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 (3) پول یشناسیهست باب در بیرق یهاهینظر  یابیارز 
  پول یمحور  کارکرد :ومس مبحث

 حسین درودیان
 

 نیب اختالف مورد یجد موارد از یکی پول یشناسیهست با مرتبط موضوعات
 ییهاربخشیز به خود یاختالف مبحث نیا. است یاجتماع دانشمندان

 طرح ازمندین و مفصل ییمحتوا دربردارنده کی هر که است کیتفکقابل
 و «پول تیماه» یبررس به( 1) ۀشمار نوشتار در. است مستقل یمباحث

 ارزش» رامونیپ بحث به( 2) شماره نوشتار در و آن رامونیپ موجود مناقشات
 ،پول یشناسیهست از مبحث نیآخر عنوانبه قسمت نیا در. میپرداخت «پول

 .گفت میخواه سخن آن مرسوم یکارکردها نیب از پول یاصل کارکرد به راجع

 

 مباحث باب در نیشیپ نوشتار دو در
 اهدگید ای کردیرو  دو وجود به پول یشناستیماه

 ،یولپ ۀشناسانیهست سؤاالت به پاسخ در یاساس
 ارهاش «یاعتبار  یۀنظر » و «ییکاال  یۀنظر » یعنی

 «کاال» کی مثابهبه را پول ییکاال  یۀنظر . میبود کرده
 کی نعنوابه که کندیم یتلق «یکیز یف یئیش» و
 و یبازار  وانفعاالتفعل تحت «یاقتصاد ۀدیپد»

 یمقبول مبادله ۀواسطبه یخصوص یهازهیانگ
 کی نه پول دوم کردیرو  در اما. است شده لیتبد

 «املموسن یتیموجود» بلکه یکیز یف یئیش ای کاال
 مثابهبه که شده یتلق «یاعتبار  یارابطه» و

 فهم و درک( یاقتصاد نه و) «یاجتماع یادهیپد»
 هب یمتک آن یبقا و وجود که معنا نیا به شودیم

 شارز  خصوص در. است یاجتماع مانیپ ای توافق
 به را پول ارزش ییکاال  یۀنظر  که شد روشن زین پول

 در) نآ ییکاال  ۀپشتوان ای یپول ۀماد ییکاال  ارزش
 یر اعتبا یۀنظر  اما کرده منتسب( یکاغذ پول مورد

 آن، یارزشمند و پول ارزش نیب کیتفک با
 یاجتماع تبایترت به را پول یرفتگیپذ ای یارزشمند

 نیا قوام که دهدیم ارجاع یعموم رشیپذ و
 . است ناشر اعتبار ،یعموم یرفتگیپذ

 دو نیا نیب مهم یاختالف محور نیسوم

 نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس
 36 ۀشمار  جستار وم،س سال ؛«نیمب یجستارها»

 5/8/9314:  انتشار خیتار 
ISSN 2345-2382  



   

.pdf63ostarj/3Vol.mrsi.ir/jostar.http:// 

 

2 

 ردازانپهینظر  مکتوب اتیادب یال البه از که کردیرو 
 کارکرد از هاآن ریتفس به مربوط است، یر یردگ قابل
 یدارا متعارف، اتیادب در پول. است پول یاصل
  2ارزش سنجش اریمع ، 1مبادله ۀواسط کارکرد سه

 عموم نیب در آنچه. است  3ارزش ۀر یذخ ۀلیوس و
 ،است شدهشناخته و موردقبول پول عنوانبه مردم
 یعنی است یژگیو  سه نیا واجد الزاما   و حتما  

 تهداش را پول عنوان یزیچ که کرد تصور توانینم
 شر یموردپذ واسطه عنوانبه مبادالت در اما باشد،

 ای نشود دهیسنج آن برحسب هاارزش ای ردینگ قرار
 دیخر  قدرت و ارزش حفظ با مترادف آن ینگهدار 

 که دیپرس را سؤال نیا توانیم ن،یباوجودا. نباشد
 و یاصل کارکرد دیبا را کارکرد سه نیا از کیکدام

 دانست؟ پول ۀجوهر  و حاق با مرتبط و یمحور 
 زا کیکدام است یمتک آن بر پول« 4تیپول» آنچه

