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 بخش اول: آشنایی با اقتصاد

 فصل اول: اقتصاد چیست؟

 
 فًرستی از نیاز يای نادی ٍ غیرنادی انسان يا ارائٌ کنید.

 نیازيای نادی نانند نسکن، خَراک، پَشاک، انکانات رفايی، نسکن
 فرينگ، دین ٍ اخالقنیازيای غیرنادی نانند اننیت، احترام، نیازيای عاطفی، نیاز بٌ علو، ينر، 

 

 
 کٌ کنید بحخ ٍ فًرست، آن نتعدد نصارف از را خَد يای گزینٌ. قرار ديند شها اختیار در ٍالدین است نهکن کٌ است انکاناتی از یکی نايانٌ پَل

 دارد؟ تفاٍتی چٌ دیگران يای انتخاب با يای شها انتخاب
 -ی ٍرزشیخرید بلیط برای دیدن یک نسابقٌ -خرید بلیط سینها -تعهیر دٍچرخٌ -تًیٌ ی پَشاک -ب درسی ٍ کهک درسیخرید کتا -خرید لَازم التحریر
 -تعهیر کیف ٍ کفش -جهعیيای کالس فَق برنانٌ یا اردٍی دستٌتأنین قسهتی از يزینٌ -کهک بٌ نستهندان -خرید لَازم ٍرزشی -خرید نَاد خَراکی

 ٍ دٍستان ٍ... خرید يدیٌ برای نزدیکان
بًترین راى نصرف این پَل، این است کٌ از آن بتَانیو بیشترین استفادى را  کند ٍ پرداخت نبلغ نايانٌ نفًَم نحدٍدیت ننابع را ننتقل نی باید گفت

 از انتخاب خَد احساس پشیهانی نکنیو.نندی برای نا حاصل شَد، کنیو تا ضهن اینکٌ حداکحر رضایت
 

 
ٌٔ زندگی فردی، خانَادگی، اقتصادی ٍ اجتهاعی تًیٌ  ٍگَ کنید. ، ٍ در نَرد رٍش انتخاب خَد، گفتفًرستی از انتخاب يای پیِش رٍی خَد را در عرص

ی تخاب نهایندىان -انتخاب يهسر -انتخاب شغل -انتخاب نحل تحصیل دانشگاى ٍ نحل زندگی -انتخاب رشتٌ در دبیرستان ٍ دانشگاىبٌ عنَان نحال: 
 گذاری در بانک ٍ بَرس ٍ...انتخاب نسکن ٍ اتَنبیل ٍ سپردى -انتخاب خرید از فرٍشگاى -شَرای شًر ٍ شَرای نحل -نجلس ٍ رییس جهًَر

فتٌ ٍ بر اساس آن زنند. بٌ عبارتی، تعدادی از فاکتَريای نًو در انتخاب را در نظر گرنعهَالً افراد با تَجٌ بٌ عقالنیت نحدٍد دست بٌ انتخاب نی
 باشد، بٌ اصالح آن دست بزنند.نیديند کٌ البتٌ پس از انتخاب، دائهًا نسیر را بررسی کردى کٌ اگر انتخاب آنًا غلط انتخاب خَد را انجام نی

 

 
 نَفق کشَريای کند؟ نهی ندتی کَتاى يای انتخاب باشد، خَد تٍ درس ٍاقعی ننافع دنبال بٌ ای جانعٌ یا فرد اگر چرا کنید بحخ شدى، یاد يای نحال در

 اند؟ ایی کردىي انتخاب چگَنٌ
يای بلند ندت، ننافع زیاد، دائهی ٍ بلندندت جایگزین شَد، ٍلی در انتخابيای کَتاى ندتی، ننفعت کو، نَقتی ٍ کَتاى ندت کسب نیدر انتخاب

 گردد.نی
درآند چَب ببرد ٍ در دراز  زند، شاید در کَتاى ندت سَد کهی ازيا دست نیرٍیٌ از جنگلتخریب ٍ برداشت بی ی چَب بٌنحالً کشَری کٌ برای تًیٌ

شَد کٌ چندین برابر درآند فرٍش چَب باید ٍيَای آن ننطقٌ نَاجٌ نیندت با نشکالتی چَن، فرسایش خاک، تغییر اکَسیستو، تغییر اقلیو ٍ آب
 شَد.  يزینٌ کند تا این نشکالت رفع

گیرند ٍ پس از برآٍرد سَد ٍ زیان ير فعالیت در کَتاى ندت ٍ دراز ندت، دست بٌ آن کار ی فرصت را بٌ طَر دقیق در نظر نیکشَريای نَفق يزینٌ
  زنند.نی
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 نظر در با يهچنین .کنید پر خَد پیشنًاد با را ل خالینح. آٍرد عهل بٌ تَان نی يایی استفادى چٌ زنین از کٌ ديد نی نشان زیر، 31ی  صفحٌ شکل

 .تعیین کنید را خَد انتخاب فرصت يزینٌ ٍ کنید گذاری شهارى ترتیب بٌ آنًا را خَد، شًر يای اٍلَیت گرفتن
. باشد. انتخاب اٍل بستگی بٌ نیاز تَاند نَاردی چَن نعدن، پارک جنگلی، اتَبان، شًربازی، نهایشگاى، کتابخانٌ، گَرستان، بیهارستان ٍ..نحل خالی نی

تان ننطقٌ ير فرد، نتفاٍت است. نحالً اگر آلَدگی ننطقٌ بیشتر است، پارک جنگلی، اٍلَیت اٍل است، ٍلی اگر بًداشت ننطقٌ ضعیف است، بیهارس
 ینٌ دٍم خَايد شد.انتخاب ير یک از نَارد بٌ عنَان اٍلین گزینٌ باعخ از سدت رفتن نقدار ننافع گز باشد.اٍلَیت اٍل نی

 

 
 .بنَیسید نناسب جای در ٍ کنید پیدا را آنًا نهَنٌ طبق .است آندى زیر جدٍل در دريو طَر بٌ اقتصاد علو بحخ نَرد نَضَعات برخی

 ٍاردات ٍ  تَزیعت    -------ارز------ الف
 عرضٌ ع  قیهتق   بَدجٌب 
  تقاضات  درآند د اندازپسپ 
 نالیات م  -----نصرف--- م تَلیدت 

 بانکب  تَسعٌت  گذاریسرنایٌس 

 
 

 
 .گیرد نی قرار شها استفادٔى خانَادىٔ  نَرد ناى یک طَل در کٌ کنید فًرست را خدناتی ٍ يا کاال از نهَنٌ چند

 چای  ٍ... -آب -لبنیات -نیَى ٍ سبزیجات -نَاد خَراکی ٍ غذایی شانل خَارٍبار
 اجاق گاز ٍ... -ظرٍف آشپزخانٌ -النپ -ساعت -پردى -نیز ٍ صندلی -سهاٍر -بخاری -رادیَ -فرش ٍ نَکت -تلَیزیَن -لَازم ننزل: یخچال

 خهیردندان ٍ نسَاک ٍ حَلٌ -دارٍ -پَدر لباسشَیی -نایع ظرفشَیی -لَازم بًداشتی ٍ دارٍیی شانل: صابَن
 ای، حقَقی، حهل ٍ نقل، بانکی، بیهٌ، خدنات تعهیری، خدنات شًرداری، صداٍ سیها ٍ...س ٍ اننیت، نشاٍرىخدنات دیگر شانل: آنَزش، پلی

 

 
 ای نام ببرید. ی ٍاسطٌ پنج نَرد کاال

 ( پیچ ٍ نًرى; ( سنگ آين:ی تلَیزیَن ( صفح1ٌگیر تلفن (شهارى2( قطعات اتَنبیل اعو از الستیک ٍ کاربراتَر ٍ گلگیر 3
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ای کٌ در تَلید شَد یا نخی کٌ در تَلید پارچٌای کٌ بٌ نخ تبدیل نیرٍند؛ نحل پنبٌای کٌ در جًت تَلید کااليای دیگر بٌ کار نینَاد خام ٍ اٍلیٌ
-نختلف دیگر نَرد استفادى قرار نیگیرد ٍ يهچنین نَادی از قبیل آلَنینیَم ٍ سرب ٍ نس ٍ چَب کٌ در تَلید کااليای پَشاک نَرد استفادى قرار نی

 گیرد.
 

 
 ننابع ٍ انکانات چیست؟« قابلیت نصارف نتعدد» داشتن از ننظَر -3

تَان برای تَلید يای کشاٍرزی را يو نیتَان برای رفع نیازيای نختلف ٍ نتنَع استفادى کرد. نحالً زنینننظَر این است کٌ از ننابع ٍ انکانات نی
تَاند در فعالیت تَلیدی شرکت کند ٍ يو بٌ شکل نظانی در ی غذا در آن گندم کاشت یا نیرٍی کار يو نیَشاک بٌ زیر کشت پنبٌ برد ٍ يو برای تًیٌپ

 خدنات تأنین اننیت کشَر باشد.
 بزنند؟ دست انتخاب بٌ خَد يای خَاستٌ نیان در باید افراد چرا -2

يای باشند ٍ از طرفی نیازيای انسان نانحدٍد است. بنابراین، افراد بٌ ناچار باید در نیان خَاستٌر نحدٍد نیچَن ننابع ٍ انکانات در دسترس بش
 خَد بٌ انتخاب دست بزند ٍ از نیان نیازيای نانحدٍد خَد، آن گرٍى از نیازيایی را کٌ اٍلَیت بیشتری دارند، انتخاب ٍ بر طرف سازند.

 کرد؟ بینی پیش تَان جانعٌ نی اقتصادی زندگی در را نسائلی چٌ علهی، ٍشر کارگیری بٌ با شها نظر بٌ -1
نانند نیزان رشد ٍ تَسعٌ، نیزان تَلید کااليا ٍ خدنات، نقدار نیاز جانعٌ، رشد جهعیت، تَرم، بیکاری، سطح اشتغال، سطح رفاع، نیزان نسائلی 

 يا، چگَنگی تَزیع درآند ٍ...درآنديا ٍ يزینٌ
 کند؟ نظارت تَلیدکنندگان فعالیت بر تَاند نی چگَنٌ دٍلت شها نظر بٌ -:

تَاند تَلیدکنندگان را بٌ رعایت بعضی ضَابط ٍ قَانین نلزم کند؛ )نانند رعایت کردن اصَل بًداشت یا دٍلت بٌ عنَان یک نًاد قانَنی، نی
 کاال شَد ٍ بیکاری نیز کايش یابد.يایی را اعهال کند کٌ نَجب رٍنق تَلید یک استانداردسازی تَلیدات( ٍ نیز سیاست

 است؟ چگَنٌ اقتصاد بٌ نسبت اسالم دیدگاى چیست؟ اقتصاد  -;
ٍ نیازيای نادی  -کٌ نَارد استفادى نختلف دارند -ی بین ننابع ٍ عَانل تَلید کهیابيای بشر را بٌ صَرت رابطٌاقتصاد، علهی است کٌ انتخاب

 کند.يا، رفتاريای فردی ٍ جهعی انسان را ندیریت نینتخابنانحدٍد اٍ نطالعٌ ٍ با ارائٌ بًترین ا
کند انسان را از اسارت نادیات ٍ دل بستن بٌ دنیا برياند، ٍلی از طرفی، اسالم در باشد ٍ تالش نیدر اسالم ارتقای نعنَی ٍ خداگَنٌ شدن، اصل نی

. از نظر اسالم، تالش برای رفع فقر ٍ رسیدن بٌ رفاى ٍ تَانگری نادی پسندیدى کندداند کٌ اعتقادات انسان را تًدید نیدسترس نبَدن نعاش را خطر نی
ای دارد، انا عالٍى بر عقل، ٍجَد پیانبران ٍ دین برای رسیدن بٌ اقتصاد سالو ٍ کانل، است. بدین ترتیب از نظر اسالم، اقتصاد در زندگی ايهیت ٍیژى

 باشد.الزم نی
 است؟ ارتباطی چٌ جانعٌ سیاسی  فرينگی استقالل ٍ اقتصادی ٍضعیت بین  ->

 -اعو از اجتهاعی، سیاسی ٍ فرينگی -يای زندگی نللی جنبٌیکی از علل ايهیت رٍزافزٍن نسائل اقتصادی در جًان انرٍز، تأجیر عَانل اقتصادی بر يهٌ
پذیر است ٍ در نسیر پیشرفت حرکت کند، بسیار آسیبی کشَريای دنیا، پای بقیٌاست. کشَری کٌ ٍضعیت اقتصادی آن نابسانان است ٍ نتَاند پابٌ

ی خَیش را تعیین تَاند با اتکا بٌ فرينگ نلی خَد، نسیر آیندىای نهیگردد. چنین جانعٌيای گستردى دچار نیاز نظر اجتهاعی ٍ سیاسی بٌ بحران
ترین ابزار حفظ استقالل ت اقتصادی یک جانعٌ بٌ عنَان نًوگیرد. بنابراین پیشرفکند ٍ بٌ شدت تحت تأجیر فرينگ نًاجو غربی ٍ شرقی قرار نی

 آید.سیاسی ٍ فرينگی آن جانعٌ بٌ حساب نی
 شَد؟ نی تعیین چگَنٌ آن، بَدن تجهلی ٍ یا لَکس يهراى تلفن بَدن ضرٍری ٍ اساسی. بَد تجهلی کاالیی يهراى تلفن داشتن زنانی  -7

ی دیگر نتفاٍت است. در گذشتٌ کٌ ارتباطات ای بٌ جانعٌبٌ فردی ٍ زنانی بٌ زنان دیگر ٍ حتی جانعٌاینکٌ یک کاال ضرٍری یا تجهلی است از فردی 
هراى یک بٌ شکل کنَنی سریع ٍ دقیق نشدى بَد، تلفن يهراى یک کاالی تجهلی بَد، ٍلی در حال حاضر با پیشرفت بیشتر تکنَلَژی ٍ ارتباطات، تلفن ي

 کند.تن آن در زندگی اجتهاعی ٍ اقتصادی، آسیب ٍارد نیکاالی کانالً ضرٍری است کٌ نداش
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8 -  ٌٔ  کند؟ نی کهک بٌ نا درست گیری درتصهیو چگَنٌ اصل این است؟ چیزی چٌ بیانگر فرصت يزین
یو. نحالً اگر پَلهان را ابیانگر آن چیزی است کٌ از آن صرف نظر کردى ٍ بٌ عبارتی، آن را از دست دادى« ی فرصت از دست رفتٌيزینٌ»ی فرصت یا يزینٌ

ایو ٍ یا نحالً با تَانستیو ببریو، نحرٍم شدى)کٌ نحدٍد است( بٌ خرید لباس اختصاص دادیو، از خرید کتاب ٍ سایر نلزٍنات ٍ نفعی کٌ از آنًا نی
و يهزنان ير دٍ انتخاب را داشتٌ باشیو تَانیفرنگی را دیگر در آن نخَايیو داشت. باید تَجٌ داشت کٌ نا نهیانتخاب کشت گندم، ننافع کاشتن تَت

 ٍ بٌ ناچار باید از فًرست خَد یکی را انتخاب کنیو.
يایی را انتخاب کنیو کٌ در نقایسٌ گیری کنیو ٍ خَاستٌکند کٌ در جًت تخصیص ننابع ٍ انکانات خَد، درست تصهیوی فرصت بٌ نا کهک نیيزینٌ

 رزش انتخاب شدن را داشتٌ باشد.يای انتخاب نشدى از دست رفتٌ، ابا خَاستٌ
 .ببرید نام را الهللی بین ٍ کالن خرد، اقتصادی فعاالن - 9 

-يا ٍ ... تَلید نحصَالت ٍ یا نصرف آنًا ٍ نبادلٌ با یکدیگر نقش ایفا نیيا، انَاع نؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی، خیریٌيا یا شرکتافراد، خانَادى

 باشند.نی« ادفعاالن خرد اقتص»کنند. اینًا 
فعال یا بازیگر »کنند بٌ دٍلت کٌ برای ایجاد نظو ٍ انضباط ٍ نظارت بر عهلکرد اقتصاد یا تأنین برخی نیازيای عهَنی )نحل دفاع نظانی( فعالیت نی

 گَیند.نی« کالن
َريا )بازیگران کالن( با یکدیگر رٍابط ٍ نبادالت الهللی ٍ جًانی را در نظر بگیریو، کشی بیناگر در بررسی خَد از سطح جانعٌ فراتر برٍیو ٍ صحنٌ

 را دارند.« الهللیفعاالن یا بازیگران بین»تجاری ٍ اقتصادی دارند کٌ در اینجا نقش 
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 تىلید: دومفصل 

 
 .کنید فًرست نراحل را این کند؟ طی باید را نراحلی چٌ شَد، نصرف آنادىٔ  کاالیی ير اینکٌ برای
 شَد:برای تَلید اتَنبیل، نراحل نختلفی طی نینحالً 

يای يای فَالدی، د( حهل ٍرقٌب( حهل سنگ آين از نعادن بٌ نجتهع فَالدسازی، ج( تبدیل سنگ آين بٌ ٍرق  آينبرداری از نعادن سنگالف( بًرى
 سازی ٍ تبدیل آن بٌ قطعات نختلف بدنٌ اتَنبیلفَالدی بٌ کارخانٌ اتَنبیل

 گردد:  دیگر: برای تَلید یک نَع پارچٌ، نراحل زیر طی نینحال
 ی چًارم( تَلید پارچٌ.ی سَم( تَلید نخ، نرحلٌی دٍم( تَلید پنبٌ پاک شدى، نرحلٌی اٍل( کشت پنبٌ خام، نرحلٌنرحلٌ

 نحال دیگر: برای تَلید کتاب:
 بندی. ی چاپ ٍ صفحٌی کاغذ، يـ( نرحلٌی تًیٌی تًیٌ خهیر، د( نرحلٌ( نرحلٌبری ٍ تصفیٌ، جی چَبی تَلید چَب از جنگل، ب( نرحلٌالف( نرحلٌ

 

 
 .کنید بحخ (… نحلٌ ٍ نانَای ٍ سازان )ندرسٌ شناسید نی کٌ تَلیدکنندگانی يای انگیزى نَرد در

ز نردم، نعهَالً برای کسب سَد ٍ ننفعت است. البتٌ نباید از نظر دٍر داشت کٌ ی کااليا ٍ خدنات نَرد نیاانگیزى ٍ يدف تَلیدکنندگان از تَلید ٍ عرضٌ
کنند؛ نحل خدنت بٌ تری را کٌ جنبٌ نعنَی دارد، دنبال نیتر ٍ با ارزشبسیاری از تَلیدکنندگان کااليا ٍ خدنات، عالٍى بر کسب سَد، ايداف نًو

 داٍند ٍ رسیدن بٌ آرانش رٍحی.شَد ٍ کسب رضای خيهنَعان کٌ بٌ نَعی عبادت تلقی نی
ی خدنت تردید انگیزىی خدنات خَد چندان اعتنا نکردى ٍ بیباشد. صاحبان این حرفٌ بٌ سَد کسب شدى از طریق ارائٌاز نشاغل نًو، یکی نانَایی نی

 تر است.بٌ يهنَع در انتخاب این شغل بسیار نًو
کٌ تَلیدکنندگان ی نادی ٍ کسب سَد نعرفی کردیو، انا این بدان نعنی نیست یدکنندگان را انگیزىی انگیزى در تَلدر تَضیحات دادى شدى، عانل اٍلیٌ

يای يای غیرنادی ٍ فقط بٌ خاطر انگیزىی زیادی يستند کٌ تحت تأجیر انگیزىاند، بلکٌ عدىبرای اقدام خَیش، يیچ نحرک ٍ نشَقی دیگر نداشتٌ
سازان کٌ این شغل بٌ يیچ ٍجٌ سَد ٍ درآندی ندارد ٍ افرادی کٌ در این راى زنند؛ نانند ندرسٌی خدنات نیئٌنعنَی ٍ ارزشی دست بٌ کار تَلید ٍ ارا

 باشد.اند کٌ این عهل چیزی جز عبادت خداٍند نهیی این عهل خَد قرار دادىاند، خدنت بٌ يهنَعان ٍ آبادانی ٍ نَفقیت کشَر را سرلَحٌقدم گذاشتٌ
 

 
 آیا کنید تحقیق ٍ نراجعٌ، خَد تقلید نرجع عهلیٌ رسالٌ بٌ: اٍل فعالیت

شَد يو « صاحب تَلید»تَاند ی نراجع تقلید آندى کٌ عَانل انسانی يو نیی کلیٌی عهلیٌدر رسالٌ .شَد شریک زیان در تَاند نی انسانی عانل( الف
 د.تَاند دستهزد بگیرد ٍ در سَد ٍ زیان شریک نشَنی
تَاند نانند عَانل انسانی در نحصَل یا عایدی نًایی ابزار تَلید نانند تراکتَر نی شَد؟ شریک نًایی عایدی ٍ نحصَل در تَاند نی تَلید ابزار ( ب

 شریک شَد.
 .ديید پیشنًاد را يایی رايکار درس این نطالب اساس بر ٍ کنید نراجعٌ نقاٍنتی اقتصاد کلی يای سیاست از اٍل سیاست بٌ: دٍم فعالیت

ناپذیر است ٍ با اتکا بٌ يای داخلی ٍ خارجی آسیببنیان کٌ در برابر تًدیدات ٍ تکانٌاقتصاد نقاٍنتی، اقتصادی است پیشرفتٌ، نردنی ٍ دانش
شَد. ٍ تًدیدات نتَقف نهیيا کند ٍ با تحریويای بیرٍنی، نیازيا ٍ نشکالت اقتصادی را رفع نیيای داخلی ٍ استفادى از فرصتيا ٍ ظرفیتقابلیت

