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مندی صاحبان کسب و کارهای کشاورزی و عوامل مؤثر بر میزان رضایت

 )مطالعه موردی: خراسان رضوی( غذایی
 4دشتابی  ، مریم دهقان3، ملیحه شیبانی2، علیرضا کرباسی1*زادههنگامه هندی

 

 چکیده
-ورزی میرداران کشابر بهره درضایتمندی وری و ایجاد حس رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در کار و افزایش اثربخشی، کارآیی و بهره

ساس هدف ااشد. براین بغلی میهای مهم در ارتقای رضایتمندی شدهد سازوکار سرمایه اجتماعی یکی از جنبهباشد و مطالعات نشان می
اشد. تعداد بیم ضوی(خراسان ر وکارکشاورزی و غذایی )مطالعه موردی:این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی صاحبان کسب

ا تکنیک آلفای یایی آن بصصین و پاروایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخوکار بصورت کامال تصادفی انتخاب شدند. از صاحبان کسب 173
ررسی قرار مورد ب STATAافزار رمنها  از روش الجیت ترتیبی با استفاده از مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش داده 71/0 کرونباخ

-بقهتحصیالت، سا غیرهای سن،أثیر متتهای استنباطی تحقیق یافته گرفت. نتایج آزمون برنت نشان از تایید استفاده از الجیت ترتیبی است.

نفی مثیر ها متغیر سن تأترتیبی تن الجیت کاری و درآمد را بر میزان رضایتمندی مورد بررسی قرار داد. از بین این متغیرها با توجه به الگوی
میزان رضایت متوسط و ) 3و  2روه ن در گبر میزان رضایتمندی دارد. مطابق با نتایج اثرنهایی هرچه افراد سن باالتر باشد احتمال قرار گرفت

ایج یابد. نتواحد افزایش می 006/0)رضایت کم(  1یابد و احتمال قرار گرفتن در گروه واحد کاهش می 006/0و  0003/0باال(  به ترتیب 
رهایی که کارفی راهدی و از طخطی در مدل است. با توجه به تاکید مقاله بر میزان رضایتمندهنده عدم وجود همخطی نشانازمون هم

ست. ایجاد أثیرگذار اتی ترویجی هاها و همایشهای ترویجی، جشنوارهشود که برپایی نمایشگاهموجب توسعه اقتصادی شود پیشنهادات می
ند، صوالت خود را ندارو فروش مح ازاریابیبجا که بسیاری از افراد توانایی خوداشتغالی و کارآفرینی باید رونق پیدا کند. از آن هایبازارچه

 این بازارچه محلی برای فروش و معرفی محصوالت این افراد است.
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 مقدمه

 ز احساسهای شغلی و عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیرضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت

های تهختن خواسعنوان یکی از پارامترهای اساسی در چگونگی برآورده ساگردد. در واقع بهرضایتمندی فردی می

ط در رواب أثیر عمیقروانی افراد و در نهایت ت-مش روحیسزایی در آراشغلی سهم به افراد از طرف اجتماعی، رضایت

 ری یک بخشوه بهرهپردازان معتقد هستند کهای گوناگون دارد و اغلب نظریهاجتماعی و نتایج خواسته شده از شغل

 یشتری درثربخشی بابینی و امیدواری و غیره های غیرمادی، نظیر خوشتنها به عامل مادی مربوط نیست، بلکه سازه

انی در یروی انسزها برای نعنوان بخشی از فرآیند ارزیابی نیاشغلی به وری دارد و با توجه به این که رضایتاین بهره

هد داشت تایی خواوری در نواحی روسسزایی در بهرهنواحی مختلف از جمله نواحی روستایی مطرح است، لذا سهم به

(Heydari Sareban, 2012.) ر دین پدیده های مهم است. بیشترین میزان اروزه یکی از چالشاز طرفی شهرنشینی ام

ه چندین ه توسعآسیا، آفریقا و آمریکای التین بوده است. شهرنشینی شتابان چهار دهه گذشته در کشورهای رو ب

محیط ویرانی  هداشتی،اند از: افزایش فقر در شهرها، ارائه ناکافی مسکن، خدمات بپیامد منفی داشته است که عبارت

