
 

 

                       

تواند تورم را شبه پول چیست؟ پول غیرنقدی که یم
 !مهار کند

تواند وضع ای خیلی از ما اقتصاد یعنی پول. یعنی هرچیزی که با پول مرتبط است و میبر

ی مبادله است ولی دانیم که پول وسیلهمان میمعیشت یک جامعه را نشنا بدهد. همه

کمتر کسی با مفاهیم مرتبط با آن یعنی چیزی مثل شبه پول، ضریب تکاثری خلق پول، 

کنیم دانستن ی دارد. شاید به این دلیل که بیشترمان فکر میعرضه پول یا پایه پولی آشنای

 اند؛ن گره خوردهمااین مسائل اهمیتی ندارد. اما خواه ناخواه این مفاهیم با زندگی روزمره

را توضیح بدهد که تعریف در این مقاله قصد دارد این مسئله  اخبار بورس .بدانیمآنکه بی

چنین در ادامه فرمول محاسبه شبه پول شبه پول چیست و در اقتصاد چه نقشی دارد. هم

 .دهدو اجزای آن را هم بررسی خواهد کرد و ارتباط آن با نقدینگی را هم توضیح می
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 !تواند تورم را مهار کندشبه پول چیست؟ پول غیرنقدی که می 1

 

 پول چیست؟ شبه

هایی که نقد نیستند ولی قابلیت دارایی :ترین تعریف در دسترس از شبه پول این استساده
هایی است که به توانیم بفهمیم شبه پول داراییاصال از اسمش هم می .ها باالستنقدشوندگی آن

های دارایی نقدشوندگی ی. شبه پول اصطالحی است که از آن برای درک و اندازهپول شباهت دارند
توانیم بیان ای که برای شبه پول میترین شاخصهشود. مهممالی و آزمودن نقدینگی استفاده می

ترین زمان توانیم به آسانی و در کمیل آن به پول نقد است. یعنی شبه پول را میکنیم سرعت تبد
 .ممکن به پول نقد تبدیل کنیم

تواند به تعریف شبه پول بیشتر کمک کند. وقتی برای افتتاح حساب به بانک یک مثال ساده می
خودتان نخواهد بود.  دهید. در این صورت دیگر پول واقعی در دستتان را به بانک میروید پولمی

تان نیست ولی هر وقت که به بانک اید. یعنی پولی پیشبا این کار شبه پول را به پول تبدیل کرده
 .تان را به صورت وجه نقد دریافت کنیدتوانید در اسرع وقت، داراییمراجعه کنید می

 شبه پول محاسبهفرمول 

 :این فرمول استفاده کنیم توانیم ازبرای به دست آوردن و محاسبه شبه پول می

 

 

سپاریم تا در ازای هایی هستند که برای مدت مشخصی به بانک میهای مدت دار، همان پولسپرده
ایم و با توجه به مدت زمان گذاری کردهمان را سرمایهآن سودی دریافت کنیم. با این کار پول

توانیم مان را میگیرد. پس از اینکه دوره تمام شود، اصل پولگذاری، سودی به ما تعلق میسرمایه
 .پس بگیریم

 عرضه پول هایبندیطبقه

برای درک بهتر شبه پول بهتر است چند تعریف را هم ارائه کنیم. اول از همه به سراغ عرضه پول و 
در  M رویم. به طور کلی چند ابزار مختلف در این زمینه داریم که نمادهای مختلف آن میبندیطبقه

 .شونداقتصاد نشان داده می

  :M1 های دیداری )بعدا در هایی است که در دست مردم است + سپردههمان پول شامل
کنیم.( مواردی مثل وجه نقد، سکه، و ها در همین مقاله صحبت میمورد انواع سپرده

 .گیرندهای حساب جاری در این دسته قرار میدارایی
  + M1 :M2 شبه پول. پس اجزای M2 ها هستنداین: 

 مالی موسسات و هابانک در مردم اندازپس + دارمدت هایسپرده = پول شبه
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 !تواند تورم را مهار کندشبه پول چیست؟ پول غیرنقدی که می 2

 
 M1 
 هزار دالر ۵۰فروشی به ارزش کمتر از وجوه بازار پول خرده 
 های بازار پول(انداز )از جمله سپردههای پسسپرده 
 هزار دالر ۱۰۰دار کمتر از های بانکی مدتسپرده 