 بعضی از رايکاريا شانل:
 تَجٌ بٌ تَلید داخلی تَسط عَانل داخلی ٍ عدم ٍابستگی بٌ ننابع خارجی (3
 آنَزش نیرٍيای نتخصص جًت تأنین نیرٍی انسانی الزم برای تَلید (2
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 ی جرٍت جًت تَازی اقتصادیتَزیع عادالنٌ (1
 ٍری حداکحری ندیریت نصرف ٍ بًرى (:

 دیگر کٌ در بخش آخر این کتاب بٌ تفصیل بیان شدى است. ٍالبتٌ نَارد
 

 
ٌٔ  فرم یک: فعالیت  .کنید تکهیل فرضی طَر بٌ ٍ بررسی، را نالیاتی اظًارنان

 شَد: در اظًار نانۀ نالیاتی اطالعات گَناگَنی در نَارد زیر خَاستٌ نی
نحل ٍ تاریخ جبت شرکت، نحل اقانت قانَنی، نشخصات نحل فعالیت )دفتر نرکزی، شعبٌ، کارخانٌ، اطالعات فرد نالیات ديندى، نام شخص حقَقی، 

 گذار خارجی ٍ... نهایندگی ٍ...(، اطالعات يَیتی ندیرعانل، نجَزيای تأسیس، استًالک، اطالعات نربَط بٌ سرنایٌ سًانداران ٍ شرکا، سرنایٌ

 
 :بگیرید نظر در ار تَلیدی ٍاحد یک

 .دارد يایی يزینٌ چٌ تَلیدی ٍاحد این کنید تحقیق الف( 
ی خرید يزینٌ -ی کارگاىی خرید یا اجارىاند از يزینٌيای نختلفی دارد کٌ عبارتگیریو. این ٍاحد تَلیدی يزینٌیک ٍاحد تَلید کفش را در نظر نی

ی يزینٌ -ی آب ٍ برق ٍ تلفنيزینٌ -ی دستهزد ٍ حقَق ٍ پاداش کارگران ٍ کارنندانيزینٌ -نخ ٍ... ی خرید نَاد اٍلیٌ از قبیل چرم ٍيزینٌ -آالتناشین
يای جابت ٍ بعضی دیگر نیز يای یادشدى در اقتصاد تحت عنَان يزینٌکٌ بعضی از يزینٌ -ی استًالک سرنایٌيزینٌ -ياعَارض ٍ نالیات -حهل ٍ نقل

 شَند.ى نیيای نتغیر نانیدبٌ عنَان يزینٌ
 داد؟ افزایش را تَلیدی ٍاحد این سَد تَان نی چگَنٌ شها، نظر بٌ ب( 

 تَاند با تَجٌ بٌ نَارد زیر سَد خَد را افزایش ديد:این ٍاحد تَلیدی، نی
 عدم استخدام نیرٍی کار غیر الزم (3
 يای بًتر ٍ تکنَلَژی پیشرفتٌ در تَلیداستفادى از رٍش (2
 رٍی کاريای نیتَجٌ بٌ تخصص ٍ نًارت (1
 جَیی در نصرف نَاد اٍلیٌجلَگیری از ریخت ٍ پاش ٍ صرفٌ (:
 نظارت دقیق ٍ نستهر بر کار نیرٍی انسانی ٍ افزایش کهی ٍ کیفی تَلید (;
 بازاریابی )پیدا کردن بازار خَب برای فرٍش يرچٌ بیشتر کااليای تَلیدی( (>
 ًت رفع نشکالت ٍ نیازيای آنتَجٌ بٌ نسائل ٍ نشکالت نیرٍی انسانی شاغل در کارگاى ٍ کَشش در ج (7
 ی بیشتر در نیرٍی کارایجاد عالقٌ ٍ انگیزى (8
 يای ضهن کار ٍ ...يای شغلی نیرٍی کار از طریق آنَزشافزایش سطح دانش ٍ نًارت (9

 

 
 ؟ چیست تَلید  -3

 گَیند.لید نیگیرد، تَبٌ سلسلٌ اقداناتی کٌ برای تبدیل ننابع بٌ کااليای نَرد نیاز صَرت نی
ٌٔ  آیا -2  چرا؟ رسد؟ نی نصرف بٌ نستقیو صَرت بٌ شدى تَلید نحصَالت يه

گَنٌ نیست. چَن این نحصَالت تَسط رسد، انا نحصَالت سایر نؤسسات اینخیر؛ نحصَالت برخی نؤسسات بٌ صَرت نستقیو بٌ نصرف نردم نی
-د، خریداری شدى ٍ در جریان تَلید کااليا ٍ خدنات نصرفی نردم نَرد استفادى قرار نیکنننؤسساتی کٌ کااليا ٍ خدنات نَرد نیاز نردم را تًیٌ نی
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ی پَشاک نستقیهًا بٌ نصرف گذارند. نحالً نحصَل نؤسسات تَلیدکنندىگیرند. در ٍاقع، این نحصَالت بٌ صَرت غیر نستقیو بر نصرف نردم اجر نی
 بری ٍ یا نجتهع فَالدسازی این چنین نیست.بافی یا چَبی پارچٌرسند، انا نحصَل کارخانٌنی

 شَد؟ نی نحاسبٌ چگَنٌ ٍ چیست سَد -1
يایی، شَد. در نقابل چنین يزینٌای تَلید گفتٌ نیای برای تَلیدکااليا ٍ خدنات نختلف، باید نقداری پَل يزینٌ کند کٌ بٌ آن يزینٌيرچٌ تَلیدکنندى

-باشد، نیشَد. حال اگر نیزان درآند از يزینٌ بیشتر آٍرند کٌ بٌ آن، درآند گفتٌ نیَل بٌ دست نیتَلیدکنندگان با فرٍش نحصَالت خَد نقداری پ

 درآند-شَد:       سَد=يزینٌگَییو کٌ تَلیدکنندى از فعالیت خَد سَد بردى است کٌ بٌ این صَرت نحاسبٌ نی
 ديند؟ انجام نی اقداناتی چٌ خَد ندت بلند یا ندت کَتاى يای ضرر از جلَگیری برای تَلیدکنندگان -:

-کند با افزایش درآند ٍ کايش يزینٌشَد. بنابراین تالش نیی تَلید از درآند بٌ دست آندى بیشتر باشد، تَلیدکنندى نتحهل ضرر ٍ زیان نیاگر يزینٌ

ستخدام ٍ جلَگیری از ریخت ٍ پاش( ئَ يهچنین ٍری )نحل پريیز از اجَیی ٍ افزایش بًرىتَاند با صرفٌيا از ٍضع زیان دٍری کند. تَلیدکنندى نی
 بازاریابی برای نحصَالت بتَاند از جلَگیری کند.

 .ببرید نام را تَلید عَانل  -;
 ( سرنای1ٌ( نیرٍی انسانی 2( ننابع طبیعی 3
 چرا؟ دانست؟ تر نًو عَانل دیگر از را تَلید عَانل از یکی تَان نی آیا  ->

کران ٍ با ارزش طبیعت قابلیت استفادى تر است؛ چَن تا تالش ٍ کار انسان نباشد، ننابع بیبٌ سایر عَانل تَلید، نًو بلٌ؛ نقش نیرٍی انسانی نسبت
 شَد.ای حاصل نهیکنند ٍ سرنایٌپیدا نهی

 شَد؟ يا نی خانَادى نصیب يایی عنَان چٌ با پردازند نی تَلید عَانل خرید برای تَلیدکنندگان کٌ پَلی  -7
 نزد یا حقَق، سَداجارى، 

 شَد.اجارى بٌ ننابع طبیعی )نحالً زنین( پرداخت نی
 شَد.نزد یا حقَق بٌ کارگران ٍ کارنندان )نیرٍی انسانی( پرداخت نی

 گیرد.(گیرد )کٌ البتٌ گايی يو بٌ جای سَد، زیان بٌ صاحب سرنایٌ تعلق نیسَد کٌ بٌ صاحب سرنایٌ تعلق نی
 .ديید تَضیح شَد؟ سازنانديی تَاند نی َرتص چند بٌ کاری ٍ کسب ير  -8

کنند، صاحبان ی عَانل تَلید صاحب نحصَل يستند،  نحالً چند نفر کهٌ در یک زنین کار نیبٌ دٍ صَرت؛ گايی سازنان تَلید نشارکتی است ٍ يهٌ
پردازند ٍ عَاید را بین خَد تقسیو ٍ بٌ تَلید گندم نی کننداندازی نیزنین، بذر، تراکتَر ٍ نیرٍی کار يهٌ با يو، یک ٍاحد تعاٍنی کشت ٍ صنعت راى

 کنند.نی
ی صاحب تَلید است ٍ يای تَلید بر عًدىگايی يو نالکیت کسب ٍ کار تَلیدی نتعلق بٌ یک یا چند نفر است ٍ تهام ننافع، خطر )ریسک( ٍ يزینٌ

 گیرند.سایر عَانل تَلید، دستهزد یا اجارى نی
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 بازار: سىمفصل 

 
ٌٔ  ٍ یادداشت، سال نتفاٍت يای ناى در را خاص کاالی یک قیهت  .کنید بررسی را آن تقاضای ٍ نقدار قیهت رابط

 ی الف )اعداد تقریبی است(.نربَط بٌ خانَادى :9يای سال جدٍل تقاضای گَشت نرغ در ناى
 اسفند بًهن دی رآذ آبان نًر شًریَر نرداد تیر خرداد اردیبًشت فرٍردین ناى

 قیهت
 55>;  355; 755: 55;: 55:: 55;: 55>: 55>: 855: 555; 555; 255;  )ریال(

 نقدار تقاضا
 5 2 : ; ;/; ; : : 1/; 1 1 2 )بٌ کیلَ(

از فرٍردین شت نرغ ی نعکَس است. قیهت ير کیلَ گَی قیهت ٍ نقدار تقاضا برای کاالی نَرد نظر یک رابطٌشَد، رابطٌچنانچٌ از جدٍل استنباط نی
ی عَانل نرجر در تقاضا از قبیل ی الف رٍند افزایشی دارد )البتٌ فرض بر این است کٌ بقیٌتا آبان ناى رٍند کايشی دارد، ٍلی نقدار تقاضای خانَادى

ترین حد است، نقدار تقاضا در پایین درآند، قیهت سایر کااليا، قیهت کااليای نکهل نحل گَشت قرنز ٍ نايی ٍ... جابت باشد.( در ناى آبان کٌ قیهت
کیلَگرم(. از آذرناى تا پایان سال، قیهت، رٍند افزایشی دارد ٍ در نتیجٌ، نیزان تقاضا، رٍند کايشی دارد؛ بٌ طَری  ;/;باشد )در باالترین حد خَد نی

 رسد.ی الف بٌ صفر نیکٌ در اسفندناى نیزان تقاضای خانَادى

 
ٌٔ  ٍ کردى رسو دستگاى نختصات یک در را تقاضا ٍ عرضٌ يای ننحنی گاى آن. کنید کانل را زیر جدٍل  .کنید نشخص را تعادل نقط

 

 
 

 
 ديند؟ نی نشان خَد از رفتاری چٌ نعین، کاالی یک قیهت افزایش ينگام کنندگان نصرف ٍ َلیدکنندگانت  -3

یابد؛ بٌ عبارت دیگر، قیهت یک کاال ٍ نقدار خرید کنندگان کايش نیبا افزایش قیهت یک کاال، نیزان نصرف یا خرید یا تقاضای آن از سَی نصرف
کنند کنندگان سعی نیی نعکَس دارند. دلیل این انر آن است کٌ با افزایش قیهت یک کاال، نصرف، با يو رابطٌکنندگانی نصرف)تقاضا( آن بٌ ٍسیلٌ

ٌ( برآٍردى کنند یا در نصرف کاال صرفٌ  جَیی نهایند. نیازشان را با نصرف کااليای نشابٌ )کٌ قیهت آنًا افزایش نیافت
ی نستقیو دارند؛ زیرا ی آن با يو رابطٌیابد؛ بٌ عبارت دیگر، قیهت یک کاال ٍ نقدار عرضٌفزایش نیی آن ابا افزایش یک کاال، نیزان تَلید یا عرضٌ

 ی بیشتر کاال اقدام نهایند.کند کٌ بٌ تَلید ٍ عرضٌافزایش قیهت بٌ نعنی کسب سَد بیشتر است ٍ این انر، تَلیدکنندگان کاال را تشَیق نی
 .ببرید نام کاال ير خرید در را انکنندگ نصرف تصهیو بر نؤجر عَانل -2

کنندگان نسبت انتظارات نصرف -تحَالت در جانعٌ -قیهت سایر کااليا ٍ يهچنین نالیات -کنندىی نصرفذٍق ٍ سلیقٌ -درآند نصرف کنندى -قیهت کاال
 بٌ آیندى

 .ببرید نام کاال ير عرضٌ در را کنندگان تَلید تصهیو بر نؤجر عَانل -1
 بینی تَلیدکنندگانپیش -يای عَانل تَلید(يای تَلید )قیهتيزینٌ -السطح قیهت آن کا

 

 )بٌ کیلَ( نقدار عرضٌ )بٌ کیلَ( نقدار تقاضا )بٌ ریال( قیهت
155 15  75 
2;5 :5 <5 
255 ;5 ;5 
3;5 <5 :5 
355  75 15                

  

   

   

   

   

   

     
)    (

             
      )          (
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 گیرد؟ نی شکل زنانی چٌ ٍ چیست بازار -:
ٍضعیت  کنندگان( ٍ نیز ٍاکنش آنًا نسبت بٌ تغییراتکنندگان )تَلیدکنندگان( ٍ تقاضاکنندگان )نصرفی عرضٌبازار عبارت است از ارتباط نجهَعٌ

 شَد.کنندگان با تقاضاکنندگان نَاجٌ شَند ٍ بٌ نعانلٌ یا خرید ٍ فرٍش دست بزنند، بازار تشکیل نیعرضٌير زنان کٌ  اقتصادی
 شَد؟ نی عرضٌ کهبَد دچار شرایطی چٌ در ٍ عرضٌ، نازاد دچار شرایطی چٌ در بازار -;

باشد؛ در حالی کنندى نایل بٌ خرید یا تقاضای بیشتر از آن کاال نیتر از قیهت تعادلی باشد، نعهَالً نصرفدر شرایطیی کٌ قیهت یک کاال در بازار، پایین
گَییو کٌ در بازار آن کاال، کهبَد عرضٌ ٍجَد دارد. در شرایطی کٌ قیهت یک کاال در ی کهتر است. در این حالت نیکٌ تَلیدکنندى نایل بٌ تَلید ٍ عرضٌ

ی باشد؛ در حالی کٌ تَلیدکنندى نایل بٌ تَلید ٍ عرضٌنایل بٌ خرید یا تقاضای کهتر از آن کاال نیکنندى بازار باالتر از قیهت تعادلی باشد، نعهَالً نصرف
 کنند.کٌ در بازار آن کاال، نازاد عرضٌ ٍجَد دارد؛ زیرا گرٍيی از تَلیدکنندگان برای نحصَالت خَد خریدار پیدا نهی گَییوبیشتر است، در این حالت نی

 برسد؟ تعادلی حالت بٌ تَاند نی چگَنٌ است، عرضٌ کهبَد اردچ بازار کٌ ينگانی  ->
کنندگان نَفق بٌ خریدا کاالی تر باشد. در نتیجٌ، گرٍيی از نصرفافتد کٌ قیهت از سطح قیهت تعادلی پاییندر بازار ينگانی کٌ کهبَد عرضٌ اتفاق نی

شَد. افزایش قیهت باعخ االتری بپردازند ٍ این انر سبب افزایش قیهت کاال نینَرد نیاز خَد نخَايند شد. این گرٍى برای خرید کاال حاضرند نبلغ ب
کنندگان از نصرف خَد بکايند. پس در حالت کهبَد شَد کٌ از یک سَ، تَلیدکنندگان رغبت بیشتری بٌ تَلید نشان ديند ٍ از سَی دیگر، نصرفنی

ی بین عرضٌ ٍ یابد کٌ در آن، فاصلٌیابد. این افزایش قیهت تا سطحی ادانٌ نینیی بین عرضٌ ٍ تقاضا کايش رٍد ٍ فاصلٌعرضٌ، قیهت باال نی
 تقاضا از بین برٍد ٍ تعادل در بازار برقرار شَد.

 است؟ تفاٍتی چٌ رقابتی بازار ٍ انحصاری بازار بین -7
باشند. در ٍضعیت بتی تعداد فرٍشندگان یا تَلیدکنندگان زیاد نیدر بازار انحصاری یک کاال، فقط یک تَلیدکنندى یا فرٍشندى ٍجَد دارد، انا در بازار رقا

اب دارند ٍ انحصار، خریداران نجبَرند بٌ سراغ انحصارگر برٍند؛ زیرا انکان دیگری برایشان ٍجَد ندارد، انا در ٍضعیت رقابت، خریداران، قدرت انتخ
کند، ٍلی در بازار رقابتی، نیزان عرضٌ ٍ تقاضای بازار است کٌ بٌ ا انحصارگر تعیین نیتَانند بٌ سراغ ير فرٍشندى برٍند. در بازار انحصاری، قیهت رنی

 رسد.قیهت تعادلی نی
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 های اقتصادی آشنایی با شاخص: چهارمفصل 

 
بین نسئَالن ٍ نخبگان  تباى نحاسباتی درکند ٍ یا نَجب اش ایجاد نی يای غلط، ذينیت نادرست در بین نردم گايی در جنگ اقتصادی ارائٌ آنار

 را ارائٌ کنید. يایی نحال شَد. نی
يای  يا، نیزان صادرات ٍ ٍاردات، تَان اقتصادی دٍلت ٍ نلت برای فعالیت آناريای نادرست در نَرد نیزان تَلید کاال ٍ خدنات، سطح عهَنی قیهت

 . تَاند نَجب اشتباى نحاسباتی شَد تَلیدی ٍ... نی
% کايش داشتٌ است. آیا این کايش در حجو ٍ ٍزن بَدى است یا کايش بٌ قیهت جاری ٍ یا قیهت جابت بَدى 35ان نحال، صادرات این کشَر بٌ عنَ
 کنند، ٍلی این تَرم نسبت بٌ چٌ زنانی ٍ چٌ سالی گفتٌ شدى است.یا نحالً نیزان تَرم را اعالم نی است؟

 

 
ٌٔ  در  .بگذارید بحخ بٌ را آن يای علت شَد؟ نحاسبٌ نهی نّلی درحسابداری کٌ شَد نی انجام يایی فعالیت نَع چٌ اشه ننطق

يای قاچاق، زیرا فاقد  فعالیت -2شَد.   دار بٌ خاطر اینکٌ در قبال آن پَلی رد ٍ بدل نهی فعالیت زنان خانٌ -3آنَز است. بٌ طَر کلی: ی دانشبٌ عًدى
 کنند ٍ... تعهیرکاران ٍسایل نقلیٌ کٌ اتَنبیل خَدشان را تعهیر نی -1العات دقیقی از آنًا نداریو. نشرٍعیت است ٍ اط

 

 
 :کنید نحاسبٌ را کشَر این داخلی خالص ٍ ناخالص تَلید این تَلیدات، رقو بٌ تَجٌ با. است شدى تَلید سال یک ندت در زیر يای کاال کشَری، در

 ریال 255،555 تن ير قرار از تن 5: غذایی نَادّ 
 ریال 205550555 دستگاى ير قرار از دستگاى 5;1 آالت ناشین

 ریال 250555 عدد ير قرار از عدد 555; پَشاک
 ریال 505550555: شدى ارائٌ خدنات
 ریال 05550555; سال ير در استًالک

 نقدار کاال ٍ خدنات×ارزش يرٍاحد -ارزش کلی  
 غذایی تَلید شدىارزش نَاد 

 ارزش ناشین آالت تَلید شدى
 ارزش پَشاک تَلید شدى
 ارزش خدنات ارائٌ شدى

 ریال
 ریال
 ریال
 ریال

40 200,000 8,000,000  
350 2,000,000 700,000,000  
5,000 20,000 100,000,000 
40,000,000 

 تَلید ناخالص داخلی
 تَلید خالص داخلی

 ریال
 ریال

8,000,000 700,000 100,000,000 40,000,000 848,000,000  
848,000,000 5,000,000 843,000,000  
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 زیست يای تخریب کسر با اقتصاددانان دلیل يهین بٌ. شَد زیست نی نحیط تخریب نَجب صنعتی تَلیدات افزایش طریق از تَلید رشد گايی

  .کنید بحخ خصَص این در. نندک نی نحاسبٌ را سبز GDPتَلیدات،  کل از نحیطی
باشد ٍ نیزان تخریب نحیط زیست بٌ عنَان استًالک سرنایٌ بایستی در نظر گرفتٌ شَد؛ زیرا در ٍاقع، این تَلیدات شانل تَلیدات ناخالص داخلی نی

 زینی این سرنایٌ شَد.باشد ٍ بایستی بخشی از تَلیدات کشَر صرف جبران یا جایگی فیزیکی کشَر نیزیست بٌ عنَان سرنایٌنحیط
 

 
 .کنید نحاسبٌ جابت ٍ جاری يای قیهت بٌ را >319 سال کل تَلید ،3 جدٍل در

 >9قیهت در سال  >9نقدار تَلید در سال  کاال
 32 کیلَ 1255 سیب

 ;3 عدد 55;2 لَح فشردى
 

100)ٍاحد پَلی )ریال(     3200) (20 2500) 820,000 
 ریال. 75,900يای جاری برابر است با ( بٌ قیهت>319ساس، تَلید کل در سال سَم )بر این ا

ٌ( برابر با  :319ٍ بٌ قیهت جابت )با در نظر گرفتن سال   ديد.ریال است کٌ بٌ درستی، افزایش تَلید کل کشَر را نشان نی 820,000بٌ عنَان سال پای
 