  است؟ سه نیا
 آن بهتر طرح یبرا و سؤال نیا حیتوض در

 از یکی یفایا ایآ که شد وارد چهیدر  نیا از توانیم
 از ریغ) گرید یکاالها ۀعهد از کارکرد، سه نیا

 یزیچ که کرد تصور توانیم یعنی د؟یآیبرم( پول
 د؟کن فایا را، فوق یکارکردها از یکی پول، از ریغ

 مثبت سؤال نیا پاسخ که میبرس جهینت نیا به اگر
 پول از ریغ ییکاال  که کرد تصور بتوان یعنی است،

 نگاهآ  کند، فایا را پول یاصل کارکرد سه نیا از یکی
 را پول قتیحق و جوهره کارکرد، آن که گفت دیبا

 در پول تیپول ن،یشیپ ریتعب به ای کندینم منعکس
 هک پژوهش سؤال پس. ستین نهفته کارکرد آن

                                                             
1. Medium of Exchange 

2. Unit of Account 

3. Store of Value 

4.Moneyness 

 میتهس آن به بیرق یکردهایرو  پاسخ انیب درصدد
 یکارکردها از کیکدام که است نیا مشخصا  

 انجام یعنی رند؟یناپذ نیگز یجا پول، ۀگانسه
 پول، ۀعهد از فقط گانه،سه یکارکردها از کیکدام

 د؟یآیبرم ،یگر ید زیچچیه نه و
 

 ییکاال یۀنظر

 یخروج مثابهبه پول، از ییکاال  یۀنظر  یتلق
 یهانهیهز  کردننهیکم یبرا که بازار خودجوش

 سوق نیا به را آن است، آمده وجود به مبادله
 عنوانبه «مبادله ۀواسط» کارکرد بر که دهدیم

ک پول یمحور  و یاصل کارکرد  دو و کرده دیتأ
 نعنوابه پول نقش یفایا امدیپ را گرید کارکرد
 شدهارائه شرح به رجوع با. بداند مبادله ۀواسط
 شیدایپ باب در ییکاال  یۀنظر  طرفداران توسط

 رشنگ نیا افتیدر  توانیم یسادگبه پول، یبازار 
 پول یاصل کارکرد عنوانبه «مبادله ۀواسط» نقش بر

ک  تیاهم یدارا را گرید کارکرد دو و داشته دیتأ
 مبادله ۀواسط ی  محور  نقش رو  دنباله و کمتر

 کاال کی که است نیا ییکاال  کردیرو  یتلق. داندیم
 طوربه ،(است بازار یکاال  نیتر نقدشونده که)

 لیتبد «مبادله ۀواسط» به بازار در خودجوش
 اصوال  . است پول یۀاول مفهوم ن،یا که شودیم

 هب ،یتهاتر  مبادالت دل از پول شیدایپ یتلق
 یاصل کارکرد عنوانبه «مبادله ۀواسط» شناخت

 کی نگاه، نیا در. است کینزد اریبس پول
 در یمشکالت با ،یتهاتر  بازار در حاضر ۀکنندمبادله
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 تنافی ها،آن نیتر مهم که است روروبه مبادله انجام
 ،بخواهد را یو  یکاال  نکهیا نیع در که است یفرد

 باشد داشته اریاخت در زین را یو ازیموردن یکاال 
این ۀدوطرف همزمان تطابق)  مشکل لذا(. 5ازه

 فروش تیقابل از است عبارت تهاتر در یاصل
 کاالها یبرخ بازار در همواره اما. محصول

 اثر رد آن ۀدارند که یمعن نیا به هستند ترنقدشونده
 یراب بهتر یتیموقع در کاال، آن یتقاضا کثرت
 هک شودیم باعث نیا. دارد قرار آن لیتبد و فروش

 یاال ک نتوانستند یاپایپا ۀمبادل در اگر یحت افراد
 ،کنند تهاتر خود، هدف و ازیموردن یکاال  با را خود
 با را خود یکاال  ن،یا یجابه دهند حیترج

 نآ به اگرچه کنند، مبادله کاالها نیتر نقدشونده
 نداشته یاز ین( فروشخوش) نقدشونده یکاال 

 که است «یاواسطه» ۀمبادل کی مبادله نیا. باشند
 کینزد خود هدف یینها یکاال  به فرد آن ۀلیوسبه
 در نقدشونده یکاال  اکتساب با رایز  شودیم

