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  مالی و پولی نهادهای : دوم بخش

 

 پول دوم:فصل اول از بخش 

  تاریخچه پول:

 غلط   صحیح مورد استفاده قرار گرفت.   کاالهای واسطه ای در ایران کاالی غالت به عنوان اولین (۱

 اولین پول ها مورد استفاده قرار گرفت؟در ایران ابتدا کدام یک از کاالهای زیر به عنوان (۲

 د( پوست سمور               ج( چای              ب( غالت               الف( صدف 

 به نوعی از مبادله که به صورت کاال به کاال صورت می گرفت ................ می گویند.(۳

 گرفت؟می قبل از به وجود آمدن فناوری پول، مبادالت چگونه صورت(۴

 منظور از مبادالت تهاتری چیست؟ (۹

 سه نمونه ازکاالهائی که به عنوان واسطه در مبادالت مورد استفاده قرار می گرفتند را نام ببرید. (۹

 سه مورد از مشکالت مبادالت تهاتری را بنویسید.(۶

 ویژگی هائی بودند؟ کاالها ئی که به عنوان اولین پول ها مورد استفاده قرار گرفتند، دارای چه (۵

 اقدامی را صورت دادند؟چه در اولین وهله، مردم برای حل مشکالت کاال به کاال  (۶

 

 پول فلزی :

 غلط   صحیح در مبادالت با حجم زیاد، پول فلزی وسیله پرداخت مناسبی بود.   (۱۱

 دو مورد از معایب کاالهای واسطه ای در مبادالت را بیان نمائید.(۱۱

، این امر چه پیامدی کاالهای واسطه ای در مبادالت را بیان نمائیدرد از مزایای استفاده از پول فلزی به جایسه مو(۱۲

 مثبتی به همراه داشت؟

ی پیشرفت اقتصادی و  دو مورد از معایب استفاده از طال و نقره در مبادالت که آن را به عنوان عامل محدود کننده(۱۳

  تجاری مطرح کرد را بنویسید.

 را بیان کنید.)هر کدام دو مورد(در مبادالت مزایا و معایب پول فلزی (۱۴

 انتخاب پول فلزی توسط انسان در انجام مبادالت چه نتایج خوبی به دنبال داشت؟ (۱۹
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 هایی در استفاده از کاالها به عنوان پول در انجام مبادالت وجود داشت؟چه مشکالت و محدودیت(۱۹

  پول کاغذی :

 ها در اقتصاد اروپا، در گذشته آنها را به نمادی به نام ................... تبدیل کرد.ق روزافزون کار صرّافیرون(۱۶

 چگونگی رواج پول کاغذی را به صورت خالصه شرح دهید. (۱۵

 ها خودشان چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گرفتند؟چه عواملی سبب شد تا دولت(۱۶

 پول به بانک مرکزی و دخالت دولت ها در این امر از کجا شکل گرفت؟ توضیح دهید. ایده ی سپردن نشر(۲۱ 

 

  پول ثبتی یا تحریری:

 غلط   صحیح پول است.     در همه ی جوامع، حجم نقدینگی شامل پول و شبه(۲۱

 .ایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث شد که ...................... در اقتصاد شکل بگیرد(۲۲

 دو مورد از مزایای استفاده از چک نسبت به پول نقد در اقتصاد کشور را بیان نمایید. (۲۳

 منشأ ایجاد پول ثبتی یا تحریری چه بود؟(۲۴

  استفاده از چک در معامالت چگونه می تواند از حجم پول در گردش بکاهد؟(۲۹

 چرا به چک پول ثبتی یا تحریری گفته می شود؟ (۲۹

 پول شکل بگیرد؟ی موجب شد که در اقتصاد شبهچه عوامل(۲۶

 منظور از پول ثبتی یا پول تحریری چیست؟(۲۵

 بانک ها با ایجاد چک و سازماندهی فعالیت های اقتصادی از طریق آن، به چه موفقیتی دست یافتند؟ (۲۶

 

  پول الکترونیکی یا مجازی: 