  :M3 ترین معیار ارزیابی عرضه پول است که از آن به عنوان پول گسترده این معیار گسترده
رد و بر وجوه مربوط به بازار پول نهادی گیرا در نظر می m2 و m1 مجموع m3 .شودیاد می

 .نیز تمرکز دارد

توانیم به خاصیت های شبه پول میشبه پول جانشین بسیار مناسبی برای پول است. از جمله ویژگی
مدت اشاره کنیم. زیرا دارندگان شبه پول، برای مدتی قصد هزینه و یا ضدتورمی بودن آن در کوتاه

گر چنین قصدی داشتند، دارایی خود را در قالب پول که شکلی نقدی دارد خرج کردن آن را ندارند؛ ا
 .گذاری کنندها سپردهداشتند؛ نه اینکه آن را در بانکنگه می

 چیست؟ پولکاربرد شبه 

حاال سوال مهم اینجاست که کاربرد و نقش شبه پول در اقتصاد چیست. شبه پول چه کمکی به 
 .توانیم به صورت خالصه در چهار بخش توضیح بدهیما میکند؟ پاسخ این سوال راقتصاد می

 :شبه پول در

 کنترل و مدیریت نقدینگی 
 مدیریت عرضه پول 
 کنترل و مدیریت ثروت 
 مدیریت نقدینگی شرکت 

ها را های بعدی به صورت خیلی خالصه و کوتاه این نقشگیرد. در بخشمورد استفاده قرار می
 .دهیمتوضیح می

 نقدینگی مدیریتکنترل و 

توانیم به این ترین کارکرد شبه پول است که حتی در تعریف این اصطالح هم میاین بارزترین و مهم
دهد بتوانند نقدینگی را در ها اجازه مینقش مهم اشاره کنیم. شبه پول عاملی است که به دولت

 .تدافسطح یک کشور مدیریت کنند. این مسئله از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی اتفاق می

 کنترل و مدیریت ثروت

گذار اثر بگذارد. شبه پول پذیری سرمایهتواند بر میزان تحمل و ریسکدر این مورد، شبه پول می
ها را طی چند روز یا ماه به پول نقد تواند به راحتی آنگذار میهایی است که سرمایههمان دارایی
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 !تواند تورم را مهار کندشبه پول چیست؟ پول غیرنقدی که می 3

 
هایی با ریسک باشند و دنبال گزینهان کمگذارتبدیل کند. ممکن است در این میان برخی از سرمایه

های انداز با بازده باال، حسابنقدشوندگی باال باشند. به همین خاطر سراغ مواردی مثل حساب پس
ها همگی شبه پول هستند و روند. این گزینهمی اسناد خزانه ماهه یابازار پول، گواهی سپرده شش

 .هم کمتر است نرخ بازده ،ریسک بسیار کمی دارند. طبیعی است که در ازای این ریسک پایین

تری داشته باشند و به دنبال بازدهی گذاران دارایی نقد بیشیا حتی ممکن است برخی از سرمایه
ها رند که بازده موردانتظار آنهای سپرده دوساله میباالتر باشند. به همین خاطر به سراغ گواهی

 .بیشتر است

توانند از میان انواع شبه پول، پذیرتر هستند و میبرعکس این گروه، افرادی هستند که ریسک
های خود را در این اوراق ظرف گذاریتوانند سرمایهها میآن هایی مثل سهام را انتخاب کنند.گزینه

چند روز به پول نقد تبدیل کنند. اما این گزینه مخصوص کسانی است که کمتر به پول نقد نیاز پیدا 
هایی زیاد است و ممکن است گذاری در چنین داراییکنند. چرا که نوسانات و ریسک سرمایهمی

 .مشکالتی مثل کاهش ارزش مواجه شوندموقع نقد کردن دارایی با 

 هادر شرکت نقدینگیمدیریت 

ها ها چیست و شرکتبرای فهم بهتر مسئله الزم است ببینیم که نقش شبه پول در نقدینگی شرکت
صورت  ی کلیدی در این بخش، تجزیه و تحلیلتوانند از این نوع دارایی استفاده کنند. نکتهچطور می
های مالی، ترازنامه است که از طریق دو نسبت مالی با ترین صورتاست. یکی از مهم های مالی

