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 گفتارپیش 

های مربوط به آن کار است. چه اینکار به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی  مقدمه شروع به هرکاری پژوهش و واکاوی در حوزه

گر، به تحقیق دید و نوآورانه یا هر مورد  دی ایجاد سازوکارهای جوضعیت فعلی باشد، چه برای اصالح امور و فرآیندها و چه برای  

ها و اطالعات آماری  های یک پژوهش و تحقیقی مناسب نیز، داشتن دادهزمینهو پژوهش پیرامون آن نیاز است. یکی از پیش

آیند را مورد ارزیابی و واکاوی  شود تا بتوان روند گذشته تا به حال یک فرها و اطالعات باعث میاست. تجزیه و تحلیل این داده

 روی آن فرآیند را به تصویر کشید.از آینده پیش دیقرارداده و با استناد به آن و با بکارگیری سایر ابزارهای تخصصی، حدو

بازه در  به طور مرتب  تهران  بهادار  اوراق  بورس  معامالسازمان  و  مالی  بازارهای  به  مربوط  آمار  و ساالنه،  ماهانه  زمانی  ت  های 

  و نشانی دوم:  https://tse.ir/archive.html#/tradeOptionنماید )نشانی اینترنتی:  گوناگون را به تفکیک بازار منتشر می

https://www.seo.ir/Page/fAOob4DPlBopk4zblaw2Lg==/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8

%B9%D8%A7%D8%%D-AA9%88%D-8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1  (. در این گزارشات )که بیشتر به صورت

اشخاص )حقیقی و حقوقی( فعال در این بازارها  مختلف زیرنظر سازمان بورس و انواع    باشند( وضعیت عملکرد بازارهایداده می

 شود. گذاری و ... ارائه میهای سرمایهگذاران، صندوق مانند سرمایه

از تخصص اصلی یک واحد کسبدرآمد غیر عملیاتی به مجموعه درآمدهایی گفته می از محلی غیر  وکار یا یک فرد  شود که 

این درآمدها سرمایه  شود. میحاصل   انواع  از  است.  یکی  بورس  مانند  مالی  بازارهای  در  بهرهگذاری  بازارها  برای  این  از  جویی 

گذاری مستقیم )توسط خود شخص( و غیر  های گوناگونی اقدام نمایند. در حالت کلی دو روش سرمایهتوانند به روشاشخاص می

،  بایستمیپیش از ورود    اشخاص  به بازارهای مالی وجود دارد. در روش مستقیم  برای ورود   مستقیم )توسط یک واسط متخصص(

از آنجایی که ورود به بازارهای مالی مستلزم مواجه شدن با انواع های الزم را کسب نمایند.  های الزم را ببینند و مهارتآموزش 

کند تا با کیفیت بهتری بتوانند ریسک  به افراد کمک میها، نوسانات و غیره است، لذا کسب دانش  ها، تحلیلگیریها، تصمیمداده

اشخاصی که آموزش الزم را ندیده باشند، احتمال اینکه رفتار هیجانی داشته باشند و حتی    و بازده مدنظر خود را مدیریت نمایند.

 های غلط سایرین، تصمیم نادرستی را اخذ نمایند، بیشتر است. تحت تأثیر راهنمایی

گذاری غیرمستقیم است. در این حالت اشخاص به جای اینکه خود اقدام به که در این میان وجود دارد، سرمایه  اما روش دیگری

فروش و  خرید  و  بازار  سرمایه  تحلیل  می  نمایند،  گذاری()یا  استفاده  تخصصی  مراکز  صندوق از  سرمایهنمایند.  گذاری،  های 

ازسبدگردانی تأیید،  مورد  و  کارآزموده  مشاوران  می  ها  اشخاص  که  هستند  مراکزی  به  انواع  اقدام  ایشان،  کمک  به  توانند 

افزارهای گیری از نیروهای کاری تخصصی و نیز ابزارهای پیشرفته تحلیلی )نرمگذاری غیرمستقیم نمایند. این مراکز با بهرهسرمایه

اقدام به سرمایهتحلیلی و گزارش  از سرمایهدهی(  اینکه این مراکز در حوزه  می  گذارانگذاری وجوه دریافتی  کنند. با توجه به 

بازارهای مالی تسلطی بیش از اشخاص عادی دارند، لذا احتمال اینکه رفتاری منطقی با هدف کاهش ریسک و افزایش بازده  

 نمایند بیشتر است. 

