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 این جزوه بصورت اختصاصی توسط دکتر درس تهیه و جمع آوری شده

 

. ر به سایت دکتر درس مراجعه کنیدهای بیشتبرای دریافت جزوه  

 

 ورود به بانک جزوه دکتر درس
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 درس اول اقتصاد

 99-1400سال تحصیلی 

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 اقتصاد درس دبیرخانه راهبری

 سیستان و بلوچستان استان تولید شده در

 

 اول فصل

کسب و کار و  اول درس

 کارآفرینی

 نام طراح: مظفری

 کارآفرینی درس اول کتاب اقتصاد پایه دهم رشته علوم انسانیکسب و کار و :موضوع/   عنوان

 موفق کارآفرین یک  -2با نقش کارآفرینان درراه اندازی یک کسب و کار آشنا شوند-1:یادگیری  اهداف

 -4دکن بحث وکاروکارآفرینان کسب یکی ویژگیهاۀ.دربار -3کند محاسبه رادرست هاودرآمدهایش بتواندهزینه

 کسب یک سودوزیان -5توضیح دهداندازند، می وکارراه کسب کارآفرینان،یک چراوچگونه اینکهۀدربار

 دکن وکارراشناسایی

 :مطالعه از پس انتظارات

بیان ویژگی های مشترک  (2ان در راه اندازی یک کسب و کارنقش کارآفرین و بیان بیان تعریف کارآفرینی

 ( کسب درآمد حالل5شرکت   حاسبه ی سود و زیان(م  4بیان هزینه تولید، درآمد و سود    ( 3کارآفرینان موفق 
________________________________________ 

 صریح: و ساده زبان به  کوتاه هایجمله قالب در درس مهم نکات

 بهره وری-سود-درآمد-هزینه های تولید -کارآفرین

   مهم های فرمول

                 یخطرپذیر×یکارآفرینی=نوآوردرآمد=سود یا زیان      -هزینه     قیمت=درآمد     xکل محصول 

 توضیح خالصه: 

  شرکت رساندن ثبت بابه رآفرینانکا

 کنند راتامین موردنیازمردم وخدماتکاال*

 ممردی ها نیازهاوخواسته رفع*

 سود سبک*

 ت.نیس کم هم بودن سودوموفق کسب وکاروجودداردامااحتمال کسب دریک شکست احتمال گرچه

 شود ایجادمی آن خطرات وپذیرشی اقتصاد فعالیت شروعی برا نگیزهاکه  

 پلکان کارو رشد

ی ظرفیتها شناختی برمبنا ازاست،اماحرکت باچشم ب نبوده کارآفرین ازابتداحتی ضرورتا موفق ارآفرینک کی

 آن می رساند یباال یاوراقدم به قدم ازسطوح ابتدایی کاربه درجه ها اتفاقات اطراف،خود



 

 این موضوع میر مصطفی عالی نسب است مصداق جذاب
 وریبود. پس از شهر دهید یو بازرگان یاقتصاد، حسابدار نهیدر زم« آلمان یمرکز وابسته بازرگان»خود را در  یعلم یهاآموزش نیاول نسبیعال

به درخواست  1329بود، در سال  سیو سپس تهران شد. او که ابتدا فروشنده چراغ والور ساخت انگل زیمستقل در تبر یوارد کار اقتصاد 1320

نفت و گازسوز  عیصنا»به صادرات نفت خام شرکت  یدر داخل کشور و کاهش وابستگ ینفت یهااستفاده از فرآورده یمصدق برا دمحم

دوران ساخته  نیدر ا «نیعالءالد»معروف  یاز جمله بخار ینفت یهایو بخار یپزخوراک یهاسماورها، چراغ نی. اولکرد سیرا تأس «نسبیعال

 یهایو بررس ینیشد. او پس از مطالعات د لیو بلور تبد ینیچ نهیتاجران کشور در زم نیاز مشهورتر یکیبه  یسالگ 30در  نسبیشد عال

بود که  دهیرس جهینت نیبه ا نسبیدهد. عال رییاش را تغ یاقتصاد یهاتیفعال ریگرفت مس میتصم یمل یکردهایاعتقادات و رو لیبه دل یاقتصاد

 یخیو اقتضائات تار یواردکننده صرف با اصول اقتصاد اسالم کیشدن به  لیو تبد شرفتهیپ یبا کشورها هیسو کیرابطه  کی مرارکمک به است

خود،  یشخص هیبا سرما نسبیعال کرد لیخود تبد یرا به هدف اصل یمل دیتول ریحساب گام برداشتن در مس نیندارد. با ا یسازگار رانیاقتصاد ا

دولت و  یشدن صنعت نفت بود و نماد همدل یپس از مل یمل دیتول گذارهیکارخانه پا نیکرد. ا سیرا تأس «نسبینفت سوز و گاز سوز عال عیصنا»

 کردیمحصوالت را فراهم م یبندکارخانه امکان بسته نیشد. ا یاندازراه نسبیتوسط عال هنیم یسازرخانه کارتنکا ملت نام گرفت

 

 نقش کارآفرینان

بیست سال پیش هیچ شبکه اجتماعی ای وجود نداشت؛ چون کسی هیچ شبکه ای راه اندازی نکرده بود. برای 

 .اینکه شبکه ای وجود داشته باشد، کسی باید نقش کارآفرین را بازی کند

 کند. یو عرضه م دیتول و خطرپذیری، محصوالت جدیدی کار آفرین کسی است که با نوآوری

مشاهدۀ آن ناتوان اند و یا به ذهنشان  کارآفرینان بینشی برای دیدن فرصت های کسب و کار دارند که دیگران از

فاقد آن هستند .آنها ایده خطور نمی کند. آنها شجاعتی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران 

 های خود را امیدوارانه به کسب و کارهای سودآور تبدیل می کنند .

 :باشد،باید خواهدکارآفرین می که سیک

 

تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید  مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد*

 کند.

 دارد تا کسب و کار را زنده نگه دارد. نیازتالش و کار زیادی به *

برای اتخاذ تصمیمات مناسب دربارۀ موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول، قیمت گذاری  آگاهی و دانش زیادیتا *

 ،تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشد

 را برای راه اندازی کسب و کارش داشته باشد توانایی مالی الزمباید *

 روبه رو شود . ممکن است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیتبداند که در آغاز کارش *
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 ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق

 تیزبین  فرصت های کسب وکاررا ااززمانی که دیگران شاید متوجه آن نشوند،می بینند.

 نوآو ر  ایده ها را به محصوالت جدید،فرایندها یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند. 

پس انداز وخوش نامی شان را با شجاعت وتدبیربه میدان می آورند،تافعالیت 

 اقتصادی جدیدی راه اندازی کنند. 

 ریسک پذیر 

 خوش بین  واقع بین هستنداما مطمئن ودلگرم به فعالیت اقتصادی هستند. 

 پرانگیزه  باط،پایداری،اشتیاق وتوانایی حل مسئله را دارند ضنظم،ان 

 یادگیرنده  از کارشناسان،همکارن ومشتریان می آموزندوخود را با شرایط بازار وفق می دهند. 

سازمان   منابع را به شکل کارآیی مدیریت وهماهنگ می کنند. 

 دهنده 

 

 هزینه های تولید، درآمد و سود

 را محاسبه کند.     درآمدهایش -2   هزینه ها-1 یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست،باید 

 کند مثالکارآفرین برای تولید محصوالت خود ـ اعم از کاالها یا خدمات ـ به ناچار باید هزینه  

مچنین ماشین آالت و سایر ابزارها و باید محلی را به عنوان کارگاه، مغازه یا دفتر کار خریداری یا اجاره کنید و ه 

سرمایه های فیزیکی را تهیه کنید. همچنین باید مواد اولیه بخرید و نیز تعدادی کارگر و کارمند استخدام کنید. 

 پس برای فعالیت اقتصادی نیاز به پول و سرمایه داریم که تولید را شروع کنیم.

 .نام دارد« هزینه های تولیدکند برای تولید صرف می  کارآفرینپولی را که 

 قیمت = درآمد ×کل محصول 

 (زیان)= سود یا  درآمد -هزینه 

 

 است.( مشخص شدههزینه های تولید، درآمد و سود  ، مرحله به مرحله؛ذیل در مثال ) 

 د.می شو هزینه هایی را متقبل،  (یعنی: درآمد )قبل از رسیدن به عایدیتولیدکنندۀ گندم  تا  •

 در واقع همان پول هایی هستند که برای:       این هزینه ها     

 خرید   -1      

 یا                 

عوامل تولید شامل: نیروی کار، سرمایه و زمین پرداخت می شود)اجارۀ عوامل تولید به صاحبان آنها  -2    

  (است.

  بپردازد.می توان در آن به فعالیت کشاورزی  فتوقتی زمین را در اختیار گر •

 د یاپردازب« اجاره»  باشد  سازمان یا  دولت  ،شخص    به صاحب زمین که ممکن است؛ یک    در مقابل  •



                                                                 

                                                                                                      نیروی انسانی را به کار گیرید.

  دمی پرداز« حقوق»یا « مزد»در مقابل استفاده از نیروی انسانی؛  به کارگران و کارمندان خود،  •

برای   (ابزارهای کشاورزی و ...مثل تراکتور یا گاوآهن و گاو ، سایر )همچنین وقتی از سرمایۀ فیزیکی  •

 ابزار تولید را نیز به صاحبان آن بپردازد.  « اجاره» یا « قیمت» باید   دفعالیت تولیدی خود استفاده می کن

 

 کار ، می رسد.   (صاحبان )هرچه باشد، به صاحب یا  (سود و زیان )همۀ محصول     به این ترتیب در پایان تولید : 

 . یدبه دست می آدرآمد با فروش محصوالت ،         

. ستبرده ا« سود» بیشتر باشد، می گوییم تولیدکننده، از فعالیت خود « هزینه  »از «  درآمد» اگر میزان نکته:   

بیشتر است که کرده هزینه ای بدست می آید از میزان  منظور این است که؛ اگر پولی که از فعالیت اقتصادی)

 ( کرده است.سود تولید کننده باشد 

 : بنابراین

 «میزان سود برابر است با تفاوت درآمد و هزینه »  

 (زیان )= سود یا درآمد –هزینه 

 

 درآمد                                                                                          =  درآمد قیمت×  کل محصول 

  

 می شود.   ضرر و زیان به دست آمده از هزینه های تولید کمتر باشد، کسب و کار دچار  رآمدهاید اگر   نکته: 

که  دید کمتر از مخارجی باشآبدست می  از فعالیت اقتصادی تولید کننده منظور این هست که اگر پولی که )

 .(دمیشوضرر و زیان  شده است دچارصرف کار 

  برای حل مسائل اقتصاد توجه به نکات زیر الزامی است کته: ن

  حتما فرمولهای اقتصاد را از سمت چپ به راست حل کنید. -1

 ( دقت شود) ریال یا تومانبه واحد پولی مسئله ها -2

اگر در صورت مسئله ساالنه خواسته باشه  دقت شودبه مسئله هایی که دارای ماه و سال هستند  -3

  ساالنه کنید یا برعکس  باید ماهانه رو تبدیل به

 مسئله 

با  " یبنگاه اقتصاد " کی انهیعملکرد سال جهینت ر،یبا توجه به اطالعات ارائه شده در جدول ز

، کدام است  الیر1200،000به ارزش   کیدستگاه هر 2200تولید سالیانهارمند و کنفر 15

 (99و98و94 ی؟)کنکور سراسر
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 سالیانهخرید مواد اولیه برای تولید  میلیون تومان  185000000

 ماهیانه اجاره میلیون تومان 12

 دستمزد ماهیانۀ هر کارگر تومان  850،000

 انهیسالحقوق  30%معادل 

  کارمندان

 یها نی:ماشانهیاستهلک سال نهیهز

 به ارزش یدیتول

 

                                              

  2211100000 ضررر  ای انیز (2                                                            2112110000ضرر  ای انیز( 1   

 

 211210000  منفعت ایسود  ( 4                                                         212111000(سودیا منفعت3       

 
 

 15×12×850000=153،000،000نهحقوق ساال 

 

45،900،000     =153،000،000x30%    کاستهال 

                                                                                 2200×1200000=2640،000،000درآمد

 12000،000×12=144،000،000هااجاره

 45900000+144000000+0153000000+18500000=527900،000ها نهیجمع هز

 (زیان )= سود یا درآمد –هزینه 

 2،640،000،000-527،900،000=2،112،100،000ودس

 4نهیواب گزج

 

 ند.با  افزایش درآمد و کاهش هزینه ها  از وضعیت زیان دوری کن می کنندتالش        تولید کنندگان

 پس:

  را میگیرند.جلوی ضرر و زیان  افزایش بهره وریو صرفه جویی با  

  کرد؟جلوگیری   با کمک صرفه جویی و افزایش بهره وری از ضرر و زیان می توان چگونه

 پرهیز از استخدام نیروی کار غیرالزم  -1

به مرور  ایدبی تولیدپاییناگر کیفیت زیرا شودکیفیت  باعث کاهشبدون اینکه )صرفه جویی در مواد اولیه  -2

  (.رفت دزمان مشتری از دست خواه

 (... شودو.خاموش سیستم های گرمایشی و سرمایشی کاری  از زمانعد ب)صرفه جویی در انرژی  -3

،جلوگیری از سفرهای غیر ضروری ایجاد زمینه برای  دور کاری کارمندان)جلوگیری از ریخت و پاش ها  -4

  (،ممنوعیت استفاده از اتومبیلهای شرکت برای مصارف شخصی و....



 

 با این روشها و سایر روشهای مناسب دیگر می توان:  پس

  م(بدون اینکه از میزان تولید کم کنی)هزینۀ تولید کاهش  -1 

 .مناسب متیراباق هاوکاالرد ک فراهمی خود،بازارخوب تمحصوالی راب توانیمی ابی ازارب قیاز طر:درامد شیافزا-2

 ادد شیو درامد خود را افزارساند بفروش

 :به دست آوردن بیشترین خروجی با کمترین ورودیبهره وری

  کسب درآمد حالل 

شاید افرادی را بشناسید که درآمد زیادی دارند برای مثال: خانه و خودروی گران قیمت ؛ اما در میان مردم بدنام 

استفاده از )این انسان ها معموال از رانت ها   اند. و حتی مردم به شما هشدار میدهند با آنها همنشینی نکنید     

به درآمدهای کالنی         و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند سوء استفاده کرده و  (نفوذ

خریدوفروش برخی از کاالها،    دست می یابند.       آنها معموال به دنبال ارزان خریدن و گران فروختن هستند   

 انحصار آنهاست.     در 

و شخص دیگری دهندمنظور از انحصار یعنی کاالهایی که فقط این افراد می توانند خرید و فروشش را انجام  )

اگر کسی بخواهد با        (مورد تعقیب قانونی قرار می گیرد.در غیراین صورت نمی تواند این کار را انجام دهد 

 اع شگردها او را از پای در می آورند و سود خودشان را حفظ می کنند.        آنها وارد رقابت اقتصادی شود، با انو

 کسب وکار این افراد حرام است. به این دالیل: 

این افراد معموال با احتکار کاالهای مورد نیاز مردم در مواقع ضروری و گران فروختن آنها، سودهای -1

ثل یخچال فریزر، کولر و ....... را در انبار با قیمت قبل احتکار یعنی کاالی ضروری مردم م )سرشار می برند.

  (آنرا به چندین برابر قیمت اصلی می فروشند و پولهای کالنی به جیب میزنند. ازمدتیپنهان کرده و بعد

 برای سود بیشتر، کتاب ها یا فیلم های مبتذل و غیراخالقی را تولید و منتشر می کنند. -2

تبلیغ دروغ یک )هست، به مشتری نشان می دهند تا مشتری را فریب دهند. کاالیی را برخالف آنچه-3

  ...(کاال، یا فریب مردم با کاالیی که اصل نیست و

 اهل رشوه دادن و رشوه گرفتن هستند. -4

  با رباخواری امورشان را می گذرانند.-5

آنها را نمی شناسد اما در  معموال در شهرهای بزرگ آسان تر به فعالیت های خود می پردازند چون کسی-6

 شهرهای کوچک یا روستاها عموما مردم یکدیگر را می شناسند و این مانعی برای فعالیت گسترده آنهاست .

 

 

  

https://drdars.ir/


 نتیجه کسب و کار حرام

 افراد با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی به همنوعانشان ظلم می کنند این -1

 برکت را از زندگی خودشان دور می کنند  -2 

 اقتصاد خود و جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می دهند.  -3

 

 های کتاب: ها  یا خودآزماییپاسخ  تمرین

 7تمرین صفحه ی

 دیهست مارستانیب شتریب یها شرفتیو به فکر پ دیشده ا یخصوص مارستانیب کیمسئول  یبه تازگ

را  یمبلغ ماهانه ای دیکن رشیراپذ ییکرونا مارانیب دیبا ایشود و طبق دستور دولت  یم ریکرونا همه گ یماریب که

 رشیبا پذ زین رهیمد ئتیه یاز اعضا یبرخ).دیپرداخت کن ییکرونا یها مارستانیبه ب

 موفق نانیکارآفر یژگیبه کدام و ریز یانتخاب یهرکدام از راه حل ها (ستندیموافق ن ییکرونا مارانیب

 دارد؟ اشاره

 میریپذیرا نم ییکرونا مارانیکه ب دیکن غیخود تبل مارستانیب تیفینسبت به ک یمجاز یدر شبکه ها-1

 یها مارستانیآن به ب قیاز طر میتا بتوان میکن یخود اضافه م یتهایزیرا به و یماهانه مبلغ یول

 ینیب زیت. میکمک کن ییکرونا

 ریبا سا یتا ارتباط دیکن سیتاس ییکرونا مارانیجهت ب مارستانیب اطیدر آخر ح ییصحرا مارستانبی-2

 نو آور بودن. دیریکمک بگ زینداشته باشد و از ارتش ن مارستانیب یبخشها

 یکه به حکم انسان دوست دیرا بازگو کرده و اعالم کن رهیمد ئتیاتفاقت ه یخبر یا حضور در بخشهاب-3

 یریپذ سکیر .دیکن ریخ یو از مردم درخواست دعا دیکن یم رشیرا پذ ییکرونا مارانبی

 را ییکرونا مارانیب دیده یرا ازدست م مارستانیب یها تیاز موفق یبرخ دیدان یکه م یبا وجود-4

 ینیخوش ب. دیخود بدان یقلب یندا را نیداشته باشه و ا دیام ندهیو به آ دیکن رشیپذ

 یکمک مال زین گرید یمارستانهایو به ب دیکن قیتحق یماریب نیا نهیتا در زم دیریاز بانک ها وام بگ-5

 بودن زهیپرانگ دیکن

 به صورت محدود ومتناسب دیکن یو سع دیریشان کمک بگنوهمکارا گرید یها مارستانیز تجارب با-6

 را رشیبعد از پذ طیشرا دتایداشته باش ییکرونا مارانیاز ب رشیپذ مارستانیب یها تیامکانات وظرف با

 بودن رندهیادگی. دیکن یابیارز

 تا دیآنها را به دست آور تیشما مهم هستند. و رضا یکه آنها برا دیده نانیخود اطم یروهایبه همه ن-7

 سازمان دهنده بودنتان شود.  مارستانیشامل حال ب یشتریب یها تیموفق



کسب درآمد حالل وجود  9چه نسبتی بین این پرسش و متن ص  یا به نظر شما، هدف، وسیله را توجیه می کند؟*آ

 دارد؟

نظام های اقتصادی سرمایه داری، انسان را در انتخاب کار و کسب مال به طور کلی آزاد می گذارند و به وی اجازه  

،رانت،انحصار بازار سیاه ر از راههای صحیح و هم از راههایی چون رباخواری، قماربازی، احتکا می دهند که هم

 و اخالقی اصول به و ،گران فروشی و. . . به جمع  ثروت بپردازد، بی آنکه برای حقوق دیگران ارزشی قائل شود

 کند، می توجیه را وسیله هدف نظام این دیدگاه از واقع در.بیندیشد آن اخروی و اجتماعی پیامدهای

 و اقتصادعامل تخریب و فساد و تباهی انسان می شود .

 انچه بیش ازاقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نیست ، ینظام اسالمدر 

 .هر چیز اهمیت دارد حالل بودن کسب و کار است؛ یعنی به دست آوردن مال از راهی که ممنوعیّت شرعی ندارد

 نیتفکر و تمر یبرا

 آن دفاع کنید.و از دیاوریب لیپاسخ خود دل یاست؟ برا ینیفرکدام مورد کارآ ر،یاز موارد ز دیـ مشخص کن1

 یشخص یفروش چیدر مغازه ساندو کار

 یدولت ۀ در مدرس سیتدر

 فعال در ارتش شدن یروین عضو

 در منزل یخدمات باغبان یانداز راه

 چون با خالقیت،نوآوری، نوعی کار آفرینی است  در منزل یخدمات باغبان راه اندازیپاسخ:  

 ست.ریسک پذیری، توجه به موقعیت ها ونیازهای جامعه و..... همراه ا

 محوطه سازی و زیباسازی : ساخت ایوان های سنتی و مدرن، پاسیو و بسیاری ایده های فوق العاده در-1

 زیبا سازی باغچه شماست

 را به باغچه شمامراقبت از باغ و هرس علف های هرز : از میان برداشتن علف ها هرز نه تنها زیبایی 2-

 باز می گردانند بلکه قدرت رویش و سالمت گیاهان باغچه را نیز دوچندان خواهد کرد

 نصب و راه اندازی سیستم آبیاری و آب پاشی و تعمیرات آن ها : نصب سیستم آبیاری چمن ها و گیاهان3-

 .های گرم سال می باشدیکی از اولویت ها برای حفظ و نگهداری باغچه در تمام فصول سال به خصوص فصل 

 حصارکشی : شامل نرده های چوبی و فلزی، سایبان، ورودی باغ، حصارکشی و ... می باشد-4

 رض کنید دوست شما عالقه مند به راه اندازی کارگاه ساخت اسباب بازی برای کودکانف-2

 ویژگی هابا توجه به ویژگی های او و ویژگی های کارآفرین موفق، در مورد اینکه این  .است

 .چگونه به او در حل مشکالتش کمک خواهد کرد، توضیح دهید

 *خطرپذیری

 *خوش بینی

 *پرانگیزگی

 *سازماندهی

 .با خوش بینی درانجام فعالیت های خود دلگرم است ودر برابر مشکالت مقاومت خواهد کردپاسخ: 
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 شود.راه حل پیدا می کند و دلسرد نمیبا انگیزه باالیی که دارد به صورت منظم ومستمر برای مشکالت اجرایی 

 کرده و تالشبا قدرت سازماندهی خوبی که دارد بین عوامل تولید ونیازها ی بازار و سرمایه مالی خود رابطه برقرار

 .می کند به حداکثر سود ممکن دست یابد

 د در ماه های اولفعالیت خو عدم سود دهی پذیریدر تصمیم گیری ها شجاع است وبا پشتوانه خالقیت خود ،خطر

 را می پذیرد

 ـ امیرعلی و ستایش بعد از اتفاق آن شب دست به کار شدند و تصمیم گرفتند که به هر3

 قیمتی به پدر و مادرشان نشان بدهند که آنها دیگر بچه نیستند و شاید در برخی موارد بهتر از

 را از کارگاه تولیدیبزرگترها تصمیم میگیرند. برای همین با تالش فراوان اطالعات زیر 

 :دست آوردند محمدی( به پدرشان )آقای

 میلیون تومان100 :خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه

 میلیون تومان800 :پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری و مالیات ساالنه

 کارگر(20میلیون تومان )مجموعا 2ً  :کارگر هر نه یدستمزد ماهیا

 د تومانمیلیار5/2 درآمد ساالنه

 ده؟ لطفا حساب کنید که کارگاه تولیدی آقای محمدی در طول یک سال سودده است یا زیان

 های مکمل برای درک بهتر مطلب مطرح شده در درس:ها یا فعالیتطراحی پرسش

 

1200،000،000 =12   X   100،000،000هزینه خرید مواد اولیه سالیانه 

480،000،000=12x  (2000،000  x  20هزینه ی حقوق و دست مزد) 

 800،000+480،000،00+1200،000،000=   2،480،000،000جمع هزینه ها

 (زیان )= سود یا درآمد –هزینه 

 2،500،000،000-2،480،000000=  20،000،000د کرده است         سواین کارگاه 

 

 11تحلیل کنید صفحه 

 کسب وکار و انگیزه راه اندازی آن چیست؟*

ویا خرید کاالها وخدمات با هدف فروش انها  تولید کاال و خدماتکسب و کار شامل فعالیت هایی است که منجربه 

 می شود.  رفع نیازهای خود و مردمو  سود کسببه منظور 

 چند نمونه راهکار برای داشتن انگیزه در راه اندازی کسب وکار*

 تعهد داشتن-1

 افتن نقاط مثبتی-2

  برنامه داشتن   -3

 متمرکز بودن-4



 

 

 کارآفرین موفق چه ویژگی هایی دارد؟*

 .فرصت های کسب و کار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند :تیزبین 

 .ایده ها را به محصوالت جدید، فرایندها و یا کسب و کارهای جدید تبدیل می کنند :نوآور

شجاعت و تدبیر، به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را پس انداز و خوش نامی شان را با  :ریسک پذیر

 اندازی کنند. راه

 .کارآفرینان واقع بین هستند اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند :خوش بین

 .نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند :پرانگیزه

 .و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهنداز کارشناسان، همکاران  :یادگیرنده

 .منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند :سازمان دهنده

 :همچنین باید

مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم)عوامل تولید(، کاال یا -1

 روف گیاهی یکبار مصرف برای اولین بارجهت محا فظت از محیط زیست(ظخدمتی را تولید کند.)مانند: ساخت 

 .نده نگه داردکارآفرینی به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب و کار را ز-2-

 محصول، پیشنهاد شرکت، موقعیت ۀ افرین باید آگاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب دربارکار-3-

 گذاری، قیمت

 .تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشد-4

کارش ممکن  کارآفرین باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب وکارش داشته باشدو بداند که در اغاز-5

 روبرو شود. تیعدم موفق ایکمتر است با موفقیت

 

 سود و زیان کارآفرینی و کسب وکار تولیدی چیست؟*

 باشد  بیشتر درآمد از هزینهمیزان  . اگردآور ا فروش محصوالت خود، درآمد به دست میتولید کننده ب

باشد،  کمتر های تولید از هزینه دست آمده درآمدهای بهاگر است  برده سودبه عنوان تولیدکننده، از فعالیت خود 

 میشودضرر و زیان کسب و کار دچار 

 به عبارتی: .

 سود     درآمد      >اگر هزینه         و               هزینه          زیان      >اگردرآمد            

 رابر است با تفاوت درآمد و هزینه بسود  زانیم

 = درآمد متیق×کل محصول                                      = سود )یا زیان( درآمد – هزینه              

 

 

 تهیه کننده مظفری       

https://drdars.ir/


 

 



 

 اقتصادکتاب ینوشتار یمحتوا

 1399-1400 یلیتحص سال

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 یدفتر آموزش متوسطه نظر

 اقتصاددرس  یراهبر رخانهیدب

 سیستان وبلوچستاناستان رشده د دیتول

 اول فصل

 انتخاب نوع کسب و کار:  دوم درس

 :مظفری نام طراح

 نوع کسب وکار :موضوع  / عنوان

 :یادگیری  اهداف
 آشنایی با انواع کسب و کار و سازمان تولید

بخواهیم در آینده کسب اگر تا بشناسیم را شرکت راه اندازی و معایب شراکت و مزایا و درک را شرکت و شراکت مفهوم

با اطال عات کسب کرده و آشنایی با آنها در انتخاب نوع کسب وکار و سازمان تولید خودبهتر  وکاری را راه اندازی کنیم

 عمل کنیم تانتایج بهتری کسب شود. 

 :مطالعه از پس انتظارات
 کنیم. یبررس را شناخته و بتوانیم آن را (دی)سازمان تول 

 میکن ییرا شناسا یکسب وکار شخص بیو معا ایمزا 

  میمفهوم شراکت و شرکت را درک کن  

 م،یکرد یرا راه انداز یو کار کسب ندهیتا اگر در آ م؛یبشناس زیشرکت را ن یشراکت و راه انداز بیو معا ایمزا 

  باشد. دیچگونه با دمانیکه سازمان تول میالاقل بدان

 را میداند. اهداف تاسیس شرکتهای تعاونی و موسسات غیر انتفاعی 

_____________________________________ 

 : درس مهم نکات

 دیتول سازمان

 انواع کسب و کار   

 موسسات غیرانتفاعی و خیریه-5تعاونی   -4شرکت    - 3شراکت    -2کسب وکار شخصی  -1  
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 : درس  خالصه

 نوع اول:کسب وکارشخصی

 و خودرو تعمیرکاران فروشانخرده مثل فرما خویش مشاغل .است نفر یک به شخصی،متعلق کار و کسب

 .هستند نوع این هنرمندان،از و خرد صنعتگران ملکی معامالت هایبنگاه خانگی، لوازم

 یاغلب کسب و کارها شخص ،حسابداری وکالت دندانپزشکی پزشکی مانند تخصصی هایزمینه در 

 هستند.

 های کسب و کارشخصی: ویژگی

 تعمیرکاران،بنگاههای ملکی،کشاورزان،وکالت و...(هستند.مثال) یعنی خود اشتغال بودن فرما خویش (1

 .نیست اساسی ،شرط این ولی مقیاسند کوچک  اغلب (2

 ی(مانند وکالت و پزشک یتخصص یها نهیزم در یحت) .دارند حضور فعالیتی نوع همه در (3

 و در بخش خدمات فعالیت دارند. یکسب و کارها شخص شتریب رانیدر ا نکته:

 و کار شخصیمزایای کسب 
 ی این کسب و کار آسان استراه انداز 

 .هزینه ی کمی برای راه اندازی الزم  است 

 مالکیت کامل سود 

 (شماست اریکامالً در اخت یساعات کار ی)هر زمان که بخواهد کار میکندانعطاف زمان 

  تصمیم گیرنده فقط خود شخص است در تصمیم گیری نیاز به موافقت یا عدم موافقت دیگران نیست 

 فقط مالیات بر درآمد  را شخص میپردازد. 

  معایب کسب و کار شخصی
 تنها بر عهده ی خود فرد است تیسئولم نسنگی بار 

 .در تامین سرمایه ی الزم به تنهایی مشکل دارد 

 دارد. )کشمکش(دعاوی و ها بدهی مقابل در نامحدود تیمسئول 

 نیست.درست  در موردکسب و کار  ها یببن شیپ همیشه 

  میشود.کسب مجوز با مشکل مواجه  برای 

 شخص نباشدمورد انتظار  وکسب درآمد فروش. 

  ممکن است دچار اشتباه شوند.و کارگرها  کارمنداندر انتخاب 

  زیادی را به کار مشغول شودبرای کسب درآمد و سود بیشترممکن است ساعات. 

 

 

 



 .میبدان شتریب

 

 گونه یک کسب وکار شخصی راه اندازی کنیم؟چ

 .نام کسب وکارتان را ثبت کنید 

 .قوانین و مقررات مربوط به آن زمینه را مطالعه کنید 

 .برای گرفتن گواهی نامه یا پروانۀ فعالیت رسمی در آن زمینه اقدام کنید 

  و درآمدتان را حفظ  کنید. این اسناد مبنای تعیین مالیات بر کسب وکار شماست.اسناد مربوط به هزینه ها 

  اگر کسی را برای کارتان به کار گرفتید، شما کارفرمای او هستید و بایدحقوق او را طبق قانون کار پرداخت کنید و

 او را بیمه کنید.

 نوع دوم: شراکت

 ویژگی های کسب و کار شراکتی:

در  (.مانکارانیاز مغازه ها رستورانها و پ یمانند برخ نام دارد.) شریککه  .است شتریب ایدو نفر که متعلق به  یکسب و کار

 .ستین یفرد تیمالک نجایا

 .هستند میکسب و کار ،سه انیسود و زدر سهم شان با  متناسبهر کدام  

 ود.شیم میشرکاء  تقس نیب یدرآمد حاصل از کار به نسبت توافق

 .د بودنوکار خواه مراقب و دلسوز این کسب کدام از شرکاءوهر 

 نکته:پس در شراکت حتمابایدمسئولیتها و درآمدها تقسیم شود درغیر اینصورت شراکت معنا ندارد.

 بیشتر بدانیم

 چگونه یک فعالیت شراکتی راه اندازی کنیم؟

گام های اولیه مشابه کسب وکار )آسان راه اندازی می شوند ی بسیارهمانند کسب و کارهای شخصکسب وکارهای شراکتی 

 .(شخصی می باشد

 از جمله ثبت اسم 

 اخذ پروانه ها و مجوزها و... . 

   مبنایی است جهت تعیین مالیاترا ها را حفظ کرده زیاسناد مربوط به هزینه ها و درآمد

 گامی اضافی دارد و آن هم نگارش قرارداد شراکت بین افراد است .  کسب و کار شخصی 

 :در قراردادهای شراکت بین افراد، مواردی از جمله 

  ،حدودۀ اختیارات و وظایف افراد 

  نحوۀ تقسیم سود یا زیان 

  حل اختالفات بین آنها 
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 . تصمیم گیری در مورد انحالل و... مطرح می شود 

 الزامی قانونی وجود نداردبرای وجود این قرارداد، 

 توصیه می شود: قراردادداشتن  جهت دو  ولی از  

 

 الزام قانونی پیدا می کند.قرارداد، عمل به محتوا ثبت رسمی در صورت   -2ء  شدن حقوق و تکالیف شرکاروشن -1

 که:نکته اشاره دارد ننمی شود و این آیه به ای ا روشن شدن وظایف حق و حقوق کسی ضایعب

 ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید. 29سورۀ نساء، آیهباِلبْاطِلِ  التَأکُلوا أمَوالکَم بیَنَکُم 

 مزایا و معایب کسب وکار شراکتی

 معایب کسب و کار شراکتی:

 وکیل با حقوقی مشاوره  -2    قرارداد تنظیم-1 هزینه کردن برای               ها هزینه برخی افزایش 

 دعاوی    و ها بدهی  مقابل در نامحدود مسئولیت 

  شده تر سخت گیری تصمیم و  تر محدودبرای افراد   عمل آزادیدر هر زمینه ای    شرکابا   توافق لزوم دلیل  به 

  از دست رفتن برخی  فرصتها به دلیل زمان بر بودن رسیدن به توافق جمعی 

 کار و کسب محیط در شرکا نظر اختالف 

 کسب و کار شراکتی:مزایای 

 آسان نسبتاً اندازی راه 

 تر بزرگ مالی های سرمایه و منابع به دسترسی 

 و افزایش توانایی ها  مسئولیت بار تقسیم 

 (تصمیم گیری  در همفکریافزایش و بیشتر مغزهای معنی به بیشتر )شرکایدیگران ذهنی ظرفیت از استفاده 

 برای کسب منافع بیشتر شریکها موقعیت و نفوذ و اجتماعی استفاده از روابط 

 شرکت: سوم نوع 
 .است شرکت وکار کسب نوع پرهزینه ترینو  ترین پیچیده: مهمنکته 

 :یک شرکت 

 رفتار انسان یا و فرد یک با مشابه شرکت، یک با قانون   یعنی دارد قانونی هویت خودش که است وکاری کسب شرکت( 1

 کند می

 مثال: برای (.دهند می انجام ها انسان که آنچه همانند )دقیقاً دارند؛ خاصی تعهدات و حقوق ها شرکت( 2

 : تواند می شرکت یک    

از طرف  و کند شکایت افراد علیه حتی -ج شود قرارداد وارد افراد یا ها شرکت دیگر با-ب باشد، داشته  دارایی -الف 

 . بگیرد قرار شکایت موردافراد 

 .شود می تقسیم سهم معینی تعداد به شرکت هر دارایی( 3



  که شود می تبدیل آن دار سهام به شرکت سهام خرید با کس هر( 4

 است سهیمسهامش   اندازه به ها مسئولیت   و   زیان    و منافع در -ب دارد را آن نسبی مالکیت  سهمش اندازه به -الف

   که دهد می نشان و است مالکیت سند یکسهم  : 

 است؛ شریک آن، زیان و سود در -2دارد اختیار در را ) مالکیت نسبی(شرکت مالکیت از بخشی آن، دارندۀ-1

 کند، می خریداری را آن سهم 10،000 که گذاری سرمایه باشد، شده تقسیم سهم 100، 000به شرکتی دارایی اگر مثالً 

× %10                      است شرکت رصدد10 مالک 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎،𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎،𝟎𝟎𝟎
                        100 × 

میزان   سرمایه سرمایه گذار 

 کل سرمایه ی اولیه ی بنگاه
   

  

 :شرکت کی جادیا

 

 نوع کسب وکار است؛ زیرا ترین  پرهزینهسهامی، شرکت شرکت واز جمله 

 شرکت سهامی از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند .-1

 .است نهیزمان بر و پرهز ینیقوان نیو عمل به چن رشیپذ ها قوانینی دارددولت برای شرکت -2

 تا:  دارد ینیشرکت ها قوان یدولت برا          

                                                                                   اطمینان بدهدبرای سپردن سرمایه هایشان به سرمایه گذاران  (الف   

 .نخورند بیتا فرکمک کند  (ب

 که هزینه بر است.نیاز دارد مشاوره های حقوقیو وکیل بهبرای تشکیل شرکت   -3

 .کندیم لیاماده وتکمرا  تشکیل شرکتازیاسناد مورد ن و    ب(    اساسنامه شرکت الف(                        چرا که وکیل 

 چه مواردی را بیان میکند:  اساسنامه شرکت
 وکاری تشکیل شده است که شرکت برای چه کسب .1

 سهام آن چه میزان است  .2

 و چگونه تقسیم و فروخته می شود .3

 خودرا تامین می کند. چگونه شرکت سرمایه اولیۀ .4

 شود یم میتقس انیچگونه سود و ز .5

 در شرکت دارند؛ ییها تیسهام داران چه حقوق و مسئول .6

 شود و. ... یمنحل مشرکت چگونه  .7

 :یهامس شرکت کیساختار 

 سهامداران

 هیئت مدیره 

 رئیس هیئت مدیره

 مدیرعامل

 مدیر اجرایی      مدیر  برنامه ریزی    مدیرروابط عمومی   مدیر امور اداری     مدیر مالی
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 شرکتها  است درهمین ساختار نشان دهنده ی پیچیدگی روابط 

 

  شرکت جادیا یایمزا

 (سهامشان است زانمی به محدود  داران سهام بدهی  و  ضرر )    داران سهام  برای  محدود  تیمسئول 

  (وامهای بانکی -3  آنها  ۀسرمای  شیافزا -2  داران سهام  شیافزا-1 قطری از) بانکی مالی نتأمی و هسرمای شافزای امکان 

 رقبا به نسبت تر نپایی متقی و  گذاری بیشترسرمایه   امکان باال، دتولی اسیمق  لدلی بهباالتر رقابت امکان  

 ویژه ی ودر زمینه ی تخصص توانمندتر افراد جذب امکان  شتربی گرایی تخصص 

 شرکت جادیا بیمعا
 باالتر اندازی راه یاه نهیهز 

 یرگی متصمی در ریتأخ 

 یرفردغی های تموفقی و تمالکی و تیرمدی رابطه در ها یدگیچیپ افزایش 

 با مقدارسهامی که مالک آن هستند. تقسیم سود متناسب 

 مالیات بردرآمد مالیات بر سود شرکت 

 شتریب دهی گزارش و تر دهیچپی نیقوان 

 ها ینوع چهارم: تعاون
آنها  یاقتصاد تیبهبود وضعشود و به  یم لیتشکاعضا  یهایازمندین نیهدف تأماست که با  یکسب وکار یتعاون

 کند.  یکمک م

  :دیتول یدر تعاون

 یاقتصاد یها تیفعال یایاز مزا یبهره مندجهت  دکنندهیتول یتعداد   

 تاندیآ یگرد هم م حجم و اندازه ی زیاد بزرگ،  اسیبا مق 

 کنندحداکثر   خود رامنفعت  یبا اقدامات جمع . 

