند؟ یگذار یهسرما یکمتر برا قیمت با سهام چرا 

 آشنایی با اندیکاتورهای حجمی 

 بررسی آماری رابطه افزایش قیمت و افزایش حجم 

 

برای دانلود فایل جلسه اول آموزش حجم معامالت روی اگر فایل جلسه اول رو مطالعه نفرمودید 

 عکس زیر کلیک کنید.

 

 

 

 

 :اولجلسه 

 1آموزش حجم معامالت 

http://s3.picofile.com/file/8221880576/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf.html
http://s3.picofile.com/file/8221880576/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf.html
http://s3.picofile.com/file/8221880576/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf.html
http://s3.picofile.com/file/8221880576/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf.html
http://s3.picofile.com/file/8221880576/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf.html
http://s3.picofile.com/file/8221880576/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf.html
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 حجم معامالت در شکست حمایت و مقاومت

 شاید براتون سوال پیش اومده باشه چطور بفهمیم که حمایت شکسته شده؟

 ضرر فعال شده؟چطور بفهمیم حد 

 آیا االن سهم باالی مقاومتش تثبیت شده که من وارد سهم بشم؟

این سهم در پولبک اگر حجم کمی  مقاومت خودش رو با حجم سنگین می شکند. حالفرض کنید سهمی 

 بزنه شما چه برداشتی می کنید؟

زده به اون مقاومت. به عکس زیر دقت کنید: سهم خودرو بعد از شکست مقاومت یک برگشت  پولبک چیست؟

 دوباره اون قیمت رو لمس کرده و مجددا رشد کرده. نکته قابل توجه اینه که حجم در پولبک کم شده!!!

 

پولبک به این معنی هست بعد از شکست مقاومت و رد شدن از اون یکی سری افراد شک میکنن که آیا واقعا 

 مقاومت شکسته شد؟ 
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 ؟آیا این سهم اینجا ارزش خرید داره

 آیا ممکنه سهم برگرده؟

برای همین خریداران پشیمان میشن می زنن تو سر و کله خودشون ... خب چون مطمین هم نیستند نمی 

فروشند!!! فقط نگاه می کنن به تابلو... حاال اگر قدرت فروشندگان کم باشه در نتیجه حجم معامله در پولبک 

 کم میشه و این تایید کننده شکست مقاومت هست...

خیلی زیاد بود. در  خریدارن. یا به عبارتی قدرت داشت خریدارخیلی  مقاومتاین سهم در شکستن پس خب 

به فروش سهم نشدند )اگر می فروختند که حاضر خریدران دست نگه داشتن فروشنده ها هم پولبک هم که 

  سهم حجم باالیی می خورد!(

ته مقاومت رو شکس... خب مسلما سهم نخورد م حجم سهم در برگشت یا پولبک یا نقطه پشیمانی هبنابراین 

 حاال با خیال راحت خودرو رو می خریمبیشتری می کنه...  و باالی اون تثبیت شده و رشد

 نمودار رو بررسی کنیم... دوبارهبذارید 
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 پس این که بگیم حمایت شکست یا فالن سهم حد ضرر زد بدون در نظر گرفتن حجم معامالت

  هست.بی معنی  

 واستون یک ماجرا رو تعریف کنم ...بذارید 

 حمایت ه هنوزتا حجم خورد 20000فالن سهم  استاد گفتزنگ زد می به بنده  یک سهامدار صبور

 م زیادی هم نبوده...و حج هشکستنرو 

 بهشون گفتم قربان چه سهمی؟

 درازک )آخرش ما نفهمیدیم این درازه یا کوچک است؟( یک سهم دارویی رو گفتن مثالایشون 

 برگه سهم در روز. 11000انگین حجم ماهیانه این سهم هست خب شما یک بررسی ساده بکنید می بینید می

 3000تا از درازک  20000حجم باالیی هست. در صورتی که ایشون براش  20000بنابراین برای این سهم 

 تومنی یکی بود!!! 70از تکمبا  20000تومانی با 

درصد(.  95ر سطح اطمینان برای سهام کوچک حجم بی تاثیر میشه )تاثیرش معنادار نیست دنکته کنکوری: 

پس می تونیم بگیم برای سهام کوچک نفوذ زیر قیمت حد ضرر به منزله شکستن اون هست. یعنی حجم بی 

 تاثیر هست...