 های نوظهور..................... است.یکی از پول(۳۱

 تری در مبادالت باشد؟تر و راحتهای سریعچه عواملی موجب شدند که بشر به دنبال روش(۳۱

 امروزه استفاده از پول الکترونیکی چه مزایایی در اقتصاد و امر بانکداری دارد؟ (۳۲

 پول نقد را بنویسید.چک و به جای  پول الکترونیکمورد از مزایای استفاده از (سه۳۳

 

  پشتوانه پول:

 غ  صای ندارند.های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی که در دست افراد است،پشتوانهامروزه پول(۳۴

 امروزه چه چیزی به عنوان پشتوانه ی پول در کشور محسوب می شود؟(۳۹

 الف( طال و نقره            ب( پول تحریری         ج( قدرت اقتصادی               د( پول الکترونیکی 
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 رود.اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند، ......................  به شمار می(۳۹

 های زیر بنویسید.پشتوانه پول را در مورد هر یک از انواع پول(۳۶

 الف( پول فلزی ......................

 ب( پول کاغذی ...................... 

 .........های امروزی.............ج( پول

 منظور از پشتوانه ی پول چیست؟(۳۵

 چه مواردی  از گذشته تا به حال به عنوان پشتوانه ی پول یک کشور تلقی می شدند؟(۳۶

 زمانی که پول فلزی )طال و نقره( رایج بود، پشتوانه پول چه بود؟ (۴۱

 فرق پشتوانه پول در گذشته با پشتوانه پول در دنیای امروز چیست؟(۴۱

 ظر شما چگونه می توان پشتوانه ی پول ملی را تقویت نمود؟به ن(۴۲

تحلیل نمایید اگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نماید این امر به چه معناست و چه پیامدهای منفی ای برای جامعه (۴۳

 می تواند داشته باشد؟

 

  وظایف پول :

 از وظایف پول است؟های بانکی، جزء کدام یک خرید اقساطی در رد و بدل کردن حواله(۴۴

 ب( وسیله سنجش ارزش                                                    الف( وسیله پرداخت در مبادالت 

 های آینده د( وسیله پرداخت                                                     انداز حفظ ارزش ج( وسیله پس

 کند؟ها را به یکدیگر آسان تر میو فروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت کدام وظیفه پول، کار خرید(۴۹

 ب( وسیله سنجش ارزش                                                 الف( وسیله پرداخت در مبادالت 

 های آینده رداختد( وسیله پ                                                 انداز و حفظ ارزش ج( وسیله پس 

 بینی به ایفای کدام وظیفه پول بستگی دارد؟های غیرقابل پیشپرداخت هزینه(۴۹

  ب( وسیله پرداخت در مبادالت                                                                  الف( سنجش ارزش 

 د( حفظ ارزش                                                       های آتی ج( وسیله پرداخت

 نقش اصلی پول در مبادالت، ...................... است.(۴۶

 وظایف چهارگانه ی پول را نام ببرید.(۴۵

 توضیح دهید پول چگونه می تواند به عنوان وسیله ی پرداخت در مبادالت نقش ایفا کند؟ (۴۶

 ان وسیله ی سنجش ارزش در مبادالت مورد استفاده قرار گیرد؟توضیح دهید پول چگونه می تواند به عنو (۹۱

 انداز و حفظ ارزش در مبادالت مورد استفاده قرار گیرد؟توضیح دهید پول چگونه می تواند به عنوان وسیله ی پس (۹۱
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 خود را پس انداز می کنند؟را در نزد چرا افراد پول  (۹۲

 های آینده، عمل نماید؟وسیله ی پرداخت توضیح دهید پول چگونه می تواند به عنوان(۹۳

 پذیرند؟به چه دلیلی افراد در مبادالت خود، پول را از دیگران می(۹۴

 

   : قدرت خرید پول

 غلط   صحیح .     ربطی نداردها در جامعه قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت(۹۹

 غلط   صحیح یابد. ش میها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاههر چه سطح عمومی قیمت(۹۹

 قدرت خرید پول به ...................... در جامعه بستگی دارد.(۹۶

 آن دستخوش تغییر است.گوییم که ..........کند، می وقتی که یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ(۹۵