 
 را خَدتان رٍزنرى زندگی در تأجیرگذار اقتصادی يای آنار از فًرستی نراجعٌ، ٍ خَد شًر عهَنی کتابخانٌ در آناری سالنانٌ یا یرانا آنار نرکز سایت بٌ

 .کنید تًیٌ
 يا، درآند سرانٌ ٍ... آناريای نربَط بٌ نیزان حقَق ٍ دستهزديا، نیزان سَد بانکی، نیزان تَرم، افت ٍ رشد قیهت

 

 
 .کنید بیان را نّلی حسابداری ٍ اطالعات ٍ آنار ايهیت دلیل -3

ی رٍند تغییرات ٍ یا نتایج يای اقتصادی ٍ يهچنین نطالعٌگیری فعالیتٍان بٌ ٍضعیت نَجَد ٍ اندازىبٌ کهک آنار ٍ اطالعات ٍ حسابداری نلی نی
 يای اقتصادی در جانعٌ دست یافت.سیاست

 چیست؟ تَلیدی فعالیت -2
ی کاال ٍ خدنات نَرد نیاز نردم بپردازد یا ارزش کااليا ٍ خدناتی را کٌ از دیدگاى حسابداری نلی، فعالیت تَلیدی عبارت است از: فعالیتی کٌ بٌ تًیٌ از

 قبل تًیٌ شدى است، افزایش ديد.
 شَد؟ نهی نحاسبٌ ای ٍاسطٌ يای کاال ارزش جانعٌ، کلّ  تَلید گیری اندازى در چرا -1

-ای صرفی ارزش کااليای ٍاسطٌی تَلید کل جانعٌ باید از نحاسبٌای در بطن کااليای نًایی است، پس در نحاسبٌکٌ ارزش کااليای ٍاسطٌاز آنجا 

ی ای در ٍاقع، دٍبار نحاسبٌ شدى است؛ یک بار بٌ صَرت بخشنظر کرد ٍ فقط کااليای نًایی را نحاسبٌ نهَد. در غیر این صَرت، ارزش کااليای ٍاسطٌ
 از ارزش کااليای نًایی ٍ یک بار يو بٌ صَرت نستقل.
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ٌٔ  برای -:  است؟ الزم شرایطی چٌ نّلی حسابداری در تَلیدی يای فعالیت نحاسب
شرط زیر  1گیرد کٌ دارای يای تَلیدی )اعو از تَلید کااليا یا خدنات( نَرد نحاسبٌ ٍ سنجش قرار نیدر حسابداری نلی فقط آن دستٌ از فعالیت

 اشند: ب
 بازار عبَر کنند )یعنی تَلیدکنندى، آنًا را در نقابل دریافت پَل بٌ نصرف کنندى تحَیل ديد.(از الف( 

 ننتًی شَند.« نًایی»يایی کٌ بٌ تَلید کاال یا خدنات ب( فعالیت
 يای تَلیدی از نَع قانَنی ٍ نجاز باشند )قاچاق نباشند(.ج( فعالیت

 شَد؟ نهی تَصیٌ زنانی چٌ ٍ شَد نی اقتصادی تَصیٌ تحلیل برای ناخالص يای نتغیر بٌ نسبت خالص يای نتغیر از استفادى زنانی چٌ -;
يای فیزیکی کشَر لحاظ شدى است، در يای استًالک را بر اساس عهر نفید نتَسط سرنایٌشَد کٌ بخَايیو يزینٌنتغیريای خالص زنانی بررسی نی

 تر از نتغیريای ناخالص است.کاربردی تر ٍنظر بگیریو ٍ این نتغیريا ٍاقعی
-ستفادى نیزنانی کٌ صرفًا بخَايیو نیزان درآند تَلیدی را در نظر بگیریو، از نتغیريای ناخالص نحل تَلید ناخالص نلی ٍ یا تَلید ناخالص داخلی ا

 کنیو.
ٌٔ ارزش در را افزٍدى ارزش رٍش دارد؟ ٍجَد کل تَلید نحاسبٌ برای رٍش چند ->  .ديید شرح جانعٌ تَلیدات لک نحاسب
آٍریو )چٌ بٌ دست زنیو ٍ تَلید کل را بٌ دست نیشَد، جهع نی( رٍش يزینٌ: گايی ارزش پَلی تَلیدات نًایی را آنجا کٌ بٌ خانَار فرٍختٌ نی3

 فرٍشندى نگاى کنیو ٍ چٌ بٌ دست نصرف کنندى(.
ی بازیگران ٍ فعاالن اقتصادی داخلی یا نلی، جهع شدى، يا(، درآند يهٌسَد ٍ اجارى ( رٍش درآندی: درآند کسب شدى بین عَانل تَلید )دستهزديا،2

 ديد.تَلید کل را تشکیل نی
ٍ شَد را با يو جهع زدى يای نختلف اقتصادی ایجاد نیيایی کٌ در نراحل نختلف تَلید در بخشيای افزٍدى( رٍش ارزش افزٍدى: نجهع ارزش1

 یو.کنتَلید کل را نحاسبٌ نی
ٌٔ  در قیهت افزایش از ناشی اشتباى از جلَگیری برای -7  کرد؟ چٌ باید اقتصادی، يای نتغیر نحاسب

يای نطلق، تصَیر خَبی از ٍاقعیت زیرا شاخصيای نسبی استفادى کرد؛ تَان از شاخصتر نتغیريای اقتصادی نیتر ٍ ٍاقعیبرای دستیابی تصَیر دقیق
 است: کنند. دٍ راى نتداٍلارائٌ نهی

 کنند، تا شاخص نسبی ساختٌ شدى.( یکی نتغیر نَرد نقایسٌ را برای تَلید نلی تقسیو نی3
ی بًتر بین دٍ کشَر ٍ یا یک کشَر در طَل زنان، درآند )یا تَلید( نلی را ( گايی يو عانل نَرد تَجٌ در حجو اقتصاد، جهعیت است. برای نقایس2ٌ

 سازد.را نی« درآند سرانٌ»خص نسبی با نام شاخص کنیو ٍ شابٌ جهعیت آن کشَر تقسیو نی
 ديد؟ نشان را آنًا رفايی یا ٍ تَلید تَان تَاند نی بًتر يا کشَر سرانٌ درآند چرا -8

بٌ ی سطح زندگی ٍ رفاى افراد آن جانعٌ زیرا درآند نلی ير کشَر بایستی در نقایسٌ با جهعیت آن کشَر سنجیدى شَد تا نعیار بًتری برای نقایسٌ
 دست بیاید.
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 نهادهای پىلی و نالی: دومبخش 

 پىلفصل اول: 

 
 از فلزی يای پَل این چرا کٌ کنید بررسی ٍ ببرید نام را است، گرفتٌ قرار نی استفادى نَرد نعانالت در گذشتٌ در کٌ فلزی، پَل چند تريا بزرگ راينهایی با

 .شد خارج دٍر
ٍ « دریک»گرفتٌ؛ یکی فلزی طال ٍ نقرى کٌ در ایران باستان )عًد يخاننشی( نَرد استفادى قرار نیيای یخی، دٍ نهَنٌ از پَلبر اساس شَايد تار

يای تاریخ گذشتٌ ایران بَدى است. يای فلزی نظیر اشرفی، عباسی، شايی، صناری ٍ قران نیز نهَنٌ پَلنام داشتٌ است. ضهنًا پَل« ِشِکل»دیگری 
شد ٍ از طرفی چَن جهعیت افزایش یافت ٍ نبادالت گسترش يا نیکهیابی فلزاتی نحل طال ٍ نقرى باعخ نحدٍدیت ضرب این گَنٌ سکٌ نحدٍدیت ٍ

پَل  تَانست این نیاز را برآٍردى سازد ٍ بٌ ناچار جَانع اقدام بٌ ابداع پَل دیگری کردند کٌ يهانيای فلزی نهیپیدا کرد، نیاز بٌ پَل بیشتر بَد کٌ پَل
يای پَلکاغذی )اسکناس( بَد. از طرفی، حهل ٍ نقل پَل فلزی نشکل بَد ٍ انکان استفادى از آن در نبادالت بزرگ، سخت ٍ دشَار بَد. بدین ترتیب، 

 فلزی از دٍر خارج شدند.
 

 
 .کنید بحخ نقد پَل جای بٌ نعانالت در اینترنتی ٍ ترٍنیکیپرداخت الک دیگر يای رٍش ٍ اعتباری کارت ٍ چک از استفادى نزایای نَرد در

شَد کٌ اٍالً، نشکل حهل ٍ نقل پَل نقل از جایی بٌ جای دیگر از بین برٍد. جانیًا انکان دستبرد ٍ استفادى از چک بٌ جای پَل نقد در نعانالت باعخ نی
شَد ٍ در نتیجٌ ی نردم، از فرسایش ٍ پارى شدن آن جلَگیری نیٌ ٍسیلٌدست شدن اسکناس ببٌسرقت پَل کايش یابد. جالحًا بٌ علت عدم دست

یابد ٍ این انر تأجیر نحبتی در نیزان اعتبارات يای بانکی افزایش نیشَد. سپردىیابد، نبادالت تسًیل نیی چاپ اسکناس برای دٍلت کايش نیيزینٌ
شَد کٌ اٍالً انتقال يای اینترنتی بٌ جای پَل نقد باعخ نیدى از کارت اعتباری ٍ دیگر رٍشی اقتصاد کشَر دارد. استفابانکی ٍ در نتیجٌ رشد ٍ تَسعٌ

 نبالغ بسیار آسان باشد، جانیًا سرعت انتقال باالست، جالحًا دقت انتقال باالست.
 

 
 اسهی؟ یا است ٍاقعی پَل ایش حجوافز این شها نظر بٌ. شَد نی تَّرم برٍز باعخ پَل حجو افزایش کٌ شد گفتٌ

 
شَد ٍ چَن در این حالت افزایش پَل بدٍن اینکٌ افزایش حجو پَل در صَرتی کٌ يهراى با افزایش حجو تَلید در جانعٌ نباشد، نَجب برٍز تَرم نی

 اضا نسبت بٌ عرضٌ، تَرم را بٌ دنبال دارد.تأجیری در افزایش تَلید داشتٌ باشد، فقط قدرت خرید ٍ تقاضای نردم را افزایش دادى ٍ این فزٍنی تق
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 داشت؟ نشکالتی چٌ ٍ نزایا چٌ پَل عنَان بٌ فلزات انتخاب  -3

ت ب گسترش تجارنزایا: فلزاتی نانند طال ٍ نقرى نٌ تنًا فسادناپذیرند، بلکٌ حجو کهی دارند ٍ حهل ٍ نقل آنًا بسیار آسان بَد. انتخاب این فلزات نَج
يای نختلف يایی از قبیل دریانَردی ٍ حهل ٍ نقل رٍنق گرفت. يهچنین باعخ تشَیق افراد بٌ فعالیتيا شد ٍ فعالیتدر داخل کشَريا ٍ بین نلت

 يای بزرگ را نیز فرايو ساخت.ی اندٍختٌ شدن جرٍتشد ٍ زنینٌ
ی پرداخت نناسبی نبَد؛ چَن حهل آن نشکل حجو زیاد، پَل فلزی ٍسیلٌدر نبادالت با  -ی در دسترس بشرنشکالت: نحدٍد بَدن نیزان طال ٍ نقرى

 بَد.
 شد؟ کاغذی پَل پیدایش نَجب عَانلی چٌ  -2

ی نبادلٌ بٌ يهراى داشت ٍ پَل فلزی کٌ پیش از این در نعانالت کَچک بسیار کارساز پیشرفت رٍزافزٍن جَانع انسانی، نشکالت جدیدی را در عرصٌ
يا برای حل این رٍ شد. بنابراین، انسانت اقتصادی ٍ جهعیت ٍ ظًَر نعانالت بزرگ ٍ گستردى بین افراد ٍ جَانع با نشکالتی رٍبٌبَد، در گذر تحنَال

 نشکالت، پَل کاغذی را ابداع ٍ در نعانالت خَد نَرد استفادى قرار دادند.
 دارد؟ نزایایی چٌ برای جانعٌ اسکناس جای بٌ اعتباری کارت ٍ تحریری پَل از استفادى شها، نظر بٌ  -1

شَد کٌ پَل نقد بین افراد کهتر رد ٍ بدل شَد ٍ بنابراین، افراد نجبَر بٌ حهل پَل نقد يهراى خَد استفادى از پَل تحریری ٍ کارت اعتباری باعخ نی
در نعرض فرسَدگی ٍ دست بٌ دست شدن یابد؛ چَن کهتر ی چاپ اسکناس جدید کايش نیيزینٌ -شَدنیزان پَل نقد در گردش کاستٌ نی -نیستند
تَاند بٌ افزایش اعتبارات کهک يای بانکی نیعدم کايش سپردى -یابددزدی ٍ سرقت پَل کايش نی -گیرد کٌ این خَد، کهکی بٌ دٍلت استقرار نی

 ی اقتصادی نَرد استفادى قرار گیرد.کند ٍ در جًت رشد ٍ تَسعٌنی
 يست؟ ارتباطی چٌ آن حجو ٍ پَل ارزش بین شها، نظر بٌ  -:

بٌ عبارت دیگر، ارزش حجو پَل باید با تَلید در جانعٌ تناسب داشتٌ باشد. يرچٌ حجو پَل نسبت بٌ تَلید در جانعٌ کهتر باشد، قدرت خرید پَل ٍ 
 )رابطٌ نعکَس( یابد.َل کايش نیشَد. انا اگر افزایش حجو پَل يهراى با افزایش تَلید نباشد، قدرت خرید پَل ٍ در نتیجٌ ارزش پپَل بیشتر نی

;-   ٌٔ  .کنید تحلیل ٍ تجزیٌ را پَل ارزش ٍ تَّرم رابط
شَد ٍ بالعکس؛ ٍقتی سطح ی نعکَس دارند؛ یعنی ٍجَد تَرم در جانعٌ باعخ کايش ارزش پَل نیپَل رابطٌيا( ٍ ارزش تَرم )افزایش قیهت

تَان نتیجٌ قدرت خرید خَد را از دست دادى ٍ ارزش ٍاحد پَل کايش یافتٌ است. پس نی يا افزایش یابد، بٌ نعنای این است کٌ پَل،عهَنی قیهت
يا افزایش یابد )تَرم(، قدرت خرید پَل ٍ در نتیجٌ ارزش پَل يا در جانعٌ بستگی دارد. اگر قیهتگرفت کٌ قدرت خرید پَل بٌ سطح عهَنی قیهت

 ٌ نعنای این است کٌ قدرت خرید پَل ٍ ارزش پَلی افزایش یافتٌ است.يا کايش یابد، بیابد ٍ بالعکس؛ اگر قیهتکايش نی
 شَد؟ نی جانعٌ در تَّرم ایجاد نَجب صَرت چٌ در اسکناس نشر  ->

چَن در این حالت، نشر اسکناس بدٍن  تَاند سبب تَرم شَد.، نیيهاينگ نباشدٍ سطح اشتغال تَلید حجو اگر افزایش پَل در جانعٌ با افزایش 
ديد ٍ این فزٍنی تقاضا نسبت بٌ عرضٌ، تَرم را بٌ دنبال  تأجیری در افزایش تَلید داشتٌ باشد فقط قدرت خرید ٍ تقاضای نردم را افزایش نیاینکٌ 

 خَايد داشت.
 کارکنان خرید قدرت آیا تَّرم برٍز صَرت در کٌ ديید تَضیح. افزایش ديد را دٍلت کارکنان حقَق پشتَانٌ، بدٍن پَل خلق با دٍلت کنید فرض -7

 است؟ یافتٌ افزایش
ديد ٍ این فزٍنی خیر؛ چَن در این حالت با نشر پَل بدٍن اینکٌ تأجیری در افزایش تَلید داشتٌ باشد، فقط قدرت خرید ٍ تقاضای نردم را افزایش نی

 تقاضا نسبت بٌ عرضٌ، تَرم را بٌ دنبال خَايد داشت.
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 بانک: دومفصل 

 
 .ديید گزارش کالس بٌ را انداز پس حساب افتتاح چگَنگی

خَايد برای خَد یک حساب پس انداز در بانک داشتٌ باشد، بعد از نراجعٌ بٌ بانک، از نسئَل نربَطٌ تقاضای افتتاح حساب برای خَد  شخصی کٌ نی
خص کردى است، يهراى خَد داشتٌ باشد. بانک، نشخصات فردی کند. این شخص باید شناسنانٌ ٍ حداقل پَلی را کٌ بانک برای افتتاح حساب نش نی

خَايد اسنادی را انضا نهاید. فرد باید نهَنٌ انضای خَد )یا نشان ٍ  را در کارت نخصَص ٍ قرارداد نربَط بٌ این نَع حساب جبت نهَدى ٍ از فرد نی
، در نحل نخصَص کارت بانکی، جبت ٍ ارائٌ کند. بعد از آن، بانک نبلغ ديد نًر نخصَص خَد( را کٌ در نَقع برداشت از حساب نَرد استفادى قرار نی

کند ٍ بانک نیز  گذاری نی کند. بٌ این ترتیب فرد در بانک ٍ در حسابی بٌ نام پس انداز، سپردى گیرد ٍ بٌ حساب بانکی فرد ٍاریز نی ٍجٌ را تحَیل نی
ديد کٌ نشان ديندۀ نقدار سپردى گذاری اٍ در بانک ٍ  ای را بٌ شخص تحَیل نی دفترچٌشَد. در آخر، بانک  نعادل نبلغ سپردى بٌ فرد، بديکار نی

 حساب نربَطٌ است.
 

 
 .کنید گزارش کالس بٌ ٍ بپرسید است، کردى دریافت ٍام بانک از کٌ کسی از را ٍام دریافت نراحل

ای نبنی بر نیاز بٌ نبلغ نعینی ٍام برای تعهیر ننزل نسکَنی، ازدٍاج، خرید کاال یا ناشین ٍ... تنظیو ٍ الف( نراجعٌ بٌ بانک ٍ ارائٌ تقاضانانٌ: تقاضانٌ
کند. این کند ٍ شرایطی را نطرح نیی نانٌ، از نحل سکَنت ٍ نقدار ٍام نَرد نیاز، سؤاالتی نیديیو. ندیر بانک پس از نطالعٌبٌ ندیر بانک ارائٌ نی

 شرٍط شانل:
 کنیو.گذاری نیکنیو ٍ نقداری پَل بٌ عنَان سپردى در آن حساب ٍ برای ندتی نعین سپردىانداز در بانک باز نیاب پس( یک حس3
ی نن بٌ ی خسارت احتهالی کٌ نهکن است از ناحیٌکنیو کٌ بتَانند از عًدى( حداقل دٍ نفر بٌ عنَان ضانن ٍام ٍ بديی اینجانب، بٌ بانک نعرفی نی2

 َد، برآیند.بانک ٍارد ش
 ( دالیلی ارائٌ ديیو کٌ جابت کند تَانایی بازپرداخت ٍام را داریو کٌ بٌ صَرت اقساط نعین ٍ در سررسیديای نشخص بٌ بانک بپردازیو.1

 یکصديزار ریال در حساب یاد شدى الحسنٌ افتتاح کردى ٍ حداقل نبلغانداز قرضانداز: بانک یک حساب پسی افتتاح حساب پسنرحلٌب( 
 گیریو.ی نیزان سپردى در بانک بَدى، تحَیل نیديندىای کٌ نشاننهاییو ٍ دفترچٌ نیگذاری  سپردى

باشد ٍ یک نفر دیگر يا نیی تًیٌ ضانن ٍ نعرفی آن بٌ بانک: یک نفر بٌ عنَان ضانن کارنند کٌ دارای حساب جاری ٍ چک در یکی از بانکج( نرحلٌ
کنیو کٌ در فرصت باشد، بٌ بانک نعرفی نهَدى ٍ از دٍ نفر ضانن نعرفی شدى خَايش نیی کسب نیی پرٍانٌنیز بٌ عنَان ضانن کاسب کٌ دارا

ی ندارک الزم، اٍراق نربَطٌ را انضا نهایند. آنًا پس از نراجعٌ بٌ بانک در زنان نعین یک فقرى چک نعادل نعینی بٌ بانک نراجعٌ کردى ٍ ضهن ارائٌ
 شَد.ی ٍام ٍ سَد آن، سفتٌ از ٍام گیرندى دریافت نیکنند. ضهنهًا بٌ اندازىآن در ٍجٌ بانک صادر نی ی سَدنبلغ ٍام بٌ اضافٌ

بندی بانک، برای دریافت ٍام بٌ بانک کشد، طبق زنانرٍز طَل نیی دریافت ٍام: پس از طی نراحل فَق کٌ چندان سادى نیست ٍ چندین د( نرحلٌ
ای را بٌ فرد دادى تا نايیانٌ ٍ در سررسیديای نعینی کنند. سپس بانک دفترچٌم درخَاستی را بٌ حساب فرد ٍاریز نیيا نبلغ ٍانراجعٌ نهَدى ٍ بانک
 اقساط ٍام را بپردازند.