 یکشاورز یمثالً تعاون 

 ،یابیامکان بازار -3سموم و کود  یۀته -2بذر مرغوب  یۀته یبرا-1دهند تا  یم لیتشکرا آن از کشاورزان  یعده ا 

 به آنها کمک کند .       عیتوز ۀریزنج جادیا -5 یجمع غاتیتبل-4

 با بقیه شرکتها داردتفاوت عمده ای با شرکت ها دارند؛ اما  یتهایشبه شیکم و ب تعاونی ها یمراحل راه انداز

را  یتعاون یۀچقدر از سرما نکهیصرفِ نظر از اهر کدام از اعضا  یعنی؛ است یرأ کیاداره آنها براساس هر نفر،  ۀنحو

 است.هر عضو  یۀنسبت سرمادوره به  انیدر پا یسود احتمال عیتوزخواهد داشت. اما  یرأ کیکرده باشد،  نیتأم

 نوع پنجم: مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه 

 است نهادی قانونی یک مؤسسه غیرانتفاعی 

 شکل گرفته است. هدفی غیرتجاری ، یعنی با غیرسودآورکه برای انجام مأموریتی 



؛ مانند امور خیریه، آموزش، توسعۀ علمی و دینی، بهداشت اجتماعی دارند واغلب زمینه هایی انسانی این مأموریت ها 

 و سالمت و... .

 .ت اسحتی جهانی و گاهی ملی و  محلیگاهی گسترده ای دارند محدودۀ عمل  

 کتاب:  وفعالیتهایها  پاسخ  تمرین
 رابنویسید؟محدود  تیبا مسئول یو شرکت ها یتعاون یعام و خاص، شرکت ها یسهام یتفاوت انواع شرکت ها 

هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می شرکتشرکت سهامی عام:

  هایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشدنامیده میشوند. به عبارت دیگر شرکت کنند، شرکت سهامی عام

هائی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکتشرکت خاص :

محدودی از افراد  ها در اختیار عموم نیست و تعدادنامیده می شوند. سهام این شرکت شرکتها شرکت سهامی خاص

 هیسرما نیتام یعام برا سهامی شرکت – مهمترین تفاوت این دو شرکت.دارای سهام شرکت های سهامی خاص هستند

 .خاص، حق مراجعه به عامه را ندارد یشرکت سهام یول دینمایم یعموم یسینورهیاقدام به پذ

برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر با مسئولیت محدود  شرکت

اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات 

 شرکت است .

 ساختار وشیوه ی تصمیم گیری درشرکت سهامی را تحلیل کنید.

 شوند. یم میتقس م،یکن یم ادیساده، ساختار شرکت به سه بخش که تحت عنوان ارکان شرکت از آنها  انیبه ب 

شود.  یم لیو با حضور سهامداران تشک یبرعهده آن است، در قالب مجامع عموم یریگ میتصم فهیبخش که وظ نیتر مهم

 عنوان  از سهامداران به یمجامع مربوطه، افراد ماتیتصم با .ردیگ ینام م یمیبخش به اختصار رکن تصم نیا

 دهند. یم لیرا تشک یتیریشرکت انتخاب شده و رکن مد رانیعنوان مد

در نظر گرفته شده  یبه نام رکن نظارت یرکن سوم زین یتراز مال یشرکت و بررس تیریمد تینظارت بر وضع یبرا نیهمچن

 .رندیگ ینام م یباشد که رکن نظارت یالبدل م یو عل یاصل نیکه شامل بازرس

از  کیحال هر نیداشته باشند. اما در ع ییتفاوت ها یریسه گانه شرکت ممکن است از لحاظ تقدم و تاخر شکل گ ارکان

 گریکدیعملکردشان در تعامل با  تیکرده و در نها فایارکان ا ریبا سا یسازمان، کارکرد و نقش خود را در هماهنگ یاجزا

 شرکت خواهد شد. ییایموجب پو

. دو رکن دیآ یدر شرکت به شمار م یریگ میهمان اجتماع صاحبان سهام است، که به عنوان مرجع تصم یعموم مجامع

مجموعه مجامع  ریو ناظر ز یتیریارکان مد گرید انیمصوبات رکن نخست هستند. به ب یشرکت مکلف به اجرا گرید

 .هستند یمجزا و متفاوت یها تیو مسئول فیتکال یمتفاوت ارکان سه گانه، دارا گاهیصرف نظر از جا هستند.
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 21فعالیت صفحه ی 

 دانش بنیان: 3هکسب وکار شمار دهیا:شراکتی              2کسب وکار شماره  دهیا    شخصی :1ایده کسب وکار شماره 

 غیر انتفاعی: 4کسب وکار شماره دهیا

و  یرانتفاعیغ ،یشرکت ،یشراکت ،ی)شخصیچه نوع کسب و کار ریهر کدام از موارد ز یـ برا 22فعالیت صفحه 

 ؟ستیآن چ بیمعا ای ایمزا د؟یده یم شنهادی( را پیتعاون

 یشخص: یشخص یها ییحفاظت از دارا

 یشخصتالش ها: میپاداش مستق افتیدر

 شرکت:شتریب یگزارش ده الزامات

 یشخص:یگریسود با د میتقس عدم

 شراکت:دیشروع کسب و کار جد یالزم برا ۀ یسرما نیمشکل تأم رفع

 یشخص:ادیعمل ز یآسان و آزاد یانداز راه

 را توصیه می کنید؟)سازمان تولید(ـ برای هریک از موارد زیر چه نوع کسب و کار 2

 شرکت:شرکتی جدید می خواهد مجموعه فروشگاه زنجیره ای از مواد غذایی سالم راه اندازی کند

 شخصی:.از دانش آموختگان آشپزی می خواهد رستوران های زنجیره ای افتتاح کند یکی

 شخصی:.آخرین کتاب پرفروش خود را بنویسد ۀ نویسنده ای تصمیم می گیرد ادام

 شراکت:.گروهی از دوستان تصیم می گیرند کسب و کاری بدون عبور از فرایندهای قانونی طوالنی آغاز کنند

 تعاونی:تقسیم کنند می خواهند برای خرید کود، دانه و سایر مواد مرتبط  هزینه کنند و هزینه را در بین اعضاگروهی از کشاورزان 

 

 شرکت:.گروهی از مهندسان جوان تصمیم گرفته اند لوازم خانگی با کیفیت باال تولید کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرتهیه کننده :مظف
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محتوای نوشتاری 

 اقتصاد کتاب

سال تحصیلی 

1400-99 

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 اقتصاد درس دبیرخانه راهبری

 سیستان و بلوچستان استان تولید شده در

 

 اول فصل

سوم اصول انتخاب  درس

 کسب و کار

 مظفرینام طراح: 

 اصول انتخاب کسب و کار:موضوع  / عنوان

 :یادگیری  اهداف

ترسیم -3شناسایی منابع کمیاب-2محاسبه ی هزینه فرصت -1آشنایی با اصول انتخاب کسب و کار)

مقایسه ی بین هزینه و منافع( ودر نظر گرفتن این اصول -5هزینه های در رفته  -4قید بودجه 

 درانتخاب ها و تصمیم گیری های خود

 :لعهمطا از پس انتظارات
 .دهزینه ها ومنافع انتخاب های خود را تشخیص داده وباهم مقایسه کن *

 با مفاهیم هزینه های فرصت،منابع کمیاب،هزینه های دررفته ،قید بودجهآشنایی *

 در انتخاب های خود بکارگیری آنها و 

________________________________________ 
 صریح و ساده زبان به  کوتاه هایجمله قالب در درس مهم نکات

 هزینه های در رفته -4قید بودجه -3شناسایی منابع کمیاب-2محاسبه ی هزینه فرصت -1

   مهم های فرمول
 کل محصول=درآمد×قیمت

 )هزینه فرصت(هزینه پنهان +هزینه های آشکار=مجموع هزینه های تولید

 درآمد=سودحسابداری -هزینه مستقیم تولید 
 درآمد= سود ویژه حسابداری-+هزینه آشکار(  هزینه پنهان)

 خالصه: 

 چرا افراد در اکثر مواقع، کاری را که انتخاب کرده اند در انجا م آن رضایت کمتری دارند؟

 آورند از آن چیزی است که بدست میبسیار با ارزش تر زیرابه نظرشان آنچه که باید در مقابل آن از دست بدهند، 



 هر انتخاب را محاسبه کنیداصل اول: هزینه ی فرصت 

آن پولی است که برای بلیت پرداخت یی دارد؟ ممکن است بگویید که هزینه ی سینما رفتن برای شما چه هزینه ها

 .می شود

تومان برای خریدهای دیگر پول  10000یعنی رفتن به سینماست. نه ی اگر قیمت بلیت ده هزار تومان باشد، این هزی

 کم داریم

 .نام دارد «فرصته هزین»هزینه ها استفاده می کند که  ۀ اقتصاد از مفهوم کامل تری برای تفکر درباراما دانش 

تصمیم یک گزینه را انتخاب می کنیم و بقیه فرصت ها را از هزینه ای  دارد که با هر  هر تصمیم گیری و انتخابی

 پس:  دست میدهیم

 انتخاب از دست داده ایداست که شما آن را هنگام بعدی  ارزش بهترین گزینه ی، فرصت یک انتخابهزینه ی 

است که می توانستید برای کارهای دیگری صرف  زمانی ،   پرداخت پولعالوه بر در مثال باال هزینه سینما رفتن 

مثال سینما نمی رفتیم  وبا پول وزمان مان کاری دیگر انجام میدادیم که ارزش آن کار برای ما کمتر از  سینما .کنید

 اولویت های ما بعد از انتخاب) پارک رفتن با دوستان ، استراحت در منزل و مطالعه(   به ترتیبرفتن نیست مثال  

 دست دادیم از(رفتن یعنی سینما  )که با این انتخاب گزینه ی بعدی  بهترین و با ارش ترین  رفتن به سینماست 

 .)یعنی پارک رفتن با دوستان را از دست دادیم( انتخاب ماست  هزینه فرصت

 .کردبده ـ بستان ، همیشه باید بین گزینه های انتخابه دلیل وجود کمیابی در امکانات و داشته ها، ب

 کنید تا چیز دیگری را به دست آوریدیعنی چیزی را رها می =بده ـ بستان 

 

کارمند و تولید سالیانه ۸با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر نتیجه سود حسابداری یک بنگاه تولیدی با 

ریال کدام است ؟ودرصورتی که تولیدکننده بر روی این کار سرمایه گذاری ۹50،000هر یک به ارزش  دستگاه۷00

  ریال ساالنه اجاره دهد سود ویژه کدام است است ؟300000تجهیزات خود را به قیمت  توانست نمی کرد می

 حقوق متوسط ماهیانه هر فرد معادل ریال4،000،000

 خرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه به ارزش ریال۷،250،000

 هزینه استهالک سالیانه معادل درصد درآمد ساالنه13

 ماهیانه معادلاجاره  ریال۹،500،000
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 درآمد=سودحسابداری -هزینه مستقیم تولید 

  یحسابدار ژهیسود و=درآمد - آشکار نهیهز +  پنهان نهیهز (هزینه فرصت) 

 درآمد سالیانه=تعداد دستگاه تولید شده در سال xقیمت هر دستگاه 

۷00 x۹50،000 =665،000،000 

 مجموع حقوق ماهیانه کارگران=تعدادکارگرانxحقوق ماهیانه هرکارگر            ۸×4،000،000=  32،000،000

 برای محاسبه هزینه های سالیانه ابتدا باید هزینه ماهیانه را به هزینه های سالیانه تبدیل کنیم

    x مجموع حقوق سالیانه کارگران=مجموعه حقوق ماهیانه کارگران 

 اجاره سالیانه=اجاره ماهیانه   x 12   هما                   ×12 9500،000= 114،000،000

 در این مرحله میتوانیم مجموع هزینه های سالیانه را محاسبه کنیم

مجموع هزینه = =اجاره سالیانه  +حقوق کارگران سالیانه  +ارزش اولیه مورد نیاز سالیانه +هزینه استهالک سالیانه

 های سالیانه

 مجموع هزینه های سالیانه=7،250،000+384،000،000+114،000،000(+  666،000،000×  13%)  =591،000،000  

 درآمدسالیانه=سود یا زیان سالیانه –هزینه های سالیانه 

۷3،300،000=666،500،000-5۹1،۷00،000 

 کردهسود  عدد به دست آمده مثبت است پس تولید کننده

 حسابداری کم کنیم یا از فرمول زیر استفاده میکنیمبرای به دست آوردن سود ویژه باید هزینه فرصت را از سود 

 درآمد= سود ویژه حسابداری-هزینه پنهان +هزینه آشکار()

 سود ویژه حسابداری=    665،000،000-591،700،000+300،000=73،000،000

 کردیم سودچون عدد بدست آمده مثبت است پس 

 خود را شناسایی کنید منابع کمیاباصل دوم 

 

 درختان ، زمین و ... مثل چوب دارد منابع و عواملی که در طبیعت وجود: نابع طبیعی م - 1

 سرمایه : انسان برای بهره برداری از منابع طبیعی عالوه بر کار به سرمایه نیاز دارد که  به دو دسته تقسیم شده: -2

 الف: سرمایه مالی یعنی پولی که به صورت منابع مالی وارد تولید میشود.

 : فیزیکی : تجهیزات فیزیکی و ابزار آالت و ماشین آالتب 

تا تالش انسان نباشد منابع و سرمایه قابلیت استفاده نیروی کاری که در تولید نقش دارد)  :نیروی انسانی  -3

 (ندارند

 و متخصصنیروی کار ماهر- 3 نیروی کار نیمه ماهر  -2  نیروی کار ساده-1: به سه نوع تقسیم می شود  و 



 

و نیاز یا خواسته برآورده نشده ای هم هست، ولی  همه ی عوامل تولید وجود داردبسیار اتفاق می افتد که در جایی 

 .نیاز مورد نظر را پاسخ دهد، وجود ندارد و که آن کسب و کار را راه انداختهکارآفرینی 

سرمایه ها و نیروی کار ، شاملعوامل تولید بنابراین ، هستند فعالیت های سودآورکارآفرینان در جست وجوی 

 :تولید کاالها و خدماتتا با  طبیعی را گرد هم می آورند منابع

 

 کسب درآمدکنند-2و خواسته های دیگران را برآورده کنند نیازها -1 

تمایل افراد به سازماندهی و عملیاتی کردن کسب و کارهای جدید با پذیرش خطر عدم موفقیت  :کارآفرینی

 .است

 هستند.روبه رو بده ـ بستان د و با انتخاب و ندارکمیابی امکانات ،منابع و داشته های  همانندافراد نیزاجتماع 

 کمیابی منابع هر جامعه را با مبادله مواجه می سازد

 فیزیکی و انسانی یه ی در هر نقطه از زمان، هر کشور مقدار معینی از نیروکار، زمین قابل بهره ی برداری، سرمازیرا

 .. و تعدادی کارآفرین دارد

اگرمنابع بیشتری برای تولید یک کاال و خدمات اختصاص داده شود، منابع کمتری برای تولید کاال و خدمات دیگر 

 .باقی می ماند

 ()هزینه فرصتپس تصمیم برای داشتن کاال و خدمات بیشتر به معنای از دست دادن کاالها و خدمات دیگر است

 مثال:

دوچرخۀ بیشتر، کارخانۀ الستیک بیشتری به منظور تولید چرخ، فلز بیشتری برای اسکلت دوچرخه  برای ساختن. 

و زمین بیشتری برای سالن های کارخانه الزم است. همچنین نیاز بیشتری به سرمایه برای ساختن ماشین آالت 

رآفرین برای راه اندازی دوچرخه و کا سازندۀ اسکلت و قطعات دوچرخه، نیروی کار برای سر هم کردن و فروش

شغل دوچرخه سازی خواهیم داشت. منابعی که در کارخانۀ دوچرخه سازی استفاده می شود، نیازمند استفاده از 

 تولیدات چیزهای دیگر مثل رایانه ها و خودروها هم هستند

  تصمیم برای داشتن دوچرخه بیشتر به معنای از دست دادن فرصت تولید کاالهای دیگر است.

 

 اصل سوم: قید بودجه

 .برای خرج کردن دارد که یک فرد مقدار مشخص و محدود پول :قید بودجه

 .کنند بده ـ بستانین گزینه های خود ب ندمجبورافراداست، بودجه محدود به دلیل اینکه 
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 خرج می شود. بودجه ه روی خط بودجه کل آنطبا انتخاب هر نق

 .می شودازمقدار یک محصول کم وبه مقدار محصول دیگر اضافه روی خط بودجه بر با حرکت 

  اصل چهارم: هزینه های در رفته را فراموش کنید

 و مهم نیستند.دیگر قابل برگشت نیستند که پرداخت شده و هزینه هایی

 مفهوم هزینه های دررفته را می توانید پولی تصور کنید که به یک چاه عمیق افتاده و دیگر قابل دسترس نیست

که  دیشو یمتوجه م ییابتدا قی. در دقادیا کرده نهیهز یتومان 30،000 تیبل کی یتئاتر یتماشا یبرا دیفرض کن

اگر برنامه را ترک کنید می توانید بلیت فیلم تهیه کنید و  خارج می شوید سالن تئاتراز و  دیرا دوست ندار شینما

 است. هزینۀ فرصت رفتن به سینما چیست؟  وقت باقی مانده را به تماشای فیلم بگذرانید. 

 میخرید تا زمانتان هدر نرودتومان  20،000فرض کنیدازسالن تأتربیرون آمدبد و به سینما رفتید ویک بلیط به قیمت 

 تومان قیمت تأتری است که از دست رفته و غیر قابل بازگشت است. 30،000هزینه ی دررفته

 می توانست خرج چیز دیگرشودتومانی است که  باآن بلیط خریدیم چون 20،000هزینه فرصت انتخاب بلیت سینما 

از دست  نمایترک تئاتر و رفتن به س یکه برا یا نهیهز یعنیهزار تومان است؛  20رفتن  نمایفرصت س نهیپس هز

 (دیتئاتر داده ا تیبل بتکه با یهزار تومان سی)نه  دیده یم

 نها هزینه ای که بر تصمیم گیریتان مؤثر است چیست؟ت

 .تصمیم گیری شما به وجود می آینددر زمان هزینه هایی است که 

 برای اینکه یک تصمیم خوب بگیرید چه باید کرد؟

 تشخیص تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم شما تأثیرگذارند، بسیار مهم اند

 دیکن سهیها و منافع خود را مقا نهیپنجم: هز صلا

 :برای اینکه تصمیم گیری منطقی باشد باید



 مهزینه ها مقایسه کنیتمام منافع را با تمام 2-بدانیم چطورهزینه ها راارزیابی کنیم -1-

 .و در نهایت به این نتیجه برسید که در گزینه ای که شما انتخاب کرده اید، منافع بیشتر از هزینه هاست

 

شما بستگی  تصمیم نوعبه هترین رویکرد است. اما ب از تصمیم گیری منطقیمقایسه منافع و هزینه ها بخشی *

 . دارد

 :توجه به چند نکته

  .گیرد می انجام داریم، آنها از که اطالعاتی اساس بر منافع و ها هزینهسه ی همیشه مقای*

 دو نوع گسترده از انواع تصمیمات وجود دارد

 (مطالعه کنیم یا به گردش برویم )اولین دسته به یک انتخاب از میان گزینه های مختلف می پردازد-1

 (میزان مطالعه یا مدت زمان گردش )کند می اشاره چیز هر از مقدار چه انتخاب به دیگرته ی دس -2

 

 استخدام کار نیروی تعداد چه یا کنند تولید چقدر اینکه مثل چیزهایی ۀ هم مجبور هستند تا دربار شرکت ها:نتیجه

 . کنند گیری تصمیم کنند،

 گیرند؟چرا برخی مردم تصمیمات غیرمنطقی می 

 و دیگربه هزینه فایده توجهی نمی کند.چون گرفتار امیال و هوس های خود شده اند 

 :پنج اشتباه رایج در تصمیم گیری

 :اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها ( 1

 وقتی فقط به دلیل اینکه حراج یا فروش ویژه اعالم شده خرید میکنیم

                 :                                                                                                                            وجه به هزینه های در رفتهت (2

 وقتی غذایی را که سفارش داده شده دوست ندارید؛ اما به خاطرپولی که داده ایم مجبوریم بخوریم :

 منافع از یو بهره مند یریادگیو لیدر تحص صبر یجا رودبهیبار قرض م ریها ز نهیهز نیتأم یبرا:بی صبری زیاد (3

 میرو یم یکم ارزش آن یآن ،.سراغ کارها یآت

 :اعتماد به نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن(4

 می زند) بدون تحقیق وسرمایه دست به تولید یآت یازهاین یوپس اندازکمتربرا ندهیآ درآمد اددربارهیز ینیخوشب

  :سبیدن به وضعیت فعلی(چ5

 چسبیدن به وضعیت فعلی و پرهیز از بررسی گزینه های جدید با رویکرد منطقی هزینه ـ فایده

 کند ولی از این امر غافل شده و مشتری از دست می دهد.با اسنپ کار ی که میتواند مثال راننده ی آژانس
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 خودرو؟کدام  فعالیت فردی در کالس

فرض کنید پدرتان می خواهد از بین سه خودرو جدول زیر یکی را برای خرید انتخاب کند. ستون دوم به ارزش 

گذاری ذهنی بر اساس معیارهای واقعی مثل نیاز، کیفیت، کارکردها، هویت، زیبایی و... اشاره دارد. ستون سوم، 

آمده و مقداری است که خرید آن برای شما می ارزد مربوط به منافع داشتن آن خودرو است که به صورت عددی در

 و ستون چهارم قیمت آن در بازار است. به نظر شما کدام یک ارزش خرید باالتری دارد؟

 

 هزینه باشد. ازمنافع اش بیشترگزینه ای را انتخاب می کنیم که وفایده را در نظر بگیریم -برای انتخاب باید هزینه

      .  

                                                120-100=-20       ضرر یعنی  -20رابرشده با اختالف منافع و هزینه ب،است تاهزینه120ومنافع 100خودروشماره یک: 

                                          

 ۷0-60+=10+ یعنی سود      10با  شدهابررلیون است اختالف منافع و هزینه بمی60وهزینه ۷0منافع خودروشماره دو:

                                    60-55+=5          .              است سودمیلیون 5میلیون هزینه داردتفاوت 55لیون منافع ومی60خودروشماره سه: 

 می شود.                                                    خودروشماره دوانتخابپس فایده صورت بگیرد–براساس مقایسه هزینه بایدانتخاب ما

                                                                     31صفحه فعالیت فردی در کالس

  چندالستیک؟

 فرسودگیاکنون فرض کنید که می خواهید خودرویتان را بفروشید .الستیک های آن فرسوده اند اما میزان 

شان با هم یکسان نیستند. تعویض هر کدام هم اثر متفاوتی بر درآمد فروش خودرو خواهد داشت. بر اساس 

  جدول زیر فکرکنید و بگویید که چند الستیک را باید قبل از فروش خودرو تعویض کنید؟
 

 اختالف منافع و هزینه را بدست میآوریم
 

 



 منفعت خالص

 نبه هزار توما

 هزینه

 هزار تومانبه 

 منفعت

 به هزار تومان
 الستیک تعویض شده

 شرایط بدترین در الستیک 200 100 100

 بد شرایط در الستیک 150 100 50

 خوب شرایط در الستیک ۹0 100 -10

 شرایط بهترین در الستیک 10 100 -۹0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 هزار تومان بیشتر است.100منافع  200-100=100الستیک شماره یک:

  هزارتومان بیشتراست. 50پس منافع  150-100=50 الستیک شماره دو:

  هزارتومان هزینه بیشترازمنافع است.10پس   ۹0-100= -10ه:   الستیک شماره س

  هزارتومان بیشتراست.90 هزینه  پس 10-100= -90الستیک شماره چهار:

 می باشد. 2و1انتخاب براساس هزینه فایده است بنابراین انتخاب الستیک های شماره 

 33فعالیت صفحه 

 گزاره منابع کمیاب

.کنید می  استفاده آنها از که باغبانی ابزارآالت .اید کاشته سبزی آن در که خانه باغچة               طبیعی       

.کنید می استخدام باغچه درختان کردن هرس برای که باغبانی سرمایه فیزیکی  

کنید. می کسب مدرسه در که دانشی و علم نیروی انسانی  

.کنید می استفاده باغچه برای که آبی و شیمیایی کود سرمایه فیزیکی  

.کشید می تان باغچه نگهداری برای که زحمتی نیروی کار  

.گیرید می کار به همسایگان به  باغچه سبزیجات از بخشی فروش برای که مهارتی سرمایه انسانی  

.است جیبتان در که پولی سرمایه مالی  

سرمایه فیزیکی وسرمایه انسانی( هر کدام از گزاره های زیر را در یکی از منابع کمیاب )منابع طبیعی، نیروی کار،

 طبقه بندی کنید
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34فعلیت صفحه   

چیست؟ هزینۀ فرصت هر کدام از فعالیت های زیرـ   

خصینه شتعمیر رایا  

زمان استراحتی که - زمانی که صرف یادگیری و آموزش میشود از دست رفته-از دست می رود  مهمانی بهرفتن 

.زمان تفریحی که ازدست می دهیم -می دهیم ازدست  

 

 تماشای فیلم امشب تلویزیون

دکه ازدست داده ای  -لعه ای که ازدست داده ایممیزان مطا  

رخت خواب رفتنزودتر به   

تماشای فیلمی که ازدست داده ایم و-درس نخواندن ... 

 بازی والیبال در مدرسه

و... -که از دست دادیم زمان مطالعه ای-ازدست دادیم ساعت درسی و رفع اشکالی  که    

 شغل پاره وقت بعد از زمان مدرسه

استراحتی که ازدست می دهیم و-مطالعه ای که ازدست می دهیم . 

دانشگاه بعد از دبیرستان رفتن به  

  ازدست می دهیم را شرکت بنگاه یا  کارکردن دریکفرصت 

تحصیالت عالیه را از دست دادیم: اشتغال بدون ادامه تحصیل  

تصمیمات زیر را تحلیل کنید-3 : 

 .این لباس را به قیمت خیلی خوبی خریدم؛ زیرا در حراجی بود

 اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها

بود« برند معروف»؛زیرا ارزان تر از «برندمعمولی خریدم»من  . 

ثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری هاا  

بودم. من واقعا آن تئاتر را دوست نداشتم، اما ترجیح دادم بمانم؛ زیرا پول زیادی برای آن داده  

 توجه به هزینه های در رفته .

هم آن را دوست دارند. مطمئنم که میمن غواصی را دوست دارم و بسیاری از دوستانم   

 توانم مغازه وسایل غواصی باز کنم و پول در بیاورم. فکرمی کنم بهتر است مدرسه را ترک

بیندازم راه غواصی وسایل ۀ کنم و یک مغاز . 

 



 اعتماد به نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن

وقت زیادی نیاز داردتا حاال فهرست وظایف برای خودم ننوشته ام، چون فکر می کنم به   

 چسبیدن به وضعیت فعلی

در درس قبل، میزان سود )یا زیان( کارگاه آقای محمدی را محاسبه کردیم. اکنون درنظر -4  

با دولتی ۀ بگیرید که پدر امیرعلی و ستایش می توانست به جای احداث کارگاه، در یک ادار  

 حقوق ماهیانه چهار میلیون تومان، استخدام شود. با توجه به اطالعات زیر، مجددا سود یا زیان

 .ماهانه کارگاه را محاسبه کنید و نتیجه را در کالس به بحث بگذارید

  خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه  100میلیون تومان

  پول آب ، برق ، گاز، عوارض شهرداری و مالیات ساالنه ۸00میلیون تومان  )باید به ماهیانه تبدیل شود تقسیم بر12

کارگر( 20میلیون تومان )مجموعا  2:دستمزد ماهانه هر کارگر  

شده تا ماهانه بدست آید( 12)تقسیم بر  میلیارد تومان 5/2: ساالنهدرآمد   

   دقت داشته باشید در صورت سوال سود یا زیان را ماهیانه خواسته یا سالیانه در اینجا ماهیانه سود خواسته شده

  درآمد= سود یا زیان -یم+هزینه های مستقیم(قهزینه های غیرمست)

کارگر+ عوارض ماهانه مالیات +خرید ماهیانه مواد اولیه= هزینه های مستقیم ماهیانه 20دستمزد ماهانه  

های مستقیم ماهانه =هزینه000،000،100+(   000ُ000ُ۸00÷ 12(+) 20× 000،000،2=)۷66،666،206  

)هزینه فرصت(هزینه غیر مستقیم تولید =000،000،4  

= درآمدماهانه 000،000،500،2  ÷   12=333،333،20۸  

سود یا زیان=           کرده زیان  333،333،20۸  –(   66۷،666،206+  000،000،4=)   -  333،333،2    

  تحلیل کنید

ما پنهان است و آن را به حساب نمی آوریم؟هزینه فرصت چیست و چرا معموال از دید   

. چون دست داده اید از انتخاب هنگام را آن شما که است بعدی ۀ گزین بهترین ارزش انتخاب، یک فرصت ۀ هزین

های فعال در زندگی اجتماعی هر روز بارها و بارها بدون اینکه متوجه باشند، به انسانکه تمامی امری ذهنی است 

.و قابل مشاهده و اندازه گیری نیست کنندتصمیم گیری از آن استفاده می طور طبیعی برای  

 به حساب آوردن هزینه فرصت چه تأثیری در انتخاب ما خواهد گذاشت؟

کنیم و انتخابهای خوبی داشته باشیم  رتصمیم گیری بهترعمل با مقایسه ی منافع و هزینه ها  د باعث می شود که

ترین استفاده را بکنیمواز منابع و امکانات خودبیش  
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دهیم؟ انجام درستی ۀ چگونه می توانیم بین منافع و هزینه های خود، مقایس  

ی نسبت به کنیم که منافع بیشتر خود ، آن گزینه ای را انتخابمد نظر بابررسی منافع و هزینه های انتخاب های 

.باشد سایر انتخابها داشته   

 



 

 هحشَای ًَؽشبری کشبة

 اقشقبد دّن اًغبًی
 عبل سحقیلی

0011-0911 

 ثغوِ سؼبلی

 هؼبًٍز آهَسػ هشَعغِ ٍسارر آهَسػ ٍ دزٍرػ

 دفشز آهَسػ هشَعغِ ًظزی

 درط اقشقبد دثیزخبًِ راّجزی کؾَری

 ثلَچغشبىسَلیذ ؽذُ در اعشبى عیغشبى ٍ 

 فقل اٍل

 درط چْبرم

 ٍاطق ػجبعی ًبم عزاح2

 

 هزس اهکبًبر سَلیذ 2ػىًان/مًضًع

  اَداف یادگیری:
   آؽٌبیی ثب الگَیی ثزای اعشفبدُ حذاکظز اس هٌبثغ کویبة -0

 یبدگیزی هفَْم سخقیـ ثْیٌِ ٍ کبرایی -2 

 شیٌِ فزفز اجشوبع را ثؾٌبعذ   ّ -9

 ّشیٌِ فزفز را ثب سَجِ ثِ هزس اهکبًبر سَلیذ سَضیح دّذ.-0

 

  مطالؼٍ:اوتظارات پس از 
داًؼ آهَس هٌحٌی هزس اهکبًبر سَلیذ ٍ ٍیضگی ّبی آى را ثؾٌبعذ ٍ ثشَاًذ هزس اهکبًبر سَلیذ را ثزای دٍ کبال رعن کٌذ.  -0

 .ثزای ّشیٌِ فزفز اجشوبع هظبل ثیبٍرد -2

 .کٌذ ثشَاًذ ًقبط کبرا ٍ ًبکبرا را در هذل هزس اهکبًبر سَلیذ هؾخـهفَْم کبرایی در سَلیذ را ثذاًذ ٍ -9 

 

 چکیدٌ وکات مُم درس در قالب جملٍ َای کًتاٌ بٍ زبان سادٌ: 
 ٍ آًچِ کِ ًوی سَاًذ. س هٌبثغ هَجَد هی سَاًذ سَلیذ کٌذهزس اهکبًبر سَلیذ هزسی اعز کِ یک کغت ٍ کبر ثب اعشفبدُ ا* 

 .را داؽشِ ثبؽین اعشفبدُحذاکظز  ،اس هٌبثغ کویبة سَلیذ ی اس الگَّبی اقشقبدی اعز سبالگَی هزس اهکبًبر سَلیذ یک*

 ّوِ ًقبط رٍی هٌحٌی هزس اهکبًبر سَلیذ ًقبط ثْیٌِ ٍ کبرا ّغشٌذ.*

 .ًقبط سیز هزس هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ًقبعی ًبکبرا ّغشٌذ سیزا اس هٌبثغ حذاکظز اعشفبدُ  را ًکزدُ این*

 کبالّبی هخشلف اخشقبؿ دٌّذکؾَرّب ثبیذ سقوین ثگیزًذ هٌبثغ کویبة خَد را چگًَِ ثزای سَلیذ *

 یؼ اس یک کبال سَلیذ کِ ث ا سهبًیهزس اهکبًبر سَلیذ ثِ هب ایي اهکبى را هی دّذ سب ّشیٌِ فزفز یک ؽزکز یب کؾَر ر*

 آًچِ اس سَلیذػ هی کبّذ ّشیٌِ فزفز افشایؼ سَلیذ کبالی دیگز هی ثبؽذ. کٌین.هی کٌذ سقَر 

 ْیٌِ اس هٌبثغ هی سَاًین حذاقل اس یک کبال یب خذهز ثیؾشز سَلیذ کٌین ثذٍى کبّؼ ٍقشی سَلیذ ًبکبرا ثبؽذ ثب اعشفبدُ ث*

 سَلیذ کبالی دیگز.
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 تًضیح خالصٍ:

عبدُ اس یک ٍاقؼیز دیچیذُ اعز هظل ًقؾِ راُ ّب، در الگَّب جشییبر ٍجَد ًذارد ٍ فقظ ثز آًچِ  ی2 ًوبیؾالگً 

 اّویز دارد سوزکش هی کٌین.

 الگًی مرز امکاوات تًلید )مرز کارایی تًلید (:  
 یکی اس اًشخبة ّبی اعبعی یک ؽزکز ایي اعز کِ چگًَِ هٌبثغ هحذٍد یب کویبة خَد را هیبى اًَاع سَلیذار خَد سقغین

 کٌذ. 

 ِ کبرگیزی ػَاهل اعز کِ هی سَاى ثب اؽشغبل کبهل ٍ ث x  ٍyهزس اهکبًبر سَلیذ ثیبًگز حذاکظز هیشاى سَلیذ هظال دٍ کبالی 

 سَلیذ ثب سکٌَلَصی هَجَد ثِ دعز آٍرد

ایي هٌحٌی ًشٍلی اعز سیزا سَلیذ ثیؾشز اس یک کبال هغشلشم سَلیذ کوشز کبالی دیگز اعز ٍ  ایي هٌحٌی ًغجز ثِ هجذا 

 الی دیگز ثِ کن ؽَد سَلیذ کباگز سَلیذ یک کبال  هخشقبر هقؼز اعز سیزا ّز ػبهل سَلیذ در سَلیذ کبالیی سخقـ دارد ٍ

 ّوبى اًذاسُ افشایؼ ًوی یبثذ ٍ کوشز افشایؼ هی یبثذ.

