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 بسمه تعالی

 (بودجه و مالیه دولتاقتصاد ) 4بخش از دومفصل  تشریحیسواالت 

 (فریدن اقتصاد گروه از کاری )

 سواالت ردیف

 مقدمه

 دولت ها برای مدیریت کالن کشور از چه ابزارها و سیاستهایی استفاده می کنند؟ – 1

از ابزارها و سیاست های مالی دولت ها برای مدیریت کالن کشور عالوه بر سیاست های پولی، جواب: 

 استفاده می کنند.

 درآمدها و مخارج خود، امور مالی کل کشور را مدیریت می کنند؟ بادولت ها معموال چگونه  - 2

میزان آن متفاوت است و بدین ترتیب با دولت ها برای اداره جامعه، مخارجی نیز دارند که جواب: 

 کشور را مدیریت می کنند.درآمدها و مخارج خود، امورمالی کل 

 یکی از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دولت کدام است؟ - 3

 میزان درآمد آنها جواب:

 تعریف بودجه

 دولت ها برای تحقق اهداف وانجام ماموریت های خود چند نوع برنامه دارند؟ - 4

 بلندمدت.سه نوع برنامه دارند؛ برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و جواب: 

 بودجه جزءکدام یک از برنامه های اجرایی دولت است؟ تعریف آن را بنویسید. - 5

بودجه یک برنامه کوتاه مدت یکساله است که  درآن منابع درآمدی و مخارج برنامه ای پیش بینی جواب: 

 مخارج و برنامه کار سال آینده است. –شده است؛ به عبارت دیگر بودجه سند پیش بینی درآمد 

 چه موقع با کسری بودجه مواجه می شویم؟ - 6

 هرگاه مخارج بودجه از درآمدهای آن بیشتر باشد با اصطالح با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.جواب: 

 اهمیت بودجه در چیست؟ - 7

کشور است؛ زیرا اهداف و برنامه های بودجه مهم ترین و اساسی ترین سند در دستگاه مالی و اداری جواب: 

کشور در آن سال، و مجوزهای قانونی دولت برای کسب درآمد و هزینه را تعیین می کند و نظم مالی کشور 

 را ممکن می سازد.

 به چه دلیل؟ مهم ترین و اساسی ترین سند در دستگاه مالی و اداری کشور کدام است؟ - 8

های کشور در آن سال، و مجوزهای قانونی دولت برای کسب درآمد و  زیرا اهداف و برنامهبودجه جواب: 

 هزینه را تعیین می کند و نظم مالی کشور را ممکن می سازد.

 بودجه= جواب:  یکی از مهم ترین ابزارهای کنترلی مجلس بر دولت چیست؟ - 9

 مراحل چهارگانه بودجه از زمان تهیه تا اجرا کدامند؟ - 10

 نظارت بر اجرای بودجه  – 4اجرای بودجه   – 3تصویب بودجه   – 2تنظیم و پیشنهاد بودجه  -1 جواب: 

 قوه مجریه= جواب:  در تمامی کشورها کدام نهاد مسئول تهیه و پیشنهاد الیحه بودجه است؟ - 11
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و توسط چه در جمهوری اسالمی ایران بودجه ساالنه کل کشور به موجب کدام اصل از قانون اساسی   - 12

 دولت= جواب:  نهادی تهیه می شود؟

 الیحه بودجه چیست؟ - 13

متن پیشنهادی بودجه را که توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به جواب: 

 مجلس  شورای اسالمی تقدیم می شود، الیحه بودجه می نامند.

 شود؟توضیح مختصری دهید.الیحه بودجه شامل چه مواردی می  - 14

شامل یک ماده واحده و چندین تبصره است.ماده واحده رقم کل درآمد ها و هزینه های یک سال را جواب: 

مشخص می کند و تبصره ها نیز ضوابط و مقررات خاص مربوط به چگونگی کسب درآمد و صرف هزینه های 

 پیش بینی شده را در بردارند.