کٌ این  تضهنًا باید نتذکر شد کٌ نبلغی را کٌ بایستی در اقساط نعینی بٌ بانک بازپرداخت کرد، بیش از نبلغ ٍانی است کٌ از بانک دریافت شدى اس
يای کند ٍ قسهتی نیز يزینٌگذاران خَد تقسیو نیباشد کٌ قسهتی از این سَد دریافت شدى را بانک بین سپردىنبالغ اضافٌ، يهان سَد نبلغ ٍام نی

 شَد.بانک ٍ سَد خَدش نی
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 .رین کنیدته را آن صحیح پرکردن چگَنگی ٍ تًیٌ، رٍنَشت چک ٍ سفتٌ برگ یک از

  
 ی حساب ُپر شَد.تَضیح: در ير چک، جایی برای نبلغ، تاریخ ٍ در ٍجٌ چٌ کسی ٍ انضاء در نظر گرفتٌ شدى است کٌ باید تَسط دارندى

 نن اٍ پر شَد.ر سفتٌ نیز نبلغ، تاریخ، حَالٌ کرد، نام بستانکار، نام نتعًد ٍ نحل پرداخت در نظر گرفتٌ شدى کٌ بایستی تَسط فرد نتعًد ٍ ضادر ي
 

 
 .کنید ارائٌ کالس بٌ ٍ تًیٌ، گزارشی زنینٌ این داٍطلبانٌ در تَانید نی شها. کنند نی اقدام نشارکت اٍراق فرٍش بٌ يا بانک برخی

يا )نحالً شًردار ی تًران در نَرد طرح رداریی دٍلت یا شًی فرٍش اٍراق نشارکتی باشد کٌ تاکنَن چندین بار بٌ ٍسیلٌتَاند در زنینٌاین گزارش نی
گَنٌ اٍراق نشارکت از خَد يا بٌ نعرض فرٍش گذاشتٌ شد ٍ نردم استقبال خَبی برای خرید اینيای دٍلتی، از طریق بانکپل صدر ٍ ...( ٍ یا شرکت

ی آنًا بٌ رکتی را ننتشر کرد کٌ قبل از نَعد تعیین شدى يهٌيای خَد، اٍراق نشای طرحنشان دادند. بٌ عنَان نحال، اخیرًا ٍزارت نیرٍ برای تَسعٌ
 فرٍش رفت.

 

 
 .ديید تَضیح را ربَی غیر ٍ ربَی يای بانک ٍ نؤسسات تفاٍت -3

ای غیر ربَی درآند خَد را از يباشد. ٍلی بانککنند کٌ حرام نیگیرندى پَل اضافی یا ربا دریافت نیگری دارند ٍ از ٍاميای ربَی، حالت ٍاسطٌبانک
يای بانکی با پرداخت سَد بانکی يا تحت عقَد نجاز در فعالیتکنند. این بانکيای تَلیدی ٍ عهرانی کسب نیگذاری نستقیو در طرحطریق سرنایٌ

 شَد.کنند کٌ ربا تلقی نهیگذاران در قانَن، فعالیت نیالحساب یا قطعی( اعطایی بٌ سپردى)علی
 چیست؟ بانکی عهلیات در اعتبار َمنفً  -2

يای اقتصادی يا یا تکهیل پرٍژىاعتبار بانکی بٌ نعنی ایجاد تسًیالت نالی برای نشتریان است؛ بٌ عبارت دیگر، نبلغ ٍانی است کٌ برای انجام فعالیت
د کٌ بديی خَد را در سررسید قید شدى در اسناد بٌ بانک شَنپردازند ٍ در قبال آن، افراد یا نؤسسات نیز طی اسنادی نتعًد نیبٌ افراد یا نؤسسات نی

 بازپرداخت کنند.
يای تحریری )چک، سفتٌ ٍ...( تَانایی آن را دارند کٌ بٌ نردم ٍ نؤسسات  يای نقد نردم ٍ نیز انکان خلق شبٌ پَل يا با در اختیار داشتن پَل بانک

شَد، بٌ این نفًَم اعتبار  ات ٍ تَانایی بانک در عهلیات بانکی باعخ اعتهاد نردم بٌ آنًا نیبازرگانی ٍام ديند ٍ یا خدنات اقتصادی ارائٌ کنند. تعًد
 بانکی گَیند.

 .ببرید نام را يا بانک انَاع  -1
 : صرفا نقش اسان سازی نبادالت را دارند.( بانک تجاری3
 ديند. : بٌ فعاالن عرصٌ خاصی از اقتصاد خدنات ارائٌ نی( بانک تخصصی2
 گذاری ٍ نشارکت در زنینۀ تَلید است. : ٍاسطٌ سپردى گذاران برای سرنایٌگذاریک سرنایٌ( بان1
 ای است. يای عهرانی تَسعٌ : عهدتًا دٍلتی است برای تَسعۀ نناطق نحرٍم ٍ تأنین نالی طرحای( بانک تَسعٌ:
 يا را بر عًدى دارد. بانک : بٌ عنَان حاکو پَلی ٍ اعتباری کشَر، ٍظیفٌ حکهرانی ٍ نظارت بر( بانک نرکزی;
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 کنند؟ نی ارائٌ خَد نشتریان بٌ را خدناتی چٌ يا بانک  -:
( پرداخت بديی :( دریافت نطالبات، اسناد ٍ سَد سًام نشتریان ٍ ٍاریز بٌ حساب آنًا 1( نقل ٍ انتقال ٍجَى در داخل کشَر 2( خرید ٍ فرٍش ارز 3

ی قیهَنیت، ٍصایت ( انجام دادن ٍظیفٌ>ت ٍ نگًداریز سًام ٍ اٍراق بًادار ٍ اشیای قیهتی نشتریان ( قبَل انانا;نشتریان در صَرت درخَاست آنًا 
 ( دادن ٍام بٌ افراد ٍ نَسسات 7 ٍ ٍکالت برای نشتریان طبق نقررات نربَط.

 .ديید تَضیح را آنًا کاربرد ٍ بردى نام را اعتباری اسناد انَاع  -;
کند. صاحبان این نَع اسناد، نبلغ نَرد نظر را در ٍجٌ خَد یا ير کسی کٌ نایل يهانند پَل نقد در نعانالت عهل نی اسناد اعتباری دیداری )چک(:( 3

 کند.باشند، رٍی سند یادداشت کردى، بانک نیز نبلغا قید شدى را در ٍجٌ اٍ صادر نی
يا در نقابل اعطای ٍام، اسنادی را از ٍام گیرندى تقاضا کهتر است. بانک ( اسناد اعتباری کَتاى ندت: زنان بازپرداخت این دستٌ از اسناد، یک سال یا2

شَد نبلغ نعینی را در زنان نشخص شدى بٌ طلبکار )بانک( گَیند. سفتٌ، سندی است کٌ بٌ نَجب آن بديکار نتعًد نیکنند کٌ بٌ آن، سفتٌ نینی
 پرداخت کند.

يای اقتصادی خَد بٌ انکانات نالی نیاز ا نؤسسات خصَصی برای رفع نشکالت یا گسترش فعالیتبلندندت: در نَاقعی کٌ دٍلت ی( اسناد اعتباری 1
الحساب در فَاصل زنانی نشخص شدى، اصل طلب خَد کنند، نهکن است بٌ انتشار اٍراق نشارکت اقدام کنند کٌ افراد ضهن دریافت سَد علیپیدا نی

 گَیند.کشد، بٌ آن، اسناد اعتباری بلندندت نین بازپرداخت بیش از یک سال طَل نیکنند کٌ چَن زنارا در زنان سررسید دریافت نی
 .ديید تَضیح را پَل شبٌ خلق فرایند  ->

يا را برای ٍصَل بٌ بانک بر اگر بانک شرط کند کٌ ٍام افراد را بٌ جای پَل نقد بٌ صَرت چک یا کارت اعتباری بپردازد ٍ تهام کسانی را کٌ این چک
با  دانند، نجاب کند کٌ پَل نقد درخَاست نکنند ٍ در يهان بانک حساب باز کنند ٍ از خدنات چک یا کارت اعتباری استفادى کنند، در این صَرتگرنی

ک خارج تَاند بٌ ير تعداد ٍ بٌ ير نیزان کٌ بخَايد، ٍام ديد؛ زیرا پَل از گردش درٍن بانرٍ خَايیو بَد. بانک نیی ننحصر بٌ فردی رٍبٌپدیدى
 گَیند کٌ از چاپ پَل نتفاٍت است.نی« خلق اعتبار»یا « خلق شبٌ پَل»شَد؛ بٌ این فرآیند  نهی

 کنند؟ نی کسب درآند چگَنٌ يا بانک ، ربا بدٍن بانکی نظام در  -7
( يهچنین از طریق عقَد نجاز 2ند. کنيای تَلیدی ٍ عهرانی کسب نیگذاری نستقیو در طرحيای بدٍن ربا، درآند خَد را از طریق سرنایٌ( بانک3

 گذاری شرکت جَیند.تَانند بٌ اشخاص تسًیالت نالی اعطا کنند ٍ از این طریق بٌ طَر غیر نستقیو در سرنایٌ نی
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 بازار سرنایه: سىمفصل 

 
 .ببرید نام را دنیا نعرٍف بَرس چند

 ، بَرس شانگًای، بَرس دبیرس يلند )آنستردام(، بَرس فرانسٌ )پاریس(بَرس لندن، بَرس تَکیَ، بَرس نیَیَرک، بَ
 

 
 .کنید بحخ )ریسک( کهتر خطر ٍ بیشتر سَدديی جًت از نَارد این از یک ير دربارىٔ 

 نشارکت اٍراق خرید -3
يای نفید ٍ سَدآٍر اقتصادی گذاریيا ٍ سرنایٌنند، چَن در طرحکيای دٍلتی ٍ خصَصی ننتشر نیيا ٍ شرکتاٍراق نشارکتی کٌ دٍلت ٍ شًرداری

کنند ٍ لذا سَدآٍر يستند ٍ نیزان ریسک در آنًا کو است. بٌ خصَص اینکٌ در بیشتر گیرند، نشکلی را برای خریداران ایجاد نهینَرد استفادى قرار نی
 گردد.يای نعینی پرداخت نیسررسید شَد ٍ درنَارد سَدآٍری ٍ درصد سَد این اٍراق از قبل تضهین نی

 بانک در گذاری سپردى -2
ی خَد را در یک بانک با شرایط بًتر يهچَن اعتبار آن بانک، افراد بٌ جًت داشتن سَد نطهئن ٍ ریسک بسیار پایین، نبالغی از نَجَدی بالاستفادى

کنند کٌ سَد حاصلٌ از نَجَدی آنًا را بٌ صَرت قراردادی با افراد ننعقد نیيا کنند. این بانکنیزان سَدباالتر ٍ شرایط نکانی ٍ غیرى نگًداری نی
تَانند سَد پَلشان را برداشت کنند ٍ نَسانات بازار يیچ تأجیری در اصل نبلغ یا سَد آن نايانٌ یا چند ناى یک بار بٌ حساب افراد ٍاریز کردى ٍ آنًا نی

 ندارد.
 بَرس عضَ يای شرکت سًام خرید -1

يای عضَ بَرس بستگی بٌ اٍضاع اقتصادی کشَر ٍ ٍضعیت شرکت عضَ بَرس کٌ سًام آن خریداری سَدديی ٍ خطر در خرید سًام شرکت نیزان
یابد؛ چَن ارزش سًام حالت رٍنق اقتصادی، نعهَالً نیزان سَدديی افزایش نیشدى ٍ يهچنین نیزان عرضٌ ٍ تقاضای سًام در بازار بَرس دارد. در 

شَد. بنابراین در يای عضَ بَرس نیيای اقتصادی کشَر باعخ رکَد عهَنی در ارزش سًام شرکترٍد، ٍلی رکَد فعالیتبَرس باال نیيا در شرکت
 يای عضَ بَرس نیز ریسک ٍجَد دارد.خرید سًام شرکت

 

 
 .کنید نقایسٌ يو با جانعٌ اقتصاد در را بانک نقش ٍ بَرس نقش  -3

کنند، ٍلی در اقتصاد کشَريای انرٍز جًان، نخصَصًا در اقتصاد کشَريای بَرس ٍ يو بانک، نقش نًهی را در اقتصاد جَانع ایفا نیالف( يو 
 يا ايهیت بیشتری دارند.پیشرفتٌ، نقش بَرس

کنند ٍ از این بابت يو سَد زیادی نصیب فت نیی آن را پس از ندتی دریايا در ازای تأنین ٍام نَرد نیاز در نراکز تَلید ٍ تجاری، اصل ٍ بًرىب( بانک
گردد. انا در بَرس، نراکز تَلیدی ٍ تجاری ٍام نَرد نیاز خَد را بٌ طَر نستقیو از نردم ی باالیی نیشَد ٍ يو اینکٌ ٍام گیرندى نتحهل يزینٌبانک نی

شَد ٍ جانیًا اینکٌ نراکز تَلیدی ٍ تجاری برای بازپرداخت ٍام، يندگان( نیدکنند. در نتیجٌ این عهل، اٍالً سَد بیشتری عاید نردم )یعنی ٍامدریافت نی
 کنند.ی کهتری صرف نیيزینٌ

يای عضَ در ٍاحديای اقتصادی بیشتر از بانک است؛ زیرا در این صَرت، نردم در سرنایٌ ٍ سَد شرکتی نردم برای نشارکت ج( در بَرس، انگیزى
 شَند. بَرس شریک نی

ی کااليا ٍ خدنات نصرفی شَد، انا پَلی کٌ نردم کنند، نهکن است صرف تًیٌيای نردم بٌ نتقاضیان پرداخت نیيا از نحل سپردىبانک د( ٍانی کٌ
 شَد.تری در اقتصاد کشَر دارند( ننجر نیای )کٌ نقش نًوپردازند، عهدتًا بٌ تَلید کااليای سرنایٌيا نیدر بَرس برای خرید سًام شرکت
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 کند؟ جلَگیری يا قیهت شدید نَسان از تَاند نی چگَنٌ رسبَ -2
 کند.يا جلَگیری نیای از نَسان شدید قیهتشَد ٍ این انر بٌ نیزان قابل نالحظٌگذاری نیچَن در بَرس نعهَالً کااليا، سًام ٍ اٍراق بًادار قیهت

 گیرد؟ نی قرار نعانلٌ نَرد کااليایی نَع چٌ کاال، بَرس در -1
ای ٍ نَاد خام ٍ اٍلیٌ نحل گندم، جَ، قًَى، آين، نس، زغال سنگ، نفت، پنبٌ، چرم، ٍ برخی نَاد شیهیایی نَرد س کاال، بیشتر کااليای ٍاسطٌدر بَر

 گیرند.نعانلٌ قرار نی
 چیست؟ خزانٌ اسناد ٍ نشارکت اٍراق تفاٍت  -:

نايٌ ٍ یک سالٌ است ٍ کَپن بًرى ندارد. يهچنین در زنان فرٍش، دٍلت آنًا را شاسناد خزانٌ، اٍراق بًادار کَتاى ندت ٍ دارای سررسید سٌ نايٌ، ش
 فرٍشد.تر از نبلغ اسهی بٌ خریداران نیارزان

شَد. الحساب پرداخت نیسالٌ است. کَپن بًرى دارد کٌ بٌ صَرت علیٍ دارای سررسید یک سالٌ، دٍسالٌ تا پنج انا اٍراق نشارکت، اٍراق بًادار
 فرٍشد.در زنان فرٍش، دٍلت آنًا را بٌ قیهت ٍاقعی بٌ خریداران نیيهچنین 

 چرا؟ ندارد؟ )ریسک( خطر بًادار اٍراق از دستٌ کدام -;
 فرٍشد.تر از نبلغ اسهی بٌ خریداران نیگَنٌ اسناد را در زنان فرٍش، ارزاناسناد خزانٌ؛ زیرا دٍلت این

 شَد؟ نی ننتشر ننظَر چٌ بٌ نشارکت اٍراق ->
 در کشَر ، تَلیدی ٍ یا خدناتیيای عهرانیبٌ ننظَر تأنین اعتبار طرح
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 تىسعه اقتصادی: سىمبخش 

 رشد، تىسعه و پیشرفتفصل اول: 

 
ٌٔ  در شها از يریک  نقایسٌ يایتان کالسی يو يای فًرست با را خَد فًرست گاى آن. تَسعٌ است ٍ رشد بیانگر کٌ کنید فًرست را نَاردی خَد، ننطق

 .کنید
ی کّهی دارد، بیانگر رشد خَايند بَد. )در شَد ٍ جنبٌشَد، نَاردی کٌ صرفًا بٌ افزایش تَلید نربَط نیآنَزان تًیٌ نیی دانشدر فًرستی کٌ بٌ ٍسیلٌ

يا، افزایش باشد( انا نَاردی کٌ در آنح نهیگردد، نطر يا ٍ فنَن پیشرفتٌ کٌ باعخ افزایش تَلید نیاین حالت تحَالت کیفی ٍ استفادى از رٍش
ای اگر یک کارخانٌ ریسندگی بٌ جای گر تَسعٌ خَايد بَد. نحالً در ننطقٌباشد، بیانتر نیآٍری نناسبيای بًتر ٍ فنتَلید، در نتیجٌ استفادى از رٍش

ی رشد است ٍلی اگر ديندىبرابر افزایش یابد کٌ نشان 2کارخانٌ بٌ ناشین ریسندگی در نرحلٌ بعد استفادى کند، نهکن است تَلید این  :ناشین از  2
شَد ٍ يو تحَل کیفی بٌ ٍجَد آندى ناشین پیشرفتٌ با تکنَلَژی بًتر استفادى کند، يو تَلید زیاد نی 2ناشین قدیهی از  2يهان کارخانٌ بٌ جای 

 ی تَسعٌ است.ديندىاست کٌ نشان
 

 
 .کنید بررسی گذشتٌ سال پنجاى طی خَد خَیشاٍندان نیان در را نَارد این

 عهر طَل نتَسط ب( تحصیالت                                                سطح نتَسط الف(
 آنَز(ی دانش)بر عًدى

 -تَان آنًا را بٌ چًار گرٍى زیر دیپلوینی( نیتَضیح نَرد الف( برای بررسی نتَسط سطح تحصیالت خَیشاٍندان بزرگساالن خَد )در یک زنان نع
يای کٌ نجهَع ساليا در نظر گرفت. رٍش دیگر اینلیسانس ٍ باالتر تقسیو کرد ٍ تعداد افراد ير گرٍى را نشخص نهَد. نیانگینی را برای آن -دیپلو

بٌ دست آند، بیانگر زیر دیپلو ٍ  8نظر تقسیو کرد. بٌ عنَان نحال اگر ی خَیشاٍندان بزرگساالن خَد را در نظر گرفتٌ ٍ بر تعداد افراد نَرد تحصیلی يهٌ
اند، لحاظ بٌ دست آند، بیانگر دیپلو خَايد بَد ٍ الی آخر )در بررسی نتَسط سطح تحصیالت، خردساالنی کٌ ينَز بٌ سن تحصیل نرسیدى 32اگر 
 شَند.( نهی

گیریو. سن يهٌ اقَام فَت شدى در ی زنانی )یک سال یا بیشتر( را در نظر نییک دٍرىتَضیح نَرد ب( برای بررسی نتَسط طَل عهر خَیشاٍندان، 
خَیشاٍندان بٌ دست  کنیو، نتَسط طَل عهرکنیو ٍ بر تعداد افراد فَت شدى تقسیو نیی زنانی را در نظر گرفتٌ، نجهَع آنًا را حساب نیاین دٍرى

سال سن داشتٌ باشند،  :7سال ٍ دیگری  25يا طَل یک سال بٌ علل نختلف فَت کند ٍ یکی از آن نفر در 2خَیشاٍندان  نیانآید. نحالً اگر در نی

20خَايد بَد چَن  7:يا نتَسط طَل عهر آن 74  تر خَايد بَد.(تر در نظر بگیریو، بررسی دقیقی زنانی را طَالنی)ير چٌ دٍرى 472

 
 .کنید نقایسٌ باال در جدٍل نذکَر کشَريای گرٍى با را ایران کشَر بٌ نربَط آنار زیر سایت بٌ عٌنراج با

http://databank.worldbank.org 

 گرٍى کشَريا
 نتَسط درصد نرخ باسَادی بزرگساالن

 )بٌ طَر نتَسط(
 ٍنیر نَزادان نتَسط نرخ نرگ

 نفر( 3555ر ير )د
 نتَسط انید بٌ زندگی در آغاز تَلد

 سال 5;کهتر از  355بیش از  درصد ;1بیش از  کشَر در حال تَسعٌ 5;
 سال 78 بیش از  >کهتر از  درصد 3کهتر از  کشَر تَسعٌ یافتٌ 22

 سال :7 27بیش از  درصد >3 ایران

http://databank.worldbank.org/
http://databank.worldbank.org/
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ٌٔ  چرا -3 ٌٔ  ٍ رشد نبحخ نطالع  است؟ بسیار ايهیت دارای اقتصادی تَسع

 يای عهلی برای رفع نَانع پیشرفت این کشَريا، ارائٌ کند. کند علت تَسعٌ نیافتگی کشَريای تَسعٌ نیافتٌ را بیابد ٍ رٍش تالش نیچَن 
ٌٔ  یک تَلید -2 رشد  با کارخانٌ این شها، نظر بٌ. است ىبَد نَع يهان از دستگاى يزار نَد ،3187سال  در ٍ يزار يشتاد ، >318 درسال خَدرٍسازی کارخان

 چرا؟ تَسعٌ؟ یا است بَدى رٍ رٍبٌ
 رشد. چَن افزایش تَلید کارخانٌ، يهراى با بًبَد کیفی در تَلید یا فناٍری بًتر نبَدى است ٍ فقط جنبٌ کّهی داشتٌ است.افزایش 

 کنند؟ نی استفادى نعیاريایی چٌ از انسانی تَسعٌ نیزان گیری اندازى برای  -1
تَان نفًَنی کهی ٍ کیفی دانست. بنابراین برای تَسعٌ در کنار افزایش تَلید، بر تغییرات ٍ تحَالت کیفی دیگری نیز داللت دارد ٍ از این رٍ آن را نی