زش و مهارت در این توانند به جای صرف وقت زیاد برای کسب آموبا توجه به گستردگی مباحث اقتصادی و مالی، اشخاص می

گذاری به ایشان واگذار نمایند.  گذاری در بازارهای مالی رجوع نموده و وجوه خود را برای سرمایهحوزه، به مراکز تخصصی سرمایه

گذاری،  گذاری شرایطی مانند حداقل وجه سرمایهشایان ذکر است که برخی از این نهادهای تخصصی برای دریافت وجوه سرمایه

بایست مرکزی را انتخاب نمایند که با شرایط ایشان بهترین سازگاری  پذیری و غیره را دارند. بنابراین اشخاص میریسکحداقلی از  

گذاری غیر مستقیم، به معنای صفر شدن  در آخر باید به این مهم توجه نمود که صرف اقدام به سرمایهرا داشته باشد.  

با ریسک   این عمل  بلکه  نیست،  بازدهی  افزایش  و عث میو  مدیریت ریسک  یا  در کاهش  موفقیت  احتمال  شود 

 افزایش بازدهی افزایش یابد. 

 

https://tse.ir/archive.html#/tradeOption
https://www.seo.ir/Page/fAOob4DPlBopk4zblaw2Lg==/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.seo.ir/Page/fAOob4DPlBopk4zblaw2Lg==/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.seo.ir/Page/fAOob4DPlBopk4zblaw2Lg==/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.seo.ir/Page/fAOob4DPlBopk4zblaw2Lg==/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
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 ارزش بازارها  (1

ها باشد )البته  میزان ترجیح افراد به ورد به هر یک از آن تواند یکی از اطالعاتی باشد که مؤید  دانستن ارزش هر یک از بازارها می

( مربوط به ارزش 1399  اسفندطبق آخرین آمار )  ها و اطالعات بیشتری دارد(.تحلیل دادهافزایش دقت در زمینه این مهم نیاز به  

بازارهای مالی تحت نظر سازمان بورس که مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی گروه آمار و تحلیل ریسک این سازمان آن 

شایان ذکر است که ارزش بازار  ( آورده شده است.1)ارزش ریالی هر یک از بازارهای مالی در جدول شماره  ،را تهیه نموده است

( در ارزش بازاری )آخرین قیمت یا قیمت پایانی روی  هاشرکتتمام  عرضه شده    )سهام  بهادار  عبارت از حاصلضرب تعداد اوراق 

 است. (هر شرکت  تابلو معامالتی

 
 )واحدها به میلیارد ریال است(   1399  اسفند(: ارزش بازارهای مالی در پایان  1جدول شماره )

 نوع اوراق  بازار 
  اسفندانتهای 

1399 

  اسفندانتهای 

1398 

  اسفندانتهای 

1397 

درصد تغییرات  

 97به   98

در صد تغییرات  

 98به   99

در صد تغییرات  

 97به   99

 بورس تهران 

 %668 %181 %174 6,840,615 18,731,466 52,547,643 سهام

 %242 %113 %61 73,806 118,535 252,219 اوراق بدهی 

ETFs 527,473 109,228 22,849 378% 383% 2208% 

 %669 %181 %173 6,937,269 18,959,230 53,327,335 مجموع 

فرابورس  

 ایران 

 %805 %182 %221 1,816,870 5,835,080 16,449,303 سهام

 %273 %90 %96 637,742 1,248,698 2,377,123 اوراق بدهی 

ETFs 187,083 46,509 16,145 188% 302% 1059% 

 %670 %167 %189 2,470,756 7,130,288 19,013,509 مجموع 

 

به    97به نسبت دوره مشابه در سال    99بازار بورس تهران در اسفند  کل  ارزش    شود، ( مشاهده می1همانطور که در جدول )

