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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 

 انسانی دهم پایه اقتصاد درس سؤاالت جامع بانک نامه پاسخ
 ۶۹-۶۹ تحصیلی سال

 

 
 که ذیل پوشش تحت های شهرستان آموزشی محترم های سرگروه از سپاس و تشکر با

 ها: خانم و آقایان ند،نمود همکاری مجموعه این تهیه در

 ، ساالردیو سارا پور، ذبیح ا.. نبی ایلکا، شهال اشی،داد جعفر رضوانی، الهام غالمی، فرشته

 .اصغراقبالی محدثی، خدیجه

 

 

  مازندران استان اقتصاد آموزشی گروه
 باقری محمّد

 ۵۹۱۱ = سؤاالت تعداد مجموع
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 نامه پاسخ فهرست

 صفحه ها پاسخ تعداد فصل عنوان فصل بخش ردیف

 ۱۴ تا ۳ ۱۲۱ چیست؟ اقتصاد اول اول ۱

لاو ۲  ۱۵ تا ۱۹ ۶۹ تولید دوم 

 ۲۲ تا ۱۶ ۹۶ بازار سوم اول ۳

 ۳۱ تا ۲۳ ۶۲ اقتصادی های شاخص با آشنایی چهارم اول ۴

 ۳۶ تا ۳۱ ۵۹ پول اول دوم ۹

 ۴۳ تا ۳۵ ۹۹ بانک دوم دوم ۹

 ۴۹ تا ۴۴ ۳۲ سرمایه بازار سوم دوم ۶

 ۴۶ تا ۴۶ ۹۱ پیشرفت و توسعه و رشد اول سوم ۵

 ۹۱ تا ۹۱ ۳۳ درآمد توزیع و فقر دوم سوم ۶

 ۹۲ تا ۹۲ ۱۱۳ اقتصاد و دولت اول چهارم ۱۱

 ۶۹ تا ۹۳ ۱۶۹ دولت مالیه و بودجه دوم چهارم ۱۱

 ۵۵ تا ۶۶ ۱۵۶ الملل بین اقتصاد اول پنجم ۱۲

 ۶۹ تا ۵۶ ۹۹ ایران اقتصاد دوم پنجم ۱۳

 ۱۱۱ تا ۶۹ ۶۶ پیشرفت مسیر در ایران اقتصاد سوم پنجم ۱۴
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              اقتصاد با آشنایی  اول: بخش

 

 چیست؟ اقتصاد اول بخش از اول فصل        

 

 چیست؟ اقتصاد

 امکانات و منابع )۱

 امکانات و منابع -انسان  های نیاز )۲

 خدا جانشین )۳

 .دیگران و خانواده خود، های نیاز رفع و آبادانی زمین جمله )۴

 انتخاب را ها بهترین و بهینه استفاده، و صحیح نحو به امکانات و منابع از ها، نیاز رفع یبرا انسان کند می کمک )۹

  کند.

        انسان: های نیاز

 غلط )۹

 غلط )۶

 انسان های نیاز )۵

 ناپذیری سیری )۶

 مسکن -پوشاک -خوراک) ۱۱

 مادی غیر نیازهای                اولیه ((مادی نیازهای ردیف

1- 

2- 

 و... خوارک 

 پوشاک و....

 هنر و...

 اخالق و...

 

 انسان های نیاز) ۱۲
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 نمی محدود مادی های به نیاز انسان های نیاز است مادی زندگی، اولیه های نیاز از مرتبه اولین طبیعی طور به) ۱۳

 است. ها نیاز جمله روحی، فرهنگ......... از عاطفی، های نیاز بلکه شود
 

 فرهنمگ، هنمر، علمم، به نیاز روحی، عاطفی، های نیاز بلکه شود. نمی محدود مادی های ازبه نی انسان های نیاز) ۱۴

خود  کمال به انسان آنها رفع بدون که است هایی نیاز جمله از … و ها انسان با تعامل و ارتباط به اخالق، نیاز و دین

 نخواهد رسید.

 او بمه نیازی احساس بی هایش، نیاز از ای پاره دنش برآورده با دلیل همین به است؛ جو کمال موجودی انسان) ۱۹

 متوقمف خمود حیموانی ممادی و های نیاز در انسان اگر.گیرد می شکل او در ای تازه های نیاز بلکه دهد؛ نمی دست

 شود می تبدیل ناپذیری سیری نوعی به جویی کمال شود،

 در ای تازه های نیاز بلکه دهد؛ نمی دست او هب نیازی احساس بی هایش، نیاز از ای پاره شدن برآورده با زیرا) ۱۹

 .گیرد می شکل او

 به نیازی احساس بی هایش، نیاز از ای پاره شدن برآورده با دلیل همین به است؛ جو کمال موجودی انسانزیرا ) ۱۶

 .گیرد می شکل او در ای تازه های نیاز بلکه دهد؛ نمی دست او

 شود می تبدیل ناپذیری سیری نوعی به جویی کمال شود، متوقف خود نیحیوا مادی و های نیاز در انسان اگر) ۱۵

 .شود انسان می انحطاط یا و توقف موجب مادی، های نیاز رفع در روی زیاده یا و کاذب های نیاز پیگیری) ۱۶

 

 امکانات: و منابع

 مورد سه د. هر (۲۱

 جانشین -امانت (۲۱

 .آورد جا به دارد که را وریتیمأم همنوعانش، و خود های نیاز رفع با تا (۲۲

 منابع، این از برداری بهره در نکته دوم انسان .است محدود انسان، دسترس در امکانات و منابع اینکه ل اوّ نکته (۲۳ 

 دارد. محدودیت

 همای زممین ولمی باشمد جامعمه اختیمار در زیادی نسبتاً کشاورزی های زمین است ممکن به عنوان نمونه  -۱   (۲۴ 

 محدود باشد. ،دارند خوبی بازدهیکه  یمرغوب

 .محدود است دارند قرار ها انسان تجمع و زندگی محلّ به نزدیک که هایی زمین یا -۲

 را بیشمتری همای گذشته، محمدودیت قرن در منابع از رویه بی استفاده این بر است. عالوه محدود بشر فنی ) دانش

 است(. کرده فراهم بشر برای

 .است محدود بشر.. فنی دانش بودن محدود نیز و  -ذخایر  این از بسیاری بودن ختهناشنا دلیل به (۲۹
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 .باشد همراه نسلی بین عدالت رعایت و آنها صیانت از و حفظ با باید منابع از استفاده (۲۹

 مثال طور باشد. به داشته همیشه و زمان هم خواهد می را آنچه تواند همه نمی هایش، محدودیت دلیل به انسان (۲۶

 آن گنمدم در غمذا تهیه  برای هم و برد پنبه کشت زیر به پوشاک تولید برای توان می هم را کشاورزی های زمین

 است. گون گونه هم آبیاری و کشت های کاشت.روش

باشد.در نتیجه بین  داشته همیشه و زمان هم خواهد می را آنچه تواندهمه نمی هایش، محدودیت دلیل به انسان (۲۵

 های گوناگون باید انتخاب کند. خواسته

 و سمرمایه طبیعی، معدنی، منابع ذخایر کشاورزی، های است. زمین محدود انسان، دسترس در امکانات و منابع (۲۶

 .است محدود باشد زیاد که هم قدر دارد. تمام موارد هر قرار جامعه اختیار در که کاری نیروی

 انسان، برای امکانات و منابع و از طرفی از آنجا که  -دارد حدودیتم منابع، این از برداری بهره در انسان (۳۱

 آنچه تواند همه کند. در نتیجه نمی استفاده آنها از مختلفی های روش باید با  هم و دارد متعددی مصارف امکان هم

 کنند. می مطرح را کمیابی بحث اقتصاددانان شرایط  به این توجهباشد. با  داشته همیشه و زمان هم خواهد می را

 امکانمات و منمابع و بمردار بهره و از طرفی انسان، .است نامحدود و گوناگون انسان، های خواسته و ها نیاز زیرا (۳۱

 باید با  هم و دارد متعددی مصارف امکان انسان، هم برای امکانات و منابع و از آنجا که )است.)کمیابی محدود موجود

 ای بهینه انتخاب استفاده، محل بهترین در و روش، بهترین با باید ها کند. انسان هاستفاد آنها از مختلفی های روش

 توانمد هممه کننمد. در نتیجمه نممی تأمین جامعه و خود برای را منافع بیشترین و آورند عمل امکانات به و منابع از را

 کنند. می مطرح را کمیابی بحث ناناقتصاددا شرایط  به این توجهباشدبا  داشته همیشه و زمان هم خواهد می را آنچه

 

  اقتصادی: مسئله

 ج و ب موارد د. (۳۲

 انتخاب (۳۳

 کسی چه توسط روشی، چه با چیزی، چه اینکه .کنیم انتخاب را ها کند بهترین می کمک اقتصاد دانش  -( انتخاب۳۴

 همه روزمره های انتخاب زا فهرستی شود، مصرف یا تولید مقداری چه به و مکانی زمانی، چه چه کسی، چه برای و

 .اندیشیم می آنها پاسخ به اقتصاد کمک دانش با که است ما

 برای را رفاه از باالتری سطح و آورد. دست به  منافع میزان بیشترین بتوان منابع این از استفاده با که است این (۳۹ 

 .کرد فراهم انسان

 

 انتخاب: مسئله

 ص (۳۹
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 را آن های هزینه و منافع انتخابی هر هستند)در ضرر و هزینه کمترین و منافع تریندنبال بیش به انتخابی هر در (۳۶

 دهیم( می قرار موردتوجه

 باشد، بیشتر ها هزینه از آن منافع چنانچه و دهند می قرار مورد توجه را آن های هزینه و منافع انتخابی هر در (۳۵

 کنند. می نظر آن صرف از صورت این غیر در کنند و می انتخاب

 مشمتری اطالعمی بمی از و یا فروشی، کم که ای فروشنده کاهد، می خود محصول کیفیت از که ای کننده تولید (۳۶

 خمرج را خمود آخمرت کمه زیرزمینی، فردی های آب و جنگل از رویه بی برداشت و تخریب کند، می استفاده سوء

 … و کند، می دنیایش

 ها انتخاب این به منفعت، کسب زیرزمینی، و........ افراد برای های آب و جنگل از رویه بی برداشت و ( تخریب۴۱

اند؛ به عبارتی  کرده جایگزین بلندمدت و دائمی زیاد، منافع با را مدت کوتاه و موقتی کم، منفعتی اما زنند؛ دست می

 عقالنی عمل نکرده اند.

 

 فرصت: هزینه

   ( صحیح۴۱

 است. تهنساخ که ای پنجره از حاصل درآمدالف.) ۴۲

 بعدی گزینه) ۴۳

 انتخماب، ایمن و بما کننمد ممی انتخاب منافع، نظر از را خود گزینه برترین و بهترین همیشه جوامع، و ها انسان) ۴۴

می کنند » بستان  بده « انتخابی هر با جوامع و افراد دیگر عبارت دهند؛ به می دست از را بعد گزینه «بهترین خود

در واقع به ما کمک می کند در تخصیص منابع و امکانات   دهند. می دست از را هایی چیز وو چیزی را انتخاب می کنند 

خود درست تصمیم گیری نماییم. اگر فردی از خرید کتاب مورد نظر صرف نظر کندو پول خود را صرف خریمد لبماس 

 نماید. هزینه ای که پرداخت کرده است هزینه فرصت از دست رفته ی کتاب است.

در زمین کشاورزی پنبه کشت شود. هزینه فرصت  آن گندم خواهد بمود.) سمود ومنفعمت حاصمل از محصمول ( اگر ۴۹

 منمافع گنمدم، کاشتن انتخاب است که از دست می رود.( و اگر گندم کشت شود. هزینه فرصت آن پنبه خواهد بود. با

 انتخاب گزینمه فرصت هزینه دوم، ینهگز داده دست از منافع مقدار .داشت نخواهد سال در آن دیگر پنبه را کاشتن

 و بلعکس؛ در واقع  سود ومنفعت حاصل از محصول است که از دست می رود.  .است )گندم( اول

 سال در آن دیگر را کاشتن توت فرنگی منافع گندم، کاشتن انتخاب با شخصی که زمین کشاورزی دارد.  -۱( مثال ۴۹

 خمود فهرسمت بایمد از ناچار به و کند انتخاب را دو هر همزمان انستتو نمی او که نکنید فراموش داشت.  نخواهد

اسمت.  در  )گنمدم( اول انتخاب گزینمه فرصت هزینه دوم، گزینه داده دست از منافع کرد. مقدار می انتخاب را یکی

 انتخاب های دیگری است. یا انتخاب دادن دست از مستلزم انتخابی واقع هر
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تواند یا یک کتاب بخرد و یا یمک لبماس. اگمر او کتماب بخمرد، تومان دارد، می ۱۱۱۱۱فرض کنید شخصی که  -۲مثال

همای فرصت او کتاب خواهد بمود. اگمر تعمداد انتخاب  هزینه فرصت او لباس خواهد بود و اگر او لباس را بخرد، هزینه

هتمرین انتخماب از بمین فرصمت او، ب  مورد باشمد و او یکمی را انتخماب کنمد، هزینمه ۲ممکن برای این شخص بیشتر از 

 .مانده خواهد بودهای باقیانتخاب

 یمک کنند، چیزی چه صرف خود را امکانات سایر و پول زمان، زمین، اینکه انتخاب با با همیشه جوامع و افراد) ۴۶

زممان  انتخماب بما مثمال طمور بمه .دهند دست می از را خود دیگر ممکن انتخاب ها ده و آورند می دست به انتخاب

 تموان نممی اگرچمه .حاصل از مطالعه یک کتاب مفید را از دسمت ممی دهمیم منافع صاص داده به نگاه به تلویزیون،اخت

 داده دسمت از منمافع مقدار می شد.  انتخاب یکی خود فهرست هر حال باید از به نمود.و  انتخاب را دو هر همزمان

  .تلویزیون( است ( اول انتخاب گزینه فرصت هزینه دوم، گزینه

یا هزینه فرصت از دست رفته هر تصمیم یا انتخاب برابر است با باالترین فرصت یا فایده از دست رفتمه  هزینه فرصت

بمه  صمورت گیمرد.  ناشی از انتخابی که می توانست بجای انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به کار رفتمه

ایده ای است که به دلیل عدم اتخاذ سایر تصمیم ها از دست می رود. عبارتی هزینه فرصت هر تصمیم برابر با باالترین ف

 گیری و تخصیص منابع می باشد.این تحلیل )هزینه فرصت(، مبنای تصمیم

 اقتصاد: علم تعریف

 ممی بررسمی نامحمدود های وخواسته محدود تولید منابع بین رابطه صورت به را بشر رفتار که است علمی  .ب (۴۵

 کند.

 نوعی به و کند می مطالعه خویش زندگی اقتصادی در انسان گیری تصمیم و انتخاب چگونگی درباره تصاداق علم(۴۶

 های وخواسته محدود تولید منابع بین رابطه صورت به را بشر رفتار که است علمی است. و از طرفی» انتخاب علم «

 کند. می بررسی نامحدود

 مموارد کمه » کمیماب تولید عوامل و منابع بین رابطه  صورت به را بشر های انتخاب که است علمی اقتصاد علم(۹۱

 جمعمی و فردی های رفتار ها، انتخاب بهترین ارائه  با و مطالعه، او نامحدود مادی های نیاز و دارند مختلف استفاده

 کند. می مدیریت را انسان

 . » منابع متعدد ارفمص امکان «  -۳  »منابع کمیابی « -۲ »ها  نیاز بودن نامحدود« -۱(  ۹۱

 دارد. ریشه او نامحدود های خواسته و ها نیاز در عمدتاً) ۹۲

 خویش  امکانات و منابع از استفاده منظور به روش بهترین کارگیری به و انتخاب بهترین برای انسانراهنمایی) ۹۳

 است.

 . » نابعم متعدد مصارف امکان «  -  »منابع کمیابی « و »ها  نیاز بودن نامحدود) «۹۴



 

 

 
8 

 …و دیگران وتصمیمات ها انتخاب ها، فرصت نابرابر یا برابر توزیع ها، توانایی ها، انگیزه اطالعات، در تغییر) ۹۹

 دارد، تأثیر انسان های انتخاب در

 و تصممیمات هما انتخاب ها، فرصت نابرابر یا برابر توزیع ها، توانایی ها، انگیزه اطالعات، در تغییر که آنجا از) ۹۹

 .داند می نیز موظف موارد این مطالعه به را خود اقتصاد علم دارد، تأثیر انسان های انتخاب در …و یگراند

 

 کند؟ می بحث موضوعاتی چه درباره اقتصاد علم

 انتخابات د.(۹۶

 پیشرفت،..( و قیمت، رشد تجارت،) توزیع، مصرف، تولید،) ۵

 استفاده در ها کشور و ها سازمان ها، انسان کند می کمک ها نههزی و منافع انواع دقت درباره با اقتصاد دانش) ۹۶

 کنند. انتخاب را ها امکاناتشان بهترین و منابع از

 » اقتصاد علم «با عنوان) ۹۱

 است؟  کم بعضی در و زیاد تولید، کشورها، بعضی در چرامثل:  ) ۹۱

 و............است؟   ثبات بی دیگر بعضی و ثبات کشورهابا بعضی اقتصادی رشد چرا 

 

 اقتصاد: علم اهمیت

 در معتبرتمرین اقتصماد دارد. رشمته  بشمری معمارف و دانمش مجموعمه  بمین واالیی جایگاه اقتصاد علم امروزه (۹۲

 به دانشگاه به ورود برای مستعد و نخبه آموزان دانش های اول انتخاب جزء و است توجه مورد جهان های دانشگاه

 مؤسسمات و هما شرکت نیز و دولتی مؤسسات نیاز دلیل به هم و زیادی دارد علمی مقع هم که چرا رود؛ می شمار

 است. برخوردار خوبی کار بازار از دانان مطالعات اقتصاد و خدمات به خصوصی

 افمزایش هما دانشمگاه سمایر بما مقایسمه در را خود علمی اقتصادی، اعتبار برجسته  کارشناسان تربیت با ها دانشگاه

 این در منتشرو آن مختلف های گرایش و اقتصاد رشته  در فراوانی علمی نشریات؛و مقاالت امروزه ین،همچن .بدهند

 شود. می نوشته عرصه

 سمایر بما مقایسمه در را خمود علممی اقتصادی، اعتبمار برجسته  کارشناسان تربیت با کنند می سعی ها دانشگاه (۹۳

 آن مختلمف همای گمرایش و اقتصماد رشمته  در فراوانی علمی نشریات امروزه همچنین، .بدهند افزایش ها دانشگاه

 نیماز دلیمل بمه همم و زیمادی دارد علممی عممق شود. هم می نوشته عرصه این در زیادی بسیار علمی منتشرومقاالت

 خموبی کمار بمازار از دانمان مطالعمات اقتصماد و خمدمات بمه خصوصمی مؤسسات و ها شرکت نیز و دولتی مؤسسات

 است. برخوردار
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 اسالمی: های وآموزه اقتصاد

  صحیح) ۹۴

 غلط) ۹۹

  صحیح) ۹۹

 مورد هم با را همراه آخرت و دنیا و هاست انسان کامل و واقعی سعادت پی در کامل دینی عنوان به اسالم دین (۹۶

 مسمائل بمه اعتنایی هاند، بی بر دنیا به بستن دل و شدن مادیات اسیر از را انسان کند می دهد تالش می قرار توجه

 بیند. نمی دنیا گذاشتن کنار و دست دادن از گروی در را آخرت آوردن دست به و ندارد قبول را اقتصادی و دنیوی

 و ارتباطمات هممه بمه و کند نمی محدود خدا فرد با رابطه به صرفاً را عبادت که است این اسالم مهم های ویژگی از

 .زند می عبادت هم رنگ )ادیاقتص روابط جمله از( یکدیگر با افراد های پیوند

 سمطح ارتقمای که برای فردی .است پسندیده مادی توانگری و رفاه به رسیدن و فقر رفع برای تالش اسالم، نظر از

 بمدین اسمت ؛ تقمدیر کنمد، شایسمته  می جهاد خدا راه در که کسی همانند کوشد، می همنوعانش یا خانواده زندگی

 دارد. ای ویژه اهمیت فرد دگیزن در اقتصاد اسالم، نظر از ترتیب

 ارتقمای کمه بمرای فردی .است پسندیده مادی توانگری و رفاه به رسیدن و فقر رفع برای تالش اسالم، نظر از) ۹۵

 ؛  اسمت تقمدیر کنمد، شایسمته  می جهاد خدا راه در که کسی همانند کوشد، می همنوعانش یا خانواده زندگی سطح

 دارد. ای ویژه اهمیت فرد زندگی در داقتصا اسالم، نظر از ترتیب بدین

 ارتقمای کمه بمرای فردی .است پسندیده مادی توانگری و رفاه به رسیدن و فقر رفع برای تالش اسالم، نظر از) ۹۶

 ؛  اسمت تقمدیر کنمد، شایسمته  می جهاد خدا راه در که کسی همانند کوشد، می همنوعانش یا خانواده زندگی سطح

 دارد. ای ویژه اهمیت فرد زندگی در اقتصاد ،اسالم نظر از ترتیب بدین

 (۲۱۱ آیه  بقره، سوره  کریم؛ قرآن( حسنه االخره فی و حسنه الدنیا فی اتنا ربنا) ۶۱

 دهمد. بمی ممی قمرار توجمه مورد هم با را همراه آخرت و دنیا و هاست انسان کامل و واقعی سعادت پی اسالم دین

 کنمار و دسمت دادن از گمروی در را آخمرت آوردن دسمت بمه   ندارد. قبول را اقتصادی و دنیوی مسائل به اعتنایی

 و کند نمی محدود خدا فرد با رابطه به صرفاً را عبادت که است این اسالم مهم های ویژگی بیند.از نمی دنیا گذاشتن

 .زند می عبادت هم رنگ )اقتصادی روابط جمله از( یکدیگر با افراد های پیوند و ارتباطات همه به

 جهاد خدا راه در که کسی همانند کوشد، می همنوعانش یا خانواده زندگی سطح ارتقای که برای اسالم،فردی نظر از

 است. تقدیر کند، شایسته  می

 .شود می روبرو بحران با سیاسی و اقتصادی اجتماعی، نظر از.د ) ۶۱
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 رسمیدن و موفقیت برای تنهایی به انسان را لعق اما دارد؛ ای ویژه اهمیت فرد زندگی در اقتصاد اسالم، نظر از) ۶۲

 گرفتن نظر در با دلیل همین به است؛ هم همین دین ارائه فلسفه و پیامبران فرستادن داند.دلیل نمی کافی هدف به

 هزینمه بما ها انسان تا کند می معرفی را هایی و روش قوانین ها، برنامه اهداف، آن، واقعی های نیاز و بشر سعادت

 همای نیماز و مشمکالت حتمی( انسان مشکالت همه که رفع کند می تأکید قرآن .برسند سعادت و پیشرفت به کمتر

 .است الهی های آموزه به عمل گروی در )وی مادی

 اقتصادی عرصه در که را انسان از کنندگان استفاده سوء و استثمارگران ظالمان، با مبارزه الهی پیامبران) ۶۳

 از فرصت برخورداری ها، محرومیت رفع برای تالش و داشتند خود های برنامه رلوحهس در شود می مشاهده بیشتر

 اقتصمادی احکمام و اخالق بر تأکید قالب در اسالم آنچه تمامی .دانستند می خود وظیفه را انسانی کرامت حفظ و ها،

 هما بمدان خمود اهمداف هبم رسمیدن بمرای اقتصادی عقالنیت که است کننده فرایندی تکمیل و راه چراغ کرده، ارائه

 .است نیازمند

 همه پیشرفتی مسیر در دنیا های کشور بقیه  پای پابه و نتواند باشد نابسامان آن اقتصادی وضعیت که کشوری) ۶۴

 .شود می دچار گسترده های بحران به سیاسی و نظر اجتماعی از و پیامد آن  پذیر، آسیب بسیار کند، حرکت جانبه

 همه پیشرفتی مسیر در دنیا های کشور بقیه  پای پابه و نتواند باشد نابسامان آن قتصادیا وضعیت که کشوری) ۶۹

 چنمین .شمود ممی دچمار گسمترده های بحران به سیاسی و نظر اجتماعی از و پذیر، آسیب بسیار کند، حرکت جانبه

 اقتصماد تمأثیر تحت شدّت هب و کند تعیین را خویش آینده  مسیر خود، فرهنگ ملی به اتکا با تواند نمی ای جامعه

 بمه بایمد خمود، فرهنگمی و سیاسی استقالل و هویت حفظ برای اسالمی جامعه رو، از این گیرد؛ می قرار مهاجم های

 .۶۹کند توجه مسیر این در ها ابزار ترین مهم از یکی مثابه به پیشرفت اقتصادی و رشد

  کنمد. تعیین را خویش آینده  مسیر تواند شود. نمی می دچار گسترده های بحران به سیاسی و نظر اجتماعی از(۶۹

فرهنمگ  و سیاسمی اسمتقالل و هویمت حفمظ دارد. قمادر بمه قمرار مهماجم همای اقتصماد تأثیر تحت شدّت به چرا که

باز خواهد ماند. و دچار رکود اقتصمادی و سیاسمی و فرهنگمی خواهمد شمد و  پیشرفت اقتصادی و رشد از   خودنیستند.

 د.وابسته می مان

  :ولیه ا مفهوم چند

 

 : کاال

   صحیح (۶۶

  غلط) ۶۵

 غلط) ۶۶

 کنیم. می مصرف و کاشته خودمان که سبزی . الف) ۵۱
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 غذا به نیاز انسان مثالً شود؛ تولید می ای خواسته یا نیاز تأمین برای که است بازاری و اقتصادی ارزش با شیئی) ۵۱

 و میوه انواع پارچه، بازی، اسباب دارو، التحریر، لباس، لوازم .کند می برطرف غذایی محصوالت مصرف طریق از را

 کاال.بپردازیم پول آنها کنندگان عرضه و تولیدکنندگان به ها باید کاال این آوردن دست به برای هستند؛ کاال همه …

 .رود نمی شمار به کاال شود، نمی فروش و خرید بازار که در اشیایی بنابراین است اقتصادی مفهومی

 

 خدمات:

 غلط (۵۲

 و سمازد ممی برطرف هایش را خواسته یا ها نیاز آن وسیله  به و کند می خریداری پول مقابل در انسان آنچه) ۵۳ 

 دارد. نام خدمات است، غیرفیزیکی و غیرملموس

 پول داختپر با مراجعه،*و آموزشی مؤسسات به باید نیاز این رفع برای و نیاز دارد دانستن به انسان مثال، *برای 

 را غیرملموسمی ازای بمه مما کمرده، که پرداخمت پولی برابر در کند. خریداری را خود مورد نیاز آموزش مالیات، یا 

 ارائمه حقموقی مشاوران و رانندگان پزشکان، که معلمان، است.)خدماتی افزوده خود های دانسته بر و کرده دریافت

 .است(  نوع این از نیز کنند می

  پول پرداخت با و مراجعه، آموزشی مؤسسات به باید نیاز این رفع برای و نیاز دارد دانستن به انانس -خدمات) ۵۴

از موسسمات آموزشمی دریافمت    را خود مورد نیاز مالیات، خدمات آموزش خمات آموزشی دریافت می کند.پرداخت 

 ازای بمه مما کمرده، کمه پرداخمت پمولی بمربرا در امّا نکرده، خریداری را لمسی قابل کاالی او مثال، این در می کند.

 است افزوده خود های دانسته بر و کرده دریافت را غیرملموسی

 کتاب، تخته هوشمند. رایانه و.. -التحریر : لوازم کاال(۵۹

 : خدمات آموزشی، خدمات پرورشی،  نیاز به مشاوره درسی، خدمات رایانه ای در مدرسه...... خدمات     

 و دارای ارزش اقتصادی هستند. برای رفع نیاز می باشندپول به دست می آیند و  پرداخت بادو شباهت : هر  ) ۵۹

 غیرملموس است. : خدمات لمس.                  قابل ، فیزیکی و شیئی است :کاال تفاوت         

 

 ای: واسطه و مصرفی های کاال

 غ (۵۶

 ( د.اتومبیل۵۵

 مصرفی کاالی) ۵۶

 را آنهما دیگمر، همای مختلمف کماال بمه آنهما تبمدیل و تولیمد فرایند ادامه  برای دیگری کنندگانتولید هرگاه  ) ۶۱

 نامند. می ای واسطه کاالی را آنها دهند، قرار استفاده مورد و کنند خریداری
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 موتور یخچال -نخ -شماره گیر تلفن -الستیک اتومبیل) ۶۱

 ی مصرف) ۶۲

 مصمرف توسمط اسمت ممکمن رسمد، ممی فمروش بمه و شمود می عرضه زاربا در که هایی کاال مصرفی: کاالهای) ۶۳

 (مواد غذائی) می رسد. مصرف به و شود خریداری نهایی کنندگان

 را آنها دیگر، های مختلف کاال به آنها تبدیل و تولید فرایند ادامه  برای دیگری تولیدکنندگان هرگاه امّا ای: واسطه 

 (چای ای گویند.) واسطه کاالی را آنها ند،ده قرار استفاده مورد و کنند خریداری

 

 : دوام بی و بادوام های کاال

  دوام با کاالهای .ج(۶۴

 مثمل گیمرد؛ ممی قرار مصرف مورد آنها خدمات طول زمان در بلکه شوند، نمی مصرف خودشان ها، کاال برخی) ۶۹

 یخچال. و اتومبیل

 قمرار مصرف مورد آنها خدمات طول زمان، در بلکه شوند نمی مصرف خودشان ها، کاال برخی بادوام:  کاالهای) ۶۹

 گیرد. و مدت زمانی طوالنی مورد استفاده قرار می گیرند. یخچال،تلویزیون می

 شوینده لباسشوییکاالهایى مصرفى هستند که داراى یک یا چند مورد مصرف هستند مانند صابون، کاالهای بی دوام:  

  ای سرمایه کاالی )۶۶

 

 : ای هسرمای کاالی

  .گویند ای سرمایه کاالی شود، می کارگرفته به انسانی نیروی سوی از تولید فرایند در که بادوامی های کاال به (۶۵

 تولیدی(. ابزار و ها کارخانه آالت است)ماشین ای سرمایه کاالی فروشی، تراکتور مغازه بستنی در یخچال (۶۶

 

 تجملی: و ضروری کاالی

 ضروری ب. (۱۱۱

  یحصح (۱۱۱

 غلط (۱۱۲

   فرش،تراکتور تابلو ، اتومبیل الستیک نمک، د( (۱۱۳

 ای الف. کاالهای واسطه -۱(    ۱۱۴

 بادوام های کاال ج. -۲ 

 پ.سرمایه ای -۳ 
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 تجملی و لوکس کاالی ب. -۴  

 زیاد تغییر غمر اولیه  به کار می رود. و به های نیاز تأمین برای تولیدی است، که کاالی   »ضروری «های  ( کاال۱۱۹

 نکند. تغییر را آن مصرف بازار، در کاال قیمت

 کاال قیمت زیاد تغییر رغم شود. و به می تر آنان  مصرف  اهمیت کم های نیاز تأمین برای » تجملی و لوکس کاالی«

 تغییر یابد. را کاالیی مصرف تغییر را آن مصرف بازار، در

    نان دارو، ضروری: کاالی -قیمت ،مبل  گران های فرش تجملی کاالی (۱۱۹

 اولیه  به کار می رود.. های نیاز تأمین برای تولیدی است که های ضروری کاالی  کاال (۱۱۶

اقتصادی  کماالی ضمروری  اصطالح به ندهد تغییر را آن مصرف بازار، در کاال قیمت زیاد تغییر رغم به فردی و اگر  

 ﴾دارو، نان  مثل﴿ است

 قیمت، در تغییر ترین کوچک با فرد اگر و  .شود می تر مصرف اهمیت کم های نیاز تأمین برایهای تجملی  کاال امّا

 گویند. » تجملی و لوکس تغییردهد. کاالی را کاالیی مصرف

 اولیه  به کار می رود.. های نیاز تأمین برای تولیدی است که های ضروری کاالی  کاال (۱۱۵

 مثمل﴿ اقتصادی کاالی ضروری اسمت اصطالح به نیابد  تغییر را آن مصرف بازار، در کاال قیمت زیاد تغییر رغم به و  

 ﴾ انواع محصوالت کشاورزی نان و  دارو،

 قیمت، در تغییر ترین کوچک با   و  .شود می تر مصرف اهمیت کم های نیاز تأمین های تجملی برای در حالیکه ؛کاال

 گویند. » تجملی و لوکس تغییریابد. کاالی را کاالیی مصرف

 دهد. می نشان قیمت به نسبت خود حساسیت با را کاال اهمیت میزان کننده، زیرا مصرف (۱۱۶

موجمب . توسعه اقتصادی هر کشوری منافات دارد  می شود و با  گسترش فرهنگ تجمل گرایی(خیر/ زیرا موجب۱۱۱

اجتماعی را منجر می  آمده و آسیب های  کاهش تولید و اشتغال می شود که درنتیجه این امر سرانه درآمد جامعه پائین

 مانع پیشرفت و منافات با اقتصاد مقاومتی دارد. .شود

 تمرین کوچمک بما نه نیاز های اساسی و اولیه و از طرفمی .شود می تر مصرف اهمیت کم های نیاز تأمین برای) ۱۱۱

 تغییرمی یابد. را کاالیی مصرف قیمت، در تغییر

 شوند؟ می محسوب کاالها انواع از نوع کدام از ذیل موارد از یک هر که نمائید مشخص) ۱۱۲

 ضروری خود: برای مسکنالف(

 دانپزشکی:خدمات مشاوره )ب

 اتومبیل: واسطه ای موتور)ج 

 فرش:تجملی تابلو )د 

  برقی: سرمایه ای ) بادوام( اره ه( 
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 ای و بادوام سرمایه کاالیپروتئینی:  مواد فروشگاه در یخچال )و

 الهای ضروری نقش اساسی در زندگی بشر دارد. و بدون آنها حیات انسان به مخاطره می افتد.کا  )۱۱۳

 در حالیکه کاالهای تجملی جهت فخر و رفاه صلبی،زندگی پرهزینه آکنده از اسراف و تبذیراست . و آفتی بزرگ برای

 فرد وجامعه است.