 

 اسقبل ًقبط، هٌحٌی هزس اهکبًبر  ا رٍی هحَر هخشقبر دیذا هیکٌین ثبثب سَجِ ثِ جذٍل سیز، ّزیک اس ًقبط دادُ ؽذُ ر

 سَلیذ ثِ دعز هی آیذ.

 
 تحلیل ومًدار: 

 کؾیذُ ؽذُ اعز هٌحٌی هزس اهکبًبر  ٍسب ًقغِ  الفایي ؽزکز فقظ دٌیز ٍ هبعز سَلیذ هی کٌذ، ثِ خغی کِ اس ًقغِ 

 سَلیذ گفشِ هی ؽَد.

 .ثغشِ دٌیز ثِ کبر هی گیزد ٍاهکبى سَلیذ هبعز ٍجَد ًذارد 0111ًقغِ الف2 ؽزکز ّوِ هٌبثغ خَد را ثزای سَلیذ  

 .عغل هبعز ثِ کبر هی گیزد ٍاهکبى سَلیذ دٌیز ٍجَد ًذارد 011ًقغِ 2ٍ ؽزکز ّوِ هٌبثغ خَد را ثزای سَلیذ  

هٌبعجی ثزای سَلیذ ّز دٍ کبال فَرر گزفشِ سقغین ثٌذی  عغل هبعز سَلیذ هی ؽَد کِ  911ثغشِ دٌیز ٍ  001ًقغِ د2  

 یذ ّز دٍ کبال فَرر گزفشِ اعز(اعز. )ّوچٌیي ًقغِ ُ ًیش سقغین ثٌذی هٌبعجی ثزای سَل

 سیزا ؽزکز هٌبثغ هَجَد ثقَرر ثْیٌِ اعشفبدُ ًکزدُ اعز. سیز هزس اهکبًبر سَلیذ قزار دارد ٍ ًقغِ ًبکبرا اعز 2ًقغِ س

 ثغشِ دٌیز  011ًقغِ ح2 ثب سَجِ ثِ هٌبثغ هَجَد ثزای ؽزکز قبثل دعشزط ًیغز سیزا هٌبثغ کبفی ثزای سَلیذ ّوشهبى 



 .هبعز ٍجَد ًذارد عغل 011ٍ 

 : َا وکتٍ
 هٌحٌی  اٍلیِ ثیؾشزی خزیذاری ؽَد، اگز هٌبثغ ٍ ػَاهل سَلیذ افشایؼ یبثذ هظال ًیزٍی کبر جذیذ اعشخذام ؽَد یب هَاد

 اهکبًبر سَلیذ ثِ عوز ثبال ٍ راعز هٌشقل هی ؽَد.

اعز یؼٌی ثب اعشفبدُ اس هٌبثغ هحذٍد ثیؾشزیي اگز رٍی ّز یک اس ًقبط هزس هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ قزار ثگیزین سَلیذ ثْیٌِ 

 کبال یب خذهز ثیؾشز سَلیذ ؽذُ اعز. ٍ دارای کبرایی هی ثبؽین سیزا حذاقل اس یک هیشاى سَلیذ فَرر هی گیزد

 ًقبط ثبالی  هزس هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثب فزك طبثز ثَدى هٌبثغ سَلیذ قبثل دعشزط ًیغشٌذ سیزا هٌبثغ کبفی ثزای سَلیذ در 

 .آى عغح را ًذارین

 

 ثزای داؽشي ثزخی کبالّب ثبیذ ثذذیزین کِ اس ثزخی کبالّب یب خذهبر دیگز کوشز داؽشِ ثبؽین َسیىٍ فرصت اجتماع:

 حشی کبالّبیی کِ رایگبى اعز ثزای سَلیذؽبى هٌبثغ ٍ حذاقل سهبى فزف هی ؽَد دظ ثزای جبهؼِ ّشیٌِ فزفز دارد.

 

 ارتباط َسیىٍ فرصت با مرز امکاوات تًلید: 
  yثبیذ اس هقذاری اس سَلیذ  xرا ثب هٌبثغ هَجَد سَلیذ کٌذ ثزای داؽشي سَلیذ ثیؾشز کبالی  x ٍyاگز ؽزکشی دٍ کبالی 

 ثیؾشز هی ثبؽذ. xّبی اس دعز رفشِ، ّشیٌِ فزفز داؽشي   yکِ   فزف ًظز کٌذ

 

 ثغشِ دٌیز ثیؾشز چیغز؟ 201کشبة هی خَاّین ثجیٌین ّشیٌِ فزفز سَلیذ  93ففحِ هظبل2 ثب سَجِ ثِ جذٍل ٍ ًوَدار 

 ثزای سَلیذ دٌیز ثیؾشز السم اعز کِ ؽزکز ثز رٍی هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثِ عوز ثبال ٍ چخ هٌشقل ؽَد کِ ثب سَجِ ثِ 

 هٌبثغ هحذٍد اعز ثبیذ هبعزثغشِ دٌیز ثیؾشز سَلیذ هی کٌذ ٍ چَى  201هٌشقل هی ؽَد ٍ  دثِ  ُجذٍل  اس ًقغِ 

ثغشِ دٌیز  201عغل سَلیذ کٌذ. ثِ ػجبرسی ّشیٌِ فزفز سَلیذ  911عغل هبعز  011کوشزی سَلیذ کٌذ یؼٌی ثِ جبی  

 عغل هبعز اعز. 011ثیؾشز اس دعز دادى سَلیذ 

 

ػجبرر اعز اس اًجبم درعز کبرّب )دیشز دراکز(، یب در سؼزیفی دیگز کبرایی کیفیز رعیذى ثِ هجوَػِ ای اس  تؼریف کارایی:

 اّذاف هی ثبؽذ، در فَرسی یک سَلیذ کٌٌذُ کبرا اعز کِ ثشَاًذ ثِ سوبم ّذف ّبی سَلیذی دعز یبثذ.

 اقتصاد کارا: يیژگی َای 
 کبر هی گیزد ثذٍى آًکِ ٍضغ دیگزاى ثذسز ؽَد.ِ ذٍد ثّز فزفشی را ثزای اعشفبدُ ثْشز اس هٌبثغ هح-0

 ؾشزیي اعشفبدُ را هی ثزد.یاس هٌبثغ خَیؼ ث -2

 را در اخشیبر هزدم قزار هی دّذ ثذٍى ایٌکِ سَلیذ کبال یب خذهشی دیگز را کبّؼ دّذ. اس یک کبال یب خذهز ثیؼ حذاقل-9

 

 يیژگی َای اقتصاد واکارا:
 در سیز هزس اهکبًبر سَلیذ قزار دارًذ ًقبط سَلیذی-0

 هٌبثغ هَجَد حذاقل هی سَاًغز اس یک کبال ثیؾشز سَلیذاعز ٍ ثب هٌبثغ اعشفبدُ ًکزدُ  حذاکظزاقشقبد اس  ًؾبى هی دّذ-2

 کٌذ ثذٍى ایٌکِ سَلیذ کبال یب خذهز دیگز کن ؽَد. 
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 فزك هی کٌین کؾَی اس سوبم هٌبثؼؼ ثزای سَلیذ کبالی سیؾزر ٍ خذهبر اسقبل کبثل ایٌشزًز ثِ هٌبسل اعشفبدُ هظبل2 

 هی کٌذ.

 ًکش2ِ یک کبرگز ثزای اسقبل ایٌشزًز ثِ ّز خبًِ کبفی اعز.

 
 تحلیل ومًدار: 

خبًِ خذهبر رعبًی هی ؽَد ٍ  011ّز خبًِ فزعشبدُ ؽًَذ، ًقغِ الف2 اگز دٍ کبرگز ثغَر ّوشهبى ثزای اسقبل ایٌشزًز ثِ 

سیؾزر سَلیذ هی ؽَد. چَى ایي ًقغِ در سیز هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ قزار دارد ًبکبرا اعز ٍ ًؾبى هی دّذ اقشقبد  0111

 کؾَر اس حذاکظز هٌبثؼؼ اعشفبدُ ًکزدُ اعز. 

 دثِ  الفخبًِ ّبی هخشلف فزعشبدُ ؽًَذ اقشقبد کؾَر اس ًقغِ  ًقغِ د2 اگز دٍ کبرگز ثغَر جذاگبًِ ثزای اسقبل ایٌشزًز ثِ

ػذد ٍ  011سب افشایؼ هی یبثذ ٍ سَلیذ سیؾزر 011اسقبل ایٌشزًز اًجبم هی ؽَد کِ  111جبثجب هی ؽَد کِ در ًقغِ د 

 سغییزی ًوی کٌذ ٍ ًقغِ ای کبرا اعز ٍ ثز رٍی هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ قزار دارد.

برگز یکی ثزای اسقبل ایٌشزًز فزعشبدُ ؽَد ٍ دیگزی ثزای سَلیذ سیؾزر ثِ کبر گزفشِ ؽَد اقشقبد ًقغِ ة2 اگز اس دٍ ک

سب افشایؼ هی یبثذ ٍ خذهبر اسقبل 011ػذد هیزعذ ٍ  0011کؾَر اس ًقغِ الف ثِ ة هٌشقل هی ؽَد کِ سَلیذ سیؾزر ثِ 

 کبرا اعز. ةخبًِ ٍ طبثز هی هبًذ، ًقغِ  011ایٌشزًز 

ًیوی اس رٍس را ثِ اسقبل کبثل ایٌشزًز ثذزداسد ٍ ًیوی دیگز اس رٍس در کبرگبُ سَلیذ سیؾزر کبر ًقغِ ع2 کبرگز دٍم هی سَاًذ 

یؼٌی ّن سؼذاد ثیؾشزی سیؾزر سَلیذ هی ؽَد ٍ ّن هٌشقل هی ؽَد  عثِ الف کٌذ در ایي فَرر اقشقبد کؾَر اس ًقغِ 

 د.خبًِ ّبی ثیؾشزی ثِ ایٌشزًز ٍفل هی ؽَ

 



 

 را سحلیل کٌیذ. دثِ  عثغشبى سَلیذ هبعز ثیؾشز ٍ حزکز اس ًقغِ  -فزك هؼکَط یؼٌی ثذُ :03فؼالیت صفحٍ 

 (93)ثب سَجِ ثِ ًوَدار ٍ جذٍل ففحِ  

 عغل هبعز ثیؾشز ًیبس اعز کِ ؽزکز رٍی هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثِ عوز راعز ٍ دبییي جبثجب 011دبعخ2 ثزای سَلیذ 

 ثغشِ کوشز اعز ثِ  211ثغشِ دٌیز سَلیذ هی کٌذ کِ ًغجز ثِ ًقغِ ع  001ثزٍد، در ایي ًقغِ  دثِ  عؽَد ٍ اس ًقغِ  

 ثغشِ دٌیز کوشز اعز. 211عغل هبعز ثیؾشز اس دعز رفشي سَلیذ  011ػجبرر دیگز ّشیٌِ فزفز 

 

 تمریه َای پایان درس:

 
سیز ثِ کذام یک اس هَارد2 اًشقبل هزس اهکبًبر سَلیذ، جبثجب ؽذى در ثب سَجِ ثِ هزس اهکبًبر ًوَدار ثبال ّز کذام اس ؽزایظ -0

 عَل هزس اهکبًبر یب ثذٍى سغییز اؽبرُ هی کٌذ؟

 سؼذاد کبرگزاى سَلیذ کٌٌذُ کَد سیغشی افشایؼ هی یبثذ. -الف

بًبر سَلیذ ثِ عوز دبعخ2 کبرگزاى هَجَد در کبرگبُ ثیؾشز ثِ قغوز سَلیذ کَد سیغشی  هی رًٍذ ثٌبثزیي ثز رٍی هزس اهک

 ًقبط ثبال ٍ چخ هٌشقل هی ؽَد ) ًقبعی هبًٌذ ع ٍ ة (
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ًکش2ِ اگز کبرگز جذیذ در سَلیذ کَد سیغشی اعشخذام هی ؽذ هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثِ فَرر غیزهَاسی ثِ  عوز ثبال ٍ 

 راعز جبثجب هی ؽذ. سیزا سَلیذ عن طبثز هی هبًذ ٍ سَلیذ کَد افشایؼ هی یبثذ.
 کَد سیغشی                                  هقذار                                                                                                        

 

 

 

 
 هقذار عن سیغشی                                                     

 

 هؾشزیبى هی خَاٌّذ افشایؼ هی یبثذ.هقذار عن سیغشی کِ -ة

 دبعخ2 ثب افشایؼ سقبضبی هؾشزیبى ثزای عن ثیؾشز، رٍی هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثِ عوز ًقبط دبییي حزکز 

 سب عن ثیؾشزی سَلیذ کٌٌذ. هی کٌذ

 ثؼضی اس کبرگزاى خظ سَلیذ عن سیغشی،در حبل حبضز ثیکبرًذ.-ح

 َد در سیز هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ قزار ثگیزین ٍ اس ّوِ هٌبثغ دبعخ2 ثیکبری کبرگزاى سَلیذ عن ثبػض هی ؽ

 )ثذٍى سغییز(هَجَد اعشفبدُ ًؾذُ اعز ٍ ػذم کبرایی ٍ اسالف هٌبثغ ٍجَد دارد.

 هٌبثغ ٍ هَاد اٍلیِ جذیذ ایي اجبسُ را ثِ ؽزکز هی دٌّذ سب ّز دٍ هحقَل، ثِ هقذار ثیؾشزی سَلیذ ؽَد.-ر

کز کِ سَلیذ ّز دٍ هحقَل را افشایؼ هی دّذ ثبػض اًشقبل هٌحٌی اهکبًبر دبعخ2 ٍرٍد هٌبثغ جذیذ ثِ ؽز

 سَلیذ ثغَر هَاسی ثِ عوز ثبال ٍ راعز هی ؽَد.
                         کَد سیغشی                                  هقذار                                                                                                                               

 

 

 

 
 هقذار عن سیغشی                                                                      

 یک فٌبٍری جذیذ، هٌبثغ هَجَد ثزای سَلیذ ّز دٍ هحقَل را افشایؼ هی دّذ.-ص

 چَى هٌبثغ هَجَد ثزای سَلیذ ّز دٍ کبال افشایؼ یبفشِ هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثِ )ر( دبعخ2 ّوبًٌذ هَرد 

 عوز ثبال ٍ راعز ثغَر هَاسی هٌشقل هی ؽَد ٍ ثغَر کلی دیؾزفز سکٌَلَصی ثبػض اًشقبل هزس اهکبًبر 

 سَلیذ هی ؽَد سیزا هیشاى سَلیذ افشایؼ هی یبثذ.



 

 ثب سَجِ ثِ ًوَدار ثِ عَاالر دبعخ دّیذ.-2

 

 
 سي (،  چِ سؼذاد اعلحِ در ایي ًقغِ سَلیذ ؽذُ اعز؟ ) ففز( 011سَلیذ ؽذُ اعز؟ )  ٍ چٌذ ٍاحذ کزُ در ًقغِ -الف

 ٍاحذ(0111سَلیذ ؽذُ اعز؟ ) ففز (،  چِ سؼذاد اعلحِ در ایي ًقغِ سَلیذ ؽذُ اعز؟ )  الف چٌذ ٍاحذ کزُ در ًقغِ -ة

 ٍاحذ 911ذاد اعلحِ ثیؾشزی سَلیذ هی ؽَد؟ چِ سؼ ُثِ ًقغِ ٍ  ثب جبثِ جب ؽذى اس ًقغِ-ح

 سي 011 سَلیذ ؽذُ اعز؟ ًٍغجز ثِ ًقغِ  ُچقذر کزُ کوشزی در ًقغِ -ر

 اعشفبدُ ًکزدًُبکبرا اعز؟ ثِ دلیل ایٌکِ در سیز هزس اهکبًبر سَلیذ قزار دارد اس ّوِ هٌبثغ سَلیذ  س چزا سَلیذ در ًقغِ-ص

 اعز ٍ هی سَاًذ ثب هٌبثغ هَجَد حذاقل اس یک کبال ثیؾشز سَلیذ کٌذ. 

در فَرسی کِ هٌبثغ غیز هوکي اعز؟ سیزا هٌبثغ کبفی ثزای سَلیذ در عغح ًقغِ ح را ًذارین.  حچزا دعشیبثی ثِ ًقغِ -ع

 ز دیذا کٌین.افشایؼ یبثذ یب سکٌَلَصی دیؾزفز کٌذ هی سَاًین ثِ ًقبط ثبالسز اس هزس اهکبًبر سَلیذ دع

دلیل هزس اهکبًبر سَلیذ یک خظ راعز ثب ؽیت هٌفی ثَد، آیب ثبس ّن قبًَى افشایؼ ّشیٌِ فزفز ٍجَد داؽز؟ خیز،  اگز-چ

 کیّزچِ سَلیذ ر سَلیذ ًغجز ثِ هجذا ایي اعز کِ ّز ػبهل سَلیذ در سَلیذ کبالیی سخقـ دارد هقؼز ثَدى هٌحٌی اهکبًب

 کبالی دیگز ثیؾشز هی ؽَد ثِ ػجبرر دیگز ثب سَلیذ یک ٍاحذ ثیؾشز اس یک  سَلیذ  فزفزکبال افشایؼ هی یبثذ ّشیٌِ  

 ّغشٌذ یب عزهبیِ ثز() سَلیذار یب کبرثز  کبال، سَلیذ ثیؾشز اس یک ٍاحذ را ثزای کبالی دیگز اس دعز هی دّین.

 ًقبط رٍی هٌحٌی هزس اهکبًبر سَلیذسب درحبلز کبرایی ثبؽین؟ ّزیک اس کجبی هزس اهکبًبر سَلیذ در ًوَدار قزار ثگیزیندر-ح
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 :تحلیل کىید
 چگًَِ هی سَاى ثز رٍی هٌحٌی هزس اهکبًبر سَلیذ، سخقیـ ثْیٌِ ٍ اًشخبة کبرا را ًؾبى داد؟

 .ثزای کبرایی ثبیذ اس ّوِ هٌبثغ سَلیذ اعشفبدُ ؽَد -0

 .ثْزُ ثزداری ؽَد ثبیذ اس ّوِ هٌبثغ هَرد اعشفبدُ ثِ فَرر کبرا -2

 .ٍقشی هٌبثغ ثِ فَرر کبرا اعشفبدُ هی ؽَد ًیبسّبی هقزف کٌٌذُ ًیش در ًظز گزفشِ ؽَد -9

 .سخقیـ ثْیٌِ هٌبثغ فَرر گیزد -0

 ثبیذ رٍی ًقبط هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ سَلیذ کٌین سب اًشخبة ثْیٌِ ٍ کبرا ثبؽذ. -0

 )مىابغ استفادٌ شدٌ(  :ارجاػات
 -هؾبٍراى -عبلَاسَرُ سئَری ٍ هغبئل اقشقبد خزد -سیوَر هحوذی اقشقبد خزد

 

 

 

 
                                                                                      

 پایان                                                                                        
 
 

 



محتوای نوشتاری 

 ا قتصاد کتاب

سال تحصیلی 

1399-1400 

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 اقتصاد درس دبیرخانه راهبری

 سیستان و بلوچستان استان تولید شده در

 دوم فصل

 پنجم درس

بازارچیست وچگونه عمل 

 می کند؟

 مظفرینام طراح:

 :موضوع  / عنوان

 :یادگیری  اهداف
 چرخه ی فعالیت های اقتصادی را درک کند-2آشنایی با بازیگران عرصه ی اقتصاد-1

 آشنایی با مفهوم تقاضا و عرضه وچگونگی رسم منحنی های عرضه و تقاضا-4درک مفهوم بازار-3

 چگونگی  تعادل در بازار را درک میکند -5

 :مطالعه از پس انتظارات
 د.شناسمی ه اقتصاد را بازیگرهای صحن 

 چیست دقتصادر ا ارانخریدو نشندگاوفر نمیا طتباار. 

 ارتباط بین خانوارها وبنگاه ها در اقتصاد چگونه استمی داند. 

 دمقدار و قیمت تعادلی در بازار را محاسبه کن. 

 زاربادر  لیدقیمتتعاو  ارمقد ھمحاسب 

__________________ 
 : درس مهم نکات

چیست و عوامل  عرضه -منحنی تقاضا-عوامل مؤثر بر تقاضا –تقاضا قانون -((خانوار،بنگاهقتصاد)) بازیگران مهم  ا

 قیمت و مقدارتعادلی-بازاردر تعادل -منحنی عرضهمؤثر بر عرضه و 

 توضیح خالصه:

د:قتصادر ا انیگرزباو  نگیرندگا تصمیم مهمتریناز  وهگردو   

 

                                                اه هبنگا   -2                       هاارخانو -1
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خانوارها:-1  
 خانوارھا در دو حالت در اقتصاد مشارکت می کنند:

صاحب و مالک عوامل )کنند می ھئارا تخدما و اھکاال تولید ایبر را فرینیرآکا و ھسرمای رکا وینیر مینز هاارخانو*

 تولید(

 خریدار محصوالت بنگاههاهستند.()کنند می اریخریدها هبنگا از را زنیا ردوم تخدما وهاکاال هاارخانو**
 

 بنگاهها_ 2
: مزارع  شاملشناسند.  یاست که مردم معموال آن را با عنوان کسب و کار م یزیبنگاه در اقتصاد همان چ

شرکت ها و  یا ساختمان یو معمار ینقشه کش ،یشگریرایفرما مثل پ شیخو یفروشگاهها کسب و کارها ،یکشاورز

 می شود. یدیتول یکارگاهها و کارخانه ها

 
 : نقش دارنددر اقتصاد  صورتبنگاهها به دو                                                          

 

 
 

 

 جریان چرخشی ساده

 
 

 (1مسیر شماره) 

 
جهت فلش ازسمت خانوار به 

 بنگاهها،یعنی   (طرف بنگاه است

 ه،یسرما نیمثل زم دیعوامل تول

 رندیگ یکار را از خانوارها م یروین

 (2مسیر شماره) 

 ( یعی)منابع طببکار گیری برای به خانوارها به خانوارها پول میدهندیعنی  بنگاهها د،یعوامل تول یریکارگب در مقابل

برای  ایو  ا به خانواده ها پرداخت کردهو برای بکارگیری سرمایه بهره یا سود آن رآن را میپردازد تقیم ایاجاره 

و از محسوب میشود  خانوارهابرای درآمد سواز یک ).    کنند یحقوق پرداخت م یامزد  بکارگیری نیروی انسانی

 (بکارگرفتن عوامل تولیدبرای  داردطرفی هزینه ای برای بنگاهها

 ایخرند  یرا از خانوارها م دیوامل تولع

کنند یاجاره م  

 دیخانوارها را تول ازیخدمات مورد ن ایکاال 

کنند  یکرده و کسب درآمد م  

 

4 

2 

3 3 

1 

2 

1 

4 



 (3مسیر شماره )

تا  کنند یو عرضه م دیخانوارها را تول ازیبنگاهها کاال و خدمات مورد نش از سمت بنگاه به خانوارها( یعنی )جهت فل

 .مورد استفاده ی خانوار ها قرار بگیرد

 (4مسیر شماره )

از خود  از حاال باید صرف خرید کاال و خدمات مورد نی )درآمد(پولی را که خانوارها در مقابل عوامل تولید گرفته اند

 برای  بنگاههاو هزینه برای خانوارهاست.( یدرآمد)بنگاهها کنند 

 بازار
به مجموعه خریداران )تقاضا یا خانوارها( و فروشندگان )عرضه کنندگان یا بنگاهها( در هر جایی بازار  ست؟یبازار چ

 گفته می شود.

 ست،ین یاما در اقتصاد بازار لزومأ مکان خاص*

 .شود یاطالق م ییهر جا وبهو فروشندگان کاال و خدمات  دارانیبازار به ارتباط مجموعه خر *

 می باشد غیرحضوریو یحضورصورت به دو که  و فروشندگان است  دارانیخر نیمنظور همان ارتباط ب*

 ینترنتیا دیا خری دیده یرا سفارش م یخدمت ایکاال  زیاز پشت مکه با تلفن و  یمثل زمان  یو مجاز یحضور ریغ

 .دیکن یم

 :دو بخش دارد  بازار پس در واقع 

ه هم همان خانوارها است که مصرف کننده کاال و خدمات هستند و تقاضاکنند دارانیمنظور از خر ،دارانیالف( خر

 نامیده میشود.

هم  ههستند و عرضه کنند ماتکننده کاال و خد دیه ها است که تولنگاب، منظور از فروشندگان همان ب( فروشندگان

 شوندیم نامیده

 

 خریداران یا تقاضاکنندگان و فرآیند تصمیم گیری آنها
 بازار طیشرا در رییمشاهده تغکنند و با  یتقاضا م یعنیخرند؛  یخدمات را م ایهستند که کاال  ییخانوارها داران،یخر

 .را می گیرند  یمتفاوت ماتیتصمایجاد شده  متناسب باتغییراتعکس العمل نشان داده   و 

  کاال:در مورد خریدثر بر تصمیم مصرف کنندگان ؤمعوامل 

 انتظارات آینده-5    ،مد قهیسل -4  کاالها ریسا متیق -3    در آمد -2 )مهمترین عامل(    کاال متیق-1

 

 قیمت کاال:-1

تقاضا است مقدار  یکاال مجان یوقت یعنیر، صف متیقترین قیمت یعنی پایین که در  دینیب ینمودار مهمانطور که در 

تقاضا برای بستنی)کاال( کمتر شده 1000مثال و هر چه قیمت بیشتر می شود  رسد  یم 61 یعنی حد خود باالترینبه 

 ییتقاضا چیهاست،  کاال گرانو  حالت است نیشتریدر ب متیق یوقت یعنیتومان،  3000 متیدر ق تا جایی که عدد(11)

 وجود ندارد.آن  یبرا
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 یعنیوجود دارد:  عکسپس می توان گفت بین مقدار تقاضا ی یک کاالو قیمت آن رابطه 

 

 

 با و                                                                     با 

 

یش می یابد به این رابطه قانون تقاضا با افزایش قیمت مقدار تقاضا کاهش وبا کاهش قیمت میزان تقاضا افزاپس 

 میگویند.

 
 

 قیمت ردیف

 بستنی

 تقاضای

 بستنی
A 0 16 

B 500 14 

C 1000 11 

D 1500 8 

E 2000 5 

F 2500 2 

G 3000 0 

  

 

 

   priceمخفف             pقیمت را با 

                      ند.نمایش می ده                  Quantity  مخفف         Qومقدار را با 

 Demand  مخفف          Dتقاضا را با 

 درآمد:-2
مقدار خریدتان از  است. در این صورت درآمد شما دو برابر شده، ولی قیمت بستنی تغییری نکردهور کنید که صت

 چه تغییری می کند؟ بستنی

کاال به صورت مستقیم با درآمد ارتباط دارد؛ افزایش در درآمد سبب افزایش در مقدار تقاضا می شودو کاهش در  

.)کاالی عادی(درآمد سبب کاهش در تقاضا می شود  

 ابدی ینم شیافزا ییکاال هر یدر آمد، مصرف و تقاضا شیبا افزا البته 

 

 

 تقاضا قیمت قیمت تقاضا

 

 Dمنحنی تقاضا



 یعنی: شود یم دهیپست نام ی، کاالهستند که کاالها یبعض

مثال: طه ای عکس با هم دارند()درآمد و تقاضا راب. ابدی یدرآمد، تقاضا و مصرف آن کاهش م شیکه با افزا ییکاال

برنج  از با درآمد کمی که داردخانواده مجبور است  نیدارد. ا یزیناچ اریکه درآمد بس دیریرا در نظر بگ یخانواده ا

برنج نامرغوب استفاده  یعنی دو برابر شود دیگر مجبور نیست ابدی شیکند. اگر درآمد خانواده افزا مصرفنامرغوب 

شان  درآمدزیرا   ابدی یبرنج نامرغوب ، کاهش م یاو برا یخرد. پس تقاضا یم یتر تیفینج باکآن بر یکند و به جا

 محسوب می شود.پست  ییکاالحالت  نیبرنج نامرغوب در ا یافته پس  شیافزا

 :کاالی معمولی

                                                                     می شود   منتقلسمت راست به  تقاضا ومنحنی     افزایش کاال ی معمولیدرآمد تقاضابرای  افزایشبا   

 

 منتقل می شود.   سمت چپبه تقاضاومنحنی   کاهش یافتهتقاضابرای کاالی معمولی  درآمد   کاهشوبا   

 

 وجود دارد در کاالی معمولی رابطه ی مستقیم بین درآمد و تقاضا 

 

 کاالی پست:

 .منتقل می شود سمت چپومنحنی تقاضابه  کاهشکاالی پست  تقاضابرای   درآمد زایشافبا   

 

              . منتقل می شود سمت راستمنحنی تقاضا به   و افزایش یافتهپست  درآمد تقاضا برای کاالی   کاهش وبا  

             

                                                                                                                                           .بین درآمد و تقاضا برای کاالی پست رابطه ی عکس وجود دارد   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 منحنی کند تغییر...(  و درآمد ها، کاال سایر قیمت کنندگان، مصرف سلیقه  هنگامی که سایر عوامل موثر در تقاضا)

 .ود ش می جابجا تقاضا
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 کاالی مکمل:

 ،یشوند مثل قند و چا یبا هم مصرف م همراهو کامل کننده ی همشود که  یگفته م ییکاالها بهمکمل  یکاالها

 یکاال یتقاضا برا زانیمکمل، باعث کاهش م یکاالها متیق شیافزا پس با خمیر دندان بنزین و خودرو مسواک و

 بالعکسشود و  یم گرید

 

 کاالی جانشین:

 شوند.گریکدی نیگزیجابا تغییرات قیمت می توانند  هستند که  ییکاالها

و  شود یم ادیز ای گوشت سفیدبر تقاضا ابدی شیگوشت قرمز افزا متیق اگر و گوشت قرمز  دیسفمثل گوشت 

 منحنی تقاضا برای گوشت سفید به سمت راست منتقل می شود و برعکس

 سلیقه:

 باشد منحنی تقاضاهمراه   کاال کیمصرف  شیافزا با قهیسل رییکند. اگر تغ یم رییدر طول زمان تغ قهیسل

 یمپ منتقل قاضا به سمت چت یکاال باشد منحن کیدر جهت کاهش مصرف  قهیسل رییسمت راست و اگر تغ هب

 شود یم شتریآنها ب یمقدار تقاضا مت،یق رییبدون تغ یحت شوندیکه مد م ییزهایمثال چ. شود

 انتظارات:

کنند و  یاقدام به تقاضا م پس امروز تصمیم میگیرندو داشته باشند،  ندهیها را در آ متیق شیمردم انتظار افزااگر 

 پس  ودشین ماگربرنج  ای روغنکنند و انتظار دارند  یم ینیب شی)مثال پ ندریگ یم میآن تصم دیخریا درباره ی  

 یتقاضا را به سمت راست منتقل م یها، منحن متیق شیفزاا یانتظار برا نیا پسند(شروع به خریدن میکن االن 

 کند و برعکس

 

 برای مدیریت مصرف: قیمت به عنوان ابزاری

شود از کمتر توسط مردم  - گاریمثل س - خاص یکاال کیکه مصرف  رندیبگ میکشور تصم کیگذاران  استیاگر س

 :تقاضا را کاهش دهند  نیتوانند ا یدو راه م

 .گاریس دنیکش یها انیمردم به ز یآگاه ساز -1

 آن متیق ابدیم شیکاال افزا کی دیخر یبرا اتیمال ی)وقت گاریبر س اتیوضع مال قیکاال از طر متیبا باالبردن ق - 2

 آن کاال را تقاضا و مصرف می کنند.پس مردم کم تر  یافته شیافزا

 آنها یریگ میتصم ندیعرضه کنندگان و فرا یافروشندگان 

عوامل فروش آنها  زیخدمات و ن ایارائه کننده کاال  یفروشندگان هستند که همان بنگاه ها ،بازار   گرید سمت

 برعهده دارند. در بازارهستند و نقش عرضه کننده را

 شیافزا زیمقدار عرضه ن مت،یق شیبا افزا یعنیوجود دارد؛  میکاال و مقدار عرضه آن، رابطه مستق کی متیق نیب

 و برعکس.) چرا که تولید کننده به دنبال سود بیشتر است( ابدی یم

 



 : متیق راتییکنندگان در برابر تغ دیاکنش تولو

) چرا که در این حالت تولید کننده سود بیشتری .ابدی یم شیکاال مقدار عرضه آن کاال افزا کی متیق شیبا افزا-1

 را کسب میکند(

 .ابدی یکاهش م زیکاال مقدار عرضه آن کاال ن کی متیکاهش ق با_2

 

یعنی با افزایش قیمت مقدار عرضه بیشتر  شود یگفته م« قانون عرضه»و مقدار عرضه،  متیق نیب میبه رابطه مستق

 می شود و برعکس

 :ترسیم منحنی عرضه
 قیمت ردیف

 بستنی

 تقاضای

 بستنی

A 0 0 

B 500 2 

C 1000 5 

D 1500 8 

E 2000 11 

F 2500 14 

G 3000 16 

                                         
                                                                                                                                     

و  ای ترسیم این منحنی ابتدا یک دستگاه مختصات رسم کردهبر

روی محورها مینویسیم دقت  اعداد جدول را از کوچک به بزرگ

شود محور افقی فقط اعداد مربوط به مقدار کاال و محور عمودی فقط 

                  هرردیفدر اعداد مربوط به قیمت نوشته شود اگر مختصات اعداد

         جدول را برروی دستگاه مختصات مشخص کنیم نقاطی را ایجاد از

                   عرضهمیکند ازاتصال نقاط ایجاد شده روی دستگاه منحنی 

 نشان می دهند                                    S که با      بدست می آید

 

 

          

 یبستنمقدار                                                                                                                                                
    

 SUPPLYنشان میدهند مخفف کلمه ی   Sعرضه را با منحنی 

 

 

 تولید کننده به ) چونوهیچ کاالیی تولید نمی شود میشود صفر مقدارعرضه کمترین قیمت،صفردرقیمت 

ودر عددمیباشد14مقدار کاالی تولیدی2500می شود درقیمت 5مقدار عرضه کاال 1000ودرقیمت  دنبال سود است(

 عدد 16بیشترین تولید خود را تولیدکننده دارد یعنی  3000باالترین قیمت یعنی 

 منحنی عرضه صعودی است یعنی  با افزایش قیمت عرضه بیشتر و با کاهش قیمت عرضه کاهش می یابد نکته:

 

 (دی)قیمت عوامل تول دیتول یها نهیهز **

 است عکسرابطه  کیخدمات و عرضة بنگاه،  ایکاال  دیتول یها نهیهز نیرابطه ب

 .ابدی یعرضة بنگاه کاهش م        ابدی شیافزا دیتول یها نهیهز اگر

 ابدی یم شیعرضه بنگاه افزا           ابدیکاهش  دیتول یها نهیهز اگر

 است ، رابطه ای معکوسپس رابطه ی بین هزینه های تولید و عرضه ی تولید 

P 

Q 

S 

   
 

2500 

2000 

 

1000 

 
 

     

  
 

  
 منحنی عرضه  قیمت

https://drdars.ir/


کمتر تولید میکندزیرا  ی کننده بستن دیتول بشودن اگر است   یبستن دیو مهم تول هیکه ماده اول ریش متیقاگر*

بدلیل کاهش هزینه ی شودهزینه تمام شده برای تولید بستنی بیشتر شده و برعکس اگر ماده اولیه بستنی  ارزان 

 تولید کننده بیشتر تولید می کند تولید

با تعداد  اندکه بتو وداختراع بش یشود )مثال دستگاه جادیا یراتیید، تغیبه کار گرفته شده در تول یاگر در تکنولوژ *

 عرضه و تولید بنگاه بیشتر می شود. (گر کمتر و با سرعت بیشتر بستنی تولید کندکار

 شود،می  دیتول یها نهیباعث کاهش هز ات رییتغزیرا این 

 افزایش می یابد. و عرضه دیمقدار تولپس ، می شودی تولید ها نهیکاهش هزعث  با ابداعات و اختراعات - نکته

 

هزینه های تولید کاهش یابد،منحنی عرضة کاال به سمت راست منتقل اگر

 شود)عرضه زیاد می شود(می

 

 

 

 

 

می  فزایش یابد،منحنی عرضة کاال به سمت چپ منتقل،هزینه های تولید ااگر

 شود(

 

 تعادل در بازار

 
عرضة 

 بستنی

تقاضای 

 بستنی

قیمت 

 بستنی

A 0 16 0 

B 2 14 500 

C 5 11 1000 

D 8 8 1500 

E 11 5 2000 

F 14 2 2500 

G 16 0 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعادل:

 بازار در مقابل هم صورت می گیرد و باید با هم هماهنگ باشد .رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در 

 نقطه تعادلی

کمبود عرضه 

 یامازاد تقاضا

مازاد عرضه یا 

 کمبود تقاضا

قیمت 

 تعادلی
مقدار 

 تعادلی



کنند.  یباشد که مصرف کنندگان تقاضا م ییکرده اند برابر با مقدار کاال دیتول دکنندگانیکه تول ییمقدار کاال اگر

 چیعنی هیچ یک از تقاضاکنندگان بدون کاال نمی مانند و هی( Dردیف (قرار دارد یتعادل تیبازار در وضع

که در این حالت تولید کننده حداکثر سود را یک از تولید کنندگان کاالیی در انبار ندارند وهمه فروش رفته  است 

 کسب میکند

 در بازار در دو حالت عدم تعادل اتفاق می افتد:

 تعادلی قیمت قیمت از سطح افزایش-2                              تعادلیقیمت قیمت از سطح کاهش -1

 عدم تعادل در بازار به دلیل کاهش قیمت:-1

 آمدن نییبه علت پاپس قیمت از سطح تعادلی کمتر شده  مثال دربعضی مواقع این حالت تعادلی در بازار بهم میخورد 

مصرف همه  پس کم شده  کاال ی عرضه وشود  یم ادیز کاال یتقاضا برا )طبق قوانین عرضه وتقاضا(کاال، متیق

مازاد تقاضا  و کمبود عرضه با کاهش قیمت  یعنی  در واقع  موفق به خرید نمی شوند کاالکمبود به دلیل  کنندگان 

 (  A،B ،C )ردیف های    را در بازار داریم 

 پس  .اتفاق می افتد عدم تعادل   مازاد تقاضایا  کمبود عرضه  با تعادلی تر ازقیمت  در قیمت پایین

 صورت بگیرد:کاالباید  افزایش قیمت  کمبود عرضه یا مازاد تقاضا در شرایط به تعادل بازار دنیرس یبرا

 قیمتکاال را با ودرنتیجه   با یکدیگررقابت کردهتقاضا کنندگان برای بدست آوردن کاال چون به همه کاال نرسیده پس 

 )پس افزایش قیمت صورت میگیرد(تقاضا می کنند  باالتر

کم شده واز طرفی عرضه کنندگان با افزایش قیمت تولید خود  کاال دیخر یاتقاضا بر از یک سو، کاال متیق شیافزابا 

 رسد.ببازار دوباره به تعادل  فاصله بین عرضه و تقاضا کم شود و تا جایی که را بیشتر کرده

 عدم تعادل در بازار به دلیل افزایش قیمت:-2

از طرفی تقاضا کنندگان  کاالی بیشتر میکننداقدام به تولید  کنندگان دیتول زمانی که افزایش قیمت صورت بگیرد 

 عرضه >به دلیل این افزایش قیمت کاالی کمتری در خواست و تقاضا می کنند پس تقاضا

 پس میتوان گفت در بازارنخواهند شد؛  ی تولیدی خودهاکاال یموفق به فروش مقدار اضافدرنتیجه تولید کنندگان 

هم رو کمبود تقاضا در بازار  با ا برای خرید کاالی تولیدی کم شده پسچون تقاضهمچنین و مازاد عرضه وجود دارد

 ( پسE ،F،G)تقاط  است مازاد عرضهیاکمبود تقاضا  تعادلی قیمت در قیمت باالی  به رو هستیم.