 رها وظیفه تصویب بودجه را چه ارگانی بر عهده دارد؟امروزه در بیشتر کشو - 15

 مجلس نمایندگانجواب: 

 در کشور ما براساس قانون اساسی چه ارگانی وطیفه تصویب بودجه ساالنه کل کشور را عهده دار است؟ - 16

 مجلس شورای اسالمیجواب: 

 چه زمانی است؟ طبق قانون ، موعد تقدیم الیحه بودجه سال بعد به مجلس توسط دولت - 17

 تاآذرماه هرسالجواب: 

 نحوه اجرای بودجه چگونه است؟ - 18

پس از به تصویب رسیدن الیحه بودجه در مجلس شورای اسالمی، این الیحه به قانون بودجه تبدیل جواب: 

 می شود که در تمامی دستگاه های دولتی البته پس از تایید نهایی شورای نگهبان الزم االجراست.

 نظارت بر اجرای بودجه چگونه صورت می پذیرد؟ - 19

اگر چه بودجه یکی از اهرم های قوی هدایت اقتصاد جامعه است ، تصویب آن به تنهایی کفایت نمی جواب: 

 کند و مجلس شورای اسالمی، که تصویب کننده بودجه است، باید بر اجرای آن نیز نظارت کند.

 

 سند تفریغ بودجه چیست؟ - 20

ارقام بودجه به طور تخمینی تعیین می شود و در پایان سال پس از اجرای بودجه، تفاوت ارقام پیش  جواب:

بینی شده با مخارج واقعی تحقق یافته و درآمدهای واقعی وصول شده در سندی به نام تفریغ بودجه 

  مشخص می شود.

 ام ارگان می باشد؟تفریغ و نظارت بر حسن اجرای بودجه به عهده کد وظیفه ارائه سند - 21

 دیوان محاسباتجواب: 

 دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کند؟ و اعضای آن چگونه انتخاب می شوند؟ - 22

 زیر نظر مجلس شورای اسالمی فعالیت می کند و اعضای آن را مجلس انتخاب می کند.جواب: 

 طبق قانون اساسی چه می باشد؟مهمترین وظیفه و ماموریت دیوان محاسبات  - 23

این دیوان وظیفه دارد که به تمام حساب های وزارت خانه ها ، موسسات، شرکت های دولتی و سایر جواب: 

دستگاههایی رسیدگی کند که به گونه ای از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تا هیچ هزینه ای از محل 

 ود به مصرف برسد.اعتبارات مصوب تجاوز نکند وهر وجهی در محل خ
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 خزانه داری

 اهمیت و جایگاه خزانه داری در بودجه کشور را توضیح دهید. - 24

خزانه داری به عنوان یکی از ارکان اساسی و بسیار مهم مالی کشور، جایگاه ویژه ای در مدیریت جواب: 

قانون  53خزانه، اصل نظام بودجه و ساختارمالی جامعه و حاکمیت دارد. و به لحاظ اهمیت و جایگاه 

 اساسی جمهوری اسالمی به این موضوع اختصاص یافته است.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اهمیت و جایگاه خزانه در بودجه کشور چگونه  53مطابق اصل  - 25

 بیان شده است؟

ها در  کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختجواب: 

 حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

 اداره کل خزانه داری در کدام وزارت خانه قرار دارد و مدیر کل آن را چه کسی انتخاب می کند؟ - 26

اداره کل خزانه داری در وزارت دارایی و اقتصاد است و مدیر کل آن را وزیر اقتصاد تعیین می جواب: 

 کند.

 ولتدرآمدهای د
 مهمترین منابع درآمدی دولت کدام اند؟ - 27

درآمد شرکت های دولتی و سرمایه گذاری     – 2بهای کاال و خدمات ارائه شده از سوی دولت   – 1جواب: 

 مالیات ها و... – 4  استقراض    – 3

از کاالها و خدماتی که دولت به مردم ارائه می دهد و بهای آنها به عنوان منبع درآمدی دولت  برخی  - 28

 محسوب می شود را نام ببرید.

کاالها مانند آب مصرفی و سوخت های فسیلی و خدمات مانند خدمات پستی و انشعابات برق، گاز و جواب: 

 تلفن و ...

مد شرکت های دولتی و سرمایه گذاری می باشد در این باره یکی از منابع مهم درآمدی دولت، درآ - 29

 توضیح دهید.