رسد. بٌ يهین دلیل در کنار درآند سرانٌ از نعیارتکهیلی دیگری نیز استفادى تعیین آن، استفادى از شاخص درآند سرانٌ بٌ تنًایی نادرست بٌ نظر نی
کٌ ترکیبی از چند شاخص نحل تَلید ناخالص نلی، نرخ باسَادی بزرگساالن، انید بٌ زندگی، دسترسی بٌ آب « H.D.I»ی انسانی شَد. شاخص تَسعٌنی

 شَد.گیری تَسعٌ استفادى نیشاخص نًهی برای اندازىنام ٍاجدان شرایط تحصیل در ندارس است، سالو ٍ نیزان جبت
 کرد؟ تَسعٌ استفادى گیری اندازى برای سرانٌ درآند نعیار از تَان نهی قطع طَر بٌ چرا  -:

د سرانٌ )کٌ یک گیری آن استفادى از شاخص درآنچَن تَسعٌ، عالٍى بر افزایش کهی تَلید، تغییرات کیفی را نیز بٌ يهراى دارد. بنابراین برای اندازى
 رسد.نعیار کهی است( بٌ تنًایی نادرست بٌ نظر نی

 کنیو؟ استفادى پیشرفت ٍاژى از تَسعٌ جای بٌ است بًتر چرا -;
ٍ يهچنین بٌ  يای بَنی ٍ نحلی کشَرياشَد، از سَی دیگر الگَيای تَسعٌ بٌ طَر نعهَل بٌ تفاٍتگايی تَسعٌ یافتگی نعادل غربی شدن تلقی نی

يای گَناگَن نحل ٍضعیت تاریخی، يا تَجٌ الزم را ندارند، در صَرتی کٌ در پیشرفت بٌ نَقعیتيای اجتهاعی آنفرينگ، باٍريا ٍ ارزشتاریخ، 
 شَد.جغرافیایی، سیاسی، طبیعی، انسانی، دینی ٍ در نًایت زنانی ٍ نکانی تَجٌ نی
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 فقر و تىزیع درآند: دومفصل 

 
 .کنید تحقیق بارى این در کند؟ برطرف را خَد اساسی نیازيای تَاند نی درآند نیزان چٌ با خانَادى یک ، کنید نی زندگی شها کٌ ای ننطقٌ در

 آنَز(ی دانش)بٌ عًدى
 تَاند نتفاٍت باشد.يای زندگی ٍ انکانات، این عدد نیدر ير ننطقٌ با تَجٌ بٌ يزینٌ

 

 
 .کنید تعیین را ديک ير سًو ،3 جدٍل در شدى نشخص درصديای با نطابق. ریال است 5;/555 نعادل نلی درآند نفرجهعیت، نیلیَن دى با کشَری رد

 جهعیت
 )نیلیَن نفر(

 ديک
 )درصد جهعیت کشَر(

 درصد درآند نلی
 نیزان درآند

 )نیلیارد ریال(
 2555 درصد : سًو ديک اٍل 3
 55;2 صددر ; سًو ديک دٍم 3
 1555 درصد > سًو ديک سَم 3
 55;1 درصد 7 سًو ديک چًارم 3
 55;: درصد9 سًو ديک پنجو 3
 55;: درصد 9 سًو ديک ششو 3
 555; درصد 35 سًو ديک يفتو 3
 555> درصد 32 سًو ديک يشتو 3
 55;7 درصد ;3 سًو ديک نًو 3
 55;33 درصد 21 سًو ديک ديو 3

 نیلیَن نفر 35
جهعیت  درصد 355

 کشَر
درصد درآند  355

 نلی
;5555 

 )نیلیارد ریال(
 

 
 .کنید ٍگَ گفت کالس نَرد در این در کنید؟ نی پیشنًاد جانعٌ در فقر رفع برای را رايکاريایی چٌ ، شها

ن از آن بٌ عنَان ابزاری در جًت تَزیع نجدد ٍ عادالنٌ تَاترین عانلی است کٌ نیتَضیح: بٌ ٍجَد آٍردن یک سیستو نناسب ٍ کارآند نالیاتی نًو
 درآند جانعٌ کهک کرد تا سطح زندگی خَد را ارتقا ديند. يای کو تَان بٌ ديک يا نی يهچنین با استفادى از یارانٌ درآند ٍ رفع فقر استفادى کرد.

 در یک نظام نناسب ٍ کارآند نالیاتی:
 باشد.سادى، رٍشن ٍ بدٍن پیچیدگی نیالف( قَانین ٍ ضَابط نالیاتی، صریحف 

 آندی نشخص بَدى ٍ بنابراین فرار نالیاتی بسیار کو است.ب( ننابع در
 يای نالیاتی در طبقات پایین درآندی ٍجَد دارد.يا ٍ بخشَدگیج( نعافیت

گذاران در این جًات، نعهَالً نرخ نالیاتی در سرنایٌيای تَلیدی ٍ صنعتی ٍ تشَیق گذارید( در نظام نناسب نالیاتی، بٌ ننظَر افزایش نیزان سرنایٌ
 شَد.اعهال نیسطح پایین 

 يای نربَط ايهیت دارد.يـ( تخصص ٍ تعًد کارکنان نالیاتی در ادارات ٍ سازنان
یان شد در بٌ ٍجَد آندن یک چٌ بای نعهَل است. نَارد فَق ٍ عَانلی نظیر آنيا استفادى از نرخ تصاعدی نخصَصًا تصاعد طبقٌٍ( در برآٍرد نالیات

 باشد.نظام نناسب ٍ کارآند نالیاتی ٍ در نتیجٌ کاايش فقر ٍ تَزیع عادالنٌ درآند در جانعٌ نؤجر نی
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 چیست؟ اجتهاعی رفاى نعیاريای -3

، بًداشت، آنَزش، اننیت، نسکن ٍ...( کايش فاصلٌ يا نحل نابرابری در برخَرداری از انکانات )آب سالودستیابی بٌ عدالت، کايش انَاع نابرابری
 يای درآندی، نابَد کردن فقر از نعیاريای رفاى اجتهاعی است.ديک

ٌٔ  بٌ کٌ را نعیاری ترین نًو  -2  . ديید تَضیح آن نَرد در ٍ ببرید نام شد، جانعٌ آگاى در اجتهاعی رفاى سطح از تَان نی آن ٍسیل
اجتهاعی یک جانعٌ، آگايی یافتن از ٍضعیت فقر ٍ تَزیع درآند در آن جانعٌ است، زیرا ير قدر فقر در  ىعیین سطح رفاترین نالک ٍ نعیار برای تنًو

 تر باشد، رفاى نردم آن جانعٌ بیشتر خَايد بَد.يا نناسبتر ٍ تَزیع درآندای کوجانعٌ
 کند؟ نی نشخص جانعٌ در را چیزی چٌ ٍ چیست فقر خط نعیار -1

، نبین این است قرار دارند. نعیار خط فقر در ير جانعٌ« خط فقر»يا از سطح حداقل نعیشتی نعینی کهتر باشد، زیر ٌ، افرادی کٌ درآند آندر ير جانع
باشد ٍ چٌ تعدادی نیز درآندشان بیشتر از این سطح تر از آن نیکٌ چٌ تعدادی از افراد جانعٌ دارای درآندی در سطح حداقل نعاش ٍ یا پایین

 کند.باشد. بٌ عبارت دیگر خط فقر ٍضعیت تَزیع درآند ٍ سطح رفاى را در جانعٌ نشخص نی ین
 .تَضیح ديید شَد؟ نی استفادى درآند تَزیع ٍضعیت سنجش برای نعیاری چٌ از  -:

گرٍى جهعیتی نساٍی تقسیو ی این نعیار، نردم کشَر را بٌ دى ياست. برای نحاسبٌ«ديک»یکی از نعیاريای سنجش ٍضعیت تَزیع درآند، شاخص 
ی جهعیت را درصد اٍلیٌ 35گیرد؛ بٌ عبارت دیگر، گرٍى اٍل، کٌ بندی این دى گرٍى، سطح درآند از کهترین بٌ بیشترین ند نظر قرار نیکنند. در طبقٌنی

يا در جانعٌ، نربَط بٌ سًو این ديکدرصد آخر بیشترین درصد درآند نلی را دارند. آناريای  35ديند، کهترین درصد درآند نلی ٍ تشکیل نی
 ديد.چگَنگی تَزیع درآند را نشان نی

 است؟ کدام کرد، نقابلٌ درآند تَزیع نابرابری با تَان نی آن با کٌ ابزاری ترین نًو  -;
 ت.ترین ابزاريای رٍیارٍیی با نابرابری تَزیع درآند اسبرقراری یک سانانٌ ٍ نظام نناسب ٍ کارآند نالیاتی از نًو

 چرا؟ کنند؟ تَجٌ عانلی چٌ بٌ باید تَسعٌ بٌ رسیدن برای اقتصادی ریزان برنانٌ  ->
ترین عانل تَلید، تَجٌ کنند ٍ در جًت اصالح تَزیع درآند بین افراد ٍ تأنین ریزان اقتصادی برای رسیدن بٌ تَسعٌ باید بٌ انسان بٌ عنَان نًوبرنانٌ

اجتهاعی نیرٍی انسانی، باعخ افزایش  -گذاری در جًت آنَزش ٍ تأنین اقتصادییند. چَن ير گَنٌ سرنایٌاجتهاعی نیرٍی کار کَشش نها -اقتصادی
ریزی برای رشد ٍ تَسعٌ ی درآند ٍ ٍجَد فقر گستردى، يرگَنٌ برنانٌشَد ٍ در شرایط تَزیع ناعادالنٌٍری نیرٍی کار ٍ باالرفتن درآند نلی نیبًرى

 نخَايد داشت.اقتصادی، تَفیقی بٌ يهراى 
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 ندیریت کالن اقتصادی: چهارمبخش 

 دولت و اقتصادفصل اول: 

 
 کنید. ٍگَ گفت جانعٌ در دٍلت تشکیل ضرٍرت نَرد در -3

شدى ٍ این نًاد احساس نی دار باشد،ی انَر جانعٌ را عًدىيای بشری بٌ ٍجَد آندند، نیاز بٌ نًادی کٌ ادارىدانیو از زنانی کٌ نخستین تهدننی
يای بعد بٌ تدریج شدند. در زنانی سالطین ٍ پادشايان ٍ... انتصاب نیٍسیلٌکردند ٍ با این کٌ بٌيا را انتخاب نینتشکل از افرادی بَد کٌ نردم آن

چٌ کٌ تشکیل دٍلت را بٌ تر شدى ٍ حال آنٍسیع يا بٌ ٍجَد آندند ٍ با گذشت زنان ٍ تغییر ٍ تحَالتی کٌ در جَانع بٌ ٍجَد آند، اقتدار دٍلتدٍلت
کند، يهان نیازی است کٌ برای ادارى انَر جانعٌ ٍ رفع نشکالت آن در نردم ٍجَد دارد. راستی اگر دٍلت نباشد، عنَان انری الزم ٍ ضرٍری نعرفی نی

ديد؟ کااليای يای زیربنایی را چٌ کسی انجام نیگذارییٌشَند؟ سرنايای اقتصادی ٍ فرينگ چگَنٌ اجرا نیشَد؟ سیاستجانعٌ چگَنٌ ادارى نی
 تَان یافت.يا نهیرسد اگر دٍلت نباشد، جَابی برای این قبیل سؤالبٌ نظر نی شَند؟عهَنی چگَنٌ تَلید نی

 کنید. نقایسٌ انرٍز ٍ گذشتٌ جَانع در را دٍلت اقتصادی نقش  -2
يا در يای استحنایی بَدى است. دٍلترنگ ٍ نحدٍد بٌ نَارد خاص ٍ حالتقایسٌ با انرٍز بسیار کويای گذشتٌ در نيا در زناننقش اقتصادی دٍلت

يا بٌ يای نربَط بٌ این فعالیتيا در نقابل دشهنان داخلی ٍ خارجی بَدند ٍ برای تأنین يزینٌتر حافظان نظو ٍ اننیت ٍ ندافع نلتگذشتٌ، بیش
يای انرٍزی عالٍى بر حفظ نظو ٍ ای دارند. دٍلتی اقتصاد، فعالیت بسیار گستردىيا در عرصٌنا انرٍزى دٍلتکردند. اآٍری نالیات اقدام نیجهع

بر عًدى  اننیت، ٍظایفی نظیر يدایت جانعٌ در نسیر رشد ٍ تَسعٌ اقتصادی، ایجاد اشتغال، نقابلٌ با تَرم ٍ حفظ جبات اقتصادی ٍ نظایر آن را نیز
 دارند.

 
ٌٔ  یا شًر در بیکاری يای علت نَرد در  .کنید تحقیق خَد زندگی نحل ننطق

ای تَاند جنبٌ ننطقٌتَاند بٌ علت شرایط نانتعادل باشد کٌ بر کل اقتصاد کشَر حاکو است ٍ يو نیبیکاری در شًر یا ننطقٌ نحل زندگی يو نی
آنَز گذارند کٌ ير دانشدر ير صَرت عَانل نختلفی در ایجاد این نشکل )بیکاری( تأجیر نیداشتٌ ٍ بٌ علت شرایط نانتعادل آن ننطقٌ خاص باشد. 

 ای از این عَانل عبارتند از:ی آن تحقیق کند. پارىی نحل زندگی خَد دربارىتَاند با تَجٌ بٌ ننطقٌنی
 ( رشد جهعیت ٍ عدم تناسب بین جهعیت ٍ انکانات شغلی3
 ی نَرد نظردیگر بٌ داخل کشَر یا داخل ننطقٌ رٍیٌ از نقاط( نًاجرت بی2
 يای اقتصادی شدى ٍ بیکاری را بٌ يهراى دارد.( رکَد اقتصادی حاکو بر اقتصاد کشَر کٌ باعخ رکَد فعالیت1
صنعتی ٍ کشاٍرزی ٍ  يایيای دیگر ٍ رشد ٍ تَسعٌ بخشگذاریگذاری، باعخ رٍنق سرنایٌگذاری در انَر زیربنایی، این نَع سرنایٌ( عدم سرنایٌ:

 شَد.يا با تَجٌ بٌ افزایش تقاضا برای کار، باعخ ازدیاد بیکاری نیگذاریبرد. طبعًا نبَدن این نَع سرنایٌخدناتی شدى ٍ سطح اشتغال را باال نی
 ( استفادى از رٍش اتَناسیَن در تَلید;
 ( عدم تعادل در اقتصاد>
 ی نیرٍی انسانی ٍ نیازيای شغلی جانعٌ.يا( بیکاری ناشی از عدم تناسب بین آنَزش7

 

 
 .کنید بررسی بارى این در دارد؟ ٍجَد يایی راى چٌ ، تَّرم با نبارزى برای

جَیی ٍ نبارزى ارىيا شناختٌ نشَد يرگَنٌ چيای آن را شناخت، زیرا تا علل افزایش قیهتيا، اٍل باید علل ٍ ریشٌبرای نبارزى با تَرم یا افزایش قیهت
 يا تَفیقی حاصل نخَايد شد.فایدى بَدى ٍ در کنترل قیهتبا تَرم بی
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( پایین آٍردن قدرت خرید جانعٌ ٍ کايش 2( باال بردن سطح تَلید ٍ عرضٌ کل 3تَان ٍارد عهل شد. بٌ طَر کلی برای نبارزى با تَرم از دٍ طریق نی
 گیرند.قتصاد جانعٌ، یکی از دٍ طریق یاد شدى ٍ یا ير دٍ نَرد تَجٌ ٍ استفادى قرار نیتقاضای کل، کٌ با تَجٌ بٌ شرایط حاکو بر ا

شَد. نحل يای نختلف ٍجَد دارد کٌ نتناسب با ٍضع اقتصادی ٍ بررسی انکانات جانعٌ، بًترین راى انتخاب نیبرای باال بردن سطح تَلید ٍ عرضٌ راى
 باال بردن سطح تَلید، افزایش ٍاردات ٍ...

يای نختلفی ٍجَد دارد کٌ دٍلت باید با تَجٌ بٌ نَقعیت ٍ شرایط اقتصادی جانعٌ برای پایین آٍردن قدرت خرید جانعٌ ٍ کايش تقاضای کل نیز راى
 بًترین راى را انتخاب کند نحل کايش حجو پَل در دسترس نردنف نحدٍد کردن ٍام ٍ اعتبارات بانکی، باال بردن نرخ نالیات ٍ...

 

 
 .کنید گٍَ  گفت کالس در ٍاحد این بَدن دٍلتی يای نَرد علت در. است خدنتی یا کاال کنندىٔ  تَلید کٌ ببرید نام را دٍلتی ٍاحد یک

 آنَزان(ی دانش)بٌ عًدى
شَد، ندازی یک ٍاحد تَلیدی یا خدناتی نیادار تأسیس یا راىگَنٌ کٌ قبال گفتٌ شد دٍلت بنابر عَانل ٍ شرایط نختلفی، خَد عًدىيهانتَضیح: 

گذاری در احداث بعضی از ٍاحديای چنین در شرایطی کٌ بخش خصَصی رغبتی بٌ سرنایٌگايی دٍلت برای کسب درآند اقدام بٌ این کار نهاید ٍ يو
کند. در نَاردی نیز کٌ گذاری نیاقدام بٌ سرنایٌی اقتصادی کشَر خَد تَلیدی یا خدناتی نشان نديد، دٍلت برای تأنین ننافع جانعٌ ٍ رشد ٍ تَسعٌ

 گیرد.سپردى بعضی انَر بٌ صالح ٍ نصلحت جانعٌ نیست دٍلت خَد تصّدی آن انَر را بر عًدى نی
صنایع ٍگَ کرد. بٌ عنَان نحال، دٍلتی بَدن یک نؤسسٌ نظیر تَان گفتحال با تَجٌ بٌ نَارد فَق در نَرد علل دٍلتی بَدن یک ٍاحد دٍلتی نی

گَنٌ صنایع نیاز دارند ٍ نعهَالً بخش خصَصی تَان آن را ندارد ٍ ی اٍلیٌ زیادی است کٌ تأسیس اینآين یا صنایع فَالدسازی بٌ خاطر سرنایٌذٍب
شَد. از طرفی درآند نیدار آن باشند، دٍلت عًدىی اقتصادی نفید نیيا جنبٌ زیربنایی داشتٌ ٍ برای تَسعٌگذاریکٌ چَن این گَنٌ سرنایٌدیگر این

 حاصل از آن نیز کهکی بٌ دٍلت است.
يا رقابت را باال بردى ٍ شَد ٍ خصَصی شدن بانکای نحل بانک اٍالً بٌ خاطر سَد ٍ ننافعی است کٌ از آن نصیب دٍلت نیدٍلتی بَدن نؤسسٌ

 خدنات را از حالت انحصاری در آٍردى است.