برابر شده    7دهد که اهمیت و نقش این بازار در اقتصاد کشور حدود  نشان می تنهاییاین داده به  بیشتر شده است.    668%  میزان

از پیش شده است. این بازار در زمان حال، بیش  افزایش ارزش هم    است. بنابراین حساسیت سیاستگذاری و راهبری در  این 

رسد اینگونه به نظر میبازیگران این بازار است.    دهنده افزایشهای این بازار و هم از طرفی نشاندهنده افزایش ارزش دارایینشان

گذاران از طریق بورس گذاری از جانب سرمایهپذیران و نیز میل به کسب عایدی و سرمایهکه میل به تأمین مالی از جانب سرمایه

 ان افزایش چشمگیری یافته است.تهر

نیز حدود   97به نسبت ارزش آن در اسفند    99بازار در اسفند  کند. ارزش این  همین رابطه در زمینه فرابورس ایران نیز صدق می

های موجود در بورس تهران، کوچکتر هستند،  های موجود در این بازار به نسبت شرکتاز آنجایی که شرکت  برابر شده است.   7

ست. البته باید توجه  های بزرگ محدود نشده ابه شرکت رسد که تمایل به تأمین مالی از طریق بورس  لذا اینگونه به نظر می 

 به هنگام عرضه اولیه است. های پذیرفته شده در هر کدام از بازارها، داشت که مرحله تأمین مالی برای شرکت

  گردند شوند، در فرابورس ایران عرضه شده و معامله میهای دولتی منتشر میاوراق خزانه اسالمی که به منظور تأمین مالی بخش

. با مقایسه میزان افزایش ارزش بازار اوراق بدهی در بورس تهران با زار محدود به اوراق دولتی نیست()اوراق موجود در این با

ارزش این اوراق در بازار فرابورس رشد بیشتری شود که  ، مشاهده می97و اسفند    99فرابورس ایران بین دو بازه زمانی اسفند  

ه ارزش اوراق موجود در فرابورس ایران در مقایسه با ارزش اوراق موجود دهد کداشته است. مقدار ریالی این ارزش نیز نشان می

از طریق اوراق بدهی    تأمین مالیرسد که تمایل دولت به  برابر است. اینچنین به نظر می  9بیش از    99در بورس تهران در اسفند  

های بیشتر به ارائه آموزشر است. های بخش خصوصی برای تأمین مالی به کمک این ابزار مالی بیشتبه نسبت تمایل شرکت

تواند موجبات افزایش رجوع این ها، میها در خصوص آشنایی با ابزارهای نوین مالی و مزایای استفاده از آنشرکت

 ها به این نوع از تأمین مالی را فراهم آورد.شرکت
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ی نیز دارند. کسب دانش و تجربه در حوزه  بسیارهای ها و اشتراکاتی که دارند، تفاوتتحلیل سهام و اوراق بدهی علیرغم شباهت

توانند به جای ورود  گذاران( میهر یک از این دو نیازمند صرف وقت و هزینه بسیاری است. به همین دلیل اشخاص )سرمایه 

ه این نکته قابل توجه این است که چنانچگذاری غیرمستقیم استفاده نمایند.  های سرمایهمستقیم به این بازارها، از روش

دارایی سبد  بیشتر  تا  باشند  داشته  تمایل  میاشخاص  باشد،  داشته  اختصاص  بدهی  اوراق  به  در  شان  توانند 

شان به گذاری نمایند و چنانچه تمایل دارند بیشتر سبد داراییگذاری با درآمد ثابت سرمایههای سرمایهصندوق 

عموما   گذاری نمایند.گذاری در سهام، سرمایهرمایههای ستوانند در صندوقها تعلق داشته باشد، میسهام شرکت

شرکت سهام  ارزش  در  در نوسانات  که  کسانی  بنابراین  است.  بهادار  اوراق  ارزش  در  نوسانات  از  از  بیشتر  ها 

گذاری با درآمد های سرمایهنمایند به نسبت کسانی که در صندوق ورود میگذاری در سهام  های سرمایهصندوق 

 شوند.مایند، متحمل ریسک بیشتری مینثابت ورود می

 