دولت ها برای تامین درآمد گاهی به تاسیس شرکت های دولتی و یا سرمایه گذاری های تولیدی جواب: 

اقدام می کنندو تمامی درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات این شرکت ها به حساب های معرفی 

نه داری کل کشور واریز می شود.) البته به استثنای بانک ها ، بیمه های دولتی و برخی شده از سوی خزا

 سازمان های توسعه ای(

تمامی درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات دولتی به کجا واریز می شود؟و در این خصوص چه  - 30

 شرکت ها و سازمان هایی استثنا هستند؟

ی و برخی سازمان های توسعه ای مانند بنیاد مسکن ، جهاد سازندگی ، بانک ها ، بیمه های دولتجواب: 

 خرداد و ...15

 اری هایی می شود؟سرمایه گذاری های دولتی شامل چه سرمایه گذ - 31

شامل سرمایه گذاری های تولیدی، زیربنایی و اجتماعی می شود که اغلب اهداف اجتماعی و ملی  جواب:

  و درآمدزایی مستقیم ندارند.دارند. و در نتیجه سودآوری 

 در چه صورت دولت اقدام به استقراض می نماید؟ - 32
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اگر منابع درآمدی، تکافوی هزینه های دولت را نکند، دولت می تواند برای جبران کسری بودجه جواب: 

 خود از داخل یا خارج کشور استقراض کند.

 در چه صورت استقراض می تواند برای یک کشور راهگشا باشد؟  - 33

استقراض برای تامین هزینه های جاری، کار معقولی نیست. اما اگر وجوه قرض گرفته شده خرج جواب: 

 سرمایه گذاری و امور مولد شود، می تواند راهگشا باشد.

 بهترین راه استقراض و بدترین نوع آن کدام است؟ - 34

رین راه استقراض ، قرض گرفتن از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت است و بدترین آن بهتجواب: 

 استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی است که موجب افزایش نقدینگی می شود.

 استقراض)دریافت وام( از کشورهای دیگر و یا سازمان های بین المللی چه پیامدی دارد؟ - 35

 ور را فراهم می آورد.موجبات وابستگی کشجواب: 

در طول تاریخ یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها و یکی از ابزارهای موثر کسب درآمد برای دولت  - 36

 مالیات ها= جواب:  ها کدام است؟

 در چه صورت مالیات می تواند یکی از ابزارهای موثر در رفع نابرابری ها تلقی گردد؟ - 37

 عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.در صورتی که جواب: 

 دولت به دو دلیل از مردم مالیات می گیرد آن دودلیل را بیان کنید. - 38

اول اینکه دولت بهای برخی از کاالها و خدمات عمومی ) مانند امنیت( را مستقیما از شهروندان جواب: 

 پردرآمد را وظیفه خود می داند.دریافت نمی کند. دوم ، رفع نابرابری بین افراد کم درآمد و 

 تعریف مالیات را بنویسید. - 39

تمامی وجوهی که دولت طبق قانون بابت تامین اهداف مورد نظر خود یعنی، تامین بهای برخی جواب: 

کاالها و خدمات ارائه شده به مردم و رفع نابرابری ها از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می نماید، 

 مالیات نام دارد.

 دی مالیات چه کسانی هستند؟ومنظور از پرداخت کننده یا م - 40

پرداخت کننده مالیات) مودی مالیات( اشخاص حقبقی و حقوقی هستند که طبق قانون به دالیل جواب: 

 کسب درآمد، سود، انتقال دارایی، ارث و نظایر آنها موظف به پرداخت مالیات هستند.

 چیست؟ مثال بزنید.معنا و مفهوم بارمالیاتی  - 41

گاهی اوقات مودی مالیات، پرداخت کننده اصلی و نهایی مالیات نیست و چه بسا ))بارمالیاتی(( را جواب: 

به دوش مصرف کننده منتقل کند؛ به طور مثال چون مسکن کاالی ضروری است، اگر دولت برای مسکن 

 قل می گردد و به وی اصابت می کند.استیجاری ، مالیات وضع نماید، بار مالیات بخ دوش مستاجر منت

 پایه مالیاتی چیست؟ - 42

آنچه را مالیات برآن وضع می شود، پایه مالیاتی می نامند. یا به عبارت دیگر یعنی اون عناوینی که جواب: 

 به موجب قانون مشمول پرداخت مالیات می شوند. مثال مالیات بر درآمد، عوارض اتومبیل و ...