 بصورت بگیرد: کاال متیکاهش قاید ب  شرایط مازاد عرضه یا کمبود تقاضابه تعادل در  دنیرس یبرا

 یمصرف کنندگان به تقاضا از یک سو،توسط تولید کنندگان کاال  متیبا کاهش ق و تقاضا()طبق قانون عرضه 

و از   خود را به فروش برسانند دیتول یتوانند مقدار اضافمی کنندگان  شده و تولید بیکاال ترغ دیخر یبرا شتریب

می  تا جایی ادامه اهش قیمتکاین طرفی با کاهش قیمت تولید کننده به دلیل سود کم تولید خود را کاهش داده 

 تعادل برسدسطح دوباره بازار به  و  فاصله بین عرضه و تقاضا از بین برود کهیابد

 بیشتر بدانیم:

 انواع بازارها:

 مناقصه( -مزایده    ب –حراجی  )الف  -3انحصاری                   -2رقابتی                 -1
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 بازار رقابتی:

اد فروشندگان و خریداران به قدری زیاد است که حضور و رفتار هر یک از عرضه کنندگان و بازار ، تعد این در*

 استتقاضاکنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک 

بازار مانند . نیستند«ذار قیمت گ»هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیری قیمت تأثیرگذار و به عبارت دیگر ** 

 رقابتی است.بازار  معموالً  گوجه ، انواع شوینده ها و....که و رب محصوالتی چون ماکارونی

 بازار انحصاری:

گاه به دالیل طبیعی، اقتصادی، قانونی یا حتی غیرقانونی، تعداد فروشنده یا خریدار به یک یا چند نفر محدود می 

 انحصار یا در خرید است یا در فروش() می گوییم.« انحصار»شود. این وضعیت را 

شرکت توانیر در کشور ما، به دلیل طبیعی و شرکت های خودرویی به دالیل قانونی، انحصارگر در فروش کاالی مثالً 

 (فروشنده  یا تولید کننده منحصر به فرد است)خود به شمار می روند

روشنده و از سویی دیگر تنها ف ) انحصارگر در خرید(.شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی از یک سو تنها خریدار

 )انحصارگر در فروش(ی محصوالت خود هستند

 انحصارگر، قیمت گذار است و خریداران در بازار انحصاری قیمت پذیرند.

معموالً با افزایش قیمت خود به مشتریان و رفاه جامعه ضرر می زند؛ بنابراین دولت باید مانع  انحصارگر غیرقانونی

 شود. شکل گیری آن و تبانی برخی از تولیدکنندگان

 .اما انحصار طبیعی و قانونی مشروط به مواظبت و مقررات گذاری صحیح می تواند برای مصرف کننده سودمند باشد

 برخی دیگر از انواع بازارها را هم می توان در قالب حراجی ها دید که به دو صورت مزایده و مناقصه مشاهده می شود.

 برگزار میکنند ی ها، مزایدهفروشندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراج-1

 مناقصه برگزار می کنند. ) خرید دولتی(خریداران عمدۀ کاال و خدمات -2

 

 صفحه:49گروهی فعالیتهای

دربارۀ بازار منابع تولید (جریانات نیمه پایینی نمودار) در گروه خود بررسی کنید. چه چیزهایی مورد نیاز هر کدام از 

ر در حال مبادله است؟ سپس نتایج خود را در کنار پیکان ها یادداشت کنید و طرفین است و در کدام بخش بازا

 جدول زیر را کامل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 بنگاه
 خانوارها

 بازار عوامل تولید

2 2 

1 1 



 (1مسیر شماره)

 یروین ه،یسرما نیمثل زم دیبنگاهها، عوامل تولیعنی  ازسمت خانوار به طرف بنگاه است(  آبی رنگ که جهت فلش)

 درنیگ یکار را از خانوارها م

 )فلش قرمز((2مسیر شماره) 

)منابع بکار گیری برای به خانوارها یعنی پرداخت می کنند به خانوارها پول  بنگاهها د،یعوامل تول یریکارگب برای

 ایو  آن را میپردازدو برای بکارگیری سرمایه بهره یا سود آن را به خانواده ها پرداخت کرده تقیم ای(  اجاره یعیطب

.   )از یک طرف درآمد برای خانوارها محسوب میشود  کنند یحقوق پرداخت م یامزد  روی انسانیبرای بکارگیری نی

 به دلیل گرفتن پول و از طرفی هزینه ای برای بنگاههاست بدلیل پرداخت پول به خانواده (

 

 علت عنوان ردیف

 دریافتی خانواده بابت فروش نیروی کار دستمزد 1

 بت اجاره یا خریدمحل کسب و کاردریافتی خانوارهابا اجاره 2

 دریافتی خانوار بابت سرمایه گذاری در بنگاهها سود 3

 

 :55 تفکروتمرین،صفحهبرای 

 

یکی از محصوالتی که در کارگاه آقای محمدی (شرکت ایران سبز) 

تولید می شود، کودهای زیستی برای گیاهان آپارتمانی است. قیمت و 

 نمودار زیر نشان داده شده است .مقدار تعادلی این محصول در 

اخیراً هزینه های تولید افزایش یافته و مسئوالن کارگاه مجبور شده 

 40000تومان تعیین کنند. در قیمت  40000اند، قیمت محصول را

تومان تحلیل کنید که چه شرایطی پیش می آید و کارخانه ممکن 

چه اتفاقی باید برای بازار بیفتد تا قیمت و مقدار مجدداً به  است با چه مشکالتی مواجه شود؟ همچنین بیان کنید که

 ؟وضعیت تعادلی بازگردد

 کیلو 40،000، مقدار عرضه و تقاضا برای کود زیستی با هم برابر است یعنی 30،000درقیمت  تعادلی 

                           وجود داردکودنه کمبود و نه مازاد 

 لوگرمیک50            40            یعنی شیمقدار عرضه افزا                                                                             

     لوگرمیک30          40            یعنی و مقدار تقاضا کاهش      ( هزار40هزار به 30) ازکود متیق شیافزا اما با 

                

  ی آنکیلو 30کیلو تولید کود فقط برای  50کیلو مازاد بر تقاضا می باشد چرا که از  20 زیستی کود یعنی تولید  

  (50-30=20مشتری وجود دارد  )

 قیمت )به هزار تومان(

 مقدار)به کیلو گرم(
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چرا که هزینه های نگهداری هم اضافه  کیلو کود اضافی را در هر صورت بفروشد 20حال باید آقای محمدی این  

 تا را کاهش دهد کود متیق وش این مقدار بایدپس برای فرو سود کمتری برایش می ماند   شده

وتاجایی این روند ادامه می   واز طرفی با کاهش قیمت، عرضه و تولید کم می شود  دنمصرف کنندگان بتوانند بخر

 برسد. دلبازار به تعا دوباره که یابد

 

 حلیل کنیدت

 خریداران و فروشندگان در بازار چگونه با یکدیگر تعامل می کنند؟ 

را از بنگاههای تولیدی خریداری می کنند و بنگاهها مورد نیاز خود یداران که خانوار ها هستند کاال و خدمات خر 

 .منابع مورد نیاز خود برای تولید را از خانوارها اجاره یا خریداری میکنند و با یکدیگر این گونه تعامل می کنند

 

 ت تعادلی باشد چه روی می دهد؟قیمت تعادلی چیست و اگر عرضه یا تقاضا بیش از قیم 

 ازادیا کمبود عرضه یا تقاضا نداشته باشیم سطحی از قیمت که  مقدار عرضه و تقاضابا هم برابر هستند و م 

افزایش قیمت با کمبود مواجه می  ناگر عرضه بیشتر از قیمت تعادلی باشد با مازاد روبه رو میشود و تقاضا  به دلیل ای

 شود.

 ونه مقدار و قیمت تعادلی در آن مشخص می شود؟بازار چیست و چگ

فروشندگان چیزی در هرجای ممکن اطالق می شود. مبادالت در بازار ممکن است حضوری   مجموعه ی خریداران وبه 

عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بازار در مقابل هم صورت می گیرد و با هم  اقتصادی رفتار باشدیامجازی  و 

 قیمت کاال می باشد. ،که عامل هماهنگی  ،دهستنهماهنگ 

، قیمت  مقدار عرضه شده از یک کاال با مقدار تقاضا شده از همان کاال با یکدیگر برابر باشندکه   سطحی از قیمت  هر 

که تنها درقیمت تعادلی این حالت .)مقدارتعادلی گفته می شود در عرضه و تقاضاتعادلی گفته میشود  وبه مقادیر برابر

 ود دارد(وج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://drdars.ir/


 محتوای نوشتاری کتاب

 اقتصاد

 1399-1400سال تحصیلی 

 ه نام خداب

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 اقتصاددرس  دبیرخانه راهبری

 سیستان و بلوچستان تولید شده در استان

 

 دوم فصل

 ششم درس

 نقش دولت در اقتصادچیست؟ 

 مظفرینام طراح: 

:موضوع  / عنوان  

:یادگیری  اهداف  
ابزارها و  آشنایی با-2یکی دیگر از بازیگران درعرصه ی اقتصادآن به عنوان پی بردن به نقش دولت و وظایف -1

-5آشنایی با انواع مالیات  ومقایسه ی آنها - 4اهداف اصلی گرفتن مالیات چیست 3منابع تأمین درآمد دولت 

درآمدشناخت جایگاه دولت در جریان چرخشی   

:مطالعه از پس انتظارات  

 ودرپایان این درس:

را می داند.نقش دولت را دربازار  

می دهد.وتوضیح را شناخته  درآ مد دولت  های کسب راه  

__________________________ 

: درس مهم نکات  
                  یعموم یارائه کاالها2-بهبود عملکرد بازار  -1وظایف دولت در اقتصاد *    

  * ابزارها و منابع تأمین درآمد دولت که مهمترین آن مالیات است.

 مالیات بر دارایی-2مالیات بردرآمد  -1                  الیات مستقیم و انواع آن*م

   بر مصرف  اتیمال2-  یو خدمات یعوارض گمرک-1       مالیات غیرمستقیم و انواع آن* 

 .بر ارزش افزوده اتیالم-3

 

 

 



: درس خالصه  
 عالوه برتقاضا کنندگان وعرضه کنندگان یک بازیگردیگرهم درعرصه اقتصاد وجود دارد  وآن دولت است.  

 . می گویند دولتاست که به آن  داوربازی اقتصاد نیازمند یک 

 آورد.دولت با عملکرد درست خود می تواند تخصیص های بهینه ای برای اقتصاد به وجود 

 بگیرند . دولت خود از  مجوزهای الزم را برای فعالیت اقتصادیافراد برای شروع فعالیت اقتصادی بایدابتدا 

 گرفتن مجوز از دولت بدان معنی است که افراد به دولت اجازه می دهند که بر کار آنها نظارت کند .

دهیم که دولت برکسب و کارما نظارت کند؟ چرا دولت باید درفعالیت اقتصادی ما نظارت کند؟ چرا  باید اجازه  

فرض کنید شما درکسب و کار دارو فعالیت می کنید و کارخود را با کیفیت و تعهد کاری الزم انجام می دهید  

کنید و  اگررقیب شما محصوالت بی کیفیت وبا قیمت ارزان ترعرضه کند شما متضرر می شوید وباید عرصه را ترک

 درنتیجه سالمت مصرف کنندگان به خطر می افتدحال دولت با حضور  و با نظارت خودمی تواند

گیرد وعرصه را برای فعالیت سالم مهیا کند وهم چنین ب اجلوی ضررهای مالی و جسمانی به مردم ر 

. هدار را انجام داین ک باید اگرکسی برای حمل و نقل، جاده سازی و.....زیرساخت ها پیش قدم نشود دولت  

 

 پس میتوان گفت دولت دو وظیفه مهم در اقتصاد دارد:

ارائه کاالهای عمومی  – 2       بهبود عملکرد بازار  – 1  

 

بهبود عملکرد بازار-1  
 : باعث مجموعۀ گسترده ای از قوانین و مقرراتی که توسط دولت وضع و اجرا می شود

 .  تسهیل و تشویق مبادالتی است که به نفع خریداران و فروشندگان است الف(

 . خریداران و فروشندگان آسیب می زند  بروز شرایطی که به مبادالتاز میکند جلوگیری ب( 

 سبب می شود:توسط دولت  حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها

 ** که افراد حقوق یکدیگر را پایمال نکنند در این حالت دولت مانند یک داور عمل 

 می کند و با تعریف و اجرای حقوق مالکیت ،امنیت خرید و فروش و مبادالت را تامین می کند یعنی دولت

مثال دریک معامله ). اجازه نمی دهد تا زمانی که فروشنده اثبات نکند که مالک واقعی چیزی است آن را بفروشد  

شما ملکی را میخرید ولی بعد از مدتی معلوم میشود که این ملک توسط چند نفر دیگر هم خریده شده است ودچار 

(ین مشکالتی باید دولت نظارت کافی داشته باشدنچاین مشکل می شوید درنتیجه برای بروز   
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  وضع قوانین و مقررات توسط دولت

تا وضع قوانین و مقرراتی سعی می کند همچنین دولت عالوه بر حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با **

بتوانند با امنیت بیشتری مبادله  تا دمی گیرد را ضمانت کن در اختیار افراد قرار  کهاطالعات و آگاهی های الزم 

 .کنند

 :مثال مالکان کسب و کاربایدبا فعالیتهایی مانند

 )شرکتهای غذایی و داروییانجام آزمایشات الزم و اخذ گواهی معتبربرای عرضه محصوالت به بازار1-

 برای ورود افراد به مشاغل مختلف دارا بودن صالحیت های الزم شغلی2-

 که از وظایف سازمان استاندارد است(تایید کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت ) -3

 ه وعملکرد بهتر بازار شوندموجب امنیت وآسودگی خاطرمصرف کنند

 

 ارائه کاالهای عمومی-2

کاالهایی که متعلق به شخص خاصی نیست و تعداد افراد زیادی می توانند همزمان از آنها استفاده کنند، کاالهای 

عمومی گفته می شود، مثل پارک، بوستان ،چراغ راهنمایی، چراغ برق و.... ارائه این کاالها توسط دولت صورت می 

 گیرد

جلوی  واین کاالها بسیار با ارزش هستند اما هیچ کس نمی تواند این امکانات را فقط برای خودش داشته باشد .

 وکاالها را بگیرد.خدمات استفاده ی  افراد از این 

 

  :ابزارها ومنابع تامین مالی دولت
 که شاملدرآمدی دارنددولتها برای ارائه خدمات عمومی و تهیه کاالهای ضروری نیاز به منابع 

 (    دولت است  مهمترین منبع درآمدی) مالیاتها-1

 مثل نفت واستقراض ازمردم ملیفروش دارایی های  سایر درآمدهای دولت 2-   

 

 .دولت برای تامین سطحی از کاالها و خدمات عمومی برای همگان از مردم مالیات می گیرد   :مالیاتها

 :هدف دولت از مالیات گرفتن 

 افزایش درآمد برای تأمین مالی اهداف و پشتیبانی از فعالیتهای دولت مانند امنیت، دفاع، آموزش-1

 کاهش فعالیت های نامناسب و تشویق فعالیت های مطلوب2-

فزایش مالیات بر تنباکو و سوخت یا مالیات بر استفاده از چوبک های غذا خوری مثل ا کاهش فعالیتهای نامناسب)*



 ،مالیات برپالستیک های تجزیه ناپذیرکه باعث آلودگی محیط زیست شده(درختان جهت کاهش قطع

تولید محصوالتی که با محیط زیست  برای افزایش مصرف شیر یا :کاهش مالیاتمثل  تشویق فعالیتهای مناسب *

 . سازگارند

 انواع مالیات:                                  

 مالیات غیر مستقیم -2                         مالیات مستقیم     -1

 

به دو دسته تقسیم شده                                                               کهی شود،مدریافت  و مشخصی اشخاص معینیمبلغی به عنوان مالیات از مالیات مستقیم: 

 مالیات مستقیم: انواع    

 مالیات بر درآمد-2                                                 مالیات بر دارایی  -1                                

                                                     اساس پرداخت مالیات 

                                                                                                     مالیات  پرداخت مبنای                                                                                                     

 )نه ثروت ( ست درآمد افراد وشرکت ها                                .مالیات استدی یا پرداخت کننده مؤ ثروت   

  مهمترین نوع مالیات بردارایی مالیات برارث                                                   مهمترین نوع این مالیات

مالیات بر درآمداشخاص                                                                                                                      

 وقتی شخصی فوت می کند

 ددریافت می شواز هر کدام از انواع درآمدها به طور جداگانه مالیات  **         

 مثالً شخصی ممکن است هم مغازه دار باشد و درآمد ماهیانه داشته

   باشد و هم ممکن است خانه ای داشته باشد که آن را اجاره می دهد     

.واز این طریق درآمد کسب می کند پس باید دوبار مالیات بدهد                                                                       

.                                        

                    بر درآمداقسام مالیات                                                                 بیشتر بدانیم

 

هنگام دولت 

انتقال به وراث 

مالیات برداشت 

.می کند  
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 مقدار مالیات تعریف نوع مالیات

مالیات بر درآمد 

 کشاورزی و دامپروری

هرگونه درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و 

زراعت و دامپروری، دامداری ،پرورش ماهی، پرورش 

زنبور عسل، صیادی ،ماهیگیری و مواردی از این 

 دست

 معاف از مالیات

 درآمد ناشی از حقوق و دستمزد درآمد حقوقمالیات بر 

تا سطحی از درآمد (تعیین شده در 

بودجه سالیانه) معاف از مالیات و 

مازاد بر این مبلغ و تا هفت برابر آن، 

ده درصد مالیات کسر میشود . 

 20نسبت به مازاد این مبلغ هم 

 درصد کسر می شود

مالیات بر درآمد 

 مشاغل

اشتغال به مشاغل تجاری، درآمد شخص حقیقی از 

خدماتی و پزشکی به صورت کل فروش کاال و 

 خدمات پس از کسر هزینه ها

مبنای مالیات اظهارنامه ای است که 

باید پر کنند و تا قبل از تیرماه سال 

اداره امور مالیاتی محل کار ٴبعد به 

 خود تسلیم نمایند

 مالیات بر درآمد اتفاقی

معامالت بالعوض (مثل درآمدهایی مانند جایزه و 

بخشش و هبه  زمینی به دیگری) که معمواًل مستمر 

و تکرارشونده نیستند و به صورت اتفاقی حاصل 

 میگردند

میزان مالیات و نحوه  پرداخت آن، 

بسته به نوع درآمد حاصله، می 

 تواند متفاوت باشد

 مالیات بر درآمد امالک
اجاره ،نقل و درآمد ناشی از اجارۀ امالک و عالوه بر 

 انتقال امالک هم مشمول مالیات است

درصد از مبلغ کل  25پس از کسر 

اجاره به عنوان هزینه ها و 

استهالکات مشمول پرداخت مالیات 

 خواهند شد

مالیات بر درآمد 

 اشخاص حقوقی
  از جمع درآمد شرکت های تجاری

 انواع مالیات های غیرمستقیم
 شوند، عبارتند از:غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال میمهم ترین انواع مالیات های 

 .مالیات بر ارزش افزوده -3مالیات بر مصرف  -2و خدماتی    حقوق و عوارض گمرکی -1

 

 

 



به عنوان بخشی ازقیمت کاال ازمشتری گرفته می شود،یعنی همراه با قیمت کاال پرداخت می مالیات غیرمستقیم: 

ه ی را همرب گوجه ومشخص نیست. برای مثال که آن را مصرف میکند استپرداخت کننده هم کسی شود و فرد 

کارگر وهم پزشک مصرف می کنند وهمراه با قیمت آن مالیات راهم می پردازند پس مصرف کننده  اقشار مردم هم

 می تواند درهرسطحی ازدرآمد باشد.

 حقوق و عوارض گمرکی و خدماتی -1

 نیز شناخته میشود «تعرفه های گمرکی»مالیات هر کشور بر صادرات و واردات است که 

 هستند سیاست های کالن بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورهااین نوع از مالیات ها، تابع 

 می شوندحمایت از صنایع داخلی وضع معموالً برای. 

باشد روی واردات خودروهای خارجی تعرفه یا مالیات مثال برای اینکه صنعت خودرو در کشور فرصت رشد داشته )

کنند در این حالت ورود خودروهای خارجی به داخل کشور کمتر است و صنعت خودروی کشور رقیبی  وضع می

 .ندارد و فرصت این را دارد تا پیشرفت کند

 مشخصات آنها )ماننداین دسته از مالیاتهاممکن است براساس قیمت و ارزش کاالها یا براساس ویژگیها و 

 .حجم، وزن و (... تعیین و دریافت شود

 عوارض خدماتی:

ارائه که   انواع عوارض درج شده در قبض های شهرداری مالیات تلقی میشود. شهرداری در مقابل خدماتی

             دریافت میکندعوارض اتوبانها و...میکند، وجوهی مانند عوارض خودرو یا عوارض نوسازی و دفع پسماند 

 مالیات بر مصرف-2
راه قیمت کاال( همکنندگان کاالهای خاص در زمان خرید آن کاال )بهمالیات بر مصرف مالیاتی است که مصرف**

 کنند.پرداخت می

کند. پرداخت می مالیات بیشتری نیزآن کاال مصرف کند، درنهایت  میزان بیشتری ازبه این ترتیب هر کس که *

ی قانونی پرداخت آن به دولت اما وظیفهشود، می ی نهایی پرداختکنندهی مصرفوسیلهبهاین مالیات نهایتا **

 ی تولیدکنندگان و فروشندگان است. عهدهبه

مالیات بر مشروبات غیرالکلی ماشینی  ایران، در آن ۀ مالیات بر مصرف، انواع بسیار زیادی دارد که بارزترین نمون**

 و مالیات بر دخانیات است) نوشابه های گازدار(  

 

 مالیات بر ارزش افزوده: -3
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  مالیاتی که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده با ارزش کاال و خدمات خریداری شده در دوره ای

 مشخص گرفته می شود

 واردات و توزیع( از هر فعال ای است و در مراحل مختلف )تولید، مالیات بر ارزش افزوده چند مرحله

ی نهایی کنندهی آن از مصرفکند، اما درنهایت هزینهاقتصادی به فعال اقتصادی دیگر انتقال پیدا می

 .شوددریافت می

 ًمالیاتی است که وقتی ارزشی به کاالی خرید شده اضافه شده و به فروش می رسد دریافت می شود مثال

 ت.پس یعنی به آن چوب ارزش داده اس سازدمی  نجاری چوب میخرد و میز

 مزایای مالیات بر ارزش افزوده

شفافیت مالیاتی بیشتر می شود 

انگیزه فرار مالیاتی کمتر می شود 

(.شود می کسر بعدی فروش بر مالیات از قبلی تولیدکنندگان شده پرداخت مالیاتزیرا) از مالیات گیری مضاعف پرهیز می شود   

 شوندکاالها و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می   نکته: 

کار می کند ؟  همالیات بر ارزش افزوده چگون  

 خودشان فروش از را مالیات منبع وکارها، کسب است، برقرار افزوده ارزش بر مالیات سازوکار که کشورهایی در

           شده داده نشان شکل این در. کنند می ،پرداخت وکارها کسب دیگر از خرید طریق از را آن و کرده آوری جمع

V AT  بر تولید لباس عمل کرده دهافزو ارزش بر درصدمالیات10 چگونه که ست(   ، لباس فروش و تولید بر (    

 

 
 

باید به دولت بپردازد  %10قیمت فروش خودش است که 1000کشاورز (1مرحله )  

1100تومان که با قیمت کاال جمع میشود پس می شود 100مالیات  شده  10%   

(2مرحله)   

 

   تومان5000قیمت باپارچه باف پنبه را تبدیل به پارچه می کند 

 5500قیمت پس کاال را بابر قیمت فروش خود اضافه می کند آنرا تومان  500می شود  حساب کرده کهمالیات را  10%

است.  تومان مالیات می دهد، زیرا صد تومان را کشاورزپرداخت کرده400تومان 500(اما به جای  تومان می فروشد.

      500-100=400پس:                       

کشاورز پنبه را می رویاند و آنرا به قیمت 

تومان به پارچه باف می فروشد 1000  

(1مرحله )  

و به  پارچه تبدیل می کند پارچه باف آنرا به

تومان به خیاط می فروشد 5000قیمت   

(2مرحله )  

خیاط لباس را می دوزد و به قیمت 

متومان به مغازه دار می فروشد 12000  

(3مرحله )  

 20000مغازه دار لباس را به قیمت 

 تومان به مشتری می فروشد . 

(4مرحله )  

 

 مالیات 100=10%*1000

قیمت 1100=100+1000
 فروش 

5000*%10 =500     ،5000 +500   =5500  



 

(3مرحله)    

 تومان  12000خیاط پارچه را به لباس تبدیل می کند و با قیمت

قیمت تومان آنرا بر قیمت فروش خود اضافه می کندپس کاال را با  1200مالیات را حساب کرده که می شود  10%

تومان مالیات می دهد، زیرا صد تومان را 700 مالیات تومان1200(اما به جای  تومان می فروشد. 13200

      1200-400-100=700  :         که بعداز کسر می شود تومان را پارچه باف پرداخته400کشاورزپرداخت کرده است.

 (4مرحله )

  20000مغازه دارلباس را از خیاط تحویل می گیرد با قیمت  

قیمت تومان آنرا بر قیمت فروش خود اضافه می کندپس کاال را با 2000مالیات را حساب کرده که می شود  10%

تومان مالیات می دهد، زیرا صد تومان را 800 مالیات تومان2000(اما به جای  تومان می فروشد. 22000

                                                                                :که بعداز کسر می شود تومان راخیاط پرداخته700و تومان را پارچه باف پرداخته400کرده است. کشاورزپرداخت

800(=700+400+100  )-2000  

سایر درآمدهای دولت:   
فروش دارایی هایی مثل نفت درآمد دولت ممکن است از مالیات عالوه بر 

 . کسب کند

بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل فروش داراییهای تجدیدناپذیری 

 مانند نفت و گازتأمین شده است

 نیستدرآمدی پایدار که  -1-

 استقیمت نفت در حال نوسان درآمد آنها با -2

 هستندقابل تحریم همچنین این منابع -3

 

 

12000*10%=1200  
1200+12000=13200 

20000*%10=2000    20000+2000=22000  
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 دارایی مثل نفت یا گاز تجدید  :زیرا دارایی ها نه تنها به ما بلکه به نسل های بعدی هم مربوط می شودفروش این

 پذیر نیستند

 

 کشور نشودتنها صرف هزینه های جاری بنابراین باید در راه مناسبی از آنها استفاده کرد و 

 تامین می کندایجاد بدهی سالیانه خود را از طریق  دولت بخشی از درآمدهمچنین 

 یا آنها را در طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های دولت شریک می کندمردم قرض می گیرد یعنی از 

 

 جایگاه دولت در جریان چرخشی درآمد

 

   

شرکت ها و خانوار ها  عالوه بر دو بازیگر اصلی اقتصاد،

نیزنقش وجایگاه مهمی درجریان چرخشی دولت ها،

 درآمددارند.

می توان گفت نمودار جریان چرخشی تعامالت بین بنابراین 

خانوارها و شرکت ها که در درس پنجم بررسی کردیم کامل 

برای دولت هانیست چرا که دولت را نادیده گرفته بود.

می که ازخانوارها مالیاتی ازطریق تولیدکاالوخدمات عمومی نیازبه منبع درآمدی دارندکه این درآمدهارا

مالیات برمصرف)وبنگاه ها(مالیات برارزش افزوده -مالیات بردارایی-مالیات بردرآمد)مانند مین می کنندأگیرندت

 (مالیات بردرآمدشرکت ها -کاالها

ه میکنند.دولت برای تولیدکاالوخدمات نیازبه خانوارهاوبنگاه هاعرض درمقابل کاالوخدمات تولیدی خودرابه

 تولیدپرداختی بازارعوامل این عوامل تولیدراازبازارعوامل تولیدتامین می کندودرمقابل به عوامل تولیدداردکه

 دهد  می ازدرآمدخانوارراتشکیل بخشی داردکه

 می تولیدتامین والتازبازارمحص داردکه کاالوخدمات سری یک خودنیازبه تولیدات درجریان دولت همچنین

 .دهد می راتشکیل زدرآمدبنگاهبخشی ا پرداختی این داردکه پرداختی والتبازارمحص به  کندودرمقابل

 



دولت برای انجام نقش های مختلفی که بر عهده دارد، خریداری مهم در بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و   

اقتصاد ایفا خدمات است و البته با دریافت مالیات از شرکت ها و خانواده ها و پرداخت یارانه به آنها نقشی مهم در 

 .  می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60صفحه  فعالیت فردی در کالس

باشد و برای خود تجهیزات دفاعی تدارک نبیند، چه اتفاقی برایش می افتد؟ آیا دیگر اگر کشوری ارتش نداشته 

پایبند خواهند ماند؟ هزینه های تأمین نیروهای نظامی و تجهیزات و  او و و رعایت حقوقلح ص کشورها نیز به

 امکانات مورد نیاز آنها را چگونه باید تأمین کرد؟

 خیر کند دفاع دنیا مظلومان و خود جامعه افراد حقوق از کشور مرزهای داخلی و المللی بین های عرصه در دتواننمی

مخصوصا اگر کشوری  کنند می تعرض تر ضعیف کشورهای حقوق به خواهیزیاده با که هستند کشورهایی همیشه

 ها مالیات گرفتن طریق از تواندمی دولت دچار ضعف دفاعی باشدزمینه ی استعمار و تسلط برآن بیشتر می شود.

 کند تامین امکانات و تجهیزات تهیه تهیه با را دفاعی و عمومی امنیت

 

   66صفحهبرای تفکر و تمرین

هریک از موارد زیر را تحلیل کنید و مشخص کنید که آیا این تغییر می تواند یک فعالیت اقتصادی را -1

  دهید.که مشمول مالیات می شود، تشویق یا دلسرد کند؟ پاسخ را توضیح 

 تومانی بر بطری ها و قوطی های پالستیکی وضع می کند.                                                                     1000دولت مالیات 

موجب کاهش مصرف مردم ازبطری هاوقوطی های پالستیکی می گرددواین امرمی تواندازتخریب وآسیب به 

 تشویق مردم به مصرف کاالهای تجزیه پذیرو  محیط زیست جلوگیری کند.

دولت با مالیاتی که از 
خانوارهاوشرکتها دریافت می 

کسب میکنند درآمد کنند  

پرداخت یارانه از شرکت ها و خانواده ها و دریافت مالیات با 
 به آنها نقشی مهم در اقتصاد ایفا می کند. 
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  دولت مبلغ کمک های خیریه را که می تواند هنگام محاسبه مالیات بر درآمد از درآمد کسر شود افزایش

 می دهد.                   

  باعث تشویق افرادخیربرای کمک به خیریه هاخواهدشد.

                                                                          .دولت مالیات حقوق و دستمزد کارفرمایان را کاهش می دهد      

وحتی گروه جدیدی از کارآفرینان تشویق به فعالیت جدید می  باعث تشویق کارفرمایان به تولیدبیشترمی گردد

  ه اشتغال بیشتری رافراهم کند.زمیندر نتیجه باعث میشود وشود

                                      .دولت بر غذاهایی که حاوی سطوح باالی چربی و سطو باالیی از سدیم هستند، مالیات اعمال می کند      

 خطر به را جامعه سالمت که مضری  ازغذاهای پرهیز و خطرشده بی و مفید غذاهای مصرف به جامعه افراد تشویق

  اندازدمی

  دولت قوانین را تغییر می دهد تا شرکت ها مالیات بیشتری

 بپردازند.                                                                                             

پس شرکت های ضعیف وگاهی  باعث ورشکستگی باعث دلسردی کارفرمایان وتولیدکنندگان می شود.

  کند  نمی حس خود حامی و خود کنار در را ودولت در جامعه افزایش یافته بیکاری

                                                                             .دولت مالیات بر فروش خودرو های جدید را حذف می کند                

 هاکارخانه درآمد حالتی چنین در مالیات کاهش با تر کیفیت با و بیشتر تولید به جدید تولیدکنندگان تشویق .

 و هابرنامه به رسیدن و بیشتر رفاه موجب که مینه رابرای رونق تولیداین خودروهافراهم می آوردیابد و ز افزایش

 شودمی شده بینی پیش اهداف

 کاهش می دهد. ت امالک برای کارخانجات جدیدرادولت نرخ مالیا                                                              

 نرخ افزایش باعث که کنند کارخانه تاسیس به اقدام و تشویق بیشتری کارآفرینان تا شودمی باعث این

 شد خواهد جامعه اشتغال

  نوع مالیات را در هریک از موارد زیر تعیین کنید. -2

                                                           .کارفرمایان باید درصدی از دستمزد کارکنان خود را به دولت پرداخت کنند           

  مالیات بردرآمد

  افرادی که خانه، ویال، خودروهای لوکس و... دارند، ملزم به پرداخت درصدی از ارزش دارایی خود به

                               دولت هستند.  

  مالیات بردارایی



  دولت تصمیم می گیرد که فقط کاالهای خاصی در مقادیر مشخصی پس از خرید

 مالیات بپردازند.                                                       

  مالیات برمصرف

                                                                         .شرکت ها باید درصدی از سود خودشان را به دولت بپردازند              

 مالیات بردرآمد

                                                        .کارکنان باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند                  

 مالیات بردرآمد

                             .کارکنان باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند                                             

 مالیات بردرآمد 

 

کارگاه ایران سبز، به همراه سه کارگاه مجاور دیگر، از مجموع کاالها و امکانات عمومی که دولت در اختیار آنها  -3

 قرار داده است، مطابق با موارد زیر از مزایای آن بهره مند می شود. 