 در بورس و فرابورس  ارزش بازاری صنایع (2

یکی  بنابراین   شود متعلق به یک صنعت خاص هستند.داد و ستد می  مالی  هایی که سهامشان در این بازارهایهر یک از شرکت

( میزان ارزش  2جدول شماره )  .بازارها استارزش هر یک از صنایع موجود در این  بازاهای مالی،  ارزش  از عوامل مهم در    دیگر

دهد. منظور از ترکیب نسبی، درصد مشارکت هر یک از دو گروه حقیقی و نشان می  را  99و اسفند    98این صنایع در اسفند  

دهد که در حال حاضر و در قیاس با زمان گذشته، کدام صنعت مقایسه ارزش بازاری صنایع گوناگون نشان می  حقوقی است.

ارزش بیشتری داشته و نیز تا چه میزان از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده است. بدین صورت ارزشمندترین صنعت رشد  

 شود.از نظر ارزش بازاری استخراج می

 
 )میلیارد ریال(   ارزش بازاری صنایع در بورس و فرابورس(:  2جدول )

 عنوان صنعت  ردیف
انتهای اسفند  

1399 

درصد از کل  

بازار در سال  

99 

انتهای اسفند  

1398 

درصد از کل  

بازار در سال  

98 

در صد  

به   99تغییرات 

98 

 %180.9 %100.0 24566545.74 %100.0 68996946.58 کل 1

 %173.4 %21.9 5387279.103 %21.3 14729454.97 محصوالت شیمیایی 2

 %212.6 %14.1 3466145.75 %15.7 10836378.33 فلزات اساسی 3

 %225.2 %7.5 1843969.383 %8.7 5997059.42 استخراج کانه های فلزی 4

 %732.4 %2.7 658019.9748 %7.9 5477679.033 ها سرمایه گذاری 5

6 
ها و موسسات بانک

 اعتباری 
5082288.574 7.4% 1559784.113 6.3% 225.8% 

7 
ای  های چند رشتهشرکت

 صنعتی
4286599.418 6.2% 951074.25 3.9% 350.7% 

8 
های نفتی، کک و  فراورده

 ای سوخت هسته 
3840738.034 5.6% 1430325.415 5.8% 168.5% 

 %211.1 %3.0 743734.6134 %3.4 2313912.713 خودرو و ساخت قطعات  9

 %49.5 %4.6 1132427.04 %2.5 1692444.086 مواد و محصوالت دارویی  10
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 عنوان صنعت  ردیف
انتهای اسفند  