  

   اقتصاد: عرصه فعاالن و بازیگران

 غ(۱۱۴

 ب -فال -ج   ) ۱۱۹

 بازیگران کالن -خرد بازیگران - ( دو سطح۱۱۹

 در …و هما، خیریمه غیرانتفاعی، یا انتفاعی انواع مؤسسات ها، شرکت یا ها خانواده افراد، اقتصاد، عرصه  در) ۱۱۶

 می نامند. » خرد بازیگران « کنند. می ایفا یکدیگر نقش با مبادله و آنها مصرف یا و محصوالت تولید

 تجمارت در درگیمر های طرف همه  حقوق  می گیرد. بیشتر رونق ها کشور بین اقتصادی روابط آنها کمک با) ۱۱۵

 .شود حفظ جهانی

 تجمارت در درگیر های طرف همه  حقوق و می گیرد بیشتر رونق ها کشور بین اقتصادی روابط آنها کمک با) ۱۱۶

 .شود حفظ جهانی

دومین قدرت اقتصمادی جهمان در فع بلندمدت و رفتار عقالنی؛  ن منابا در نظر گرفت آلماندر سطح کالن: کشور   (۱۲۱

االترین میزان تولید داخلی و داشتن بیشترین اعضا در اتحادیه اروپا از مهمترین ب .آوری اقتصادی پیشرو استن زمینه ف

رمنمدانی الیمق و بما الملل و همچنمین کادر عرصه بینو های فعال شرکت .رودمناطق تجاری، اقتصادی جهان به شمار می

اند و ساختاری کمامال توسمعه یافتمه، در زمینمه تحقیقماتی و رشمد انگیزه در نظامی که به شیوه صحیح آموزش داده شده

 .های چشمگیری دست یافته استاقتصادی به کامیابی

. زیادی همم هسمتندتعداد افراد  موسسات خیریه به واسطه وجود نیروهای داوطلب که معموالها بازیگر خرد:  خیریه - 

با بررسی هزینه های خود و در نظر گرفتن سود و فایده اقتصادی و....... ، و در نظر  )انواع موسسات خیریه وجود دارد( .

 گرفتن منافع بلندمدت با تشخیص و روش درست در جهت اهداف انسان دوستانه فعالیت می نمایند.
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              اقتصاد با آشنایی  اول: بخش

 

             تولید  اول: بخش از دوم فصل

 

 گیرد؟ می قرار استفاده مورد مستقیم طور به طبیعت امکانات و منابع آیا

              غلط(۱

 (تولید۲

 ( هر کاالیی برای تولید نهایی چندین مرحله را پشت سر می گذراند برای مثال تولید خودرو را در نظر بگیرید:۳

تولید قطعات -۴تبدیل آهن اسفنجی به ورق فوالدی.  -۳تولید آهن اسفنجی.  -۲آهن از معادن.  استخراج سنگ -۱

 تولید نهایی خودرو که روانه بازار می شود.-۹اتصال قطعات خودرو به بدنه خودرو. -۹خودرو از ورق فوالدی.  

 د.( ارزش کاال یا خدمت با توجه به احتیاج به مصرف آن را ارزش مصرفی می گوین۴

 ارزش یا قیمت یک کاال یا خدمت در بازار را ارزش اقتصادی می گویند.  

 مثال: ارزش مصرفی کاالهایی مثل آب زیاد ولی ارزش اقتصادی آن پایین است.  

 تولیدکنندگان:

 صحیح(۹

 خدمات -۳صنعت  -۲احیا -۱نوع است. ۳( ۹

ینکه کاری روی آن انجام دهد. مثل بهره برداری از ( انسان محصول آماده طبیعت را مستقیما برداشت می کند بدون ا۶

 مراتع برای چراگاه دام ها ، چوب درختان جنگل ، ماهی دریاها.

(انسان با در اختیار داشتن منابع طبیعی و همچنین با کار خود و استفاده از ابزار، منابع طبیعی را به تولد می رساند. مثل ۵

 زراعت، پرورش ماهی 

 ۵ل(مشابه جواب سوا۶

(از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت به دست آمده از احیای منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا ۱۱

 مبادالتی را صنعت می گویند. مثل صنایع پوشاک، صنایع غذایی

 یند.می گو« محصوالت نرم»(تولیداتی که محسوس و ملموس نیستند ولی نیاز های انسان را برطرف می کنند را ۱۱
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 تولیدکنندگان: ی انگیزه

 غلط(۱۲

 ( غیر انتفاعی۲(انتفاعی ۱( دو گروه تقسیم می شوند ۱۳

 کسب روزی حالل -کسب رضای خدا -خدمت به همنوع -کسب سود-( ۱۴

 

 تولید: عوامل

 دوام بودن( ( ج )با۱۵( ب )نیروی انسانی(             ۱۶( د )همه موارد(           ۱۹د )منابع طبیعی(           (۱۹

 (نیروی انسانی۲۱(سرمایه فیزیکی                    ۲۱( ب )زمین، نیروی کار، سرمایه(                        ۱۶

 (سرمایه۳(نیروی انسانی  ۲(زمین  ۱(۲۲

مات نیاز (تولیدکنندگان برای انجام فعالیت تولیدی خود به عواملی مثل نیروی کار، مواد اولیه، تجهیزات و سایر ملزو۲۳

 دارند که به آنها عوامل تولید می گویند.

(در جریان تولید کاال و خدمات از امکانات و منابعی استفاده می کنیم که خداوند آنها را از طریق طبیعت در اختیار ما ۲۴

 قرار داده است که به آنها منابع طبیعی می گوییم.

 د به کار گرفته می شوند سرمایه فیزیکی می گویند.(به کاال های با دوام سرمایه ای که در جریان تولی۲۹

 (نیروی انسانی: چون نیروی انسانی وظیفه ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد.)زمین و سرمایه(۲۹

 (نیروی کار ماهر۳(نیروی کار نیمه ماهر  ۲(نیروی کار ساده  ۱(۲۶

 مکان استفاده پیدا نمی کنند.(تا تالش انسان نباشد منابع بیکران و با ارزش طبیعت ا۲۵

 (چون نیروی انسانی وظیفه ترکیب سایر عوامل تولیدی )زمین و سرمایه( را برعهده دارد.۲۶

 (کار آفرین۹(متخصص  ۴(مدیر  ۳(کارفرما  ۲(نیروی کار ساده  ۱( ۳۱

ی مستقیما در تولید نقش (پولی که به صورت منابع مالی وارد تولید شده است را سرمایه مالی می گویند. سرمایه مال۳۱

 ندارد بلکه با تبدیل به عوامل تولید دیگر به تولید کمک می کند.

 ( سرمایه مالی۲( سرمایه فیزیکی   ۱( ۳۲

(صاحب سرمایه مالی یا به صورت قرض الحسنه در تولید مشارکت دارد و یا به عنوان صاحب کار در سود و زیان ۳۳

 شریک می شود.

 

 تولید: سازمان

 مان تولیدساز(۳۴

(یعنی همه عوامل تولید صاحب محصول هستند و همه با هم در فرآیند تولید مشارکت دارند و محصول یا ارزش ۳۹
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 محصول به طور مساوی یا نسبی تقسیم می شود که به توافق رسیده اند.

ال صاحب سرمایه و (گاهی مالکیت کسب و کار متعلق به یکی یا به صورت مشترک به برخی از عوامل تولید است. مث۳۹

 زمین به تنهایی مسئولیت تولید را بر عهده دارند.

 (سهامی عام۴(سهامی خالص  ۳(خصوصی  ۲(تعاونی  ۱( ۳۶

 (توزیع درآمد باید عادالنه و بر اساس میزان مشارکت آنها در تولید و قبول خطر باشد.۳۵

 اشتراکی می باشد. (مالکیت کسب و کار به صورت فردی )متعلق به یک فرد( یا به صورت۳۶

 

 تولید: هزینه

 ( ج )سرمایه(۴۳           ( ب )نیروی انسانی(۴۲             ( الف )هزینه مستقیم تولید(۴۱              غلط(۴۱

 (هزینه های مستقیم تولید۴۶         ( اجاره۴۹           ( ج )هزینه های مستقیم تولید(۴۹     ( الف )اجاره(۴۴

 (نیروی انسانی )دستمزد(۳(سرمایه )سود(  ۲)اجاره(  (زمینی ۱( ۴۵

 (مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می کنند را هزینه های تولید می گویند.۴۶

 ( هزینه های مستقیم تولید۹۱

 (دستمزد به نیروی انسانی، سود به صاحب سرمایه، اجاره به صاحب زمینی۹۱

 ه اجاره کارگاه(هزین۲(هزینه خرید مواد اولیه  ۱( ۹۲

 (چون اجاره پول همان ربا می باشد و ربا در اسالم حرام است.۹۳

 

 سود: و درآمد

 درآمد=سود(-( ج )هزینه۹۵( د      ۹۶(غلط                ۹۹(غلط                      ۹۹                   صحیح(۹۴

 (هزینه غیر مستقیم یا هزینه فرصت۹۱(درآمد                 ۹۱( سود                       ۹۶

 (هزینه غیر مستقیم یا هزینه فرصت۹۲

 درآمد = سود حسابداری –(هزینه مستقیم ۹۳

 درآمد = سود ویژه یا اقتصادی –()هزینه غیر مستقیم + هزینه مستقیم( ۹۴

کننده از فعالیت تولیدی  (الف( سود: هر گاه میزان درآمد تولید کننده بیشتر از هزینه تولید باشد می گوییم تولید۹۹

 خود سود برده است.

 ب( هزینه تولید: پولی را که تولید کننده صرف تولید کاال می کند را هزینه تولید می گویند.

 ( الف( هزینه دستمزد کارگران، هزینه خرید مواد اولیه، هزینه اجاره کارگاه، هزینه آب، برق و گاز.۹۹

 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه  -۲زم پرهیز شود.  از استخدام نیروی کار غیر ال -۱ب( 
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 ۱۴-۹ = ۵هزینه                                میزان سود دریافتی   -درآمد = میزان سود      ( ۹۶

 اولیه صرفه جویی درمصرف مواد (۲.  غیرالزم پرهیزشود استخدام نیروی کار (از۱(  ۹۵

 سهامی عام (۴  اص(سهامی خ۳  (خصوصی۲  (تعاونی ۱(    ۹۶

 ( توزیع درآمد باید عادالنه و براساس میزان مشارکت آنها در تولید و قبول خطر باشد.۶۱

 ( گاهی  مالکیت کسب و کار متعلق به یکی از عوامل تولید یا به صورت اشتراکی می باشد.۶۱

 اولیه ادمصرف مو صرفه جویی در (۲.  شود غیرالزم پرهیز استخدام نیروی کار از( ۱(    ۶۲

 ( استفاده مناسب از تبلیغات برای فروش۲( بازار یابی برای محصوالت  ۱(    ۶۳

 درآمد = میزان سود -هزینه                                                                                   (              ۶۴

 /.                                                                    ۴×درآمد = درآمد  – ۹۱۱۱۱۱۱/.                  ۹ × = درآمد ۹۱۱۱۱۱۱                                 

 میلیون = درآمد ۱۱۱۱۱۱۱                             

 

 درآمد = سود حسابداری –های مستقیم  هزینه                                                                          (۶۹

 = سود حسابداری  ۹۱۱۱۱۱۱۱ –(  ۳۱۱۱۱۱+   ۳ × ۹۱۱۱۱۱۱+  ۱۱٪ × ۱۵۱۱۱۱۱۱)             

 = سود حسابداری  ۹۱۱۱۱۱۱۱ –(  ۳۱۱۱۱۱+   ۱۵۱۱۱۱۱۱+  ۱۵۱۱۱۱۱)                               

 = سود حسابداری  ۹۱۱۱۱۱۱۱ – ۲۱۱۱۱۱۱۱=      ۲۶۶۱۱۱۱۱                                                 

 درآمد = سود اقتصادی –) هزینه های غیر مستقیم  + هزینه های مستقیم (                                      

 = سود اقتصادی ۹۱۱۱۱۱۱۱ –(  ۲۶۶۱۱۱۱۱(  +  ۲۱۱۱۱۱ × ۱۲( + )  ۹۱۱۱۱ ×۱۲) )            

 = سود اقتصادی ۹۱۱۱۱۱۱۱ –(  ۲۶۶۱۱۱۱۱+   ۲۴۱۱۱۱۱+  ۹۱۱۱۱۱)                                  

 = سود اقتصادی ۹۱۱۱۱۱۱۱ – ۳۲۶۱۱۱۱۱=   ۱۶۱۱۱۱۱۱                                                      

 درآمد = سود حسابداری –ای مستقیم هزینه ه                                                                       ( ۶۹

 = میزان درآمد ۳۱۱۱۱ × ۱۱۱۱=  ۳۱۱۱۱۱۱۱تومان                                                                

 = سود حسابداری  ۳۱۱۱۱۱۱۱ –(  ۶۱۱۱۱۱+   ۶۲۱۱۱۱+  ۴۱۱۱۱۱۱+ ۹۱۱۱۱۱)               

 = سود حسابداری  ۳۱۱۱۱۱۱۱ –  ۹۱۲۱۱۱۱=    ۲۳۵۵۱۱۱۱تومان                                         

 درآمد = سود اقتصادی –) هزینه های غیر مستقیم  + هزینه های مستقیم (                                     

 = سود اقتصادی ۳۱۱۱۱۱۱۱ –(  ۲۳۵۵۱۱۱۱(  +  ۳۱۱۱۱۱ × ۱۲( + )  ۹۱۱۱۱ ×۱۲) )           

 = سود اقتصادی ۹۱۱۱۱۱۱۱ –(  ۲۳۵۵۱۱۱۱+   ۳۹۱۱۱۱۱+  ۹۱۱۱۱۱)                                 

 = سود اقتصادی ۳۱۱۱۱۱۱۱ – ۲۵۱۵۱۱۱۱=   ۱۶۲۱۱۱۱                                                        
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              اقتصاد با آشنایی  اول: بخش

 

              بازار  اول: بخش از سوم فصل

 

 گیرد؟ می شکل چگونه بازار دانید می آیا

 .واکنش مصرف کننده و تولیدکنندگان نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی جامعه(۱

 

 کنندگان: مصرف اقتصادی رفتار بررسی

 ( د۹( ب                  ۹( ب                  ۴( الف                ۳د                (۲

 ادی مصرف کننده(رفتار اقتص۶

 سلیقه فرد-۹تبلیغات  -۴درآمد  -۳قیمت کاالی جانشین  -۲قیمت کاال  -۱( ۵

 (نزولی / تفسیر: هر گاه قیمت کاال افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می یابد و بر عکس.۶

 (وجود رابطه معکوس بین مقدار تقاضا و قیمت کاال۲(شیب نمودار تقاضا منفی است  ۱ -(۱۱

 

 تولیدکنندگان: اقتصادی اررفت بررسی

 الف / در اثر کاهش درآمد فرد منحنی تقاضا به سمت چپ منتقل می شود و میزان مصرف کاهش می یابد . (۱۱

 ( ج / با افزایش قیمت کاال مقدار عرضه نیز افزایش می یابد.۱۲

 ( د۱۳

 مصرف کننده را نشان می دهد.(منحنی عرضه رفتار را اقتصادی تولید کننده و منحنی تقاضا رفتار اقتصادی ۱۴

 ( وجود رابطه مستقیم بین مقدار عرضه و قیمت کاال۲( شیب منحنی عرضه مثبت است  ۱ -(۱۹

 ( انتظارات نسبت به آینده )رونق و رکورد بازار(۳( هزینه تولید  ۲( قیمت کاال  ۱ -(۱۹

 ابد و بر عکس.صعودی / هر چه قیمت کاال افزایش یابد مقدار عرضه نیز افزایش می ی-(۱۶

 ( چون بین مقدار عرضه و قیمت  کاال رابطه مستقیم وجود دارد.۱۵

 ( الف( چون بین مقدار تقاضا و قیمت کاال رابطه معکوس وجود دارد.۱۶

 ب( چون بین مقدار عرضه و قیمت کاال رابطه مستقیم وجود دارد.       
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 تعادلی: قیمت و تعادل

 ( الف۲۲         ( د        ۲۱الف            (۲۱

 ( الف / در حالت کمبود عرضه برای رسیدن به قیمت تعادلی، قیمت کاال افزایش می یابد تا به تعادل برسد.۲۳

 ( د / چون قیمت در حال کاهش هست پس در باالتر از قیمت تعادلی هستیم )مازاد عرضه(.۲۴

 برابر هست و مازاد و کمبود کاال وجود ندارد.( ج / فقط در حالت تعادلی است که مقدار عرضه و تقاضا با هم ۲۹

 ( ب / در سطح قیمت های پایین تر از قیمت تعادلی در بازار کاال همیشه کمبود عرضه یا مازاد تقاضا وجود دارد.۲۹

( ج / در حالت کمبود تقاضا چون در قیمت های باالتر از قیمت تعادلی هستیم پس برای رسیدن به قیمت تعادلی، ۲۶

 یمت کاال کاهش یابد و در حالت کمبود عرضه نیز برای رسیدن به قیمت تعادلی، باید قیمت کاال افزایش یابد.باید ق

 ( ج۲۶( ب           ۲۵

 ( مقدار عرضه افزایش و تعداد تقاضا کاهش می یابد.۳۱

 ( قیمت تعادلی۳۴        ( بازار       ۳۳کمبود عرضه      –(مازاد عرضه ۳۲(نقطه تعادل بازار                   ۳۱

 ( تعداد عرضه با قیمت رابطه مستقیم و مقدار تقاضا با قیمت رابطه معکوس دارد.۳۹

 ( قیمتی است در آن مقدار عرضه با مقدار تقاضا برابر است.۳۹

اد می (مقدار تعادلی مقداری است که با توجه به قیمت کاال در بازار بین عرضه کننده و مصرف کننده هماهنگی ایج۳۶

 شود.

 ( مقدار عرضه = مقدار تقاضا۳۵

 

۳۶) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ مشابه قبلی.(۴۱

مقدار  قیمت )تومان(

 تقاضا

 مقدار عرضه

0888 088 088 
0888 058 058 

08888 088 088 
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 ار عرضه(ستون قیمت و مقد ۲)فقط  ۳۶همان جدول سوال ( ۴۱

 

 

 

 

 

 
 

 

واحد کاال وقتی قیمت  088مقدار عرضه  0888رابطه بین قیمت کاال و مقدار عرضه صعودی است یعنی در قیمت 

 واحد می رسد. 058تومان می رسد مقدار عرضه نیز افزایش می یابد و به  0888افزایش می یابد و به 

۴۲) 

 
 
 
 

 

 

 

 الف( ناحیه /  زیر قیمت تعادلی همیشه کمبود عرضه را نشان می دهد. -(۴۳

 همان تفاوت قیمت مازاد عرضه با نقطه تعادلی را نشان می دهد. 0888تا  0088ب( حرف  / فاصله بین قیمت 

 ج( گرایش به سمت قیمت تعادلی یعنی با کاهش قیمت.

     088 - 088=  088می باشد و مازاد تقاضا برابر است  088و مقدار عرضه  088داریم مقدار تقاضا  088ت د(در قیم

می باشد و مازاد عرضه برابر است با      088و مقدار عرضه  088ریال داریم مقدار تقاضا  088الف( در قیمت  -(۴۴

088  =088 –  088 

 د عرضه در پایین تر از قیمت تعادلی قرار دارد.ب( مازاد عرضه باالی قیمت تعادلی و کمبو

 ج( حرف  )منحنی تقاضا از    به معنی تقاضا گرفته شد( و شکل آن از چپ به راست نزولی است.

 واحد 588مقدار تعادلی  –ریال  088قیمت تعادلی  –د( حرف  )نقطه تعادلی( 

 )قیمت کاال( 0ج( نمودار                 ب( منحنی تقاضا                       الف( منحنی عرضه -(۴۹

 ریال 058و( قیمت تعادلی                  ه(نقطه تعادل             )مقدار عرضه و تقاضا( 0د( نمودار 

 مقدار عرضه قیمت )تومان(

0888 088 
0888 058 

08888 088 

مقدار  قیمت )تومان(

 تقاضا

 مقدار عرضه

388 14 4 

588 12 6 
888 9 9 

1088 6 12 
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 ط( مازاد عرضه            ج( کمبود عرضه                       واحد  ۹۱۱ز( مقدار تعادلی 

 الف( منحنی تقاضا -( ۴۹

 معکوس )رابطه بین مقدار تقاضا و قیمت کاال( ب( رابطه

 / در این قیمت مقدار عرضه و مقدار تقاضا با هم برابر هستند. 0808الف(  -(۴۶

 ( 878،  0808ج( )   / مقداری که از قیمت تعادلی بدست می آید. 878ب( 

 ایش قیمت(رسیدن به قیمت تعادلی )در حالت مازاد با کاهش قیمت ، در حالت کمبود با افز(۴۵

در حالت کمبود عرضه ، تعدادی از مصرف کنندگان نمی توانند کاالی مورد نظرشان را به علت کمبود کاال خریداری (۴۶

کنند و برای رفع نیازشان  حاضرند همان کاال را با قیمت بیشتری خریداری کنند و این افزایش قیمت انگیزه تولید 

 د و به تدریج با افزایش قیمت بازار به قیمت تعادلی می رسد.کننده را برای افزایش عرضه تحریک می کن

در حالت مازاد عرضه تعدادی از تولیدکنندگان  موفق به فروش کاالیشان  به علت رکود بازار نمی شوند و به خاطر (۹۱

 عادلی برسد.همین حاضرند کاالیشان  را به قیمت کمتری بفروشند و این کاهش قیمت ادامه پیدا می کند تا به قیمت ت

 بازار: انواع

 صحیح(۹۲       غلط(۹۱

 تعداد تولیدکنندگان زیادتر و رقابت فشرده تر باشد. –الف بازار رقابتی  (۹۳

       انحصار در خرید( ۹۹          الف (۹۹           ب (۹۴

 خریداران عمده(۹۵                در خرید انحصارگر  –انحصارگر در فروش ( ۹۶

 ور از بازار ارتباط بین فروشندگان و خریداران است که در طی آن مبادله ای صورت گیرد.( منظ۹۶

 الف( بازار رقابتی  ب( بازار انحصاری (۹۱

بازاری که در آن تعداد فروشندگان و خریداران به قدری زیاد است که هیچ کدام از آنها به تنهایی در شکل گیری (۹۱

 گذار نمی باشند. مثل بازار ماکارونیقیمت تاثیر گذار نیستند و قیمت 

 قانونی و انواع:انحصار طبیعیبه یک یا چند نفر محدود می شود. خریدارانزاری که درآن تعداد فروشندگان و با(۹۲

 انحصار در خرید یعنی خریدار یا تقاضا کننده منحصر به فرد باشد.( ۹۳

 د باشد / سیم کارت همراه اول توسط شرکت مخابراتانحصار در فروش یعنی تولیدکننده یا فروشنده منحصر به فر

 ( تعداد مشتریان در بازار رقابتی بیشتر از بازار انحصاری است.۱ (۹۴

 ( اطالع مشتریان در بازار رقابتی از شرایط بازار بیشتر از بازار انحصاری است. ۲

 به صورت مناقصه / فروشندگان  آثار هنری در نمایشگاه( ۹۹

 مانع شکل گیری آن و تبانی برخی از تولیدکنندگان شود.دولت باید ( ۹۹

 .شرکت توانیر )انحصار طبیعی( / شرکت خودرویی به صورت قانونی( ۹۶
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              اقتصاد با آشنایی  اول: بخش

 

             اقتصادی های شاخص با آشنائی اول: بخش از چهارم فصل

 

 کنیم؟ گیری اندازه جامعه سطح در را تصادیاق های فعالیت میزان توانیم می چگونه

(اقتصاددانان برای بررسی وضعیت موجود در جامعه و اندازه گیری فعالیت های اقتصادی و مطالعه روند تغییرات ویما ۱

 نتایج سیاست های اقتصادی نیازمند استفاده از آمارها و شاخص های اقتصادی هستند.

 .ی آن ها موجب اشتباه در تشخیص بیماری اقتصاد و یا روند بهبود می شودزیرا هرگونه اشتباه در اندازه گیر (۲

 ومنطقمه ای ، شمهری)سطح خانواده یا شرکت ها و موسسات تولیمدی(، خرداقتصادی در سطوح چهار گانه ، آمارهای (۳

 )ملی بین المللی(ارائه می شود. کالن

گوناگون به بررسی واندازه گیمری میمزان فعالیمت همای  شاخه ای از مطالعات اقتصادی است که با ارائه شاخص های (۴

 اقتصادی در سطح ملی می پردازد.

حجم نقمدینگی ، پس انداز کل کشور ، مصرف  ، صادرات واردات  میزان تولید کاال  و خدمات ، سطح عمومی قیمتها ، (۹

 وسطح عمومی قیمت ها

 ارائه می کند.تصویر روشن از اقتصاد و روند تغییرات آن و رفاه مردم  (۹

 آن: گیری اندازه و ملی تولید

یکی ازمهم ترین متغیرهایی کمه حسمابداری ملمی بمه مطالعمه آن ممی پمردازد میمزان کمل تولیمد کماال و خمدمات در  (۶

 (است.جامعه)تولید کل

 .قانونی ومجاز باشد -فعالیتی که به تولید کاال وخدمات نهایی منتهی شود.   -از بازار عبور کند.  - (۵

 .مانند تعمیر لوازم خانگی توسط خود فرد ،یعنی تولید کننده آن را در قبال دریافت پول به مصرف کننده تحویل دهد (۶

در تولید کل کشور محاسبه نمی شود. فعالیت زنان در مزرعه ها در تولیمد کمل کشمور محاسمبه ممی شمود ولمی فعالیمت 

ت غذا ،بهداشت و تربیت فرزندان تولیمد ممی کننمد در تولیمد کمل تولیدی آنان در خانه و کاالهای و خدماتی که به صور

 کشور محاسبه نمی شود.
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امکمان  - میمزان پمس انمداز وسمرمایه گمذاری  -سطح رفاه و درآممد اعضمای آن - نشان قدرت و توان اقتصادی - (۱۱

 پیشرفت آن جامعه در آینده

 شود. نمی – شود (می۱۱

 ولمی شمود ممی محاسمبه کمل تولیمد در دلیل همین به باشد می پول به برآورد قابل عمزار در زنان تولیدی فعالیت (زیرا۱۲

 قابمل چمون کننمد ممی تولیمد فرزندان تربیت و غذا،بهداشت صورت به که خدماتی کاالهای و خانه در آنان تولیدی فعالیت

 شود. نمی محاسبه کل تولید در باشد نمی پول به گذاری ارزش

 محاسبه آن ارزش  و گرفته صورت تولیدی فعالیت بپردازد تعمیرکار به پول خود خانگی وازمل تعمیر برای فردی (اگر۱۳

  آید نمی حساب به کل تولید محاسبه در شود نمی معامله پولی چون کند تعمیر را ها آن خودش اگر اما شود می

 ای واسطه کاالهای و نهایی (کاالهای۱۴

 مصرف به و شود می خریداری کنندگان مصرف توسط یا کنند می عرضه بازار به و تولید تولیدکنندگان که را (کاالهایی۱۹

 گویند. می نهای کاالی رسد می

 دهنمد ممی قمرار اسمتفاده ممورد دیگمر کاالهای تولید برای و کنند می خریداری هارا آن تولیدکنندگان که را (کاالهایی۱۹

 گویند. می ای واسطه کاالی

واسطه ای در درون کاالهای نهایی است در محاسبه تولید کل جامعه بایمد از محاسمبه ی از آنجا که ارزش کاالهای  (۱۶

ارزش کاالی واسطه ای صرف نظر و فقط کاالهای نهایی را محاسبه کنیم . در غیر این صمورت در واقمع دو بمار محاسمبه 

 .شده است ،یک بار به صورت بخشی از ارزش کاالهای نهایی ویک بار هم به صورت مستقل 

فعالیت های غیر قانونی به دو دلیل جزءتولید کشور محاسبه نمی شود الف( از این فعالیت هما اطالعمات دقیقمی در  (۱۵

 .دسترس نمی باشد. ب(محاسبه ی آن ها نوعی مشروعیت دادن به آن ها تلقی می شود

  

  داخلی: و ملّی ناخالص تولید

 ملی ناخالص تولید(۱۶

نهایی است که در طول یک سال )چه توسط مردم آن کشور و چه توسط خارجیمان مقمیم ارزش پولی کاال وخدمات  (۲۱

 .آن کشور(،داخل محدوه جغرافیایی کشورتولید شده است

ارزش پولی کاال وخدمات نهایی است که در طول یک سال ،توسط یک ملت )چه توسط ساکنان داخل و چمه توسمط  (۲۱

 ساکنان خارج آن کشور(تولید شده است.