 این نکته زیبا رو باهم مرور کنیمپس یکبار دیگه 

ر گران دمقاومت با افزایش زیادی در حجم معامالت گذر کند و پشیمانی معامله یااگر قیمت از سطح حمایت 

 .مقادیر حجمی کم صورت بگیرد، نتیجتاً انتظارات جدید حکمفرما خواهد شد

مقاومت یا حمایت باید با حجم باال شکسته شوند. یعنی در هنگام عبور از حمایت یا مقاومت حجم باال باشد. 

مقاومت یعنی خریدارن قدرت باالیی دارند. خب بعد از شکست مقاومت یک عده می  در این صورت مثال در

 باشه! شینن با خودشون فکر میکنن نکنه االن مقاومت شکسته نشده

 !چی؟ سهم برگرده پایین اگه 

 من صبر کنم یا بفروشم االن؟
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بک الحا میگیم پولخالصه این وسط یک عده تصمیم به فروش می گیرن و باعث میشن قیمت کم بشه. اصط

زده سهم به مقاومت شکسته شده. نکته مهم در پولبک اینکه که باید تعداد کسانی که پشیمان شدند کم 

باشن. یعنی باید حجم معامالت کم باشه در پولبک در اینصورت تاییده. اما در صورتی که حجم نادمین باال 

 باشه سهم دوباره برمی گرده زیر نقطه مقاومت.

میگن باید صبر کنید تا سهم باالی مقاومت تثبیت بشه بعد بخریم. برای اینکه بفهمیم تعداد پشیمان  برای اینه

 ها زیادن یا نه!!!

فکر کنم مفهوم شکست حمایت و مقاومت نهادینه شد در وجودتون. کال هیچ وقت به هیچ کس نگفتم این 

تحلیل میکنم و ایچی و استوک و واگرا و مطلب رو حفظ کن. چون اعتقادم اینه من وقتی دارم یک سهم رو 

الیوتش و روندش میکشم و به خورد مردم میدم باید بفهمم دارم چیکار میکنم. باید تناقضات رو درک کنم... 

 باید اونایی که تایید کننده هستن و بتونم از بقیه تشخیص بدم ... 

 نظرات متفاوت...خب می بینیم که تا چشم کار می کنه تحلیلگر تو بازار داریم با 

 اما مسلما شما تحلیلگرانی خواهید بود که مفاهیم رو یاد گرفتید نه اسم ها رو...

 مفهوم پولبک رو یاد گرفتیم.

 فهمیدیدم چه موقع سهم حد ضرر زده. چه موقع می گیم حمایت یا مقاومت شکسته؟

 

 کنید حاال یک تحلیل برعکس هم داریم که به عنوان تکلیف میدم روش حسابی فکر

آیا میشه ما برعکس عمل کنیم و بریم بگردیم نقاطی در نمودار که حجم باالیی خوردند رو پیدا کنیم و در 

 مورد حساسیت این نقاط بحث کنیم؟ این نقاط در تحلیل های ما اهمیتی دارند؟
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 قابلیت نقدشوندگی: معیاری برای انتخاب سهام

  

که  . سهامیاون سهم هستیکی از معیارهای اصلی در سرمایه گذاری کوتاه مدت قابلیت نقد شوندگی مسلما 

عامله . حجم و تعداد مدر بازار خریداران زیادی دارند و پرمعامله هستند از قابلیت نقدینگی بیشتری برخوردارند

 باال )به صورت نسبی نه مطلق(، نشان از نقدشوندگی باال در سهام دارد.

ایا فرایند تغییر قیمت از معامالت روز قبل سهام نیز می تواند تاثیر پذیرد یا خیر؟پاسخ به این سواالت قسمتی 

 از این تحقیق را تشکیل می دهد.