و  یدات خودزان تولتر افزایش بیکاری است. همچنین توجه به میزان رضایتمندی کشاورزان از میزیست و از همه مهم

تواند یمن خود شود که ایشناسایی توانایی خود از جمله مواردی است که باعث جلوگیری مهاجرت آنان به شهر می

ریت در تار مدیاساسی در تحلیل مسائل شهری، توجه به ساخبه بحث بیکاری کمک کند. بنابراین یکی از محورهای 

ات مدیریت و از طرفی واژه کارآفرینی بیش از دو قرن نیست که در ادبی (.Mahdavi et al, 2014)این جوامع است 

ینی فرست. کارآار بوده ها تغییرات زیادی به خود گرفته و از رشد تکاملی بخوردااقتصاد وارد شده و مانند سای واژه

از قرن  ته شده وادی شناخعنوان عامل اصلی ایجاد ثروت و یا ارزش اقتصهای اقتصادی تبلور یافته و بهابتدا در نظریه

وسعه پایدار . ت(Ahmadpour Darayani, 2004)پانزدهم تا کنون، در کانون مکاتب مختلف اقتصادی قرار داشته است 

 من فراهمضر کشور داز دانش استوار است. توسعه کارآفرینی اجتماعی امروزه بر پایه نوآوری و خالقیت و استفاده 

بیکاری  رهنگی،فآوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشکالت جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و 

 پایه وی اجتماع آموختگان دانشگاهی و معضل بزرگ انبوه بیکاران را مرتفع خواهد کرد. درواقع کارآفرینیدانش

زمه الرشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جامعه بشری است که شود. اساس همه جانبه محسوب می

ت ادی جهدستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی می باشد. مهم ترین پیش شرط فعاالن اقتص

گذاران  سرمایه کشور است؛ به نحوی کهفعالیت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر محیط مناسب کسب و کار در 

   .ایندبتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خود را پیش بینی نم

یت خاطر ستند رضاهای مختلف هو کار در کشور کم شده است یا افراد زیادی که بر سر شغلکه کسببا توجه به این

یاست ساست که  از آن جهت حائز اهمیتوکارها امل مؤثر بر میزان رضایتمندی کسباز شغلشان ندارند، بررسی عو

ا ببینی و  آتی پیش ی حرکت آن را برای سالیانای بتوانند نیاز های آتی جامعه و نحوهگذاران اقتصادی هر جامعه

 ریزی نمایند.توجه به آنچه رخ خواهد داد، برنامه

 روش تحقیق
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گیری تصادفی ساده و از روش نمونه ای مطلوب، متناسب با اهداف مطالعهیابی به نمونهدر این مطالعه برای دست

 زیر اشاره شده بهره گرفته شده است. ، که در 1(1963رابطه کوکران )ها از برای تعیین تعداد نمونه

(1)                           =n 

-استفاده می t =96/1:حجم نمونه کل و  n: دقت احتمالی مطلوب،  dالعه، : واریانس صفت مود مط 2sدر این مطالعه 

نظور بررسی مبه پرسشنامه تکمیل شد.  15شود. برای تعیین تعداد نمونه، یک پیش مطالعه انجام شد که در آن 

 :های پرسشنامه، از تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیدپایداری درونی سوال

(2) 
 

2،های پرسشنامه یا آزمونتعداد زیر مجموعه سوالبرابر با  nدر این رابطه 

is:  واریانس سوالiهای ام )واریانس داده

2ها( وموجود در یک ستون ماتریس داده

ts: مجموع در ماتریس  واریانس کل آزمون یا به عبارت دیگر واریانس ستون

 باشد.ها میداده

 

یزان محی بر الگوی الجیت ترتیبی مبتنی بر یک متغیر پنهان پیوسته است که به منظور تعیین متغیرهای توضی

 ط، رضایتت متوسرضایت و همچینین نحوه تاثیر هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن در چهارگروه رضایت باال، رضای

 گیرد.استفاده قرار می کم و رضایت خیلی کم، مورد
 (:Greene & Hensher, 2010)( نشان داده شده است 1فرم کلی الگو در رابطه )