 ییهان محصول با آن لیتبد یبرا یبهتر  تیموقع
(. Menger, 1892) ردیگیم قرار خود ازیموردن

 ای نیتر نقدشونده جا  یتدر  بیترت تیبد
 مبادالت دل از بازار یکاال  نیتر فروشخوش

 که شودیم یامبادله ۀواسطبه لیتبد یتهاتر 
 را خود یکاال  آن یازا در حاضرند همگان

 اب است مترادف بازار، از پول ظهور پس. واگذارند
 اسا  اس چنانکه مبادله، ۀواسط کی عنوانبه آن یتلق

. است برقرار یهماننیا مبادله ۀواسط و پول نیب
 آحاد نیب یمقبول ۀمبادل ۀواسطبه کاال کی کهاکنون
 ۀنزلمبه آن ینگهدار  است، شده لیتبد گرانمبادله

                                                             
5. Double Coincidence of Wants 

6. Money of Account 

 شمارش با نکهیا بر مضاف است «ارزش ۀر یذخ»
 قیطر  از ای( بودن شمارش قابل صورت در) آن

 به توانیم( موزون یکاالها خصوص در) نیتوز 
 نیا. افتی دست «ارزش محاسبه واحد» کی

 مبادله ۀواسط ،ییکاال  یۀنظر  در که است نیچن
 رکردکا دو و شده یتلق پول یاصل کارکرد عنوانبه
 .گردندیم حاصل آن دل از گرید

 
 یاعتبار یۀنظر

ک مقابل در  ولپ نقش بر ییکاال  کردیرو  دیتأ
 یاعتبار  پردازانهینظر  ،«مبادله ۀواسط» عنوانبه

 اریمع» عنوانبه آن نقش یفایا را پول یاصل کارکرد
 پول شناخت. دانندیم «ارزش( ۀمحاسب واحد)

 نقش تیمحور  از ،یاعتبار  وجود کی عنوانبه
 پردازانهینظر  شده موجب و کاسته مبادله ۀواسط
 را ارزش یانتزاع اریمع عنوانبه پول نقش یاعتبار 
 نیا یۀاول ۀدیا اگرچه. کنند یمعرف پول ۀجوهر 

 دنبال( 9194(9815)) نپ اثر در دیبا را مطلب
 به یبخشالهام در( 9131) نزیک اما کرد،

 یر یتأث هینظر  نیا بسط در خود رویپ اقتصاددانان
 را پول یۀاول و یاصل مفهوم یو. داشت توجهقابل

 پول فیتعر  در و کرده یمعرف« 6یمحاسبات پول»
 و یبده که داندیم یزیچ همان را آن یمحاسبات

 گرا » یو زعمبه. شودیم انیب آن برحسب هامتیق
 یبرا راحت ۀمبادل ۀواسط کی عنوانبه یزیچ

 ولپ به است ممکن شود، استفاده روزمره مبادالت
 نیهم مطلب تمام اگر اما باشد شده کینزد بودن
 خارج یاپایپا ۀمرحل از چندان ما باشد
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 (.9131:3)«میانشده
 ولپ یکارکردها نیب در ،یاعتبار  پردازانهینظر 

 را محاسبه واحد عنوانبه پول نقش
 ممکن هاآن نظر به. دانندیم ینیگز یجارقابلیغ

 ار  مبادله واسطه نقش ییکاالها یمقاطع در است
 هاییدارا یبعض ینگهدار  ای شوند؛ دارعهده

 شنق اما کند، تیکفا ارزش ۀر یذخ یبرا یخوببه
. تاس ریناپذنیگز یجا محاسبه واحد عنوانبه پول

 نیا توسط شدهطرح یاصل استدالالت به ادامه در
 .شودیم اشاره گروه

 یاعتبار  پردازانهینظر  تالش از یمهم بخش
 اندتو یم مبادله دهند نشان که است نیا به معطوف

. دفتیب اتفاق واسطه شدن ردوبدل و وجود بدون
 یزیچ اساسا   نکهیا بدون فرد دو است ممکن

 جامان مبادله کنند، ردوبدل مبادله ۀواسط عنوانبه
 کی زا استفاده با که کنند توافق باهم سپس و دهند