پس یکی دیگر از کاربردهای حجم معامالت را متوجه شدیم. انشاهلل در فرصت های بعدی یک فرمول خوب 

 سهام در نرم افزار آنالین فارابیکسو ارایه می دیم. برای محاسبه نقدشوندگی و رتبه بندی

به این ترتیب شما هر وقت خواستید سهمی رو بخرید اول نگاه می کنید این سهم کجای لیست قدرت نقد 

 شوندگی هست؟

داشت نخرید بعد بیاید تو صف فروش گیر کنید و بگید عجب سهم رو در بازار  450بین  350خب اگر رتبه 

 بازایه...

 

 قیمت سهم بر حجم معامالت تاثیر گذار است؟آیا 

در این حالت به دلیل  .بدنتغییر  شون روقیمت سهام خود توننشرکت ها از طریق افزایش سرمایه می 

 چه قیمتی در این حالت مناسب است؟حاال  .ی کنهافزایش سرمایه قیمت سهام تغییر م

 خب ما این جا دو شرط اساسی داریم:

سهام باید در سطحی باشه که از ریسک تغییر قیمت کمتری برخوردار باشه!  مقدار عددی قیمت .1

 )بله قیمت سهم در نوسانات قیمت بسیار مهم هست. در ادامه توضیح میدم(

 

 افزایش قیمت نباید موجب کاهش میزان معامالت سهام شرکت شود.  .2

 

 بذارید بیشتر توضیح بدم. 

 

درصد  95دار عددی قیمت سهام رابطه ی مستقیم دارد. )با انحراف معیار قیمت روزانه ی سهام با مق

 اطمینان( 

 95تومنی دارند! )با  5000تومنی نوسان خیلی کمتری نسبت به سهام  100بازم به عبارت ساده تر سهام 

 درصد اطمینان(
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 نم(.میک)تحقیق باال توسط دوست خوبم امیرنیکبختی به عنوان پروژه ارشد انجام شده که ازشون تشکر 

یک نکته بگم: بعضا شاید فکر کنید وقتی یک سهم گرون میشه خب درسته تعداد سهام کمتری معامله 

میشه ولی ارزش معامالت روزش تفاوتی با قبل نمی کنه. باید بهتون بگم سخت در اشتباه هستید و این 

کم خواهد شد. دالیل رابطه خطی نیست. سهمی که قیمتش افزایش پیدا می کنه حتی ارزش معامالتش هم 

ی بینه. دنبال سهم ارزون تر بسیار متعددی داره که یکیش اینه که ذهن تریدر اون قیمت رو پر ریسک م

 هست.

تومن تفاوت معناداری در حجم معامالت دارند با سهام باالی  500به عنوان مثال تو بازار خودمون سهام زیر 

 تومان. 500
 

سک تغییر قیمت کمتر و حجم معامالت باالتری خب پس سهام با قیمت ارازن تر ری

دارند که هر دو این ها باعث میشه افزایش سرمایه بسیار جذاب باشه واسه یک 

 شرکت.
 

 اهمیت حجم معامالت برای سازمان بورس و ...
اهمیت نکته مهم دیگه اونچه که برای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران و مقام های مالیاتی حائز 

هست، حجم مبادالت است. زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمان های مذکور بر اساس تعرفه هایی از حجم 

مبادالت تعیین می شه و در واقع تمام اون ها بیش از انچه که از افزایش یا کاهش قیمت سهام سود ببرند از 

 حجم مبادالت سود می برند.

اقتصاد کالن نیز اهمیت داره. هرچه حجم مبادالت بازار در اقتصاد بررسی حجم مبادالت بازارها از دیدگاه 

یک کشور بیشتر باشه سهم بزرگتری از اون اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری در ان 

 اقتصاد داره.

یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجود کشور به سوی فعالیت های تولیدی و سرمایه 

ذاری های سالم است و واضح هست که افزایش حجم مبادالت در بورس نیل به این اهداف را هموار می گ

 سازد!
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 ی حجمیاندیکاتورها

اولین اندیکاتور حجمی رو در جلسه پیش معرفی کردم که خیلی ساده حجم ها را به صورت هیستوگرام نشون 

 میداد.