  50که برای تسهیل حمل ونقل در کنار کارخانه احداث شده است، به ارزش ساالنهاحداث و تجهیز جاده ای 

 میلیون تومان  

 میلیون تومان                                                              30احداث و تجهیز مجموعه سامانۀ روشنایی بیرون از کارخانه به ارزش ساالنه 

 میلیون تومان                                             30خرید مواد اولیه و فروش محصوالت به ارزش ساالنه تأمین امنیت راه ها و بازار 

 میلیون تومان   20ایجاد و نگهداری امکانات رفاهی و بهداشتی در نزدیکی کارخانه به ارزش ساالنه 

این موارد را پرداخت کند، چه تغییری  اگر قرار بود آقای محمدی به عنوان مدیرعامل کارگاه، خودش هزینۀ

دردرآمد و سود و زیان ساالنۀ شرکت او حاصل می شد؟ (اطالعات مربوط به هزینه ها و درآمد شرکت در تمرین 

 درس اول آمده است 

 

 =مجموع هزینه های عمومی پرداختی توسط دولت 20،000،000+30،000،000+30،000،000+50،000،000=130،000،000

 هزینه ها را به هزینه های قبل آقای محمدی اضافه کنیم می شود: اگر این

 =مجموع هزینه ها130،000،000+2،480،000،000=2،610،000،000

 2،500،000درآمد سالیانه شرکت برابر بود با

=سود یا زیان000،610،2-000،000،500،2=-000،000،110  
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 تومان110،000،000ن راپرداخت کندبه میزااگرقراباشدآقای محمدی خودش هزینه این خدمات عمومی 

 ضرروزیان خواهد کردچون میزان هزینه هاازدرآمدشرکت بیشترخواهدشد

  درصد مالیات به طور ساالنه بر5اکنون فرض کنید، دولت مالیاتی معدل 

 درآمد شرکت های تولیدی آقای محمدی وضع کرده است؛ اوالً تاثیراین

 شرکت را محاسبه کنید، ثانیاً هزینه مالیاتمالیات را برسود و زیان ساالنه 

 را با منافع به دست آمده از امکانات عمومی مقایسه کنید و تحلیل کنید که آیا

 .پرداخت مالیات به نفع شرکت است یا به ضررآنها

 

 میزان مالیات پرداختی 2،500،000،000  × 5÷100=125،000،000

 

 =کل درآمد  اگر دولت امکانات عمومی را ارائه کند130،000،000+2،500،000،000=2،630،000،000

 

105،000،000- ( =125،000،000  +2،480،000،000  )–000،000، 2،500 

ضرر کرده  ولی زمانی که مالیات پرداخت شده   110،000،000 اگردولت امکانات عمومی را ارائه دهد شرکت

سود خواهد داشت نسبت به ارائه کاالی عمومی اگر چه منفی را نشان  5000،000ضرر کرده  که در واقع  105،000،000

  می دهد

 است تولیدکنندگان نفع به شود می اجرا و بینی پیش دولت توسط که عمومی امکانات از آمده دست به منافع پس

 .ندارند اقتصادی توجیه کم سود دلیل به محمدی آقای کارگاه شرایط در اما

 67تحلیل کنید: صفحه 

  چرا دولت به عنوان یک از بازیگران، باید در میدان کسب و کار حضور داشته باشد؟ 

  به منظور بهبود عملکرد بازار از طریق وضع و اجرای قوانین و مقررات ویژه و همچنین ارائه کاالهای

 عمومی که برای استفاده همه افراد جامعه الزم است.

  چرا کسب وکارهای گوناگون باید به دولت مالیات بدهند؟ 



 

 

 

  زیرا مالیات تأمین کننده بخشی از درآمد دولت است تا از این طریق بتواند برای تأمین منابع مالی

اهداف و پشتیبانی از فعالیتهایش از آنها بهره ببرد از طرفی با پرداخت مالیات افراد تولیدکننده را به 

  تشویق می کند.فعالیتهای مطلوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

مظفری                          
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 محتوای نوشتاری کتاب

 اقتصاد

 99-1400سال تحصیلی 

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 اقتصاد درس دبیرخانه راهبری

 سیستان و بلوچستان استان تولید شده در

 

 دوم فصل

 هفتم درس

 مظفرینام طراح: 

 موضوع:تجارت بین الملل

 :یریادگیاهداف  

       اصل مزیت مطلق و نسبی را در تجارت بداند -2  رابداند دالیل  تجارت در عرصه ی جهانی اهمیت تجارت و-1

شناخت -6ها میموانع تجارت مثل انواع تحرشناخت  -5 ی تجارتدالیل افزایش یا کاهش تعرفه ها آشنایی با -4

 در کشورها بداند.شرایط استقالل و استحکام اقتصادی را -7قتصاد تک محصولی 

 انتظارات پس از مطالعه:

داند که  یم -3تفاوت مزیت مطلق و مزیت نسبی بیان   -2 دالیل روی آوردن کشورها به تجارت را می شناسد.-1

دالیل افزایش یا کاهش تعرفه -4 باشد یم ییتهایچه مز یدارا ینسب ایمطلق  یها تیو توجه بر مز یتجارت خارج

 و استحکام اقتصادی را توضیح می دهد.شرایظ استقالل -4های گمرکی رامیداند.

 :حیکوتاه  به زبان ساده و صر یها نکات مهم درس در قالب جمله

اقتصادتک -5جنگ های تجاری وتحریم  -4پیمان تجاری-3مزیتهای مظلق و نسبی -2دالیل تجارت کشورها

 محصولی

 درس:خالصه 

وبرخی توسط تک ملیتی شده  تولیدیک کشوربرخی در دارند. تیکاالها هم مل ،نددار تیهمان طور که انسان ها مل

 گفته می شودچندملیتی می شود که  کشورتولید چند

برند ،ممکن  یمبهره  یتر شرفتهیپ یها یفناورکه از  یمحصوالت ژهیمحصوالت، به و یبرخ:یتیشرکت چند مل 

 هیثاًل سرمااستفاده کند م دیگر منابع و امکانات کشوراز محصوالت خود  دیتول یرابیعنی باشند.  یتیچندملاست 

وشرکت خود رادر کشور چین ایجاد کندواز کارگران چینی وامکانات آن کشور برای  باشد یشرکت آلمان کیگذار 

 تولید استفاده کند

 اقتصادبازیگران عرصۀ 

 می باشند.  الملل نیب یسازمان ها و نهاد ها  -4ولت د-3یبنگاه اقتصاد-2رخانوا-1مهم عرصۀ اقتصاد  انبازیگر 

 

 تشرکت و دولتهایی که خارج از مرزهای کشور اس                                                                                                    

 درس جدید درس گذشته



 چرا تجارت با دیگر کشورها مهم است؟ 

فرض کنید صاحب یک شرکت بزرگ تولید پوشاک هستید و در کشور شما امکان تولید پنبه وجود ندارد یا تولید آن 

هزینۀ بسیار باالیی دارد. اما در عوض، کشور همسایۀ شما، زمین حاصلخیزی برای کشت پنبه دارد .شما برای اینکه 

 پنبه را از کشورو بتوانید با قیمت مناسب تری پوشاک خود را به بازار روانه کنید ، هش دهیدهزینه تولیدتان را کا

می برید و هم کشور  سود بیشتری، کاهش هزینه های تولیددراین صورت هم شما به خاطر  همسایه وارد می کنید.

همسایه شما، بابت فروش پنبه هایش سود می برد. اگر کار شما توسعه پیدا کرد، می توانید پوشاک تولیدی خودتان 

و از این بابت نیز، کسب وکار شما رونقی  یا کشور دیگری صادر کنیدرا به همان کشوری که از آن پنبه وارد می کردید 

 خواهد گرفت.

اگر کار شما توسعه پیدا کرد، می توانید  -2دیتول یها نهیهز کاهش -1:ای تولید کننده ی پوشاکاین تبادل بر سود

 پوشاک تولیدی خودتان را به همان کشوری که از آن پنبه وارد می کردید یا کشور دیگری صادر کنید

 :فروش پنبه به تولید کنندهسود کشور همسایه

 عواملی که سبب می شودکشورها با یکدیگربه تجارت بپردازند                                             

 صل مزیت مطلق و مزیت نسبی در تجارتا

)یکسان نبودن منابع و عوامل تولید،یکسان نبودن کشورها از نظردسترسی به فناوری،تفاوتهای اقلیمی ، عوامل باال 

تولیدی منطقه یا کشوری را در مقایسه با منطقه یا کشور دیگر ،تغییر می دهد و موجب می شود تولید توان متفاوت(

 کند. میایجادمزیت اقتصادی  یعنیشود؛ « مقرون به صرفه تر»یک محصول نسبت به محصولی دیگر 

 مزیت مطلق

 دو کشور ایران و برزیل را درنظر بگیرید. فرض کنید:

برخوردارند. در هر دو کشور فقط غذا و پوشاک با  سرمایه و دانش فنی، نیروی کاراز  اندازهیک هر دو کشور به (الف 

 تولید می شوند. قیمت های یکسان

واحد و برزیل  60به کار گیرند، ایران  غذا، برای تولید اشتغال کاملرا با  همه عوامل تولیدشانهر دو کشور اگر  (ب 

 واحد تولید می کند. 40

واحد و برزیل  30به کار گیرند، ایران  پوشاکبرای تولید  تولیدشان را با اشتغال کامل،هر دو کشور اگر همه عوامل  (ج 

 .کند یم دیتول واحد 70

 دارند.« مزیت مطلق»دراین صورت می گوییم برزیل در تولید پوشاک و ایران در تولید غذا 

 تواند کاال و ب یکشور، که از عوامل تولیدیکسانی برخوردارند ییکشورها نیب سهیمقادر  :اگر مطلق تیمز

 یآن کاالها و خدمات دارا دیکند آن کشور در تول دیکشور ها تول سایراز وبیشترخدمات مورد نظر را ارزان تر

  مطلق است تیمز

 وبهتراست سایر کاالهای مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد کند 

 تفاوت های اقلیمی و  -   3یکسان نبودن کشورها از نظر                     -  2یکسان نبودن منابع و                    -1

  عوامل تولید                                            دسترسی به فناوری                                       آب و هوایی             
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 ینسب تیمز

اکنون کشور دیگری مثل کنیا را درنظر بگیرید که از نظر عوامل تولید با دو کشور ایران و برزیل یکسان است. اگر 

واحد  10واحد غذا، و اگر به پوشاک تخصیص دهد 20کنیا همۀ امکانات خود را بر تولید غذا متمرکز کند، می تواند 

مطلق اقتصادی پوشاک تولید کند. همان طور که می بینید کنیا در تولید غذا و پوشاک نسبت به ایران و برزیل مزیت 

هر دو کاال در کنیا  هزینۀ تمام شدهکند؛ یا به عبارت دیگر،  یعنی هیچ کدام از آن دو کاال را به صرفه تولید نمی؛ ندارد

شور مجبور است برای تولید مقدار مشخصی از کاال، منابع بیشتری را صرف کند. و این ک بیشتر استاز دو کشور دیگر 

 آیا به نظر شما کشور کنیا به هیچ وجه امکان تخصصی شدن و حضور در تجارت جهانی را ندارد؟ 

سبت را به کار می برند و می گویند هرچند کنیا در غذا و پوشاک، ن« مزیت نسبی»اقتصاددانان در این حالت، مفهوم 

ی  هزینهاست و مقرون به صرفه  ا نسبت به پوشاک غذدر کشور خود در تولید  مطلق ندارد،مزیت به دیگر کشورها 

دارد. بنابراین مزیت نسبی  از هزینه فرصت تولید پوشاک است(یعنی داردپس)هزینه فرصت تولید غذا کم تر کمتری

 . رزیل وارد کنداز ب متمرکز شود و پوشاک مورد نیاز خود راصنعت غذا باید در 
 

 سایر کاالها تولید را تولید کند که هزینه فرصت کمتری نسبت به  ییکاالبتواند    کشوریک اگر  :مزیت نسبی

از مقدار  دیبا ) یعنیدارد. ینسب تیمز ییکاال نیچن دیدر تول کشور،می گوییم   داشته باشد در همان کشور را 

  کند( دیکاال را تول نیبگذرد تا ا گرید یاز کاال یکمتر

  استفرصت  نهیهز هینظر نیا یمحور اصل:  نکته 

  

 نسبی رعایت نشوداگر اصل مزیت مطلق و 

 

  

 

 صادرات کاال افزایش می یابد.  اصل مزیت نسبی و مطلق رعایت شود اگر 

 که: به تولیدکنندکان اجازه میدهد کاالهاصادرات 

 رسانندبمحصوالت خود را در بازار های بزرگ به فروش -1  

 به تالش بیشتر شوند.وادار  تولید بهتر و کارآمدتر  برای  به منظور رقابت با دیگر تولیدکنندگان،-2

 مزیت نسبی و هزینۀ فرصت

برای مشاورۀ حقوقی، هر ساعت  دهدودر دفتر وکالت خود مشاورۀ حقوقی می  کهیک وکیل ماهر، متخصص 

انجام  را دفتری که کارهایباشدمی . به فکر استخدام یک منشی کندار تومان از مشتریان دریافت می هز200مبلغ

این امور  شخود بخواهد اگروکیل هزار تومان، دستمزد می گیرد.50دهد. این منشی برای انجام امور اداری، ساعتی 

. آیا این انتخاب دهزار تومان در هزینه ها صرفه جویی می کن 50دراین صورت ساعتی انجام دهداداری ساده را 

منابع و سرمایه ها هدر میرود وبه بهترین نحو ممکن استفاده نمی شود اوالً:

 . هستند کمیابچرا که منابع 

 می یابد کاهش رفاه جامعه کم تر و بی کیفیت ،با تولید محصوالت  :ثانیاً



هزار تومان ارزش 200وکیلد، برای مور اداری اختصاص دهد به اهر یک ساعتی که می خواه خیر زیرامنطقی است؟ 

ساده اداری دارای مزیت نسبی ا در انجام امور زیر! کردههزار تومان ضرر  150به جای سود،  وکیلدارد. دراین صورت 

  .هزینه فرصت انتخاب او برای انجام امور اداری بیشتر استواست  چون یک وکیل ماهر  و متخصص نیست

کشورها هم  با توجه به هزینه فرصت تصمیم میگیرندچگونه منابع خود را تخصیص دهند تا کاالیی را تولید :نکته

 کنند که در آن مزیت نسبی داشته باشند.

 دولت ها و تجارت بین الملل

تجارت  اما در عمل دولت های گوناگون با روندبا وجود منافع قابل توجهی که تجارت بین الملل برای کشورها دارد؛ 

 بین الملل یکسان برخورد نکرده اند.

با  یگوناگون و گاه متعارض یگوناگون، برخوردها طیو در شرا خیشود تا دولت ها در طول تار یکه موجب م یلیدال

 :الملل داشته باشند نیتجارت ب ۀمسئل

مسائل متفاوتی داشته یک کشور ممکن است با مشکالت خاص خود مواجه باشد و کشور همسایه اش، مشکالت و (1 

 دباش

آرمان ها و چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورها ممکن است تفاوت های قابل توجهی داشته  (2

 .باشد

 وتعرفه ی گمرکی پیمان تجاری

                                        :برای گوناگونی بر واردات برخی از کاالها وضع می کنند تعرفه های دولت ها 

دیگر،  کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای-2حمایت از صنایع داخلی خود _ 1  

ی در جهت گسترش روابط اقتصادیشان با کشورهاییکه دیدگاه های نزدیک سیاسی با یکدیگر و گاه 

می دهند .تعرفه ها را کاهش می کنند و پیمان های تجاری وضع دارند ،  

 افزایش یا کاهش تعرفه های گمرکی

دو عامل می باشد: تابع ی گمرکی) مالیات غیر مستقیم بر صادرات و واردات(وضع تعرفه ها  

شرایط اقتصادی کشورها _ 2   سیاست کالن بازرگانی -1  

یابد. کاهشیا  افزایشمی تواند  کالنهای با سیاست  متناسباین تعرفه ها                      

 تاریخی این سیاست تجاری را بررسی می کنیم.نمونه 

تصویب کرد که براساس آن واردات هر نوع  درحمایت از صنعت داخلی، قانونی را 1701کشور انگلستان در سال .1

 پوشاک با ابریشم ایرانی یا هندی یا چینی به کشور را ممنوع اعالم می کرد. 

ای آلمان و اروپای شرقی و ایاالت متحده درجهت تقویت و در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، کشوره.2

 حمایت از صنایع داخلی خود، تعرفه های حمایتی متعددی بر کاالهای وارداتی وضع کردند.

در دورۀ بین دو جنگ جهانی، کارگران و تولیدکنندگان، کنگره آمریکا را متقاعد کردند که تعرفه های گمرکی را  -3

 درصد افزایش دهد. سایر کشورها نیز به تالفی این اقدام، تجارت خود را با آمریکا کاهش دادند. 52تا 
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شکل گرفت ،مجموعه ای از این پیمان های تجاری بود که با بیستم  سازمان های بین المللی که در قرن

 فراز و نشیب های گوناگونی همراه بود.

 یمتحده و برخ االتیا ۀانیگرا تیحما یها استیس لیمشکل به دل جادیا:  یو مال یکنفرانس پول جادیا لیدل

 یی است  اورپا یکشورها

 الملل نیب یاز سازمان ها ینمونه ا

 یسازمان تجارت جهانب(        پول الملل نیب صندوقو   توسعه یجهان بانک الف(

 بود سازمان ایجاد دوشد، لیتشک 1944سازمان ملل)برتن وودز( که در سال  یو مال یکنفرانس پول ۀجیتن

 .   الملل پول  نیصندوق ب-2      توسعه یبانک جهان-  1

 شد جادیا))گات((قرارداد به نام  کی ۀجیسازمان در نت نیا :یسازمان تجارت جهانب( 

کشور با دوهدف منعقد شد 23 نی،ب1947 سال))قرارداد گات((در   

 عضو یکشور ها یحفظ روابط تجار.2                 گریکدی هیکشورها عل ۀانیگرا تیاز اقدمات حما یریجلوگ.1

 ، پیمان تجارت آزاد، مشهور به پیمان نفتا را امضا کردند .1992آمریکا، کانادا و مکزیک در سال 

.بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایاالت متحده همان منافع ملی کشورهاست آنچه پشت سر امضای این پیمان های تجاری و یا نقض آن بوده است، 

 «نفتا به معنای شغل و درآمد مناسب برای آمریکایی هاست. »آمریکا در طول مراحل امضای پیمان نفتا بیان کرد: 

 نیز به شمار می رود عامل گسستن از پیمان های تجاری، حفاظت از منافع ملی 

  بلندی در سنت آمریکایی دارد و دولت های این کشور، بارها عدم پایبندی به پیمان های بین المللی، سابقۀ

 پیمان های بین المللی را نقض کرده اند.

 و خروج آن: کایآمر توسط یتجار یها مانیپ نقض یاه ن نمونهیتر مهم

 سیپار ییهوا و آب توافق از 

 توافق نامۀ آسیا ـ پاسیفیک 

  توافق برجام 

  وضعیت مهاجران و پناهندگان،پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود 

 جنگ های تجاری وتحریم های اقتصادی

ه اما این فعالیت گروهی،نباید بی مزیت های بسیاری است.ز بر مزیت های مطلق یا نسبی داراتجارت خارجی و تمرک

 شودهای وابسته دچار می یک کشور آسیب بزند،در غیر اینصورت به تمام مشکالت کشور استقالل اقتصادیو قدرت 

دو عامل سبب شده است که اقتصاددانان به اهمیت خودکفایی در برخی از تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای 

 کید کنند:أمین ان ها از خارج تأت

 رفتار خودخواهانۀ برخی کشورها.2                                   .جنگ و تحریم های اقتصادی قرن اخیر1

 

 خودکفا باشد. تامین کاالهای راهبردیدرنتیجه هر کشوری باید در 



باشد. کمبود این  محصوالتی که تولید آن ها در یک کشور بدون توجه به میزان سود و هزینه : محصوالت راهبردی

 وابستگی کشور می شود.محصوالت سبب 

 و یا هسته یانرژ و نفت مثل یانرژ ۀحوز یکاالها یکشاورز محصوالت و غذا دارو، مثل ضروری و راهبردی: یکاالها

 یدفاع و ینظام عینو صنا یها یانرژ

 می تواند موجب   ی اساسیتولید کاالها تأمین وابستگی در: 

 شود   نهایتا  ضعف و وابستگی کشورو     نیادشم سلطۀ رقیبیا  بهانه جویی 

 اقتصاد تک محصولی

 ی،اقتصادیونسب مطلق تیمز اصل براساس دیوتول ییگرا صتخص لیدل به یشهر ۀجامع در زین انسان عموم یزندگ

هر فردی یک تخصصی دارد و با توجه به تخصص خود درآمد کسب میکند مثل پزشک ، .)مثال است یمحصول تک

 نجار، خیاط و... که درآمد شان بر پایه ی تخصصشان میباشد. ( در کشور ها هم همین گونه است:

 آندر تولید  کندمی صرف هزینۀ کم تری  ی آن که برا دتولید کنامزیت مطلق چیزی رهرکشوری براساس اصل راگ)

 آنفروش  ازفقط  درآمد کشور  بیشتریعنی ددارتک محصولی  یو اصطالحاً اقتصاد کردهپیدا بیشتری کاال تخصص 

   می باشد. اقتصاد آن کشور وابسته به درآمد آن محصول است پس    محصولتک 

ب تابحرانی،امکان  جهانی،اقتصاد تک محصولی ،اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است زیرا در مواقعدرفضای  

 .آوری و انعطاف پذیری مقابل  تکانه ها، مشکالت و تحریم را ندارد

 شرایط استقالل و استحکام اقتصادی

 در صورتی یک کشور می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک شود که:

 اه های تأمین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کند.ر 

 .از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد 

 .با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین برخی نیازهای مهم و اساسی را در داخل کشور فراهم کند 

 اشته باشدش بنیان توجه بیشتری دبه علم و فناوری و اقتصاد دان 

 تعامل قدرتمند در عرصۀ جهانی

میان دو چیز از هر کشوری برای تعامل قدرتمند با کشورهای دیگر در جهت افزایش استقالل و اقتدار اقتصادی،باید 

 دست به انتخاب بهینه بزند؛

 . خلق مزیت های جدید2       .بهر برداری از مزیت های موجود1

 

 

 به عوامل متعددی بستگی دارد:  بهینه انتخاب
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لی                                 داخ عیصنا تیموقع -3                         میدار رقبا به که یاعتماد زانیم -2                رقبا تیموقع-1

  ها متیق -7                        بازار تیوضع -6 ی                انسان منابع -5           طبیعی امکانات و منابع -4

 جواب های پیشنهادی به فعالیتها

 69گفتگو  کنید در کالس صفحه

 خورد؟ ینم شکست زودتر یمحمد یآقا نبود، یستیز سموم یبرا یخارج سفارش اگر ایآ ـ1

 شکست زودتر حتما نداشت یصادرات و یخارج سفارت یمحمد یآقا اگر بود آمده وجود به که یطیشرا لیدل به بله

 خورد یم

 فتد؟یب گرید کشور کی از محصول کردن وارد فکر به یعراق طرف شود یم باعث یعلل چه شما نظر به ـ2

قیمت مناسب وکیفیت باالی محصول  نسبت ، وجود به دلیل نبود امکانات و شرایط برای تولید محصول  در آن کشور

 محصول به آن کشور شده است. .  باعث وارداتبه محصول مشابه در کشور عراق و ..

به نظر شما وجود تقاضای خارجی برای کاالی تولیدی آقای محمدی چه منافعی برای او و کارگاهش به همراه  -3

 داشت؟

 تخصیص و پیشرفته های تکنولوژی بکارگیری با و را درکارگاه داشته   اشتغال و درآمد افزایش ، صادراتبا افزایش 

 می سازد. ممکن را محصوالت تولید در رقابتبهره وری در تولید شده و   افزایشباعث    منابع بهینه

 78فعالیت گروهی صفحه 

ابتدا موقعیت درس را بخوانید و سپس فرض کنید که شما به عنوان نمایندۀ تولیدکنندگان کشور ،در 

دولت هستید و دستتان برای حمایت از تولیدکنندگان باز است. فرض دیگر اینکه شما هیچ کمک مالی 

خوانده اید به آقای ای به تولید کننده نمی توانید بکنید، حال با توجه به این شرایط و آنچه در این درس 

 محمدی کمک کنید. 

 جهت تولید کاالی با کیفیت وارزان  به صنایع تولیدیقرار دادن مواد خام و اولیه تولید در اختیار

 یبانک ستمیس میتوان پول آن را به سبب تحر یشده به کشور عراق که اکنون نمتحویل داده  کاالهای مقابلدر

 )مبادله کاال به کاال(شود افتیاست،در اجیبه آن احت رانیکه در اقتصاد ا ییکاالها ،نمود افتیدر

 .ابدی شیافزا یتا بهره ور یو کشاورز یمختلف صنعت یدر بخش ها تفاده از روشهای نوین تکنولوژی اس

 جلوگیری از رانت وانحصارطلبی در صادرات و واردات کاالها 

 برخوردار الزم کارایی از و نباشند گیر پا و دست به گونه ای باشدکه اقتصادی باید مختلف های بخش در حاکم قوانین

.باشند  

  بهترین فرصت است تحریم شرایط در، توسعه حال در کشورهای صادرات به



 از بخشی ترخیص برای اقتصادی ویژه آزاد مناطق در بیشتر های تخفیف اعطای و الزم امکانات به وجود آوردن 

 اولیه و مواد تامین در مرزی های بازارچه توسعه برای ایجاد شرایط،رفع نیازهای اساسی کشوروارداتی برای  کاالهای

لق و نسبی در ،توجه به اصل مزیت های مطتحریم های مالی حذف برای مشترک های بانک اندازی راه و صنعت خام

 تولید کاال و خدمات

 78کالس صفحه  در فردی فعالیت

 کار، این که باشد بگونه ای  باید اما است، فراوانی مزایای دارای نسبی و مطلق های مزیت بر توجه و خارجی تجارت

وعدم  داخلی تولیدات از برخی در خودکفایی اهمیت به باید پس. نرساند اسیبی کشور، اقتصادی استقالل و قدرت به

از  یمثل دارو، غذا و محصوالت کشاورز ییکاالها نیمأو در ت دداشته باش دیآنها از خارج تاک نیتام یبرا وابستگی

 د.اوریدشمن را فراهم ن یا بیو سلطه رق ییتا موجبات بهانه جو دباش ازین یکشورها ب ریسا

 79صفحه  نیتمر و تفکر یبرا

 مطلق تیمز ـ1: هاست تیمز از کی کدام یدارا الف کشور که دیکن مشخص ر،یز موارد از کیهر اطالعات به توجه با

 .آناناس دیتول در ینسب تیمز ـ4 آناناس؛ دیتول در مطلق تیمز ـ3 موز؛ دیتول در ینسب تیمز ـ2 موز؛ دیتول در

 هر یازا به ب کشور کند؛ یم نظر صرف موز 10 دیتول از کند، یم دیتول که یآناناس هر یازا به الف کشور 

 .کند یم نظر صرف موز21 دیتول از کند، یم دیتول که یآناناس

 آن  دیکم تر باشد، در تول ییکاال دیتول یفرصت آن برا ۀنیکه هز یکشور س زیراآنانا دیدر تول ینسب تیمز

 دارد. ینسب تیکاال مز

 موز تن دو تواند یم ب کشور و موز تن سه تواند یم الف کشور د،یتول منابع از یکسانی ریمقاد براساس 

  .کند دیتول

هر دو کشور مقادیر یکسانی از منابع دارند و کشور الف با همین مقدار منابع،  زیرا مزیت مطلق در تولید موزج(

 میتواند موز بیشتری تولید  کند،پس در تولید موز مزیت مطلق دارد.

 کند دیتول ب کشور به نسبت یکمتر فرصت نهیهز با ییموزها تواند یم الف کشور. 

موز فرصت کم تری می پردازد،پس در تولید آن مزیت  چون کشور الف برای تولید مزیت نسبی در تولید موز ج(

 نسبی دارد

 کند دیتول آناناس الف، کشور یادیز  به تواند ینم ب کشور د،یتول منابع از یکسانی ریمقاد براساس 

بافرض یکسان بودن منابع و عوامل تولید،کشور الف می تواند آناناس بیشتری  مزیت مطلق در تولید آناناس ج(

 کند،پس در تولید آناناس مزیت مطلق داردتولید 

 

 تهیه کننده:مظفری 
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 منابع غیر فعال و منحنی مرز امکانات تولید 

 دالیل قرار گرفتن در زیر منحنی

 

 فعالیت فردی در کالس 

 

 نگارش: گلناز اختری شجاعی                                                  اقتصاد دهم انسانی             

 5ناحیه  –تبریز   –آذربایجان شرقی                                                                                    

 رکود، بیکاری و فقر  درس هشتم: 

 مقدمه:
 هست. کثر امکان تولید شرکت با منابع موجود دا است که نشان دهنده ح  نی ای منحنی مرز امکانات تولید منح

مرز امکانات تولید مرزی است بین آنچه یک کسب و کار )همانند تولیدی( با استفاده از منابع موجود و در دسترسش  

این کسب و کار تولیدی را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده    .  تواند تولید کند و آنچه نمی تواندمی

 بازار مجموعه خریداران و فروشندگان که در مکانی که با یکدیگر ارتباط دارند.  است انتخاب کند.شده 

 

باعث می شود صنایع تولید )زمین، مواد اولیه سرمایه، نیروی کار( کمتری مورد نیاز باشد سرمایه کمتر نیروی    رکود:

 از است. کار کمتر مورد نی 

 این بیکاری باعث می شود که کشور در زیر منحنی مرز امکانات تولید قرار گیرد. 

 

تعطیلی بعضی از کارخانه ها بیکاری بعضی از کارگرها و وقتی یک اقتصاد منابع غیر فعال دارد برای اینکه کشور از زیر  

ولید انتقال یابد می توان از منابع غیر فعال اقتصاد استفاده کرد و کاالها و خدمات  منحنی امکانات به روی امکانات ت

 زیادی تولید کند. 

 

 

 

 

 با توجه به مفهوم منحنی مرز امکانات تولید این جمله را تحلیل کنید؟

 منابع از تولید یک کاال به تولید کاالی دیگری نیست« »وقتی یک اقتصاد منابع غیر فعال دارد هیچ احتیاجی به انتقال 
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 اشتغال 

 

 انواع شغل 

ما   و  استفاده شده  تولید کمتر  امکانات  از  یعنی  گیرد  قرار می  تولید  امکانات  مرز  منحنی  زیر  اقتصاد  رکود  در وضعیت 

وان کاالها  نیروی کار بیکار داریم و سرمایه کمتر استفاده شده که در این صورت فقط با استفاده از منابع غیر فعال می ت 

 و خدمات زیادی تولید کند و دیگر نیاز به انتقال منابع از تولید یک کاال به تولید کاالی دیگری نیست.

 

 هر نوع فعالیتی که افراد انجام می دهند و در مقابل آن دستمزد دریافت می کنند شغل می گویند.  تعریف شغل: 

 کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد با حقوق می گیرند شاغل محسوب می شوند.  تعریف شاغل: 

 

 شغلی که افراد از صبح تا عصر در آن شغل مشغول باشند.  شغل تمام وقت: .1

 شغلی که افراد فقط زمان معینی مشغول آن کار باشند.  وقت:  ارهشغل پ .2

 جستجوی کار هست ولی کاری برای خود پیدا نمی کند. سال دارد در  15کسی هست که باالتر از  بیکار:

 دانش آموز دانشجو بازنشسته و خانه دار چون دنبال کار نشسته بیکار محسوب نمی شود. 

 جمعیت: 

فعال:  -1 )باالی    غیر  کار  سن  در  که  دیگری  مانند    15افراد  نیستند  بیکار  یا  شاغل  ولی  دارند  قرار  سال( 

 سال  15دانشجویان دانش آموزان باالی  

 افرادی هستند که یا مشغول به کارند یا دنبال کار می گردند.  فعال: -2

 نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال ضربدر صد   نرخ بیکاری:

محاسبه  نرخ  بیکاری =  
جمعیت  بیکار 𝟏𝟓 ساله  و بیشتر

جمعیت  فعال  𝟏𝟓 ساله  و بیشتر
× 𝟏𝟎𝟎 
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 شود احساس می کنیم.چرا بیکاری را بیشتر از آنچه اعالم می 

 
 

 کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدند بیکار محسوب نمی شوند.  -1

 افرادی که شغل پاره وقت دارند جز شاغلین محاسبه می شود اما آنها خود را بیکار می دانند.  -2

 کسانی که در کار غیر تخصصی کار می کنند شاغل محسوب می شوند ولی آنها خود را بیکار می دانند.  -3

سرش -4 مأمور  با  هستند  کار  به  مشغول  جایی  در  و  کنند  می  استفاده  بیکاری  بیمه  از  که  درباره  افرادی  ماری 

 شغلی خود با صداقت برخورد نکند. وضعیت 

 بازار نیروی کار 

 قیمت نیروی کار را دستمزد می گویند. 

 هر جایی که عرضه کنندگان نیروی کار با تقاضاکنندگان نیروی کار ارتباط داشته باشند بازار نیروی کار گویند. 

ی و یا فکری خود محصول یا خدمتی را تولید می کنند و  عرضه کنندگان نیروی کار کارگرانی هستند که با نیروی بدن

 حاضرند کار خود را در اختیار تقاضاکنندگان کار قرار دهند. 

هستند که نیروی کار را استخدام می کنند  انی ضاکنندگان نیروی کار: صاحبان شرکت ها و کارخانه ها یا سرمایه گذاراتق

 و گاهی در اقتصاد کارفرما هم می گویند. 

 فعالیت گروهی در کالس 

دستمزد   این    5در  با  حاضرند  زیادی  کار  نیروی  اینکه  یعنی  هستیم  مواجه  کار  نیروی  عرضه  مازاد  با  تومان  میلیون 

با این دستمزد حاضرند نیروی کار استخدام کن د و تقاضا  دستمزد کار کنند و در مقابل کارفرمایان کمتری هستند که 

 روی کار زیاد و تقاضاکننده در این قیمت کم هست. هزار نفر عرضه نی  25کنند حدود  

 قطه تعادل برسد. تا به ن کارگران مجبور می شوند دستمزد را پایین بیاورند، این چرخه ادامه پیدا می کند 

 میلیونی  2در دستمزد 

دوست دارند با این دستمزد نیروی کار بیشتری را استخدام کنند ولی نیروی کار زیاد دوست   تقاضاکنندگان و کارفرمایان 

تقاضا هستیم حدود   مازاد  بازار دچار  در  ما  این قیمت کار کنند و  با  مازا  25ندارند  تقاضا  نفر  بازار دچار  .  داریم د  وقتی 

زیاد    ؟تقاضا هست چگونه به حالت تعادلی برگردیمکمبود  عرضه و  کمبود   وقتی مازاد عرضه داریم عرضه نیروی کار 

هست و تعداد زیادی بیکار می کنند یک تعدادی حاضرند با دستمزد پایین کار کنند دستمزدشان را پایین می آورند ولی  

پیدا می کند و کارفرمایان   تقاضا  پیدا کند تعداد  ادامه  این چرخه  اگر  به    می خواهند کارگران زیادی را استخدام کنند 
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 :انواع بیکاری

 

 پیامدهای بیکاری و رکود 

 

از قیمت تعادلی هم به همین شکل  ازار به تعادل می رسد در دستمزد پایین تر  میلیون می رسد که ب  5/3دستمزد به  

هست وقتی دستمزد پایین تر از قیمت تعادلی باشد تقاضا زیاد ولی عرضه نیروی کار کم هست کارفرما مجبور می شود  

ا باال ببریم باز هم کارگران  دستمزد را باال ببرد وقتی دستمزد باال می رود عرضه کنندگان زیاد می شوند وقتی دستمزد ر

 برسد.  زیادی حاضر هستند کار کنند و این چرخه ادامه پیدا می کند تا به قیمت تعادلی 

 

بیکاری کوتاه مدت هست شامل کسانی می شود که شغل خود را رها کردند و به امید    بیکاری اصطکاکی:  .1

 در جستجو هستند و افرادی که تازه وارد بازار کار هستند. یافتن شغلی بهتر 

مانند کارگران ساختمانی و  کارگران به دلیل تغییرات فصلی شغل خود را از دست می دهند    بیکاری فصلی:  .2

 تان. کشاورزان در فصل زمس

بازار کار تطبیق ندارند مانند عدم    بیکاری ساختاری: .3 نیاز  با  اینکه تعداد افراد جویای کار  از  بیکاری ناشی 

 تطبیق مهارت. 

 در زمان رکود با کاهش تولید نیاز به استخدام افراد و نیروی کار کم می شود.   بیکاری دوره ای: .4

بازار   تومانی  میلیون  پنج  در دستمزد  است  داده شده  نشان  کار  بازار  در  تعادلی  )دستمزد(  قیمت  و  مقدار  زیر  نمودار  در 

 تحلیل کنید که مازاد عرضه و تقاضا  دارای مازاد عرضه است و در قیمت دو میلیونی بازار با مازاد تقاضا روبروست اوالً

 بازار کار به حالت تعادلی باز می گردد. در بازار کار به چه معناست؟ ثانیاً چگونه مقدار و قیمت 

 

 پیامدهای بیکاری:

 مشکالت زیاد برای خانواده ها بوجود می آید.  -1

 خانوارها درآمد خود را از دست می دهند.  -2

 پس انداز خود برای غذا و پوشاک و مسکن استفاده می کنند. از  -3

 از دیگران برای تأمین نیازهای خود قرض می گیرند.  -4

 برای هزینه های غیر مترقبه مانند درمان خرابی لوازم خانگی ناتوان می شوند  -5
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 ر روش های تعیین فق

 

 

 باعث بروز اختالفات خانوادگی  -6

 افزایش جرم و جنایت  -7

 های زیاد برای برنامه های اجتماعی، بیمه بیکاری صرف کند.  بر بودجه از طریق صرف هزینه منفیتأثیر  -8

 به علت نبود درآمد مردم کاهش می یابد. درآمد و مالیاتی دولت  -9

 فقر  -10

 

 مقایسه نیازمندی های افراد و یا خانوار را با توانمندی های آنان برای دستیابی به آن نیازها.