 رد؟ها و قدرت خرید پول وجود داای بین سطح عمومی قیمتچه رابطه (۹۶

 چرا تورّم به عنوان یکی از مشکالت اقتصادی تلقی می شود؟(۹۱

 است؟ شده تغییر قدرت خرید پول دستخوش  می گوییم زمانیچه  (۹۱

 است؟ را از دست داده پول، قدرت خریدش  می گوییم زمانیچه  (۹۲

 رابطه ی بین آن ها را بیان نمایید. به چه عاملی بستگی دارد؟پول قدرت خرید  (۹۳

  

             تورّم:

 غلط   صحیح هاست.    کاهش تورّم، به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت(۹۴

 تورّم از نظر علم اقتصاد، شتاب یا ...................... است.(۹۹

 تورّم را از نظر علم اقتصاد تعریف نمایید.(۹۹

 چه زمانی تورم آسیب های زیان بار خود را نمایان خواهد کرد؟(۹۶

 اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد، این امر چه پیامدی به همراه خواهد داشت؟(۹۵

 تورم شود؟ تواند عامل ایجادمیمثال توضیح دهید که چگونه افزایش حجم پول در جامعه یک با ذکر  (۹۶

 ؟می کنندچگونه محاسبه را جامعه یک میزان تورم در  (۶۱

تومان افزایش یابد،  ۲۹۱۱تومان باشد و در انتهای سال به  ۲۱۱۱یمت سبدی ازکاالها در ابتدای سال اگر متوسط ق(۶۱

 نرخ تورّم را محاسبه کنید.

 مهم ترین علت به وجود آمدن تورّم در جامعه چیست؟(۶۲

 توضیح دهید، کاهش نرخ تورّم به چه معناست؟(۶۳

 ی ارزان تر شدن قیمت کاالها می باشد؟تحلیل نمائید که آیا کاهش نرخ تورّم به معنا(۶۴
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 موثرند؟)ذکر دو مورد(تورم آمدن وجود  بهافزایش حجم پول در  از غیر به دیگریچه عوامل ،  به نظر شما(۶۹

  

 به جدول ذیل، نرخ تورم در این جامعه ی فرضی را در طول این سال حساب نمایید. (با توجه۶۹

 
 

ورم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید؟ دو مورد از اقداماتی که آن ها می توانند نقش مردم را در کاهش یا کنترل ت(۶۶

 در این زمینه انجام دهند را بیان نمائید.

 

    نقدینگی:

 غ صزمانی می توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورّم بیش تر شده باشد.(۶۵

 رود...................... آن جامعه به شمار میحجم کل پول موجود در کشور، .(۶۶

 چه زمانی می توان گفت نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرده است؟(۵۱

 نقدینگی در یک جامعه شامل چه مواردی می شود؟(۵۱

 حجم نقدینگی، در هر یک از موارد زیر شامل چیست؟(۵۲

 گیری خدمات نوین بانکیالف( قبل از شکل

 پولهای تحریری و شبهیش پولب( پس از پیدا

 های تحریری چه فرقی کرده است؟گیری خدمات نوین بانکی و بعد از پیدایش پولحجم نقدینگی قبل از شکل(۵۳

 اگر افزایش حجم پول در گردش موجب بروز تورم شود، این افزایش حجم پول، واقعی است یا اسمی؟(۵۴

 تورم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. نقش افزایش حجم نقدینگی جامعه، در افزایش(۵۹
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  مالی و پولی نهادهای : دوم بخش

 

 بانک  : دوم بخش از دوم فصل

 

 ک:بان پیدایش

 شدند. نامیده « ».......... سپس و « ».......... ابتدا اعتباری مؤسسات(۱

 دهید. توضیح خالصه صورت به را بانک پیدایش چگونگی(۲

 نمائید. بیان را اولیّه مالی مؤسسات اصلی کار دو(۳

 بودند؟ اعتبار دارای مردم نزد در دلیل چه به ها صرافی و اولیّه اعتباری مؤسسات (۴

 امر این پیامد و نتیجه بود؟ چه کرد جلب خود به را اولیّه  های بانک و اعتباری مؤسسات مدیران توجه که مهم ینکته دو(۹