 هیتسو  را خود یبده موردتوافق، پرداخت ۀلیوس
 ردف آن در که هینس ۀمبادل کی در مثال، یبرا. کنند
 صرفا   و نکرده پرداخت یافتیدر  یکاال  بابت یمبلغ

 کی پرداخت با تواندیم مبادله است، شده بدهکار
. شود هیتسو  طلبکار رشیموردپذ یکاال 

 لبط یۀتسو  و پرداخت یبرا بدهکار مثال،عنوانبه
 ارطلبک به را یمتیقیذ زیچ هر ای ییدارا کی خود،

 کاال لیتحو  شکل به یامبادله نیچن. کند کیتمل
 ییاال ک پرداخت ۀلیوس کی با یآت زمان در هیتسو  و

 رتبمت یمبادالت یهانهیهز  آن بر اگرچه موردتوافق،
. تسین تصوررقابلیغ و ناممکن منطقا   اما است،

 توانیم را مبادله نیا ایآ که است نیا سؤال حال
پولیغ یامبادله  نیا ایآ گریدعبارتبه نهاد؟ نام یر
 یوعن را آن دیبا ای است؟ یتهاتر  ۀمعامل کی مبادله

 نیا در که شود توجه کرد؟ یگذار نام یپول ۀمعامل
 لردوبد مبادله ۀواسط عنوانبه یپول چیه مبادله
 یکاال  ای ییدارا گرید یسو از. است نشده

 زین را بدهکار توسط هیتسو  یبرا شدهکیتمل
 ولپ آن به عرف نکهیا کما نهاد نام «پول» توانینم

 مبادله نیا که است نیا تیواقع. کندینم اطالق
 است، نیچن اگر. است یپول ۀمبادل کی قا  یدق
 و قشن یعنی کندیم بازگشت کجا به آن بودنیپول

 کجاست؟ قا  یدق یامبادله نیچن در پول کارکرد
 ادلهمب بودنیپول که است نیا مهم سؤال نیا پاسخ

 ستین مربوط مبادله ۀواسط عنوانبه پول کاربرد به
 «ارزش سنجش اریمع» عنوانبه نجایا در پول بلکه
 هینس صورتبه فرد نکهیا. است کرده فایا نقش
 ساسا بر و گرفته لیتحو  فروشنده از را ییکاال 

 به یبستانکار -یبده ۀرابط کی ها،آن نیب توافق
 مبادله نیطرف که است سبب آن به آمده، وجود
 واحد کی برحسب را یبده و کاال ارزش قادرند

 از ییاراد کیتمل. کنند یر یگاندازه موردتوافق ی  پول
 نیا ونیمد هیتسو  جهت طلبکار به بدهکار طرف
 یپول واحد اساس بر مذکور، ییدارا که است
 یبرا آن از توانیم لذا و است یر یگاندازهقابل
 نیا ۀهم در. کرد استفاده یمشخص یبده یۀتسو 

 بدون در یگیم انجام نیطرف نیب یپول مبادالت موارد
 نیب مبادله ۀواسط عنوانبه مصطلح پول نکهیا

 تیحکا استدالل، نیا. باشد شده ردوبدل نیطرف
 اریمع عنوانبه پول وجود صرفبه که دارد آن از

 هب قادر یبده یحسابدار  ثبت قیطر  از ما ارزش،
 یولپ چیه نکهیا ولو بود میخواه یپول ۀمبادل انجام

 تهالب. نشود دستبهدست مبادله ۀواسط عنوانبه
 یهانهیهز  ،یصورت نیچن در که است واضح
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 اگر .شد خواهد لیتحم معامله نیطرف به یمبادالت
 مانند به پرداخت، و هیتسو  یبرا یینها ۀلیوس

 یعیوس صورتبه مسکوک، و اسکناس
نهیز ه صورت نیا در رایز  بهترچه باشد رشیموردپذ

 نیا مدنظر ۀنکت کنیل گردد،یم حذف مبادله یها
 اب ولو یپول ۀمبادل انجام که است نیا استدالل

 ۀواسط نیچن کاربرد بدون مبادله، ۀنیهز  لیتحم
. ستا تصورقابل و ممکن زین یتوافق مورد ۀمبادل
 توافق و  7یحسابدار  از یانتزاع ینظام وجود پس
 ه،یسو ت یبرا یینها پرداخت ۀلیوس کی یرو نیطرف