شباهت = هر دو در یک سال مالی واحد اندازه گیری می شود  در هر دو باید کماال وخمدمات نهمایی محاسمبه شمود    (۲۲

تفاوت = در تولید ناخالص ملی افراد یک ملت چه در داخل وچه در خارج کشمورمد نظمر ممی باشمد امما تولیمد ناخمالص 

 د.داخلی توسط مردم آن کشور و خارجیان داخل کشو ر ارائه می شو
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 ملی ناخالص تولید د(                   ج(هیچکدام                 ملی ناخالص تولید ب(           داخلی ناخالص تولید الف( (۲۳

 داخلی ناخالص تولید                                                                ملی ناخالص تولید (۲۴

 استفاده ی بهینه از همه عوامل تولید-بهره وری باالتر ن کشور-بیشترتولید - قدرت اقتصادی - (۲۹

          و                                (۲۹

             داخلی ناخالص تولید (۲۶

          روند. می کار به یکدیگر جای به عمل در اما دارند تفاوت هم با تعریف در ملی ناخالص تولید  و داخلی ناخالص تولید (۲۵

الف( کشور هایی که نیروی کار وسرمایه های زیادی از آن ها خارج از مرز های کشورشان کار می کنند مانند لبنان  (۲۶

 ب( کشورهایی که تولید کنندگان چند ملیتی در آنجا حضور چشمگیری دارند .مانند هنگ کنگ

 

 استهالک:

 ملی خالص تولید (۳۱

نند ماشین آالت ، ساختمان ها ، راه ها و نظایر آن ، در فعالیت همای تولیمدی ممورد بخشی از سرمایه های کشور ما (۳۱

 استفاده قرار می گیرند، به مرور زمان فرسوده می شود واز بین می رود که به آن استهالک می گویند.

که به آن هزینه  بخشی از تولیدات کشور را صرف جبران این فرسودگی ،یعنی تعمیر یا جایگزینی سرمایه کنیم  . (۳۲

استهالک می گویند.از کل تولید جامعه در طول سال باید قسمتی را بمه هزینمه همای جمایگزینی سمرمایه همای فرسموده 

 اختصاص دهیم   .

 ملی ناخالص تولید – استهالک هزینه = ملی خالص (تولید۳۳

 داخلی ناخالص تولید – استهالک هزینه = داخلی خالص تولید

 آن از اسمتهالک هزینمه خالص تولید در اما دارد وجود استهالک هزینه ناخالص تولید در . باشد می الکاسته هزینه در (۳۴

 است. شده کسر

 سرمایه جایگزینی یا تعمیر ،یعنی فرسودگی جبران (برای۳۹

 %۹ (۳۶                   سال ۲۱(۳۹

 

 ملی: درآمد

 ملی درآمد(۳۵

،درآمدی را برای تولید کنندگان آن و عوامل تولید ملی یا داخلی ایجاد کمرده بافرض اینکه هر تولید ملی یا داخلی  (۳۶

است، می توان درآمد داخلی و ملی را نیز که دقیقا معادل تولید است به عنون شاخص های کالن اقتصادی مورد استفاده 

 قرار داد.

GDP GNP 

GNP GDP 
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 ای جامعه می شود.درآمد ملی دربر گیرنده ی مجموع درآمدهایی که در طول یک سال نصیب اعض (۴۱

 ها. وموسسه ها شرکت سود ، آزاد مشاغل صاحبان درآمد ، سرمایه صاحبان درآمد ، بگیران حقوق (درآمد۴۱

 جامعه: کل تولید محاسبه 

 روش ارزش افزوده -۳روش درآمدی     -۲روش هزینه ای    -۱(۴۲

شودجمع می زنیم و تولید کمل را بمه دسمت ممی گاهی ارزش پولی تولیدات نهایی را آنجا که به خانوار فروخته می  (۴۳

آوریم و در این محاسبه تولیدات واسطه ای ومواد اولیه را محاسبه نمی کنیم زیرا در تولیدات نهایی وجود دارد.در واقمع 

 حاصل جمع ارزش پولی تولیدات نهایی که به خانوار فروخته می شود را روش هزینه ای می نامند.

ور تولید شده و درآمدی کسب شده بین عوامل تولید تقسیم شده است، با جمع همه یماجزای چون ها آنچه در کش (۴۴

 آن )مزد،سودها،اجاره ها( ،درآمد همه بازیگران و فعاالن اقتصادی داخلی یا ملی ، تولید کل را محاسبه می کنیم.

دی ایجاد ممی شموند را بما همم مجموع ارزش افزوده هایی که در مراحل مختلف تولید در بخش های مختلف اقتصا (۴۹

 جمع زده و تولید کل را محاسبه می کنند.

ولمی در  ،درآمد همه بازیگران و فعاالن اقتصادی داخلی یا ملی ، تولید کل را محاسمبه ممی کنمیمدر روش درآمدی  (۴۹

 می کنند.محاسبه  واقع حاصل جمع ارزش پولی تولیدات نهایی که به خانوار فروخته می شود را روش هزینه ای

هر سه روش محاسبه ی تولید کل جواب یکسانی به ما خواهمد داد. از ایمن رو بمرای جلموگیری از اشمتباه متولیمان  (۴۶

 حسابداری حداقل با دو روش محاسبه ، و نتایج را با هم مقایسه می کنند.

  

 نسبی: های شاخص

 (ص۴۵

 سرانه درآمد (۴۶

 د یا درآمد آن جامعه است.سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولی (۹۱

 کند. نمی ارائه واقعیت از خوبی تصویر زیرا (۹۱

برای مقایسه بهتر بین دو کشور ویک کشور در طول زمان ،درآمد )تولید( ملی را به جمعیت آن کشور تقسمیم ممی  (۹۲

ای مختلف محاسبه ی کنند و شاخص نسبس با نام درآمد سرانه می سازند .  با توجه به تفاوت چشمگیر جمعیت کشور ه

می توان معیمار  -که سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه است -شاخص ها به صمرت سرانه

 بهتری برای مقایسه زندگی و رفاه افراد جوامع مختلف باشد.

 جواممع افمراد ورفماه دگیزنم سمطح مقایسمه برای کنیم.معیاری می تفسیم جامعه آن جمعیت بر را ملی تولید یا (درآمد۹۳

 است. مختلف

 ثابت قیمت و جاری قیمت به (محاسبه۹۴
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 ثابت: قیمت و جاری قیمت به محاسبه 

 (  د خیر  این افزایش ممکن است هم ناشی از رشد قیمت باشد هم به خاطر افزایش تولید باشد.۹۹

پایه انتخاب می کنند وارزش تولیدات همر ( برای برطرف شدن این مشکل اقتصاددانان سال معینی را به عنوان سال ۹۹

 سال را برحسب قیمت کاالها وخدمات در سال پایه محاسبه می کنند.

 ( بر حسب واحد پول سنجیده می شوند.۹۶

(اثر تغییرات قیمت در محاسبه ی تولید کل را از بین می رود وتغییرات فقمط نشمان دهنمده ی تغییمر میمزان تولیمد ۹۵

 ود.کاالها وخدمات خواهد ب

 کاهش یافته است. که از طریق تفاوت تورم جهانی وصادرات اسمی به دست می آید. %۱۱(در واقع صادرات واقعی ۹۶

ایجاد شده باشد یا در اثر افزایش میزان صادرات ویما تماثیر همر دو در اثر افزایش قیمت ها  %۲۱( ممکن است این ۹۱

 عامل قیمت و صادرات با هم ایجاد شده باشد.

داشته باشیم  ٪۲۱افزایش داشته است. ب( اگر تورم برابر  ٪۲۱( اگر تورم نداشته باشیم پس صادرات واقعی ( الف۹۱

باشد پس صادرات واقعمی منفمی بموده اسمت. حمال  ٪۲۱پس صادرات واقعی برابر صفر خواهد بود. ج( اگر تورم باالی 

 بسته به این سه حالت باید دید منظور کدام وضعیت بوده است.

 عنی اثرات تورمی را در شاخص ها خنثی کنیم.( ی۹۲

(شاخص اسمی از طریق حاصل ضرب مقدار تولید در قیمت کاال در همان سال به دسمت ممی آیمد. و شماخص واقعمی ۹۳

 حاصل ضرب مقدار تولید وقیمت سال پایه محاسبه می شود) یعنی اثرات افزایش قیمت ها وتورم حذف می شود.(

 

 %۱۶- %۱۲= %۹ید افراد                    کاهش قدرت خر %۹(الف( ۹۴

 %۱۲-%۱۲= ۱ب( تغییری در قدرت خرید افراد ایجاد نمی شود.    

 %۱۲- %۵=%۴قدرت خرید افزایش می یابد.                      %۴ج(   

 

که معلموم نیسمت  افزایش داشته این اعالم چندان معنا دار نیست چرا %۲۱اگر در رسانه ها اعالم شد که تولید کل  (۹۹

 افزایش در مقدار تولید بوده یا قیمت های جاری

 %۲باشد در واقع قدرت خرید واقعی آنان  %۱۴افزایش یابد ودر همان زمان تورم  %۱۲اگر حقوق کارکنان دولت  (۹۹

 کاهش می یابد.

۹۶                                    )۲۱%  =  =    

۹۵)  ۶۱۱ 



 

 

 
28 

 ۶۱۱۱ارزش افزوده مرحله اول               (۹۶

  ۱۶۱۱۱ -۶۱۱۱=  ۵۱۱۱ارزش افزوده مرحله آخر                                 

 

  ۵۱۱۱-۹۱۱۱= ۳۱۱۱افزایش تولید       (        ۶۱

 ۶۱۱۱- ۵۱۱۱= ۱۱۱۱افزایش قیمت                   

۶۱                               )۱۱۹۱۱  =۲۱۱۱ x۰۳                      ۲۱۱۱  = 

۶۲) 

 

 

 
 

 ( به شیوه مشابه۶۳

۶۴                                 )05555555 =05555x 0555 

                                      00555555  =055555x 05  

                                      0555555555  =4555555 x05 

 45555555+0555555555+00555555+05555555=  0050555555تولید ناخالص ملی   

      0050555555 -0555555= 0055555555تولید خالص ملی             
 

 (  ج( نان۶۹

۶۹) 
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۶۶) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ارزش افزوده ی مرحله دوم    ۶۹۱۱ –۹۹۱۱=۱۱۱۱                                           (  ۶۵

 ارزش افزوده ی مرحله چهارم  ۱۶۱۱۱ – ۱۱۱۱۱= ۵۱۱۱                                   

 

 افزایش قیمت در سال دوم  ۲۴۱۱- ۲۳۱۱= ۱۱۱                                              (  ۶۶

 افزایش مقدار تولید در سال سوم  ۲۹۱۱۱ – ۲۱۱۱=  ۹۱۱                                  

۵۱)    ۱ 

 

۵۱             )                                                      

 

 

 

 
۵۲   ) 
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۵۳) 

 
 برای مقایسه توان تولیدی کشوربهتر است هزینه استهالک هم در نظر گرفته شود. (۵۴

 ۲۱۱۱(الف(    ۵۹

 .ها باشد است افزایش تولید کاال ناشی از افزایش مقدار تولید یا افزایش قیمت یا هردوی آن ممکن -(   د۵۹

 واحد ۳ د((  ۵۶

 (   ب(درآمد سرانه۵۵

 (  تولید ناخالص داخلی۵۶

 ۹۴۹۱۱، ب(  ۱۱۴۱۱۱( الف  (۶۱

۶۱)                                                                       ۶۲۱۱۱۱۱۱= ۳۱% × ۲۴۱۱۱۱۱۱ 

۶۲)    
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  مالی و پولی نهادهای : دوم بخش

 

 پول دوم:فصل اول از بخش 

  تاریخچه پول:

 صحیح ( ۱

 ( غالت ۲

 تهاتر (۳

 مبادالت به صورت کاال به کاال انجام می گرفت. (۴

گرفت وهر کس کاالهای اضافه خود را با کاالهایی مبادله  به مبادالتی گفته می شود که به صورت کاال به کاال انجام می (۹

 کرد که بدان نیاز داشت .

 ( در ایران غالت ، در هندوستان صدف ، در تبت چای۹

افزایش هزینه های مبمادالتی ب( مشمکل بمودن تعیمین ومحاسمبه  و عدم تمایل هم زمان طرفین به انجام مبادلهالف( (۶

  ر  ج( پس انداز و حفظ ارزش وانتقال آن به آینده مشکل بود.قیمت ها وتبدیل آن ها به یکدیگ

 ( کاالهایی با دوام و فاسد نشدنی بودند واز طرفی در هر منطقه این کاالها ، پرطرفدار بوده وخواهان زیادی داشتند.۵

مانند طمال ونقمره  بشر دریافت که این کاالها وسیله مناسبی برای معامله نیست وبه جای آن می توان از برخی فلزات (۶

استفاده کرد که نه تنها فساد ناپذیر است بلکه حجم کمی دارد . وحمل ونقل آن ها بسیار آسمان اسمت بمه هممین سمبب 

 انسان بابه کارگیری پول فلزی از مشکالت ناشی از بکارگیری کاالها در مبادالت رهایی یافت .

 

 پول فلزی :

 غلط (۱۱

 در زمان طوالنی  الف( فاسد وغیرقابل مصرف شدن (۱۱

 یاد، فضای زیادی را اشغال می کرد.ب( به دلیل حجم ز    

 الف( فساد ناپذیر هستند ،   ب( حجم کمی اشغال می کند وحمل ونقل آنها بسیار آسان است. (۱۲

 این انتخاب ) استفاده از پول فلزی ( موجب گسترش تجارت در داخل کشورها وبین ملت ها شد.
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ب( در مبادالت با حجم زیاد، پول فلزی وسیله پرداخت مناسبی  ن میزان طال ونقره دردسترس بشرالف(محدود بود (۱۳

            نبود.

 

 حمل و نقل آسان نسبت به کاالهای واسطه ای.ب( فساد ناپذیر بودن  الف(  :مزایا   (۱۴

م زیاد، پول فلزی وسمیله پرداخمت الف( محدود بودن میزان طال ونقره دردسترس بشر  ب( در مبادالت با حج :معایب 

 مناسبی نبود. 

این انتخاب موجب گسترش تجارت در  داخل کشورها وبین ملت ها شد. وفعالیت هایی از قبیل دریانوردی وحمل  (۱۹

 ونقل را نیز رونق ببخشید.

چنمین بمه دلیمل در صورتی که مدت زیادی بدون استفاده باقی می ماندند ، فاسد وغیرقابل مصرف می شمدند وهمم  (۱۹

حجم زیاد ، فضای زیادی را اشغال کرد.تأمین جا برای محافظت از کاالها ، هزینه ی نگهمداری آنهما را افمزایش ممی داد 

 وزیان دیدگی تولیدکنندگان را به همراه داشت .

 

  پول کاغذی :  

 بانک (۱۶

رسیدی صادر می کردند که بیانگر بمدهی عده ای از بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت سکه های فلزی ،  (۱۵

آن ها بود. وطرف مقابل معامله نیز براساس اصل اعتماد، این رسید را قبول می کرد. به تدریج بازرگانان که به یکدیگر 

اعتماد داشتند ، این رسیدها را بین خودشان رد وبدل می کردند مردم نیز برای اینکه پول هایشان از خطرهای احتممالی 

ن باشد ، پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل ، رسید معتبر دریافت ممی کردنمد واز درمصو

 این رسیدها در معامالت استفاده می کردند این رسیدها در واقع ، نخستین اسکناس بودند.

یاد صرافی ها ورسیدها که آشنایی  واعتبار بی مبادالتی ویا سوء استفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم ویا تعداد ز (۱۶

موجب شدتا دولت ها به ناچار ، خودشان چماپ و انتشمار اسمکناس را برعهمده  سنجی آنها را برای وام سخت کرده بود.

 گرفتند.

ایی بی مبادالتی ویا سوء استفاده برخی از صرافان از اعتماد وام ویا تعداد زیاد انواع رسیدها وصمرافی هما، کمه آشمن (۲۱

 واعتبار سنجی آنها را برای وام سخت کرده بود.

موجب شد تا دولتها به ناچار ، خودشان برای جلوگیری از بروز این گونه مشمکالت ، چماپ ونشمر اسمکناس را برعهمده 

 گیرند .ایده سپردن نشر پول به بانک مرکزی از اینجا شکل گرفت .
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  پول ثبتی یا تحریری:

 غلط (۲۱

 شبه پول  (۲۲

 الف( پول نقد بین افراد ، رد وبدل نمی شود.    ب( باعث می شود تا مبادالت راحت تر وآسان تر صورت گیرد. (۲۳

در مبادالتی که با چک انجام می شود، در واقع پول نقد بین افراد رد وبدل نمی شود، بلکه بانک ، موجودی حسمابی  (۲۴

پول » ن افراد خودشان مبلغ چک را روی آن می نویسند به آن چو را کاهش وموجودی حسابی دیگر را افزایش می دهد.

 گفته می شود.« ثبتی » یا « تحریری 

 استفاده از چک در معامالت باعث می شود تا پول نقد بین افراد ، رد وبدل شود. (۲۹

 در واقع بانک موجودی حسابی را کاهش وموجودی حساب دیگری را افزایش می دهد. 

 گفته می شود.« ثبتی » یا « پول تحریری » ان ، مبلغ چک را روی آن می نویسند به آن چون افراد خودش (۲۹

 در اقتصاد شکل گیرد.« شبه پول » ایجاد چک واستقبال مردم از آن باعث شد که  (۲۶

 همان چک است که افراد مبلغ چک را روی آن می نویسند. (۲۵

 چک را در مبادالت افزایش دهند. توانستند از میزان گردش پول نقد بکاهند و سهم (۲۶

  

  پول الکترونیکی یا مجازی: 

 بیت کوین (۳۱

 .افزایش حجم وسرعت مبادالت وهمراه شدن آن با انقالب دیجیتال والکترونیک (۳۱

 باعث شده است تا خرید وفروش وانتقال دارایی بسیار وآسان وسریع باشد.امروزه استفاده از پول الکترونیکی  (۳۲

 ( پول الکترونیکی قابل ثبت وضبط در کارت های بانکی است.الف (۳۳

 ب( پول الکترونیکی قابل انتقال در شبکه های ارتباطاتی ) تلفن ، تلفن همراه وفضای مجازی (        

 ج( خرید وفروش وانتقال دارایی را بسیار آسان وسریع کرده است.        

 

  پشتوانه پول:

 غلط (۳۴

           ج( قدرت اقتصادی(۳۹

 «پشتوانه پول »  (۳۹
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ب( پمول کاغمذی : پمول همای فلمزی وشممش همای طمال ونقمره     الف( پول فلزی : طال ونقره موجود در خود پمول (۳۶

 ج( پول های امروزی: قدرت اقتصاد کشور                  بود. واهراتی بود که نزد صراف و یا بانکوج

 .می باشد ی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارنداطمینان ؛منظور از پشتوانه ی پول(۳۵

 طال ونقره ، پول های فلزی ، شمش های طال وجواهراتی که نزد طرف بانک بود قدرت اقتصادی کشور. (۳۶

 پشتوانه پول همان طال ونقره موجود در خود پول بود. (۴۱

اد است ، پشتوانه ای جمز قمدرت اقتصمادی امروزه پول فلزی وپول کاغذی وتحریری والکترونیکی که دردست افر (۴۱

کشور ندارد اما در گذشته ، پشتوانه پول ، طال ونقره موجود در خود پول ، پول های فلزی وشمش های طمال وجمواهراتی 

 .بود که نزد صراف یا بانک بود

بخمش  با پیشرفت اقتصاد کشور در بخش های مختلف مثل بخش کشاورزی ، صنعت وخدمات ، بخصموص توسمعه (۴۲

 صنعت، گامی بزرگ در جهت تقویت پشتوانه پول ملی ما می تواند باشد.

الف( بدین معناست که درآمد حاصل از سایر منابع واستقراض ، جوابگوی هزینه های دولت نیست ) بمرای جبمران  (۴۳

د. که تأمین کننده کسری بودجه ( . بنابراین به درخواست دولت ، بانک مرکزی مبادرت به انتشار اسکناس جدید می کن

 بخش از هزینه های دولت می باشد.

ب( اگر اقتصاد در اشتغال کامل باشد و انتشار پول جدید با ارائه کاالی جدید همراه نباشمد ، تمورم را بمه هممراه خواهمد 

 داشت . ) چون قدرت خریدی به جامعه وارد شد که در مقابل آن کاالیی وجود ندارد.(

 

  وظایف پول :  

 های آینده وسیله پرداخت د( (۴۴

 ب( وسیله سنجش ارزش  (۴۹

 های آتی ج( وسیله پرداخت(۴۹

 آسان سازی مبادله (۴۶

 الف( وسیله پرداخت در مبادالت           ب( وسیله سنجش ارزش (۴۵

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

پول را می پذیرند ؛ زیرا می دانند که دیگران نیز هنگام فروش کاالها با خدمات خود، آن را افراد در مبادالت خود،  (۴۶

 خواهند پذیرفت . نقش اصلی پول در مبادالت ، آسان سازی مبادله است.

با پول می توان ارزش کاالها را مشخص کرد وسپس ارزش نسبی آنها را باهم سنجید ایمن عممل پمول ، کمار خریمد  (۹۱

االهای مختلف وتبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند. هریک از کشورها ، دارای واحمد ارزشمی خماص وفروش ک

 خود هستند ؛ مثالً واحد ارزش در اتحادیه اروپا یورو ، در انگلیس پوند ودر ایران ریال است.
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ضی نیازها هر روز وبعضمی در طمول افراد نیازهای گوناگونی دارند که با پرداخت پول ، آنها را برطرف می کنند. بع (۹۱

 زمان پیش می آید وفرد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آینده نزد خود نگهداری کند.

بعضی نیازهای افراد هر روزه وبعضی در طول زمان پیش می آید وفمرد هممواره بایمد مقمداری پمول را بمرای رفمع  (۹۲

الوه بر هزینه های روزمره ، برخی هزینه های غیرقابل پیش بینی نیز هست که نیازهای آینده نزد خود نگهداری کند.ع

در موقعیت های خاصی پیش می آید. افراد پول هایی را که نیز خود پس انداز کرده اند به عنوان وسیله حفظ ارزش در 

 زمان الزم حدود استفاده قرار می گیرد.

تواند وسیله مناسبی برای پرداخمت همای آینمده نیمز ممی باشمد.این در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می  (۹۳

 .مقابل پرداخت های آینده صورت می گیردمعامالت تجاری دروظیفه پول در روزگارما کامالً محسوس است،زیرا بیشتر

مات خود ، آن افراد در مبادالت خود ، پول را می پذیرند ؛ زیرا می دانند که دیگران نیز هنگام فروش کاالها یا خد (۹۴

 را خواهند پذیرفت .

 

   : قدرت خرید پول 

  قدرت خرید (۹۵       سطح عمومی قیمت ها (۹۶           صحیح  (۹۹      غلط (۹۹

 برعکس. هرچه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد ، قدرت خرید پول کاهش می یابد و (۹۶

 دگان می شود وقدرت خرید آنان را می کاهد.چون باعث کاهش رفاه خانواده ها وضرر پس انداز کنن (۹۱

 زمانی که یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. (۹۱

 وقتی پول نتواند در طول زمان ، ارزش خود را حفظ کند. (۹۲

ول به بیان دیگر هرچه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد ، قمدرت خریمد پم -سطح عمومی قیمت ها در جامعهبه  (۹۳

 کاهش می یابد وبرعکس.

             تورّم: 

 غلط (۹۴

 نرخ رشد افزایش سطح قیمت هاست . (۹۹

 تورم از نظر عدم اقتصاد ، شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح عمومی قیمت هاست. ت(۹۹

 م.بد روبرو سیست مداوم باشد ، با تورم زیانبار و بی رویه ، پر نوسان و وقتی افزایش سطح قیمت ها و (۹۶

 این امر می تواند سبب تورم شود. (۹۵

تقاضای کل در جامعه شده و این امر در صورتی که عرضه ی کل متناسب با این  نافزایش حجم پول موجب باال رفت (۹۶

دولمت تصممیم اگمر مثمال:  حجم از تقاضای کل افزایش نیابد، می تواند یکی از عوامل اصلی دامن زدن به تورم در باشد.

و بدون توجه به میزان تولید خودرو افزایش دهد این امر  وام های اعطائی برای خرید خودرو را بیش از حدبگیرد حجم 
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خودبه خود موجب افزایش قیمت خودرو شده  و چون خودرو عامل مهم و تاثیر گمذار ممی باشمد باعمث افمزایش تمورم 

 خواهد شد.

۶۱)  

 تورم           = میزان                                                                                              

۶۱)  

 

 

 

 

 

پایین  –یکی از مهم ترین علت تورم ، نابرابری عرضه وتقاضای کل در جامعه است .حجم زیاد پول نسبت به تولید  (۶۲

 بودن ارزش پول.

باه انتظار دارند که سطح عمومی قیمت هما کماهش یافتمه وبمه عبمارتی گاهی افراد با شنیدن کاهش نرخ تورم به اشت(۶۳

دیگر اجناسی ارزان تر شده باشد ، در حالی که کاهش تورم به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت هاست وقیمت ها هم 

 چنان با شتابی کمتر از قبل ، افزایش خواهد یافت.

واقع کاهش نرخ تورم به معنای این نیست کمه قیممت هما ارزانتمر  این تصور اشتباه افراد در جامعه است . در -خیر (۶۴

شده است بلکه به معنای این است که شتاب افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده است . ولی قیمت ها هم چنان با شتابی 

 کم تر از قبل ، در حال افزایش است .

 افزایش قیمت ها بروز می کند. صورته رعرضه بنابرابری عرضه وتقاضای کل درجامعه که این فزونی تقاضا بالف( (۶۹

 ج( کسری بودجه        ب( کاهش تولیدات جامعه در بخش های صنعتی ، کشاورزی      

 و( قیمت گذاری نامناسب تولیدکنندگان      د( رشد نقدینگی    ه( بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفتی       

 

۶۹)  

 

         

 برنج طارم                            
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 یک قرص نان تافتون          

  

 

یکی از روش ها اصالح الگوی مصرف خانواده است که باعث می شود تقاضای کاذب بوجود نیاید . اگر هزینه همای (۶۶

ل وکنتمرل کمردن ونظمارت بیشمتر بمر واردات روش دیگری که می تواند استفاده از تولیدات داخ خانوارها کاهش یابد.

وصادرات می باشد . در چند سال اخیر شاهد بودیم که حجم زیاد واردات به کشورباعث نابودی مراتع، بخش کشاورزی 

 وتعطیلی کارخانجات در داخل بودیم که باعث افزایش بیکاری وبزرگتر شدن بدنه خدمات شدیم.

 

    نقدینگی:

 صحیح (۶۵

 آن جامعهنقدینگی  (۶۶

 تر شده باشد. زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیش (۵۱

 و انواع پول های رایج به اشکال مختلف. شبه پولو  مجموع مسکوکات و اسکناس ها (۵۱

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

مسمکوکات و اسمکناس همای در گمردش نقدینگی کل مسماوی بما مجمموع  گیری خدمات نوین بانکیالف( قبل از شکل

 وخارج از گردش ) پس انداز خانگی ( بود. 

 حجم نقدینگی شامل پول وشبه پول شد. پولهای تحریری و شبهب( پس از پیدایش پول

قبل از شکل گیری خدمات نوین بانک ، نقدینگی کل مساوی مجموع مسکوکات واسکناس های در گردش وخارج  (۵۳

خانگی ( بود. اما با پیدایش پول های تحریری ) چک ( واینکه بانک ها می تواستند شبه پول خلمق  از گردش ) پس انداز

 کنند .حجم نقدینگی شامل پول وشبه پول شد.

اگر افزایش حجم پول در جامعه با افزایش تولیدات هماهنگ نباشد ، سبب تورم می شود. چون قدرت خرید پمول  (۵۴

نظرم این افزایش حجم پول، اسمی است تورم قدرت خرید افراد را کاهش می دهد . در را کاهش می دهد. در نتیجه به 

نتیجه سرمایه گذاران ، تمایل شان به سرمایه گذاری کمتر شد ، ومیزان تولید کاهش یافته وبمرای جبمران هزینمه همای 

 افممزوده مممی شممود. تولیممد بممه تعممدیل واخممراج برخممی از پرسممنل خممود اقممدام مممی کننممد وبممر تعممداد بیکمماران جامعممه

یکی از علل کاهش قدرت خرید پول، حجم زیاد آن نسبت به تولید در یک جامعه است بنابراین افزایش نقدینگی ، ( ۵۹

با باالرفتن افزایش تقاضا، برخی از تولیدکنندگان یابمه افمزایش  میل افراد را به خرید ) تقاضای کاال( افزایش می دهد. و

کنند یا میزان تولید را کمی کاهش می دهد. تا خریداران را وادار کند برای بدست آوردن قیمت کاالی خود مبادرت می 

 کاالهای مورد نیاز حاضر باشند پول بیشتری بپردازند.
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  مالی و پولی نهادهای : دوم بخش

 

 بانک  : دوم بخش از دوم فصل

 

 بانک: پیدایش

 بانک -صرافی (۱

 اصملی کمار که آمدند کار روی مالی مؤسسات کم کم آنها، به اعتماد و اعتبار و کاغذی های پول جریان یافتن با (۲

 »ابتمدا مؤسسات، که این .بود دیگر شهر به شهری از آن انتقال و نقل سازی آسان و پول، امنیت تأمین و آنها حفظ

 تولیمد نتیجه در و  تمبادال افزایش به تجاری های فعالیت کردن آسان با شد می نامیده«  بانک »و سپس  « صرافی

 کردند کمک بیشتر

  شهر به شهری از آن انتقال و نقل سازی آسان ب( پول،      امنیت تأمین و الف ( حفظ (۳

 و بودنمد ممردم اعتماد مورد و ثروتمند بازرگانان معروف، آنها مؤسسان که بود دلیل این به مؤسسات این اعتبار (۴

 .کردند می ارمزد دریافتک کرد، می ارائه که خدماتی برابر در

 گرفتمه رسمید و گذاشته آنان نزد امانت به را خود های پول که فلزی صاحبان پولهای موارد اغلب در اینکه اوّل (۹

 افراد از تعدادی یمراجعه  با زمان هم اینکه دیگر ینکته کنند.  نمی خارج مؤسسه از صندوق را خود پول تمامی اند،

 هیچ کنند. درنتیجه، می مراجعه حسابشان به پول کردن واریز برای نیز ای خود، عده پول دریافت برای مؤسسه به

 را صندوق در راکد های پول که واداشت فکر این به را برخی مسئله، دو این .رسد نمی به صفر صندوق موجودی گاه

 .گیرند کار به

 یما و تجارت در مالی مشارکت با همچنین .کردند می تأمین را همنوعان خود نیاز الحسنه قرض دادن با ای عده (۹

 راکمد همای پمول کمه بودند هم ای عده مقابل در .آوردند می دست به را فعالیت اقتصادی آن سود از بخشی تولید،

 بمدون کردنمد؛ می دریافت وام بر اضافه مبالغی مقابل، در و دادند می وام متقاضی، یا بازرگانان نیازمندان به را خود

 شوند. متحمل ضرری یا و کنند مشارکت اقتصادی لیتدر فعا اینکه

 صمرفاً ممالی مؤسسمه صمورت این گرفتند در می کار به آنها سوی از و اصلی صاحبان اجازه با موسساتی بودندکه(۶

 می بر را خود الوکاله حق فقط مؤسسه و شد می اصلی پول صاحب مال هم اقتصادی فعالیت سود .بود وکیل و واسطه
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 ه بود که موسسات وکالتی شکل گرفت.اینگون.داشت

 بیشتر گذاری سپرده برای را آنها مردم، به ربا آن از بخشی دادن با خود، دهی وام توان برای افزایش مؤسسات (۵

 .گرفت شکل گونه این ربوی های بانک .کردند تشویق می

 و وام اعطای به پول، از محافظت و انتقال و خدمات نقل بر عالوه غیرربوی( چه و ربوی ها)چه بانک یا مؤسسات (۶

 اعتبمار ایمن توانمد ممی و دارد اعتبار که ای مؤسسه پیدایش اعتبار و و وام گرفتن امکان .پرداختند نیز اعتبار تأمین

 گذاشت .  زیادی تأثیر اقتصادی های فعالیت و شکل حجم در )وام( بدهد هم دیگری به را خود

  اعتبار تأمین و وام اعطای پول                       ج( از محافظت ب(                       انتقال       و الف ( خدمات نقل (۱۱

الف( بدلیل اینکه اضافه دریافتی از قرض دهنده به قرض گیرنده در اسالم حرام است . ب( مردم تشویق می شوند  (۱۱

تولید بکار گرفته نمی شود. ج( در جامعه بمدلیل  که پول هایشان را در قالب رباه به دیگری قرض دهند و پول در چرخه

 عدم تولید و فعالیت های اقتصادی بیکار بوجود می آید.