 اانواع مالیات ه

 

 مالیات ها بر اساس پایه مالیاتی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. - 43

 مالیات غیر مستقیم – 2مالیات مستقیم   – 1به دونوع تقسیم می شوند: جواب: 
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 مالیات مستقیم را تعریف کنید. - 44

 مالیاتی است که به طور مستقیم از مودیان مالیاتی اخذ می شود.جواب: 

 مهمترین کاربرد مالیات مستقیم برای دولت چیست؟ به چه دلیل؟ - 45

در این نوع مالیات، دولت می تواند افراد پردرآمد و کم درآمد یا افراد ثروتمند و افراد فقیر را از جواب: 

 هم جداکند و فقط از گروه خاصی مالیات بگیرد؛ زیرا امکان انتقال بارمالیاتی آن کم است.

 عمده مالیات مستقیم را نام ببرید و برای آنها نمونه بیاورید.دو دسته  - 46

این نوع مالیات به انواع درآمدها تعلق می گیرد؛ مانند مالیات بر حقوق،  :الف( مالیات بر درآمد جواب: 

 اصناف، مالیات بر درآمد کشاورزی و امالک.  مالیات بر درآمد

همچون  –اعم ار منقول و غیر منقول  –واند به انواع دارایی : این مالیات می تب( مالیات بر دارایی و ثروت

 خانه، زمین، اتومبیل و... تعلق بگیرد.

 مالیات غیر مستقیم چیست؟ - 47

 مالیات هایی هستند که تحقق آن به رفتار یا فعالیت اقتصادی) مانند واردات یا خرید( بستگی دارد.جواب: 

 چه می باشد؟مشخصه اصلی مالیات غیر مستقیم  - 48

در این نوع مالیات، پرداخت کننده نهایی آن مشخص و معین نیست و امکان انتقال بارمالیاتی بسیار جواب: 

 زیاد است.

 انواع مالیات های غیر مستقیم کدامند؟ نام ببرید. - 49

یات بر الف( مالیات بر نقل و انتقال دارایی   ب( حقوق و عوارض گمرکی     ج( عوارض   د(مالجواب: 

 ( مالیات بر ارزش افزودهه فروش

 مالیات بر نقل و انتقال ذارایی را توضیح دهید. - 50

این نوع مالیات، هنگام معامالت دریافت می شود. همچنین بر نقل و انتقال دارایی افراد )پس از جواب؟ 

 نام دارد. "مالیات بر ارث"فوت آنها(به وراث تعلق می گیرد که در این صورت 

 حقوق و عوارض گمرکی چیست؟ مهمترین کاربرد آن مزایای آن چه می باشد؟ - 51

این نوع مالیات به کاالهای صادر یا وارد شده تعلق می گیرد. در واقع یک نوع مالیات بر تجارت جواب: 

خارجی است که عالوه بر ایجاد منبع درآمد برای دولت، می تواند یکی از ایزارهای سیاست گذاری تجاری 

 ه منظور کنترل صادرات و کاهش واردات نیز باشد.ب

 منظور از عوارض کدام نوع از مالیات ها هستند؟ - 52

انواع عوارض ها در زمره مالیات غیرمستقیم محسوب می شوند مثل عوارض مندرج در قبوض و جواب: 

 عوارض شهرداری و...

 ثال بزنید.شهرداری به چه منظور از مردم عوارض دریافت می کند؟ م - 53

مانند نظافت شهر، آسفالت خیابان ها ، ایجاد فضای  –شهرداری در مقابل خدماتی که ارائه می کند جواب: 

 وجوهی چون عوارض اتومبیل یا عوارض نوسازی دریافت کند. –سبز و... 