 کنید. بیان را

 دهید. ضیح تو را راکد های پول صاحبان از تهدس دو عملکرد(۹

 گرفت؟ شکل چگونه وکالتی مالی یمؤسسه(۶

 گرفت؟ شکل چگونه ربوی های بانک(۵

 بنویسید. را اقتصادی های فعالیت بر بانک تأثیر چگونگی(۶

 کنید. بیان را اولیّه های بانک اصلی های فعالیت از مورد سه(۱۱

 است؟ شده حرام اسالم در ربا دلیل چه به کنید؛ می فکر(۱۱

 نمائید. بیان  را جامعه در ربا بار زیان آثار از مورد سه(۱۲

 

 اعتبار:

 بانک ها فقط با مجوز ............................. تأسیس می شوند.(۱۳

 در گذشته حقّ چاپ و نشر اسکناس در اختیار چه کسانی بود؟ امروزه این امر برعهده ی چه نهادی است؟(۱۴

 گرفتند؟ دست به رااسکناس نشر انحصاری حقّ ها دولت چرا(۱۹

 دهید. توضیح را ها بانک توسط پولشبه یا اعتبار خلق چگونگی(۱۹
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 دهند؟ قرار شدید کنترل و نظارت مورد ابزارهائی با را ها بانک حتماً باید ها دولت چرا(۱۶

 چرا؟ باشند؟ اشتهد باید هدفی چه و بوده نهادی چگونه باید ماهیتاً ها بانک(۱۵

 چرا؟ شوند؟ تأسیس باید هدفی و مبنا چه بر ماهیتاً ها بانک(۱۶

 باشند؟ اقتصادی فعاالن به خدمات ی ارائه هدف با صرفاً و  غیرانتفاعی نهادی ماهیتاً باید ها بانک چرا(۲۱

 قرارگرفت؟ نظارت و کنترل تحت چگونه بانکی های فعالیت(۲۱

  دهید. قرار ارزیابی مورد را جامعه در موجود فعّال های بانک های فعالیت دن،بو انتفاعی غیر لحاظ از (۲۲

  چرا؟ کنید؟ می تلقی انتفاعی غیر ، را ما ی جامعه در موجود فعّال های بانک های فعالیت آیا(۲۳

 

 ها: بانک انواع

 غلط   صحیح  کنند. می ارائه خدمات جامعه مردم ی همه به تخصصی های بانک(۲۴

 ببرید. نام نمونه ذکر با را ها بانک نواعا(۲۹

 چیست؟ تجاری بانک وظیفه(۲۹

 چیست؟ تخصصی بانک وظیفه(۲۶

 کنند؟می ایفا تجاری نقش بیشتر درایران ها بانک کدام(۲۵

 چیست؟ گذاریسرمایه بانک وظیفه(۲۶

 است؟ بانکی چگونه ایتوسعه بانک(۳۱

 است؟ کشور اعتباری و پولی حاکم بانک کدام(۳۱

 دارد؟ برعهده ای وظیفه چه مرکزی بانک(۳۲

 چیست؟ در واقع در ها بانک انواع تمایز و تشابه(۳۳

 

 سپرده:

 چیست؟ سپرده از منظور(۳۴

 .ببرید نام را هاسپرده انواع(۳۹

 .بنویسید را دیداری غیر یسپرده صورت دو(۳۹

 چیست؟ در غیردیداریسپرده با دیداری یهسپرد تفاوت(۳۶

 است؟ حسابی نوع چه  اندازپس یسپرده (۳۵

 است؟ حسابی نوع چه دیداری یهسپرد (۳۶

 است؟ حسابی نوع چه دار مدت یهسپرد (۴۱
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 دارد؟ تفاوتی چه دار مدتسپرده با انداز پس یهسپرد(۴۱

 نمائید. مقایسه یکدیگر با را انداز پس ی سپره و دیداری یهسپرد(۴۲

 آن ساود از استفاده قصد به خصوصی یا دولتی اعتباری مؤسسات یا ها بانک در پول ردنک انداز پس صِرف شما نظر به(۴۳

 خواهد وارد جامعه بر کار این از باری زیان آثار چه باشد؟ می صحیح ها کشی قرعه در شدن برنده یا و زندگی گذران برای

 شد؟

  کنید؟ ارائه مستقیم طور هب تولیدی کار در شدن وارد به مردم تشویق جهت دولت برای راهکار (سه۴۴