1399 

درصد از کل  

بازار در سال  

99 

انتهای اسفند  

1398 

درصد از کل  

بازار در سال  

98 

در صد  

به   99تغییرات 

98 

11 

صندوق   بیمه و

مین  أ ت بازنشستگی به جز

 اجتماعی

1634769.194 2.4% 405999.4186 1.7% 302.7% 

12 

محصوالت غذایی و  

آشامیدنی به جز قند و  

 شکر 

1284214.791 1.9% 628096.4046 2.6% 104.5% 

13 
های کمکی به  فعالیت

 نهادهای مالی واسط
1268309.2 1.8% 508848.7131 2.1% 149.3% 

 %142.8 %2.1 510815.659 %1.8 1240391.048 گچ سیمان، آهک و  14

15 
  و عرضه برق، گاز، بخار

 آب گرم
1185259.578 1.7% 686221.8668 2.8% 72.7% 

 %48.3 %3.1 765105.6 %1.6 1134792 مخابرات 16

17 
سازی، امالك و  انبوه

 مستغالت
735414.2618 1.1% 319937.0581 1.3% 129.9% 

 %61.8 %1.8 454387.9076 %1.1 735115.6417 مهندسی خدمات فنی و  18

19 
های  رایانه و فعالیت

 وابسته به آن 
723603.33 1.0% 440741.3882 1.8% 64.2% 

20 
ونقل، انبارداری و حمل 

 ارتباطات
702203.335 1.0% 409126.156 1.7% 71.6% 

 %73.3 %1.0 238577.0203 %0.6 413434.2025 ماشین آالت و تجهیزات 21

 %83.3 %0.8 204357.5298 %0.5 374633.0213 زراعت و خدمات وابسته 22

23 
سایر محصوالت کانی  

 غیرفلزی
363423.3906 0.5% 201472.5511 0.8% 80.4% 

24 
ماشین آالت و  

 های برقی دستگاه
319903.1403 0.5% 251338.0552 1.0% 27.3% 

 %113.0 %0.6 142207.0478 %0.4 302936.0855 پالستیکالستیک و  25

 %113.2 %0.6 136490.8277 %0.4 291060.241 قند و شکر 26

27 
استثنای ه ب  خرده فروشی،

 وسایل نقلیه موتوری
267315.3669 0.4% 129480.777 0.5% 106.5% 

28 
های مالی و  گریواسطه 

 پولی
258436.8121 0.4% 143556.3947 0.6% 80.0% 

 %300.8 %0.2 52225.56497 %0.3 209342.0749 هتل و رستوران  29

30 

استخراج نفت گاز و  

خدمات جنبی جز  

 اکتشاف

161034.0938 0.2% 41655.21514 0.2% 286.6% 
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 عنوان صنعت  ردیف
انتهای اسفند  

1399 

درصد از کل  

بازار در سال  

99 

انتهای اسفند  

1398 

درصد از کل  

بازار در سال  

98 

در صد  

به   99تغییرات 

98 

 %40.7 %0.5 110865.3685 %0.2 155980.6796 ساخت محصوالت فلزی 31

 %118.0 %0.2 59290.54246 %0.2 129258.7849 کاشی و سرامیک 32

 %79.5 %0.3 66670.4 %0.2 119649.8 اطالعات و ارتباطات  33

 %374.9 %0.1 24906.225 %0.2 118280.97 استخراج زغال سنگ 34

35 
های  گری سایر واسطه

 مالی 
108459.9 0.2% 78536.58 0.3% 38.1% 

 %22.6 %0.3 76182.05 %0.1 93407.21018 پیمانکاری صنعتی  36

37 

تولید محصوالت 

  کامپیوتری الکترونیکی و

 نوری 

71495.8 0.1% 92384 0.4% -22.6% 

 %27.9 %0.2 55608.63119 %0.1 71126.64103 محصوالت کاغذی  38

39 
ها و وسایل  ساخت دستگاه

 ارتباطی
59019.91046 0.1% 41829.49252 0.2% 41.1% 

40 
دباغی، پرداخت چرم و  

 ساخت انواع پاپوش
44156.25859 0.1% 21603.69255 0.1% 104.4% 

 %48.0 %0.1 26651.7 %0.1 39451.59 نقل آبی وحمل  41

 %326.1 %0.0 8643.62 %0.1 36831.02 محصوالت چوبی  42

 %103.4 %0.1 13645.19951 %0.0 27754.4216 منسوجات  43

 %0.0 %0.1 16436.97 %0.0 16443.9 تکثیرانتشار، چاپ و  44

45 
تجارت عمده فروشی به  

 جز وسایل نقلیه موتور
10620.92801 0.0% 4023.04 0.0% 164.0% 

 %8.6 %0.0 8810.12 %0.0 9563.4 استخراج سایر معادن  46

47 
ابزارپزشکی، اپتیکی و  

 گیری اندازه
9313.4 0.0% 9313.4 0.0% 0.0% 

48 
هنری،  فعالیت های 

 سرگرمی و خالقانه 
8912.925812 0.0% 5205.252024 0.0% 71.2% 

49 
فعالیت مهندسی، تجزیه،  

 تحلیل و آزمایش فنی 
5041.8 0.0% 2506.8 0.0% 101.1% 

50 

تجارت عمده وخرده  

فروشی وسائط نقلیه  

 موتور 

31.86 0.0% 31.86 0.0% 0.0% 

 

صنعت با بیشتری ارزش بازاری در مجموع بورس و فرابورس    10،  99در اسفند سال  شود، همانطور که در جدول دو مشاهده می

ها و مؤسسات بانک - 5ها، گذاریسرمایه - 4های فلزی، استخراج کانه - 3فلزات اساسی،  -2محصوالت شیمیایی،  - 1عبارتند از: 