 مالیات بر فروش به چه کاالهایی تعلق می گیرد؟ - 54

مرحله خرده فروشی به دست مصرف کننده می رسد. در این نوع به کاالهایی تعلق می گیرد که در جواب؟ 

مالیات، فروشگاهها موظف هستند که مبلغ مالیات را جدا از قیمت کاال حساب کنند و در یک رقم جداکانه 

 البته با اطالع مصرف کننده دریافت نمایند.
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 اهداف دولت ها از گرفتن مالیات بر فروش را بنویسید. - 55

ها عالوه بر درآمد زایی، گاهی این نوع از  مالیات را با هدف افزایش هزینه یک رفتار ) مثل دولت جواب: 

 تا انگیزه افراد برای مصرف آنها کاهش یابد. مصرف دخانیات یا مصرف کاالی خارجی( وضع کنند

 مالیات بر ارزش افزوده جزء کدام دسته از مالیات ها به شمار می رود؟ - 56

 یر مستقیممالیات غجواب: 

 مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ - 57

نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف کاالها و خدمات است که چند مرحله ای و در هریک از مراحل جواب: 

 تولید و تکمیل تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده گرفته می شود.

 نکات مثبت مالیات بر ارزش افزوده را بیان کنید. - 58

انگیزه فرار مالیاتی را کاهش می دهد و از  –ن نوع مالیات  شفافیت مالیاتی را افزایش می دهد ایجواب: 

رهیز می شود؛ چرا که مالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبلی از مالیات بر فروش مالیات گیری چندگانه پ

 تولیدکننده بعدی کسر می گردد.

 

 خدماتی  را از پرداخت مالیات معاف می سازد؟ مالیات بر ارزش افزوده چه نوع کاالها و - 59

 کاالها و خدمات واسطه ایجواب: 

 انواع نرخ های مالیاتی

 

 انواع نرخ های مالیاتی را نام ببرید. - 60

 نرخ تصاعدی – 2نرخ ثابت       – 1جواب: 

 نرخ ثابت مالیات چیست؟ - 61

آنها کم و در این نوع مالیات، میزان مالیات پرداختی افراد متناسب با تغییر در نرخ درآمد یا دارایی جواب: 

 زیاد می شود؛ به عبارت دیگر، نرخ مالیات در مقادیر مختلف درآمد و دارایی ثابت است و تغییری نمی کند.

 

 طرز محاسبه مالیات با نرخ ثابت را با یک مثال نشان دهید. - 62

هزار  200میلیون ریال،معادل 20درصد باشد، فردی با درآمد ماهیانه  10اگر نرخ ثابت مالیات  اب:جو

هزار تومان مالیات خواهد  500میلیون ریال ،  50تومان مالیات می پردازد و دیگری با درآمد ماهیانه 

 پرداخت.

10تومان = 200000نفر اول = 

100
 تومان2000000×  

 

10تومان = 500000نفردوم = 

100
 تومان5000000×  

 

 نرخ تصاعدی مالیات را شرح دهید. - 63

کاهش درآمد یا در این نظام مالیاتی، نرخ مالیات با افزایش درآمد یا دارایی، زیاد و به عکس با جواب: 

با درآمدهای پایین تر  دارایی، کم می شود؛ به عبارت دیگر، افراد با درآمدهای بیشتر با نرخ بیشتر و افراد

 با نرخ کمتری مالیات می پردازند.
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 تصاعدی نسبت به نرخ مالیاتی کلی چیست؟  یمالیاتنرخ مزیت  - 64

نرخ تصاعدی مالیات در تعدیل درآمد و ثروت افراد جامعه موثر تر است و نسبت به نرخ ثابت جواب: 

 مالیاتی عادالنه تر است.

 نرخ تصاعدی را با یک مثال نشان دهید.طرز محاسبه مالیات با  - 65

جدول مالیاتی زیر مفروض است. مالیات پرداختی توسط دو نفر را که اولی ماهانه      ریال  و دومی      جواب: 

 ریال درآمد دارند، محاسبه کنید.