 کشاورهای همانند توان می سود، از استفاده جهت صرفاً بانک در انداز پس به مردم دادن عادت با آیا که نمائید (تحلیل۴۹

 آورد؟ نمی بار تولیدی مفید کار از گریزان و پرور تن و خمود را کشور یک مردم عمل این آیا شد؟ اقتصاد در ی پیشرفته

 

 ها: نکبا دهی وام

 کنید. بررسی  را مؤسسات و افراد به ها بانک دهی وام چگونگی (۴۹

 

 اعتباری: اسناد

 نمائید: مشخص را زیر اعتباری اسناد از یک هر نوع(۴۶

 (                      شوند.) پرداخت باید رؤیت محض الف(به

 (                                        است.) سال یک از بیش اغلب ها آن بازپرداخت زمان ب(

 (                                        است.) تر کم یا سال یک ها آن بازپرداخت زمان ج(

 شوند؟ می استفاده منظورری چه به و بوده اسنادی نوع چه اسناداعتباری (۴۵

  ببرید؟ نام را اسناداعتباری از چهارمورد (۴۶

 کنید. بیان نمونه یک کدام هر از شوند؟ می تقسیم دسته چند به زمان، لحاظ به اسناداعتباری (۹۱

 چیست؟ دیداری اسناد از منظور(۹۱

 چرا اسناد اعتباری دیداری را به این نام می خوانند؟ (۹۲

 کنید. تعریف را سفته(۹۳

 چیست؟ سفته ظهرنویسی از منظور(۹۴

 چگونه سفته را به پول تبدیل می کند؟ ،اگر طلبکار قبل از سر رسید سفته به پول نیاز پیدا کند(۹۹

 کنند؟ می مدت بلند اعتباری اسناد انتشار به اقدام مؤسسات یا دولت صورتی چه در (۹۹
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 ها: بانک مختلف فعالیت

  ببرید. نام را ها بانک مختلف فعالیت از مورد چهار(۹۶

 

 ربا: بدون بانکی نظام

 د؟دار حکمی چه آن ودریافت چیست؟ ربا از منظور(۹۵

 رسید؟ تصویب به سالی چه در ما کشور در ربا بدون بانکی عملیات قانون(۹۶ 

 شوند؟می خارج گریواسطه حالت از چگونه اسالمی بانک(۹۱

 ببرید. نام را اسالمی مجاز عقود از مورد چهار(۹۱

 کسب کنند؟باید  خود را از چه راه هائی مدآها در بانک نظام بانکی بدون ربا بر طبق(۹۲

با توجه به این که بانک ها باید ماهیتاً نهاد غیرانتفاعی باشند،تحلیل نمائیدآیا کسب درآمد و یاا سودتوساط آن هاا  (۹۳

 قابل توجیه است؟

 نظام بانکی بدون ربا چیست؟منظور از (۹۴ 

 ؟ ، برکار فعلی بانک ها چه اشکالی را وارد می دانیدبانک داری بدون ربا در راستای (۹۹

 ماردم از ساودگیری و درآمد کسب به فقط تولیدی و عمرانی های طرح در حقیقی گذاری سرمایه جای به ها بانک اگر(۹۹

 شد؟ خواهد وارد جامعه آن بر هائی آسیب چه کنند، بسنده اعتبار و وام طریق از
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  مالی و پولی نهادهای : دوم بخش

 

 سرمایه بازار  دوم: بخش از سوم فصل

 هست؟ ای رابطه چه ها آن بورس گسترش و کشورها اقتصادی فتپیشر بین

 

 سرمایه: تقاضاکنندگان و کنندگان عرضه ارتباط محلّ

 نمائید. بیان مختصر صورت به را بورس نهاد و  سرمایه بازار گیری شکل  چگونگی و تکاملی (سیر۱

 (نقش و کار اصلی بورس در اقتصاد را بیان نمائید.۲

 نمائید.مقا یسه یکدیگر لی واحد های تولیدی و تجاری در گذشته و حال را با مین منا بع ماأت(۳

 چه مزایائی نسبت به بانک دارد؟ رااوراق بهادانتشار تجاری از طریق بورس و مین منا بع مالی واحد های تولیدی وأت(۴

نماوده و دلیال اهمیات آن را را بیاان ر ااوراق بهاادانتشاار مین ماالی از طریاق باورس وأاز پیامدهای مطلاوب تا(یکی ۹

 ذکرکنید.