(3) i= 1, 2, …, n  

iy iii xy   
که در آن 

iy  .معرف متغیر وابسته پیوسته )میزان رضایتمندی( است   بردار پارمترهایی است که باید برآورد

نمونه مورد بررسی است.  nنیز بیانگر جزء خطاست. همچنین iمتغیرهای توضیحی مشاهده شده است.  ixشوند و 

 (:Greene & Hensher, 2010) ( است2لذا فرم کلی الگوی الجیت ترتیبی به صورت رابطه )

(4) 

1 

iy 1iy 

21   

iy 2iy 

32   

iy 3iy 
... ... 

 

 ij y1 jyi  

ها همواره تعداد آستانه کند.های مشاهده شده گسسته را تعریف میپاسخ ایی است کههبیانگر آستانهjکه درآن، 

رآورد مایی بهای تعیین شده در پژوهش است. الگوی با استفاده از روش حداکثر راستنیک کمتر از تعداد گروه

jyiشود واحتمال اینکه می  ( محاسبه می3باشد، توسط رابطه ):شود 

(5) )()Pr()Pr()Pr( 111   jiinijii xFxyjy  

                                           
1. 1963Cochran,  
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تر را به خود اختصاص دهد، ام یا پایینjام سطح iدر بیان احتمال تجمعی، الگوی الجیت ترتیبی، احتمال اینکه گروه 

یح این ند. تصرهای پاسخ در الگوی الجیت ترتیبی بیانگر سطوحی ترتیب گونه میان خود هستگروهکند. برآورد می

 است: (4الگو به صورت رابطه )

(6)   nijjxxx
x

x
Log kikiij

ii

ii ,...,3,2,1;,...,3,2,1;...
)(1

)(
2211 














 

 شود:( محاسبه می5معرف احتمال تجمعی است که به صورت رابطه ) iکه درآن، 

(7) )()()( iiijii jxyPxx   

ای توضیحی است. با توجه به ترتیبی بودن بردار ستونی متغیره ixبه صورت بردار ستونی پارامترها و که درآن، 

ست ای این ای از خطوط موازی است. یکی از فروض اساسی رگرسیون الجیت ترتیبهای پاسخ، نتایج مجموعهگروه

کند یفرض م های نتیجه، یکسان باشد. به عبارت دیگر، الگوی الجیت ترتیبیکه ارتباط میان هر جفت از گروه

ان دهند، یکسیح میهای باالتر متغیر وابسته را توضترین طبقه نسبت به همه طبقهن پائینهایی که ارتباط میاضریب

اط میان ه ارتبشود. از آنجایی کهای موازی نامیده میهستند. این فرض، فرض احتماالت متناسب یا فرض رگرسیون

شد، ین نباد دارد. اگر چنها یکسان است، تنها یک مجموعه از ضریب ها )تنها یک الگوی( وجوهمه جفت گروه

هر  باط میانیح ارتیافته یا الگوهای دیگر برای توضنیازمند الگوهای متفاوتی همانند الگوی الجیت ترتیبی تعمیم

 ها خواهد بود.جفت از گروه

ر یابد، تغییر دیمافزایش توضیحی که یک متغیر شود. زمانیدر این الگو تفسیر ضرایب به صورت مستقیم انجام نمی

ین نجا که ااز آ .رداست، به سایر متغیرها نیز بستگی دا متغیر توضیحیبر اینکه وابسته بـه ارزش  افزوناحتمال، 

نها جهت ینجا تاشود، بنابراین در تغییر در احتمال، ثابت نیست، لذا تفسیر ضرایب به صورت مستقیم انجام نمی

ر دن تغییر و نهایی قابل مشاهده است و جهت و میزا ابتداییهای برای گروه (عالمـت ضـریب)تغییر احتمال 

ا های میانی رروهتواند جهت و میزان تغییرات در گهای میانی قابل مشاهده نیست. لذا محاسبه اثر نهایی میگروه

( محاسبه 6)به صورت رابطه  jنشان دهد. اثر نهایی یک واحد تغییر در متغیر توضیحی بر روی احتمال طبقه 