م یک حجم مبنا در نظر می گیریم. مثال حجم مبنا برای خب کمی اندیکاتور رو پیشرفته تر کنیم. برای سه

میلیون در نظر می گیریم. حال هر روز اختالف حجم معامالت با حجم مبنایی که در  5سهم خودرو را عدد 

 نظر گرفتیم رو محاسبه و با اعداد روز قبل جمع کنیم.

میلیون برگه سهم بوده و عدد  9و  7، 4روز خودرو به ترتیب  3به عنوان مثال در جدول زیر حجم معامالت 

 شده است. 5روز برابر با  3اندیکاتور بعد از 

 

 عدد شاخص حجم مبنا –حجم معامالت  حجم معامالت

 1- میلیون 1منفی  میلیون 4
 1+ میلیون 2مثبت  میلیون 7
 5+ میلیون 4مثبت  میلیون 9

 

شکل تغییر کرده. اصال کاری به مقدار اون نداریم که این روند تغییرات به ما نشون میده که حجم سهم به چه 

 هست. مهم نرخ تغییرات این اندیکاتور هست. 5عدد 

 نام داره. یعنی شاخص حجمی متوازن شده. On Balanced Volumeیا  OBVخب این اندیکاتور 

گر ع می کنیم و ابطور مثال اگر قیمت کاهش یافته باشد حجم روز را با عالمت منفی با حجم مبنا )قبلی( جم

همان طور که در م. ینکعالمت مثبت با حجم قبلی جمع میقیمت افزایش یافته باشد حجم معامالت روز را با 

 از مقدار عددی آن مهمتر است. OBV روند تغییرات حجم متوازنباال گفتم 

 

در کتاب جدیدش به  1962در سال  (Joseph Granvilleاین اندیکاتور مفید اولین بار توسط جوزف گرانویل )

معرفی شد. چیزی که باعث می شود که حجم  "گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه کلید جدید"نام 

( بسیار سودمند باشد این است که از نظر دیداری به شما کمک می کند که جریان OBVمعامالت تعادلی )

 قیمت مقایسه اش کنید. و با حرکات حجم معامالت را به خوبی مشاهده کنید
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مشخص کنید. به عنوان مثال  OBVتمامی نکاتی که در مورد حجم گفته شد را می توانید روی اندیکاتور 

 بررسی کنید آیا حجم در جهت قیمت تغییر کرده است یا خیر؟

است بسته به اینکه از چه رقمی شروع شده  OBVاهمیت دارد نه رقم آن. اعداد  OBV: تنها جهت نکته مهم

 تغییر خواهد کرد. تنها به روند آن توجه کنید نه به رقم آن. 

جهت خب این اندیکاتور در حقیقت یک خط است که جهت حرکت آن مهم است. همان طور که گفتیم اگر 

 هماهنگ بودند بدین معنی است که حجم تایید کننده حرکت سهم است. OBVحرکت قیمت و 

 
 

 رسید االن چیه؟ خب اولین نکته ای که به ذهن تون

 یعنی هشدار برای تغییر روند!!! OBVواگرایی بین روند قیمت و   !درسته

این نکات رو کامل در جلسه اول رازهای حجم معامالت تدریس کردم. اگر متوجه نشدید لطفا مجددا جلسه 

 اول رو مطالعه کنید.