 اقتصادی از طرف وام دهنده  ج( عدم رونق اقتصادی د( فساد و ارتشاء ب( عدم مشارکت در فعالیت  بیکاری الف(  (۱۲

 اعتبار:

 ( بانک مرکزی۱۳

 دولت ها –( موسسات مالی ۱۴

 فرصت این از هم آنها برخی از و کردند پیدا می اعتبار خلق کاغذی( قدرت )پول رسید چاپ با مؤسسات نچو (۱۹

 منحصمراً را سکه ضرب حق طور که همان کردند سعی مشکل این از اطالع با هم ها دولت .کردند استفاده می سوء

 .بگیرند و مؤسسات افراد از هم را اسکناس نشر و چاپ حق داشتند، خود اختیار در

 اولمین و نمداریم بیشمتر بانک یک ای جامعه در کنید فرض دهیم. می توضیح مثال ذکر با را پول شبه خلق فرآیند (۱۹

 بمه را مبلمغ آن کمل سقف تا حداکثر تواند می بانک .گذارد می سپرده بلندمدت مبلغی بانک، این به کننده مراجعه

 بپردازد اعتباری کارت یا چک صورت به نقد پول جای به را افراد وام که کند بانک شرط اگر حال، .دهد وام دیگری

در  و نکنند درخواست نقد پول که کند مجاب گردانند برمی بانک به وصول برای را ها چک این را که کسانی تمام و

 هپدیمده منحصمرب بما صمورت ایمن در کنند استفاده اعتباری کارت یا چک خدمات از و کنند باز حساب بانک همان

 خلمق » فراینمد این دهد؛ به وام بخواهد که میزان هر به و تعداد هر به تواند می بانک .بود. خواهیم رو روبه فردی

 گویند پول می شبه «اعتبار

غیرانتفاعی،هستند و احتمال اختالس در  نهادی ماهیتاً  اعتباری، و مالی ها و مؤسسات بانک نکته اول اینکه ، چون (۱۶

   .شود نمی داده ها بانک به انتفاعی آزاد فعالیت اجازه دنیا جای هیچ در دوم اینکه، آنها وجود دارد. 

 فعماالن  اقتصمادی به خدمات ارائه هدف با صرفاً و غیرانتفاعی، نهادی ماهیتاً باید می اعتباری، و مالی مؤسسات (۱۵

آنها امانتدار آنها بوده و باید مبلمغ حمق  باشند. چرا که پول های موجود در بانک ها متعلق به خود موسسات نیست بلکه
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 الوکاله خود را دریافت می کنند.

 باشد. می 01 سوال همان پاسخ (۱۶

پرداخت آن بمه آنهما در صمورت لمزوم هسمتند. و  و دریافت کنندگان پول های مردم واسطه صرفاً ها چون بانک  (۲۱

 صاحب پول های مردم نیستند.

 قرار گیرد. و  نظارت شدید کنترل تحت آنها مالی و پولی های فعالیت باید تمام  مرکزی طریق بانکبانکها از  (۲۱

چرا که پول های موجود در بانک ها متعلق به خود موسسات نیست بلکه آنهما  ، شد بیان 01 سوال در که طور همان (۲۲

 با صرفاً و غیرانتفاعی، نهادی ، ماهیتاً امانتدار آنها بوده و باید مبلغ حق الوکاله خود را دریافت می کنند. به همین دلیل

 باشند. فعاالن  اقتصادی می به خدمات ارائه هدف

چرا که موسسات در کشور ما پول های موجود در بانک ها  را متعلق به خود دانسمته و بما مبلمغ بسمیار بماال و  ، خیر (۲۳

  دریافت می کنند.خارج از عرف شرعی و قانونی اضافه دریافتی بابت تسهیالت از مشتریان 

 ها: بانک انواع

 غلط (۲۴

 )ملی بانک مثل( .دارد را مبادالت سازی آسان نقش صرفاً  که تجاری بانک -1 (۲۹

 توسعه مثل بانک(.همه مردم به نه کند می خدمات ارائه اقتصاد از خاصی عرصه فعاالن به فقط که تخصصی بانک -2

 صادرات(

 .است تولید  یزمینه  در مشارکت و گذاری سرمایه برای گذاران سپرده وکیل و واسطه گذاری سرمایه بانک -3

 )مثل بانک سرمایه(

 ای توسعه های عمرانی طرح مالی تأمین و محروم مناطق توسعه برای دولتی عمدتاً صندوقی ای توسعه بانک -4

 )مثل بانک توسعه صنعت و معدن( .است

) مثل .دارد برعهده ها را بانک بر نظارت و حکمرانی وظیفه کشور، اعتباری و پولی حاکم عنوان به مرکزی بانک  -5

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(
 

 دارد. را بر عهده مبادالت سازی آسان نقش صرفاً تجاری وظیفه بانک (۲۹

 .ردمهمه م به نه کند می خدمات ارائه اقتصاد از خاصی عرصه فعاالن به صرفا این است که تخصصی وظیفه بانک (۲۶

 صادرات و ملی (۲۵

 .اسمت تولیمد  یزمینه  در مشارکت و گذاری سرمایه برای گذاران سپرده وکیل و واسطه گذاری سرمایه بانک (۲۶

 .کند تأسیس تولیدی های واحد و ها شرکت تواند می همچنین

 ای توسمعه مرانمیهای ع طرح مالی تأمین و محروم مناطق توسعه برای دولتی عمدتاً صندوقی ای توسعه بانک (۳۱

 .است
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 مرکزی بانک (۳۱

 .دارد برعهده ها را بانک بر نظارت و حکمرانی وظیفه کشور، اعتباری و پولی حاکم عنوان به مرکزی بانک (۳۲

 آنهاست. خدمات ارائه در تمایز و بودن بانک در تشابه (۳۳

 سپرده:

 .شود می گفته سپارند یم بانک به مختلف دالیل به مردم که وجوهی به ، واقع در سپرده (۳۴

 غیردیداری  سپردۀ -2دیداری       سپردۀ -1 (۳۹

 شود می نگهداری آن در طوالنی تقریبا مدتی برای مشتری پول که است حسابی دار : مدت سپردۀ (۳۹

 مدتی برای مشتری پول که است حسابی  انداز: پس سپردۀ .ندارد را آن از برداشت حق سررسید، زمان تا مشتری و

 شود می نگهداری آن در امعینن

 باشد. می شان پرداخت نوع و نگهداری مدت در شان تفاوت (۳۶

 به مراجعه با تواند می مشتری شود امّا می نگهداری آن در نامعین مدتی برای مشتری پول که است حسابی (۳۵

 .کند دریافت بخواهد، که زمان هر در را حساب این موجودی بانک،

 همر یما او به باید کند، اینکه مشتری مطالبه محض به آنها موجودی که است هایی سپرده اری،دید های سپرده (۳۶

 .شود پرداخت بخواهد، او که دیگری کس

 سررسید، زمان تا مشتری شود و می نگهداری آن در طوالنی تقریبا مدتی برای مشتری پول که است حسابی (۴۱

 .ندارد را آن از برداشت حق

 .ندارد را آن از برداشت حق سررسید، زمان تا دار مشتری مدت ه برداشت شان است . در سپردۀتفاوت در نحو (۴۱

 بخواهد، که زمان هر در را حساب این موجودی بانک، به مراجعه با تواند می انداز مشتری پس در سپردۀ امّا

 کند. دریافت

 زمان نا معین در بانک نگهداری می شود.موجودی مشتری در  دیداری و پس انداز( سپردۀ)در هردو سپرده  - (۴۲

 پول مشتری در هر زمان قابل برداشت می باشد.  دیداری و پس انداز( سپردۀ)در هردو سپرده  -       

 و فسماد ، اقتصمادی توسمعه و رشمد عمدم بمه توان می آن آثارزیانبار از باشد. می حرام و شده محسوب ربا چون ، خیر (۴۳

 کرد. اشاره ارتشاء

 سمود نمرخ کمردن کمم ب( . دارنمد تولیمدی های فعالیت برای را آن پرداخت توان که کسانی به تسهیالت دادن الف( (۴۴

 آنها های مالیات بخشودگی و بهره کم های وام قالب در تولیدی های فعالیت به کنندگان تولید تشویق د(   بانکها در ها سپرده

 ی پیشرفته کشورهای همانند توان نمی سود، از استفاده جهت صرفاً بانک در انداز پس به مردم دادن عادت با (۴۹

 ر د را ها آن مازاد اقتصادی های فعالیت  در ها سرمایه گیری بکار بر عالوه مردم ها کشور آن در که چرا شد. اقتصاد در

 تن و خمود را کشور یک مردم  نیافته توسعه و توسعه درحال های کشور در عمل این اما کنند، می سرمایگذاری ها بانک
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 فعالیت از بیشتر بانکها سود که بینند می مردم وقتی کشورها این در آورد. بارمی تولیدی مفید کار از گریزان و پرور

 بسپارند. ها بانک به را شان های پول که شوند می تشویق بیشتر است تولیدی های
 

 ها: بانک دهی وام
 

 دارند .  نیاز پول به خود اقتصادی های فعالیت دادن انجام برای مؤسسات و افراد -(۴۹

 بازپرداخت برای و باشد مطابق بانک شرایط با او فعالیت که در صورتی متقاضی درخواست بررسی از پس بانک -

  یابد اطمینان بدهی خود

 کند.  می کسب اعتبار بانک وام نزد مبلغ با متناسب فرد -

 کند. می رداختپ او به اسنادی طی را وام بانک مبلغ -

 اعتباری: اسناد

 مدت کوتاه اعتباری مدت ج( اسناد بلند اعتباری دیداری  ب( اسناد اسناد اعتباری الف(  (۴۶

 گیرنمده وام از را خمود طلمب بتواننمد زممان تمرین کوتماه خدمت در ارائه ی ضمن ها ، بانک که هستند اسنادی (۴۵

کننمد.  منتقمل دیگران به را آنها سررسید، از قبل توانند می حبان آنهاصا و است انتقال قابل اسناد این .کنند دریافت

 اعتبار تهیه شده اند. و وام اعطای عملیات منظور به این اسناد

 قرضه اوراق و برات سفته، چک، (۴۶

ق مدت )اورا بلند اعتباری سناد ا -۳مدت )سفته(   کوتاه اعتباری اسناد -۲چک( ( دیداری اعتباری اسناد -۱ (۹۱

 مشارکت(

 اطالع قبلی می تواند دریافت نماید. بدون و بانک رؤیت محض به اسنادی هستند که مشتریبا داشتن این اسناد (۹۱

 یادداشت سند روی باشند، مایل که کسی هر یا خود وجه در آنها را به ، » نظر مورد مبلغ اسناد، نوع این صاحبان

یا « چک  .»کند  می پرداخت است، شده صادر او وجه در سند که فردی به همان را شده قید مبلغ نیز بانک .کنند می

 گیرد. می قرار استفاده مورد مختلف معامالت نقد در همانند پول«  تحریری پول »،

 ممی گفتمه« دیمداری اسناد » است  پرداخت قابل اطالع قبلی بدون و بانک رؤیت محض به اسناد این که آنجا از (۹۲

 .شود

 پرداخت طلبکار به مشخص زمان در را معینی شود مبلغ متعهد می بدهکار آن، موجب به که است سندی سفته (۹۳

 .دارد نگه خود نزد سررسید زمان تا آن را باید سفته دریافت از پس کند ، طلبکار

 ینویسم را پشمت سمفته توانمد ممی کند، پیدا نیاز آن پول به سفته سررسید زمان از قبل طلبکار که صورتی در (۹۴

   .دهد انتقال دیگری به را خود طلب کمتری، مبلغ دریافت با و )ظهرنویسی( کند

 )ظهرنویسی( سفته نویسی پشت عملیات انجام با (۹۹
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 امکانات به خود اقتصادی های فعالیت گسترش مشکالت یا رفع برای خصوصی مؤسسات یا دولت که مواقعی در (۹۹

 کنند. پیدا نیاز مالی

 ها: بانک مختلف فعالیت

 کشور داخل در وجوه انتقال و نقل ارز فروش و خرید - (۹۶

 آنها حساب به واریز و مشتریان سهام سود و اسنادی مطالبات دریافت - 

 آنها درخواست صورت در مشتریان بدهی پرداخت - 

 مشتریان قیمتی اشیای و بهادار اوراق و سهام نگهداری و امانات قبول - 

 ربا: بدون بانکی نظام

 است. حرام و شود می تلقی ربا گیرنده، وام از اضافی پول دریافت نوع هر اسالمی، فقه براساس (۹۵

 ۱۳۹۳ سال (۹۶ 

 عالوه کنند، کسب و عمرانی تولیدی های طرح در مستقیم گذاری سرمایه طریق از را خود درآمد ها بانک اگر (۹۱

 در غیرمسمتقیم طمور به طریق این از و کنند اعطا مالی تسهیالت اشخاص به بتوانند اسالمی عقد یازده تحت این، بر

 فعال نهادی به و شود می خارج گری واسطه حالت از بانک اسالمی ترتیب، این به جویند؛ شرکت ها گذاری سرمایه

 شوند. تبدیل می کشور اقتصاد و تولید عرصه ی در

 حقوقی مشارکت -۴مدنی  مشارکت -۳ مضاربه -۲ الحسنه قرض -۱ (۹۱

 کسب و عمرانی تولیدی های طرح در مستقیم گذاری سرمایه طریق از را خود درآمد ها باید بانک قانون برطبق (۹۲

 کنند.

( خیر ، بانکها مجازند بر اساس عملیات بانکی که انجام می دهند در حد مجاز یعنی حق الوکاله  خود را دریافت کنند ۹۳

ند ، بانکها نمی توانند در صورتی که مالکیت سپرده بانک ها متعلمق بمه چرا که سپرده های بانک ها سرمایه های مردم ا

 آنها نیست ، پول اضافی به غیر از حق الوکاله دریافت کنند.

 در مستقیم گذاری سرمایه طریق از را خود باید درآمد  ها به این معناست که بانک  ربا، بدون بانکی عملیات (۹۴ 

 کنند، نه از طریق سپرده های مردم می کسب و عمرانی تولیدی های طرح

 ربا خواری و اینکه کلیه عقود اسالمی در جای خود استفاده نمی شوند. (۹۹

 بمه سمپرده قالمب در کننمد، صرف اقتصادی فعالیتهای در اینکه بدون را خود های پول که شوند می تشویق مردم الف( (۹۹

 . تشاءار و اختالس ، بیکاری چون هایی آسیب ب( بسپارند. بانک
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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 پیشرفت بین

 

 سرمایه: تقاضاکنندگان و کنندگان عرضه ارتباط محلّ

 تنهایی به و باشد داشته مناسبی عایدی که گیرند کار به امری در را آنها مایلند و دارند هایی انداز پس مردم طرف یک (از۱

 دارند. نیاز مالی منابع به تجاری و تولیدی های واحد صاحبان دیگر طرف واز ندارند را کار این انجام الزم سرمایه و امکانات

 از مسمتقیم طمور بمه حاال تجاری بود.مراکز دار بها اوراق صدور طریق از مالی تأمین آن و شد ابداع مناسبی شیوه رفته رفته

 شوند. می شریک وسود سرمایه در مردم و کردند می دریافت وام مردم

 (باجمع آوری سرمایه های اندک مردم  ومنابع قابل توجه ی سرمایه برای شرکت های سهامی فراهم می شود.۲

ذاری ممی کردنمد و یما از افمراد ( در قدیم مردم اشخاص پس انداز ها ویا ما ل به دست آمده از ارث را وارد سرمایه گ۳

 دارای اعتبار یا بانک قرض می گرفتند . امروزه تأمین مالی از طریق صدور اوراق بها دا ر می باشد.

 (زمینه جمع آوری و به کارگیری سرمایه های مالی را فراهم می آورد.۴

 د را در جامعه افزایش می دهد.(سرمایه های راکد از بین مردم جمع آوری می شود و حجم سرمایه گذاری  و تولی۹

 

 سرمایه بازار

( الف(مکانی لست که در آن کار تولید انجام می شود.۹  

از این طریق  ( بورس مرکزی مطمئن است که بین عرضه کنندگان وتقاضا کنندگان سرمایه ارتباط برقرار می کند و۶

بورس کاال و بورس اوراق بهادار زمینه جمع آوری و به کار گیری سرمایه های مالی را فراهم می آورد.  

( به بازاری که در آن کاال یا کاالهای معینی مورد معامله قرار می گیرد، بورس کاال می گویند.۵  

رند.(  در بورس های کاال بیشتر کاالهای واسطه ای و مواد خام واولیه مثل گندم ، جو ، نفت مورد معامله قرار می گی۶  

ه در محلی معین تشکیل می شود و در آن اوراق بها دار مورد معامله قرار می گیرد، بورس ( به بازار رسمی ودائمی ک۱۱

 اوراق بها دار گفته می شود.
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 بهادار اوراق

( مردم۱۱  

( صاحبان سهام به نسبتی که خرید ه اند مالک بوده ودر سود و زیان شرکت سهیم می شوند.۱۲  

لی به عنوان تضمین صادر می شود.( اسنادی است که در فرایند تامین منابع ما۱۳  

شارکت( اسنادی است که در فرایند تامین منابع مالی به عنوان تضمین صادر می شود. الف( اوراق سهام  ب( اوراق م۱۴  

( الف( اوراق سهام         ب( اوراق مشارکت۱۹  

به  است .و  صاحبان سهام (سهم ورقه قابل معامله ای است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن در شرکت سهامی۱۹

 نسبت سهامی که خریده اند در سود و زیان شرکت سهیم می شوند.

(اطالعاتی شامل میزان مشارکت ، تعهدات و منافع صاحبان سهم در هر شرکت سهامی درج شده است.۱۶  

( صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریده اند در سود و زیان شرکت سهیم می شوند.۱۵  

ند.می عام و خاص  وفقط شرکت سهامی عام می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و بفروش(شرکت سها۱۶  

می کند.  ( شرکت ابتدا تقاضای پذیرش خود را به همراه مدارک مورد نیاز به شرکت بورس اوراق بها دار تهران ارائه۲۱

وضعیت  ن هیئت پس از بررسی دقیقاین شرکت پس از بررسی اولیه ، مدارک برای هیئت پذیرش می فرستد و ای

 شرکت ، نسبت به پذیرش یا رد تقاضای آن اقدام می کند.

ر (دولت ، شهر داری ها و شرکت های دولتی و خصوصی  به منظور تا مین اعتبار طرح های توسعه ای و عمرانی د۲۱

 کشور ، اوراق مشارکت منتشر می کنند.

( برعهده بانک مرکزی است.۲۲  

چون قدرت ریسک باالیی ندارم .(الف( بانک ۲۳  

 ب(اوراق مشارکت به دلیل مطمئن بودن از سود آن

 

 جامعه اقتصاد بر بورس تأثیر

الف( از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه همای راکمد حجمم سمرمایه گمذاری را در جامعمه افمزایش ممی دهمد.   (۲۴

و معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.   ج(با تشویق  ب(بین عرضه کنندگان وتقاضاکنندگان سر مایه ارتباط برقرار ،

 مردم به پس انداز وبه کار گیری پس اندازها در فعایت های مفید اقتصادی در کاهش نرخ تورم موثر است.

 آموز. دانش عهده بر تحقیق -خیر مسلما (۲۹

 آموز. دانش عهده بر تحقیق (۲۹

 آموز. دانش عهده بر تحقیق (۲۶
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 کرد؟ گذاریسرمایه بورس در توان می چگونه

 است. خطر هم و عایدی محل هم سرمایه (بازار۲۵

 هما گزارای کار از یکی به مراجعه با معامالتی شناسه فتن گر داد بایدانجام بورس در گذاری سرمایه در که کاری (اولین۲۶

 خریمد درخواسمت ی برگمه تقاضمای آن از و کند مراجعه بورس های گزاری کار از یکی به باید سهام خریدار سپس است.

 بمه را آن وفمیش کنمد واریمز گمزار کمار حسماب به کند گذاری سرمایه خواهد می که را مبلغی باید آن تکمیل از بعد و کند

 رسمید تحویمل بما مشتری سهام اوراق شدن آماده از پس . بگیرد رسید و دهد تحویل گزار کار به شده تکمیل برگه همراه

 کند. می دریافت را خود سهم اوراق رگزا کار به قبلی

 شود. می ضرر دچار فرد آن سهام کل کند ضرر شرکت آن ویا یابد کاهش او سهام ارزش است ممکن چون (۳۱

 . است  خطر وهم عایدی محل سرمایه بازار چون (۳۱

 کمه کننمد گمذاری مایهسمر بمورس در را پولی (۲ مختلف( موسسات  های )سهام کنند تهیه سهام سبد است بهتر (۱  - (۳۲

 نکنند. پیدا احتیاج آن به زود خیلی
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  اقتصادی توسعه : سوم بخش

 

   فصل اول از بخش سوم: رشد، توسعه و پیشرفت

 چگونه می توان نرخ رشد یا توسعه یافتگی هر کشور را اندازه گرفت؟

  مقدّمه:
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  اقتصادی توسعه : سوم بخش

 

 فصل دوم از بخش سوم : فقر و توزیع درآمد

 آیا راه حلی برای از بین بردن فقر وجود دارد؟

 مقدّمه:
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    اقتصادی کالن مدیریتچهارم:   بخش

 

   اقتصاد و دولت چهارم: بخش اول از فصل
 آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند؟

 مقدّمه:

 دشمنان تجاوز با مقابله و امنیت و نظم حفظ د. (۱

  احسماس بگیمرد، عهده به را جوامع این اداره که نهادی به نیاز بشری، های تمدن نخستین گیری شکل زمان از (۲

 .آمدند وجود به  ها دولت نخستین تدریج به بنابراین شد؛ می

 :شد می اعمال شکل دو (۳

 حقموق پرداخمت جملمه از مختلمف؛ همای صمورت ها بمه مالیات این کردن هزینه و مردم از مالیات و خراج گرفتن

 بمه نیمز گرانمی و قحطمی مواقمع در ها دولت عالوه، به .جاری دولت های هزینه سایر و لشکری و کشوری کارکنان

 .زدند می دست خاصی اقدامات

 حالت و خاص موارد به محدود و کمرنگ بسیار امروز با مقایسه در گذشته های زمان در ها دولت تصادیاق ( نقش۴

 خارجی و داخلی دشمنان مقابل در ها ملت مدافع و امنیت نظم و حافظان بیشتر ها دولت  است؛ بوده استثنایی های

 .کردند می اقدام مالیات آوری جمع به ها فعالیت به این مربوط های هزینه تأمین برای و بودند

 نادیده توان نمی جامعه دراقتصاد را حضورشان و دارند ای بسیارگسترده فعالیت اقتصاد درعرصه  ها دولت امروزه 

 ایجاد اقتصادی، پایدار توسعه و رشد مسیر در جامعه هدایت نظیر وظایفی و امنیت، نظم حفظ بر عالوه آنها .گرفت

 آن نظایر و اقتصادی ثبات حفظ و تورم با مقابله ثروت، و درآمد عادالنه توزیع و رابریناب فقرزدایی، کاهش اشتغال،

 .اند گرفته نیزبرعهده را

 حالت و خاص موارد به محدود و کمرنگ بسیار امروز با مقایسه در گذشته های زمان در ها دولت اقتصادی ( نقش۹

 و بودند خارجی و داخلی دشمنان مقابل در ها ملت مدافع و امنیت نظم و حافظان در واقع  است؛ بوده استثنایی های

 .کردند می اقدام مالیات آوری جمع به ها فعالیت به این مربوط های هزینه تأمین برای

 نظیر وظایفی و امنیت، نظم حفظ بر عالوه بسیارگسترده تری دارند. آنها فعالیت اقتصاد درعرصه  ها دولت ( امروزه۹
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 عادالنمه توزیمع و نمابرابری فقرزدایی، کاهش اشتغال، ایجاد اقتصادی، پایدار توسعه  و رشد رمسی در جامعه هدایت

 .اند گرفته نیزبرعهده را آن نظایر و اقتصادی ثبات حفظ و تورم با مقابله ثروت، و درآمد

 

 نقش اقتصادی دولت :

 درآمد                   و ثروت توزیع . بهبود۴    اقتصادی پیشرفت و . رشد۳ها      قیمت . ثبات۲کامل      اشتغال .۱   (۶

 

 کامل : اشتغال

 (  ص                  ۶غ                 (۵

 آن فرهنگی و اجتماعی - اقتصادی، آثار دلیل به  -( الف۱۱

   دولت بدنه در شغل مستقیم ایجاد -( ج۱۱

 .آن فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، سوِء آثار دلیل به -(ب۱۲

 نرخ بیکاری (۱۳

 اشتغال -( کار۱۴

 دولمت بدنمه مسمتقیماً در و دهمد کمار بیکماران بمه که نیست این معنای به بیکاری مشکل رفع در دولت ( وظیفه۱۹

 با مثال عنوان به کند؛ مشکل می حل بر سعی اشتغال یا بیکاری ایجاد های زمینه مدیریت با بلکه کند، ایجاد اشتغال

 شغل مراکز ایجاد با یا افراد ای و حرفه فنی و مهارتی توانمندسازی و ها دانشگاه و مدارس در آموزشی نظام اصالح

 را کار بازار جذب امکان و اشتغال فرصت رونق اقتصادی، ایجاد همچنین و کار، جستجوی های هزینه کاهش و یابی

 . دهد می افزایش

 و دارنمد را تولید فرایند در امکان شرکت تولید ملعوا همه آن در که شود می اطالق وضعیتی به کامل اشتغال) ۱۹

 .باشد نمانده غیرمولد یا بالاستفاده ناخواسته، ای نهاده هیچ

 نیسمتند کمار بمه حاضمر افمراد برخی -1نیست. زیرا    نرخ بیکاری بودن صفر معنای به کار نیروی کامل اشتغال ۱۶

 هستند )اصطکاکی بیکاری( دیگر کار به کاری ی ازجای جابه حال در نیز دیگر برخی -2 )داوطلبانه بیکاری(

 جابمه حمال در نیمز دیگمر برخی : اصطکاکی . اما بیکاری نیستند کار به حاضر افراد برخی داوطلبانه: در بیکاری) ۱۵

 دیگرهستند کار به کاری جایی از

 آن، فرهنگمی اجتمماعی و ی،اقتصماد سموِء آثار دلیل به و دارد وجود بیکاری مشکل امروزی، جوامع در معموالً( ۱۶

 بر سعی اشتغال یا بیکاری ایجاد های زمینه مدیریت کنند. با می تالش آن مهار و مشکل این با مقابله برای ها دولت

 دهد. فعالیمت می افزایش را شدن کار بازار جذب امکان و اشتغال فرصت رونق اقتصادی، کند. ایجاد مشکل می حل

 و دهمد کمار بیکاران به که نیست این معنای به بیکاری مشکل رفع در دولت ظیفهیابد. و می گسترش تولیدی های
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مشکل می  حل بر سعی اشتغال یا بیکاری ایجاد های زمینه مدیریت با بلکه کند، ایجاد اشتغال دولت بدنه مستقیماً در

 کند.

 فعالیمت حمالتی، چنین در .ندآور فراهم را اقتصادی رونق زمینه کوشند می ها دولت ها، هدف این تحقق ( برای۲۱

 معنمای بمه شود. ایمن می جدید بیشتر کار نیروی استخدام به تولیدکنندگان تمایل و یابد می گسترش تولیدی های

 .است کامل اشتغال به رسیدن و جدید شغلی های فرصت ایجاد

 دولمت بدنمه تقیماً درمسم و دهمد کمار بیکماران به که نیست این معنای به بیکاری مشکل رفع در دولت وظیفه) ۲۱

 کنمد. توانمندسمازی مشکل ممی حل بر سعی اشتغال یا بیکاری ایجاد های زمینه مدیریت با بلکه کند، ایجاد اشتغال

رونمق  ایجماد همچنمین کار/ جستجوی های هزینه کاهش و یابی شغل مراکز ایجاد /  افراد ای وحرفه فنی و مهارتی

 ضممن آمموزش همای دوره برگمزاری دهمد./ می افزایش را شدن کار ارباز جذب امکان و اشتغال فرصت اقتصادی،

 .است بیکاری افزایش پیشگیری راهکارهای جمله از تولید های اعطای یارانه و کار حین افزایی مهارت و خدمت

 فعالیمت حالتی، چنین در .آورند فراهم را اقتصادی رونق زمینه کوشند می ها دولت ، ها هدف این تحقق برای) ۲۲

 معنمای بمه ایمن .شود می جدید بیشتر کار نیروی استخدام به تولیدکنندگان تمایل و یابد می گسترش تولیدی های

 .است کامل اشتغال به رسیدن و جدید شغلی های فرصت ایجاد

 جدید بیشتر کار نیروی استخدام به تولیدکنندگان تمایل و یابد می گسترش تولیدی های فعالیت به حالتی که، ) ۲۳

 .است کامل اشتغال به رسیدن و جدید شغلی های فرصت ایجاد معنای به این .شود یم

 -نبود  و عدم سرمایه گذاری  در ایجاد صنایع کوچک و بزرگ  متناسب با شرایط استان و منطقه  –( . رشد جمعیت ۲۴

 برگزاریبه توجهی به   شکل .م حل بر سعی و اشتغالو  های زمینه نبود  یا نداشتن مدیریت صحیح، و شایسته در ایجاد

 بیکاری. افزایش پیشگیری حین کار.  به کار نگرفتن  به راهکارهای افزایی مهارت و خدمت ضمن آموزش های دوره

 عدم استقرار صنایع کوچک و بزرک متناسب با شرایط منطقه.