 شود:می

(8)   kijij

k

ii
xx

x

xjyP
 )()(

)(
1







 

kijiiکه درآن  xxyx  )(  .شود. با به طور معمول اثر نهایی در مقادیر میانگین متغیرها محاسبه میاست

توجه به این که مجموع احتماالت، همواره برابر یک است، بنابراین؛ مجموع اثرهای نهایی برای هر متغیر برابر صفر 

شود و اختالف میان اسبه اثرات نهایی برای متغیرهای مجازی به صورت مستقیم انجام نمیخواهد بود. همچنین مح

ای میدانی بوده که به صورت توصیفی و شود.  پژوهش حاضر،  مطالعهاحتماالت در دو حالت ممکن محاسبه می

باشند راسان رضوی میتحلیلی انجام پذیرفته است جامعه آماری این  تحقیق شامل صاحبان کسب و کار در استان خ

توان کلیه افراد جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داد. نمونه آماری با استفاده از فرمول ولی با توجه به اینکه نمی

-نفر برآورد گردید.  اطالعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه و روش نمونه 173کوکران  برابر با 

آوری گردید. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان و پایایی آن با استفاده از ضریب جمع گیری تصادفی در دسترس،
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ها دارد. در مرحله بعد اطالعات به دست آمد، که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه 71/0آلفای کرونباخ برابر با 

های آماری با روش spssاین اطالعات با استفاده از  نرم افزار  آوری گردید ومورد نیاز به روش مصاحبه رودررو جمع

 مورد بررسی قرار گرفتند. stataافزار تجزیه و تحلیل و با استفاده از نرم

 نتایج و بحث
دهد. را نشان می ( متغیرهای مستقل مطالعه3)اند. جدول به سه دسته میزان رضایت باال، متوسط و کم تقسیم شده

ر دتایج آن نرفت که گتغیرهای مستقل الگو با استفاده از آزمون عامل تورم واریانس مورد بررسی قرار خطی بین مهم

وان نتیجه گرفت که تباشد می 5( ارائه شده است. چنانچه میزان این آماره برای تمام متغیرها کوچکتر از 4جدول )

مامی ر برای تحاضر نیز مقدار آماره مذکو شود که در مطالعهخطی محدودیتی برای برآورد الگو محسوب نمیهم

 رار گیردقمورد بررسی  بدست آمده است. در برآورد الگوی الجیت ترتیبی قبل از اینکه نتایج الگو 5متغیرها کمتر از 

 ه برابریهای موازی منطقی بودن قضیهای موازی بررسی شود. آزمون رگرسیوننیاز است که آزمون رگرسیون

 ت است ازن که عبارعبارت دیگر چنانچه فرض صفر این آزموکند. بهها را ارزیابی میمامی گروهپارامترها برای ت

یت برای رهای وضعگر آن است که پارامتها است، مورد قبول واقع شود، نشانیکسان بودن ضرایب برای تمامی گروه

( ارائه 5رسیون موازی در جدول )نتیجه آزمون رگ .(Greene & Hensher, 2010)های پاسخ یکسان است همه گروه

االیی بارایی کشده است. براساس نتایج فرض صفر در حالت کلی پذیرفته شده و برآورد الگوی الجیت ترتیبی از 

 برخوردار است. ضمنا در این مطالعه واریانس ناهمسانی نیز کنترل شد.
 (: توصیف متغیرهای تحقیق3جدول )

 حداقل رحداکث انحراف معیار میانگین متغیر

میزان 

 رضایتمندی

97/1 75/0 3 1 

 23 75 7/10 2/41 سن

 1 6 35/1 6/2 میزان تحصیالت

 1 60 7/11 3/15 سابقه کاری

درآمد )میلیارد 

 ریال(

5/3 3/6 150000 5 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 خطی((: آزمون عامل تورم واریانس )آزمون هم4جدول )
 VIF Tolerance متغیر

 72/0 39/1 سن

 89/0 12/1 میزان تحصیالت

 79/0 26/1 سابقه کاری

 91/0 10/1 درآمد
 های تحقیقمأخذ: یافته

 (: آزمون رگرسیون موازی )آزمون برنت(5جدول )
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 داریسطح معنی Chi2 آزمون
All 52/6 16/0 