 

 
 .کنید کالس بحخ کردن( در دٍلتی غیر يای )رٍش جدٍل تکهیل دیگر يای یَىش نَرد در

 آنَز(ی دانش)بر عًدى
يای نختلف را تجزیٌ ٍ تحلیل کرد ٍ پس از بررسی نحیط آن سازنان ٍ در نظر گرفتن نقاط ضعف ٍ قَت ٍ تًدید ٍ فرصت ٍ نزایا تَان تهام حالتنی

 رد.بینی کيای نختلف را پیشٍ نعایب حالت
ال داد. رٍش دیگر این کٌ ترکیب خصَصی ٍ دٍلتی را در یک نحیط کَچک اجرا کرد ٍ نعایب ٍ نزایا را در نظر گرفت ٍ بعد از آن بٌ نحیط ٍاقعی انتق

 .تَان ٍاگذاری را آيستٌ انجام داد تا شرایط ير سالٌ بررسی شَد ٍ با گذشتٌ نقایسٌ گردد تا بٌ بًترین حالت نهکن رسیديهچنین نی
 يای دیگر بکايیو. يای غیر دٍلتی را افزایش ديیو ٍ از سًو دٍلت بٌ نفع بخش یا سًو ارقام ٍ درصديای نربَط بٌ بخش

 

 
 .کنید تًیٌ اقتصاد حَزى در نظام را کلی يای سیاست از فًرستی نصلحت تشخیص نجهع سایت بٌ نراجعٌ با
 نشارکت رساندن حداکحر بٌ ٍ کارآفرینی تَسعٌ ننظَر بٌ کشَر علهی ٍ انسانی يای سرنایٌ ٍ نالی ننابع ٍ انکانات کلیٌ سازی فعال ٍ شرایط تأنین - 3

 .نتَسط ٍ درآند کو طبقات نقش ٍ درآند ارتقاء بر تأکید ٍ جهعی يای يهکاری تشَیق ٍ تسًیل با اقتصادی يای فعالیت در جانعٌ آحاد
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 ٍ کشَر جًانی جایگاى ارتقاء ننظَر بٌ نَآٍری نلی نظام سانانديی ٍ کشَر علهی جانع نقشٌ اجرای ٍ سازی پیادى یان،بن دانش اقتصاد پیشتازی - 2 
 .ننطقٌ در بنیان دانش اقتصاد اٍل رتبٌ بٌ دستیابی ٍ بنیان دانش خدنات ٍ نحصَالت صادرات ٍ تَلید سًو افزایش

 نناطق بین رقابت بستر ایجاد اقتصاد، پذیری رقابت تقَیِت  کار، نیرٍی تَانهندسازی تَلید، عَانل َیتتق با اقتصاد در ٍری بًرى رشد قراردادن نحَر -1 
 .کشَر نناطق يای نزیت جغرافیای در نتنَع يای قابلیت ٍ ظرفیت کارگیری بٌ ٍ استانًا ٍ
 عدالت يای شاخص ارتقاء ٍ انرژی شدت کايش ٍری، رىبً ٍ اشتغال تَلید، افزایش جًت در يا یارانٌ سازی يدفهند اجرای ظرفیت از استفادى -: 

 .اجتهاعی
 آنَزش، ارتقاء طریق از انسانی سرنایٌ سًو افزایش با بَیژى ارزش، ایجاد در آنًا نقش با نتناسب نصرف تا تَلید  زنجیرى در عَانل عادالنٌ بری سًو -; 

 .تجربٌ ٍ کارآفرینی خالقیت، نًارت،
 در تنَع ایجاد ٍ رايبردی خدنات ٍ نحصَالت تَلید بٌ دادن اٍلَیت ٍ ،(ٍارداتی اقالم در بَیژى)اساسی کااليای ٍ يا ادىنً داخلی تَلید افزایش -> 

 .خاص ٍ نحدٍد کشَريای بٌ ٍابستگی کايش يدف با ٍارداتی کااليای تأنین نبادی
 (.کاال ٍ اٍلیٌ نَاد)تَلید کیفی ٍ کهی افزایش بر تأکید با رايبردی ذخایر ایجاد ٍ درنان ٍ غذا اننیت تأنین -7 
 ٍ کیفیت ارتقاء برای ریزی برنانٌ با يهراى داخلی کااليای نصرف ترٍیج ٍ نصرف الگَی اصالح کلی يای سیاست اجرای بر تأکید با نصرف ندیریت -8 

 .تَلید در پذیری رقابت
 بخش تقَیت در پیشگانی ٍ نلی اقتصاد در جبات ایجاد نلی، اقتصاد اینیازي بٌ پاسخگَیی يدف با کشَر نالی نظام  جانبٌ يهٌ تقَیت ٍ اصالح -9 

 .ٍاقعی
 :طریق از نحبت ارزآٍری خالص با ٍ افزٍدى ارزش تناسب بٌ خدنات ٍ کااليا صادرات از يدفهند  جانبٌ يهٌ حهایت -35 
 .الزم يای نشَق گسترش ٍ نقررات تسًیل - 
 .نیاز نَرد يای یرساختز ٍ ترانزیت ٍ خارجی تجارت خدنات گسترش - 
 .صادرات برای خارجی گذاری سرنایٌ تشَیق - 
 کشَريای با ٍیژى بٌ کشَريا با اقتصادی يای پیَند بخشی تنَع ٍ جدید، بازاريای ديی شکل صادراتی، نیازيای با نتناسب نلی تَلید ریزی برنانٌ - 

 .ننطقٌ
 .نیاز صَرت در ادالتنب تسًیل برای تًاتری نبادالت کار ٍ ساز از استفادى - 
 .يدف بازاريای در ایران سًو پایدار گسترش يدف با صادرات نَرد در نقررات ٍ رٍیٌ جبات ایجاد - 
 تأنین ٍ خدنات ٍ کاال صادرات تَلید، تسًیل ٍ گسترش پیشرفتٌ، يای فناٍری انتقال ننظَر بٌ کشَر اقتصادی ٍیژى ٍ آزاد نناطق عهل حَزى تَسعٌ -33 

 .خارج از نالی ننابع ٍ ٍریضر نیازيای
 :طریق از کشَر اقتصاد پذیری آسیب کايش ٍ نقاٍنت قدرت افزایش -32 
 .يهسایگان بَیژى جًان ٍ ننطقٌ کشَريای با نشارکت ٍ يهکاری گسترش ٍ رايبردی پیَنديای تَسعٌ - 
 .اقتصادی يای يدف از حهایت جًت در دیپلهاسی از استفادى - 
 .ای ننطقٌ ٍ الهللی بین يای سازنان ایي ظرفیت از استفادى - 
 :طریق از گاز ٍ نفت صادرات از حاصل درآند پذیری ضربٌ با نقابلٌ -31 
 .رايبردی نشتریان انتخاب - 
 .فرٍش يای رٍش در تنَع ایجاد - 
 .فرٍش در خصَصی بخش دادن نشارکت - 
 .گاز صادرات افزایش - 
 .برق صادرات افزایش - 
 .پترٍشیهی صادرات افزایش - 
 .نفتی يای فرآٍردى صادرات افزایش - 
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 بَیژى گاز، ٍ نفت تَلید يای ظرفیت تَسعٌ ٍ حفظ بر تأکید ٍ گاز ٍ نفت جًانی بازار در اجرگذاری ننظَر بٌ کشَر ٍگاز نفت رايبردی ذخایر افزایش -:3 
 .نشترک نیادین در
 نصرف شدت شاخص براساس)بًینٌ بازديی دارای کااليای تَلید تَسعٌ گاز، ٍ نفت صنعت ارزش زنجیرى تکهیل طریق از افزٍدى ارزش افزایش -;3 

 .ننابع از صیانتی برداشت بر تأکید با نفتی يای فرآٍردى ٍ پترٍشیهی نحصَالت برق، صادرات بردن باال ٍ( انرژی
 ٍ غیرضرٍر ٍ نَازی يای دستگاى حذف ٍ دٍلت اندازى ازیس ننطقی ساختاريا، در اساسی تحَل بر تأکید با کشَر عهَنی يای يزینٌ در جَیی صرفٌ ->3 

 .زاید يای يزینٌ
 .نالیاتی درآنديای سًو افزایش با دٍلت درآندی نظام اصالح -37 
 .نفت بٌ بَدجٌ ٍابستگی قطع تا گاز ٍ نفت صادرات از حاصل ننابع از نلی تَسعٌ صندٍق سًو  ساالنٌ افزایش -38 
 ... . ٍ ارزی تجاری، پَلی، يای حَزى در فسادزا يای زنینٌ ٍ يا فعالیت اقدانات، از جلَگیری ٍ آن سازی لوسا ٍ اقتصاد سازی شفاف -39 
 بٌ نقاٍنتی اقتصاد نشان اعطای ٍ نَلد اشتغال ٍ گذاری سرنایٌ کارآفرینی، ٍری، بًرى جرٍت، تَلید افزٍدى، ارزش ایجاد در جًادی فرينگ تقَیت -25 

 .زنینٌ این در جستٌبر خدنات دارای اشخاص
 .نلی رایج ٍ فراگیر گفتهان بٌ آن تبدیل ٍ ای رسانٌ ٍ آنَزشی علهی، يای نحیط در بَیژى آن سازی گفتهان ٍ نقاٍنتی اقتصاد ابعاد تبیین -23 
 :دارد نعهَل زیررا اناتاقد کشَر، انکانات يهٌ پَیای بسیج ٍ سازی يهاينگ با نقاٍنتی اقتصاد کلی سیاستًای تحقق برای است نکلف دٍلت -22 
 .نناسب اقدانات ٍ آفندی تَان بٌ دسترسی برای اقتصادی ٍ فنی علهی، يای ظرفیت بکارگیری ٍ شناسایی - 
 .دشهن برای يزینٌ افزایش ٍ تحریو يای برنانٌ رصد - 
 .خارجی ٍ داخلی يای اختالل ٍ نخاطرات ابربر در ينگام بٌ ٍ سریع فعال، يَشهند، ٍاکنش يای طرح تًیٌ طریق از اقتصادی نخاطرات ندیریت - 
 .بازار بر نظارت يای شیَى رٍزآندسازی ٍ گذاری قیهت ٍ تَزیع نظام سازی رٍان ٍ شفاف -21 
 .«آن ترٍیج ٍ داخلی نحصَالت کلیٌ برای استاندارد پَشش افزایش -:2 

 
 .کنید فًرست را دٍلت اقتصادی ايداف -3
 ( بًبَد تَزیع جرٍت ٍ درآند:( رشد ٍ پیشرفت اقتصادی 1يا ( جبات قیهت2انل ( اشتغال ک3
 کنند؟ نی تالش يا قیهت تحبیت برای يا دٍلت چرا  -2

شَد. بٌ دلیل افزایش قیهت کااليا ٍ خدنات یابد ٍ اقتصاد کشَر دچار اختالل نیچَن در ٍضعیت تَرم، قیهت کااليا ٍ خدنات بٌ سرعت افزایش نی
یابد. در این شَند ٍ در نتیجٌ، سطح رفاى عهَنی کايش نیرٍ نید کو درآند، جانعٌ برای تأنین کااليای نَرد نیاز خَد با نشکالت جدی رٍبٌافرا

 يا جلَگیری کند.شرایط تالش دٍلت بر این است کٌ تا حد نهکن از افزایش قیهت
 .کنید ذکر يایی َنٌنه یک ير برای ٍ ببرید نام را اقتصادی تحبیت يای سیاست -1

 شَد.يای نالی تقسیو نیيای پَلی ٍ سیاستسیاست تحبیت اقتصادی بٌ دٍ دستٌ سیاست
باشد، نحالً در باشد کٌ یکی کايش حجو پَل در گردش نیيای پَلی: از طریق بانک نرکزی برای کنترل حجو پَل ٍ حفظ ارزش آن نیالف( سیاست

باشد، نحالً ينگام رکَد اقتصادی برای تشَیق ديد ٍ دیگری افزایش حجو پَل در گردش نیيش نیينگام تَرم، حجو پَل در گردش را کا
 ديد.تَلیدکنندگان ٍ ایجاد اشتغال، حجو پَل در گردش را افزایش نی

 کنند.ن ابزار نتفاٍت عهل نیشَد ٍ در ينگام تَرم یا رکَد بستٌ بٌ شرایط ایيای نالی: از دٍ ابزار درآنديا ٍ نخارج دٍلت استفادى نیب( سیاست
ٌٔ  ٍ رشد در را دٍلت نقش  -:  .ديید تَضیح اختصار بٌ اقتصادی تَسع

يا با کشَريای تَسعٌ یافتٌ شَد، يدف نًهی ای کٌ باعخ کايش فاصلٌ آنٍ تَسعٌ اقتصادی برای کشَريای در حال تَسعٌ بٌ گَنٌدستیابی بٌ رشد 
يا در حرکت جَانع پیشرفتٌ بٌ سهت تَسعٌ تأجیر زیادی گَنٌ کٌ دٍلتديد. يهانرا تحت تأجیر قرار نیاست. نقش دٍلت در اقتصاد این يدف نًو 

گذاری ریزی ٍ سیاستتر برنانٌيا با جدیت تهام برای رسیدن بٌ رشد ٍ تَسعٌ بیشی انرٍزی نیز دٍلتاند، در اکحر کشَريای در حال تَسعٌداشتٌ
 کنند. نی
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 ياست؟ دٍلت نًو يای يدف از یکی فقر با نقابلٌ چرا -;
عٌ چَن از دیدگاى اقتصاددانان، رفع فقر ٍ حهایت از اقشار کو درآند، رايی برای گسترش تَسعٌ اقتصادی ٍ نیز حرکتی در جًت تسریع رٍند تَس

 ی يهٌ جانبٌ باشد.تَاند نانعی بر سر راى تَسعٌیافتگی جانعٌ است، زیرا فقر گستردى نی
ٌٔ  بر درآند تَزیع یچگَنگ تأجیر ->  .کنید تحلیل ٍ تجزیٌ را اقتصادی تَسع

َالً يرگَنٌ بین چگَنگی تَزیع درآند ٍ تَسعۀ اقتصادی رابطۀ نزدیک ٍ نعناداری ٍجَد داد. در شرایط تَزیع ناعادالنۀ درآند ٍ ٍجَد فقر گستردى، نعه
تَاند انگیزى  ع رٍبرٍ خَايد شد. ٍلی تَزیع عادالنٌ درآنديا ٍ کايش فقر نیریزی از طرف دٍلت برای پیشرفت جانعٌ ٍ تَسعۀ اقتصادی با نان برنانٌ

 قدرتهندی برای يهکاری ٍ نشارکت افراد جانعٌ در فرآیند تَسعۀ اقتصادی ایجاد کند.
 ديد؟ نی انجام يایی صَرت چٌ بٌ اقتصاد در را خَد يای فعالیت دٍلت  -7

 گذاری در  اقتصادنقررات ٍ سیاست ( ٍضع2( عرضٌ کااليا ٍ خدنات، 3بٌ دٍ صَرت 
 کند؟ دخالت در اقتصاد تَاند نی گذاری سیاست ٍ نقررات ٍضع طریق از چگَنٌ دٍلت -8

يای اقتصادی ٍ تأنین نصالح جانعٌ، نقررات دٍلت برای يدایت اقتصاد در نسیر نطلَب ٍ نَرد نظر خَد ٍ با يدف ایجاد نظو در عرضٌ فعالیت
کند. يهچنین لَایح قانَنی را بٌ نجلس شَرای يایی را طراحی ٍ با اجرای قَانین ٍ رايبرديای کالن کشَر، حکهرانی نیسیاستاجرایی خَد را ٍضع ٍ 

 شَد نحل قانَن نالیات، قانَن گهرک، قانَن بَدجٌ ٍ قانَن برنانٌ پنج سالٌ.کند کٌ پس از تصَیب نجلس بٌ عنَان قانَن ابالغ نیاسالنی ارائٌ نی
ٌٔ  در کارآند ٍ درست قَانینی تَاند نی ٍقت چٌ دٍلت -9  طراحی کند؟ اقتصاد زنین

تَاند قَانینی  دٍلت با در نظر گرفتن تصَیری از آیندى اقتصاد ٍ نشخص کردن ايداف آن ٍ يهچنین شناخت کانل از نسائل نختلف اقتصادی، نی
 کارآند طراحی کند.

 .ديید شرح اختصار اقتصاد بٌ در را غیردٍلتی خشب ٍ دٍلت بًینٌ ترکیب ٍ نردنی اقتصاد ايهیت -35
يای خصَصی ٍ تعاٍنی ٍ آفرینی ٍ نشارکت بیشتر بخشگذاران بٌ ضرٍرت اقتصاد نردنی ٍ نقشيای اخیر در کشَر نا تَجٌ جدی سیاستدر سال

ی اقتصاد بٌ يای خَد در عرصٌاز فعالیت يا جلب شدى است. دٍلت نلزم شدى است کٌ با ٍاگذاری بخش نًوعهَنی ٍ افزایش تَان ٍ اقتدار آن
% از اقتصاد کشَر بٌ بخش ;2سپردى طَر قانَن اساسی نطرح شدى است ٍ يهین ::يای اجرایی اصل يای غیر دٍلتی، کٌ در چارچَب سیاستبخش

فرايو سازد. این بٌ نعنای حرکت در  تعاٍنی، حضَر نستقیو خَد را در ندیریت ٍ نالکیت اقتصاد کايش بديد ٍ نَجبات تقَیت اقتصاد نردنی را
 نسیر دستیابی بٌ ترکیب بًینٌ از حضَر دٍلت ٍ نشارکت بخش غیر دٍلتی در اقتصاد کشَر است.
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 بىدجه و نالیه دولت: دومفصل 

 
 شَد؟ نَاجٌ نی نشکالتی چٌ با باشد، نداشتٌ بَدجٌ کشَر یا سازنان خانَادى، یک اگر
يای نختلف نتفاٍت است. يهچنین درآنديایی يایی ٍجَد دارد، کٌ نیزان این نخارج در ٍضعیتی ادارى خانَادى، سازنان یا کشَر نخارج ٍ يزینٌبرا

یندى چٌ تَان نتَجٌ شد کٌ نا در آبینی نیيا جًت دٍام بسیار نؤجر است. بٌ عبارتی با این پیشنیز ٍجَد دارد کٌ پیش بینی این درآنديا ٍ يزینٌ
 رٍ نشَیو.کند تا دخل ٍ خرج را با یکدیگر نتناسب کنیو تا در آیندى با نشکل رٍبٌٍضعیتی خَايیو داشت. يهچنین ٍجَد بَدجٌ، الزاناتی ایجاد نی

شَد،  رقرار نهیکند، در صَرت نبَدن بَدجٌ، نظو نالی در این نًاديا ب چَن بَدجٌ، سًو انَر نختلف در خانَادى، سازنان یا کشَر را نشخص نی
یابد ٍ  شَد. سطح رفاى ٍ اننیت کشَر کايش نی شَد ٍ این باعخ اختالل در ادارۀ خانَادى، سازنان یا کشَر نی يا ٍ چارچَب نخارج تنظیو نهی برنانٌ

 افتند. تَلیدات ٍ خدنات از رٍنق نی
 

 
 .کنید تًیٌ يا تبصرى ٍ بنديا برخی از گزارشی ٍ آٍرید دست بٌ یا نجلس کشَر ریزی برنانٌ ٍ ندیریت سازنان سایت از را جاری سال بَدجٌ قانَن
 چًار ٍ يفتاد ٍ نًصد ٍ نیلیارد نٌ ٍ بیست ٍ پانصد ٍ يزار پنج ٍ يشتاد ٍ يفتصد ٍ نیلیَن نٌ بر بالغ ننابع حیخ از کشَر کل ;319 سال بَدجٌ

 ریال( 555.555.:29.97;.;9.78) نیلیَن
 دانلَد کنید. http://www.mporg.irتَانید از صفحٌ اصلی سایت  ل کانل قانَن بَدجٌ در سال جاری را نیفای

 
 .کنند نهی کل ٍاریز داری خزانٌ بٌ را خَد درآنديای ای تَسعٌ يای سازنان کدام کنید تحقیق

يای صنعتی ایران ٍ  ٍ نَسازی صنایع ایران، سازنان تَسعٌ ٍ نَسازی نعادن ٍ صنایع نعدنی ایران، سازنان صنایع کَچک ٍ شًرکسازنان گسترش 
 شرکت نلی صنایع پترٍشیهی.

 
 پرداختٌ دارایی انتقال ٍ نقل بر نالیات نقدار چٌ کٌ کنید بررسی یا خَدرٍ(، )خانٌ است دادى انجام ای نعانلٌ کسی تازگی بٌ شها بستگان نیان در اگر

 .است
شَد. نحالً سازنان انَر نالیاتی کشَر قیهت فرٍش را نبنای نحاسبۀ  با تَجٌ بٌ ارزش خانٌ یا خَدرٍ، نیزان نالیات بر نقل ٍ انتقال دارایی تعیین نی

در نظر گرفتٌ است. نبنای نحاسبٌ خَدرٍيای ٍارداتی نجهَع ارزش گهرکی  :319نالیات نقل ٍ انتقال انَاع خَدرٍی ساخت ٍ نَنتاژ داخل برای سال 
 5>1بٌ نیزان  :319نیلیَن ناموت با ندل  >1ٍ حقَق ٍرٍدی انَاع خَدرٍ است. برای نحال بٌ یک خَدرٍی پژٍ پارس اتَناتیک با بًای فرٍش 

 گیرد. يزارناموت نالیات تعلق نی
  

 
 .کنید گَ ٍ گفت کالس در این نَرد در سازد؟ نی نهکن را بیشتری نالیاتی عدالت نرخ، کدام با نالیات نحاسبٌ

 آنَز(ی دانش)بٌ عًدى
ات رسد نالیات با نرخ تصاعدی بًتر باشد، زیرا بٌ این ٍسیلٌ از افرادی کٌ درآند ٍ دارایی باالتری دارند نسبت بٌ افراد کو درآند نالیتَضیح: بٌ نظر نی

رسد شَد. البتٌ بٌ نظر نیشَد، بٌ عبارتی با دریافت نالیات با نرخ تصاعدی، تعدیل درآند ٍ جرٍت افراد جانعٌ تا حدٍدی نیسر نیبیشتری دریافت نی
 گردد. بندی شدى دریافتای باز بًتر باشد تا با افزایش درآند یا دارایی، نالیات از سطَح طبقٌدریافت نالیات بٌ صَرت تصاعدی طبقٌ

http://www.mporg.ir/
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 است؟ یک پزشک( کدام برای )نحالً  انسانی نیرٍی آنَزش در شدى صرف يای يزینٌ ، اقتصادی آجار

 فرد الف( برای
 يا برای فرد عبارت است از:بعضی از آجار این نَع يزینٌ

 ( سالنت جسهی ٍ رٍانی فرد3
 برای فرد( بٌ ٍجَد آندن انکان فعالیت اقتصادی یا کار 2
 ( بٌ ٍجَد آندن انکان تأنین نعیشت برای فرد ٍ خانَادى1
 ( استقالل نالی فرد:

 جانعٌ ب( برای
 يا برای جانعٌ عبارت است از:بعضی از آجار این نَع يزینٌ

 يا( افزایش سطح بًداشت در جانعٌ ٍ کايش نرگ ٍ نیريای ناشی از بیهاری3
 انعٌيای سالو ٍ کارآند در ج( پرٍرش انسان2
 ی اقتصادی کشَر( باالرفتن قدرت تَلید جانعٌ ٍ در نتیجٌ رشد ٍ تَسع1ٌ
 گر جًانیيای سلطٌ( کهک بٌ استقالل کشَر ٍ عدم ٍابستگی آن بٌ قدرت:

 
 دارند؟ تفاٍتی چٌ يو با حساب صَرت ٍ بَدجٌ ، شها نظر بٌ -3

بینی شَد ٍلی بَدجٌ یک سند پیشد ٍ بٌ نخارج يزینٌ شدى یا درآنديای ٍصَل شدى نربَط نیگردصَرت حساب از دفاتر ٍ اسناد استخراج نی
شَند ٍ پس از حساب دقیق است ٍ انا ارقام بَدجٌ بٌ طَر تقریبی ٍ تخهینی تعیین نینخارج ٍ یک برنانٌ کار برای آیندى است. ارقام صَرت -درآند

 شَند.گردد ٍ درآنديای ٍاقعی ٍصَل نشخص نیٍاقعی نقایسٌ نی یک سال تفاٍت ارقام پیش بینی شدى با نخارج
ٌٔ  بٌ را دٍلت ايداف تَان نی چگَنٌ  -2  کرد؟ ارزیابی بَدجٌ ٍسیل