مواد و    - 9خودرو و ساخت قطعات،    -8ای،  های نفتی، کک و سوخت هسته فرآورده  -7ای،  های چند رشتهشرکت  -6اعتباری،  
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  81صنایع یاد شده در مجموع حدودا به میزان %بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی.    -10محصوالت دارویی و  

، افزایش  99و اسفند  98ازه زمانی اسفند بین دو ب  صنعت 10را در بر دارند. در میان این  99ارزش بورس و فرابورس در اسفند  

اساسی،    -1بازاری    ارزش  در کانه   - 2فلزات  فلزی،  استخراج  اعتباری،  بانک  -4ها،  گذاریسرمایه  -3های  مؤسسات  و    -5ها 

بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی، از افزایش در    - 7خودرو و ساخت قطعات و    - 6،  ایهای چند رشته شرکت

مواد   -3ای و های نفتی، کک و سوخت هسته فرآورده  -2محصوالت شیمیایی،  -1ل بازار بیشتر بوده است. سهم صنایع ش کارز

بیشترین کاهش در سهم از ارزش   ، کاهش یافته است. 98به نسبت اسفند    99و محصوالت دارویی از ارزش کل بازار در اسفند  

است. سهم این صنعت از کل ارزش   -22.6وتری الکترونیکی و نوری به میزان %کل بازار مربوط به صنعت تولید محصوالت کامپی

افزایش یا کاهش در ارزش    بازار بوده است.  0.1به میزان %  99بازار و در اسفند    0.4به اندازه %  98بورس و فرابورس در اسفند  

رایط بنیادین موجود در  بایست شهر صنعت به تنهایی برای قضاوت در خصوص عملکرد آن صنعت کافی نیست. می

 هر کی از صنایع نیز بررسی شوند تا از بابت افزایش ارزش به صورت حبابی یا واقعی، آگاهی بهتری حاصل شود. 

تواند تا حدود  ها میهای منحصر به فرد هستند. عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر هر یک از آن هر یک از این صنایع دارای ویژگی

، صرف داشتن دانش  در بورسگذاری  بنابراین برای سرمایهی تأثیرگذار بر سایر صنایع، تفاوت داشته باشد.  زیادی با عوامل اقتصاد

و نیازمند درك موقعیت و آشنایی مناسب از شرایط صنایع موجود در این بازار نیز دارد. به طور مثال   مالی به تنهایی اکتفا نکرده 

های  ط به صنعت فلزات اساسی مانند روندهای مصرف جهانی، قیمتاشخاصی که تخصص بیشتری در خصوص جزئیات مربو

جهانی، سهم از بازار تولیدکنندگان این صنعت در داخل و خارج از کشور، انواع محصوالت این صنعت و غیره دارند، به نسبت  

گیری و قدرت تحلیل و تصمیم  نمایند، ازگداری میاشخاصی که بدون داشتن این دانش و با اتکا به دانش مالی اقدام به سرمایه

 در نتیجه مدیریت ریسک و بازده بیشتری برخوردارند.

 دیبنجمع  (3

به اندازه کافی کسب  ،پیش از ورود به آن مستلزم آن استکه  استها و جزئیاتی پیچیدگی دارای ایگذاری در هر زمینه سرمایه

هایی هستند که این حوزه را به یک حوزه تخصصی تبدیل  پیچیدگیبازارهای مالی نیز دارای جزئیات و    نمود.و مهارت  دانش  

اند، پیش از ورود به این بازارها، یا آموزش  گذاران توصیه نموده المللی به سرمایهنماید. از همین رو همواره مراجع گوناگون بینمی

 کافی کسب نمایند یا به طور غیر مستقیم به ورود کنند. 

صنعت نخست،   10دهد که تغییر در ارزش  نشان می  یع گوناگون از ارزش کل بازار بورس و فرابورساطالعات مربوط به سهم صنا

صنعت دیگر سایه افکند. این مسآله یکی از نکاتی است که چنانچه دولت محترم   39تواند به تنهایی بر تغییر ارزش سایر  می

 ید. تواند به آن توجه نماتمایل به حمایت از بازار داشته باشد، می

 

 