 02/0 21/5 سن

 21/0 51/1 میزان تحصیالت

 14/0 13/2 سابقه کاری

 71/0 14/0 درآمد  
 های تحقیقأخذ: یافتهم

توان ئه شده میهای خوبی برازش ارا( ارائه شده است که بر پایه شاخص6نتایج الگوی الجیت ترتیبی در جدول )

گر این ها بیانداری آستانهدهندگی باالیی برخوردار است. معنی بیان داشت که الگوی برآوردی از قدرت توضیح

ر تغیر سن بها درست بوده است. نتایج گویای آن است که مبرای گروهبندی صورت گرفته حقیقت است که طبقه

ب تفسیر بی ضرایدار دارد. قابل ذکر است که در الگوی الجیت ترتاحتمال میزان رضایتمندی تاثیر منفی و معنی

تغیر مذکور م 4ر بین شود. دها قابل تفسیر است و تفسیرضرایب آن با اثر نهایی انجام میشوند و فقط عالمت آننمی

 صیالت کهیزان تحمداری بر احتمال میزان رضایتمندی در سطح باال دارد. متغیر تنها متغیر سن تاثیر منفی معنی

عنی مآن بی ی آمارهباشد تنها تاثیر مثبت بر احتمال میزان رضایتمندی در سطح باال دارد ولشامل تمام مقاطع می

ی نیست. کاربرد زان تحصیالت برای افرادی که دارای شغل آزاد هستندتواند به این دلیل باشد که میاست که می

 دار بر احتمال میزان رضایتمندی دارد.همچنین متغیر سابقه کاری تأثیر مثبت و معنی
 

 

 

 (: نتایج الگوی الجیت ترتیبی )متغیر وابسته: میزان رضایتمندی از کسب و کار(6جدول )
 داریسطح معنی انحراف معیار ضرایب متغیر

 033/0 015/0 ** -03/0 سن

 16/0ns 113/0 138/0 میزان تحصیالت

 014/0 014/0 **035/0 سابقه کاری

 093/0 56/2 **29/4 درآمد

 - 75/0 -5/1 آستانه اول

 - 75/0 45/0 آستانه دوم

 (004/0)8/22    Wald Chi-square (P-value) 

14/0   R2 McFadden 

31/0   R2 McKelvey & Zavoina 

27/0   R2 Cox-Snell 

30/0   R2 Cragg-Uhler 

59/0   R2 Count 

 درصد 5داری در سطح *: معنی*                                                                                      های تحقیق مأخذ: یافته                        

( ارائه شده است. بر پایه نتایج، هرچه افراد سن باالتر باشد احتمال قرار گرفتن در گروه 7نتایج اثر نهایی در جدول )

یابد و احتمال قرار گرفتن در واحد کاهش می 006/0و  0003/0)میزان رضایت متوسط و باال(  به ترتیب  3و  2

میزان تحصیالت احتمال قرار  یابد. از طرفی با افزایش یک واحد درواحد افزایش می 006/0)رضایت کم(  1گروه 
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)رضایت  3و  2یابد و احتمال قرار گرفتن در گروه واحد کاهش می 03/0)میزان رضایت کم(  1گرفتن در گروه

یابد. با افزایش یک واحد در  متغیر سابقه کاری احتمال واحد افزایش می 03/0و  001/0متوسط و زیاد( به ترتیب 

به ترتیب   3و 2واحد کاهش و احتمال قرار گرفتن در گروه  007/0ایت کم( )میزان رض 1قرار گرفتن در گروه 

به میزان  1یابد. هچنین یک واحد افزایش در درآمد احتمال قرار گرفتن در گروه واحد افزایش می 006/0و  0004/0

 یابد. ایش میواحد افز 2/8و  5به ترتیب به میزان  3و  2های واحد کاهش و احتمال قرار گرفتن در گروه 7/8
 (: نتایج اثر نهایی7جدول )

 