 یک گروه کافی باشد برای گروه دیگر ناکافی باشد. مانند  این شاخص ها ممکن است برای 

از سالمت برای روستائیان مطلوب   از نظر سطح رفاه یکسان نیستند مانند شهر و روستا میزانی  در مقایسه نواحی که 

 برای خانوار شهری ناچیز است. 

هستیم می سنجیم و معیار فقر در نواحی و زمان های مختلف    فقر را نسبت به وضعیتی که در آن تعریف فقر نسبی: 

 متفاوت خواهد بود. 

 ر پیچیده و سخت خواهد بود. یبا فقر نسبی محاسبه تعداد افراد فق

 افراد از تأمین احتیاجات اولیه زندگی خود عاجزند.  تعریف فقر مطلق: 

 معیار فقر مطلق را می توان برای سنجش میزان فقر در نظر گرفت.

 ولت و مسئله بیکاری و فقر:د 

 : می شود  دستمزدکاهش   –اخراج کارگران  –عوامل بیکاری از دید کارفرمایان که باعث تعطیلی کارخانه 

 قاچاق کاال  -1

 نبود فضای مناسب کسب و کار  -2

 عدم توانایی تولیدکنندگان از بازپرداخت وام های کالن بانکی  -3

 در حال تغییر   قانون های متعدد متناقض و دائماًوجود  -4

 اختالل در بازارهای انرژی جهان  -5

 بحران های محیط زیستی یا بهداشتی مثل ویروس کرونا  -6



6 
 

 اجرای سیاست فقرزدایی و برقراری عدالت از وظایف دولت هاست 

 

 

 

 بی ثباتی در قیمت ها  -7

 

 مبارزه با فساد  –حمایت از شرکت های تولیدی  ←روش های دولت برای اجرای سیاست فقرزدایی  

 مسئولیت اجتماعی مردم در مقابل فقر 

 ایجاد نهادهای توانممندسازی  •

 ایجاد خیریه ها  •

 تأسیس صندوق های قرض الحسنه •

 انجام فعالیت های جهادی  •
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 ��$ #�2 ^�$ � .- �/�$ ��3�� ��5� �9��� S2� �� � ��� 0�� ���� #�U � #�$

 ���� ��3�� � S�5_� ���`
 .� ������- .�:�2 a�7P ���3=� �"P. ���� � ������
 � 0�� \�� ����� S���

 c��d. ��- �K� ]K- ���� 

 -�. ��/$�:  

  � �� %�9 ."�?& � ����� %��/�
 ���� / �� S��& �� � ��� ���& ���X-. �X�� ��R�� �
��
 ��!� �:��

 0�� ��� � efX� (g� �
T'X� ��� ��- �� ._��5� ��� � ��<5� � ���� 0�� . 2�L� �H��Hd � :�- ��

 ��- .C��� SY� \� �� � ./�� � h�� \��i 1���� %��� �9:�- ����� *$ � O�P �H��Hd 

 ����N .� � ]d�- %�9 .'
 .� Q�Y7
 (��� � ���X� �2�= � ������ � ��=�U�$ %�9:�- ����Y�� �5� .<P�� �

 .� %�d S 
 � � �K2 S2�$ .�2� �iV�W ��9 �i �T@ ����� �. ����- j�f"�� ��� �:�� � .82��

� %:�- �� � ��� ����/�
 ���=�. ���� j�f"�� .82�� %:�- ����N  k= ����� %��� :�- \�� �� � ._��5� .82�

 ���� � ��/�
 ���3=� . ���� �� j�YL� �X� #�$ \�/�� .82�� %�9:�- . ����- �� 1���"2� ��� %�9 ���� h����

 %���� QRPi ����� ���� �2�= ���� #�U � �9:�- \��i ��- ����K� � %���C �T'X� �:�� � QRP ���

9 � ����- �� #�`�� ��� :�� ���� %���H� .��3.  

 

 �� ��R
 � #�� 
 ���3=� .� j�f"�� \��. ���� .'2 *� � 1�7� � TU ����� �
�3<= �� ����Y�� �5� .<P�� �

 QRP .� l3� �:�� � � ��� ���L� 1�7� � TU ����m ��3�� ��� ��- ]K- :�- (7� � (KP � %������ 0�"Y&

i S��� ����  .'2 �� �K�nN��� ���H
�@ � ����� �� "2� o�5� � 1��K9 .-.  

 ��"��� ��K"N� Q�� .- �����&��� �9�� ��3�� .- ����- ����� ���9��2 ���- #�� � � .�i .'2 (KP %�C .�

 ���� � � .'2 (KP SKP� �� ���9 %��� 3�� ���� �5� �
��. ����� ��X� � �H�� ��&��� �3� ��&��� ]�

8� �� ����� %�9 ��2 ���� �� � 1��� S���� l3� ����&��� ��K9 �� ��=��W .� � ��� #�$i ���39� S��2 �

 p<� �� �9��2 \�� ��T2� ��K
 ���� � . ��� �� %�9 ��� ����&��� #� � ��� .- ����- �� S=��� %� "5�

��� ��2��'2� \�/�� �9��2 \�� k����. ����� ���$ � #� ��"2� �
 .� .- ��� %� 1�7� � TU �� .���"X$ � ��
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 ��- (�� 
 ���� �� %��!"�� Q�� %�9���� .� � ���� ��=��W �- q��. �X�� 1��r2 ����&��� � ��=��W .� S����

. 

 %��� ���� �R�2 � "N� � SLW .- �9 �=��W � �9��2 ���� ���5
 �� ���� ��K"N� �� ��=��W �� �s5� 1���"2�t�2

 ���� ��- ���� )��'2� �X� � u�d .� � ��"��'Pi ��� Sf2 ��=��W ���2 �.  

. ����� ���3=� � ��� S�/�5= 3�� ��'���i ��U� 
� 0�"Y& �� � �� 1��r2 %�R
 %��'��� .� #�$ �X�i .���� � 

 ]��� .'<� ��� �K� #�� � � ���=� \�� �7� #�$i ]d �� .<��5� � . ��� ��C�� ]d #�$ (7� � (KP �9�- %���

 %��C�� .� ��X�� ."��� ]d %� ./�� � Q� ��d � ��- �� 3��� %�H�� j�YP .� � #�$ � �9�- � ���YP

 . ����& �� 3�� %���L
 #�$ �� 

� � �:�� � SN�2 � QRP ���3= ��"'/� #�$ �� 1����� �� vN��i ]����"'/� � #�"�R�� k���W jT7�� ����

 1���� �. ��� 1���"2� �:�� � %��� �U� 
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 ��'<KN h�� .� .C�
 �� �H���7� QRP ��� �� j�YP .� �X- �� �H���7� �X- ]� � ��C�� #�$ (- QRP

��'���  . ��� �� ���� �� Q-i  

 ���� 

 . ���� ��������& �� ���� SK�� ���3=� �9�& S2� \'K� ��� Q���� �� �9 SK�� ���3=� ���3=� � ��
 :�K5�

. ����� � ��
 � �9 SK�� ���KN z82 ���3=� ����� ��!"�� 

 � #�2 .� S Y� ��:�- �&� . S2�9 SK�� z82 .�:�2 ���3=� �W�i ��
 M�� (20 ."��� SK�� ���3=� %

 �� ��5� ����20 #�$ ���� ��� �9�- .��X� ��
 *$. Q��� #�$ ���� ��� �9�- S Y� ��K9 .� � ��
%
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 ���� 8�0 �2	�9� 

) 1���- V�!� SK�� e��� �� ��
 %��& 1����� %���ipc ���KN %�9:�- �� %� 2 �9 S/�� . ��� �� 1���"2� (

 �� �n� � � %� 1�� � � 2 \�� SK�� �&� . ���- �� �W ���KN %:�- � 2 \�� � � SK�� �����`
 � ����&
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Cpi(./�2 ]� �� .9�� ]� efX� ���� �)= � 2 .��39���� 1�� �  ( � #�2 ��– .��39 ����� � 2���� �� 1�� �  efX� #�2  

 2 .��39( � #�2 �� 1�� � ���� �                          

 \�K9 .��39 ."�?& #�2 � .- �/�P � S2� ���<�� �W � ���<�� ]� #�Y�� ���� � 2 .��39 ���- o�= :#�g�

 *$. ��� ���<�� ]� ���� � 2 

 �� S2� ����� �� ��
 M�� �W� �� 1���- V�!� SK�� e��� 

        cpi=1/100/-/- -1/-/-/- 

                                                x100=10  

                 1/000/000/000 
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 �� .<��7� %��� S/��

 ��� 

2-  ��� .� �H���7� ��3�� #�"�- �� S/�� ��W \�� �: ��/�
 z82 .� S Y� �H���7� ���3=� �� ����� ��


. ��- 

3-  ��� �� ��
 \"= :�� .R�"� �i ���� ��� �9�- � �<� #�$ 0�� �9�- vN�� .- �� M�� ����2��  

 

 �� �� ��/�
 %�9 S�=�E ���3=� �� �� .- ��9� ���3=� � :�- ._�N ��3�� ���� ��
 #�"�- � .<��7� %��� �9 S/��

���� � ._�N ��3�� ����� ���3=�  ��9��� ���3=� �.  

 

',�� !�� '	�#	  !;��� <0�= �  -�. >?�� @$A � �6��70 �BA @$A !��=  

1- 0��& � �H���7� �9�-  

2- 0��& � �H���7� ���3=�  

  ��
 ��&� ��!"�� .- �����. S2� V��5� �_� 7�� S2��2 .� .- �H���7� �9�- S2� S2��2 �� %3-�� ]���

�� 0��& � #�$ QRP �9�- 0� \�� �. ��- �� S/��� ��� ���� S2��2 #�KN� (g� A<"f� %��9�  ]���
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 �9�- �� ���� )�"2� � #�$ QRP �� ���� .� S-�X� a��� 0��= �� %3-�� 

 �U�Y �� %��"2��2 �� ���� �� ���3=� %�'�� � �9�- ��/�
 z82 .- %��!"�� ��- ���� � �H���7� ���3=�

N� ��<"f� %��9� ����� �� #�K  

��� q�3
 .5��C .� %�"X�� �H���7� 4�
�
 \��� �
 i%3-�� ]��� Z2�
i���� �� S-�X� a��� ���� ��� (g�.  

  

 �/�#,�(" 

 C �&��� �6�$D93  

 1- 	�
 .d �9 SK�� ���3=� �K� �n� .� c S��� �9��� �9�- � 4Y- � %��� � ���� q�� � Q- � ���� ���

 �9��� �9�-���  

2-  ��
 ���3=� � ��
 vN�� #�$ ���3=� .<�c��� ��C� %� .8�� :�- ���� � #�$ i��
 ���� ��� �K� �n� .�

 ��� �� :�- ���� ��� �9�- vN�� 

3-  c ����& �� %��!"�� �:�|Y� .- S2� %3�d �� �"X�� ��� ��C� }�5��� .- ���
 Q��- �� ��K& :�K5� ��d  

 � � ��
 �� � �9:�- ��K
 SK�� ���3=� �� ���H���� S/�� ������ �/� Q���� �� ��� �=�!� %�9:�- SK��

 S2� �X- z82 

 C �&� �� ����D '#,�("102  

 

c��"=� �9��� ����
� .d (��7� ���K� %��� Q���� ."��� ��:�� ��
 �&� 

 �=�!� %:�- � 2 %�_�7
 � ._�N .� ~���� ���K� ���- o�=) (S2� ����  

. ���& �� ._�N �9�- � 1���- ��/�
 �_  S���� �� ���� ��� �9�- vN�� SK�� \"= :�� 

 i\�� .- �"=� �� a��
� %�
:�� %�9 SK�� � #��5
 .87� ."= ."=  4�
�
 \�� .�  

 ���$ QXd :�- �� V�!� �� %���� ���5
 � ��� �� �R�� ���� �� �W�� 1�N %��� 1��� .�  

  ����2 �� (���P .� � ��� V�!� �� ���- ��  
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 C '#,�("104  

 )T- � %��= S�/�5= 

 \��d ���� ��d ��
 ����� .� .C�
 �� ���� � �9 SK�� �9�- �n"�� ��
 M�� �9�- ����� �� ���=� �9�&

 c���� �� 4'
�� � �9� "�� 

��
 M�� �9�- � S2� SK�� ���3=� ��5� .� ��
  ��
 ��5� \��. SK�� ���3=� j�"� �� ��� ."2�- ��5� .�

��� �� ."2�- �9 SK�� �X��3=� ��� ��� �� ��� ��"Y9 :�� �9 SK�� � ��� ��C�   

 I�J� � �K$� !��=  C104  

1-  �� �s"� �� ����� �� ��2 ��
 �� ���=� ���- efX� ��� %��/�g� � S2� �� ��2 %���=� %��� ��
 �9�&

 ���� 

A/�-  ���� �� �_ c ��
 1�� #�U � �H"YX���� S��� a�7P �� %� ."YX� ���  

j- �� � %�������`
 :�P � 1��- ���� ��$ ( � �� � ��� ���K"��2 �P�� .- %����� c ."=�& ��W �� SK

 1��- ��2 

[-  ��� %:�- .- �U�� .� c ��- ���2 �� .� �����`
 �� �5� � �
:�!L� SK�� S2� � R� .- %�� 1��`�

1��- ��2 ���� 1��- %����� ��
 �� ( � � 

 

2 –  #��5� #�Y�� ��
 ���- o�=23 � ."=�& ��� ��
 \�� �� ��	�"� 3�� %�KL� %��� S-�� �:�!L� S2� %

 �� � ��/�
 (���N .��3923S��� �9��� ���3=� 1�&�- �:�!L� SK�� 4�
�
 \�� .� ."��� ���3=�%  

  

 A/�-  � �� �9�- ���� %�_�7
 #�!L� �� \�� SK�� ���3=� � ��
 ��C� �� ��"�� � SK�� ���3=� }�58� c ���

�2�� ���C #��5
 .87� .� ._�N SK�� � �_�7
 ��3�� \�� ���� .- \�� �
 �� �9��� �_�7
 �9�- vN�� 

j-   ��d S��� �9��� .���� ( � (g� Z���� c���- �� �'= .d S-�� ��2 1��� \'� %���`
  ��9 �_�7
 �&�

�9 1���� ���� V�W SK�� ���3=� \���� �9��� �"X�� SK�� �� ��/�
 %  

  

[-   ���� �� ���3=� S-�� ���� ��� ��5��� �9��� �"�� S-�� Z���� }�5��� ������� ���3=� S-�� ��2 �&�

 �� ��2 ���� S��� �9��� � ��$ %�"�� Z���� �K"P�9� ��X� ��2 S-�� ���� �&� ��C�� Z���� � c��dc
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� �� S2�� ���� �� �9 .�39 �Y- �� *$ 1��� �� ��2 ��/�
 (���N %��� �"X�� .��39 ��C� �� 1�&�- �"�� ��

   ��- .�/�� ���� ���� ���3=� V�W ��������
 

  C   �#�� :#�9�104  

  %� .8�� .d #�$ ���� ��� �9�- � ��
 ���� ��"���� ��
 M�� . 2�L� 1��� 1��� .��� )�2� �� (A/�

���3=� ��5� ��
 c SY9 . S2� )�'5� ���� .8�� *$ #�$ ���� ��� �9�- ��5� SK�� ���3=� � SK��  

 

 (j )�2� �� ���� c ��� ��C� ����
 Q��- �� )�YP� �� .��� � �K2 %�������2 ��
 M�� \�� :�K5� ��d

 )�YP� ���- �� �&��� .78�� ���- � .- \�� �"P � ���- �� V�!� .- ���9:�-���5
 � h�� �� �
���"�

 �R�2 (g� �N��"� %�9 e��� �� .- �K2 %�������2 4��C �� ��
 �<- ��� ��� ���� �9:�- SK�� ���3=�

 ��
 � 2 � ��C�� % �9:�- SK�� ���`
 Z2�"� ��� �� ������ .�:�2 ��
 � .87� .� .87� ��
i.��9�� ��


�R�2 �� �X- (- � � 

  

�� S/�� %�C .� �&� ([ � Q��� �sP �� �X- � .���2�"� c������� .���i ��
 �� 1�� � %��� ���9�'9� .d ���

S2� ��: ��/�
 � ���� (���N .�<- �� S/�� q��� ��n�. ��/�
 � ._�N �� (��- ��n� ���- Q9��= � �:�!L�

��� ���- Q-. ��- �� ]K- :�- 1�� ��K
 SK�� Q�n�
 .� i��/�
 .�/�� ����  S�5_� �� (��- ��n� i�9 .82��

 .����Y/� ������� � �"/�� ������� ��9 ��U � S-�X� %��� ��KN ��K"N� �"Y� ���- Q9��=i .5��C �H���7�

 . S2� ��: ��- S�5_� �� ��/�
 ���- [�� � S/�� �����  

  

 

��� �M��	 

 1- c �� �K� j�YL� ���� #�$ ��d  

2-  c.d ��5� �
��
  

3-  ��� .d %�
��
 ./�� � 4��5� � \2�L�  

4-   ����- .d ����Y�� %�
��
 ./�� � �T'X� k= %���  

5-  c��� .d %� .82�� %:�- �� ./�� � %���3� � 4��5�  

6-  ���.................... .�2� � �..................��9 �......... S 
 �.............. ����� � .82�� %:�-  
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7- c����- .d .82�� %:�- �� ./�� � �T'X� k= %��� ����Y��  

8-  ��� .d ��K��� %3<= %�9 .'2 �� 1���"2� %���3� � 4��5�  

9-  ����- �� .d � ����� .- ��=��W  

10- c����- .d ����Y��i %3<= %�9 .'2 �� ./�� � �� ���� �T'X� k= %���  

11- �� k��� � l3� ��=��W %�9��2 �3� .- ���....................... ��K9 ���� .���"X$ � ���........................ \�/

. ���� �� S���� .� ��=��W 

12-  ���.......................... ��K9 ./�� � � ��R
 p��
 � #�$ \�/��  

13-  c��� ��C�� ��=��W ��2 Z2�
 ./�� � 1� �2 �� �
T'X� .d  

14- 
 #�$ cS2� ��X� ��� \�� .� ��d � SY�d %���L  

15-  ��- ]K- #�"�R�� � ]�� ��"'/� %��/�$ ��R�� .� �<���N .d  

16-  S2�..................... ]����"'/� � #�"�R�� jT7�� �!N � ��E�� %��/�$ h���� �� �'�  

17- .. Z7= ����"'/� � #�"�R�� � %?@�-i%3<= %�9 #�$ .���"X$ 1����� S2� �X- ]�.............................  

18- c SY�d �:�� � � #�$ �<W� �7�  

19-  ��� � ��� � #�$ A��E�  

20- cS2�9:�- 0�� �R�2 .<�2� .��Hd #�$  

21-  ��� �� 1���"2� ����� *$ .<�2� � 0�� O�P ����N .� #�$ �� .��Hd  

22-  �U�Y�� %�9���� �� ./��P .<�2�� ����. S2�........................... .<�2� ����N .� #�$ ��� .��X�  

23-  #�$ QRP (- .� ����& �X- ��....................... �X- ]� � ��C��  

24-  S2�............................... �� ���� :�K5� �H���7� QRP �9�- �� ���3=�  

25-  ����&........................... ��"K�� ���KN z82 ���3=� .�  

26- c SY�d ��
 M��  

27-  Z<@    z�LW    S2� #�$ ���� ��� �9�- ��3�� 1��9� ��X� ��
 M��  

28-  ��� �� 1���"2�........................ ��..................... e��� �� ��
 %��&����� %���  

29- .2  ��Y���� � .5��C � ��
 %�9����$ �� ���  

30-  ��� � ��� � ��
 ���� ��C�� (<N  

31-  ��- #�"�- � ��
 ����
 �� ����9� .d �� S/��  
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32-  c��- �� #�KN� � ���9 S2��2 .d #�$ 0�� O�P � �H���7� QRP S����� %��� %3-�� ]���  

33- P �9�- S2��2 �� S�� .d %3-�� ]�����- �� 1���"2� �X-� �H���7� QR  

34-  ��9� z�_�
 � �_� 7�� S2��2 %�9�'9� �� �'�  

35-  ��- �� 1���"2� �U�Y �� %�9 S2��2 �� S�� .d %3-�� ]���  

36- ��9� z�_�
 � #�$ QRP ���3=�  S2��2 %�9�'9� �� �'�  

 

�M��	 N	�. 

 1- S2� �� � ��� 0�� ���� #�U � #�$ ��d  �9���  

2-  %��/�
 ���� / �� S��& �� � ��� ���& ���X-. �X�� ��R�� �
��
 ��!� �:�� � �� %�9 ."�?& �

��- �� ._��5� ����� 

3-  � :�- �� 0�� ��� � efX� (g� �
T'X� ��� ���� S2� S��� ���� .- ���9:�- .� SY���
 ��Y�� �
��
 ��

�<5� � ���� 0�� . 2�L� �H��Hd \� �� � ./�� � h�� \��i 1���� %��� �9:�- ����� *$ � O�P �H��Hd ��� � �

 ��- .C��� SY� 

4-  ����N .� � ]d�- %�9 .'
 .� Q�Y7
 (��� � ���X� �2�= � ������ � ��=�U�$ %�9:�- ����Y�� �5� .<P�� �

����- j�f"�� ��� �:�� � .82�� 

5- %:�- �� � ��� ����/�
 ���=�. �� 1���"2� ��� %�9 ���� h����  k= ����� %��� :�- \�� �� � ._��5� .82��

 �2�= ���� #�U � �9:�- \��i ��- ����K� � %���C �T'X� �:�� � QRP ��� ���� � ��/�
 ���3=� . ����-

��� :�� ���� %���H� .��39 � ����- �� #�`�� %���� QRPi ����� ���� 

6- � .82�� %:�- V�W.....��9 �...%�d.. S 
 �....�T@.. ����� ..���... �K2 S2�$.. .�2� � �.  

7-  �� ��R
 � #�� 
 ���3=� .� j�f"�� \��. ���� .'2 *� � 1�7� � TU ����� �
�3<= �� ����Y�� �5� .<P�� �

��- ]K- :�- (7� � (KP � %������ 0�"Y& 

 

8-#�� 
 ���3=� .� j�f"�� \��.  TU ����m ��3�� ��� ��- ]K- :�- (7� � (KP � %������ 0�"Y& �� ��R
 �

 � ����� �� "2� o�5� � 1��K9 .-i S��� ����  .'2 �� �K�nN QRP .� l3� �:�� � � ��� ���L� 1�7� �

��� ���H
�@ 
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9- ��2 ���- #�� � � .�i .'2 (KP %�C .� ��"��� ��K"N� Q�� .- �����&��� ��3�� .- ����- ����� ���9

 ���� � � .'2 (KP SKP� �� ���9 %��� 3�� ���� �5� �
��. ����� ��X� � �H�� ��&��� �3� ��&��� ]� �9��

 %�9 ��2 ���� �� � 1��� S���� l3� ����&��� ��K9 �� ��=��W .� � ��� #�$i ���39� S��2 �8� �� �����

 .- ����- �� S=��� %� "5���� �� %�9 ��� ����&��� #� � ���  

 

10-  ��3�� .- ����- ����� ���9��2 ���- #�� � � .�i .'2 (KP %�C .� ��"��� ��K"N� Q�� .- �����&���

 ���� � � .'2 (KP SKP� �� ���9 %��� 3�� ���� �5� �
��. ����� ��X� � �H�� ��&��� �3� ��&��� ]� �9��

S��2 �8� �� �����  %�9 ��2 ���� �� � 1��� S���� l3� ����&��� ��K9 �� ��=��W .� � ��� #�$i ���39�

 p<� �� �9��2 \�� ��T2� ��K
 ���� � . ��� �� %�9 ��� ����&��� #� � ��� .- ����- �� S=��� %� "5�

$ � ����� ��2��'2� \�/�� �9��2 \�� k����. ����� ���$ � #� ��"2� �
 .� .- ��� %� 1�7� � TU �� .���"X

��- (�� 
 ���� �� %��!"�� Q�� %�9���� .� � ���� ��=��W �- q��. �X�� 1��r2 ����&��� � ��=��W .� S���� 

 

11-  ���..... 1�7� � TU %�9 .'2... ��K9 ���� .���"X$ � ���...... )��'2�.. \�/�� k��� � l3� ��=��W %�9��2

W �3� .-. ���� �� S���� .� ��=��  

12- ���...........��=��W ��2.... ��K9 ./�� � � ��R
 p��
 � #�$ \�/��  

 

13-  ���� �R�2 � "N� � SLW .- �9 �=��W � �9��2 ���� ���5
 �� ���� ��K"N� �� ��=��W �� �s5� 1���"2�t�2

� � u�d .� � ��"��'Pi ��� Sf2 ��=��W ���2 � ���� %�����- ���� )��'2� �X  

 

14-  .'<� ��� �K� #�� � � ���=� \�� �7� #�$i ]d �� .<��5� � . ��� ��C�� ]d #�$ (7� � (KP �9�- %���

 ."��� ]d %� ./�� � Q� ��d � ��- �� 3��� %�H�� j�YP .� � #�$ � �9�- � ���YP %��C�� ]���

. ����& �� 3�� %���L
 #�$ �� .� ��X�� 

 

15-  ��"'/� #�$ �� 1����� �� vN��i ]����"'/� � #�"�R�� k���W jT7�� ���� � �:�� � SN�2 � QRP ���3=�

��� 1���"2� �:�� � %��� �U� 
� %�9 .' � � #�7"�� (��� � �'��� %��
�- � S � (��� �'�� 
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16- ... ]����"'/� � #�"�R�� jT7�� �!N � ��E�� %��/�$ h���� �� �'� S2�..................\��- S��  

  

17-  S2� �X- ]�............%��!"�� ���... Z7= ����"'/� � #�"�R�� � %?@�-i%3<= %�9 #�$ .���"X$ 1�����  

  

18- S2� ./�� � %��2 ��2� #�$ �<W� �7�  

19-  ./�� � � S����$ .<�2�–  0�� �R�2 .<�2�–  0�� O�P � ����� *$ .<�2�– 1���� � S����$ .<�2�  

  

20-  �/�$ �P�� %��� �X- �9. �R�2 �� Q9 �� � �9:�- � Y� 0�� 3�� � efX� � :�- �9 0�� #�$

 ���i�$�� � �/�$ �P��. S2� ��� .� w�!f�–  :�i�'���� �–S2� ( ����
)#�� ����� �  

 

21-  �� .���� %�9 ���� k= �� 1�TN Q����
 �� �� ��$ %�9 .��39 � 1���� %�9����i#�$ %��2 1���m � ����� *$
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 محمد باقری -میاندورود -اقتصاد یمقاوم ساز :اقتصاد دهمدرس درسنامه 

 یتورم بر کسب وکارها ریتأث، تورم با پول ۀرابط ،نرخ تورم ۀمحاسب و تورم و م پولیهامف با قبلدرس در 

 . میشنا شدآ، است یاقتصاد دیو تهد بیآس کیچرا تورم و اینکه  یداقتصا

 کرد؟ یاری میتورم و تحر،یکاریرکود،ب رینظ یکار را در برابر مشکالت کسب و یهاتوان شرکت یچگونه م-

 ؟رساند یم شرفتیکند و به رونق و پ یم یاقتصاد کشور ما را قو ،یدر تجارت خارج ییچه الگو -

صول - صاد مقاوم  کیا صاد و اقت ست؟نجات بخش اقت شو دیبا ییدر چه حوزه ها چی  یراه ها ؟میتوانمند 

 کدام اند؟ یتوان داخلبا توجه به ها  میمقابله با تحر

سترده ا- شورها انیکه م یبا وجود ارتباطات گ  میتحر دها،یاختالف ها، تهد جهان وجود دارد، همچنان یک

شمن ست ها یها و د شورها ز یبرخ .پا برجا شورها ریک شکالت فراوان گرندید یستم ک صاد آنها با م  یو اقت

 یبا وجود روابط اقتصتتاد ها،آن یمختلف جهان و دولت ها یآن استتت که کشتتورها تیواقع .روبه روستتت

 ستندیکشورها حاضر ن یبرخهستند.  زیخود ن ینگران منافع ملتنها  ،ی، هنگام حضور در روابط جهان دهیچیپ

 کنند و دوست دارند، خودشان تنها قدرتمند جهان باشند.  شرفتیپ گرید یکشورها

ست دیبا ای زین گرید یکشورها  ردهیش یاز گاوها یفرود آورند و به مزرعه ا میلآنها سر تس ۀدر مقابل خوا

. ستتتندیها با یخواه ادهیخود دفاع کنند و در برابر ز ینیو د یاز شتترافت و استتتقالل مل دیبا ایشتتوند  لیتبد

و ها  یاندازسنگ  ،یاقتصاد یها میانواع تحر. ستین نهیبدون هز ینیو د یاستقالل مل نیالبته نگه داشتن ا

 یقو یبرود، راه ها گانگانیبار ب ریکه نخواهد ز یحال کشور نیخواهد شد. با ا شتریب و شتری، بها یدشمن

 فرا خواهد گرفت. زیشدن را ن

 :رانیاقتصاد ا یخیتار ریمس

 نیو قرار گرفتن در چهار راه ب یعیاز منابع طب یبرخوردار ،ییایجغراف یوستتعت و پهناور لیبه دل رانیا-*

 در اقتصاد جهان داشته است. یا ژهیو گاهیاز دوران باستان جا ،یالملل

 یو بزرگ تی، از اهمروم یو امپراتور نیبا چ جارتو ت شتتتمیابر ۀباستتتتان، جاد رانیا یمرزها یپهناور -

 کند.  یم تیدر آن دوران حکا رانیاقتصاد ا

 یمال نیتأم ،یاقتصتتاد ۀشتتیاند شتترفتیپاز  ییجلوه ها ،یتمدن استتالم ییهفت قرن دوران شتتکوفا یط-*

ساختیز زیتجه ،یعمران و آبادان ،یمراکز علم صاد ا یرا مها و موقوفات  ر سالم  هانو ج رانیتوان در اقت ا

 مشاهده کرد.
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صاد - سالم پا یاحکام اقت صادها هیا س یقواعد و مقررات اقت س انه،یم یایموفق آ  ،یو جنوب غرب یغرب یایآ

 جنوب اروپا قرار گرفت.  یو حت قایشمال آفر

و عمران بندرها، بازارها،  ربناهایاز زتوان  یم هیرا تا اواستتط حکومت صتتفو رانیاقتصتتاد ا یرونق و آبادان-*

اول حکومت  ۀمیدرک کرد. در ن هیریخ یها تیمانده و فعال یکاروان ستتتراها، مستتتاجد باق ،یمدارس علم

سیس یکپارچگیعالوه بر  ه،یصفو صاد  ،یا ستقل کپارچهیاقت سا یو م  ،ینید یها هیال ریشکل گرفت که با 

 .داشت یکشور هماهنگ یو فرهنگ یاجتماع

و  رییتغبا  تیوضتتع نینهاد. ارو به ضتتعف  جیبه تدر رانیاقتصتتاد ا ه،یحکومت صتتفو یانیپا ۀدر دوراما -*

 ود. بزرگ در آن قاره مصادف ب یقدرت ها یریدر اروپا و شکل گ عیتحول سر

شدناوگان خود به  زیبا تجه ییاروپا یدولت ها- شورهاو  گریکدیبا  یو تجار ینظام دیرقابت  ستعمار ک  یا

کشورها  نیا ۀتوسع انیجر عیموجب تسر گر،ید یاستعمار کشورها نیرقابت و همچنن یپرداختند. ا گرید

پرداختند و از  یجهان به ثروت اندوز یملت ها ریسا یها ییسو با چنگ انداختن بر دارا کیآنها از شد. 

 خود اقدام کردند. داتیو تول عیصنا عیسر یبه نوساز گریکدیدر رقابت با  گرید یسو

صت طال رانی، ادر دوران قاجار-* ست یخود را برا ییفر ست داد.  یجبران کا صرف ها، از د تالش حاکمان 

نه از طر یها هیپا میتحک مت خود، افزودن بر خزا طا قیحکو به  ازاتیامت یغارت دستتتترنج مردم، اع

دادن  زدستشد. ا یو تجمالت م یخارج یگزاف دربار، سفرها یها نهیهز نیوابستگان و خادمان خود، تأم

و مبالغ  نیننگ یشتتتکستتتت در جنگ، عهدنامه ها یها نهیهز ران،یو منابع ا نیاز ستتترزم یمهم یبخش ها

 ،یو انقباضتت یرکود یها استتتیستت ،یو اجتماع یانستتان یها هیبه ستترما یتوجه یگزاف آنها، ب یها مهیجر

 سیتأس ،یاستعمار یشورهابه شرکت ها و ک ازهایامت یاعطا ،یاقتصاد یو قانون گذار یزینبودن برنامه ر

 وارد کرد.  رانیبر اقتصاد ا زیادی را یها بیآس ،یخارج یورود کاالها لیو س یسیو انگل یروس یبانک ها

 ر،یرکبیتوستتتط ام یو ادار ینظم مال یدارالفنون و برقرار سیتأستتتمثل  ،یو مل یاقدامات محدود مذهب-

 یتنباکو و لغو قرارداد رژ میاصفهان، تحر یلماتوسط ع یخارج یکاالها میو تحر هیشرکت اسالم سیتأس

 متأسفانه چندان اثر بخش نبود.  ،یمل دیاز تول تیدر حما ییها هیانیو ب

 ی:در دوران پهلو رانیاقتصاد ا یژگیو-*

صاد اروند - شک رانیافول اقت ضاخان و ت سل لیبا حکومت ر ، دوره نیا ۀعمد یژگیو. افتیادامه  یپهلو ۀسل

 یبه جا رانیخود بود. اقتصتتاد ا ینیو د یخیتار ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یتیاز ابعاد هو رانیجدا شتتدن اقتصتتاد ا

 شد.  یبزرگ متک یاز مرزها و قدرت ها رونیخود، به ب یو مل یداخل یو درون زا یبوم یها هیبر پا هیتک



ساختیها( و ز ی)مثل قانون تجارت و تعاون یقانون یا نهیزم جادیا یحت- صالت یها ر )مانند راه آهن(،  یموا

سب شگاه ها و بهبود ن سترش مدارس و دان صاد ا یگ ست اقت شت هم نتوان ساختاررا از  رانیبهدا و  یضعف 

 برهاند.  یتیهو

به  یو معدن یمنابع نفت یواگذار ،یو عموم یخصتتتوصتتت یها تیبر موقوفات و مالک یحکومت پهلو یتعد-

 ییتاو اقتصاد روس یصدمه را به کشاورز نیکه آخر د،یانقالب سفموسوم به  ییبرنامه ها یو اجرا گانگانیب

 افزود.  رانیاقتصاد ا یها یماریزد، بر ب

 شتتد و یانجام ممونتاژ  عیو با صتتنا یو ستتطح یظاهر یبه صتتورتزمان  نیدر ا رانیا ۀو توستتع ینوستتاز-

بر  ،یغفلت از اقتصاد مردمو  یصنعت یکشورها یکاالها یبه بازار مصرف رانیا لیتبدهم با  ینفت یدرآمدها

 افزود.  رانیمشکالت اقتصاد ا

خود  التیو توانست سازمان و تشکگسترده در عرصه اقتصاد کشور داشت  یدولت حضوردوران،  نیدر ا-

ساز شکل جد یرا نو  یو بودجه بند یستان اتیدر مال ینینظام نون حال، یدرع رد؛یبه خود بگ یدتریکند و 

 ۀجیدر نت گرید یاز ستتو. افتیبهبود  یو انستتان یاجتماع ،یاقتصتتاد یشتتاخه ها یبرخآمد و  دیکشتتور پد

 . افتی شیدولت افزا یقدرت اقتصاد ،ینفت یدرآمدها شیافزا

متعدد در کشور پرداخت و  یعمران یطرح ها یبه اجرا یشینما ۀتوسع جادیدولت با هدف ازمان،  نیدر ا-

ش ب،یترت نیبه ا ساخت و ینفت یاز درآمدها یبخ صرف  شور،  شکل  ک سات  س شد. کارخانه ها و مؤ ساز 

 زیاقتصاد کشور ن یاساس یساختارها مطرح شد.اقتصاد  ۀبزرگ در عرص یدولت به عنوان کارفرماو  گرفت

 قرار گرفت. گانگانیب یزیسلطه و برنامه ر ریز

 کشورشان شدند.  یوخواستار استقالل و آزادستادندیخودشان ا یپا یمردم رو،یانقالب اسالم یروزیپبا -*

 دادیرو نیا: دیگو یم«روح یجهان ب کیروح  ران،یا»کتاب  ۀسندیو نو یفرانسو ری، متفکر شهفوکو شلیم-

 . میملت برخورد کرد کی یجمع ۀبا اراد رانیما در سرتاسر ا. کند یم انیرا نما یجمع یاراده ا یانقالب

صاددر - س یبخش اقت سا صاد مردمهمچون  ییبر آموزه ها ،یقانون ا ستقالل  گانگانیب ۀسلط ینف ،یاقت و ا

 شده است. دیتأک یشهروندان و عدالت اقتصاد یحقوق اقتصاد ،یصاداقت

  :یو استقالل اقتصاد یاقتصاد مقاومت

 دارد.  یبستگقدرتمند بودن آنها نشده، به  ینیب شیسخت پ طیکشورها در شرا واکنش -

مقاوم کند،  یم دیما را تهد یاقتصاد مل ،یکه در دوران کنون ییها بیو آس یعبور از مشکالت اقتصاد یبرا-