 و خدمت ضمن آموزش های دوره برگزاری -جدید و به کار گرفتن توانمندیهای افراد شغلی های فرصت ایجاد) ۲۹

 اشتغال. های زمینه کار . مدیریت صحیح در ایجاد حین افزایی مهارت

 

 ها : قیمت ثبات

 اختالل - افزایش) ۲۶کاهش                ( ۲۹

موردنیماز  کاالهمای تأمین برای درآمد  کم همچنین افراد .شود می اختالل دچار کشور زیرا در این حالت اقتصاد) ۲۵

 دولت تالش شرایط، این در .یابد می کاهش عمومی رفاه سطح نتیجه، در شوند؛ می رو روبه جدّی کالتمش با خود

 .کند تثبیت را ها قیمت رشد و مهار را تورّم  این

 با موردنیاز خود کاالهای تأمین برای درآمد  کم همچنین افراد .شود می اختالل دچار کشور در این حالت اقتصاد) ۲۶
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اقتصاد دچار رکود می شود و بیکماری  .یابد می کاهش عمومی رفاه سطح نتیجه، در شوند؛ می رو وبهر جدّی مشکالت

 اجتماعی  را موجب خواهد شد. –و در نتیجه آسیب های اقتصادی 

 .شود می اختالل دچار کشور و اقتصاد یابد می افزایش سرعت به خدمات و کاالها قیمت زیاد، تورّم وضعیت در) ۳۱

 افزایش شاهد تورّم، نسبت همان به معموالً درآمد جامعه کم افراد خدمات، و کاالها قیمت افزایش دلیل هب همچنین،

 رفاه سطح نتیجه، در شوند؛ می رو روبه جدّی مشکالت با موردنیاز خود کاالهای تأمین برای لذا و نیستند خود درآمد

 .یابد می کاهش عمومی

از آنجا در طی سال درآمد ها و هزینه با توجه به اوضاع اقتصادی و.... متغیر اسمت لمذا دانمش آمموز بایمد بتوانمد   ) ۳۱

 تا افزایش یا کاهش  رفاه  مشخص شود.تناسب را با توجه به جدول زیر ایجاد نماید.

 مبلغ                      هزینه ها به ریال                      درآمدها

 ها درآمد

..... 

..... 

..... 

 ..........                   خوراک

 ..........                       پوشاک

 ..........                              مسکن

 ..........                              بهداشت

 ..........                      آموزش

 ....  ......                   تفریح

 و د.بودجه روبه رو می شوی هزینه یا کسر ی با کسر خانواده  که گاهی میزان هزینه ها بیش تر از درآمدها استاما     

درآمدها بیش تر از هزینه هما اسمت کمه بما ممازاد نیز  گاهی اوقات  .گاهی میزان هزینه ها و درآمدها با هم برابر است

 رت می گیرد.صو درآمد روبه رو بوده و پس انداز 

 پمیش در و بما جلموگیری، ها قیمت رویه بی افزایش از ممکن حدّ تا که است این دولت تالش شرایط، این در) ۳۲

 کند تثبیت. را ها قیمت رشد و مهار را تورّم مناسب، های سیاست گرفتن

تمأمین کاالهمای  .کنمد تثبیمت را ها قیمت رشد و مهار را تورّم با نظارت و کنترل ؛ دولت    -ایجاد رونق اقتصادی) ۳۳

 ضروری و مورد نیاز مردم و دادن سبد کاال.
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 :اقتصادی پیشرفت و رشد

 اقتصاد اندازه) ۳۴

 اندازه کشور، امکانات و تولیدی ظرفیت افزایش با کنند می سعی ها اقتصادی؛ دولت  پیشرفت توسعه و برای  ) ۳۹

 عقمب اقتصمادها دیگمر از جهمانی رقابمت در همچنین و کنند. بیشتر گذشته به را نسبت )مردم رفاه و( خود اقتصاد

 .نمانند

 را )مردم رفاه و( خود اقتصاد اندازه کشور، امکانات و تولیدی ظرفیت افزایش با کنند می سعی ها دولت) ۳۹

ور و کنند. و با هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصادی. و استفاده از ظرفیت های تولیدی کش بیشتر گذشته به نسبت

 ایجاد توانمند سازی نیروی های فعال جامعه و ایجاد اقتصادمقاومتی به اهداف خود دست یابد.

 را )مردم رفاه و( خود اقتصاد اندازه کشور، امکانات و تولیدی ظرفیت تصمیماتی اقتصادی دولت در ا فزایش (۳۶

استفاده از توانمندی های کشور. و به کار گیری و  گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشورسرمایه بیشتر نماید.

نمانند.  و بما اقمدامات  عقب اقتصادها دیگر از جهانی قابتظرفیت های علمی، طبیعی،........ به نحو احسن نماید. تا در ر

 الزم در راستای اقتصادمقاومتی به اهداف خود دست یابد.
 

 درآمد : و ثروت توزیع بهبود

 یافتگی وسعهت -اقتصادی  توسعه) ۳۵

 کم اقشار زندگی سطح ارتقای -۴فقر  با مقابله -۳درآمد،  و ثروت عادالنه توزیع -۲ها، فرصت برابر تقسیم -۱) ۳۶

 جامعه. فقیر و درآمد

 کمم اقشمار از حمایمت و فقر رفع درآمد، و ثروت عادالنه توزیع ها، فرصت برابر اقتصاددانان تقسیم دیدگاه از (۴۱

 است. جامعه یافتگی توسعه روند سرعت افزایش اقتصادی و  توسعه گسترش برای راهی درآمد،

 افزایش اقتصادی و  توسعه گسترش برای راهی درآمد، کم اقشار از حمایت و فقر رفع اقتصاددانان دیدگاه از () ۴۱

 کشمور  بمهجان پیشرفت همه راه سر بر مانعی تواند می گسترده فقر زیرا است؛ جامعه یافتگی توسعه روند سرعت

 .باشد

 کمم اقشار از حمایت و فقر رفع .باشد کشور  جانبه پیشرفت همه راه سر بر مانعی تواند می گسترده فقر زیرا) ۴۲

 است. جامعه یافتگی توسعه روند سرعت افزایش اقتصادی و  توسعه گسترش برای راهی درآمد،

 

 تواند می گسترده فقر و  یافتگی توسعه روند سرعت افزایش اقتصادی و  توسعه گسترش برای راهی فقر رفع) ۴۳

  .باشد کشور  جانبه پیشرفت همه راه سر بر مانعی
 

 منظور از دخالت دولت در اقتصاد:
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 حکمران و گذاری سیاست مقررات، وضع . ۲خدمات      و کاالها عرضۀ .۱( ۴۴
 

 خدمات : و کاالها عرضه

 زیاد بسیار اولیه هسرمای به نیاز و سودآوری از اطمینان  عدم -د (۴۹

 زیاد بسیار ی اولیه سرمایه به نیاز -د (۴۹

 دولت (۴۶

 معادن و منابع برخی از برداری بهره مختلف و و مؤسسات ها شرکت تأسیس با دولت   است ممکن -۱( ۴۵

 عرضمه  و تولیمد به .شوند می شناخته دولتی های شرکت نام به که کند می اقدام فعالیت به شود. دار عهده خود را

 بگیرد عهده به را نفتی های فراورده توزیع و تصفیه استخراج، کشف، مثال، برای ؛ باشد مایل کاالها بعضی

 .کند می کسب ها،درآمد فراورده و  کاالها بعضی عرضه  و تولید به شرکت، ها  دولت با تأسیس  -۲

 گمذاری خصوصمی  حاضمر بمه سمرمایه دیگر بخمش عبارت به و مردم ها زمینه برخی در است به دلیل که ممکن -3

 سمرمایه به که صنعت، های شاخه از بعضی پرورش و و آموزش و امنیت مثل عمومی خدمات و کاالها نشوند.  ارائه

 .است نوع این از  فوالد نظیر تولید  )طبیعی انحصارات( دارد نیاز زیادی بسیار اولیه

 بگیرد پوشش تحت را تجاری تولیدی و مؤسسات یبرخ ناچار به دولت خاص، های حالت بعضی در و نیز -۴

 واحمدهای اداره برخمی و مالکیمت ناچمار به دولت افتاد. اتفاق ما کشور در تحمیلی جنگ بروز دلیل به وضعیت این

 .گرفت عهده به را تولیدی و صنعتی

بسمیار  اولیمه  مایه سر نیازبه -۳خاص مثل جنگ و تحریم اقتصادی و ...   های حالت بعضی -۲کسب درآمد   -۱( ۴۶

 پیشگیری از ایجاد انحراف در مسیر و اهداف اولیه رشد و پیشرفت کشور.-۴زیاد در بعضی از صنایع.  

 معادن و منابع برخی از برداری بهره و باشد مایل کاالها بعضی عرضه  و تولید به دولت است (  ممکن۹۱

 بگیرد عهده به را نفتی های فراورده توزیع و تصفیه استخراج، کشف، مثال، برای شود؛ دار عهده خود را

در  واقع با به عهده گرفتن این نوع فعالیت ها هدف دولت کسب درآمد است. یا در زمینه فوالد که نیاز به سرمایه اولیه 

 دارد.

 و منیمتباشمد .  مثمل  ا دیگمر عواممل یما بسیار زیماد اولیه  سرمایه  به نیاز  -۲سودآوری، از اطمینان عدم -۱(   ۹۱

  )طبیعمی انحصمارات( دارد نیماز زیادی بسیار اولیه سرمایه به صنعت ( که های شاخه از بعضی پرورش ) و آموزش

  است. نوع این از  فوالد نظیر تولید

 دارو -فوالد (  کاال:۹۲

 صنایع نظامی) دفاع ملی( -امنیت خدمات:

 سودآوری. از اطمینان عدم -دارد  نیاز زیادی بسیار اولیه سرمایه به
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 اقتصاد : در حکمرانی و گذاری سیاست مقررات، وضع

 همای فعالیمت  عرصمه در نظمم ایجماد هدف با و خود نظر مورد و مطلوب مسیر در اقتصاد هدایت برای دولت( ۹۳

 راهبردهای و قوانین اجرای با و طراحی، را هایی سیاست و وضع، را اجرایی مقررات جامعه، مصالح تأمین و اقتصادی

 کند. می حکمرانی الن کشور،ک

 مصالح جامعه. تأمین و اقتصادی های فعالیت عرصه  در نظم ایجاد هدف با) ۹۴

اجمرای طمرح همای  -اجرای طرح های ویژه بمرای تحریمک تولیمد -های اقتصادیهای تامین مالی برای فعالیتسیاست) ۹۹

علممی، سمرمایه گمذاری در اممر تولیمد و تشمویق  و افمزایش تموان نوین های فنّاوری کارگیری به (.صرفه جویی انرژی

 صادرات،  منع ورود واردات کاالهای غیر ضروری(

         است. مهم قوانین جمله از پنجساله برنامه قانون و بودجه قانون گمرکی، ها، قانون مالیات قانون) ۹۹

 -قوانین متناسب با اقتصاد مقاومتی ایجاد -قوانین مستمر بهبود فضای کسب و کار   -( قوانین مالیاتی عادالنه۹۶

 -کار و کسب محیط بهبود -اقتصادی امنیت و وری بهره افزایش نظیر هایی سیاست حفظ تبات اقتصادی.)

 نوین( های فنّاوری کارگیری به جهت در ریزی برنامه

 سیاست های اقتصادی : 

 اقتصادی نوسانات ( د.۹۶                    (  ص۹۵

 کار. و کسب محیط بهبود نوین، های فناوری کارگیری به اقتصادی، امنیت ( الف.۹۱

 (۶۹مالی انقباضی)ص سیاست( ۹۳اقتصادی                 تثبیت های سیاست (ب۹۲( د. جمعیت           ۹۱

 در ریمزی برناممه -کمار، و کسمب محیط بهبود  -اقتصادی، امنیت و وری بهره افزایش - نظیر هایی سیاست  ) ۹۴ 

 نوین  های فنّاوری کارگیری به جهت

 مصرف بی و غیرضروری واردات و کاسته، خارجی و داخلی های تکانه مقابل در اقتصادی و شکنندگی وابستگی) ۹۹

 .دهد می راسامان خارجی بخش ترتیب بدین .کند تشویق را صادرات و دهد کاهش را وارداتی کاالهای رویه

اعممال ممی کنمد  )رشد و تورم اشتغال،( اقتصادی کالن متغیرهای ساناتنو کاهش برای دولت که هایی سیاست) ۹۹

 .کنند می تنظیم کنترل و مدت کوتاه در را اقتصاد کل تقاضای که شود می اقتصادی گفته تثبیت های سیاست

 مالی. های سیاست و پولی های سیاست دسته دو به) ۹۶

 

 سیاست های پولی و مالی : 

 مالی پولی،انبساطی انقباضی)د) ۶۱پولی                       سیاست)د) ۹۶                 اقتصادی - رکود ( ج۹۵

  مخارج الف. افزایش) ۶۳رکودی         -مالی ج. انبساطی ( ۶۲    مشارکت اوراق ب. فروش) ۶۱
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  اشتغال ب. افزایش) ۶۹       تورّمی  -مالی الف. انقباضی) ۶۹مشارکت        اوراق د. فروش) ۶۴

 پولی های سیاست) ۶۶            دولت مخارج و درآمدها) ۶۵مالی                    های سیاست( ۶۶

   رونق  ) ۵۲شود                 می اقتصادی ثبات) ۵۱انبساطی           پولی سیاست) ۵۱

 کنمد. ممی اعممال آن ارزش و حفمظ پمول حجمم کنتمرل برای مرکزی بانک طریق از دولت که هایی سیاست به) ۵۳

 پولی گویند. های سیاست

 )انقباضی پولی سیاست( گردش در پول حجم .کاهش۱(   ۵۴

 )انبساطی پولی سیاست( گردش در پول حجم افزایش .۲

 مرکزی بانک) ۵۹

 بانمک سمرعت آن، کماهش یا ها قیمت افزایش از پیشگیری برای شود می تورّم دچار کشور اقتصاد که زمانی) ۵۹

 .گیرد می کار به را گردش در پول حجم کاهش سیاست مرکزی

 ایجماد و تولید انگیزه تولیدکنندگان و یافته افزایش بیکاری و کاهش تولید سطح اقتصادی، که رکود حالت در) ۵۶

 کند حل را مشکل مدت کوتاه برای تواند می انبساطی پولی سیاست با مرکزی بانک اند، دست داده از را اشتغال

 )انقباضی پولی سیاست( گردش در لپو حجم کاهش) ۵۵

 مرکزی بانک سرعت آن، کاهش یا ها قیمت افزایش از پیشگیری برای شود می تورّم دچار کشور اقتصاد که زمانی

 و کنتمرل بمرای مرکزی های بانک که هایی روش از گیرد  یکی می کار به را گردش در پول حجم کاهش سیاست

 ممی مرکمزی بانک روش، این در .است مشارکت اوراق فروش باز ست بازارسیا گیرند، می کار به پول حجم تنظیم

 پول مشارکت، اوراق خرید با یا و بکاهد مردم دست در پول مقدار از مستقیم طور مشارکت به اوراق فروش با تواند

 .کند تزریق جامعه به

 ایجماد و تولید انگیزه یدکنندگانتول و یافته افزایش بیکاری و کاهش تولید سطح اقتصادی، که رکود حالت در) ۵۶

 کند. حل را مشکل مدت کوتاه برای تواند می انبساطی پولی سیاست با مرکزی بانک اند، دست داده از را اشتغال

 مرکزی بانک سرعت آن، کاهش یا ها قیمت افزایش از پیشگیری برای شود می تورّم دچار کشور اقتصاد که زمانی

 .گیرد می کار به را گردش در پول حجم کاهش سیاست

 )انبسماطی ممالی سیاسمت (مالیاتی های پایه یا ها نرخ در کاهش و دولت )عمرانی یا جاری (مخارجافزایش در  )۶۱

 .برگرداند بازار به را رونق تواند می رکود مواقع در است.   عمومی تقاضای تحریک بهترین راه

 انقباظی مالی سیاست -انبساطی مالی سیاست) ۶۱

 مالیاتی های پایه یا ها نرخ در کاهش و دولت )عمرانی یا جاری( مخارجافزایش در  -تواند می رکود مواقع در) ۶۲

 مالیات افزایش - دولت مخارج کاهش -تورّم مواقع در) ۶۳
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 اختالف نظر اقتصادانان در مورد نقش دولت :

 در اقتصاد دولت حضور (۶۵ولت    د (۶۶          ۴۴ – اصل -ج (۶۹دولتی          غیر ج (۶۹ص       (۶۴

 های بخش حضور به و دارند نظر مطلق طور به اقتصاد شدن دولتی به اقتصاددانان از » دولتی اقتصاد «برخی (۶۶

 تری پررنگ نقش معموالً ها دولت رکود، حالت یا جنگ درزمان مثال طور نیستند. به خوشبین اقتصاد در غیردولتی

 .کنند می ایفا را

   !بهتر کمتر هرچه دولت حضور کنند که می القا چنین و دارند تأکید سازی خصوصی بر » آزاد اقتصاد «گردی برخی

کنیم.بمر  واگمذار هما غیردولتی به را خاص یک کارخانه یا کشور پتروشیمی صنعت است قرار کنیم فرض مثال برای

 :1اساس جدول شماره 

مدیریت اجرایمی نقمش . در حالیکه بخش دولت در    %۲۱یت ،   مالک  %۱۱۱ اجرایی مدیریتبخش خصوص در  نقش

 . %۱۱۱حکمرانی  ودر عوض  ،%۲۱مالکیت  و در ندارد.

 .کنند می ایفا را تری پررنگ نقش معموالً ها دولت رکود، حالت یا جنگ ( زمان۱۱۱

 دولتی اقتصاد - آزاد اقتصاد (۱۱۱

 نقمش یمک دارنمد. دولمت را نظر مطلق طور به اقتصاد شدن دولتی به اقتصاددانان برخی از » دولتی اقتصاد « (۱۱۲

 پیشرفت محرّک و اصلی دولت عامل که دهد می نشان موفق کشورهای می دانند. چرا که تجربه  مهم و جدی آفرین

 رکود، حالت یا جنگ درزمان مثال طور نیستند. به خوشبین اقتصاد در های غیردولتی بخش حضور به و .است کشور

 .کنند می ایفا را تری پررنگ نقش عموالًم ها دولت

،  !بهتر کمتر هرچه دولت حضور کنند که می القا چنین و دارند تأکید سازی خصوصی بر » آزاد اقتصاد «دیگر برخی

 چرا حرکت جامعه به سمت توسعه را کند می کند. 

صالح ملی و نیمز توجمه بمه انگیمزه همای اینکه  دولت و بخش های غیر دولتی  با هماهنگی و با توجه به منافع و م  (۱۱۳

 ها، نقش بهینه تقسیم. و  غیردولتی بازیگران و دولت بهینه فردی امور اقتصادی را اداره نمایند. در واقع  همان ترکیب

 . ها بخش دیگر و دولت بین ملی کار تقسیم و وظایف

 بخمش و خیریمه، غیرانتفماعی بخش تعاونی، بخش خصوصی، بخش(غیردولتی بازیگران و دولت بهینه ترکیب (۱۱۴

 .)ها شهرداری مثل عمومی های

 کوشد می آن، اهداف کردن مشخص و آینده اقتصاد از تصویری گرفتن نظر در با دولت) ۱۱۹

 نقمش و مردممی اقتصماد ضمرورت .بمه.کنمد همدایت خود موردنظر سوی و سمت به را جامعه اقتصادی های فعالیت

 است. شده جلب آنها اقتدار و توان افزایش و عمومی و تعاونی و خصوصی های بخش بیشتر مشارکت آفرینی و
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 و عممومی و تعماونی و خصوصمی همای بخمش بیشمتر مشمارکت آفرینی و نقش و مردمی اقتصاد ضرورت به) ۱۱۹ 

 است شده جلب آنها اقتدار و توان افزایش

 اساسی قانون ۴۴ اصل اجرای های سیاست چارچوب در) ۱۱۶

 کشور. اقتصاد از  %۲۹سپردن  ) ۱۱۵

همای  بخمش بمه اقتصماد  عرصمه در خمود همای فعالیمت از مهمم بخمش واگذاری با که است شده ملزم دولت) ۱۱۶

  %۲۹طور سپردن   همین و است شده مطرح اساسی قانون ۴۴اصل اجرای های سیاست چارچوب در که غیردولتی،

 موجبمات و بدهمد اقتصماد کماهش مالکیمت و مدیریت در را خود مستقیم حضور تعاونی، بخش به کشور.  اقتصاد از

 سازد. فراهم را مردمی اقتصاد تقویت

نشمان داد مجریمان ایمن اصمل، روشمی را در پمیش  ۴۴های کلمی اصمل ساله اجرای سیاست ۱۱نگاهی به کارنامه  (۱۱۱

اقتصماد کشمور شمده  ها از اهداف اصلی خود شده و حتی باعمث ضمربه زدن بمهگرفتند که منجر به انحراف این سیاست

کی نیست که روند طی شمده در ش .تاثیر اجرای بد از ریل اصلی خود خارج شده استاست. یعنی یک قانون خوب تحت

در عممل منجمر بمه   .بخش خصوصی نخواهد قوی وارد میمدان شمود اگر .سازی ناصواب و نامطلوب بوده است خصوصی

ثیر مثبت پایداری بر همه اقشمار جامعمه  بمه خصموص قشمر محمروم افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی شود. ولزوما تا

 نداشته. و به نفع صاحبان  سرمایه  و ثروت خواهد بود. و در بهترین حالت مثل یک مُسکن عمل می کند.

تنها در شرایطی که دولت خود کارا ، پیش رونده و پیش برنده باشد جهت گیری توسعه ای داشمته باشمد. و تصممیمات  

 ه بگیرد. در اقدامات اقتصادی از جمله خصوصی سازی قابلیت تاثیر گذاری مثبتی خواهد داشت.عاقالن

 :نشان داد ۴۴های کلی اصل ساله اجرای سیاست ۱۱نگاهی به کارنامه ( ۱۱۱

 مالک ها ی مورد توجه :

 بخش خصوص باید پویا و مسئول باشد. 

 ایجاد بنگاهایی که اشتغال زایی کنند. 

 ولید را افزایش دهد. باعث گسترش اقتصاد شوند دستمزدها و ت

 برای دولت نیز کسب سود شوند. 

 و برای قشر بی بضاعت و آسیب پذیر سودمند باشد.         و... 

ها از اهمداف اصملی خمود شمده و مجریان این اصل، روشی را در پیش گرفتند که منجر به انحراف این سیاستاما گویا  

تاثیر اجرای بد از ریل اصلی خمود خمارج اقتصاد کشور شده است. یعنی یک قانون خوب تحتحتی باعث ضربه زدن به 

بخمش خصوصمی  اگمر .سمازی ناصمواب و نمامطلوب بموده اسمت کی نیست که روند طی شده در خصوصیش .شده است

یر مثبت پایداری بر در عمل منجر به افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی شود. ولزوما تاث  .نخواهد قوی وارد میدان شود
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همه اقشار جامعه  به خصوص قشر محروم نداشته. و به نفع صاحبان  سرمایه  و ثروت خواهد بمود. و در بهتمرین حالمت 

 مثل یک مُسکن عمل می کند.

تنها در شرایطی که دولت خود کارا ، پیش رونده و پیش برنده باشد جهت گیری توسعه ای داشمته باشمد. و تصممیمات  

 بگیرد. در اقدامات اقتصادی از جمله خصوصی سازی قابلیت تاثیر گذاری مثبتی خواهد داشت. عاقالنه

 نقمش یمک دارنمد. دولمت را نظر مطلق طور به اقتصاد شدن دولتی به اقتصاددانان برخی از » دولتی اقتصاد « (۱۱۲

 پیشرفت محرّک و اصلی عاملدولت  که دهد می نشان موفق کشورهای می دانند. چرا که تجربه  مهم و جدی آفرین

 رکود، حالت یا جنگ درزمان مثال طور نیستند. به خوشبین اقتصاد در های غیردولتی بخش حضور به و .است کشور

 .کنند می ایفا را تری پررنگ نقش معموالً ها دولت

،  !بهتر کمتر رچهه دولت حضور کنند که می القا چنین و دارند تأکید سازی خصوصی بر » آزاد اقتصاد «دیگر برخی

 چرا حرکت جامعه به سمت توسعه را کند می کند. 

کنیم با مراجعه  واگذار ها غیردولتی به را خاص یک کارخانه یا کشور پتروشیمی صنعت است قرار کنیم فرض (۱۱۳

 و غیرانتفاعی بخش تعاونی، بخش خصوصی، بخش( غیردولتی بازیگران و دولت بهینه ترکیب ۶۹صفحه  1به جدول 

 .)ها شهرداری مثل عمومی های بخش خیریه،

 البته پیشنهاد می شود:

 کمک رسانی کند. در این صنعت اقتصاد مقاومتی، تالش شود بخش خصوصی به اشتغال و کارایی و تولیدبا توجه به  

 باید پویا و مسئول باشد. دستمزدها و تولید را افزایش دهد. باعث گسترش اقتصادی این بخش شوند .

 ی دولت نیز کسب سود شوند و برای نظام اقتصادی و اجتماعی و قشر بی بضاعت و آسیب پذیر نیز سودمند باشد.برا 
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    اقتصادی کالن مدیریتچهارم:   بخش
 

 مالیه دولت بودجه و:  مچهاراز بخش  دومفصل 

 
 چرا دولت ها به تنظیم بودجه اقدام می کنند؟

 )غ(    (۱

 )ص(    (۲ 

 میزان درآمد    (۳

دولت ها برای مدیرت کالن کشور ،عالوه بر سیاست پولی ، از ابزار و سیاست های مالی استفاده می کنند. در بجش  (۴ 

مالی ، دولت ها  در آمد هایی را از منابع گوناگون کسب می کنند که میزان آن در حالت های مختلف،متفاوت اسمت. در 

رجی نیز دارند که میزان این مخمارج همم در وضمعیت همای مختلمف متفماوت اسمت.بدین مقابل برای اداره جامعه ، مخا

 ترتیب با درآمد ها و مخارج خود ، امور مالی کل کشور را مدیریت می کنند.

 

 تعریف بودجه :

 )غ(  (۹

 )غ(( ۹

 گزینه )د( صحیح می باشد. (۶

 کسری بودجه (۵

 و بلند مدتبرنامه های کوتاه مدت، برنامه های میان مدت  (۶

زیرا اهداف و برنامه های کشور در آن سال ،ومجوزهای قانونی دولت برای کسب درآمد و هزینه را تعیین می کند  (۱۱

ونظم مالی کشور را ممکن می سازد. همچنین گاهی با بررسی سهم هر برنامه از کمل بودجمه ، میمزان اولویمت و اهمیمت 

 امور را نسبت به هم می توان نشان داد.

بودجه ،برنامه کوتاه مدت یک ساله است که در آن منابع در آمدی ومخمارج برناممه ای پمیش بینمی شمده اسمت.به  (۱۱

 مخارج و برنامه کار سال آینده است. –عبارت دیگر سند پیش بینی درآمد 
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 رو به روهستیم.« کسری بودجه »هر گاه مخارج بودجه از در آمد های آن بیشتر باشد به اصالح با (۱۲

 

 نفره۴بودجه خانوار  (۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بودجه از آغاز تا انجام :

 )ص( (۱۴

 )غ( برعهده مجلس شورای اسالمی است. (۱۹

 )غ( (۱۹

 )غ( ارقام بودجه به طور تخمین تعیین می شود. (۱۶

 گزینه )ب( صحیح می باشد. (۱۵

 الیحه بودجه (۱۶

 هتفریغ بودج (۲۱

 مجلس شورای اسالمی  (۲۱

 الیحه بودجه شامل یک ماده واحده و چندین تبصره است. (۲۲

پس ازبه  تصویب رسیدن الیحه بودجه در مجلس شورای اسالمی ، این الیحه به قانون بودجه تبدیل می شود که در  (۲۳

 تمامی دستگاه های دولتی الزم االجراست.

 نظارت بر اجرای بودجه -۴اجرای بودجه   -۳یب بودجه  تصو -۲تنظیم وپیشنهاد بودجه  -۱  (۲۴

 مبلغ به تومان هزینه ها

  هزینه مصرف عمومی) آب ، برق و...(

  هزینه پوشاک)کفش،لباس و.....(

  هزینه وسایل مصرفی منزل

هزینمممه تفریحمممات خمممانواده)گردش ، 

 مسافرت و...(

 

  هزینه تحصیل)هزینه کتاب ،دفتر ،.....( 

  هزینه های درمانی

  ط به امور شخصیهزینه های مربو

  میزان درآمد

  جمع هزینه

  میزان پس انداز
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 دولت موظف است الیحه بودجه را تا آذرماه هر سال به مجلس  تقدیم کند. (۲۹

 ابتدا در کمسیون بودجه مجلس مورد بررسی قرار می گیرد وسپس در جلسه علنی مجلس مطرح می شود. (۲۹

 در محدوده ی بودجه مصوبانجام می پذیرد. (۲۶

 پس از تصویب رسیدن الیحه بودجه  (۲۵

 پس از تبدیل الیحه بودجه به قانون بودجه (۲۶

 در قانون بودجه عالوه بر ماده واحده وتبصره ، بودجه هر دستگاه نیز جداگانه و به ریز مواد وجود دارد. (۳۱

 دیوان محاسبات(۳۱

و پس از تصمویب هیئمت دولمت بمه مجلمس  متن پیشنهادی بودجه را که توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین (۳۲

 می نامند.« الیحه بودجه »تقدیم می شود ،

ماده واحده رقم کل در آمد ها و هزینه های یک سال را مشخص می کند و تبصره ها در بردارنده ضوابز ومقررات  (۳۳

 خاص مربوط به چگونگی کسب درآمد وصرف هزینه های پیش بینی شده در بودجه است.

ه بودجه یکی از اهرم های قوی هدایت اقتصاد جامعه است ، تصویب آن به تنهایی کفایت نمی کند  و مجلس اگر چ (۳۴

شورای اسالمی ،که تصویب کننده بودجه است باید براجرای آن نیز نظارت کند، در غیر این صمورت ، تصمویب بودجمه 

 اهمیت خود را از دست می دهد.

ن می شود و در پایان سال پس از اجرای بودجه ، تفماوت ارقمام پمیش بینمی شمده ارقام بودجه به طور تخمینی تعیی (۳۹

مشخص می شود.این سند ، « تفریغ بودجه »بامخارج واقعی تحقق یافته و در آمد های واقعی وصول شده در سندی به نام 

 ازد.دستیابی به اهداف و پایبندی و یا عدم پایبندی دستگاه ها به تکالیف بودجه را مشخص می س

این دیوان وظیفه دارد که به تمام حساب های حساب های وزارت خانه ها ، مؤسسات ، شرکت های دولتی و سمایر  (۳۹

دستگاه هایی رسیدگی کند که به گونه ای از بودجه کل کشور اسمتفاده ممی کننمد،تا همیچ هزینمه ای از محمل اعتبمارات 

 د.مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برس

دیوان محاسبات  مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسالمی است .معموال وظیفه و ارائه سند تفریمغ بمه عهمده دیموان  (۳۶

 محاسبا ت است که اعضای مجلس آن را انتخاب می کنند.

 خزانه داری :

 )ص( (۳۵

 گزینه )ج( خزانه داری صحیح می باشد. (۳۶

 مخارج دولت (۴۱

قانون اساسی جمهوری اسالمی به اهمیمت و جایگماه خزانمه اختصماص یافتمه  ۹۳اصل  -ند.وزیر اقتصاد تعیین می ک (۴۱

 است.
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کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و هممه پرداخمت هما در حمدود اعتبمارات (۴۲

 مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

نین ومقررات،توسط دستگاه ها وصمول،و بمه حسماب همای تعیمی آنچه ماهیت درآمد وعایدی دارد در چارچوب قوا(۴۳

شده نزد خزانه داری کل واریز می شمود و خزانمه داری کمل نیمز در قالمب قموانین و مقمررات ،مخمارج دولمت را تمامین 

 وپرداخت می کند.