 اام. است یکاف مبادله ساختن ریپذامکان جهت
 امکان اساسا   محاسبه واحد عنوانبه پول بدون

 قابل هایبده و هاارزش رایز  ندارد وجود مبادله
 حیتوض نیا از. بود نخواهد ثبت و یر یگاندازه

 یر محو  و یاصل کارکرد که شودیم گرفته جهینت
 است ارزش اریمع بلکه مبادله ۀواسط نه پول،

(Ingham, 2002.) 
 کاربرد ۀدهندنشان زین یخیتار  شواهد یبرخ

 نقش یفایا بدون محاسبه واحد عنوانبه پول
 قرون یاروپا در. است مبادله ۀواسط عنوانبه

 با خطچوب قیطر  از تجار هاقرن یبرا یوسط
 صورت نیا به مبادله. کردندیم مبادله گریکدی

 شکاف کی چوب ینوع یرو که شدیم انجام
 ای دیخر  مقدار که شدیم داده عالمت عنوانبه

 دو یرو بدهکار نام و خیتار . دادیم نشان را یبده
 به وسط از چوب و شدیم نوشته چوب طرف
 از کهت کی. شدیم میتقس مین دو به نچیا کی ۀانداز 

 امن به گرید ۀتک و طلبکار توسط stock نام به آن

                                                             
7. Book money 

 .است بوده نیهم یسیانگل زبان در هیسرما عنوانبه stock عبارت کاربرد ۀشیر .8

stub مانز در تا شدیم داشتهنگه بدهکار ۀلیوسبه 
. 8ردیگ قرار استفاده مورد ییآزمایراست یبرا هیتسو 

 هیعل هاstock نیا از یتعداد که بازرگان کی یبرا
 هک بود امکان نیا داشت، اریاخت در خود انیمشتر 

 دارد، او هیعل ییهاچوب که گرید بازرگان با
 یبرا را هاstock که شکل نیا به کند حسابهیتسو 
 نیا به. سازد منتقل یو به خود یبده یۀتسو 

 مبادله سکه از استفاده بدون بازرگانان صورت
 را رگیکدی برابر در خود یهایبده یحت و کردندیم
 کردندیم هیتسو  هاخطچوب نیهم کاربرد با
(Wray, 2002 .)در خطچوب که شود توجه 
 تثب از ینشان تنها بلکه مبادله ۀواسط نه نجایا

 نقش مسکوکات زین دوران نیا در. بود یبده
 مذکور شرح اما داشتند عهده به را مبادله ۀواسط
 یانتزاع نظام کی باوجود تنها که دهدیم نشان

 ثبت قیطر  از قادرند مبادله نیطرف ،یگذار ارزش
  .بپردازند یپول ۀمبادل به یبستانکار -یبده

 و مهم ۀنکت نیا به دیبا قبل بند مطلب ۀدنبال در
 زین نیامروز  مبادالت غالب که کرد توجه مغفول

 همان قیطر  از مبادله مشابه یزیچ
 پول ای یبانک پول اساسا  . هاستخطچوب

( است امروز پول اعظم بخش که) کیالکترون
 از یحاک یحسابدار  ثبت کی جز ستین یزیچ
 یمانز(. طلبکار) گذارسپرده به بانک یبده زانیم

 را ییاال ک و رفته فروشگاه به دیخر  یبرا فرد کی که
 ،پرداخت یبرا کارت از استفاده کند،یم یدار یخر 

 لبقا در که ستین یحسابدار  ثبت کی جز یزیچ
 داریر خ یعنی کند؛یم رییتغ بانک، طلبکار طرف آن
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 فروشنده کیتمل به را بانک از خود طلب
 یمعنا به یامبادله ۀواسط چیه نجایا در. آوردیدرم

 یزیچ و نشده ردوبدل نیطرف نیب کلمه قیدق
 نهات بلکه ست،ین کار در «پول گردش» عنوانبه

 رییتغ یعدد ثبت کی قالب در بانک بستانکار طرف
 از باهاشت تصور سبب به یبرخ اگرچه. است کرده

 پول از ییکاال  یتلق کی داشتن و پول یاصل کارکرد
 دکارکر  عنوانبه مبادله ۀواسط تصور جهیدرنت و