 .نسبت جاری و دیگری نسبت آنی خورد: یکیشبه پول گره می

 ترین زمان ها در کوتاهدگی آنهایی اشاره دارد که نقدشوناین نسبت به دارایی :نسبت آنی
توانیم به ابزارهای مالی ها میی این داراییپذیر است. از جملهروز( امکان ۹۰)معموال 

های دریافتنی معادل پول نقد، اوراق بهاداری که به راحتی قابل فروش باشند و حساب
توانیم نیم، میهای جاری تقسیم کها را بر بدهیاشاره کنیم. اگر ترکیبی از این دارایی

 .های جاری آن به دست بیاوریمهای شرکت را به بدهیترین دارایینسبت نقدشونده
 ی های دستههایی مربوط است که در مقایسه با داراییاین نسبت به دارایی :نسبت جاری

ها را به پول نقد توانیم آنقبلی، نقدشوندگی کندتری دارند؛ اما با اینهمه طی یک سال می
ی زمانی یک ساله و به کمک تقسیم ل کنیم. نسبت جاری، نقدینگی شرکت را در بازهتبدی

 .دهدهای جاری نشان میهای جاری بر بدهیدارایی

 پول عرضهمدیریت 

های قبلی انواع معیارهای ی مهمی است که در گرو عوامل مختلفی است. در بخشعرضه پول مسئله
اثری از شبه پول نیست ولی در تعریف دوم و سوم  M1 عرضه را توضیح دادیم. دیدیم که در معیار
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جه های مختلف با توتوان فهمید که بانک مرکزی در برههخورد. میرد پای شبه پول هم به چشم می

 .تواند از این موارد استفاده کند و عرضه پول را از این طریق کنترل کندهایی که دارد میبه سیاست

 شبه پول هستند؟ هاداراییکدام 

ها با توجه به تعریف شبه پول در همین دسته های بازارهای مالی، برخی از آندر میان انواع دارایی
 :از ها عبارت اندگیرند. این داراییقرار می

 گذاریسرمایه صندوق 
 داری مدتسپرده 
 گواهی سپرده 
 دولتی اوراق قرضه 
 اندازهای پسحساب 
 اسناد خزانه 
 های بازار پولحساب 
 ارزهای خارجی 
 اوراق بهادار قابل معامله در بورس 

 مفاهیم مرتبط با شبه پول

کنیم که در درک کاربرد و ساختار شبه پول بیشتر به ما در ادامه چند مفهوم مهم را با هم بررسی می
 .کنندکمک می

 پولی پایهتعریف 

کند شبه پول را بهتر درک کنیم و تعریف آن را بهتر به ذهن یکی دیگر از مفاهیمی که به ما کمک می
 :طور تعریف کنیمتوانیم اینشود. پایه پولی را مییا پول پرقدرت نامیده می پایه پولی بسپاریم،

 های خصوصی که شامل اسکناس و مسکوکاتی است که در بدهی بانک مرکزی به بخش
 .دست مردم است

 سکوکاتی است که در اختیار ها که شامل اسکناس و مبدهی بانک مرکزی به سایر بانک
ها ها نزد بانک مرکزی هم جزو این بدهیهای قانونی و اضافی بانکهاست. سپردهبانک

 .رودبه شمار می

 .هاستها و بدهیپایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی، شامل دارایی

 :اند ازها عبارتدارایی
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 الص مطالبات از خارج از مرکزی مثل موجودی ارز و خ های خارجی بانکخالص دارایی

 بانک
 ذخایر طال 
 های بخش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت که مطالبات از بخش دولتی، سپرده

 .دولتی، حساب سرمایه بانک مرکزی و اوراق قرضه خواهد بود
 های تجاری ها و اعتبارات اعطا شده به بانکها که واممطالبات بانک مرکزی از سایر بانک

 .شودرا شامل می

 :ها در ترازنامه به این صورت هستندبدهی

 اسکناس و مسکوکات در دست مردم 
 ها موجود استاسکناس و مسکوکاتی که به صورت نقد در صندوق بانک. 
 ها شناخته ک مرکزی که به عنوان ذخایر اضافی بانکهای ویژه بانکی نزد بانسپرده

 .شوندمی
 ها هستندها نزد بانک مرکزی که همان ذخایر قانونی بانکهای قانونی بانکسپرده. 