 

 در آمد های دولت :

 )ص( (۴۴

 )غ( (۴۹

 )ص( (۴۹

 )غ( (۴۶

 گزینه )ج( بهای خدمات (۴۵

 سود آوری(۴۶

 سود آوری  و درآمد زایی (۹۱

 اجتماعی و ملی (۹۱

 فروش اوراق مشارکت –مردم  (۹۲

 مجلس نمایندگان (۹۳

 بانکها و بیمه های دولتی و برخی سازمان های توسعه ای  (۹۴

 سرمایه گذاری های تولیدی ،زیر بنایی و اجتماعی (۹۹

 اهداف اجتماعی وملی (۹۹

اسمتقراض   (۳درآمدشمرکت همای دولتمی و سمرمایه گمذاری  (۲از سوی دولمت بهای کاال و خدمات ارائه شده  (۱  (۹۶

 مالیات ها(۴

اگر منابع درآمدی ،تکافوی هزینه های دولت را نکند ، دولت می تواند برای جبران کسری بودجه خود از داخل یما  (۹۵

 خارج کشور استقراض کند.

 د شود، می تواند راهگشا باشد.اگر وجوه قرض گرفته شده خرج سرمایه گذاری و امور مول (۹۶

 بدترین آن استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی است که موجب افزایش نقدینگی کشور (۹۱

 می شود.. 

 بهترین راه استقراض ، قرض گرفتن از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت است. (۹۱
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 نظمام از استقراض آن بدترین .است مشارکت اوراق فروش طریق از مردم از گرفتن قرض ، استقراض راه بهترین (۹۲

کشورمی شود.دریافت وام از کشورهای دیگر و یا سازمتن های  نقدینگی افزایش موجب که است مرکزی بانک و بانکی

 بین المللی می تواند وابستگی کشور را فراهم سازد.

 مالیات (۹۳

ع می شود و در صورتی کمه عمدالت مالیماتی ممورد در بیشتر کشور ها قانون مالیات به وسیله مجلس نمایندگان وض(۹۴

 اجتماعی است.-توجه قرار گیرد ، مالیات یکی از ابزار های مؤثر در رفع نابرابری های  اقتصادی

به دو دلیل دولت از مردم مالیات می گیرد . اول اینکه دولت بهای برخی از کاالها وخدمات عمومی )مثل امنیمت( را  (۹۹

 ن دریافت نمی کند. دوم ، رفع نابرابری بین افراد پردرآمد وکم در آمد را وظیفه خود می داند.مستقیما از شهروندا

تمام وجوهی که دولت طبق قانون بابت تامین اهداف دولت از اشخاص حقیقی وحقوقی دریافت می کند ،مالیات نام  (۹۹

 دارد.

 ای مالیاتی وپایه مالیاتی.پرداخت کننده مالیات ، بار مالیاتی ، انواع مالیات، نرخ ه (۹۶

 مالیات (۹۵

 ممورد مالیماتی عمدالت کمه صورتی در در بیشتر کشور ها قانون مالیات به وسیله مجلس نمایندگان وضع می شود و (۹۶

 .است اجتماعی-اقتصادی  های نابرابری رفع در مؤثر های ابزار از یکی مالیات ، گیرد قرار توجه

 

 پرداخت کننده و بار مالیات :

 )ص( (۶۱

 پایه مالیاتی (۶۱

بمار » گاهی اوقات مؤدی مالیات )تولید کننده یا فروشنده(، پرداخت کننده اصلی و نهایی مالیات نیسمت وچمه بسما  (۶۲

 را به دوش مصرف کننده یا فرد دیگری منتقل کند.«مالیاتی

 ایشان پایه مالیاتی زکات را افزایش داده اند. –بر اسب ها  (۶۳

 بمه را«مالیماتی بمار»  بسما وچمه نیست مالیات نهایی و اصلی کننده پرداخت ،(فروشنده یا کننده تولید) اتمالی مؤدی (۶۴

 .کند منتقل دیگری فرد یا کننده مصرف دوش

 به دالیل کسب درآمد، سود،انتقال دارایی، ارث ونظایر آنها به پرداخت مالیات مؤظف هستند. (۶۹

ری است ،اگر دولت برای مسکن استیجاری ، مالیات وضع کند، بار مالیات بمه به طور مثال چون مسکن کاالی ضرو (۶۹

 مستاجرمنتقل می شود وبه وی اصابت می کند.
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 انواع مالیات :

 مالیات مستقیم (۶۶

 )غ( (۶۵

 )ص( (۶۶

 )ص( (۵۱

 حقوق وعوارض گمرکی -الف (۵۱

 عوارض-د (۵۲

 مالیات بر فروش -ب (۵۳

 ج  (۵۴

 مالیات غیر مستقیم (۵۹

 مالیات بر ارث (۵۹

 مالیات مستقیم -مالیات بر دارایی وثروت( ۵۶

 غیرمستقیم (۵۵

     مالیمممممات مسمممممتقیم )مالیمممممات بمممممر دارایمممممی(                                                -غیمممممر مسمممممتقیم)مالیات بمممممر عممممموارض(     ب-المممممف (۵۶

 مستقیم )مالیات بر درآمد( -ج

 لیات بر درآمد می باشد.مالیات مستقیم وشامل ما (۶۱

 مستقیم وغیر مستقیم (۶۱

 مالیات بر دارایی وثروت -مالیات بر درآمد  ب -الف (۶۲

 مالیات مستقیم (۶۳

 مالیات برفروش-عوارض  د -حقوق وعووارض گمرکی ج -مالیات بر نقل وانتقاالت و دارایی  ب -الف (۶۴

 مالیات بر حقوق وعوارض گمرکی (۶۹

 رضمالیات بر عوا (۶۹

 مالیات بر ارزش افزوده (۶۶

مالیات برارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم برمصرف کاالها وخدمات است .این نوع مالیات چند مرحله ای و  (۶۵

در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده گرفته می شود. در نتیجه شمفافیت مالیماتی 

یزه فرارمالیاتی را کاهش می دهد و از مالیات گیری چند گانه پرهیز می شمود ،چمرا کمه مالیمات را افزایش می دهد،انگ

پرداخت شده تولید کنندگان قبلی از مالیات بر فروش تولید کننده بعدی کسر می شود.به عبارت دیگر مالیات برارزش 

 ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که کاالها و خدمات واسطه
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مالیاتی است که به طور مستقیم از مؤدیان مالیات دریافمت ممی شمود.دراین نموع مالیمات ،دولمت ممی توانمد افمراد  (۶۶

پردرآمد یا افراد ثروتمند را از هم جدا کند و فقط از گروه خاصمی مالیمات بگیرد..زیمرا انتقمال بارمالیماتی آن بسمیارکم 

 د مالیات بر حقوق و...است.مانن

مالیات هایی که تحقق آن به رفتار یا فعالیت اقتصادی )مانند واردات یما خرید(بسمتگی دارد.مالیمات غیرمسمتقیم  (۱۱۱

نامیده می شود. در این نوع مالیات ،پرداخت کننده نهایی آن مشخص و معین نیست وامکمان انتقمال بمار مالیماتی بسمیار 

 زیاد است.

ت به انواع در آمد ها تعلق می گیرد . مثل مالیات بر حقوق،مالیات بمر درآممد اصمناف،مالیات بردرآممد این مالیا (۱۱۱

 کشاورزی،مالیات بر درآمد امالک

همچون خانه ،زممین ،اتومبیمل و.... تعلمق ممی  –اعم از منقول وغیر منقول  –این مالیات می تواند به انواع  دارایی  (۱۱۲

 گیرد.

 .است زیاد بسیار مالیاتی بار انتقال وامکان نیست معین و مشخص آن نهایی کننده ،پرداخت لیاتما نوع این در (۱۱۳

 افمراد توانمد ممی ،دولمت مالیمات نموع درایمن.شود می دریافت مالیات مؤدیان از مستقیم طور به که است مالیاتی (۱۱۴

 بسمیارکم آن بارمالیماتی انتقمال زیمرا..بگیمرد تمالیما خاصی گروه از فقط و کند جدا هم از را ثروتمند افراد یا پردرآمد

دارد  بستگی(خرید یا واردات مانند) اقتصادی فعالیت یا رفتار به آن تحقق که هایی اما مالیات غیرمستقیم ، مالیات.است

 .است زیاد بسیار مالیاتی بار انتقال وامکان نیست معین و مشخص آن نهایی کننده ،پرداخت مالیات نوع این و در

 این نوع مالیات هنگام معامالت دریافت می شود. (۱۱۹

 این نوع مالیات بر نقل وانتقال دارایی افراد)پس از مرگ آن ها ( به وراث تعلق می گیرد. (۱۱۹

 خاصمی گمروه از فقمط و کنمد جمدا همم از را ثروتمنمد افمراد یا پردرآمد افراد تواند می مستقیم ،دولت مالیات در (۱۱۶

 اقتصادی فعالیت یا رفتار به آن تحقق ، غیرمستقیم مالیات اما در.است بسیارکم آن بارمالیاتی انتقال رازی..بگیرد مالیات

 بسمیار مالیماتی بمار انتقمال وامکان نیست معین و مشخص آن نهایی کننده دارد،پرداخت بستگی(خرید یا واردات مانند)

 .است زیاد

عوارض شهرداری مالیات تلقی می شمود. شمهر داری در مقابمل  انواع عوارض ها مثل عوارض مندرج در قبوض و (۱۱۵

وجموهی چمون  –مانند نظافت شهر،اسفالت خیابان ها ،حفظ زیبایی شهر ، ایجاد پارک هماو...  -خدماتی که ارائه می دهد

 عوارض اتومبیل یا عوارض نوسازی دریافت می کند.این عوارض در واقع بخشی از بهای خدمات ارائه شده است.

به کاالهایی تعلق می گیر که در مرحله خرده فروشی به دست مصمرف کننمده ممی رسمد . در ایمن نموع مالیمات ،  (۱۱۶

فروشگاه ها موظف هستند که مبلغ نالیات را جدا از قیمت کاال حساب کنند و در یک رقم جداگانه به گونه ای که مصرف 

 کننده از مبلغ آن اطالع حاصل کند، دریافت کنند.

هی دولت این نوع از مالیات را با هدف افزایش هزینه یمک رفتمار )مثمل مصمرف دخانیمات یما مصمرف کماالی گا (۱۱۱
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 خارجی(وضع می کنند تا انگیزه افراد برای آن رفتار را کمی کاهش دهند.

لمه مالیات برارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم برمصرف کاالها و خدمات است، این نوع مالیات ، چنمد مرح (۱۱۱

 ای و در هریک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی برحسب ارزش افزوده گرفته می شود.

شفافیت مالیاتی را افزایش می دهد.انگیزه فرار مالیاتی را کاهش می دهد واز مالیات گیری چندگانمه پرهیمز ممی  (۱۱۲

 شود. می کسر بعدی کننده تولید فروش بر مالیات از قبلی کنندگان تولید شده پرداخت مالیات که شود. چرا

 منقمول وغیر منقول از اعم – دارایی  انواع به تواند می مالیات مالیات بردارایی از نوع مالیات مستقیم است که این (۱۱۳

اما مالیات برنقل وانتقاالت ودارایی از نوع مالیات غیر مستقیم است و .گیرد می تعلق.... و ،اتومبیل ،زمین خانه همچون –

مالیمات »گیردکمه در ایمن صمورت  ممی تعلمق وراث به(  ها آن مرگ از پس)افراد دارایی وانتقال نقل بر مالیات نوع ینا

 نامیده می شود.« برارث 

مالیات بر حقوق وعوارض گمرکی این نوع مالیت به کاالهای صادر یا وارد شده تعلق می گیرد و در واقع ، مالیات  (۱۱۴

الوه برایجاد منبع درامد برای دولت ، می تواند یکی از ابزارهای سیاست گذاری تجاری بمه بر تجارت خارجی است که ع

 -دهد می ارائه که خدماتی مقابل در داری منطور کنترل صادرات و کاهش واردات نیز باشد اما عوارض شهرداری ، شهر

 عموارض یما اتومبیمل عوارض چون وجوهی –... هاو پارک ایجاد ، شهر زیبایی ،حفظ ها خیابان شهر،اسفالت نظافت مانند

 .است شده ارائه خدمات بهای از بخشی واقع در عوارض این.کند می دریافت نوسازی

 

 انواع نرخ های مالیاتی :

 )غ( (۱۱۹

 نرخ تصاعدی (۱۱۹

 مالیات بر نرخ تصاعدی (۱۱۶

 نمی کند. درنرخ ثابت نرخ مالیات در مقادیر مختلف درآمد ودارایی ثابت است وتغییری (۱۱۵

 نرخ مالیاتی تصاعدی -نرخ مالیاتی ثابت  ب –الف  (۱۱۶

دراین نوع مالیات پرداختی افراد متناسب با تغییر در نرخ درآمد یا دارایی آنها کم یما زیماد ممی شمود.به عبمارت  (۱۲۱

درصمد  ۱۱ت مالیات مثال  اگر نرخ ثاب.کند نمی وتغییری است ثابت ودارایی درآمد مختلف مقادیر در مالیات دیگر نرخ

میلیون ریال  ۱هزار ریال مالیات می پردازد ودیگری با درامد ماهیانه  ۱۱هزار ریال ۱۱۱باشد ، فردی با درآمد ماهیانه 

 هزار ریال خواهد بود. ۱۱۱، 

کمم ممی در این نظام مالیاتی ، نرخ مالیات با افزایش درآمد یا دارایی،زیاد وبه عکس باکاهش درآمد یما دارایمی ،  (۱۲۱

شود . به عبارت دیگر افراد با درامد های بیشتر با نرخ بیشتر و افراد با درامد های پایین تر با نرخ کمتمری مالیمات ممی 

 پردازند.نرخ تصاعدی مالیات در تعدیل درامد و ثروت افراد جامعه مؤثر است.
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 زیاد یا کم آنها دارایی یا درآمد نرخ در غییرت با متناسب افراد پرداختی مالیات نوع درمالیات با نرخ ثابت، دراین (۱۲۲

 ثابت نرخ اگر  مثال.کند نمی وتغییری است ثابت ودارایی درآمد مختلف مقادیر در مالیات نرخ دیگر عبارت به.شود می

 دراممد بما ودیگمری پردازد می مالیات ریال هزار 05 ریال هزار055 ماهیانه درآمد با فردی ، باشد درصد 05 مالیات

 یما درآممد افمزایش بما مالیمات نرخ اما در مالیات با نرخ تصاعدی،،.بود خواهد ریال هزار 055 ، ریال میلیون 0 یانهماه

 و بیشتر نرخ با بیشتر های درامد با افراد دیگر عبارت به.  شود می کم ، دارایی یا درآمد باکاهش عکس وبه دارایی،زیاد

 افمراد ثمروت و دراممد تعمدیل در مالیمات تصماعدی نرخ.پردازند می مالیات کمتری نرخ با تر پایین های درامد با افراد

 .است مؤثر جامعه

×500000 برای فرد اول                    (۱۲۳ =50000         

 0555555×    = 055555             دوم       فرد برای                                            

تومان مالیات ممی پمردازد ودیگمری بما  05555تومان ،  055555درصد فرد اول با درآمد ماهیانه  05با نرخ ثابت 

 هزار تومان مالیات خواهد پرداخت. 055میلیون تومان ،  0درآمد 

 

۱۲۴ )                                                      00655  =  ×415555 

تومان بیشتر است تمام درآمد او مشمول مالیما ت بما نمرخ  005555تومان از 005555ون درآمد شخص درست چ

توممان درآممد دارد 415555درصد می شود. براساس نرخ تصاعدی میزان مالیما ت قابمل پرداخمت  فمردی کمه  00

 تومان خواهد بود. 00655

 

 توسط فرد اول عبارت خواهد بود:براساس نرخ تصاعدی میزان مالیات قابل پرداختی ( ۱۲۹

                                                                               044555     =  × 0055555 

 دوم عبارت است از: فرد توسط پرداختی قابل و مالیات  

                                                                                 051555  = × 055555 

 بود: خواهد عبارت اول فرد توسط پرداختی قابل مالیات میزان تصاعدی نرخ براساس( ۱۲۹

 0055555× =  040555ریال                                                                                

 از:      است عبارت دوم فرد توسط پرداختی قابل یاتمال و  

چمون درآممد شممخص اول   0050555 × =     000405ریمال                                                                            
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 شمخص درآممد وندرصمد ممی شمود. چم 0ریمال اسمت تممام درآممد او مشممول مالیما ت بما نمرخ 0055555درست 

 درصد می شود. 0تمام درآمد اومشمول مالیات با نرخ  ریال بیشتر است 005555از    ریال0555دوم

ریال  0555درصد و و 0با نرخ  005555بخش اول را بنرخ خودش ومازاد او با نرخ دیگری محاسبه می شود. یعنی 

 درصد حساب می شود. 0مازاد با نرخ 

 

 هزینه های دولت :

 ()ص (۱۲۶

 )غ( (۱۲۵

 )ص( (۱۲۶

 )ص( (۱۳۱

 )غ( زیرا از سرمایه گذاری زیربنایی است. (۱۳۱

 ) ص( (۱۳۲

 گزینه ج هزینه های تولید صحیح است. (۱۳۳

 گزینه ب  هزینه های اداری صحیح است . (۱۳۴

 گزینه ج صحیح است. (۱۳۹

 کارهای جاری سازمان ها -گزینه د (۱۳۹

 گزینه ج صحیح است. (۱۳۶

 ج صحیح است.گزینه  (۱۳۵

 انسان وتفکر اوست. (۱۳۶

 هزینه های سرمایه ای -هزینه های جاری    ب-الف  (۱۴۱

 هزینه های جاری یا عادی (۱۴۱

 سرمایه گذاری اجتماعی (۱۴۲

 هزینه های کارکنان (۱۴۳

خارج عمومی دولت وظایف متعددی برعهده دارد که برای آنها باید هزینه هایی صرف کند ، به این هزینه ها ، م (۱۴۴

گفته می شود.برای مثال ، وقتی دولت می خواهد کاالها و خدمات اساسی مثل دارو یا آموزش وپرورش را به قیمت 

 مناسب یا رایگان به دست مردم برساند ، ناچار است بخشی یا همه هزینه های ان را متحمل شود.

 به رایگان یا مناسب قیمت به را وپرورش وزشآم یا دارو مثل اساسی خدمات و کاالها خواهد می دولت وقتی (۱۴۹

 برساند. مردم دست
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 هزینه های سرمایه ای –هزینه های جاری  (۱۴۹

 یاعمرانی ای سرمایه های هزینه -عادی  یا جاری های هزینه (۱۴۶

 .هزینه های جاری یا عادی دولت هزینه هایی  که همیشه هست و متناسب باسیاست های دولت تغییر می کند  (۱۴۵

 های انتقالی هزینه -هزینه های اداری  ج -هزینه های کارکنان ب -الف (۱۴۶

زمان کمتر موردی پیش می آیدکه هزینه های جای سیر  طی در جامعه درامد افزایش و جمعیت رشد به توجه با (۱۹۱

 نزولی داشته باشند.

 حقوق و مزایای نظامیان ، معلمان ، قاضیان ونمایندگان مجلس  (۱۹۱

 به رایگان یا مناسب قیمت به را وپرورش آموزش یا دارو مثل اساسی خدمات و کاالها خواهد می دولت وقتی (۱۹۲

 ناچار است بخشی یا همه هزینه های آن را متحمل شود..برساند مردم دست

اره ، آب هزینه هایی است که برای چرخش کار ادارات ونهاد ها صرف می شوند . مانند هزینه های حمل نقل ، اج (۱۹۳

 وبرق ، تلفن و ملزومات اداری مثل کاغذ وقلم

هزینه هایی که دولت بال عوض و به صورت هدفمند به منظور تامین اجتماعی ، ایجاد توازن اجتماعی ، رفغ  (۱۹۴

 نابرابری ها ، حمایت از تولید یا گروه های خاص پرداخت می کند.

 پرداخت خاص های گروه یا تولید از حمایت ، ها نابرابری رفغ ، ماعیاجت توازن ایجاد ، اجتماعی تامین منظور به (۱۹۹

 .کند می

برای مثال پرداخت هایی را برای حمایت از تولید کننده )یارانه تولید( و یا برای حمایت از نخبگان یا آسیب  (۱۹۹

 دیدگان ناشی از حوادث طبیعی انجام می دهد.

رضه کاالهای اساسی مثل نان ، قند ،شکر و روغن نباتی  به قیمت ارزان می به منظور ثابت نگه داشتن قیمت ها وع (۱۹۶

 پردازد.

 توازن ایجاد ، اجتماعی تامین منظور به هدفمند صورت به و عوض بال دولت که هایی هزینه های انتقالی ،هزینه (۱۹۵

ما سایرهزینه های  جاری مانند کند ،ا می پرداخت خاص های گروه یا تولید از حمایت ، ها نابرابری رفع ، اجتماعی

هزینه های کارکنان شانل حقوق ومزایای تمام کارکنان  وکارمندان ادارت دولتی و سایر سازمان ها  ونهاد های کشوری 

 هایی و لشکری است که برای ارائه  خدمات مختلف  به مردم به استخدام دولت درمی آیند وهزینه های اداری هزینه

 شوند. می صرف ها ونهاد ادارات رکا چرخش برای که است

 از حمایت ، ها نابرابری رفع ، اجتماعی توازن ایجاد ، اجتماعی تامین منظور به هدفمند صورت به و عوض بال دولت (۱۹۶

 کند. می پرداخت خاص های گروه یا تولید

اخت سد ها ، جاده ها ، دولت عالوه بر هزینه های جاری ، هزینه های دیگری نیز دارد ،مانند هزینه های س (۱۹۱

مدارس و بیمارستان ها ، خرید ماشین آالتی مانند هموار ساز و احداث کارخانه ها یی چون کارخانه پتروشیمی و فوالد 
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سازی . یا به آن دسته از هزینه های دولتی که صرف احداث بنا یا خرید کاالهایی می شود که با بقای اصل آنها مورد 

 ،هزینه های سرمایه ای دولت می گویند.استفاده قرار می گیرد 

 گذاری زیر بنایی سرمایه (۲سرمایه گذاری مولد  (۱هزینه های سرمایه ای به سه دسته طبقه بندی می شود :  (۱۹۱

 گذاری اجتماعی سرمایه-۳ (۱۹۲

 بیش از یک سال (۱۹۳

 سرمایه گذاری اجتماعی (۱۹۴

 سرمایه گذاری مولد (۱۹۹

ذاری های دولتی باعث ایجاد و استقرار کارخانه ها وصنایعی می شود که خدمات و کاالهای این گونه سرمایه گ (۱۹۹

 .نهایی مورد نیاز مردم را تولید می کنند. مانند کارخانه های نساجی ، خود روسازی ، تراکتور سازی و مواد غذایی

ه ثمر رسیدن سایر فعالیت های این گونه سرمایه گذاری باعث تقویت توان اقتصادی کشور می شود وبرای ب (۱۹۶

اقتصادی بسیار ضروری است می دانیم اگر آب نباشد ، کشاورزی امکان پدیر نیست  و بدون برق، صنعت معنایی ندارد 

. همچنین جاده و خزوز آهن منایب الزم است تا کاالهای تولید شده به سرعت به دست مصرف کنندگان برسد. بنابراین 

اری زیر بنایی که صرف ساخت  واحداث جاده ها ، خطوط راه آهن ، شبکه های بزرگ آ ب ، هزینه های سرمایه گذ

رسانی ، سد سازی ، ساخت نیروگاه ها و کارهایی از این قبیل می شود. الزمه تحقق و بهره برداری مطلوب از فعالیتهای 

 اقتصادی است.

 سرمایه گذاری زیر بنایی (۱۹۵

سرمایه گذاری ها همچون سرمایه گذاری های زیر بنایی  زمینه الزم تولید سایر  سرمایه گذاری اجتماعی ،این (۱۹۶

 کاالها را فراهم می سازد.مانند سرمایه گذاری  در آموزش وپرورش ، آموزش عالی،امور فرهنگی وهنر.

 وصنایعی ها کارخانه استقرار و ایجاد باعث دولتی های گذاری سرمایه گونه درسرمایه گذاری سرمایه ای ، این (۱۶۱

 ، روسازی خود ، نساجی های کارخانه مانند. کنند می تولید را مردم نیاز مورد نهایی کاالهای و خدمات که شود می

 های باسیاست متناسب و هست همیشه است که  هایی غذایی . اما  درسرمایه گذاری جاری هزینه مواد و سازی تراکتور

 کند می تغییر دولت

ه گذاری اجتماعی  همین بس که زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ماهر  ومتخصص را دررشته دراهمیت سرمای  (۱۶۱

 های مختلف فراهم می سازد.

و نیز بدون  .سازد می فراهم مختلف های دررشته را ومتخصص  ماهر انسانی نیروی تربیت برای را زیرا زمینه (۱۶۲

 مایه گذاری ها و کسب استقالل اقتصادی فراهم نخواهد شد.داشتن نیرو های متخصص ومتعد انجام دادن سایر سر

 فراهم اقتصادی استقالل کسب و ها گذاری سرمایه سایر دادن انجام ومتعد متخصص نیروهای داشتن زیرا بدون (۱۶۳

 شد. نخواهد
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 چون مستقیما باعث افزایش تولید کشور می شود . (۱۶۴

ای عقب مانده در درجه اول ناشی از میزان برخورداری از سرمایه عمده تفاوت کشور های پیشرفته یا کشور ه (۱۶۹

 های انسانی ونیرو های متخصص و در درجه دوم به دلیل گسترش علم وفرهنگ وسرمایه اجتماعی است .

 می فراهم را کاالها سایر تولید الزم زمینه  بنایی زیر های گذاری سرمایه همچون ، اجتماعی گذاری درسرمایه (۱۶۹

 اما در سرمایه گذاری مولد، سرمایه.وهنر فرهنگی عالی،امور آموزش ، وپرورش آموزش در  گذاری سرمایه مانند.سازد

 نیاز مورد نهایی کاالهای و خدمات و شود می وصنایعی ها کارخانه استقرار و ایجاد است که باعث دولتی های گذاری

 غذایی. مواد و سازی تراکتور ، روسازی خود ، نساجی های کارخانه مانند. کنند می تولید را مردم

 با که شود می کاالهایی خرید یا بنا احداث صرف که دولتی های هزینه از دسته آن به:  ای سرمایه های هزینه (۱۶۶

 .گویند می دولت ای سرمایه های هزینه گیرند، می قرار استفاده مورد اصل آنها بقای

 و پتروشیمی  کارخانه چون هایی کارخانه احداث ها، بیمارستان و ارسمد ها، جاده سدها، ساخت های هزینه مانند

 سازی و.....که به سه دسته تقسیم می شود. فوالد

 مولّد های گذاری سرمایه 

 زیربنایی های گذاری سرمایه 

 اجتماعی های گذاری سرمایه 

 های سیاست با متناسب و هست همیشه که است هایی هزینه: عادی یا جاری های هزینه

 آید می پیش موردی کمتر زمان، طی در جامعه درآمد افزایش و جمعیت رشد به توجه با .کند می تغییر دولت

 :کرد بندی طبقه زیر شرح به توان می را جاری های هزینه .باشد داشته نزولی سیر جاری های هزینه که

 کارکنان های هزینه 

 اداری های هزینه 

 انتقالی های پرداخت 

 .بنایی زیر های یگذار سرمایه (۱۶۵

 محور و چون  دانیم سازد؛می می فراهم را کاالها سایر تولید الزم برای زمینه است که   گذاری سرمایه نوعی  (۱۶۶

 می فراهم مختلف های در رشته را متخصص و ماهر انسانی نیروی تربیت برای را زمینه اوست؛ تفکّر و انسان تولید،

 اقتصادی استقالل کسب و ها گذاری سرمایه سایر دادن انجام متعهد، و صصمتخ نیروهای بدون داشتن. و  سازد

 .هنر و فرهنگی امور عالی، پرورش، آموزش و آموزش در گذاری سرمایه مانند .شد فراهم نخواهد

 که بس همین اجتماعی های گذاری اهمیت سرمایه در بنابراین اوست؛ تفکّر و انسان تولید، از آنجا که محور(۱۵۱

 .سازد می فراهم مختلف های در رشته را متخصص و ماهر انسانی نیروی تربیت برای را هزمین

 اقتصادی استقالل کسب و ها گذاری سرمایه سایر دادن انجام متعهد، و متخصص نیروهای بدون داشتن زیرا (۱۵۱
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 .شد نخواهد فراهم

 اقتصادی استقالل کسب و ها گذاری مایهسر سایر دادن انجام متعهد، و متخصص نیروهای بدون داشتن زیرا (۱۵۲ 

 .شد نخواهد فراهم

 دانند؛ می گذاری سرمایه نوعی را فرهنگ و علم های هزینه یا و پرورش و آموزش های هزینه اقتصاددانان، (۱۵۳

 .شود می کشور تولید افزایش باعث مستقیماً  که چرا

 سرمایه از برخورداری میزان از ناشی اول درجه در مانده عقب با کشورهای پیشرفته کشورهای تفاوت عمده (۱۵۴

 .است اجتماعی سرمایه و فرهنگ و علم گسترش دلیل به دوم درجه در و .نیروهای متخصص و انسانی های

 مختلف های در رشته را متخصص و ماهر انسانی نیروی تربیت برای را است که زمینه  گذاری سرمایه نوعی (۱۵۹

 و انسان تولید، محور سازد؛ چرا که می فراهم را کاالها سایر تولید الزم برای  رتیب زمینهسازد ، و بدین  ت می فراهم

 که حالی در هنر و فرهنگی امور عالی، پرورش، آموزش و آموزش در گذاری سرمایه اوست. مانند تفکّر

 شود می صنایعی و ها انهاستقرار کارخ و ایجاد باعث دولتی های گذاری سرمایه گونه این: مولّد های گذاری سرمایه

 سازی، خودرو نساجی، های مانند کارخانه کنند؛ می تولید را مردم نیاز مورد نهایی کاالهای و خدمات که

در واقع این  اهمیت نیروی انسانی   و حاصل کار فکری و یدی اوست که منجر به سرمایه  .غذایی موادّ  و تراکتورسازی

 گذاری مولد می شود.
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 اقتصاد جهان و ایران     :پنجم بخش

 

 اقتصاد بین الملل      پنجم:  بخش اول از فصل
   

 آیا کشوری را می شناسید که به روابط اقتصادی بین المللی نیاز نداشته باشد؟

 ( ص۱

 (ب ۲

 (چندملیتی و فراملیتی۳

 (به دلیل توانایی ها وخواسته های گوناگون۴

 شورها  و تنظیم روابط بین کشورها(هموارکردن تجارت بین ک۹

 (هموارکردن تجارت بین کشورها  و تنظیم روابط بین کشورها۹

 (روابط بسیار ساده ودر حد مبادله بین افراد در داخل کشور ۶

 های ملت با تجاری روابط برقراری ،)سرمایه حرکت یا( خارجی گذاری سرمایه خدمات، و کاال واردات و (صادرات۵

 از اقتصمادی همکماری همای نامه اجرای موافقت و همسایه کشورهای با مالی و اقتصادی های اتحادیه تشکیل دیگر،

 .است الملل بین اقتصاد در مطرح موارد

 (به دلیل توانایی ها وخواسته های گوناگونی که انسان دارد.۶

 

 موانع گسترش تجارت بین المللی در گذشته :

 ( غ۱۱

 ( غ ۱۱

 .بود آسوده خاطری با تجارت مانع ها دولت ضعف راهزنان، و اندزد ،هجوم ناامنی)ج( ۱۲

 نا امنی  -( ج۱۳
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 حمایت از صنایع داخلی-( ج۱۴

 ( ص۱۹

 داخلی صنایع از محلی حاکمان ج.حمایت( ۱۹

 هزینه های تجارت   -موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها                        ب -(   الف۱۶

 راه های مناسب( وسایل حمل ونقل و ۱۵

 -امنیت نسبی در سرزمین ها  –پیشرفت دانش فنی بشر  –حمل ونقل ریلی وهوانوردی  –( پیدایش صنعت بخار ۱۶

 راه های مناسب ومقررات مورد قبول بین المللی 

 

 تاجر و تجارت بین المللی :

 ( فرصت ، تخصص و امکانات۲۱

 آن را در مناطق مصرف بین المللی به فروش می رسانند( به افرادی که محصول را از مرکز تولید خریده و ۲۱

 ( بدلیل نداشتن فرصت ،تخصص وامکانات الزم۲۲

 ( تاجر  یا بازرگان۲۳

 ( بازاریاب بین المللی۲۴

افزایش رونق  -نیازها وعالیق مصرف کنندگان خارجی به تولید کنندگان داخلی  ج-بازار کشورهای دیگر ب -الف (۲۹

 اقتصادی

الع از بازارهای کشورهای دیگر و نیازهای وعالیق مصرف کنندگان خارجی به تولیدکنندگان داخلی وافزایش ( با اط۲۹ 

 رونق اقتصادی

 ( کشوری که نیروهای متخصص و اموزش دیده ی بیشتری داشته باشد. ۲۶

 

 چرا ملت ها به تجارت رو می آورند؟

 ( تجارت بین المللی ۲۵

وناگونی دارند واغلب امکانات داخلی بمرای رفمع آنهما کمافی نیسمت از ایمن رو از ( چون مردم هرکشوری نیازهای گ۲۶

 طریق تجارت بین المللی نیازهای متقابل یکدیگر را برطرف میکنند 

وضمعیت اقلیممی -۳یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی بمه فنماوری -۲یکسان نبودن منابع وعوامل تولید   -۱( ۳۱

 متفاوت 
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 ات طبیعی موجود یا فناوری هرکشور ( موقعیت وامکان۳۱

( چون کشورها از نظر منابع طبیعی ،معادن زیرزمینی وسرمایه انسانی متخصص وضع یکسانی ندارند مجبورا ازطریق ۳۲

 تجارت بین المللی نیازهای یکدیگر را تامین کنند.