 متغیر

 3گروه  2گروه  1گروه 

 داریمعنی ضریب داریمعنی ضریب داریمعنی ضریب

 035/0 -006/0 65/0 -0003/0 032/0 006/0 سن

 13/0 032/0 66/0 001/0 14/0 -03/0 میزان تحصیالت

 015/0 006/0 65/0 0004/0 013/0 -007/0 سابقه کاری

 092/0 21/8 66/0 003/5 096/0 -7/8 رآمدد

 های تحقیقمأخذ: یافته                                     

 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
ش ت، که نقماعی اسویژه عامل اجتدر نهایت باید بیان کرد که رضایتمندی شغلی که متأثر از از عوامل متعددی به

د. براین کنزی می... با سانی، بهبود وضعیت رفاه، درآمدزایی، کارآفرینی، کارایی ووری نیروی انمهمی در بهبود بهره

-افتهیاست.  اساس این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمدی صاحبان کسب و کار در مشهد پرداخته

بررسی  ی موردیتمندکاری و درآمد را بر میزان رضاهای استنباطی تحقیق تأثیر متغیرهای سن، تحصیالت، سابقه

ندی دارد. ن رضایتمر میزاقرار داد. از بین این متغیرها با توجه به الگوی الجیت ترتیبی تنها متغیر سن تأثیر منفی ب

وجود  هنده عدمدخطی نشانشود و تنها عالمت آن قابل تفسیر است. نتایج ازمون همضریب این متغیر تفسیر نمی

ا ب تفسیر ضرایب توجه به آزمون برنت تاکید بر الگوی الجیت ترتیبی تایید شد.خطی در مدل است. همچنین با هم

رفتن در گال قرار شد احتمشود. مطابق با نتایج اثرنهایی هرچه افراد سن باالتر بااستفاده از اثر نهایی ان انجام می

مال قرار گرفتن یابد و احتواحد کاهش می 006/0و  0003/0)میزان رضایت متوسط و باال(  به ترتیب  3و  2گروه 

رار قصیالت احتمال یابد. از طرفی با افزایش یک واحد در میزان تحواحد افزایش می 006/0)رضایت کم(  1در گروه 

)رضایت  3 و 2یابد و احتمال قرار گرفتن در گروه واحد کاهش می 03/0)میزان رضایت کم(  1گرفتن در گروه

 ابقه کاری احتمالسیابد. با افزایش یک واحد در  متغیر واحد افزایش می 03/0و  001/0متوسط و زیاد( به ترتیب 

به ترتیب   3و 2واحد کاهش و احتمال قرار گرفتن در گروه  007/0)میزان رضایت کم(  1قرار گرفتن در گروه 

ه میزان ب 1گروه ر یابد. هچنین یک واحد افزایش در درآمد احتمال قرار گرفتن دواحد افزایش می 006/0و  0004/0

 یابد. زایش میواحد اف 2/8و  5به ترتیب به میزان  3و  2های واحد کاهش و احتمال قرار گرفتن در گروه 7/8
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در  شنهاداتیشود پی کارهایی که موجب توسعه اقتصادیبا توجه به تاکید مقاله بر میزان رضایتمندی و از طرفی راه

 باشد:ل میاین زمینه ارائه شده است که به شرح ذی

ته یشتری داشهای بلیتطوری که افراد در قالب گروه بتوانند فعاهای کارآفرینی اجتماعی بهها و اتجمنایجاد شبکه

حلی، مشوراهای  ها  ونهای آنان افزایش یابد.  تشکیل اجتماعات محلی مانند انجمباشند و دامنه تأثیرگذاری فعالیت

شوند و  باشند، تقویتی مذهبی و جزآن که سرمایه اجتماعی مهمی میهاهای همساالن و هیئتتشکیل گروه

ی ترویجی هاها و همایشهای ترویجی، جشنوارهاندیشی در محالت برگزار شود. برپایی نمایشگاهجلسات هم

اد توانایی ری از افه بسیارجا کهای خوداشتغالی و کارآفرینی باید رونق پیدا کند. از آنتأثیرگذار است. ایجاد بازارچه

 د است.ن افرابازاریابی و فروش محصوالت خود را ندارند، این بازارچه محلی برای فروش و معرفی محصوالت ای
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