 هاسپردهانواع 

های دیداری حرف زدیم در طول این مطلب و در حین توضیح دادن شبه پول چندین بار از سپرده
ی دیگر را هم بررسی کنیم ت. به جز این بهتر است چند نوع سپردهدانند چیسکه شاید برخی نمی

 .تا بیشتر روی این مفاهیم مسلط شویم

 ها را برداشت توانیم آنهای جاری که با صدور چک میهمان سپرده :های دیداریسپرده
 .کنیم

 انداز مسکن الحسنه پسهای قرضهمان شبه پول هستند؛ مثل سپرده :غیردیداری سپرده
 دار یک تا چندسالههای مدتو سپرده

 های اشخاص را در ها و البته سپردهها حتما باید بخشی از بدهیبانک :های قانونیسپرده
 .گویندهای قانونی میها سپردهبانک مرکزی نگه دارند که به آن

 کنند تا به هدف اعمال ها در بانک مرکزی حساب سپرده ویژه باز میبانک :یسپرده اضاف
های پولی برای کنترل و مهار نقدینگی کمک کنند. به این ترتیب بانک مرکزی منابع سیاست

 .دهدها سود میکند. بانک مرکزی هم به این سپردهها را جذب میمازاد این بانک

 نقدینگیخلق 

برای درک تفاوت پول و شبه پول به آن نیاز داریم، مفهوم نقدینگی است  یکی دیگر از مفاهیمی که
دهند در حقیقت دارند پول خلق ها وقتی وام میپررنگی دارد. بانک که در علم اقتصاد جایگاه
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ی الکترونیکی کنند. منتهی این پول به صورت کاغذی نیست. در این نوع از خلق پول یا با سپردهمی

ها چقدر به بانک دهند که صاحبان سپردهحساب. این اعداد نشان میبا مانده سروکار داریم یا
شود. گیرد، این مبلغ در قالب اسکناس به او تحویل داده نمیبدهکار هستند. وقتی کسی وام می

 .شودبلکه اعتبار حسابش زیاد می

کناس، پایه پولی را افزایش حاال باید این مسئله را در نظر بگیریم که وقتی بانک مرکزی با انتشار اس
کند. همین مسئله کند، در واقع پولی بیشتر از یک لایر را خلق میدهد و یک لایر منتشر میمی

 .شوددهد که باعث تغییر حجم پول میوجود ضریب تکاثری را نشان می

 ضریب فزاینده )تکاثری( خلق نقدینگی

دینگی چیست و چه ارتباطی با شبه پول خواهیم ببینیم ضریب فزاینده خلق نقدر این بخش می
شان استفاده کنند و آن را به متقاضیان وام بدهند، باعث افزایش ها از ذخایر اضافیدارد. اگر بانک
کنند، خلق پول فاکتوری های زیادی که در یک کشور فعالیت میشوند. اما با وجود بانکنقدینگی می

 .است که به ضریب فزاینده گره خورده است

 

 

تواند خلق کند. پس ضریب فزاینده گوید که هر وام چقدر نقدینگی را میضریب فزاینده به ما می
دهد. به کمک این ضریب مینسبت تغییرات در عرضه پول را به تغییر در ذخایر بانکی نشان 

ها وام تواند تغییر کند. وقتی بانکتوانیم بفهمیم که به ازای هر واحد پولی حجم پول چقدر میمی
گیرندگان از طرف گذاران اصلی از یک طرف و وامگیرد. سپردهدهند خلق پول اعتباری صورت میمی

 .وندمند شتوانند از این شرایط استفاده کنند و بهرهدیگر می

 پول گردشسرعت 

خواهیم به آن بپردازیم، سرعت گردش پول است. این و اما آخرین مفهومی که در این مقاله می
شود. دست میبهدهد که واحد پولی در یک بازه زمانی مشخص چقدر تبادل و دستعامل نشان می

 ۱۰آن برابر است با مرتبه باشد، قدرت خرید  ۱۰تومانی در سال  ۱,۰۰۰مثال اگر گردش یک اسکناس 
هزار ناموت به صورت ساالنه. به همین میزان اگر سرعت گردش را در ارزش اسکناس ضرب کنیم، 