 

 سرمایه بازار

 (کدام یک از گزینه های زیر درباره ی بازار بورس صحیح نمی باشد؟۹

 الف( مکا نی است که در آن کار تولیااااااااااد انجااااام می شود.

 ب( مکانی است که در آن کار خرید کاال و اوراق بهادار انجام می شود.

 آن کار فروش کاال و اوراق بهادار انجام می شود. ج( مکانی است که در

 د( مکا نی است که در آن کار قیمت گذاری کاال و اوراق بهادار انجام می شود.

  ببرید. نام را آن انواع و نمائید تعریف را (بورس۶

  چیست؟ کاال بورس از منظور (۵

 ببرید. نام را کاالها این ترین مهم از نمونه سه یرند؟گ می قرار معامله مورد کاال بورس در کاالهائی نوع چه تر (بیش۶

 چیست؟ بهادار اوراق بورس از (منظور۱۱
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 بهادار اوراق

  ؟شود نمی صادر زیر  های گروه از یک کدام توسط مشارکت اوراق(۱۱

  ها دولت (د                   ها شهرداری ج(                   خصوصی های شرکت ب(            مردم الف(

 شوند. می سهیم شرکت ........... و ........ در و بوده مالک اند، خریده که .................... به سهام صاحبان (۱۲

 هستند؟ سنادی ا چگونه بهادار اوراق (۱۳

 ن کدام اند؟آمنظور از اوراق بهادر چیست و انواع (۱۴

 بنویسید. را  بهادار اوراق کلی یدسته (دو۱۹

 هستند؟ اوراقی نوع چه سهام اوراق دهید توضیح (۱۹

 اطالعاتی می باشد؟ چه حاوی اوراق سهام  (۱۶

 کیست؟ سهام، ی کننده (صادر۱۵

 کند؟می عرضه بورس در را خود سهام آن نوع کدام بگوئید و برده نام را سهامی شرکت (انواع۱۶

 است؟ چگونه بورس در شرکت یک ورود و پذیرش (روند۲۱

 شود؟ می منتشر منظوری چه به و کسانی چه توسط مشارکت  ق(اورا۲۱

 است؟ نهادی چه یعهده بر ایران در مشارکت  اوراق انتشار بر ناظر مقررات اجرایی دستورالعمل ی (تهیه۲۲

         انتخاب می کنید؟    در هریک از موارد زیر کدام یک رابگوئید؛ اگر قصد سرمایه گذاری داشته باشید، با ذکر دلیل(۲۳

 الف( بین بانک و بازار بورس کدام یک را ؟ 

 ب( بین اوراق بهادار کدام یک را ؟ 

 جامعه اقتصاد بر بورس تأثیر

 بنویسید. را جامعه یک اقتصاد بر بورس نتایج و ازآثار مورد (سه۲۴

  داشت؟ خواهد دنبال به جامعه یک برای مثبت تأثیرات همیشه بورس آیا که نمائید (تحلیل۲۹

 باشد؟ داشته دنبال به منفی پیامدهای جامعه یک برای تواند می بورس صورتی چه در شما؛ نظر (به۲۹

 مورد(۲ حداقل باشد؟)ذکر داشته اسالمی مخصوصاً ی جامعه یک برای توانند می منفی تأثیرات چه بورس شما، نظر (به۲۶

 کرد؟ گذاریسرمایه بورس در توان می چگونه

 است. ............................... هم و ................ حلم هم سرمایه (بازار۲۵

 دهید. توضیح خالصه صورت به را بورس در گذاریسرمایه (مراحل۲۶

 کند؟ می تهدید را او خطری چه کند، خاص سهام نوع یک به تبدیل فقط را خود سرمایه تمام فردی (اگر۳۱

 باشند؟ نداشته مدتکوتاه نگاه رسبو به باید افراد که شود می پیشنهاد چرا (۳۱

 دو راه کار برای جلوگیری از زیان دیدگی کالن در بازار بورس پیشنهاد نمائید. (۳۲