افراد مختلف اصالح شده و دقت و در طول زمان، فرمول محاسبه این اندیکاتور به اشکال مختلف توسط 

تبدیل شده. کارکرد این اندیکاتور به  "MFI"عملکردش افزایش پیدا کرده و به اندیکاتور پیچیده تری به نام 

 شکل زیر هست:

 اندازه گیری میزان فشار در بازار .1

 تاییده یا اخطار به روند کنونی بازار .2
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  آماری رابطه حجم و قیمتبررسی 

انده یک بررسی آماری بکنیم بر روی اینکه آیا قیمت و حجم رابطه معناداری با خب بذارید در فرصت با قیم

 هم دارند؟

 درصد معنادار است؟ 95آیا این رابطه در سطح اطمینان 

خب برای اینکار میایم یک آزمایش طراحی می کنیم. ابتدا میایم نسبت افزایش یا کاهش قیمت سهم ها در 

روز پیش و می بینیم قیمت سهم چند بوده؟ با امروز  5یقا بر می گردیم به هفته اخیر رو محاسبه می کنیم. دق

 مقایسش می کنیم و درصد رشد یا افت هر سهم رو محاسبه می کنیم!

 خب همین کار رو برای حجم معامالت همه سهام نیز انجام می دیم.

 عدد داریم. 2حاال ما برای هر سهم 

 عدد اول: نسبت تغییرات قیمت

100%Pr 



LastWeel

LastWeekToday

P

PP
iceChange

 

 عدد دوم: نسبت تغییرات حجم

100% 



LastWeel

LastWeekToday

V

VV
geVolumeChan

 

 

 

 دسته تقسیم می کنیم: 3خب حاال میایم کل بازار رو به 

 (High Volume) سهامی که حجم معامالت باالیی دارند .1

 (Middle Volume) سهامی که حجم معامالت متوسط دارند .2

 (Low Volume) سهامی که حجم معامالت پایینی دارند .3

 میخوایم بررسی کنیم ببینیم تغییر قیمت هیچ ربطی به تغییر حجم داره آیا؟ ما در حقیقت
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برای این کار باید بررسی کنیم باید ببینیم دسته اول که افزایش حجم داشتن نسبت به هفته قبل میانگین 

درصد  3که به طور میانگین سهم وجود داره  150چقدر افزایش قیمت داشتند؟ شما فرض کنید در این دسته 

 افزایش قیمت داشتند نسبت به هفته قبل.

 1( رو نیز بررسی می کنیم می بینیم میانگین درصد افزایش قیمت اون ها Low Volumeدسته سوم )

 درصد بوده.

 خب بررسی کنیم ببینیم آیا تفاوت معنادار هست؟

 قیمت این دو دسته صفر باشه، یعنی:فرضیه صفر رو این می گیریم که اختالف میانگین افزایش 

 

باشه باید از استنتاج بزرگ نمونه ای برای مقایسه میانگین  30در حقیقت اگر تعداد سهام دسته های ما بیش از 

 دو جمعیت استفاده کنیم.

 متوجه بشید که آیا حجم معامالت در افزایش قیمت موثر است؟ tخب براحتی می تونید با استفاده از توزیع 

 ابطه ها هم میذارم براتون.ر
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 هم از رابطه زیر می تونیم محاسبه کنیم: tو مقدار 

 

روش بهش اضافه کردیم. حتی سیگنال های خرید و ف یکار کردیم و موارد خاص MFI خب ما روی اندیکاتور

وی سامانه ردر حال پیاده سازی این اندیکاتور بسیار پیشرفته نکته مهم این هست که  حجمی نیز صادر میکنه.

فارابیکسو هستیم که انشاهلل بزودی به رایگان شما می تونید ازش استفاده کنید و قدرت حجم معامالت آنالین 

 رو درک کنید.

ت نام و برای ثبفارابیکسو یک سامانه آنالین معامالتی هست... یک کارگزاری جدید با امکانات بسیار نوین.  

 و می تونید از لینک زیر اقدام کنید:سکنالین فارابیاز امکانات سامانه آاستفاده رایگان 

https://www.irfarabi.com/signup/ref/777 

 حتما یک نگاه به این ویدیو هم بندازید!!!

http://www.aparat.com/v/uUGpc 

 شبتون خوش و موفق باشید

فایل پی دی اف این آموزش هم تا چند روز آینده آماده میشه. هر سوالی هم دارید می  یادآوری: طبق روال

 تونید بپرسید در مورد مطالب تدریس شده بنده هستم در خدمتتون.