تَاند بیانگر ارزش يای نتعددی برای نصرف این درآنديا ٍجَد دارد، بَدجٌ نیيای نالی درآند نحدٍدی دارند ٍ يدفبا تَجٌ بٌ این کٌ دستگاى
اگر دٍلت برای يدف خاصی  ی ايهیت آن از دید دٍلت است.ديندىداف تعیین شدى باشد، بدین ترتیب سًو ير يدف در کل بَدجٌ، نشاننسبی اي

تَان ايهیت آن را از  ايهیت بیشتری قائل باشد، سًو این يدف را در بَدجٌ افزایش خَايد داد. بنابراین با بررسی سًو ايداف نختلف در بَدجٌ نی
 ت بررسی ٍ ارزیابی کرد.دید دٍل

ٌٔ  بین تفاٍتی چٌ  -1  يست؟ بَدجٌ قانَن ٍ بَدجٌ الیح
تدٍین ٍ پس از تصَیب يیئت دٍلت بٌ نجلس  )ندیریت ٍ برنانٌ ریزی کشَر در ایران( نتن پیشنًادی بَدجٌ را کٌ تَسط سازنان نسئَل انَر بَدجٌ

 شَد.دن الیحٌ بَدجٌ در نجلس شَرای اسالنی این الیحٌ بٌ قانَن بَدجٌ تبدیل نیتصَیب رسیبٌ پس از  نانند.شَد، الیحٌ بَدجٌ نیتقدیو نی
 گیرد؟ نی صَرت چگَنٌ ٍ است ارگان کدام عًدىٔ  بٌ بَدجٌ اجرای بر نظارت  -:

ی دیَان بر عًدى در تهام کشَريا حق نظارت بر اجرای بَدجٌ برای نجلس نهایندگان شناختٌ شدى است. نعهَالً این ٍظیفٌ ٍ ارائٌ سند تفریغ
کند. در جهًَری اسالنی بٌ نَجب قانَن اساسی، دیَان نحاسبات نستقیهًا زیر نظر نجلس شَرای نحاسبات است کٌ اعضای آن را نجلس انتخاب نی

یدگی کند کٌ بٌ يایی رسيای دٍلتی ٍ سایر دستگاىيا، نؤسسات، شرکتخانٌيای ٍزارتاسالنی است. این دیَان ٍظیفٌ دارد کٌ بٌ تهام حساب
 ای از نحل اعتبارات نصَب تجاٍز نکند ٍ ير ٍجًی در نحل خَد بٌ نصرف برسد.کنند، تا يیچ يزینٌای از بَدجٌ کل کشَر استفادى نی گَنٌ

 .کنید ذکر را نستقیو غیر نالیات يای ٍیژگی  -;
 یار زیاد است.کنندى نًایی آن نشخص ٍ نعین نیست ٍ انکان انتقال بار نالیاتی بس( پرداخت3
 پردازند.کنند، بٌ نسبت نصرف خَد ٍ نٌ بٌ نسبت درآندشان، نالیات نی( تهام کسانی کٌ یک کاال را نصرف نی2
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 .ديید تَضیح نالیاتی پایٌ ٍ نالیاتی بار نَرد در  ->
را بٌ دٍش نصرف کنندى یا فرد « با نالیاتی»ٌ بسا گايی اٍقات نؤدی نالیات )تَلیدکنندى یا فرٍشندى(، پرداخت کنندى اصلی ٍ نًایی نالیات نیست ٍ چ

 دیگری ننتقل کند؛ بٌ طَر نحال چَن نسکن کاالی ضرٍری است، اگر دٍلت برای نسکن استیجاری نالیات ٍضع کند، بار نالیات بٌ نستأجر ننتقل
 کند.ت نیشَد ٍ بٌ ٍی اصاب نی
السالم در دٍران زنانداری، آید کٌ حضرت علی علیٌای رٍایات بر نیند؛ بٌ طَر نحال از پارىناننی« پایٌ نالیاتی»شَد چٌ را نالیات بر آن ٍضع نیآن

 اند.گَییو ایشان پایٌ نالیاتی زکات را افزایش دادىيا نیز زکات بست. در این صَرت نیگانٌ بر اسبافزٍن بر نَارد ُنٌ
 ؟پردازد نی را آنًا دٍلت چرا ٍ چیست انتقالی يای پرداخت  -7

يای يا، حهایت از تَلید یا گرٍىيایی است کٌ دٍلت بالعَض ٍ بٌ صَرت يدفهند بٌ ننظَر تأنین اجتهاعی، ایجاد تَازن اجتهاعی، رفع نابرابریيزینٌ
دیدگان ناشی از آسیبیا برای حهایت از نخبگان یا يایی را برای حهایت از تَلیدکنندى )یارانٌ تَلید( ٍ کند؛ برای نحال دٍلت پرداختخاص پرداخت نی

يا ٍ عرضٌ ای کٌ دٍلت بٌ ننظَر جابت نگاى داشتن قیهتديد. پرداخت بٌ رٍستائیان تحت پَشش طرح شًید رجایی ٍ یارانٌحَادث طبیعی انجام نی
 يایی از پرداخت انتقالی است.پردازد نحالکااليای اساسی نحل نان، قند، شکر ٍ رٍغن نباتی يو نی

 است؟ گذاری دٍلت سرنایٌ ترین نًو اجتهاعی يای گذاری سرنایٌ کٌ نعتقدند ای عدى چرا - 8
يا ٍ گذاریشَد ٍ بدٍن داشتن این نیرٍيا، انجام سایر سرنایٌيای اجتهاعی باعخ آنَزش ٍ تربیت نیرٍيای نتخصص ٍ نتعًد نیگذاریزیرا سرنایٌ

 در آنَزش ٍ پرٍرش، آنَزش عالی، انَر فرينگی ٍ ينرگذاری کسب استقالل اقتصادی فرايو نخَايد شد. نانند سرنایٌ
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 اقتصاد جهان و ایران: پنجوبخش 

 الهلل اقتصاد بینفصل اول: 

 
 نصرف لهللیا بین تجارت نبَد دلیل بٌ شها نادربزرگ ٍ بزرگ پدر در زنان ٍلی شَد نی نصرف شها تَسط انرٍزى کٌ کنید تًیٌ را کااليایی از فًرستی

 .شد نهی
 ، کاکائَ، نَز، آناناسانبٌ، برخی لَازم برقی، خَراکی نانند سَیا اقالنی نانند نحصَالت دارٍیی، ظرٍف کریستال،

 

 
ٌٔ  در  .کنید تحقیق بارى این در دارد؟ ٍجَد يایی رشتٌ چٌ کشَر يای دانشگاى در بازرگانی آنَزش زنین

الهلل، اقتصاد کشاٍرزی ٍ حقَق بازرگانی کٌ در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد ٍ دکترا ٍجَد ل: ندیریت بازرگانی، اقتصاد، اقتصاد بینيایی نحرشتٌ
 آنَز(ی دانشدارد. )تحقیق بیشتر بٌ عًدى

 

 
ٌٔ  ٍ فرش چرا  .دکنی تحقیق زنینٌ این در شَد؟ نی صادر خارج بٌ ایران پست

ی تَلید فرش ٍ پستٌ در ایران نسبت بٌ يا را دارد. بٌ عبارت دیگر يزینٌایران بٌ علت داشتن نزیت نسبی در تَلید فرش ٍ پستٌ انکان صدٍر آن
َلید کند ٍ بٌ کشَريای تَاند این نَع کااليا را بٌ نقدار نسبتًا زیاد ٍ با کیفیت بًتر تی تَلید يهین کاال در خارج کهتر است. بنابراین ایران نیيزینٌ

يا انکان تَلید این کااليا با صرف يزینٌ خرند از این راضی يستند، چَن برای آندیگر صادر کند. از طرف دیگر کشَريایی کٌ فرش ٍ پستٌ ایران را نی
ی تهام شدى فرش ٍ پستٌ در شَد يزینٌی ایران ٍ عَانلی کٌ باعخ نیتر ٍ کیفیت برتر )نسبت بٌ ایران( ٍجَد ندارد، کیفیت بًتر فرش ٍ پستٌکو

 تر از کشَريای ٍارد کنندى باشد، عبارتند از:ایران کو
( تخصص در :( شرایط آب ٍ يَایی نناسب برای تَلید پستٌ 1تر بَدن نَاد اٍلیٌ تَلید فرش ( ارزان2دستهزد نیرٍی انسانی ( پایین بَدن سطح 3

 يای نسبی دٍلت ٍ...( حهایت>فرش يای اصیل ٍ ينرنندانٌ ( تًیٌ نقشٌ;تَلید 
 

 
 .شَد کنندگان یا صادر کنندگان ٍارد از حهایت نَجب تَاند نی ارز نرخ سیاست چگَنٌ کنید تحقیق

کاال، خدنات ٍ سرنایٌ بین یک گَیند. از طریق سیاست نرخ ارز، نیران ٍرٍد ٍ خرٍج نرخ نبادلٌ پَل رایج یک کشَر با پَل سایر کشَريا را نرخ ارز نی
يایی کٌ اطالعات دقیقی از نَسانات ارز ندارند، نتضرر شَد. در صَرت نَسانات نرخ ارز، تَلیدکنندگان ُخرد یا شرکتکشَر با سایر کشَريا نشخص نی

َرت نَسانات ارزی )افزایش یا کايش( يو بٌ تَانند بٌ خرید ارز زٍدتر از نَعد، اقدام کنند. در ير صخَايند شد. در این راستا ٍارد کنندگان نی
 رسانند.ٍاردکنندگان ٍ يو بٌ صادرکنندگان کاال سَد ٍ زیان نی

يش در صَرت افزایش نرخ ارز، قیهت کااليای ٍارداتی بٌ پَل داخل کشَر افزایش ٍ در نتیجٌ تقاضا برای این کااليا کايش خَايد یافت. این کا
ديد کٌ نتیجۀ آن، رٍنق تَلید است. از طرفی با افزایش نرخ ارز، قیهت  ف کنندى را بٌ سهت کااليای داخلی سَق نیتقاضا بٌ کااليای ٍارداتی، نصر

 تر خَايد شد ٍ تقاضا برای این کااليا افزایش یافتٌ ٍ نَجب رٍنق صادرات خَايد شد. کااليای صادراتی کشَر در بازاريای خارجی ارزان
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 .کنید ٍگَ گفت کالس کرد؟ در استفادى آن ننافع از ٍ داشت حضَر الهللی بین فضای در تَان نی گَنٌچ

يای علهی ٍ فناٍری ٍ نیز تعانل ٍ يهکاری دٍ جانبٌ یا چند جانبٌ با کشَريای نختلف ٍ کَشش  با استفادى از اصل نزیت نسبی ٍ افزایش تَانهندی
الهللی بٌ فعالیت  تَان در فضای بین يای کشَريای دیگر نی يای داخلی، آگايی از نیازنندی ٍ تَجٌ بٌ زیر ساخت فراٍان در زنینۀ تقَیت اقتصاد داخلی

 پرداخت.
شهالی بٌ دالیلی سیاسی ٍ نظانی رٍابط خَد کشاند. کشَريایی يهچَن کرىالهلل نیگیری از اقتصاد بینالهللی کشَر را بٌ انزٍا ٍ گَشٌقطع رٍابط بین

الهللی اند ٍ بٌ يهین دلیل از بسیاری از انکانات اقتصادی، تجاری، پزشکی ٍ فرينگی دٍرند. البتٌ داشتن رٍابط بیندنیای پیرانَن بٌ حداقل رساندىرا با 
ٍز شايد پیشرفت آید ٍ با ارتقاء این رٍابط، رٍز بٌ رنستلزم افزایش تَانهندی تَلیدی، علهی، اجتهاعی ٍ سیاسی است کٌ با يهت ٍ تالش بٌ دست نی

 کشَر خَايیو بَد.

 
 .کنید ٍگَ گفت کالس در کشَريا اقتصاد در اقتصادی تحریو ننفی ٍ نحبت تأجیرات نَرد در

 تأجیرات ننفی تحریو اقتصادی شانل: 
ی دارٍ، غذا، ( نشکالت در زنینٌ:اطات با کشَريای دیگر ( کشاندن کشَر بٌ انزٍا ٍ کايش ارتب1( سختی صادرات ٍ ٍاردات 2( افزایش يزینٌ نبادالت 3

 حهل ٍ نقل
 تأجیر نحبت تحریو اقتصادی شانل: 

 ( خرٍج از اقتصاد تک نحصَلی1( کايش ٍابستگی بٌ کشَريای خارجی 2يای داخلی ٍ تَلیدات داخلی ( اتکاء بٌ تَانندی3
 

 
 .کنید ٍگَ گفت کالس در الهللی بین يای سازنان ٍ يا ادیٌاتح ننفی ٍ نحبت نقش نَرد در

يای  يا ٍ سازنان يای اقتصادی ٍ یا فناٍری تجاری کشَريای دیگر نیازنند است ٍ با عضَیت در اتحادیٌ گايی یک کشَر برای رٍنق اقتصادی بٌ کهک
يا ٍ  يای حاکو بر اتحادیٌ نند شَد، انا گايی سیاست ای عضَ بًرىتَاند از پشتیبانی کشَري یابد ٍ در صَرت تحریو نیز نی الهللی ارتقا نی بین

ای در پیش بگیرند  يای برتر، ايداف سَدجَیانٌ ٍ سلطٌ طلبانٌ شَد. نحال نهکن است قدرت يای بین الهللی، بٌ ضرر اقتصاد آن کشَر اعهال نی سازنان
 ٍ در جًت فشار بٌ آن کشَر عهل کنند.

 
 آٍرند؟ نی رٍی الهلل بین تجارت بٌ کشَريا چرا شها، نظر بٌ -3

شَد کٌ ساکنان آن کشَر بٌ تَلید کااليای خاص بپردازند. برای نحال: انار ٍ فرش در آٍری نَجَد در ير کشَر سبب نیشرایط ٍ انکانات طبیعی یا فن
ی نا ينَز انکان تَلید ندارد؛ در عین حال نردم ير يا در کشَريای يهسایٌنشَد یا بسیاری از ٍاکساغلب کشَريای دنیا ٍ آناناس در ایران تَلید نهی

الهلل، نیازيای يا کافی نیست؛ از این رٍ کشَريای نختلف باید از طریق تجارت بینکشَر نیازيای گَناگَنی دارند کٌ اغلب، انکانات داخلی برای رفع آن
 نتقابل یکدیگر را بر طرف کنند.

ٌٔ  ٍ رشد نانع گذشتٌ در کٌ کنید ذکر را يایی نحدٍدیت -2  .شد الهلل نی بین تجارت تَسع
شد کٌ افراد با خاطری نطهئن بٌ يا در حاکهیت بر سرزنین خَد نانع نیيا: در گذشتٌ، نااننی ٍ ضعف دٍلت( نَانع قانَنی، نااننی ٍ ضعف دٍلت3

 شدند.يا نَاجٌ نیر با خطر حهلٌ دزديا ٍ رايزنتجارت بپردازند. نحالً برای جابجایی کاال از شًری بٌ شًری دیگ
داد، بٌ طَری کٌ بٌ ناچار حهل ٍ يای تجارت را بٌ شدت افزایش نیيای نناسب، يزینٌيای تجارت: در گذشتٌ، نبَد ٍسایل حهل ٍ نقل ٍ راى( يزین2ٌ

 شد.نقل کااليا فقط در فَاصل کَتاى ٍ نزدیک انجام نی
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 .برشهرید برد، بین نی از را آن یا کند نی ایجاد افراد در را الهلل بین رتتجا انگیزىٔ  کٌ عَانلی -1
( تَلید فراٍان ٍ یافتن بازار جدید جًت فرٍش کاال یا 1آٍری ( یکسان نبَدن کشَريا از نظر دسترسی بٌ فن2( یکسان نبَدن ننابع ٍ عَانل تَلید 3

 گردند.اٍت کٌ در اقتصاد، يهٌ عَانل فَق تحت یک عنَان بٌ نام نزیت نسبی نطرح نی( ٍضعیت اقلیهی نتف:تًیٌ نَاد خام اٍلیٌ ٍ سَد بیشتر 
 چیست؟ نسبی نزیت ٍ نطلق نزیت  -:

تر باشد، بٌ عبارت دیگر نزیت اقتصادی داشتٌ باشد، در این يرگاى تَلید نحصَلی در یک کشَر نسبت بٌ کشَر دیگر نقرٍن بٌ صرفٌنزیت نطلق: 
ی تَلید نحصَالت کشاٍرزی نسبت اٍل نسبت بٌ کشَر دیگر در تَلید آن نحصَل نزیت نطلق دارد. نحالً کشَر ایران در زنینٌگَئیو کشَر صَرت نی

نیرٍی کار( ایران نحصَل بیشتری نسبت بٌ کشَر کنیا برداشت  -بٌ کشَر کنیا نزیت نطلق دارد، بٌ عبارتی در شرایط یکسان )سرنایٌ، دانش فنی
 کند. نی

ی تَلید آن در نقایسٌ با نزیت نسبی یا برتری نسبی اصلی است کٌ بر اساس آن ير ننطقٌ یا کشَر باید کاالیی را تَلید کند کٌ يزینٌ: نزیت نسبی
ر آید. یعنی يشَد نَعی تقسیو کار ٍ تخصص در تَلید کااليا بٌ ٍجَد نیی کشَريا باعخ نیرعایت اصل نزیت نسبی بٌ ٍسیلٌتر باشد. سایر نقاط کو

ی خَد را گاى بٌ نفع کشَريا است کٌ کااليای تَلیدشدىپردازد کٌ دارای نزیت نسبی در نقایسٌ با کشَريای دیگر است. آنکشَر بٌ تَلید کااليایی نی
 شَد.الهلل نیبا یکدیگر نبادلٌ کنند، بنابراین رعایت اصل نزیت نسبی باعخ افزایش تجارت بین

 گذارد؟ نی تأجیر الهلل بین رتتجا بر چگَنٌ اقلیهی ٍضعیت  -;
ی تَلید نحصَالت خاصی را داشتٌ باشد؛ شَد کٌ ير سرزنین زنینٌيای نختلف، باعخ نیتنَع آب ٍ يَایی ٍ ٍضعیت طبیعتی نتفاٍت در سرزنین

 آید.استَایی بٌ عهل نی يای استَایی در نَقعیت آب ٍ يَایی کشَريایبرای نحال؛ خشکبار در ٍضعیت آب ٍ يَایی برخی نقاط ایران ٍ نیَى
 برند؟ نی سَدی چٌ الهلل بین تجارت از کنندگان نصرف - >

ديد کٌ از کااليای گَناگَن ٍ ارزان استفادى کنند؛ زیرا کااليای خارجی در صَرتی ٍارد کشَر کنندگان انکان نیالف( ٍاردات کااليای خارجی بٌ نصرف
 يا در داخل تَلید نشَد.تر باشند یا نشابٌ آنٍ نرغَب ترشَند کٌ از کااليای نشابٌ داخلی ارزاننی

 کنندگان، ارز الزم برای پرداخت بًای کااليای ضرٍری ٍارداتی را بٌ دست آٍرند.شَد کٌ نصرفب( صادرات کاال بٌ خارج سبب نی
 بًرى جست؟ باید آنًا از نَاردی چٌ در ببرید؛ نام را تجاری يای سیاست انَاع  -7
( تشَیق صادرکنندگان داخلی بٌ نفَذ بٌ بازاريای 1( کايش ٍابستگی خَد بٌ کشَريای دیگر ٍ کااليای ٍارداتی 2تَلیدکنندگان داخلی  ( حهایت از3

 گذاری در داخلگذاران خارجی بٌ سرنایٌ( تشَیق سرنایٌ:جًانی 
يای نَین( کٌ در ابتدای عهر خَد يستند ٍ تَان )نحل برخی فناٍری نعهَالً کااليا ٍ صنایع رايبردی )نحل صنایع دفاعی، انرژی ٍ گندم( ٍ صنایع نَزاد

 شَند.ی کشَريای دنیا نشهَل حهایت نیرقابت با صنایع خارجی را ندارند در يهٌ
 گذارد؟ نی تأجیر کشَر اقتصاد بر چگَنٌ ٍ چیست اقتصادی تحریو  -8

يا با کشَر دیگر )تحریو شَند( کٌ بر  ات کاال، خدنات، نبادالت بانکی، نالی ٍ بیهٌيای بزرگ بر سر راى صادرات ٍ ٍارد يای دٍلت انَاع نانع تراشی
است. کشَريای « تحریو اقتصادی»یکی از ابزاريای رقابت ٍ یا جنگ اقتصادی آٍرد تحریو اقتصادی نام دارد.  اقتصاد کشَر نَرد نظر آسیب ٍارد نی

)براندازی یا اعهال فشار( ٍ یا حتی بٌ عنَان ابزار نکهل جنگ نظانی از تحریو اقتصادی استفادى زٍرگَ با ايداف اقتصادی )کسب ننافع بیشتر( سیاسی 
يای تَلید در یک کشَر باال برٍد ٍ یا بر اجر جلَگیری از ٍرٍد نَاد اٍلیٌ ٍ خام بٌ صنایع تَلیدی آن کشَر،  شَد تا يزینٌ يا نَجب نی تحریوکنند. نی

شَد کاالی نَرد نیاز خَد را با قیهتی نجبَر نیٍنق بیفتد ٍ ٍابستگی ایجاد شَد. در برخی نَارد نیز کشَر تحریو شدى بخشی از اقتصاد آن کشَر از ر
 ٍ از بازار سیاى تًیٌ کند.تر گران
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 اقتصاد ایران: دومفصل 

 
 .کنید ٍگَ گفت انقالب پیرٍزی زنان تا 3155 سال از ایران اقتصادی تحَالت نَرد در

گرفت ٍ در نتیجٌ این صنایع بٌ صَرت ٍابستٌ  در این دٍران، سرنایٌ گذاری در صنایع ٍ کشاٍرزی ٍ علهی ٍ انَزشی از سَی نقانات حاکو صَرت نی
ت بٌ دٍلت گذاری خصَصی کايش یافت. افزایش فرٍش ٍ قیهت نف آندند. از طرفی با تسلط دٍلت بر اقتصاد، سرنایٌ بٌ حکَنت ٍ دٍلت در نی

يا دست برتر را داشتند ٍ این بٌ نبَد  يای اقتصادی خارجی در اجرای طرح يا شرکت يای اقتصادی آرنانی را دادى بَد. در این برنانٌ انکان اجرای برنانٌ
ٍ سیاسی يهاينگی نداشت ٍ يای اقتصادی با تَسعۀ اجتهاعی  کرد. اجرای برنانٌ شد ٍ نَعی ٍابستگی ایجاد نی تکنَلَژی نناسب در کشَر نربَط نی

 در نتیجٌ، این دستاٍرديای اقتصادی پشتَانٌ نلی کسب نکرد.
 