پولیغ» از سخن پول، یاصل  و مبادالت« 9شدنیر
ل انیپا»  ,McCallum, 2004; King« )10پو

 که است آن تیواقع اما اند،کرده مطرح( 1999
 یولپ یمبادالت کلمه قیدق یمعنا به امروز مبادالت

 آنچه. است مبادله ۀواسط کاربرد بدون اما
 یانتزاع اریمع وجود کند،یم یپول را مبادالت

 یبده و کاالها ارزش آن اساس بر که است ارزش
 ابلق یانتزاع اریمع آن برحسب گریکدی به افراد

 ,Ingham) است سنجش و یر یگاندازه
 امروز اقتصاد در پول یچندگانگ(. 2004&2002

 تیولپ که است قتیحق نیا نشانگر یگر ید نحو به
. است نهفته ارزش اریمع عنوانبه آن نقش در پول،

 یاشکال قالب در «دالر» نام به یواحد مفهوم
 اثرات و چک اسکناس، سکه، مانند متعدد
( یانکب پول) یوتر یکامپ یهاشبکه در یسیمغناط

 را پول تیپول که است نیا یمعنا به که افتهییتجل
 و کمسکو  و اسکناس رینظ ییهاتیئیش در دینبا
 عنوانبه آن گاهیجا در بلکه یوتر یکامپ تیبا

 . کرد جستجو ارزش از یانتزاع یار یمع
 

                                                             
9. Moneyless 

10. End of Money 

 یبندجمع

 ۀفلسف مباحث در اختالف مورد محور نیسوم
 در) پول یاصل کارکرد نکهیا به است مربوط پول،

 در هک است کدام( مصطلح ۀگانسه یکارکردها نیب
 یلپو  ۀمبادل را مبادله کی توانیم آن وجود صورت

 متمرکز خصوص نیا در ینظر  جدال. کرد یتلق
 آن شنق و مبادله ۀواسط عنوانبه پول نقش بر است

 ۀدست. ارزش( سنجش) محاسبه واحد مثابهبه
 را پول اقتصاددانان، و پردازانهینظر  از یمهم

 نیا و کنندیم فهم و درک مبادله ۀواسط عنوانبه
. دانندیم پول یۀاول و یاصل کارکرد را کارکرد

 دال  مست پردازانهینظر  از گرید یادسته ن،یباوجودا
 نشان و داده قرار دیترد و نقد مورد را ادعا نیا
 ارزش ۀمحاسب واحد پول، یاصل نقش دهندیم

 ۀمبادل انجام به قادر عامالن آن، باوجود که است
 نزیک ۀدیا با راستاهم کامال   دهیا نیا. هستند یپول

 ۀاسطو  کی عنوانبه یزیچ اگر» بود گفته که است
 د،شو  استفاده روزمره مبادالت یبرا راحت ۀمبادل

 گرا  اما باشد شده کینزد بودن پول به است ممکن
 یاپایپا ۀمرحل از چندان ما باشد نیهم مطلب تمام

 عده، نیا زعمبه(. 9131:3) «میانشده خارج
 کی شدن ردوبدل یرو مبادله نیطرف است ممکن

 یعنی مصطلح پول از ریغ) توافق مورد ۀمبادل ۀلیوس
 هنکت کنیل کنند، توافق( مسکوک و اسکناس

 زا یناش یبده ثبت و سنجش اوال   که نجاستیا
 واحد عنوانبه پول نقش سبب به مبادله نیا

 ۀمبادل ۀلیوس همان و شده، ممکن ارزش سنجش
 ولپ» همان برحسب زین هیتسو  یبرا توافق مورد
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 ییایدن در. است شده ارزش سنجش «یمحاسبات
 در هوستیپ افراد آن قالب در که یدائم مبادالت با

 اساسا   شوند،یم بستانکار و بدهکار گریکدی مقابل
 ۀطراب یهاطرف در رییتغ و یبده یحسابدار  ثبت
 یپول مبادالت انجام یبرا یبستانکار -یبده

 در خطچوب کاربرد چنانکه کند،یم تیکفا
 آن از ترمهم و یوسط قرون از یابرهه در مبادالت

 در یحسابدار  یهاثبت توسط مبادالت انجام
 کارطلب طرف در رییتغ صرفا  ) نیامروز  یاقتصادها

.است ساخته انینما را تیواقع نیا( بانک از
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