 .قدرت خرید را به دست خواهیم آورد

دهی از محل تواند در فرایند وامکند که یک وام چندبار میضریب فزاینده مشخص می
 .ها شرکت کندذخایر اضافی بانک
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 تفاوت پول و شبه پول در چیست؟

در طول مقاله مسائل مختلفی را پوشش دادیم تا بهتر متوجه شویم که شبه پول چیست و چه 
ای بررسی ل دارد. با اینهمه در این بخش این مسئله را به صورت جداگانه و مقایسهتفاوتی با پو

 .کنیممی

 نقدشوندگی پول از شبه پول بیشتر است. 
 شودها نگهداری میای است که به صورت سپرده در بانکشبه پول دارایی. 
 دار هستند و هر زمانی امکان ها مدتسرعت تزریق پول به اقتصاد بیشتر است. اما سپرده

 .ها وجود ندارد. پس برای تزریق شبه پول به اقتصاد نیازمند گذر زمان هستیمنقد کردن آن

بد نیست این نکته را هم در نظر بگیرید که در ایران شبه پول با پول تفاوت چندانی ندارد. چون 
کنند تا سود بگیرند، هر زمان که شرایط بهتری را در دار افتتاح میهای بانکی مدتی که حسابافراد

دهند. این مسئله با توجه به قوانین کنند یا انتقال میشان را برداشت میبانک دیگری ببیند، پول
 .ها با هم متفاوت استبانک

 پول در اقتصاد شبهنقش 

است. اما چطور این  تورم ترین آن مهارکند که مهمتصاد ایفا میهای زیادی را در اقشبه پول نقش
رود دولت باید تقاضای پول را کم کند. به همین خاطر نرخ سود کند؟ وقتی تورم باال میکار را می

چنین در این ها را نقد نکنند. همهای خودشان نروند و آنبرد تا مردم سراغ سپردهبانکی را باال می
 .گذاری کنند؛ یعنی تبدیل پول به شبه پولشان را در بانک سپردهشوند تا پولشرایط افراد ترغیب می

های بانکی کم شود تا تقاضا برعکس این شرایط هم ممکن است پیش بیاید. یعنی باید نرخ سپرده
های خود را به اقتصاد آورند. در نتیجه داراییگذاری رو میطور مردم کمتر به سپردهباال برود. این

 .دهندمی کنند و پول را در جامعه افزایشتزریق می

ها گذاران برای آزادسازی شبه پول، از آندر خیلی از کشورها، دولت برای تشویق و ترغیب سپرده
گذاری بروند و شود که افراد کمتر سراغ سپردهطور باعث میکند. اینمالیات و کارمزد دریافت می

 .شان را وارد چرخه اقتصاد کنندپول

 پول بهتبدیل شبه پول 

هایی هم با آن دارد. به همین خاطر است ن تفاوت هایی که با پول دارد، شباهتشبه پول در عی
های پرداخت قابل قبول است؛ هر چند در کشور ما چندان که شبه پول هم به عنوان یکی از روش
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ها رواج ندارد و کاربردی نیست. چند نمونه از شبه پول که قابلیت استفاده به عنوان پول را دارند این

 :هستند

 اندازحساب پس 
 برات 
 سفته 
 گذاریگواهی سرمایه 

ای برای ذخیره ارزش استفاده از شبه پول چه به عنوان ابزاری برای مبادله و چه به عنوان وسیله
شود و کارکردی مشابه آن ندارد. به پذیر است. اما در کل شبه پول به عنوان پول تلقی نمیامکان
ن هر چنیهاست. همشود که این مسئله مزیت این داراییهای شبه پول سود پرداخت میدارایی

شان تغییر کند به پول نقد و واقعی تبدیل که ارزشها را بدون آنتوانیم آنموقع که بخواهیم می
 .کنیم

 و نقدینگی پولرابطه شبه 

ها این اجازه در خصوص ارتباط شبه پول و نقدینگی هم باید چند نکته را بیان کنیم. اول آنکه بانک
دولت دستور داده است مبالغ بیشتری را نگهداری کنند.  ی اجباری کهرا دارند که به جز مبلغ ذخیره