به مشتریان خدمات بسیار بی نظیری در کارگزاری فارابی در حال ارایه ما های بسیاری برای شما عزیزان داریم. ضمنا آموزش 

 هستیم که اکثر اون ها هم رایگان هستند.

 ضور شما در کنار خودمون هستیم و تضمین می کنیم که شگفت زده خواهید شد!حمنتظر 

ا ه یژگیو یننظر ما ا از .شود یبه آن اضافه م یدیجد یژگیدر حال ارتقاست و هر روز و یکسوساختار فاراب

 شود: یم یدفلسفه تول یکتنها با 

 

 بازار یتمام فرصت ها تسخیر یبرا یابزار وسعهت
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 از ویژگی های فارابیکسو:برخی 

 و به روز یزمتما یکاربر تجربه .1

 ها سفارش ثبت و ارسال در سرعت .2

 اه یحرفه ا یازن به پاسخ .3

گر و مشاور هوشمند همراه شما جهت کمک در  یه(: توصBixoViser) یزروا یکسوب .4

 (یدکن یککل یرز ینکل یرو یلممشاهده ف یو فروش )برا یدخر یماتتصم

ندل ک یها و الگوها ییواگرا یرمدرن نظ یکالتکن ی)با الگوها یشرفتهبان متفاوت و پ یدهد .5

 (یکیاست

 یلترهااز ف یسیبرنامه نو ینهدر زم یتخصص یچشما: )بدون ه یها یازن یساز یخصش .6

 .(یدچشم به هم زدن رصد کن یکاستفاده و بازار را در 

 (ینیتضم یها یگنال)س یدام یلگرتحل یماز خدمات ت یگانرا ستفادها .7

 یلحظه ا یانو امکان مشاهده سود و ز یا لحظه پورتفو .8

 در سامانه یحقوق -یقیاطالعات حق یشنما .9

 یبوردکامل بدون استفاده از ک یدخر مکانا .10

 دوره های آموزشی متعدد به صورت حضوری و مجازیبرگزاری  .11

 اعتبار به مشتریاناختصاص  .12

 ساعته مشتریان 24/7پشتیبانی  .13

 )گاوهای بازار( ندر انتهای هر روز جهت بررسی تحلیلگرا لیست بهترین سهام بازار ارایه .14

 هات لیست روزانه و گزارش های آماری از بازارارایه  .15

 ... کافیست امتحان کنید.ده ها امکان دیگرو 

 ثبت نام همین حاال روی عکس زیر کلیک کنید و تمامی مراحل رو به صورت اینترنتی و رایگان انجام دهید:برای 

 

 ادامه چند عکس از محیط سامانه و خدمات ما آمده است:در 
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 کلی از محیط صفحه آنالین:تصویری 

 

 از آخرین سیگنال:تصویری 
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 نتی و رایگان انجام دهید:ثبت نام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید و تمامی مراحل رو به صورت اینتربرای 

 

 ثبت نام:لینک 

https://www.irfarabi.com/signup/ref/777 

 

ه (، فعال و آمادیرسم یرو غ ی)رسم یلو تعط یکار یروزها یهنرم افزار در کل یکالکترون یبانیبخش پشت

 .باشد یم یشما سروران گرام یبه درخواست ها ییپاسخگو

@EbrahimSalman 

 

 

 موسوی: اطالعات تماس مهندس

omid3593@gmail.com 

@seyedomidmousavi 

 

 

 )کافیست روی عکس ها کلیک کنید(:  در شبکه های اجتماعی دنبال کنید ما را

 

 

 

 

https://telegram.me/joinchat/AyZy4TwSzB5ro9OYhygvZw
https://instagram.com/boursebixoviser
http://www.aparat.com/omidanalyzer
https://telegram.me/OmidAnalyzerBot
http://www.aparat.com/v/uUGpc
https://www.irfarabi.com/signup/ref/777
https://telegram.me/seyedomidmousavi
mailto:omid3593@gmail.com
https://telegram.me/seyedomidmousavi
https://www.irfarabi.com/signup/ref/777
http://abcbourse.ir/