 درصد 5درآمدهای تا       ریال   با نرخ 

 درصد 8درآمدهای تا       ریال با نرخ 

 درصد  10ا      ریال با نرخ درآمدهای ت 

 درصد 12درآمدهای تا      ریال  و بیشتر با نرخ 

10×5500000=550000ریال  محاسبه: میزان مالیات پرداختی نفر اول = 

100
  =10

100
  ×5500000 

 

12=  672000و مالیات قابل پرداخت توسط فرد دوم = ریال 

100
  ×5600000 

 

 پیچیده تر  نرخ مالیاتی ) روش تصاعدی طبقه ای (چگونه عمل می شود؟در روش های محاسباتی  - 66

را با نرخ دیگری محاسبه می  در این روش بخش اول درآمد را بانرخ طبقه مربوطه و مازاد آنجواب: 

درصد 12درصد و صدهزار ریال مازاد ، با نرخ  10ریال با نرخ 5500000کنند؛ یعنی در مثال سوال قبلی 

 حساب می شود.

 

 های دولتهزینه 
 

 مخارج یا هزینه های عمومی چیست؟ مثال بزنید. - 67

دولت وظایف متعددی بر عهده دارد که برای آنها باید هزینه هایی را صرف کند؛ به این هزینه ها ، جواب: 

مخارج عمومی گفته می شود. برای مثال، وقتی دولت می خواهد کاالها و خدمات اساسی  مثل دارو یا 

آموزش و پرورش را به قیمت مناسب یا رایگان به دست مردم برساند، ناچار است بخشی یا همه هزینه های 

 آن را متحمل شود.

 دولتی یا عمومی کدامند؟)هزینه ها( انواع مخارج  - 68

 الف(هزینه های جاری یا عادی             ب( هزینه های سرمایه ای یا عمرانی     جواب:

 های جاری یا عادی به چه هزینه هایی گفته می شود؟هزینه  - 69

 هزینه هایی است که همیشه وجود دارد و  متناسب با سیاستهای دولت تغییر می کند.جواب: 

 به چه دلیل هزینه های جاری همواره سیر صعودی دارند؟ - 70

پیش ی آید که هزینه با توجه به رشد جمعیت و افزایش درآمد جامعه در طی زمان، کمتر مواردی جواب: 

 های جاری سیر نزولی داشته باشد.

 هزینه های جاری به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ - 71

 پرداخت های انتقالی – 3هزینه های اداری         – 2هزینه های کارکنان        – 1جواب: 
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 مواردی می شود؟ مثال بزنید.هزینه های کارکنان جزء کدام یک از هزینه های دولت است و شامل چه  - 72

جزء هزینه های جاری یا عادی ،  این هزینه ها شامل حقوق و مزایای تمام کارکنان و کارمندان جواب: 

ادارات دولتی و سایر نهادها و سازمان های کشوری و لشگری است که برای ارائه خدمات مختلف به مردم 

 ای نظامیان، معلمان، قاضیان و نمایندگان مجلس.به استخدام دولت در می آیند؛ مانند حقوق و مزای

 

 هزینه های اداری به چه هزینه هایی گفته می شود؟ مثال بزنید. - 73

هزینه هایی است که برای چرخش کار جاری ادارات ونهادها صرف می شوند؛ مانند هزینه های جواب: 

 قلم. حمل و نقل، اجاره، آب و برق، تلفن و ملزومات اداری مثل کاغذ و

 پرداخت های انتقالی در زمره کدام یک از هزینه های دولت به شمار می روند؟ - 74

 جزء هزینه های جاری یا عادی محسوب می شوند.جواب: 

 هدف دولت از پرداخت های انتقالی چیست؟ - 75

ایجادتوازن هزینه هایی است که دولت بالعوض و به صورت هدفمند به منظور تامین اجتماعی، جواب: 

 اجتماعی، رفع نابرابری ها، حمایت از تولید یا گروههای خاص پرداخت می کند.

 برای پرداخت های انتقالی چند نمونه مثال ذکر نمایید. - 76

پرداخت هایی که دولت  برای حمایت از تولیدکننده) یارانه تولید( و یا برای حمایت از نخبگان یا جواب: 

وادث طبیعی انجام می دهد. پرداخت به روستائیان تحت پوشش طرح شهید آسیب دیدگان ناشی از ح

رجایی و یارانه ای که دولت به منظور ثابت نگاه داشتن قیمت ها و عرضه کاالهای اساسی مثل نان، قند، 

 شکر و روغن نباتی به قیمت ارزان می پردازد، نمونه مثال های دیگری برای این پرداخت هاست.