تواند موجب چنین تصمیمی بشود. وقتی رکود در جامعه وجود می رکود مثال شرایط اقتصادی یا
بیشتری را ذخیره کنند. چون معلوم نیست با این شرایط رکودی دهند مبالغ ها ترجیح میدارد، بانک

تواند برای گیرند به بانک پس بدهند یا نه. بانک مرکزی هم میتوانند اعتباراتی را که میآیا مردم می
 .کنترل نقدینگی، نرخ ذخیره اجباری را تغییر بدهد

نکنند، ضریب فزاینده نقدینگی در این گذاری اند مجددا سپردههایی را که گرفتهحاال اگر مردم وام
گیرد و به جای سپردن آن به بانک و یا ای نخواهد داشت. فرض کنید شخصی وام میمیان فایده

دارد. با این کار ضریب فزاینده نقدینگی ی اقتصاد، آن را در خانه نگه میوارد کردن این پول به چرخه
 .دهدکارکردش را از دست می

 چیست؟ پول تبعات افزایش شبه

توانیم شبه پول در اقتصاد جایگاه مهمی دارد و کارکردهای آن در این زمینه قابل توجه هستند. اما نمی
آورد. از این مسئله غافل شویم که افزایش شبه پول تبعاتی را برای اقتصاد یک کشور به همراه می

کنیم این است که افراد برای  توانیم به آن اشارهترین ایراداتی که در این خصوص مییکی از مهم
کنند. این کار دار نگهداری میهای مدتگذاری، مبالغ زیادی را در حساباستفاده از مزایای سپرده

شود شبه پول در اقتصاد زیاد شود و با کاهش تقاضا مواجه شویم. این مسئله در نهایت باعث می
 .شودبه کاهش سرعت پول و رکود اقتصادی ختم می
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بیند، چیزی نیست جز تعیین مالیات برای دولت برای این شرایط پیش روی خودش می راهی که
گذاری دار. این کار ممکن است باعث تحریک تقاضا شود و افراد را به سرمایههای بانکی مدتحساب

 .ی این امر، رشد اقتصادی محتمل خواهد بودتشویق کند که در نتیجه

 جمع بندی

توانند در زمان هایی که پول نقد نیستند ولی میطور تعریف کنیم: داراییینتوانیم اشبه پول را می
دار، و سفته و برات، اسناد های مدتکوتاهی نقد شوند. انواع دارایی مثل گواهی سپرده، سپرده

گیرند. شبه پول در اقتصاد چندین نقش همگی در این دسته قرار می… خزانه، ارزهای خارجی و 
توان به کنترل نقدینگی، مدیریت عرضه پول، مدیریت نقدینگی ی آن میجمله مهم دارد که از

ترین خاصیت شبه پول، ضدتورمی های شخصی اشاره کرد. مهمچنین مدیریت داراییها و همشرکت
کنند، در واقع پول نقد گذاری میهای خودشان را در بانک سپردهبودن آن است. وقتی مردم دارایی

تواند باعث پیدایش رکود و کاهش رشد کنند. هرچند افزایش شبه پول میتبدیل میرا به شبه پول 
 .اقتصادی بشود

 با پاسخ های کوتاه متداولسواالت 

 شبه پول چیست؟

 .هایی که نقد نیستند ولی قابلیت نقدشوندگی دارنددارایی

 اند؟انواع شبه پول کدام

انداز، های پسدار، گواهی سپرده، اوراق قرضه دولتی، حسابی مدتگذاری، سپردهسرمایه صندوق
 های بازار پول، ارزهای خارجی، اوراق بهادار قابل معامله در بورساسناد خزانه، حساب

 تفاوت پول و شبه پول چیست؟

زودتر به اقتصاد تزریق توان با آن خرید کرد. پول نقدشوندگی پول بیشتر است و در لحظه می
 .شودها نگهداری میشود. شبه پول به صورت سپرده در بانکمی

 نقش شبه پول در اقتصاد چیست؟

کند. در این شرایط دولت باید تقاضا را از طریق با افزایش تورم تقاضا هم افزایش پیدا می
گذاری کنند. پس ها سپردهکشان را بیشتر در بانهایی بانکی کم کند تا مرد پولافزایش نرخ بهره

 .ترین نقش شبه پول مقابله با تورم و کنترل آن استمهم

 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 
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