 است. یضرور، یخارج یدر برابر فشارها و تکانه هابه آن  یبخش تیاقتصاد و مصون یساز
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صطالحات - صاددانان با ا صاد»مانند  یاقت صاد» ،«یثبات اقت ستحکام اقت صاد یتاب آور» ،«یا  ،«یداریپا»و « اقت

 کنند.  یم دیتأک یاقتصاد یمقاوم سازبر 

و  یدیمولد، شتترکت ها، مؤستتستتات تول یروهایمجموع نآن استتت که  یبه معنا یاقتصتتاد یمقاوم ستتاز-

 یازهاین یبتوانند در صتتتورت به وجود آمدن بحران، تمامتا  ستتتتندیبا دخو یپا یکشتتتور، رو کی یخدمات

 .نباشند گانگانیکنند و وابسته به ب نیو تأم دیشان را خودشان تول یاتیو ح یاساس

صاد مقاوم،  - صول خودباوراقت شمردمان  ریتالش و مجاهدت همه جانبه و فراگ ،یمح ست که  یسخت کو ا

 کنند و به آنان وابسته باشند.  یندگز گانگانیب یۀسا ریز ستندیحاضر ن

 یداخل یو تکانه ها داتیکه در برابر تهد انیو دانش بن یمردم شرفته،یپ است یاقتصاد ،یاقتصاد مقاومت -

 یو استتتتفاده از فرصتتتت ها یداخل یها تیها و ظرف تیبه قابل یاتکاو با استتتت  ریناپذ بیآستتت ،یو خارج

 و دیآ یبه زانو در نم نان،دشم داتیها و تهد میو با تحرکند  یرا رفع م یو مشکالت اقتصاد ازهاین ،یرونیب

 .شود نمی متوقف

 شناخت. یاستقالل اقتصادتوان با نام  یرا م گانهیب یبه اقتصادها یوابسته نبودن اقتصاد مل-

ستقالل اقتصاد - به تعامل  شرفت،یپ یبرا یو هر کشور ستین گرید یقطع ارتباط با کشورها یبه معنا یا

 باشد.  ریتدب یتعامل، مقتدرانه و از رو نیا هدارد. مهم آن است ک ازین گرید یبا کشورها یمنطق

شما مهم تر: دیکن لیتحل صاد یها میمقابله با تحر یراه ها نیاز نظر  سب  یبرا یساز نهیو زم یاقت رونق ک

 ست؟یکشور چ یاقتصاد یو کارها
 اقتصتتتاد (۴ درآمدهای نفتی به تجاری تراز و بودجه اتکای کاهش (۳ارتباطات گستتتترش و گرایی برون (۲زایی (درون۱

صاد (۵مردمی  صرف (مدیریت۶ بنیان دانش اقت  سازی مقاوم (۸درآمد و ثروت عادالنه توزیع (۷حداکثری  وری بهره و م

  تهدیدات و فشارها برابر در

 

  !یغارت و قحط -میبدان شتریب -

بزرگ چند  یشتترکت ها تیو تقو سیاستتتثمار و غارت، تأستت نیا یبرا یغرب یدولت ها یاز ابزارها یکی

 یاز کتاب نگاه ریاست. گزارش ز یهند شرق یتتتت هلند یسینمونه ها، شرکت انگل نیاز ا یکیاست.  یتیمل

بود که  یدر شمال هند به صورت انیسیانگل تیجهان، اثر جواهر لعل نهرو انتخاب شده است: موقع خیبه تار

شتند، بدون آنکه ه ست دا سئول چیقدرت و ثروت را در د  یکمپان یرا قبول کنند. بازرگانان ماجراجو یتیم

 یقائل نم یغارت و چپاول واقع رمجازیغ یو بازرگان یقانون یبازرگان انیم یحد و فاصتتله ا چیه یهند شتترق

انگلستان همه باهم  ۀغارتگران استیو س ارانب یها و کم یو آشوب ها و آشفتگ یاسیس تیشدند. عدم امن

سوم  کیاز  شیشود که ب یداد. گفته م یرو هاریدر بنگال و ب یمیعظ یقحط ۱۷۷۰سبب شدند که در سال



 ونیلیکه چگونه م دیرا درنظر مجسم کن بیو مه زیرقت انگ ۀمنظر نینابود و تلف شدند. ا ینواح نیا یاهال

سنگ س ۀمنطق نیا یمردند. تمام یم یها نفر از مردم آرام آرام و بر اثر گر شد؛ جنگل ها  یاز مردم خال عیو

کمک به  یبرا یکار چیکس، ه چی. هدندیرا در خود بلع یو مزارع کشاورز یمزروع یو دهکده ها دندییرو

و  تیمستتئول چیا آنها هقدرت و امکان داشتتت؛ ام یهند شتترق یکرد. کمپان یزدگان نم یگرستتنگان و قحط

ساس نم یلیتما صل ۀفیکردند. وظ یدر خود اح ست آوردن پول و جمع آور یا  نیدرآمد بود و ا یآنها به د

جالب استتت که در  اریدادند. بستت یانجام م اریخودشتتان بود، با دقت و مراقبت بستت بیکار را که به نفع ج

 تلفستتوم مردم  کیاز  شیو با وجود آنکه ب دیشتتد یشتتود با وجود قحط یگفته م یکمپان یگزارش رستتم

است که بتوان تصور  رممکنیرا از آنان که زنده بودند، گرفتند. غ یمعمول داتیشدند، آنها رقم درآمد و عا

که از چنگال  یا دهیکش بتیزده و مص یپول و درآمد از مردم قحط یاجبار یجمع آور نیو درک کرد که ا

 بوده است.  یرانسانیو غ جسته بودند، چقدر ظالمانه یقحط

کتاب  ۀستتندیداده بود. نو یرو زیکشتتور خودمان ن یاول برا یدر زمان جنگ جهان طیشتترا نیمشتتابه هم-

اول(، در ضمن پژوهش خود اخبار و گزارش های دست  یدر جنگ جهان انیرانیا یبزرگ )نسل کش یقحط

ارائه داده  رانیو اقدامات آنان در ا اتیو عمل گانهینظامی ب روهاییحضتتتور ن جیاز نتا زییاول و رقت انگ

همستتان و برابر بوده استتت. او نشتتان داده استتت که  «انیرنظامیغ هیجنگی عل تیجنا»استتت؛ اقداماتی که با 

ستان، در حالی که مردم  روهاییچگونه ن سنگی به جان آمده بودند، آذوقه ای را که از  کیانگل شهر از گر

عثمانی برای آنکه به دستتت  روهایین براز برا نییبه هنگام عقب نشتتهمان مردم زده بودند،  ۀشتتکم گرستتن

نفرات خود  ازیچگونه ارتش انگلستان برای تدارک آذوقه مورد ن زیبردند؛ و ن انیجا از م کی فتد،ین فیحر

گندم و جو  دیاقدام به جمع آوری و خر لیالح فیبه جای وارد کردن آذوقه از هندوستتتان، به لطا ران،یدر ا

 شترییانگلستان جای خالی ب ییایمی کند تا در ناوگان در رانیا ۀزد حطیمردم گرسنه و ق حتاجیما ریو سا

وارد کردن گندم از هندوستتتان، مستتتلزم حمل آن با  رایبرای ترابری نظامی ارتش انگلستتتان باقی بماند؛ ز

 نیارک آذوقه در گفت و امسئول تد سییچگونه ژنرال انگل زیاز است؛ و ن ییکایآمر پلماتیکشتی  گو با د

اول(؛  یدر جنگ جهان انیرانیا یبزرگ )نستتتل کشتتت یبه کتاب قحط دیبه خود می بالد )نگاه کن «رنگیز»

 (.یاسیس یمؤسسه مطالعات و پژوهش ها ؛یمیمحمد کر ۀمجد، ترجم یمحمدقل
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 یاقتصاد شرفتیرشد و پ :اقتصادم هیازددرس درسنامه 

 محمد باقری -میاندورود شهرستان-اقتصاد مازند

ه مقابله با شیوو ی و استقالل اقتصاد یاقتصاد مقاومت،  رانیاقتصاد ا یخیتار ریمس با قبلدرس در  -*

 . میشنا شدآتا حدودی  یاقتصاد یو دیگر آسیب ها ها میتحر

محاسبه نرخ رشد و با نحوه   بحث نمائیم. ، یاقتصاد شرفتیرشد و پ ۀدربار میخواه یدرس م نیدر ا -*

صاد شد تول) یاقت س چگونگی ،( یناخالص داخل دیر ضع یبرر ساس  کیدرآمد افراد  عیتوز تیو جامعه برا

 آشنا شویم. یانسان ۀشاخص توسع نیو همچن سهم دهک ها

تر می  شرفتهیبرخوردار باشند، پ یشتریباالتر و درآمد ب دییرا که از قدرت تول ییکشورهادر اقتصاد  -*

شور  دیقدرت تول شیافزادانند.  سب  و قدرت  کار و داد شیدر گرو افزاک ست. ستدهای منا شورهای ا ک

تعداد  اسررت وشررده  عیدرآمدها به صررورت دادالنه تری توزدارند و  ییباال دیدرآمد و تولمعموال ً  شرررفتهیپ

 است. کم  زیکشورها ن نیا کارانیب

در برابر شرروه های اقتصررادی، قدرت  شرررفتهیکشررور پ کیاسررت. مقابل رکود  ۀنقط شرررفت،یرشررد و پ-

سبی قدارد؛ از مقاومت  ست؛ می تواند ها و بازارها  متیثبات ن شرابرخوردار ا  یۀاول ازهاییبحرانی ن طیدر 

 کند. درو حتی مازاد آن را صا نیخودش را تأم

ادتماد و  یۀروحبرخوردارند و  ییبهداشررت دمومی باالو سررطس سررواد از  شرررفتهیکشررورهای پمعموال ً  -

ستگی م شورها نیا مردم انیهمب ست. ک سته ا صادی، برج شورها برای تکاپو و تالش اقت در  شرفتهیپ یک

شورهای پ کی. در ندرگذاریسطس منطقه و جهان تأث سوب می  شرفته،یکلمه، ک شورهای قدرتمندی مح ک

 . نندروی آنها حساب باز می ک هیبقشوند و 

صاد شرفتیپ- شور  یاقت ست که م ییمؤلفه ها یداراک صادرا آنها  نیمهم ترتوان  یا شد اقت شاخص  ،یر

 دانست. دادالنه درآمد  عیشاخص توزو ( یبه زندگ دیبهداشت، سواد و ام ری)نظ یانسان ۀتوسع یها

  :رشد اقتصادي**

 ای جامعه در اگراسررت.  (دددی) کمّی مفهومی و اسررت تولید افزایش معنای به صرررفاً رشررد: رشررد مفهوم-

 است. گرفته صورت رشد گوییم می یابد افزایش قبل به دوره معین نسبت ای در دوره واقعی تولید میزان

 تیظرف، تر بمناسرر یفناورو بهتر  یروش ها یریبه کارگ ای شررتریب یگذار هیسرررمابا   ًکشررورها معموال-

ند یم شیخود را افزا یدیتول مد بامر  نیو ا ده به هم یم شرررتریبه درآ مد.  جا  شیافزا یگاه لیدل نیان

 . رندیگ یدرنظر ممعادل  آندرآمد  شیبا افزاکشور را  کیشاخص رشد  



صاد کی- شد اقت شأ ر ست؛ برادر منابع  شیافزا یمن شد کند تیجمعمثال، اگر  یا ، به طور در طول زمان ر

 . ابدی یم شیهم افزا کار یرویدرضه ن یکل

شور  یکیزیف یها هیسرما- ش، ساختمان ادارات، در کارخانه ها یگذار هیسرماتواند با  یمک آالت و  نیما

 . ابدی یم شیافزا آنها با آموزش توأمتولید نسل با  یانسان یۀسرما -                      .ابدی شیافزا مغازه ها

 کند. دیتول یشتریتواند کاال و خدمات ب یکشور م کی شتر،یبا منابع در دسترس ب-

 :دیمرز امکانات تول يرشد با الگو یبررس**

 . میاستفاده کن یرشد اقتصاد راتینشان دادن تأث یبرا میتوان یم د،یمرز امکانات تول یاز الگو-

سالمت یمرا کاالها از  یشتریمقدار بمردم  - شند.  یشتریو رفاه ب یخواهند تا  شته با صرفه جودا  ،ییاگر با 

شت زمان، ظرف یشتریب یگذار هیسرما سعه م یدیتول تیانجام  دهند، با گذ مرز امکانات  و ابدی یآنها تو

 شود. یمبه سمت باال منتقل  دیولت

 و مصرف کند.  دیرا تول یشتریو ب شتریب یکاالهادهد تا  یبه کشور امکان م یرشد اقتصاد -

کند  دیتول یشتریو خدمات ب االهاسازد ک یرا قادر مکشور  رایز، هدف مشتره است کی یرشد اقتصاد-

 شهروندان خود بردارد.  یو خواسته ها ازهاین نیتأم یبرا یو گام مؤثر

 کند.  دیتول یشتریمقدار ب یزیکند، کشور قادر است از هرچ یکه اقتصاد رشد م یوقت-

زمان حال در  دررا  ییزهایچ دیبا لذت ببرد، ندهیدر آ یاز مواهب رشررد اقتصرراد نکهیا یهر کشررور برا -

صاد فدا  ست برا یرا که م یمنابع دیباکند؛ اقت صرف یساختن کاالها یتوان شود،  یم ستفاده  در زمان حال ا

سرما یبرا سع هیساختن انواع  م مردهمان طور که  صرف کند. ندهیآ یبهتر برا دیتول یروش ها ۀها و تو

که  ندهیدر آ یگرید یانتخاب ها یان را براشررتا پول دنکن یصرررف نظر م خود یدهایخر یاز بعضرر یگاه

 . دنکند، پس انداز کن یرا بهتر م یزندگ

   م؟یکن يریرا اندازه گ يچگونه رشد اقتصاد**

  :یناخالص داخل (درآمد) دیتول -

 داتیتولرشد  زانیرشد، به م یریاندازه گ یاقتصاددانان برا نیاست. بنابرا دیتول شیافزا یبه معنارشد  -

 نگرند.  یکشور در طول سال م کی

شرررده در داخل  دیتول ییو خدمات نهاکاالها  ۀهم یارزش پول :(GDP) کشرررور کی یناخالص داخل دیتول-

 )چه توسط مردم آن کشور و چه توسط خارجیان مقیم آن کشور(سال است.  کیکشور در طول  کی یمرزها

توان درآمد  یمکرده اسرررت،  جادیآن ا دکنندگانیتول یرا برا یدرآمد ،یداخل دیهر تول نکهیبا فرض ا-

 دانست.  یداخل دیمعادل تول زیرا ن یداخل
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  .دیآ یکشور به دست م یاست که در طول سال برا ییمجموع درآمدها ،یدرآمد داخل-

سهم دبارتست از  درآمد سرانهکه:) .دیآ یبه دست م هدرآمد سران، کشور تیبه جمع یدرآمد داخل میبا تقس-

 (.متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه

درون  ،یینها ،کاالها و خدمات ۀهم ،یارزش پول: یداخل دیتول فیتعرفهم بهتر  یبرامهم  ۀواژ دیپنج کل-

 .سال کیدر  و کشور یمرزها

را که  یزیهر چ میکه بتوان میدارواحد مشرررتره  کیبه  ازینکشرررور،  دیتول یریاندازه گ ی: برایارزش پول

ست، اندازه گ دیتول شا یم یری. از هر واحد اندازه گمیکن یریشده ا ستفاده کرد؛ اما   دیمف جهینت دیشود ا

که از بازار به دست  یهمه را به ارزش پول یدردوض وقت ند.ستینجمع شدن  لقاببا هم   ًنباشد؛ چراکه قطعا

صورت صرف نظر از ابعاد و اندازه و وزن،  نیشود. در ا یتر م یمنطق م،یو آنها را جمع کن میآمده برگردان

 . دلحاظ خواهد ش دیمقدار تول ۀکه در بازار داشته در محاسب یهر کاال با ارزش

 یخلبان ،یمانند خدمات لوله کشررر یبلکه خدمات سرررت،یکاالها ن دیفقط محدود  به تول دیتولکاال و خدمات: 

 ما لحاظ شود. ۀدر محاسب دیاست و با دیهم تول یپزشک ۀنیو معا ونیکام یرانندگ ما،یهواپ

ها دیتول ندازه گ یبرا: یین ها ،یناخالص داخل دیتول یریا ها کاال و خدمات ن نه  م،یریگ یرا در نظر م ییتن

شده اند و اگر محاسبه  یینها داتیدر تول یهمگ یکاالها و خدمات واسطه اکه  چرارا؛  یمحصوالت واسطه ا

 .میشو یممحاسبه مجدد  یخطادچار  م،یآنها را هم جداگانه محاسبه کن

رفته  آن به کار رکه د یواسررطه ا یشررده، خود به خود ارزش کاالها دیتول ییهان یالاارزش ک ۀبا محاسررب -

  شود. یمحاسبه م زیناست 

کاالی نهائی و  ،رسند می مصرف و مستقیماً به شده خریداری کنندگان مصرف توسط کاالیی که: ای نهایی و واسطه کاالی)

 (.شود را واسطه ای گویند می استفاده دیگر کاالی تولید در و شده خریداری دیگری تولیدکنندگان توسط که کاالیی

 یم دیکشرررور تول کی یرا که در داخل مرزها یداتیتول ،یناخالص داخل دیتولکشرررور:  کی یداخل مرزها

 تولید داخلی، تولید در: نکته- کرده است. دیآن را تول یچه شهروند نکهیصرف نظر از ا رد؛یگ ی، اندازه مشود

 . شود نمی محاسبه کشور مقیم های خارجی تولید ملی، تولید شود و در نمی محاسبه هستند ساکن خارج در که کشور افراد

 (.کاالها و خدمات نهایی که ادضای یک ملت درطول یک سال تولید کرده اند تمامارزش پولی (:GNPملی) تولید ناخالص)

 یم تیفعال رانیکه در ا یاسرررت که شررررکت ها و افراد یداتیجمع تمام تول ،رانیا یناخالص داخل دیولت-

 ها باشد. یمتعلق به خارج دیتول نیاز ا یاگر بخش یکرده اند؛ حت دیکنند، آنها را تول

از  یمیسرال تقو کیدر شرده  دیو خدمات تول یینها یکاالهاتنها شرامل  یناخالص داخل دیتولسرال:  کیدر 

 یعنی؛ شررود یمانده از سررال قبل نم یشررامل فروش اقالم باقمقدار  نیاسررت. ااسررفند  انیتا پا نیاول فرورد

 .شود یشود و در سال بعد فروخته م یسال ساخته م کیکه در  ییزهایچ



 :شوند یمحاسبه نم یناخالص داخل دیکه در تول يموارد**

 شوند: یلحاظ نم یناخالص داخل دیتول یریاندازه گ در یدیاز اقالم تول یبرخ یمحاسبات یدشوار لیبه دل-

به صرررورت ها  هیریخکه در  یخدمات ای ردیگ یانجام م در خانهکه  ییرهاکا؛ مانند کار بدون دسرررتمزد اول: 

هسرررتند، اما در  ییارزش باال ی، اگرچه داراگردد یآنها رد و بدل نم یبرا یپولشرررود و  یداوطلبانه ارائه م

 اند!  بیغا یناخالص داخل دیمحاسبات تول

ست دوم  یو فروش کاالها دیخر دوم: سبات لحاظ نم ایاز جمله خودرو، مبلمان د  نیا شوند. یخانه در محا

  و فروخته شده اند، به حساب آمده اند. دیبار تول نیاول یکه برا یکاالها زمان لیقب

  ًو دمال سررتیاز آنها در دسررت ن یقیاطالدات دقکه و قاچاق  یرقانونیغ ،ینیرزمیاقتصرراد ز داتیتول سرروم: 

 شود. یم یها تلق تیگونه فعال نیبه ا یبخش تیآنها مشرود ۀمحاسب
فاوت: نکته- ید ت نه در ناخالص و خالص تول نه  .اسرررت اسرررتهاله هزی هزی

ستهاله صرف تعمیر ا سمتی از تولید جامعه که  سرمایه های  یا ق جایگزینی 

 فرسوده می شود را هزینه استهاله می نامند.

 :یو واقع یاسم یناخالص داخل دیتول**

 است.  در طول زمان دیتول راتیینظارت بر تغ ،یناخالص داخل دیتول یریاندازه گ یبرا لیدل نیمهم تر - 

 همه شرراخص های تولید برحسررب واحد پول سررنجیده می شررود. نیسررتند نوع از یک جامعه تولیدات چون-

ست کیشود، با  یم یریاندازه گ یبه واحد پول یناخالص داخل دیچون تول شکل مواجه ه کاالها و  متیق: میم

 است.  رییغبه طور مداوم در حال تدهند  یم لیرا تشک یناخالص داخل دیکه تول یخدمات
 قیمت و مقدار با هم باشد.( افزایش ۳( افزایش مقدار۲ها  (افزایش قیمت۱ناشی از: است ممکن کل تولید افزایش ارزش)

تفاوت ارزش تولید به قیمت های از رشد قیمت و  در دو سال قیمت های ثابتتفاوت ارزش تولید به  ازرشد میزان تولید -

 بدست می آید. سال مورد نظر جاری و ثابت

صی که به - شاخ شد، به آن قیمت جاری به طور کلی هر  شود،به دبارت دیگر؛ تورّم نیز در اندازه ی آن دخیل با سبه  محا

سمی  صطالحجاری  و یاشاخص ا شد و پولی  و یا در ا شده با شاخص اثر تورّمی زایل  سبه ی آن  به گویند، امّا اگر در محا

شد به آن  قیمت ثابت و پایه شده با سبه  کنند. همانند؛ تولید ناخالص  اطالق می)تورّم در رفته( حقیقییا شاخص واقعی محا

 (اسمی و تولید ناخالص واقعی، صادرات اسمی و صادرات واقعی و... .

سال جار رانیخودرو در ا ونیلیم کی دیفرض کن :مثال -  ۵۰خودرو  کی متیق نیانگیمشود و  دیتول یدر 

 دبارت است از:  یسال جار یخودرو برا داتیباشد. مجموع تول تومان ونیلیم

 تومان  اردیلیهزار م ۵۰تومان = ونیلیم ۵۰× ونیلیم ۱                                                                            

استهالک
تولید 
ناخالص
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 یبرا یتومان اردیلیهزار م ۱۰برآورد ابد،ی شیافزا ونیلیم ۶۰متوسرررط خودرو به متیحال اگر سرررال بعد ق

 رییها تغ متیشده است و تنها ق دیخودرو تول ونیلیم کیواقع، همان  درنادرست است؛ چرا که  دیتول رییتغ

سال دیبا یباتمحاس یها متیقدارند؛  یمشکل راه حل نیحل ا یاقتصاددانان برا کرده است! که به آن  یدر 

شوند. یگفته م هیسال پا سال پایه ؛پس) شود، ثابت فرض  سال را به دنوان  سبه ی تولید کل جامعه؛ یک  و  در محا

 (در نظر می گیرند و ارزش تولید در هر سال بر حسب قیمت های سال پایه محاسبه می شود. مبنا

 : ناخالص داخلی و نرخ رشد آن دیتول ۀمحاسب**

سررال  کیشررده کشررور را در  دیتول یمجموع ارزش کاالها ،یاسررم یناخالص داخل دیتول ۀمحاسررب یبرا -

رشررد  زانینسرربت به سررال قبل، چه م یسررال جار داتیتول میبدان میاگر بخواه نیهمچن. میکن یمحاسرربه م

ست، م شته ا  ۀاز رابط میتوان یدا

 :میاستفاده کن ریز

 

 

 یرا برا یناخالص داخل دیتولمثال: 

 یها متیبا دو کاال و ق یاقتصررراد

 یواقع و یبه صرررورت اسرررم ریز

 :دیمحاسبه کن

 

 دیرشد تول ینمودارهامعموالً از -

ش رشد ماین یبرا ،یناخالص داخل

 یاستفاده مکشورها  یاقتصاد

 شود. 

 

ندازه  گرید يشاااخص  ا** ا

 :ياقتصاد شرفتیپ يریگ
 زانیم ۀتواند نشررران دهند ینم ییناخالص، به تنها دیتول شیاقتصررراد و افزا یمربوط به رشرررد کمّ یشررراخص ها -

 یناخالص داخل دیتول شیافزا یعنیآن،  یمحدود به رشررد کمّکشررور فقط  شرررفتیپکشررور باشررد.  کی شرررفتیپ

 دارد.  زین یگریابعاد دبلکه  ؛ستین



آن است که کشور  یبه معنا نیدارد. ا یمطلوب تیوضع ،یداخل دناخالصیدرآمد و تول زانیازلحاظ م یکشور اگر-

شد ثروت، پ ۀنیدر زم ست. اما یخوب شرفتیر شته ا شور در توز نیا حتماً گرفت که جهیتوان نت یمن دا ثروت  عیک

 .است شرفتهیپ زیمردم ن انیشده در م دیتول

آن است  یبه معنا ک،یک کیبزرگ تر شدن  ایکنند. آ یاستفاده م کیمورد از مثال ک نیدر ا معموالً اقتصاددانان -

 دادالنه است؟  کیکه سهم افراد مختلف از آن ک

اند؛  یدرآمد ینابرابرگرفتار  کا،یو آمر نیچ ریهسررتند، نظ ییرشررد درآمد باال یکه دارا ییاز کشررورها یاریسررب-

جامعه  تیاز جامعه تعلق دارد و اکثر یمحدود یتنها به گروه ها ،شده دیاز ثروت تول یکه بخش بزرگ یمعن نیبد

 برخوردارند. یاز درآمد کمتر

 :شاخص د ک  ا** 
 یگزارشها یبرخدر از شاخص دهک ها ست.ها دهک شاخص، درآمد عیتوز تیسنجش وضع یها شاخصاز  یکی

 شود.  یداده است، استفاده م یرو یددالت اقتصاد نهیکه در زم ییها شرفتیپو به منظور نشان دادن  یاقتصاد

 یک با متناظر که ایست داده دهک)ست دَهَک ها شاخصدرآمد،  توزیع وضیعت سنجش معیارهای از یکی-

 مساوی یتیجمع گروه ده به را بررسی مورد کشور جمعیت معیار این تشکیل برای.( باشد فراوانی کل دهم

 سپس شوند، می مشخص باال به پایین از درآمد حسب بر جمعیت درصد ده گروه هر در کنند، که می تقسیم

 می اول گروه که جمعیت اول درصد ده جا این در. کنند می محاسبه را ملی درآمد از گروه هر دریافتی سهم

 ترتیب به طور همین و درآمد ملی کمترین باشند،

 درآمد دهم( بیشترین درصد آخر)گروه صعودی، ده

 می جامعه ادضای ثروتمندترین و کرده دریافت ملی را

درآمد را  %۱۰۰،کشور تیدرصد جمع۱۰۰و  باشند

 .دارند

                                                                                        

 

                                                                                                                    

 ۱۳۹۱سال در رانیدرآمد در ا عیتوز تیجدول وضع                                                                                           

 :درآمد عیتوز تیوضع**
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 یمختلف، شاخص یدر کشورها( اول به آخر گروه درآمد نسبت)نسبت دهک دهم به دهک اول  ۀبا محاسب-

 یبراو  شود می مشخص جامعه درآمد توزیع در نابرابری شدّت و درجه وسیله آن بهکه  دیآ یبه دست م

درآمد به  عیتوز تیوضع سهیمقا

  رود. یکار م

باشد،  شترینسبت ب نیهرچه ا -

درآمد در آن جامعه  عیتوز

. در جدول قبل، نامناسب تر است

 یسهم دهک دهم از درآمد مل

 . ستحدود ده برابر سهم دهک اول ا

قابل ثبت ن یمردم برا یدرآمدها یگاه- ها،  به همسرررتیبه دسرررت آوردن شررراخص دهک   لیدل نی. 

حالت  نیدر اکنند.  یرا محاسرربه م یا نهیاختالف هز ،یبه دسررت آوردن اختالف درآمد یبرااقتصرراددانان 

ست. ۀندیخانوار نما ۀنیهز شان م رینمودار ز درآمد آن ا سال ین صد  ۱۳۸۰دهد که در   ثروتمندان،ده در

 چهارده برابر ده درصد فقرا درآمد داشته اند. 

 : یشاخص توسعه انسان**

شاخص ها یکی صاد یها شرفتیپ یریاندازه گ یبرا یجهان جیرا یاز  شورها یاقت شاخص  گوناگون، یک

 است.   (HDI)ی انسان ۀتوسع یها

 یدرآمد ناخالص مل ۀسران ،لیتحص یسال ها نیانگیم، در بدو تولد یبه زندگ دیام زانیم رینظ ییمؤلفه ها-

 است.  یسانشاخص توسعه ان ۀدهند لیتشک ینابرابر یشاخص هاو 

 یشاخص ها،یبهداشت دموم، سالم یدنیبه آب آشام یدسترس ،ینرخ باروررینظ ییمؤلفه ها ن،آدالوه بر-

 یو گازها ستیز طیمح یها ندهیکاهش آال ،یلیو فس دشوندهیتجد یها یانرژ)مثل  یطیمح یداریپاو فقر 

 شود. یمنعکس م یانسان ۀتوسع ی(، در گزارش هایجنگل یواحن راتییو تغ یعینقصان منابع طب ،یگلخانه ا

 یریاندازه گ یارهایمعرا با  یناخالص داخل دیرشرد تول یعنی ،یرشرد اقتصراد یریاندازه گ یارهایاگر مع -

مربوط  یشاخص ها ایسواد و  زانیم ،یبه زندگ دیشاخص ام ریشاخص ها نظ ریسا زیو ن یدرآمد ینابرابر

 . میآور یکشور به دست م کی یاقتصاد شرفتیاز پ یکامل تر ریتصو م،یکن بیکبه بهداشت،  تر

کشور  شرفتیاز پ یبهتر ریرو تصو نیو از اشاخص هاست  نیاز ا یبیترک (HDI) یانسان ۀشاخص توسع-

 دهد. یارائه م

 :یرانیا ا یاسالم شرفتیالگوي پ**



 کی شرفتیاز پ یمناسب تر ریتصو د،یرشد تول یدر کنار شاخص ها یتوسعه انسان یهرچند شاخص ها -

شور ارائه م صو نیکند؛ اما ا یک مبارزه با مانند  یگرید یشاخص هادر آن  و ستنیکامل  شرفتیاز پ ریت

ضا ساد، بهبود ف شد دلم و فناور یف سب وکار، ر ضودات مح ،یک و  یفرهنگ یشرفت هایو پ یستیز طیمو

  .مورد توجه قرار نمی گیرندو...  یمعنو

 آن برای جایگزینی دنبال به و کرده استفاده کم تر توسعه واژه از اندیشمدان از بسیاری شده دو امر بادث

برای تحمیل الگوهای  توسعه معیارها و شاخص های از سازمان های بین المللیو  غربی کشورهای(۱باشند:

 تلقی می شود.توسعه یافتگی معادل غربی شدن کنند، به طوری که گاهی  می استفاده خود سوء

تفاوت های بومی و محلی کشورها و به تاریخ، فرهنگ، باورها و ارزش الگوهای توسعه به طور معمول به (۲

  و برای همه کشورها همان نسخه ی خودشان را تجویز می کنند.  توجه الزم را ندارندهای اجتمادی آن ها 

 شرررفتیپ یشرراخص ها نییکشررورها در تع یو فرهنگ یخیو تار یو محل یبوم یتفاوت هابه نظر شررما  ایآ

صاد یاجتماد یارزش ها ایندارد؟ آ یدخالت سانی ینیچ ای ییکایآمر ،ییما با جوامع اروپا ۀجامع یرررر اقت  ک

کشور  کی شرفتیپ یتنوع ارزش ها و آداب و رسوم چگونه در شاخص ها نیا ست،ین کسانیاگر  ؟است

ندازه برا یو اجتماد یددالت اقتصررراد ایدهد؟ آ یخود را نشررران م  یدارد که برا تیما اهم یبه همان ا

 چیها ه سررانان یها به زندگ یبا نگاه ژاپنانسرران ها  ینگاه ما به زندگ ایآ ؟یغرب یدار هیسرررما یکشررورها

 بنابراین در کشور ما نیز-.ستیکشور ماست، اما همه آن ن شرفتیاز پ یرشد و توسعه بخشندارد؟  یتفاوت

 را دنبال می کنند. شرایط و فرهنگ ما باشد که متناسب بای رانیا ر یاسالم شرفتیالگوی پ شمدانیاند
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 چْبرم : فصل

 -: بخص

 دٍازدّن :درس

 ریحبًِ برّبًی :ًبم طراح

 بِ ًبم خذا

 هعبًٍت آهَزش هتَسطِ ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

 دفتر آهَزش هتَسطِ ًظری

 درس اقتصبد دبیرخبًِ راّبردی کطَری

 ضْرستبى برٍجرد لرستبى  تَلیذ ضذُ در استبى

 ًَضتبری هحتَای

 اقتصبد : کتبة

 : سبل تحصیلی

0011-0911 

 بَدجِ بٌذی عٌَاى درس :

  :اّذاف یبدگیری

 ٍ هخارج ٍ پزداخت خوس درآهذآضٌایی داًص آهَساى تا هفاّین تَدخِ تٌذی، هذیزیت 
 

  :اًتظبرات پس از هطبلعِ

 اًتظار هی رٍد داًص آهَس پس اس پایاى درس تتَاًذ:

 اّویت تَدخِ تٌذی را هتَخِ ضَد.-

 خَد را تِ درستی ثثت ًوایذ.ّشیٌِ ّا ٍ درآهذ ّای  -

 ّشیٌِ ّا ٍ درآهذ ّای خَد را تزرسی ٍ در هَرد آى ّا تزًاهِ ریشی ًوایذ. -

 هفَْم خوس ٍ سال خوسی را تطزیح ًوایذ. -

  خوس خَد را در پایاى سال هالی هحاسثِ ٍ پزداخت کٌذ.-
 

 :ًکبت هْن درس 
ها هی تَاًین اس طزیك ثثت ّشیٌِ ٍ درآهذ ّا هذیزیت هالی صحیحی ّوِ ی اًساى ّا اهزٍسُ درآهذ ٍ ّشیٌِ ّایی دارًذ. -

 داضتِ تاضن.

 اس طزیك ثثت درآهذ ٍ ّشیٌِ ّا هی تَاى تَدخِ تٌذی درستی تزای آیٌذُ داضت. -

 خوس یکی اس ّشیٌِ ّای هْن تزای ها هسلواًاى است کِ تایذ آى را ًیش در تزًاهِ ی هالی خَد در ًظز گزفت. -

 

 :ِ درسخالص
 

 

 

ّوِ ی ها پَل ٍ درآهذ هحذٍدی دارین ٍ راُ ّای سیادی تزای خزج کزدى آى ّست. هوکي است تزای ضوا پیص آهذُ تاضذ 

کِ پس اس گذضت سهاى کَتاّی تثیٌیذ کِ پَل ّایتاى توام ضذُ ٍ دیگز چیشی تزایتاى تالی ًوایٌذُ است تذٍى آًکِ هتَخِ 

چگًَِ هی تَاى ّسیٌِ ّا ٍ درآهذ ّای خَد را هذیریت کرد تا  بگیرین کِ در ایي درس هی خَاّین یادآى ضَیذ! 

 بْتر از پَل خَد استفادُ ًوایین.

 

 

 طرح هسئلِ



 

 

تزای هذیزیت تْتز هَخَدی پَلتاى تْتز است در اتتذا ّوِ ی هخارخی را کِ در طَل ّفتِ داریذ در خذٍلی هطاتِ سیز ثثت 

 تزای ثثت ّشیٌِ ّا داضتِ تاضیذ. چٌیي خذٍلی را در آى رسن کٌیذ()هی تَاًیذ دفتزچِ ای کٌیذ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از پایاى ثبت اطالعات فَق  تالش کٌیذ بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ:

 ایذ؟ کزدُ ّشیٌِ هؼوَل حذ اس تیطتز هخارج کذام تزای

 است؟ افتادُ اتفاق ضوا تزای لحظِ در یؼٌی است؟ ًثَدُ ضذُ ریشی تزًاهِ هخارج اس یک کذام

 دادیذ؟ هی تغییز را سیز ّای ّشیٌِ اس یک کذام گطتیذ، تزهی گذضتِ تِ اگز

 .دّیذ تَضیح تَد؟ ًاهٌاسثی گیزی تصوین ّا، ّشیٌِ اس یک کذام

 .دّیذ تَضیح است؟ تَدُ درستی تصوین ًطذُ، ریشی تزًاهِ ّای ّشیٌِ اس یک کذام

 هتغیز؟ یا ثاتت هخارج داد؟ کاّص تز سادُ ضَد هی را هخارج اس یک کذام

 است؟ تز آساى ضوا تزای هخارج اس یک کذام کاّص تاضیذ، داضتِ ًیاس پَل ضزٍری کار یک تزای کِ صَرتی در

 

 

در خذٍل تاال ها فمط ّشیٌِ ّا را تزرسی کزدین در ایي تخص هی خَاّین درآهذ را هحاسثِ کٌین تا تثیٌین چمذر درآهذ 

دارین؟ درآهذهاى را هی خَاّین در چِ اهَری ّشیٌِ کٌین؟ اصال آیا درآهذ ها تزای ّشیٌِ ّایواى کافی است؟ تِ ایي کار 

 زای تَدخِ تٌذی چْار هزحلِ ی سیز را طی کٌیذ:گفتِ هی ضَد. ت بَدجِ ریسی یا بَدجِ بٌذی

 ثبت ّسیٌِ ّب ٍ درآهذ

در ایي ستَى هطخص هی کٌیذ 

کِ ّشیٌِ ی اًدام ضذُ اس لثل 

پیص تیٌی ضذُ تَد یا خیز. تزای 

هثال اگز اتفالی گَضی ضوا 

را ضکست ٍ هدثَر ضذیذ هثلغی 

تزای تؼویز آى پزداخت کٌیذ 

یک ّشیٌِ ی تذٍى تزًاهِ ریشی 

 ٍ اتفالی است.