 
 .کنید ارائٌ کالس بٌ  ::اصل  از نختصری گزارش ایران، اسالنی جهًَری اساسی قانَن بٌ نراجعٌ با

نظام اقتصاد جهًَری اسالنی ایران بر »سازد: يا را نشخص نیسترى فعالیت آناصل چًل ٍ چًارم قانَن اساسی با تعیین سٌ بخش نًو در اقتصاد، گ
ریزی ننظو ٍ صحیح استَار است. بخش دٍلتی شانل کلیٌ صنایع بزرگ، صنایع نادر، بازرگانی پایٌ سٌ بخش دٍلتی، تعاٍنی ٍ خصَصی با برنانٌ

يای بزرگ آبرسانی، رادیَ ٍ تلَیزیَن، پست ٍ تلگراف ٍ تلفن، يَاپیهایی، کشتیرانی، خارجی، نعادن بزرگ، بانکداریف بیهٌ، تأنین نیرٍ، سديا ٍ شبکٌ
آين ٍ نانند این است کٌ بٌ صَرت نالکیت عهَنی ٍ در اختیار دٍلت است. بخش خصَصی شانل آن قسهت از کشاٍرزی، دانداری، صنعت، راى ٍ راى

الکیت در این سٌ بخش تا جایی کٌ با اصَل دیگر این فصل نطابق ی ٍ تعاٍنی است. نيای اقتصادی دٍلتشَد کٌ نکهل فعالیتتجارت ٍ خدنات نی
باشد ٍ از نحدٍدى قَانین اسالم خارج نشَد ٍ نَجب رشد ٍ تَسعٌ اقتصادی کشَر گردد ٍ نایٌ زیان جانعٌ نشَد، نَرد حهایت قانَن جهًَری 

 در این اصل بر خصَصی سازی يو تأکید شدى است. کند.َن نعین نیاسالنی است. تفضیل ضَابط ٍ قلهرٍ ٍ شرایط ير سٌ بخش را قان
 

 
 ٍگَ گفت نَرد این در اند؟ دادى انجام را اقداناتی چٌ يَا، ٍ آب کايش آلَدگی ٍ طبیعی ننابع از صیانت خَد، زیست نحیط از حفاظت برای کشَريا

 .کنید
يای زیست نحیطی، اختصاص بَدجۀ نخصَص برای صیانت از ننابع طبیعی  دیگر، در جًت کاستن از آلَدگیيهاينگی ٍ جلب يهکاری با کشَريای 

، برچیدن یا کايش صنایع آالیندى نانند از ردى خارج کردن خَدرٍيای ٍ کايش آلَدگی، تَجٌ بٌ آنَزش شًرٍندان در جًت حفاظت از نحیط زیست
 يای جدید. نَلَژیيای برتر ٍ تک آالیندى، استفادى از فناٍری

با تَجٌ بٌ ايهیت نحیط زیست بٌ خصَص برای کشَريای تَسعٌ یافتٌ، قَانین ٍ نقررات ندٍنی برای حفظ نحیط زیست تنظیو شدى است ٍ 
زیست،  يای نحیطشدى، حفاظت از ننابع طبیعی، کنترل آالیندىيای حفاظتٍساز در نحیطگیرد. جلَگیری از ساختيای قانَنی انجام نیپیگیری

 گیرد.کهک بٌ رسیدن بٌ تَسعٌ پایدار، اجرای اقتصادی سبز، يهٌ ٍ يهٌ اقداناتی است کٌ برای حفاظت از نحیط زیست صَرت نی
 

 
ٌٔ  پایان تا انقالب پیرٍزی از ایران اقتصادی تحَالت نَرد در  .کنید ٍگَ انقالب گفت اٍل دي

بٌ شدت تحت تأجیر حَادث انقالب ٍ جنگ قرار گرفت، ٍاقعۀ انقالب باعخ بٌ يو خَردن اٍضاع حاکو بر اقتصاد ایران شد.  در این دٍرى اقتصاد ایران
يای خصَصی آنچنانی  صنایع نفتی کشَر کٌ بیشترین سًو را در اقتصاد ایران داشت، بٌ دلیل تعطیلی ٍ یا شرایط اضطراری بازدى پایینی داشت. شرکت

يای خَد را بٌ  داران ٍابستٌ بٌ حکَنت يو سرنایٌ بسیاری از سرنایٌ داشت کٌ بتَاند در شرایط انقالب بٌ فعالیت خَد ادانٌ ديد.در ایران ٍجَد ن
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ای برای اقتصاد ایران برقرار کرد ٍ دٍلت انقالبی نجبَر شد برای رفع نیازيای اٍلیٌ  العادى خارج ننتقل کردى بَدند. سپس ٍضعیت جنگی، شرایط فَق
يای نصرف برخی از کااليای اساسی نبادرت ٍرزد. دٍلت بٌ ناچار بر اقتصاد حاکو شد تا بر شرایط حاکو فایق آید. بٌ تدریج با  دم بٌ تشکیل تعاٍنینر

 فرٍکش کردن جنگ، تَجٌ بٌ اصل خصَصی سازی ٍ کاستن از نقش دٍلت نَرد تَجٌ قرار گرفت.
 

 
 داشت؟ يایی ٍیژگی چٌ صفَیٌ ٍراند در ایران اقتصاد  -3

يای دینی ٍ اجتهاعی ٍ فرينگی کشَر در نیهٌ اٍل حکَنت صفَیٌ، عالٍى بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچٌ ٍ نستقلی شکل گرفت، کٌ با سایر الیٌ
دازی بٌ اقتصاد يند، اقتصاد ایران را انی پایانی حکَنت صفَیٌ، حهلٌ افغان ٍ حتی کشَرگشایی نادر ٍ دستيهاينگی نناسبی داشت. انا دٍرى

 تضعیف ٍ از کانَن تحَالت دٍر کرد. حاکهان ٍقت از نَقعیت جًان ٍ ٍظایف خطیر تاریخ خَد تصَر درستی نداشتند ٍ بدین دلیل نتَانستند با
 برداری از اٍضاع خاص آن زنان، جریان پیشرفت ٍ نَسازی را آغاز کنند.انتخاب رٍش درست ٍ بًرى

 شد؟ قاجار دٍران در ایران اقتصاد تضعیف نَجب عَانلی چٌ  -2
اعطای انتیازات بٌ  -افزٍدن بر خزانٌ از طریق غارت دسترنج نردم -يای حکَنت خَدکیو پایٌتالش حاکهان صرف تح -کفایتی ٍ عیاشی حکام قاجاربی

 -يای نًهی از سرزنین ٍ ننابع ایراناز دست دادن بخش -يای گزاف دربار، سفريای خارجی ٍ تجهالتتأنین يزینٌ -ٍابستگاى ٍ خادنان خَد
يای رکَدی ٍ يای انسانی ٍ اجتهاعی سیاستتَجًی بٌ سرنایٌبی -يايای گزاف آنيای ننگین ٍ نبالغ جریهٌعًدنانٌ -يای شکست در جنگ يزینٌ

يای تأسیس بانک -يا ٍ کشَريای استعهاریعطای انتیازيا بٌ شرکتا -گذاری اقتصادیریزی ٍ قانَننبَد برنانٌ -انقباضی )افزایش بیش از حد نالیات(
 يهگی در دٍران قاجار، صدنات جدی بر ساختار اقتصاد ایران ٍارد کرد. -سیل کااليای خارجی -رٍسی ٍ انگلیسی

 .ببرید نام را پًلَی دٍرى از ایران اقتصاد پیکر بر ناندى برجای يای آسیب  -1
اجرای برنانٌ نَسَم بٌ انقالب سفید )کٌ  -ٍاگذاری ننابع نفتی ٍ نعدنی بٌ بیگانگان -َفات ٍ نالکیت خصَصی ٍ عهَنیتعدی حکَنت پًلَی بر نَق

ٍابستگی دٍلت بٌ ٍاردات  -نصرف کااليای کشَريای پیشرفتٌ بٌ ازای صادرات نفت -تَسعٌ صنایع نَنتاژ -بٌ کشاٍرزی ٍ اقتصاد رٍستایی لطهٌ زد(
 يایی بر پیکر اقتصاد ٍارد کرد.صاد نردنی، آسیبغفلت از اقت -کااليا

 .فًرست کنید اساسی قانَن دیدگاى از را کشَر اقتصادی نظام اساسی يای ٍیژگی  -:
 ( تَجٌ بٌ شأن ٍ ننزلت انسان:( تالش برای ریشٌ کن کردن فقر 1( تأنین استقالل ٍ ريایی از ٍابستگی 2( اقتصاد ٍسیلٌ است، نٌ يدف. 3

 است؟ شدى تأکید نحَری چٌ نکات بر اقتصادی استقالل بٌ رسیدن برای اساسی قانَن سَم ٍ ًلچ اصل در -;
ر اختیار در اصل چًل ٍ سَم بٌ حفظ آزادگی انسان، تأنین نیازيای اساسی برای يهٌ، تأنین شرایط ٍ انکانات کار برای يهٌ، قرار دادن ٍسایل کار د

خاب شغل، ننع ضرر زدن بٌ دیگران ٍ انحصار ٍ احتکار، ننع اسراف ٍ تبذیر، استفادى از علَم ٍ فنَن ٍ تربیت کسانی کٌ قادر بٌ کارند، رعایت آزادی انت
 ى است.افراد ناير جًت تَسعٌ ٍ پیشرفت اقتصاد، جلَگیری از سلطٌ اقتصادی بیگانٌ ٍ تأکید بر افزایش تَلیدات کشاٍرزی، دانی ٍ صنعتی تأکید شد

 است؟ دادى قرار تَجٌ نَرد چگَنٌ را نالکیت َدنب نشرٍع اساسی، قانَن  ->
اندٍزی از شَد، بر نبارزى با جرٍتقانَن اساسی، ضهن نحترم شهردن نالکیت نشرٍع کٌ با رعایت قَانین کشَر ایجاد نی 9:ٍ  7:بر اساس اصَل 

 دى است.گَنٌ اعهال، تأکید شيای ناشی از اینيای غیر قانَنی ٍ نانشرٍع ٍ بازگرداندن جرٍترٍش

 است؟ کردى کاريایی نکلف چٌ بٌ را دٍلت کشَر، نناطق بین تبعیض رفع برای اساسی قانَن – 7
تهام نناطق کشَر را فرايو بیاٍرد ٍ با تَجٌ نضاعف بٌ نناطق نحرٍم، بکَشد نابرابری بین نناطق را دٍلت باید سعی کند نَجبات رشد ٍ شکَفایی 

 کايش ديد ٍ از بین ببرد.
ٌٔ  ٍ زیست نحیط حفظ ننظَر بٌ اساسی َنقان در -8  است؟ شدى تدبیری اندیشیدى چٌ پایدار تَسع

يای اقتصادی کٌ تخریب غیر قابل جبران نحیط داند ٍ بر نهنَعیت فعالیتاصل پنجايو قانَن اساسی، حفاظت نحیط زیست را ٍظیفٌ عهَنی نی
 ار را از کشَر بگیرد، تأکید کردى است.زیست را بٌ يهراى داشتٌ باشد ٍ در نتیجٌ، انکان تَسعٌ پاید
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 اقتصاد ایران در نسیر پیشرفت: سىمفصل 

 
 .کنید بحخ است، شدى ننجر رايبرديا این طرح بٌ کٌ يایی ٍ آسیب يا ضرٍرت نَرد در کالس در ٍ کردى انتخاب را سال شعاريای از نَرد چند

گرایی ٍ يایی جًت دٍری از تجهالت ٍ نصرفيا ٍ نًاديا ابالغیٌرٍی بَد. بٌ تهام سازنانبارزى با اسراف ٍ زیادىن ;317بٌ عنَان نحال شعار سال 
-چنان اجرا نهیيا نخاطب دارد، آنرٍزى نیلیَنيایی نحالً صدا ٍ سیها کٌ يهٌيا در سازنانجَیی در ننابع ٍ انرژی شدى بَد، ننتًی این فعالیتصرفٌ

 الشعاع قرار گرفت.ن دلیل نبارزى با اسراف تحتشد ٍ بٌ يهی
نصرف بَد. با تَجٌ بٌ شرایط نانناسب ننابع آبی در کشَر، نیزان ٍ چگَنگی نصرف شًرٍندان باید اصالح شَد.  اصالح الگَی 3188شعار سال 

ٍ یا از ٍسایل نقلیۀ عهَنی جًت کاستن از اتالف يای سَخت، نی تَان بٌ تَلید خَدرٍيایی با نصرف کهتر دست زد  طَر در زنینۀ نصرف انرژی يهین
تَان انیدٍار بَد کٌ در شرایط سخت يو بٌ رٍنق اقتصادی دست یافت، انا در صَرت  انرژی رٍی آٍرد. در این صَرت با صرفٌ جَیی در ننابع داخلی نی

 آٍرد. ناگَاری بٌ بار نیيای سنگین برای اقتصاد کشَر نتایج  نبَد آگايی عهَنی، اتالف ننابع بٌ يهراى يزینٌ

 
ٌٔ  نَرد در نظام، نصلحت تشخیص نجهع سایت بٌ نراجعٌ با  .بحخ کنید انداز چشو تحقق ٍ فَق يای ابالغی سیاست رابط

قتضیات فرينگی، جغرافیایی ٍ تنظیو شَد. بدین ننظَر ن :3:5يای کشَر باید در جًت تحقق سند بیست سالۀ جهًَری اسالنی ایران، تا سال  سیاست
يای نشرٍط ٍ حفظ کرانت انسان نَرد  يایی نظیر نردم ساالری دینی، عدالت اجتهاعی، آزادی شَد ٍ سیاست تاریخی کشَر در جًت تَسعٌ لحاظ نی

قل ٍ نقتدر با سانانۀ دفاعی الزم شهردى يای دیگر برخَرداری از دانش پیشرفتٌ، فناٍری برتر در تَلید نلی، نحیط انن، نست گیرد. در حَزى تَجٌ قرار نی
در این  شد. تعًد کاری، نسئَلیت پذیری، رٍحیۀ تعاٍن، داشتن تعانل سازندى با دیگر کشَريا، يهگرایی اسالنی در جًان اسالم ٍ... از نَارد الزم

 انداز نطرح شدى است. چشو
 

 
 شدى است؟ اجرا اقتصادی سازی نقاٍم برنانٌ چگَنٌ ٍ کشَريایی چٌ در کنید تحقیق

تَانند بٌ اقتصاد آن کشَر ضربٌ  ای زیادی نی ای ٍ فرا ننطقٌ در کشَريایی کٌ دارای نَقعیت حساس رايبردی ٍ جغرافیایی يستند ٍ رقبای ننطقٌ
ری دارند. نعهَالً در این کشَريا، عالٍى بر جذب پذی يای ننابع طبیعی ٍ یا نسائل سیاسی، اقتصاد آسیب بزنند، یا کشَريایی کٌ در اجر نحدٍدیت

يای گَناگَن، بخش  سازی يای خارجی، بیشتر بٌ نیرٍيای داخلی تَلید کشَر خَد تکیٌ دارند. يو دٍلت فعاالنٌ حضَر دارد ٍ يو با زنینٌ سرنایٌ
 يای نردنی را بٌ سهت اقتصاد نلی جذب کردى است. خصَصی ٍ نشارکت

 

 
 .کنید بحخ آن بنیان دانش يای فعالیت نَرد در ٍ کنید نعرفی را بنیان دانش شرکت یک

 ((Web-GIS, Mobile-GIS) نَبایل ٍ ٍب بر نبتنی نکانی اطالعات يای سانانٌ سازی پیادى ٍ تَسعٌ) برای نهَنٌ: ندرن اندیشان ساعی
ٍ با استفادى از شناسٌ نلی ٍ یا نام ير  نشايد نهایید /http://pub.daneshbonyan.ir درسآدانش بنیان را در  یيا تَانید لیست شرکت نیشها 

 شرکت در نَرد زنینٌ يای فعالیت آن تحقیق نهایید.
يا ٍ تصهیهات  تَانید آخرین آگًی نی http://www.rooznamehrasmi.ir/news/newslist.aspxٍارد کردن شناسٌ نلی شرکت در سایت با 

 ندیران شرکت را نشايدى کنید.
 

http://pub.daneshbonyan.ir/
http://www.rooznamehrasmi.ir/news/newslist.aspx
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 .کنند جایگزین تَانستند نتخصصان ایرانی تحریو، دٍران در کٌ کنید ارائٌ را اییي فناٍری ٍ کااليا از فًرستی
 يای تدافعی )کرٍز، بالستیک فَق سریع ضد ريگیری ٍ...(: تَلید نَشکنظانی
 يای نايَارى )انید ٍ نصباح(يای فضایی: نَشکپرٍژى

 ها، پیَند اعضاپزشکی: ساخت دارٍ )ایدز ٍ دیابت، نانَ دارٍ، ضدسرطان(، تَلید پالس
 RQ170الکترٍنیکی: نشاندن يَاپیهای بدٍن سرنشین 

 يایی بٌ دست آندى است.ای، کشاٍرزی ٍ نظانی ٍ... پیشرفتيای نختلف نانند صنعت، پزشکی، يستٌتَضیح این کٌ در دٍران تحریو در زنینٌ
 يایی حاصل شدى است.سازی، صنعت نفت ٍ نانَ پیشرفتدر صنایع سدسازی، لَازم يَاپیها، صنعت کشتی

ی کشاٍرزی، اصالح ای، در زنینٌسازی، دارٍسازی، در زنینٌ انرژی يستٌيایی نطابق با جدیدترین تکنَلَژی جًان، شبیٌدر صنعت پزشکی، جراحی
. کٌ يهگی در سایٌ اتکا بر برد، زیردریایی، تَنل سازی ٍ..يای دٍربرد ٍ نیاننباتات، سهَم کشاٍرزی ٍ انَر دام، در زنینٌ نظانی، ساخت نَشک

 يای داخلی ٍ نتخصصان کشَرنان صَرت گرفتٌ است.تَانهندی
 

 
 چیست؟ اقتصادی گذاری ریل از ننظَر -3

ص ٍ کند. تاکنَن بیش از دى سیاست کلی در زنینٌ اقتصاد تَسط نقام نعظو ريبری نشخيای کلی کشَر، نسیر اصلی اقتصاد را نشخص نیسیاست
 شَد قطار اقتصاد در ریل خَد حرکت کند ٍ بٌ نقصد نًایی برسد.يا نَجب نیابالغ شدى است. تَجٌ بٌ این سیاست

 است؟ شدى ارائٌ :3:5 انداز چشو در ایران اقتصاد از تصَیری چٌ -2
َری با جایگاى اٍل اقتصادی در سطح کش»اقتصاد کشَر در ٍضعیت ٍ نَقعیت )نقصد( تعیین شدى بدین صَرت خَايد بَد:  يـ.ش 4444در سال 

يای تَسعٌ ٍ يای کهی کالن برنانٌننطقٌ آسیای جنَب غربی، ارتقای نسبی سطح درآندسرانٌ، رسیدن بٌ اشتغال کانل ٍ... الزم است کٌ شاخص
يای باال ٍ پایین يش فاصلٌ درآند نیان ديکگذاری، درآند سرانٌ، تَلید ناخالص نلی، نیزان اشتغال ٍ تَرم، کايای ساالنٌ نانند نیزان سرنایٌبَدجٌ

 «انداز تنظیو ٍ تعیین شَد.جانعٌ باید نتناسب با این سند چشو
 .ببرید نام را نقاٍنتی اقتصاد اصلی يای نؤلفٌ از نَرد چند -1
( اقتصاد 6بنیان. ( اقتصاد دانش5کحری ٍری حدا ( ندیریت نصرف ٍ بًرى4( پیشرٍ، نَلد ٍ فرصت ساز 3( برٍنگرایی ٍ گسترش ارتباطات 2( درٍنزایی 4

( کايش اتکای بَدجٌ ٍ تراز تجاری بٌ 44( تَان تحریو شکنی 9( نقاٍم سازی در برابر فشاريا ٍ تًدیدات 8( تَزیع عادالنٌ جرٍت ٍ درآند 7نردنی 
 درآنديای نفتی

 .ديید تَضیح را نردنی اقتصاد -4
نستلزم تَانهندسازی نردم در يهٌ ابعاد است، زیرا پیشرفت اقتصاد در ير کشَر در گرٍی پیشرفت ریزی نناسب برای نقاٍم سازی اقتصاد، برنانٌ

رفت اقتصادی آحاد نردم است. رشد اقتصادی بًتر است بٌ رشد تَانهندی )سرنایٌ انسانی( ٍ ارتقای قدرت تَلیدی عهَم نردم استَار گردد تا پیش
 ساز افزایش نشارکت نردم در اقتصاد است.يای دٍلت، زنینٌر اقتصاد نردنی، برنانٌتری را در پی داشتٌ باشد. داقتصادی نطهئن

 