وانتقمال آن همم بسمیار مشمکل  ( چون دستیابی به فناوری کارساده ای نیست وهزینه اختراعمات وفنماوری بماال سمت۳۳

 ،کشورهای موفق در این زمینه ها آنها را به رایگان در اختیار سایر کشورها قرار نمیدهند. 

( اوال دستیابی به فناوری کار ساده ای نیست . ثانیا هزینه های فراوانی صرف اختراعات وفنماوری همای نموین انجمام ۳۴

 یستداده اند ثالثا انتقال فناوری کارآسانی ن

 ( افزایش تنوع وکیفیت کاالهای تولیدی و کاهش هزینه ها۳۹

( تنوع آب وهوایی ووضعیت طبیعی متفاوت در سرزمین های مختلف باعث می شود که همر سمرزمین زمینمه تولیمد ۳۹

 محصوالت خاصی را داشته باشد.

 

 مزیت مطلق و مزیت نسبی :

 بپردازد. غذا تولید به ایران و پوشاک تولید به برزیل( ج. ۳۶

 (تک محصولی شدن ۳۵

 ( تقسیم کار ۳۶

 ( به دلیل مزیت مطلق ومزیت نسبی ۴۱

 منابع وسرمایه در فضای تولید اسراف وتبذیرمی شود  -(    الف۴۱

 ب( با تولید محصوالت کمتر وبی کیفیت، رفاه جوامع کاهش می یابد.         

ای تولید محصولی را دارد به تولید آن محصول بپردازد وسایر ( به این معناست که هرکشوری که امکانات الزم را بر۴۲

 نیازهای خود را با مبادله با سایر کشورها تامین کند    

( مانند کشور کنیا که در تولید غذا نسبت به پوشماک مزیمت نسمبی دارد پمس بمه تولیمد غمذا در کشمور خمود اقمدام ۴۳

ث می شود منابع وسرملیع اسراف نشود واز طرفی مبادالت اقتصادی وپوشاک را از کشور دیگر وارد می کند. این کار باع

 رونق یابد 

(  اینکه کشوری  در تولید محصول خاصی نسبت به محصوالت دیگر توانایی وظرفیت تولید بیشتری داشته باشد مثال ۴۴

پمس در تولیمد گنمدم مزیمت ایران در تولید گندم نسبت به موز هم امکانات وهم منابع الزم را برای تولیمد بیشمتر دارد 

 مطلق دارد
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 ( به علت رعایت اصل مزیت نسبی و اصل مزیت مطلق  ومقرون به صرفه بودن یا نبودن آن محصول.۴۹

را برای خود ایجاد می کند. و به عبارتی  سعی  جهانی درتجارت حضور و شدن تخصصی سعی در امکان  ( عربستان۴۹

به نظر می آید سعی در فاصله گرفتن از تک محصمولی اسمت. امما ایمن اممر  برای خود است.  اقتصادی در ایجاد  مزیت

 و صورتی مقرون به صرفه خواهد بود که منجر به کاهش هزینه تولید در مقایسه با سایر کشورها باشد.  از طرفی تولید

 عقمب مسمیر از را کشورها تواند و می  .است بهتر بیکاری از کم، و غیرمزیتی محصولی در حتی افزوده ارزش خلق

 محمدودیت همای دیگمر اممروزه اسمت شمده موجب فناوری و علم های پیشرفت آن، بر برهاند. عالوه قبلی ماندگی

 نباشد. اقتصادی مزیت مانع کسب طبیعی

 منمابع از بسمیاری.کنند می ایجاد جامعی ترکیب المللی بین منافع و ملی منافع بین دانان با توجه به اینکه اقتصاد  (۴۶

 اکنمون و انمد بموده آنهما فاقد پیش قرن چند تا که است هایی مزیت از ناشی پیشرفته، کشورهای موفقیت و ثروت

 همای توانمنمدی افمزایش و شناسمایی ضممن کمه انمد برنده کسانی فقط رقابتی، اگرچه  در فضای  .هستند آن دارای

د. اما از آنجا که فضای بمین اللممل فضمایی بشناسن خوبی به نیز را المللی بین های فرصت ،)نسبی مزیت( خود تولیدی

ناعادالنه در عرصه سیاسی و اقتصادی است. در نتیجه استعماری نوین و با تجارت و بازار آزاد مشروط به منمافع قمدرت 

شدن توزیع ثروت و امکانات و نیمز اعممال زور و  تقسیم و نا عادالنه تجارت، از حاصل منافع های برتر و نادیده گرفتن

 شود. می واردات و صادرات سختی و مبادله هزینه افزایش اقتصادی و تحریم  است.  که موجب فشار

  ج. شهری( ۴۵

 د. صادرات گندم و واردات برنج  (۴۶

کیفیمت نمخ  –وجود طرح هما ونقشمه همای مناسمب  –نیروی انسانی کاردان ومتخصص  –کیفیت فرش ایران  -الف (۹۱

 ومواد اولیه

پمایین بمودن قیممت بمرنج کمه بمرای  –کاهش اراضی زیر کشمت  –کمبودآب  -سب کشت برنج  نبود زمینهای منا-ب 

 کشاورز مقرون به صرفه نیست

 علت اینکه افراد متخصص الزم را ندارند وکیفیت فرش آنها به دلیل طرح ونقش و مواد اولیه پایین می باشد (۹۱

 داخل در آن مصرف و تولید )(   د ۹۲

 

  ی دارای منافع است؟آیا تجارت بین الملل

  ص(۹۳

زیرا اصل مزیت نسبی موجبات تخصص وتقسیم کار بین المللی را فراهم آورده وکشورها با توجمه بمه ایمن مزیمت ( ۹۴

 کمیت وکیفیت تولید خود را افزایش می دهند. 
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 تخصص وتقسیم کار (۹۹

 ( حجم وکیفیت۹۹

للی را فراهم آورده وکشورها با توجمه بمه ایمن مزیمت زیرا اصل مزیت نسبی موجبات تخصص وتقسیم کار بین الم (۹۶

 کمیت وکیفیت تولید خود را افزایش می دهند.

 ص) ۹۵

  ص( ۹۶

.ادامه کار بسیاری از تولیدکنندگان به وارد کردن ماشین آالت ولموازم یمدکی یما ممواد اولیمه از دیگمر کشمورها ۱(  ۹۱

 بستگی دارد

 با را اضافی خود کاالهای و کنند پیدا دسترسی تری وسیع بازارهای به دتوانن می صادرات طریق از تولیدکنندگان .۲

 .فروشند می بهتر بهتر وضعیت و مناسب قیمت

 وادار کارآمدتر و بهتر تولید برای بیشتر تالش به خارجی تولیدکنندگان با رقابت منظور به داخلی تولیدکنندگان .۳

 .شوند می

 ممی بهتمر را خمود کاالهمای و کننمد ممی پیمدا دسترسمی تمری وسیع های زاربا به واردات با تولیدکنندگان )ب( ۹۱

 .فروشند

 واردات کاالهای خارجی به مصرف کنندگان امکان استفاده از کاالهای متنوع وارزان را میدهد. -الف (۹۲

 دبا صادرات کاال به خارج ارز الزم برای چرداخت بهای کاالهای ضروری وارداتی فراهم می شو -ب       

  کنندگان                مصرف -کنندگان مصرف)ج (۹۳

 

 مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار وسرمایه :

 .شود می سرمایه و کار نیروی ، خدمات کاال، تجارت شامل المللی بین اقتصادی روابط و مبادالت  )د ) ۹۴

 حرکت سرمایه–ار مهاجرت نیروی ک–مبادله کاال وخدمات  –تجارت بین المللی ) ۹۹

 آوردن پس اندازهای داخلی و خارجی در جهت رشد وافزایش کارخانه ها وبخش های تولیدی داخلیبه دست ) ۹۹

 روابط اقتصادی بین کشورها که وضع بهتری دارند.) ۹۶

 

 سیاست های تجاری :

 ( متناسب با وضعیت اقتصادی خود۹۵

 .کنند می وضع وارداتی سهمیه یا وارداتی ضعوار واردکنندگان، از حمایت برای کشورها )ب (۹۶
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 انواع تسهیالت اقتصادی –یارانه  –موانع تجاری  (۶۱

 سهمیه وارداتی –عوارض وارداتی  –تعرفه های گمرکی  (۶۱

 برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی وکاهش وابستگی خود به دیگر کشورها) ۶۲

رهای جهانی و تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گمذاری در تشویق صادرکنندگان داخلی برای نفوذ به بازا) ۶۳

 داخل

 یارانه های مختلف و انواع تسهیالت اقتصادی وحقوقی) ۶۴

 صنایع راهبردی وصنایع نوزاد به دلیل نداشتن توان رقابت با صنایع خارجی (۶۹

 نوین فناوری انرژی )ج) ۶۹

 نوزاد صنایع و راهبردی صنایع )د) ۶۶

گنمدم و –ایعی که تولید آن بدون توجه به میزان سود ،هزینه وبازار و.... انجام می شود. مانند صمنایه دفماعی به صن) ۶۵

 انرژی

 نانو -به صنایعی که در ابتدای عمر تولید خود هستند . مانند فناوری های نوین  (7۶

 (  بهره مندی از توان داخلی است و راهگشاست.  ۵۱ 

 نیازهمای الملل، بین تجارت طریق از باید مختلف کشورهایمکانات  کشورها یکسان نیست. از آنجا  توان تولیدی و ا

 تمرکمز و تخصمص دارنمد، مزیت که محصولی در است بر اساس مزیت مطلق  بهتر .کنند برطرف را یکدیگر متقابل

 رفماه کمار، تقسمیم ایمن د.باکنند.  هر دوکشور از این مبادله نفع خواهد بر یکدیگرمبادله با را خود محصوالت و یابند

  .یابد می افزایش جهان تولید مجموع نیز و کشور دو مردم

از طرفی مزیت نسبی به توانایی یک تولیدکننده در تولید یک کاال با هزینه فرصت کمتمر نسمبت بمه تولیدکننمده دیگمر 

شود؛ بلکه با مزیت نسبی می تموان اشاره دارد.  بنابر این تخصصی شدن و تقسیم کار  با مفهوم مزیت مطلق توجیه نمی 

کشمور  .نمدارد معنا انسان، اجتماعی مبادله،زندگی بدون و کار تقسیم بدون دنیای به توجیه اقتصادی آن پرداخت. در

در بهرمندی از هر دو مزیت باید به نحو کارآمدی با توجه به شرایط و توان و امکانات خود استفاده نمایند. تا از رشمد و 

 شرفت محروم نشوند.توسعه و پی
 

 جویی بهانه موجب تواند ضروریمی نیست.  نیاز به کاالهای مطلوب واقعی، دنیای در کشورها شدن محصولی تک (۵۱

 و اخیمر همای قمرن اقتصمادی های جنگ و شود.از طرفی منازعات کشور وابستگی و ضعف و رقیب، دشمنیا سلطه و

 و داخلی تولیدات از بعضی در خودکفایی اهمیت به قتصاددانانا است شده موجب جهان های قدرت استکباری رفتار

 کنند. تأکید خارج از آنها تأمین برای وابستگی عدم

 کاالهمای مصمرف و ملّی تولید به دادن اهمیت در عین مبادالت بین المللی و خروج از تک محصولی بودن . می توان با



 

 

 
83 

المللمی بمه رقابمت  بمین تجمارت در نسبی و مطلق مزیت اصول اداخلی و داشتن اقتصاد و توان تولیدی قوی در کشور ب

 نسبی ندارد. و مطلق مزیت اصول با پرداخت و مغایرتی با مغایر

نشمان دهنمده  .شمود زایى و افزایش واقعى درآمدهای ارزی ممى افزایش اشتغال و رشد پایدار اقتصادی منجر به  ) ۵۲

تواند همه نیازهای خود را تامین کند و از می نیای امروز هیچ کشوری نبه هر حال در د . موفق آن کشور استنا تولیدی 

افمزایش اقمالم  شمود آنچه باعث تقویت قدرت اقتصادی کشمورها در ایمن بمازار ممى  .المللى به دور باشد مراودات بین

 لزل می نماید.. و در واقع امنیت اقتصادی و سیاسی و استقالل اقتصادی را متز کیفیت صادرات است و.صادراتى است

تواند با افزایش تقاضا، ظرفیت تولید را باال ببرد و در نتیجمه فضمای بسمیار خرید کاالهای باکیفیت تولید داخلی می) ۵۳

تولیمد کننمده . و بهبود روز افزون صنایع داخلی و خروج از رکود و افزایش اشتغالزایی فراهم کنمد مناسبی برای توسعه

دولمت در ایمن زمینمه از طریمق و  .ولید کند و مصرف کننده هم آن کاال را خریداری کنمدکاالی خوب با قیمت مناسب ت

 داخلی ضروری است زوم فرهنگ سازی برای استفاده از کاالیو ل مبارزه با کاالهای قاچاق و حمایت از تولید داخلی،

 رسد؟ می ضعیف کشورهای هب آن زیان و قدرتمند کشورهای به الملل بین تجارت منافع امروز دنیای در چرا) ۵۴

 های جنگ و باشد. اما منازعات سودآور تواند می افراد، و مؤسسات و کشورها تمامی برای الملل بین اگرچه تجارت 

جهان در جهت منافع و کسب قدرت در جهان  از طرفی منجمر  های قدرت استکباری رفتار و اخیر های قرن اقتصادی

 شمرطی دیگر تجارت و بازار آزاد مشروط به منافع قدرت های برتر خواهد بود. به به توزیع ناعادالنه ثروت و از سوی

 از و شمود تقسمیم عادالنمه تجمارت، از حاصل منافع الملل منافع همه گروه ها را در بر خواهد گرفت؛ که  بین تجارت

 نابرابری شهای ارز اقتصادی، قدرته ای ناعادالنه گذاری نشود. قیمت مصادره قدرتمند کشورهای برخی سوی

 کند. می برقرار ضعیف و قوی کشورهای محصوالت بین

 

 محصوالت راهبردی )استراتژیک( :

 (خودکفایی۵۹

 منازعات وجنگ های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار استکباری قدرتهای استکباری جهان( ۵۹

 موارد همه )( د ۵۶

 انرژی و ودفاعی نظامی صنایع کشاورزی حوزه در تولیدات )الف) ۵۵

 محصوالت راهبردی( ۵۶

 کاالهای ضروری مثل دارو وغذا ومحصوالت کشاورزی ،حوزه انرژی وصنایع نظامی و دفاعی( ۶۱

 به محصوالتی که تولید آنها بدون توجه به میزان سود ،هزینه و بازار و... انجام می شود( ۶۱

 می شود. چون موجب بهانه جویی وسلطه دشمن یا رقیب وضعف ووابستگی کشور) ۶۲
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 خلق ارزش بهتر از بیکاری :

 ( ص۶۳

 ( ص۶۴

 ( مزیت مطلق ونسبی۶۹

 

  احیا و خلق مزیت اقتصادی :

 طبیعت، و جغرافیایی محیط (۶۹

 محیط جغرافیایی وطبیعت (۶۶

 (چون با احیای وخلق مزیت های اقتصادی کشورها از مسیر عقب ماندگی رهایی می یابند.۶۵

 وصنایع فرهنگی   –خلق مزیت های اقتصادی جدید  -ی مزیت های بالقوه  احیا–مزیت های بالفعل ) ۶۶ 

 به دلیل منابع طبیعی فراوان ،نیروی انسانی و بازار مناسب و فرار از ضایعات مارخانه وصنایع و.....) ۱۱۱

  ص ) ۱۱۱

  ص)  ۱۱۲

  :ای گلخانه و نوزاد صنایع از حمایت

 ( غ۱۱۳

 غ( ۱۱۴

 ( ص۱۱۹

               ای گلخانه و زادنو صنایع)الف ( ۱۱۹

 ( حمایت دولت ومردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی۱۱۶

 ( پیشرفت های علم وفناوری ۱۱۵

 ( به صنایعی که با حمایت دولت ومردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی می باشد . ۱۱۶

 تولید فراملیتی و چند ملیتی :

 ( فرامرزی۱۱۱

 ای دیگر   ( اختصاص مزیت های اقتصادی کشوره۱۱۱

 ( با تاسیس موسسات چند ملیتی وفراملیتی ۱۱۲
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 ( ارزانی کارگر ومزیت اقتصادی کشورها۱۱۳

 ملیتی چند و فراملیتی تولید)ب( ۱۱۴

 قیمت گذاری ناعادالنه :

 ( قیمت گذاری ناعادالنه قدرت های اقتصادی۱۱۹

 گران بنیان، شدان و باال فناوری با محصوالت ارزان غذا، و کشاورزی محصوالت)ج (۱۱۹

 ( قیمت گذاری ناعادالنه قدرت های اقتصادی ۱۱۶

 ( چون منافع حاصل از تجارت عادالنه تقسیم نشده است وقیمت گذاری نیز ناعادالنه می باشد۱۱۵

 ( منافع حاصل از تجارت عادالنه تقسیم شود واز سوی برخی قدرتها مصادره نشود.۱۱۶

 مصمادره قدرتمنمد کشمورهای برخی سوی از و شود تقسیم عادالنه تجارت، از حاصل منافع اینکه شرط به( بله ۱۲۱

 نشود.

 ضرورت تعامالت بین المللی و حضور جهانی :

 ( غ۱۲۱

 ( ص۱۲۲

افزایش همکاری های دوجانبه بین –شناخت فرصت های بین المللی  –( شناسایی وافزایش توانمندی تولیدی خود ۱۲۳

 المللی

 رقابت ودر فضای رقابتی وبا شناسایی مزیت نسبی وفرصت های بین المللی( با تالش وکوشش در عرصه ۱۲۴

 

 شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی :

 (ص۱۲۹

 (چون فاقد زنجیره کامل خلق ارزش می باشند۱۲۹

 ( ص۱۲۶

 ( غ ۱۲۵

 وآسیب پذیر(شکننده ۱۲۶

 .است صحیح موارد همه ( د.۱۳۱

 تک محصولی –( نفتی ۱۳۱

     نفتی آمد در به وابستگی کاهش رایب دولت های ج. تالش (۱۳۲
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 افزایش صادرات غیر نفتی  –به درآمد نفتی  ( کاهش وابستگی۱۳۳

 ( تالش در عرصه علم وفناری وتجارسازی فناوری های نوین وتاسیس شرکتهای دانش بنیان۱۳۴

 یاخته های بنیادین  نانوو لیز –پیشرفت در دانش هوا وفضا وبیو تکنولژی  هسته ای  –( ساخت اهواره امید ۱۳۹

 نظامی و دفاعی صنایع بنیادین،  های یاخته لیزر، نانو، فناوری ای، هسته انرژی بیوتکنولوژی،( ۱۳۹

 تمأمین امکانخلق مزیت اقتصادی جدیمد-( راه های تامین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی  ۱۳۶

 وضمعیت به باشد داشته بیشتر توجهی بنیان دانش اقتصاد و فناوری و علم به و کند فراهم داخل در را نیازها بعضی

 .شود می تر نزدیک اقتصادی استحکام و استقالل

 و علم خلق مزیت اقتصادی جدید توجه به-( راه های تامین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی  ۱۳۵

 بنیان دانش اقتصاد و فناوری

 اد شکننده وآسیب پذیر شده ( چون باعث اقتص۱۳۶

 

 تحریم اقتصادی :

 سیاسی                        سیاسی اقتصادی )ج) ۱۴۱

  مبادله                هزینه کاهش موجب )(الف۱۴۱

 سرمایه مثل تولید عوامل و کاال،خدمات واردات و صادرات مقابل در تراشی مانع)الف) ۱۴۲

 است صحیح موارد همه)د) ۱۴۳

 .کنند می کسب رقابتی و اقتصادی مزیت داخلی نیروی به اتکا با کننده تحریم کشورهای)ج) ۱۴۴

 تحریم اقتصادی) ۱۴۹

 غ (۱۴۹

  ص) ۱۴۶

 جهانی شدن اقتصاد) ۱۴۵

 شبکه گسترده ویکپارچه پولی ومالی) ۱۴۶

 با اتکا به نیروهای داخلی به تولید وکسب مزیت اقتصادی ورقابتی وتحقق اقتصاد درون زا) ۱۹۱

 با اتکا به نیروهای داخلی به تولید وکسب مزیت اقتصادی ورقابتی) ۱۹۱

هزینه هایی کشور تحریم شونده زیاد می شود وتحریم کننده با اتکا به نیروهای داخلی وکسب مزیت اقتصمادی ) ۱۹۲

 ورقابتی

 نفتی ،دارویی ،هواپیمایی ، بانکی وبیمه ایی) ۱۹۳
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 کشمور کمه ای گونمه بمه شمود می واردات و صادرات سختی و مبادله ینههز افزایش موجب اقتصادی، تحریم (۱۹۴

 .کند تهیه سیاه بازار از و تر گران قیمتی با را خود نیاز مورد کاالی شود می مجبور شونده تحریم

 ابزار مکمل جنگ نظامی    -اهداف اقتصادی و سیاسی  سختی صادرات و واردات -افزایش هزینه مبادله  (۱۹۹

 تحریم مالی–یم تجاری تحر ( ۱۹۹

 مالی و بانکی وبیمه ها) ۱۹۶

در گذشته تحریمهای تجاری  بیشتر تحریمهای مالی رایج بود اما امروزه تحریمهای تجماری از اهمیمت ان کمتمر ) ۱۹۵

 شده است

 استفاده از منابع وامکانات –استفاده از توانمندی کارشناسان داخلی  –توجه به متخصصان داخلی ) ۱۹۶

تبدیل کردن تهدیدهای اقتصادی به فرصت و آسیب ندیدن در برابر تهدید نیازمند یک اقتصاد مقماوم درونمزای ) ۱۹۱

مردم . تولید  عموم تولیدی قدرت ارتقای و )انسانی سرمایه) توانمندی رشد ملی است. شناخت صحیح پدیده تحریم و

تمامی  توسط آن کارگیری به و تولیدی سطوح تمام در آن شدن فراگیر بنیان. و  دانش و تقویت توان علمی و اقتصاد

 وضعیتی در باید کشور درونی اقتصاد ضعف های کردن کنندگان و  با برطرف تولید فعاالن عرصه اقتصاد به خصوص

 نه و باشد داشته ممکن زمان ترین کوتاه در را آن کردن برطرف توان آسیب، شدن وارد صورت در که گیرد قرار

 توانمندتر و کند تبدیل فرصت به نیز را اقتصادی تهدیدات بلکه شود متحمل را آسیب کمترین فشارها در تنها

 .دهد ادامه خود حرکت به گذشته از

 تهدیدات  و اقدامات جهاد گونه. و فشارها برابر در سازی مقاوم (۱۹۱

 بیماری و ها بحران ها، تحریم بر عالوه .است همراه هایی تنش و ها پیچیدگی با همواره الملل بین عرصه در اقتصاد

 اسمت الزم کمه طور همان.است کشور اقتصاد به انتقال قابل المللی بین فضای در نیز دیگر کشورهای اقتصادی های

 را الزم تمهیمدات تهدیمدات، و فشمارها برابمر در بایمد نیمز کشمور اقتصاد شود، واکسینه ها بیماری مقابل در انسان

 .بیندیشد

داشتن روحیه جهاد و کار و تالش.   - "بیگانه گرایی"و سپردن کارها به مردم در مقابل رویکرد "ی مردم گرای"(  ۱۹۲

 تکیه بر توانمندی های داخلی و افزایش فناوری نوین.-

 

 تحادیه های اقتصادی و بین المللی :ا

 ( غ۱۹۳

  ( ص۱۹۴

 واحد پول انتخاب و اقتصادی اتحادیه تشکیل با )لف( ا۱۹۹

        )آن.سه.آ(آسیا شرق جنوب ملل اتحادیه( ۱۹۹
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 گذشته قرن در جهانی تعامالت و مبادالت گسترش )د (۱۹۶

  پول    المللی بین صندوق)ب (۱۹۵

 (برای افزایش مبادال تجاری بین خود و اعضای آن اتحادیه و کاهش موانع تجاری ۱۹۶

 سازمان کنفرانس اسالمی  _یااتحادیه ملل جنوب شرق آس _( اتحادیه اقتصادی کشور های اروپایی۱۶۱

 (با فکر گردهم آوردن تولت های اسالمی و ایجاد نوعی اتحاد میان کشور های اسالمی۱۶۱

 (ص۱۶۲

 اتاق صنعت و بازرگانی اسالمی _بانک توسعه اسالمی _(مرکز اسالمی توسعه تجارت۱۶۳

 ی (گسترش مبادالت و تعامالت جهانی در قرن گذشته و اعمال حکم رانی جهان۱۶۴

 سازمان تجارت جهانی_صندوق بین الملی پول_(بانک جهانی ۱۶۹

 اممور بمر نماظر و کننده تنظیم های سازمان ،تأسیس جهانی قوانین و مقررات وضع ضرورت ایجاد   (با توجه به۱۶۹

 اری،تجم های بلوک یا اقتصادی های اتحادیه برای حفظ منافع  همه کشورها ست،  اما حتی با تشکیل مالی و اقتصادی

 اعممال دنبمال بمه برتمر قدرت های در راستای اهداف و منافع خود در سطح جهانی می باشند. در واقع به نظر می آید؛ 

 بودند.   جهانی حکمرانی
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 : اقتصاد جهان و ایران    پنجمبخش 

 

 ایران اقتصاد:  مپنجاز بخش  دومفصل 

 
 ست؟ ایران چه مسیری را طی کرده ا اقتصاد

 دولت در مسیر تاریخی اقتصاد ایران:

 .کشاورزی و اقتصاد روستایی (۱

سیاسی خود در مسیری نامناسب قرار گرفت و مدت هما از توسمعه و تحمول  -ایران به دلیل وضعیت خاص اجتماعی (۲

 بازماند.

اقتصاد ایران بعد از  -پ   ۱۳۹۶تا  ۱۳۱۱اقتصاد ایران از  -هم.ش  ب ۱۳۱۱اقتصاد ایران در سال های قبل از  -الف (۳

 پیروزی انقالب اسالمی

اقتصاد ایران به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی، برخورداری از منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهار راه بین المللی  (۴

 و تالقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است.

جود حکومت ها و سلسله های بزرگ، لشکرکشی ها و جنگ ها و پهناوری مرزهای ایران باستان، جماده ابریشمم و و (۹

تجارت با چین و امپراتوری روم از اهمیت اقتصاد ایران در آن دوران و بزرگمی اقتصمادی نشمان دارد کمه توانسمته بمود 

 نیازهای آن زمان کشور را تأمین کند.

کوفایی تمدن اسالمی، جلوه هایی از پیشرفت اندیشه اقتصادی، تأمین مالی تولید علم، عمران طی هفت قرن دوران ش (۹

 و آبادانی و ساخت زیر ساخت ها و موقوفات را می توان در اقتصاد ایران و جهان اسالم مشاهده کرد.

 .هفت قرن (۶

ی توان از زیربناها و عمران بندرها، بازارهما، رونق و آبادانی اقتصاد ایران را تا سلسله زند و اواسط حکومت صفویه م (۵ 

مدارس علمی، کاروانسراها، مساجد باقیمانده و فعالیت های عام المنفعه مشماهده کمرد. در نیممه اول حکوممت صمفویه، 

عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سمایر الیمه همای دینمی و اجتمماعی  فرهنگمی 

هنگی مناسب داشت. اما دوره پایانی حکومت صفویه، حمله افغان و حتی کشورگشایی نادر و دست اندازی بمه کشور هما

اقتصاد هند، اقتصاد ایران را تضعیف و از کانون تحموالت دور کمرد. حاکممان وقمت از موقعیمت جهمان و وظمایف خطیمر 
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روش درست و بهره بمرداری از اوضماع خماص آن تاریخی خود تصور درستی نداشتند و بدین دلیل نتوانستند با انتخاب 

 زمان، جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.

دولت های اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی  و تجاری با یکدیگر و استعمار پرداختند. این رقابت  (۶

سو با چنمگ انمداختن بمر دارایمی همای  و همچنین استعمار موجب تسریع جریان پیشرفت این کشورها شد. آنها از یک

سایر ملت های جهان به ثروت اندوزی پرداختند و از سوی دیگمر در رقابمت بما یکمدیگر بمه نوسمازی سمریع صمنایع و 

 تولیدات خود اقدام کردند.

تالش حاکمان صرف تحکیم پایه های حکومت خود، افزودن بمر خزانمه از طریمق غمارت دسمترنج ممردم و اعطمای  (۱۱

 زات به وابستگان و خادمان خود و نیز تأمین هزینه های گزاف دربار، سفرهای خارجی و تجمالت می شد.امتیا

در دوران قاجار، بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج رسید و ایران فرصت طالیی خود را بمرای جبمران عقمب مانمدگی  (۱۱

 نسبت به اروپا که در آن زمان هنوز چشمگیر نشده بود از دست داد.