 

 نه هایی گفته می شود؟ ای عمرانی یا سرمایه ای به چه هزیهزینه ه - 77

که صرف احداث بنا یا خرید کاالهایی می شود که با بقای اصل  به آن دسته از هزینه های دولتیجواب: 

 آنها مورد استفاده قرار می گیرند، هزینه های سرمایه ای دولت می گویند.

 ند مورد مثال بزنید.برای هزینه های سرمایه ای یا عمرانی چ - 78

هزینه هایی مانند هزینه های ساخت سدها، جاده ها، مدارس و بیمارستان ها، خرید ماشین آالتی جواب: 

مانند هموارساز و احداث کارخانه هایی همچون کارخانه پتروشیمی و فوالد سازی و... جزء هزینه های 

 سال است.سرمایه ای دولت به شمار می روند که عمر آنها بیش از یک 

 هزینه های سرمایه ای را چگونه می توان طبقه بندی نمود؟ - 79

 سرمایه گذاری های مولد       – 1جواب: 

 سرمایه گذاری های زیربنایی       – 2             

 سرمایه گذاری های اجتماعی – 3             

 مثال بزنید. سرمایه گذاری های مولد به چه هزینه هایی اطالق می گردد؟ - 80

این گونه سرمایه گذاری های دولتی باعث ایجاد و استقرار کارخانه ها  و صنایعی می شود که جواب: 

خدمات و کاالهای نهایی مورد نیاز مردم را تولید می کنند؛ مانند کارخانه های نساجی ، خودروسازی، 

 تراکتورسازی و مواد غذایی.
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 زیربنایی در چیست؟ مثال بزنید.اهمیت سرمایه کذاری های  - 81

به ثمر رسیدن سایر این گونه سرمایه گذاری ها باعث تقویت توان اقتصادی کشور می شود و برای جواب: 

فعالیت های اقتصادی بسیار ضروری است. مانند سرمایه گذاری ها در ساخت و ساز جاده ها، خطوط راه 

  وگاه و...آهن، شبکه های بزرگ آبرسانی، سدسازی، ساخت نیر

 وجه تشابه سرمایه گذاری های اجتماعی  و سرمایه گذاری های زیربنایی در چیست؟ - 82

سرمایه گذاری های اجتماعی همانند سرمایه گذاری های زیربنایی زمینه الزم تولید سایر کاال ها را جواب: 

 فراهم می سازد.

 برای سرمایه گذاری های اجتماعی مثال بزنید. - 83

 مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، آموزش عالی، امور فرهنگی و هنر.جواب: 

 اهمیت سرمایه گذاری های اجتماعی در چیست؟  - 84

 زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه های مختلف فراهم می سازد.جواب: 

 است؟ به چه دلیل؟مهم ترین سرمایه گذاری دولت، کدام سرمایه گذاری  - 85

به نظر می رسد که مهم ترین سرمایه گذاری دولت، سرمایه گذاری اجتماعی است؛ زیرا بدون جواب: 

دادن سایر سرمایه گذاری ها و کسب استقالل اقتصادی فراهم  مداشتن نیروهای متخصص و متعهد، انجا

 نخواهد شد.

چرا اقتصاددانان، هزینه های آموزش و پرورش و یا هزینه های علم و فرهنگ را نوعی سرمایه گذاری  - 86

 می دانند؟ 

 زیرا مستقیما باعث افزایش تولید کشور می شود.جواب: 

 عمده تفاوت کشورهای پیشرفته با کشورهای عقب مانده در چیست؟ -  87

های عقب مانده در درجه اول ناشی از میزان برخورداری از عمده تفاوت کشورهای پیشرفته با کشورجواب: 

سرمایه های انسانی و نیروهای متخصص و در درجه دوم به دلیل گسترش علم و فرهنگ و سرمایه اجتماعی 

 است.
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