از دست دادن بخش های مهمی از سرزمین و منابع ایران، هزینه های شکسمت در جنمگ، عهدناممه همای ننگمین و  (۱۲

مبالغ جریمه های گزاف آنها، بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی، سیاست همای رکمودی و انقباضمی )افمزایش 

، اعطای امتیازها به شرکت هما و کشمورهای اسمتعماری، بیش از حد مالیات(، نبودن برنامه ریزی و قانونگذاری اقتصادی

 تأسیس بانک های روسی و انگلیسی و سیل کاالهای خارجی، صدمات جدی بر ساختار اقتصاد ایران وارد کرد.

معدود حرکت های مذهبی و ملی مثل دارالفنون و نظم مالی و اداری امیرکبیر، تأسمیس شمرکت اسمالمیه و تحمریم  (۱۳

توسط علمای اصفهان، تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی توسط مرحوم میمرزای شمیرازی، توصمیه همای  کاالهای خارجی

علما به شاهان قاجار برای توجه به صنایع  و پیشرفت های علمی جدید و بیانیه های حمایت از تولیمد ملمی، متأسمفانه در 

 اقتصاد ایران نتیجه الزم را به بار نیاورد.

 دوره، جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود.ویژگی عمده این  (۱۴

اقتصاد ایران به جای تکیه بر پایه های بومی و درونزای داخلی و ملی خود به بیرون از مرزها و قدرت همای بمزرگ  (۱۹

 متکی شد.

ها و ....( و زیر ساخت های مواصالتی )ماننمد خمط آهمن، ایجاد زمینه های قانونی )مثل قانون تجارت، قانون تعاونی  (۱۹

پل، راه( امنیت نسبی، گسترش مدارس و دانشگاه ها و بهبود بهداشت هم نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری و 

 هویتی برهاند.

کند و شمکل دولت حضوری گسترده در عرصه اقتصاد کشور داشت و توانست سازمان و تشکیالت خود را نوسازی  (۱۶

جدیدتری به خود بگیرد؛ در عین حال، نظام نوینی در مالیات گیری و بودجه بندی کشور پدید آمد و برخی شاخص های 

اقتصادی، اجتماعی و انسانی بهبود یافت. از سوی دیگمر در نتیجمه افمزایش درآممدهای نفتمی، قمدرت اقتصمادی دولمت 

 افزایش یافت.
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زمان به صورتی ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام شد و درآمدهای نفتی هم  نوسازی و توسعه ایران در این (۱۵

با تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای پیشرفته، وابستگی دولت به آن و غفلت مردمی، بیماری اقتصاد ایران 

 را تشدید کرد.

 

 ایران: اسالمی جمهوری اساسی قانون در اقتصاد

 قانون اساسی (۱۶

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -فصل چهارم (۲۱

 قانون اساسی در هر کشوری چارچوب کلی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را معلوم می سازد. (۲۱

 تمام قوانین و ضوابط در آن جامعه براساس روح حاکم بر قانون اساسی تدوین می شود. (۲۲

تمدوین شمده اسمت در موقعیمت مطمرح شمد کمه انقمالب  ۱۳۹۵ه در سمال قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ک (۲۳

بمه  ۱۳۹۶شکوهمند اسالمی به رهبری امام خمینی )ره( و با پایمردی بی نظیر مردم و حمایت همه جانبه آنان در بهممن 

 پیروزی رسیده و مقدمات تأسیس حکومتی بر پایه آموزه های اسالمی فراهم شده بود.

از یک سو، برچیده شدن روابط غلط اقتصادی در دوران رژیم سابق و از سوی دیگر، طراحی  خواست عمومی مردم (۲۴

 اجتماعی بر پایه اصول انسان ساز اسالم بود. قانون اساسی با رعایت هر دو خواستِ مردم تدوین شد. -نظام اقتصادی

ا پنجاه و پنجم می شمود بما عنموان فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، که شامل اصول چهل و سوم ت (۲۹

 اقتصاد و امور مالی به مسائل اقتصادی کشور پرداخته و چارچوب کلی نظام اقتصادی مطلوب خود را ترسیم کرده است.

  

 هدف نه است وسیله اقتصاد:  مقدمه

 حیحص (۲۹

 هدف – د( وسیله (۲۶

 رفع نیازهای انسان (۲۵

 سیله، انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف، نمی توان داشت.در اسالم، اقتصاد وسیله است و از و (۲۶

در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخمرب و فسماد و تبماهی ممی  (۳۱

 توان داشت.شود ولی در اسالم، اقتصاد وسیله است و از وسیله، انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف، نمی 

در تحکیم بنیان های اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های  (۳۱

اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهمت در مراحمل 

د ولی در اسالم، اقتصاد وسیله است و از وسمیله، انتظماری جمز کمارایی رشد، اقتصاد عامل تخرب و فساد و تباهی می شو

 بهتر در راه وصول به هدف، نمی توان داشت.
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 بیگانگان سلطه رد و مردمی اقتصاد:  ۴۳ اصل

 حیحص (۳۲

د برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن  فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رش (۳۳

 با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایارن براساس ضوابط زیر استوار می شود.

تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل  -(۳۴

 خانواده برای همه. 

 ف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصر-

 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. -

 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. -

کنمد و کشمور را بمه مرحلمه تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، داممی و صمنعتی کمه نیازهمای عممومی را تمأمین  (۳۹

 خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

 اضرار به غیر  و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام. (۳۹

تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قمرار دادن وسمایل کمار در اختیمار هممه  (۳۶

د ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره با هر راه مشروع دیگر کمه نمه بمه کسانی که قادر به کارن

تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق 

اقتصاد کشور در هر یمک از مراحمل رشمد درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی 

 صورت گیرد.

تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی،  (۳۵

فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی  و اجتماعی شمرکت فعمال در رهبمری کشمور و افمزایش مهمارت و 

 ه باشد.ابتکار داشت

 

 اقتصادی بخش های فعالت محدوده:  ۴۴ اصل

 خصوصی        و تعاونی دولتی، بخش سه( ج(۳۶

 دولتی و تعاونی و خصوصی (۴۱

 خصوصی -تعاونی -دولتی (۴۱
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بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکمداری، بیممه، تمأمین نیمرو،  (۴۲

که های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشمتیرانی، راه و راه آهمن و سدها و شب

مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شمامل آن قسممت از کشماورزی، 

 دولتی و تعاونی است. دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشمود و  (۴۳

موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است. تفصیل 

 خش را قانون معین می کند.ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه ب

 

 وظایف ایفای برای حکومت مالی منابع:  ۴۹ اصل

 حکومت اسالمی (۴۴

 انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه رودخانه ها. (۴۹

دریاچه رودخانه ها و سایر آب های  انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، (۴۹

عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهمول 

المالک و امول عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصمالح عاممه نسمبت بمه 

 تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. آنها عمل نماید.

 شهروندان اقتصادی حقوق:  ۴۶ و ۴۶ ،۴۹ اصل

            ۴۶و۴۹ج(اصول  (۴۶

 ج(به بیت المال بدهد.    (۴۵

 مشروع (۴۶

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنموان »مطابق اصل چهل و ششم،  (۹۱

همچنین اصمل چهمل و هفمتم تأکیمد ممی « الکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.م

بدین ترتیب بنیان همای « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» کند: 

 یین شده است.حقوق اقتصادی شهروندان و فعاالن اقتصادی در این دو اصل تع

در زمینه مبارزه با ثروت اندوزی از روش های غیرقانونی و نامشروع و بازگرداندن ثروت های ناشی از ایمن گونمه  (۹۱

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سمرقت، قممار، »اعمال در اصل چهل و نه آمده است: 

مقاطعه کاری ها و معامالت دولتی، فروش زمین های مموات و مباحمات اصملی، سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از 

دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیمت 

 «المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
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زمینه مبارزه با ثروت اندوزی از روش های غیرقانونی و نامشروع و بازگرداندن ثروت های ناشی از ایمن گونمه  در( ۹۲

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سمرقت، قممار، »اعمال در اصل چهل و نه آمده است: 

 سوء استفاده از موقوفات.

 استانی و ای منطقه عدالت ۴۵:  اصل

در بهره برداری از منابع طبیعی و اسمتفاده از درآممدهای ملمی در سمطح اسمتان هما و »مطابق با اصل چهل و هشتم:  (۹۳

توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد به طموری کمه همر منطقمه 

 «الزم را در دسترس داشته باشد. فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات

 

 نسلی بین عدالت و پایدار توسعه: ۹۱ اصل

 نسلی    بین عدالت و پایدار توسعه( ب (۹۴

 تخریب شدید محیط زیست (۹۹

 تخریب شدید محیط زیست (۹۹

رود و  زیرا اگر رشد اقتصادی به همراه تخریب محیط زیست باشد، امکان تداوم رشد در سال های بعد از بمین ممی (۹۶

 به عبارتی دیگر، امکان دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار و مداوم وجود نخواهد داشت.

 امکان دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار و مداوم وجود نخواهد داشت. (۹۵

ی در جمهوری اسالمی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد (۹۶

داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گرد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن، کمه بما آلمودگی محمیط زیسمت یما 

 تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.

 

 دولت مالیه:  ۹۹ تا ۹۱ اصول

 اقتصادی    پیشرفت( ب (۹۱

درآمدهای دولت، بحث بودجه و نهادهای تصویب کننده و نماظر  پنج اصل به مباحث مالی دولت شامل دریافت ها و (۹۱

 بر حسن اجرای آن تأکید دارد، که در فصل پیشین به آنها پرداختیم و از تکرار خودداری می کنیم.

 دولتی شدن اقتصاد ایران

 

 ایران: اقتصاد شدن دولتی

 ج( مّلی شدن برخی کارخانه ها و خصوصی بودن آن ها          (۹۲

 درآمدهای نفتی (۹۳
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 کنترل بحران ها و نابسامانی اقتصادی و اجتماعی (۹۴

به دنبال اعالم قانون ملمی شمدن بعضمی از فعالیمت همای اقتصمادی، اداره تعمداد قابمل تموجهی از کارخانمه هما و -(  (۹۹

 تجاری به دولت سپرده شد؛ دو مسئله باعث این کار شد: -مؤسسات تولیدی

تجاری عمدتاً به وابستگان دربار متعلمق بمود و آنهما بما غمارت ثمروت ملمت،  -سسات تولیدیاول، این کارخانه ها و مؤ 

 مالکیت این واحدها را تصاحب کرده بودند. 

دوم، این افراد در ماه های آخر حکومت پهلوی با استقراض از بانک ها بسیاری از ذخایر کشور را به خارج منتقل کردند 

 کارخانه های ورشکسته و مقروض آنان به تملک بانک ها و دولت درآمد. و خود نیز گریختند و در نتیجه،

سهم دولت در اقتصاد در وضعیت جنگی در همه کشورها افزایش می یابد. از این رو در اقتصاد ایران هم با آغاز جنگ  -

کمه بما همدف که با حمایت قدرت های بزرگ جهان شکل گرفت و نیمز محاصمره اقتصمادی ایمران  -تحمیلی علیه ایران

تضعیف توان اقتصادی و دفاعی کشور انجام گرفت وضعیتی )جنگ نظامی و جنگ اقتصادی( پدید آمد که دولت به ناچار 

و ناخواسته در عرصه اقتصادی کشور حضور یافت و با هدف جلوگیری از کنترل بحران ها و نابسمانی همای اقتصمادی و 

ز جنگ، سعی شد تا دولت به نقمش و وظمایف اصملی خمود بمازگردد و اجتماعی به فعالیت در این عرصه پرداخت. پس ا

 مشارکت بخش های خصوصی و مردمی را افزایش دهد.

 

به دنبال اعالم قانون ملی شمدن بعضمی از فعالیمت همای اقتصمادی، اداره تعمداد قابمل تموجهی از کارخانمه هما و  -۱ (۹۹

 این کار شد: تجاری به دولت سپرده شد؛ دو مسئله باعث -مؤسسات تولیدی

تجاری عمدتاً به وابستگان دربار متعلمق بمود و آنهما بما غمارت ثمروت ملمت،  -اول، این کارخانه ها و مؤسسات تولیدی 

 مالکیت این واحدها را تصاحب کرده بودند. 

قل کردند دوم، این افراد در ماه های آخر حکومت پهلوی با استقراض از بانک ها بسیاری از ذخایر کشور را به خارج منت

 و خود نیز گریختند و در نتیجه، کارخانه های ورشکسته و مقروض آنان به تملک بانک ها و دولت درآمد.

سهم دولت در اقتصاد در وضعیت جنگی در همه کشورها افزایش می یابد. از این رو در اقتصاد ایمران همم بما آغماز  -۲

ان شکل گرفت و نیز محاصره اقتصادی ایران که با هدف که با حمایت قدرت های بزرگ جه -جنگ تحمیلی علیه ایران

تضعیف توان اقتصادی و دفاعی کشور انجام گرفت وضعیتی )جنگ نظامی و جنگ اقتصادی( پدید آمد که دولت به ناچار 

و ناخواسته در عرصه اقتصادی کشور حضور یافت و با هدف جلوگیری از کنترل بحران ها و نابسامانی همای اقتصمادی و 

تماعی به فعالیت در این عرصه پرداخت. پس از جنگ، سعی شد تا دولت به نقمش و وظمایف اصملی خمود بمازگردد و اج

 مشارکت بخش های خصوصی و مردمی را افزایش دهد.
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 : اقتصاد جهان و ایران    پنجمبخش 

 

 اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت:  پنجم از بخش سومفصل 

 
 رفته ایران دارید؟چه تصویری از اقتصاد پیش

 ( غ۱

 ( د۲

 مالی و گذاری اقتصادی ( مقررات۳

 و گذاری اقتصادی مقررات و گذاری سیاست و بودجه داشتن با کشور) مجریه قوه عنوان به ها دولت چند هر (۴

 و پیشگیریسالمت،  نظم، برقراری با قضاییه  قوه و ها برنامه تصویب و تأیید قانونی، گذاری ، با ریل مقننه ( قوهمالی

  دارند. اقتصادی ریزی برنامه در اساسی نقش غیرقانونی، اقدامات و مفاسد با برخورد

  مالی( و گذاری اقتصادی مقررات و گذاری سیاست و بودجه داشتن ) با مجریه: قوه -( ۹

 ( ها برنامه تصویب و تأیید قانونی، گذاری ) ریل مقننه : قوه -       

 ( غیرقانونی اقدامات و مفاسد با برخورد و سالمت، پیشگیری نظم، )برقراری:  قضاییه قوه  -      

 ) با مجریه: دارند. بعنوان مثال : قوه اقتصادی ریزی برنامه در اساسی چرا که هریک از قوا هر کدام نقش -( خیر۹

سالمت،  نظم، برقراریبا ) قضاییه قانونی( و قوه گذاری مقننه : با ) ریل قوه -گذاری(   سیاست و بودجه داشتن

 ...( پیشگیری
 

 

 حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی:

 ( اقتصاد ۱۱( دهه ی چهارم انقالب  ۱۱( ب     ۶( د      ۵( ب       ۶

 ترابری، و راه مثل الزم اقتصادی های زیرساخت نیازمند ها، ماندگی کردن عقب پر و اقتصادی جهش آغاز ( برای۱۲

 ها دانشگاه افزایش و سالمت بهداشت، پتروشیمی، مخابرات، فوالد، مثل پایه ، صنایعبرق نیروگاه اسکله، و بندر

 بودیم.
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مولد،  و های اقتصادی طرح از بسیاری رسیدن ثمر به نتیجه این اقدام،  -الزم  اقتصادی های ( توجه به زیرساخت۱۳

 .بخشید بهبود را کشور سرانه درآمد و ملی ناخالص تولید افزایش

 .کرد تشدید را اقتصادی جنگ فرهنگی، و انتظامی، امنیتی نظامی، های جنگ در ناکامی از بعد ( دشمن۱۴

 انقالب چهارم ( دهه۱۹

 سند .گرفت کشور قرار مسائل اولویت در اقتصاد ، 80 دهه ابتدای از رهبری معظم مقام هوشمندانه ( تأکید۱۹

 سیاست سی از ابالغ بیش  اقتصادی داشت امینیمض اغلب که  سال شعارهای طرح کشور، ساله بیست انداز چشم

 اسالمی الگوی تدوین مطالبه و وپرورش بنیادین آموزش تحول سند و کشور علمی جامع نقشه سند تدوین کلی،

 .دهد می را پیشرفته و نوین اقتصادی معماری نوید است که داری دامنه اقدامات جمله از پیشرفت ایرانی

 بازسازی و زمان پهلوی از مانده برجای اقتصادی مشکالت حل بر کشور عزم اسالمی، انقالب عمر دهه دوم ( در۱۶

 بود.  جنگ از ناشی های خرابی

 .  اقتصادی داشت مضامینی اغلب که  سال شعارهای طرح کشور، ساله بیست انداز چشم ( سند۱۵

 الزم اقتصادی های ( توجه به زیرساخت۱۶

واگذاری  و اقتصاد عرصه ی در بیشتر چه هر فعالیت به مردم تشویق ولت،د کلی سیاست تاکنون، زمان ( ازآن۲۱

 بود. خصوصی بخش به دولتی شرکت های و کارخانه ها

 توسعهی و رشد سمت به حرکت و فراهم، خصوصی بخش سرمایه گذاری افزایش برای ( با این اقدام زمینه الزم۲۱

 بیفزاید. خویش کارآمدی بر تا می کوشید تدول ترتیب بدین می شود ؛ نپذیر امکا اقتصادی واقعی

 ( خیر۲۲

( در خصوصی سازی دولت در انتقال آن : اوال بیشترین سهام مالکیت را در اختیار داشته باشد. دوما این اقدام در ۲۳

 زمان بحران هایی چون جنگ و عوامل طبیعی خصوصی سازی خوب جواب نمی دهد.

 و وپرورش بنیادین آموزش تحول سند و کشور علمی جامع نقشه سند تدوین کلی، سیاست سی از ( ابالغ بیش۲۴

 و نوین اقتصادی معماری نوید است که داری دامنه اقدامات جمله از پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی تدوین مطالبه

 .دهد می را پیشرفته

 جهاد مثل راهبردی های مشی از خط ای مجموعه با و پیشرفت و عدالت دهه عنوان با انقالب چهارم ( دهه۲۹

 شد. مردمی آغاز اقتصاد و بنیان دانش اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اقتصادی،

عدم  ها در حوزه های مختلف از جمله سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ) به خصوص در زمینه اقتصادی  ماندگی ( عقب۲۹

 مخابرات، فوالد، مثل پایه برق، صنایع نیروگاه اسکله، و بندر ترابری، و راه مثل ، اقتصادی های زیرساخت توجه به

 بهداشت( پتروشیمی،
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 اولویت های اقتصادی سال:

 ملی                غیرت - ( حساسیت۳۱«            سال راهبرد(  » ۳۱(  د                ۲۶( ب              ۲۵( د                ۲۶

(                              .کردن است عمل بهتر و بیشتر خالصانه شتال( جهادی طور به  «اقتصادی جهاد»  از ( منظور۳۲

 برخوردار اولویت بیشترین از سال آن در که است و راهبردی گفتمان دهنده نشان واقع در سال ( طرح شعار۳۳

 است.      

    .است شده تأکید و تولید ملی اقتصادی مسئله جهاد بر ترتیب به ۱۳۶۱ و ۱۳۶۱ سال ( در۳۴

 است.         آنها به نسبت ما ملی غیرت و حساسیت دهنده نشان ایرانی محصوالت از ( استفاده۳۹

 کاهش به اشتغال، توجه دولت، درآمد افزایش مانند دارد؛ کشور اقتصاد بر مطلوبی آثار« ملی تولید » به ( توجه۳۹ 

 تورم         

 اقتصاد  (۵۱جهادی  ملی  و مدیریت عزم با فرهنگ و اقتصاد -( ۶۶اقتصادی ) حماسه و سیاسی ( حماسه۳۶ 

 عمل و اقدام مقاومتی؛

 

 ریل گذاری اقتصاد:

 .کند می مشخص را اقتصاد اصلی مسیر کشور، کلی های اقتصاد ، سیاست گذاری ( ریل۳۵

  -« انرژی  »کلی های سیاست - « اقتصادی مفاسد با مبارزه »فرمان  -«  اقتصادی امنیت» کلی   سیاستهای  -( ۳۶

 « اساسی قانون۴۴ اصل» کلی  های سیاست

 چشم انداز اقتصاد:

 انداز  چشم سند ( تدوین۴۱

 شده است . تعیین  )مقصد( و موقعیت وضعیت در کشور اقتصاد .ش.ه ۱۴۱۴ سال در دیگر، عبارت ( به۴۱

 رسیدن درآمد سرانه، حسط نسبی ارتقای غربی، جنوب آسیای منطقه سطح در اقتصادی اول جایگاه با ( کشوری۴۲

 میزان مانند های ساالنه بودجه و توسعه های برنامه کالن کمی های شاخص که است الزم .…و کامل اشتغال به

 و باال های دهک میان درآمد فاصله کاهش تورم، و اشتغال میزان ملی، ناخالص تولید سرانه، درآمد گذاری، سرمایه

 «شود. تعیین و تنظیم انداز چشم سند این با متناسب باید جامعه پایین

 انداز حاصل می شود. چشم سند ( با تدوین۴۳
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 اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت:

 

( اقتصاد مقاومتی            ۴۶             فشار و تحریم (۴۹     اقتصاد         سازی ( مقاوم۴۹          تولید توان ( ارتقای۴۴

 مقاومتی ( اقتصاد۴۵

 تجاری   شرکای -همسایه ( کشورهای۹۱بنیان        دانش ( اقتصاد۴۶

سازی مردم                          ( توانمند۹۳دولت       های برنامه (۹۲ملی        درآمدهای افزایش -ها هزینه کاهش-(۹۱

 محصولی ( اقتصادهای تک۹۹تهدیدات         و فشارها برابر ( در۹۴

 «  اقتصادی ثبات »، « اقتصادی استحکام »، « شکنندگی ضد »،  « اقتصاد آوری تاب( » ۹۹

 می مصون ها مقابل آسیب در را کشور اقتصاد رعایت، صورت در که است هایی توصیه مجموعه شامل سند ( این۹۶

 .کند می تضمین را اقتصادی پیشرفت و سازد

 و های داخلی تکانه و تهدیدات برابر در که بنیان دانش و مردمی پیشرفته، است اقتصادی ، مقاومتی ( اقتصاد۹۵

 و نیازها های بیرونی، فرصت از استفاده و داخلی های ظرفیت و ها قابلیت به اتکا با و است ناپذیر آسیب بیرونی

 شود. نمی متوقف تهدیدات و ها تحریم با و کند می رفع را اقتصادی مشکالت

 و مصرف مدیریت -د ساز فرصت و پیشرو،مولد -ج طاتارتبا گسترش و برونگرایی -درونزایی       ب -( الف۹۶

  حداکثری وری بهره

 کشور از درون باید پیشرفت اصلی محرک عنوان به کشور اقتصاد در تولید اصلی ( به این معنی است که : عوامل۹۱

 تحریم لمث بحرانی در وضعیت باشد وابسته بیرون به کشور اقتصادی پیشرفت اصلی عوامل اگر زیرا بگیرد؛ نشأت

 گردد.  می رو روبه مشکالت بسیاری با کشور و سازد می محدود را کشور پیشرفت اصلی عوامل دشمن

 دشمن تحریم مثل بحرانی در وضعیت باشد وابسته بیرون به کشور اقتصادی پیشرفت اصلی عوامل اگر ( زیرا۹۱

 گردد. می رو وبهر مشکالت بسیاری با کشور و سازد می محدود را کشور پیشرفت اصلی عوامل

 کند؛ تقویت را تولید داخلی که عوامل کند کمک کشور پیشرفت به تواند می صورتی در خارجی گذاری ( سرمایه۹۲

 اگر و بگیرند سرمایه کردن خارج به تصمیم ممکن است بحران زمان در خارجی گذاران سرمایه صورت این غیر در

 .شد خواهد متوقف منابع خارجی خروج با باشد نداشته درونی منبع اقتصادی رشد

 با کشور و سازد می محدود را کشور پیشرفت اصلی عوامل دشمن تحریم مثل بحرانی در وضعیت -( الف ۹۳

 خارج به تصمیم ممکن است بحران زمان در خارجی گذاران سرمایه -گردد.       ب  می رو روبه مشکالت بسیاری

 .شد خواهد متوقف منابع خارجی خروج با باشد نداشته درونی بعمن اقتصادی رشد اگر و بگیرند سرمایه کردن
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 سطح در شود، می تولید کشور درون گرائی نگاه مثبتی نیست،چرا که آنچه در برون به مقاومتی اقتصاد ( نگاه۹۴

 ایاولویت کشوره و گسترش ارتباطات در این زمینه را با .گیرد قرار استفاده مورد مختلف کشورهای توسط گسترده

 توجه دارد. کشور اقتصاد سازی مقاوم به تجاری، شرکای و همسایه

 حفظ موانع بیرونی مقابل مقاومتی،  استحکام اقتصاد کشور را در حداکثری دراقتصاد وری بهره و مصرف ( مدیریت۹۹

  .نماید می شایانی کمک تولید به منابع از حداکثری برداری بهره همچنین می کند،

 براساس جدید های فرصت خلق .است های جدید فرصت خلق نیازمند ماندگاری، برای ادیاقتص (  پیشرفت۹۹

 می گیرد. صورت برای پیشرفت ساز فرصت مناسب عرصه انتخاب و تولید قدرت

 است.    ناپذیر پایان اقتصادی اقتصاد دانش بنیان،  -( الف۹۶

 می شود.    محقق بیشتر اقتصادی مقاومت شود، بنا ناقتصاد دانش بنیا برپایه کشور تولید میزان هر به -ب        

 بیشتر، آنها افزوده ارزش خدمات، و کاالها تولید اقتصاد دانش بنیان در سطح بودن باالتر میزان به طرفی از -ج         

 .شود می کشور اقتصاد نصیب  بیشتری درآمد و

 کنندگان، تمامی تولید توسط آن گیریکار به و تولیدی سطوح تمام در دانش شدن فراگیر د(        

  ملی درآمدهای افزایش و ها هزینه کاهش  -ه        

 توانمندی رشد اثر در.اقتصاد است در مردم مشارکت افزایش ساز زمینه دولت، های برنامه مردمی، اقتصاد ( در۹۵

      .کند می فتپیشر عمق بیشتر و گستردگی استحکام، شتاب، با کشور اقتصاد مردم، اقتصادی های

 اقتصاد،با مشارکت مردم سازی مقاوم برای مناسب ریزی برنامه -(   ۹۶

 ابعاد همه در سازی مردم توانمند  -         

  )انسانی سرمایه(توانمندی  رشد به باشد، وابسته فیزیکی های سرمایه رشد به اینکه از بیش اقتصادی رشد -         

 وابسته است . 

 مردم عموم تولیدی قدرت رتقایا -         

 اقتصاد است. در مردم مشارکت افزایش ساز زمینه دولت، های برنامه مردمی، اقتصاد در -         

 .کند می پیشرفت عمق بیشتر و گستردگی استحکام، شتاب، با کشور مردمی ، اقتصاد اقتصاد در -         

 منظور به برابر های فرصت قراردادن اختیار در بر عالوه درآمد و ثروت عادالنه ( در اقتصاد مقاومتی ، توزیع۶۱

 .می کند شایانی کمک اقتصادی پیشرفت به حفظ و ایجاد، را اقتصادی توازن و یکپارچگی مردم عموم برای تولید

 و ها بحران ها، تحریم بر عالوه .همراه است هایی تنش و ها پیچیدگی با همواره الملل بین عرصه در ( اقتصاد۶۱

 الزم که طور همان.است کشور اقتصاد به انتقال المللی قابل بین فضای در نیز دیگر کشورهای اقتصادی های بیماری

 را الزم تمهیدات تهدیدات، و فشارها برابر در باید نیز کشور شود، اقتصاد واکسینه ها بیماری مقابل در انسان است

 .دهد ادامه خود حرکت به گذشته وتوانمندتراز کرده تبدیل فرصت به را اقتصادی تا تهدیدات .بیندیشد
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 و اهداف انقالب، پیروزی از بعد ایجاد می شود، همانندکشور ما  کشورها تنشی برای اغلب الملل بین اقتصاد ( در۶۲

است، همانند  بوده رو روبه جهانی استکبار های دشمنی و ها خصومت با همواره ایران، جمهوری اسالمی های آرمان

 وآگاهی حیاتی دارد اهمیت کشور برای کشور اقتصاد شکنی تحریم توان اساس این اقتصادی، بر مال تحریم هایاع

 .بردارند دست اقتصادی تحریم از که می شود موجب توانایی این از دشمنان

می  بموج توانایی این از دشمنان وآگاهی توسط مردم، کشور برای کشور اقتصاد شکنی ( افزایش توان تحریم۶۳

 .بردارند دست اقتصادی تحریم از که شود

 جای به نفتی های فروش فراورده سمت به حرکت و نفتی غیر صادرات افزایش مالیاتی، نظام اصالح بر ( تأکید۶۴

 می کند.  کمک کشور درآمدی منابع تنوع به خام نفت

 سمت به حرکت -نفتی غیر صادرات افزایش -مالیاتی نظام اصالح بر تأکید - کشور درآمدی منابع ( تنوع در۶۹

  خام نفت جای به نفتی های فروش فرآورده

 کشور تولید میزان هر به .است ناپذیر پایان و درونی منبعی دانش، بنیان ، به این دلیل که: دانش ( اتکاء به اقتصاد۶۹

 تولید دانش در سطح ودنب باالتر میزان به طرفی از.می شود محقق بیشتر اقتصادی مقاومت شود، بنا دانش برپایه

 فراگیر این، بر عالوه.شود می کشور اقتصاد نصیب بیشتری درآمد و بیشتر، آنها افزوده ارزش خدمات، و کاالها

 افزایش و ها هزینه کاهش کنندگان، تمامی تولید توسط آن کارگیری به و تولیدی سطوح تمام در دانش شدن

 .آورد می ارمغان به را ملی درآمدهای

 و فشارها از آن ناپذیری آسیب و اقتصاد سازی مقاوم -پیشرفت  اساسی عنصر عنوان به تولید توان رتقای( ا۶۶

 در شود،که کشورطوری طراحی درون تولیدات در  -ساختارها و بنیان های اقتصادی  تقویت -مختلف  های تکانه

جدید درعرصه ی تولید برای  های فرصت خلق  -گیرد  قرار استفاده مورد مختلف کشورهای توسط گسترده سطح

توجه به  –تولید  به منابع از حداکثری برداری بهره همچنین و مصرف زمان و کردن نوع، میزان بهینه -احاد ملت 

 اختیار در و درآمد و ثروت عادالنه توزیع -اقتصاد  سازی مقاوم برای مناسب ریزی برنامه -بنیان  دانش اقتصاد

تهدیدات  و فشارها برابر در سازی مردم مقاوم -مردم  عموم برای تولید منظور به برابر های فرصت قراردادن

 محصولی )تکیه به در آمدهای نفتی(  برون رفت از اقتصادهای تک -خارجی
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