در ایي ستَى هطخص کٌیذ 

آیا ایي ّشیٌِ تِ صَرت 

ّفتگی تکزار هی ضَد یا 

هتغیز است تزای هثال  

ِ ّشیٌِ ی سزٍیس هذرس

اگز ّویطِ تکزار هی ضَد 

 ثاتت است. ّشیٌِ 

پس اس ثثت ّشیٌِ ّا تزای یک ّفتِ هدوَع ّز ستَى را در سیز آى هطخص 

کٌیذ. ایي هدوَع تِ ضوا هی گَیذ کِ چِ هیشاى پَل در ّز گزٍُ صزف هی 

 کٌیذ.

تا استفادُ اس آى  در ایي ردیف هدوَع ّوِ ی ّشیٌِ ّا را هحاسثِ کٌیذ ٍ

هی تَاًیذ درصذ ّز ستَى هخارج را ًیش حساب کٌیذ. هی تَاًیذ ّشیٌِ ّای 

 تزًاهِ ریشی ضذُ ٍ تزًاهِ ریشی ًطذُ را ّن هحاسثِ کٌیذ.

 هراحل بَدجِ ریسی هبّیبًِ
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  :کتبة فعبلیت ّبیپبسخ 

 

 

تَاًٌذ تا پایاى سال  ًوًَِ ّای درآهذ ٍ هخارج افزادی سیز را تخَاًیذ ٍ تزرسی کٌیذ کِ آیا ایي افزاد تا ایي رًٍذ تَدخِ هی

 اداهِ دٌّذ یا خیز؟ 

 فرد اٍل

 ضزح تِ ٍی سالیاًِ هخارج کٌذ ٍ هی کسة تَهاى هیلیَى 43 حذٍد در درآهذی سالیاًِ صَرت تِ اٍ .است هؼلن رضایی خاًن

 .است سیز

 تلِ  هیشاى؟ چِ کٌذ؟ هی خزج خَد درآهذ اس تیطتز رضایی خاًن آیا

 
 

2+6/5+3+15+2/25+5/5+1/56+0/77+0/80+0/55+4/50+2+1/5+1/66=47/59 

 

درآهذ-=ّشیٌِ      هیلیَى  4/59- =43-47/59 

 

 دٍم ًوًَة

 تیطتز اٍ آیا .است سیز تِ ضزح ًیش اٍ هخارج ٍ است تَهاى هیلیَى 35 اٍ سالیاًۀ درآهذ .است تاسًطستِ کارهٌذ هحوَد حاج

 هیشاى؟ خیز چِ تِ کٌذ؟ هی خزج خَد درآهذ اس

 

 090توریي فردی در کالس ظ 

 هدوَع ّشیٌِ ّا

 تِ ایي هیشاى اضافِ خزج هی کٌذ



 
 

1/85+7/25+2/40+1/75+2/07+3/65+1/48+0/88+0/89+1/15+3/07+1/50+1/25+1/85=31/04 

 

 

  هیلیَى 3/96=35-31/04

 

 سَم وًَةً

 هخارج ٍ است تَهاى هیلیَى 73اٍ سالیاًۀ درآهذ .است کار تِ هطغَل ّن ٍلت پارُ صَرت تِ الثتِ .داًطدَست هحوذحسي

 خیز هیشاى؟ چِ تِ کٌذ؟ خزج هی خَد درآهذ اس تیطتز اٍ آیا .است تؼذ صفحۀ ضزح تِ ًیش اٍ

 
 

 

هدوَع ّشیٌِ 

 ّا
 ایي هیشاى اضافِ هی هاًذ
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1+5/75+2/85+2/25+3/75+1/25+2/20+0/47+0/20+1/85+6/07+1/65+0/75+1/50=31/54 

 

 

 

 

 میلیون   5/46 =37-31/54

 

 

 

 :دّیذ پاسخ سیز سؤاالت تِ تاال ّای ًوًَِ تِ تَخِ تا

 چِ خزیذ ایي تزای .است تَهاى هیلیَى ّفت آى ّشیٌۀ کِ دارد تؼویز تِ ًیاس افزاد ایي اس یک ّز خَدرٍی کِ کٌیذ فزض

  ضَد؟ ایداد تایذ فزدی ّز تَدخِ در تغییزاتی

 هٌاتغ خذیذی تزای افشایص درآهذ در ًظز تگیزًذ.افزاد تایذ تالش کٌٌذ تا در سایز ّشیٌِ ّای خَد صزفِ خَیی کزدُ یا 

 ایي تا دّذ، افشایص هاُ ّز درهیلیَى تَهاى 37/1در صَرتی کِ فزد هَرد ًظز تزای تؼویز خَدرٍ پس اًذاس خَد را تِ هیشاى 

 آٍرد؟ هی دست تِ چیشی چِ ٍ دّذ هی دست اس را چیشی چِ تغییز

اًتخاب آى ّا هی تَاًٌذ خَدرٍی خَد را تؼویز کٌٌذ اها تایذ در سایز تخص ّا تا ایي  )چیست؟ خَدرٍ تؼویز فزصت ّشیٌۀ(

صزفِ خَیی کزدُ ٍ اس تؼضی هخارج خَد صزف ًظز کٌٌذ تزای هثال هوکي است پَل کوتزی تزای تفزیحات خَد در ًظز 

 گزفتِ ٍ اس تسیاری تفزیحات صزف ًظز کٌٌذ.

  داریذ؟ افزاد ایي اس یک ّز هخارج تْتز هذیزیت تزای پیطٌْادّایی چِ

تْتز است ّز کذام اس ایي افزاد درتارُ ی هیشاى ّشیٌِ ّای خَد در ّز یک اس ایي تخص ّارا تاسًگزی کزدُ ٍ تالش کٌٌذ تا تا 

هیلیَى تَهاى ّشیٌِ ی لثَض را پزداخت 17را کاّص دٌّذ. تزای هثال فزد اٍل در هاُ  ّشیٌِ ّای غیز ضزٍریصزفِ خَیی 

یا اگز اهکاى داضت تزای درآهذ تیطتز  هی کٌذ. ایي فزد هی تَاًذ تا صزفِ خَیی در هصارف خَد ایي ّشیٌِ ّا را کاّص دّذ.

 تالش کٌٌذ.

  دارًذ؟ هاُ ّز آخز در را اًذاس پس تیطتزیي افزاد ایي اس یک کذام

 فزد سَم)هحوذ حسیي(

  دارًذ؟ خَد تَدخِ اس را خزج تیطتزیي افزاد ایي اس یک کذام

 فزد اٍل)خاًن رضایی(

 در تایذ را چیشّایی چِ ٍی تزٍد، دارد ّشیٌِ تَهاى هیلیَى پٌح کِ سفز یک تِ کِ تگیزد تصوین رضایی خاًن کِ صَرتی در

  تگیزد؟ ًظز

کِ هیشاى هخارج اٍ در حال حاضز اس درآهذش تیطتز است ٍ هوکي است در پایاى سال تا اٍ تایذ تِ ایي ًکتِ تَخِ کٌذ 

 هطکالت هالی تسیاری هَاخِ ضَد.

 

 

 هٌشل تا خاًَادُ آى را اًدام دّذایي فؼالیت تِ ػْذُ ی خَد داًص آهَس هی تاضذ ٍ هی تَاًذ تا دٍستاى یا در 

هدوَع ّشیٌِ 

 ّا

 ایي هیشاى اضافِ هی هاًذ

 097فعبلیت گرٍّی در کالس ظ 



 

 سرگروه آموزشی اقتصاد بروجرد مهر حمیدرضا عباسی                                                                 

 

 

 

رٍس ّشیٌِ ّا ٍ درآهذ ّای خَد را ثثت ٍ  73ایي فؼالیت تِ ػْذُ ی داًص آهَس هی تاضذ. داًص آهَساى هیتَاًٌذ در طَل 

 تزرسی ًوایٌذ.

 

 

 کزد؟ طزاحیخاًَادگی  ٍ ضخصی سًذگی تزای را هٌظوی هالی تزًاهۀ هخارج، ٍ درآهذ ثثت تا تَاى هی چگًَِ

ثثت درآهذ ٍ هخارج تِ ها ایي اهکاى را هیذّذ تا هیشاى ّز کذام اس آى ّا را تِ طَر هطخص فْویذُ ٍ تتَاًین تزای آیٌذُ ی 

خَد تزًاهِ ریشی کٌین. در غیز ایي صَرت هوکي است تزای اهَری تزًاهِ ریشی کٌین کِ تَاى پزداخت آى ّا را ًذارین. اس 

ایي است کِ اس هیشاى ّشیٌِ ّا در ّز یک اس تخص ّا آگاّی پیذا کزدُ ٍ اس ایي طزیك هی تَاًین تزای دیگز فَایذ ایي کار 

 صزفِ خَیی ٍ کاّص در ّز کذام اس ایي هَارد الذام کٌین.

 

 

 تزای تَدخِ تٌذی چِ هزاحلی را تایذ طی کزد؟-

 خوس چیست؟-

 پزداخت خوس چِ فَایذی دارد؟-

 چیست؟سال هالی -

 خوس در ٍالغ ّواى ................ است.-

 یؼی سال هالی اس ّواى رٍسی کِ ..................... را تِ دست آٍردُ ایذ آغاس هی ضَد.تِ صَرت طث-

هیلیَى در آهذ دارد ٍ خذٍل سیز هخارج سالیاًِ ی اٍست. آیا ایي فزد در پایاى سال پَلی تزای پس اًذاس 91سال فزدی در  -

 ى دارد؟ چمذر؟کزد

 هیلیَى تَهاى اضافِ داضتِ تاضذ هیشاى خوس پزداختی اٍ را هحاسثِ کٌیذ.  01اگز فزدی در پایاى سال هالی خَد -

 هقذار ّسیٌِ بِ هیلیَى تَهاى هخارج

 01 هالیات

 3 قبَض

 01 خَراک

 1 اجارُ هسکي

 

 091برای تفکر ٍ توریي ظ

 091خبرج از کالس ظفعبلیت 

 ًوًَِ سَال
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 چهارم: فصل

 : بخش

 سیزدهم :درس

معصومه  :نام طراح

 ساعتچی 

 به نام خدا

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و  

 پرورش 

 دفتر آموزش متوسطه نظری 

 اقتصاد  دبیرخانه راهبردی کشوری

 قزوین   تولید شده در استان

 نوشتاری  محتوای

 اقتصاد : کتاب

 :  سال تحصیلی

1400-1399 

 تصمیم گیری در مخارج عنوان درس : 

  :اهداف یادگیری
 مهارت مدیریت مخارج و خرید 

 خرید هوشمندانه

 خرید مقایسه ای 

 الگوی خرج کردن 

   مصرف مسئوالنه 
 

  :انتظارات پس از مطالعه

 ویژگی های یک خرید هوشمندانه را تو ضیح دهد. 

 بررسی کند.تاثیرات خرید هوشمندانه بر روی خانواده و جامعه را  

 خرید مقایسه ای را توضیح بدهد. 

 تاثیر استفاده از الگوی مناسب در خرج کردن را تحلیل و بررسی نماید.

 کاالها بررسی نماید. تاثیرمصرف درست و مسئوالنه را بر روی  
 با برنامه خرید خود،انطباق دهیم. برنامه ی بودجه خود را

 مصرف مسئوالنه را تعریف کند.

 مصرف مسئوالنه را نام ببرد.روش های  
 .ف کند یاسراف را تعر 

 

 

 : نکات مهم درس 
 خرید کنیم. در این درس می آموزیم برای خرید کردن برنامه داشته باشیم ومدبرانه و هوشمندانه 

 است.خرید ناآگاهانه خریدی است که از روی هوس،بدون فکر، واز روی احساسات آنی باشدکه معموال با پشیمانی همراه 

 برای خرید می توان از روش مقایسه استفاده کرد وازبین کاالهای مشابه با توجه به بررسی قیمت ها تصمیم گیری کرد.

 داشتن اصل و الگو در انتخاب های اقتصادی از جمله در خرج کردن یک ضرورت است.

 رامش روحی و روانی داشته باشیم.الگوی قناعت داشتن وساده زیستی به ما کمک می کند که هم پس انداز کرده وهم آ

 مصرف مسئوالنه مصرفی است که اجازه می دهدچرخه تبدیل وتغییرات طبیعی همواره ادامه پیدا کندو متوقف نشود 



 توضیح درس: 
 هوشمندانه د یخر

هوس است،  ی از رو ی ما گاه یدهایگونه نخواهد بود. خر ن یما ا یدهایخر ۀ هم ی آگاهانه و هوشمندانه باشد؛ ول د یبا د یخر 

در   یوقت  نکهی! مثل امی شو یم مانیو البته بعد از آن هم پش میر یگ  یم  د یبه خر م یتصم  یاحساسات آن ی بدون فکر و از رو

  م یتوان یآماده کرده، نم یسالم و خوشمزه ا  یغذا مانیدر خانه مادر برا  نکهیبا ا م یگرسنه ا یلیراه برگشت از مدرسه، چون خ

  د یخر ی! پس برامی کن ی م لی را به هله هوله تبد  بمانیج  یتو  ی پول ها ۀزود هم  یلیو خ  م یریخودمان را بگ  یجلو

  کیاز   یکه شما اکنون به عنوان عضو  د یباش نکته توجه داشته  نی فقط به ا  ست؛یدشوار ن یلیخ  م؟ یچه کن د یهوشمندانه با

  شرفتیپ نیا د، یخود هست یاقتصاد شرفتیبه فکر رونق و پ. اگر د یکردن هست د یجامعه در حال خر ک یخانواده و عضو 

خود را در   یکه نقش اجتماع د یهوشمندانه، مراقب باش  د یخر  ی شماست. برا ۀخانواده و جامع شرفت یدر گرو پ ی اقتصاد

 : د یرا انجام ده ر یو مراحل ز  د یاقتصاد فراموش نکن دانیم

به چه چیزی نیاز دارید؟بررسی کنیدکه آیا آنچه می خواهید نیاز  ا قیدق د یمشخص کن  ق یمشکل و مسئلۀ خودتان را دق-1

 است یا خواسته واز چه راه هایی می شود آن را برطرف کرد.آیا اصال راهی غبر از خرید کردن هم دارد. 

. د یکن نه یقرار است هز  زانیکه به چه م د یکن مشخص  -2  

از    د یتوان  ی کار م   نیا  یوجود دارد )برا  د،یکن   نهیهز  د یهخوا  یکه شما م  یدر سطح پول  ییها  نهی که چه گز د یکن  مشخص  -3

 .(د ی کن  ادداشتی ی ستی. موارد را در لد یاستفاده کن ی نترنتیا ی ها و فروشگاه ها تیوب سا

  د یخواه  یکه م   ییها  ی ژگی. )در سه دسته: ود یمهم است مشخص کن  تان یبرا  شتر یهدف را که ب  ی از کاال  یی ها  ی ژگیآن و  -4

 ( نمی خواهید باشد.که اصال  ییآنها  تیکه اگر باشد بهتر است و در نها  ییهدف باشد، آنها  یباشد.( ً در کاال  د یخواه  یحتما نم

 

    خریدمقایسه ای 
است.  د یخر ی برا ی ریگ  میمحصوالت مشابه قبل از تصم  یها یژگ ی ها و و متیق  یبررس  ند یفرا ، یا سه یمقا  د یمنظور از خر

مختلف را قبل از انتخاب با هم   یها نه یهوشمندانه وجود دارد تا گز د یبه خر ی شتریب از یتر، ن دهیچیگران تر و پ ی کاال یبرا

  تیمحصول، هو ت یفیها، اندازه ها، ک  ی ژگیتفاوت در و   لیاز قب یعوامل مختلف  ستالزم ا ی ا سهیمقا د ی. در خرد یکن  سهیمقا

که اقتصاد   د یانجام ده ی ... در نظر گرفته شود. انتخاب را به گونه او خدمات پس از فروش و  متیمحصول، عملکرد آن، ق

. ردیگ ی انجام م ر یز بیبه ترت یا  سهیمقا د یرا ببرد. خر  نهیهز ن یمنفعت و کمتر نیشتر یشما، خانواده و جامعه، ب  

 ً  
واقعا برای رفع چه مشکل یا حل مسئله   نکه یا انیشامل ب

بدون  ای نیاز به خریدو مصرف دارید.مثال برخی افراد  

  ی زیبرنامه ر یحرفه ا نیدورب د یخر یبرا یدانستن عکاس 

 نی ا یبلکه برا ستیآنها ن یبرا  یمناسب  د یخر نیکنند. ا یم

است یکاف  ز یساده ن نیدورب  کیکار  . 

 
 

 اول 

 تعریف مسئله 

مسئله را حل    ایتواند مشکل را رفع  ی که م  یشامل موارد 

 کند 

 دوم 

 فهرست گزینه ها 

افراد هنگام   یجاداربودن، مصرف ً برا  خچالی  د یدر خر

سهولت   ، یکه عمال انرژ ییارهایانتخاب مهم است؛ مثالًمع

  ی بودن محصول برا یرانیا زیو ن   یظاهر یی بایو ز راتیتعم

مهم است  د یخر  

 سوم

 تعیین معیارها 
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مختلف که   یارهایها بر اساس مع نه یشامل سنجش گز

شود ی انجام م ر یاغلب بر اساس جدول ز . 

 چهارم

 ارزیابی

 پنجم انتخاب گزینه نهایی 

 تصمیم گیری 

 

 برخی از مزایاو منافع خرید مقایسه ای 

پرداخت می  هزینه کمتری شما می توانید بخشی از پول خود را پس انداز کنید؛ زیرا در صورت مقایسۀ درست معموال  *

 شود.   

 با خرید مقایسه ای، ویژگی ها یا ارزش بیشتری را با همان مقدار پول دریافت می کنید. *

 با خرید مقایسه ای محصولی با کیفیت و با عملکرد بهتر می خرید.  *

 از آن هامطلع نبودید،آگاه می شوید.با خرید مقایسه ای دربارۀ گزینه هایی از آن کاال که قبال*

 ت به خرج کردن پول خود احساس آرامش بیشتری می کنید.با خرید مقایسه ای، نسب *

 معایب خرید مقایسه ایی 

خرید مقایسه ای زمان بر است این زمان را می توانستید برای کسب درآمد، انجام کارهای سرگرم کننده یا رسیدگی به  *

 خانواده صرف کنید.  

ممکن است خرید مقایسه ای هزینه بر باشد، مانند هزینه هایی که برای تماس تلفنی یا سوخت خودرو برای بازدید از  *

 ید. فروشگاه های مختلف صرف می کن

ممکن است پس انداز حاصل از خرید مقایسه ای، به ویژه برای اقالم با قیمت پایین، کمتر از هزینه های زمان، بنزین یا   *

 سایر هزینه های دیگر برای کسب اطالعات باشد. 

 روش های فروش 

تفاده می کنند. آشنایی با  فروشندگان از روش ها و فنون مختلفی برای تحریک و تشویق خریداران به خرید کاال و خدمات اس 

این فنون می تواند به تصمیم گیری درست در خرید کمک کند. در قسمت »موقعیت« درس با برخی از این فنون آشنا 

 شدید. 

 الگوی خرج کردن 
تا به حال چقدر به الگوی خرج کردنتان فکر کرده اید؟ در درس سوم، با اصول انتخاب درست آشنا  ً شدید. داشتن اصل و  

الگو در انتخاب های اقتصادی و از جمله در خرج کردن، یک ضرورت است. آیا اصال در زندگی الگویی برای خرج کردن دارید،  

 یا همواره بوی ذرت بوداده، شما را به دنبال خودش می کشاند؟ 

انسان هایی که از  داشتن الگویی برای خرج کردن، عالوه بر آنکه نشان دهندۀ شخصیت منطقی و عقالنی شماست، به شما  

روی هوس تصمیم می گیرند و ً در برنامه ریزی اقتصادی نیز کمک می کند. معموال زندگی هوس بازانه ای دارند، نمی توانند  

به الگویی مشخص برای خرج کردن دست یابند و همواره در زندگی خود با مشکالتی دست به گریبان اند. در این میان،  

به شما کمک می کند تا هم بخشی از درآمد خود را برای مصارف مهم تر پس انداز کنید و هم   قناعت داشتن و ساده زیستی 

با آرامش روحی و روانی، انتخاب اقتصادی مناسبی را در زندگی تجربه کنید. برخی اقتصاددانان و جامعه شناسان، از بیماری  

گروه زیادی از مردم آرامش و لذت را در خرج کردن   ای به نام مصرف گرایی و مخارج تجملی سخن می گویند. آنها معتقدند 

و استفادۀ بیشتر از کاالها و حتی به رخ کشیدن  در زندگی کمتر به آرامش می رسند. فراموش نکنید، ً آن می بینند. اما  

استفاده می  افرادی که چنین روحیه ای دارند، معموال همیشه کسی هست که بیشتر از شما دارد و بیشتر از شما از امکانات 

کند. اگر بخواهید با او در میزان خرج کردن و مصرف کردن رقابت کنید، همواره در رنج نرسیدن باقی می مانید. در حکایت 



های قدیمی آمده است که روزی شبلی به مسجد رفت تا نماز بخواند، در آن مسجد کودکان مشغول کتابت بودند. وقت نان  

خوردند. دو کودک، نزدیک شبلی نشسته بودند. یکی پسر ثروتمندی بود و دیگری فرزند  خوردن آنها بود و با هم نان می 

فقیری. پسر ثروتمند مقداری حلوا داشت و پسر فقیر ، مقداری نان خشک. پسر ثروتمند حلوا می خورد و پسر فقیر از او حلوا  

باشی و او قبول کرد. پسر ثروتمند گفت:   می خواست. پسر ثروتمند به پسر فقیر گفت: اگر حلوا می خواهی، باید سگ من 

پس صدای سگ درآور! آن بیچاره ، صدای سگ در آورد و او مقداری حلوا پیش پسر فقیر انداخت. این کار چند بار تکرار شد. 

دم  شبلی به آنها نگاه می کرد و می گریست! مریدان از او پرسیدند: برای چه گریانی؟ گفت: نگاه کنید که طمع چه بر سر مر 

می آورد! اگر آن پسر فقیر به همان نان خشک قناعت می کرد و به حلوای آن پسر طمع نمی ورزید، هرگز سگ فردی  

همانند خود نمی شد. داشتن یک زندگی ساده و همراه با قناعت، روح انسان را آرام می کند و چشمه های شادی را در قلب  

رمایند: کسی که به دنبال آرامش است، قناعت ورزد. قناعت به معنای  ما می جوشاند. موالی ما امیرالمؤمنین علی  می ف

تالش نکردن در راه توسعۀ اقتصادی زندگی نیست؛ بلکه به معنای ترک حرص و طمع و رضایت درونی از نعمت هایی است  

 . که خداوند در اختیارمان قرار داده است

 

 مصرف مسئوالنه 

تولید شده برای  میلیاردتن از مواد غذایی   3/1شاورزی ملل متحد ـ سالیانه حدودبراساس گزارش فائو ـ سازمان خواربار و ک

مصرف انسان در جهان دور ریخته می شود. این مقدار، یک سوم کل محصول غالت جهان را شامل می شود. بعضی گزارش  

نه ده ها هزار قلم کاال در حجم های  ها نشان از آن دارد که در ایران اتالف موادغذایی بسیار فراتر از متوسط جهانی است. ساال

متفاوت تولید می شود و به مصرف خانواده ها می رسد. با مشاهدۀ رفتار مصرفی افراد جامعه و مالحظه ویژگی، کیفیت و نوع  

کاالها، می توان گفت همه ساله بخشی از کاالهای تولید شده بدون بهره برداری صحیح تلف می شوند. به جز آن بخش از  

فت ها که در فرایند مصرف به صورت اجتناب ناپذیر رخ می دهد، هرگونه تضییع یا اتالفی که قابل پیشگیری باشد، هدرر

اسراف محسوب می شود. به عبارت دیگر، هر چیزی که به کاری می آید، اگر دور ریخته شود، اسراف است. معیار شناسایی 

استفاده گذاشتن اموال« و » مصرف بیجا« نیز اتالف پنهان و اسراف  اسراف منحصر به دورریز یا اتالف نیست، بلکه » بال 

است. افزون بر تضییع و اتالف؛ مصرف در معصیت، مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی، مصرف فراتر از توان مالی یا شأن و  

هستند. اگر در معنای   عدم رعایت اولویت در به کارگیری سرمایه های شخصی و ملی نیز از جمله معیارهای شناسایی اسراف

واژۀ مصرف دقیق شویم، درمی یابیم که مصرف، به معنای تغییر و تبدیل چیزی به چیز دیگر نیز به کار می رود. غذایی که  

مصرف می کنید، در بدن شما به انرژی تبدیل می شود و این انرژی در مرحلۀ بعد به  به مصرف فرد دیگری می رسد، ظاهر  

 به مصرف فرد دیگری می رسد،ظاهر می شود. ل می شود و محصول کار شما در کاالیی که مجددامی شود. ً کاری تبدی

می کند و  چنین تغییراتی در جریان است .منابع غذایی که یک درخت آن را مصرف در محیط  زیست اطراف شما نیز، دائما 

تغییراتی است که پیش از آن در طبیعت روی داده است. به میوه های مفید تبدیل می کند، خود، محصول زنجیره ای از  

میوه های درخت نیز بعدها در جریان همین چرخۀ حیات قرار می گیرند. مصرف مسئوالنه مصرفی است که اجازه می دهد،  

 چرخۀ تبدیل ها و تغییرات طبیعی همواره ادامه پیدا کند و متوقف نشود. 

ه، استفاده از ظروفی است که به راحتی در طبیعت تجزیه می شوند و به  یک مورد جالب برای مصرف صحیح و مسئوالن

چرخۀ تبدیل و تغییر پیوسته آسیبی نمی رسانند. در مقابل، ظروف پالستیکی یا فلزی، سال ها در طبیعت  به چیز دیگری  

   .تبدیل نمی شوند و به محیط زیست آسیب می زنند 

:بهینه مصرف کردن بازیافت ،بازسازی ،بازداشتن )از اسراف و زیاده   «استب  6یکی از روش های مصرف مسئوالنه، روش » 

 روی (،باز تفکر)کاالی دیگر(باز مصرف)استفاده چند باره از کاال(
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نه گفتن به خرید چیزهایی که نیاز نداریم و یا مضرند، یافتن راه های بهتر، پردازش مجدد و تبدیل یک کاال به کاالیی دیگر،  

  6کردن یا با انرژی کمتر ولی دستاورد بیشتر مصرف کردن، استفاده از چیزی بیش از   ب به شمار می روند. کمتر مصرف 

 شمار می روند.ب به  6موارد روش یک بار، درست کردن چیزی که خراب و یا از کار افتاده است، همه از 

 
 

 142صفحه :گفت وگو کنید

 ؟ خریدار را به عنوان دوست مطرح کند به نظر شما چرا فروشنده تالش می کرد که  -1

 تا بتواند نظر آنها راجلب کرده وکاالی خود را بفروشد.

 ؟ شیوه هایی که سیروان برای متقاعد کردن دوقلو ها به کار برد چه بود -2

 از راه گپ وگفت و گو ودوستی

 ؟ به نظر شما امیرعلی و ستایش، کار درستی انجام دادند  -3

 مدیریت کنند بله توانستند بودجه خود را 

 شما اگر جای آنها بودید، چه می کردید؟ چرا؟  -4

 ازخرید منصرف می شدیم چون خرید باید بابودجه تطبیق داشته باشد.

 

 149صفحه  :تصویرتوضیح 

افراد می توانند با مدیریت پسماند ها در منزل خود آن هارامجداا قابل استفاده نموده همچنان   چرخه ای را نشان می دهدکه

که در شکل می بینیم بخشی از پسماند ها به صورت کود شیمیایی درآمده وبه مزارع منتقل شده و محصول ایجا شده دوباره  

   .به دست مصرف کننده رسیده است

 

   145صفحه :کتاب فعالیت هایپاسخ 
 هم پیش رودارید   فرض کنید که باید یک یخچال بخرید و دو گزینه 

 ایسه ای خرید مق

 :1رمعیا 

 لیتر  گنجایش

 :2معیار

 مصرف انرژی 

 : 3معیار 

 ارتفاع سانتیمتر

 :4معیار 

 برفک

 :5معیار

 کشور سازنده 

 ایران   ندارد X 300 B 180:یخچال  1گزینه  

 کره ندارد Y 290 A 185:یخچال2گزینه
(شخص مورد نظربا توجه  دارد  مصرف کمتریYتقریبا در همه مشخصه هابرابرهستند)یخجال  باتوجه به این که هر دو یخچال

در خرید)درس پنجم بازار(می تواند تصمیم بگیردکه کدام کاال را انتخاب به عنوان مهم ترین عامل اثر گذارقیمت کاالبه 

کشورسازنده نیز می تواند در خرید ما اثر گذارباشداگر بخواهیم به تولید و رونق اقتصادی کشورمان کمک کند.البته نقش 

 کنیم باید کاالی تولید داخل بخریم. 

 : طراحی پرسش ها 

 چه کسی مدبرانه و هوشمندانه خرید می کند؟ -1

کندومی تواندبا صرفه جویی،کاال وخدمات   کسی مدبرانه و هوشمندانه خرید می کند که قیمت ها و محصوالت را ارزیابی می

   با کیقیت تری تهیه کند.



 آیا همه افرادمهارت مدیریت مخارج وخرید را دارند؟-2

برخی افراد حتی در بزرگسالی نیزمهارت مدیریت وخرید را ندارند وبرای کوچکترین خرید بسیار تردید می کنندوحتی بعد از  

 خرید هم پشیمان می شوند. 

 اگربه فکررونق وپیشرفت اقتصادی خود هستیداین پیشرفت درگروچیست؟ -3

 این پیشرفت اقتصادی در گروپیشرفت خانواده وجامعه شمااست. 

 مراحل یک خرید هوشمندانه را به ترتیب بنویسید؟ -4

ی از  بررسی ویژگی های-4مشخص کردن درآمد - 3مشخص کردن مقدار نیاز برای خرید یک کاال - 2 مشخص کردن مشکل-1

 انتخاب و خرید هومندانه -6ارزیابی و تصمیم گیری -5کاالکه مهم است 

 منظور از خرید مقایسه ای چیست؟  -5

 منظوراز خرید مقایسه ای ،فرایند بررسی قیمت ها وویژگی های محصوالت مشابه قبل از تصمیم گیریبرای خرید است.

 گیریم؟ در خرید مقایسه ایچه عواملی را در نظر می  -7

 قیمت وخدمات پس از فروش - عملکرد آن -هویت محصول  -کیفیت محصول  -اندازه ها -تفاوت در ویژگی ها

 در خرید مقایسه ای ،انتخاب به چه شکلی انجام می شود؟ -8

 انتخاب به گونه ای انجام می گیرد که اقتصاد شما ،خانوادهو جامعه بیشترین منفعت و کمترین هزینه را ببرد. 

 خرید مقایسه ای را بنویسید؟ معایب -9

به   ی دگیرس   ایسرگرم کننده  یکسب درآمد، انجام کارها یبرا د یتوانست  یزمان را م  نیزمان بر است ا ی ا سه یمقا د یخر

 .  د یخانواده صرف کن

از   د یبازد یسوخت خودرو برا ا ی ی تماس تلفن ی که برا ییها  نه یبر باشد، مانند هز نه یهز ی ا سهیمقا د یممکن است خر

 د.  یکن یمختلف صرف م  ی فروشگاه ها

  ریسا ای ن یزمان، بنز یها نه ی کمتر از هز  ن،ییپا متیاقالم با ق یبرا ژهیبه و ،یا  سهیمقا د یممکن است پس انداز حاصل از خر

 . کسب اطالعات باشد  ی برا گر ید ی ها نهیهز
 مزایای خرید مقایسه ای را بنویسید؟ -10

شود.    یپرداخت مهزینه کمتری درست معموال   ۀسیدر صورت مقا  رایز  د؛یاز پول خود را پس انداز کن یبخش  د یتوان یشما م

 .  د یکن  یم  افتیرا با همان مقدار پول در ی شتریارزش ب ایها  ی ژگی و ، یا سه یمقا د یبا خر

 .  د یخر یو با عملکرد بهتر م  ت یفیبا ک  ی محصول ی ا سه یمقا د یبا خر

   .د یشو ی آگاه م د، یاز آنها مطلع نبود  از آن کاال که قبال   یی ها نهیگز   ۀدربار  ی ا سه یمقا د یبا خر

 . د یکن  یم  شتریینسبت به خرج کردن پول خود احساس آرامش ب ، یا سه یمقا د یبا خر

 داشتن الگویی برای خرج کردن چه نتیجه ای دارد؟  -11

دهنده شخصیت منطقی وعقالنی شماست، به شما در برنامه ریزی  داشتن الگویی برای خرج کردن،عالوه برآنکه نشان 

 اقتصادی کمک می کند. 

 قناعت داشتن وساده زیستی چه کمکی به انسان ها می کند؟-12

وهم با آرامش روحی وروانی  به انسان ها کمک می کندتا هم بخشی از درآمد خود را برای مصارف مهم ترپس انداز کنند 

 ،انتخاب اقتصادی مناسبی را در زندگی تجربه کنید.

 منظورازمصرف گرایی ومخارج تجملی چیست؟ -13

گرایی ومخارج تجملی سخن می گویند آنها معتفدندگروه زیادی  برخی اقتصاد دانان وجامعه شناسان از بیماری به نام مصرف 

 از مردم آرامش ولذت را در خرج کردن واستفاده بیشتر از کاالها وحتی به رخ کشیدن آن می بینند. 
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 در مورد فناعت چه فرموده اند؟  ( عامیر مومنان حضرت علی )-14

ش نکردن در راه توسعه اقتصادی زندگی نیست؛بلکه به  کسی که به دنبال آرامش است قناعت ورزد قناعت به معنای تال

 معنای ترک حرص وطمع ورضایت درونی از نعمت هایی است که خداوند در اختیارمان قرار داده است. 

 اسراف چیست؟-15

 هرچیزی که به کاری می آید،اگر دور ریخته شود ،اسراف است.

 معیار شناسایی اسراف چیست؟-16

یا اتالف نیست،بلکه»بالاستفاده گذاشتن اموال«و»مصرف بیجا«نیز اتالف پنهان نحصر به دور ریز معیار شناسایی اسراف ،م

اسراف است عالوه بر این موارد مصرف در معصیت ،مصرف فراتر ازسطح زندگی عمومی،مصرف فراتر از توان مالی یا شأن  

 های شناسایی اسراف هستند. وعدم رعایت الویت در به کارگیری سرمایه های شخصی وملی از جملهمعیار 

 مصرف به چه معنا است؟-17

 مصرف به معنای تغییر و تبدیل چیزی به چیز دیگری نیز به کار می رود. 

 مصرف مسئوالنه چیست؟ -18

 همواره ادامه پیدا کند ومتوقف نشود. رخه تبدیل هاوتغییرات طبیعی چمصرف مسئوالنه مصرفی است که اجازه می دهد،

 مصرف مسئوالنه مثال بزنید؟   یک مورد برای-19

 استفاده از ظروفی است که به راحتی در طبیعت تجزیه می شوندوبه چرخه تبدیلوتغییر پیوسته آسیبی نمی رسانند.

 روش های مصرف مسئوالنه را بنویسید؟-20

باز مصرف )استفاده چند   - باز تفکر)کاالی دیگر(-بازداشتن)ازاسراف و زیاده روی ( -باز سازی  –بازیافت  -بهینه مصرف کردن 

 ب (   6باره از کاال( ) 

 کدام کاالها نیاز بیشتری به خرید هوشمندانه دارد؟ -21

 (کاالهای گران تر وپیچیده تر 2(کاالهای تخصصی ووارداتی                                           1

 (کاالهای پیچیده وتخصصی 4                                                  (کاالی ملی و گران تر3

 2جواب:گزینه 

 ب «نیست؟  6کدام گزینه مصداقی از روش »-22

 (یافتن راهای بهتر،پردازش مجدد وتبدیل یک کاال به کاالی دیگر 1

 د آنها مضراست.(نه گفتن به خرید چیزهایی که نیاز نداریم یا خری2

 (کمتر مصرف کردن یا با انرژی کمترولی دستاوردبیشتر مصرف کردن 3

 (جای گزین کردن کاالی جدید به جای کاالیی که خراب است4

 4جواب :گزینه

چیز های خراب ویا از کار افتاده را درست کند یا از آن به شکل جدید و مطلوبی استفاده  شخصی معروف است به اینکه -23

 گزینه  واژه ی مناسبی برای چنین رفتاری است. کندکدام

 (خرید مقایسه ای 4(مصرف عاقالنه                 3(مصرف مسئوالنه              2(خرید هوشمندانه            1

 2جواب: گزینه 

 ؟نیستکدام گزینه صحیح -24

 .(در ایران اتالف مواد غذایی بسیار فراتر از متوسط جهانی است1

جز آن بخش ازهدررفت هاکه درفرایند مصرف به صورت اجتناب ناپذیررخ می دهد،هر گونه تضییع قابل پیشگیری  (به 2

 اسراف است.



 

(با مشاهده ی رفتار مصرفی افراد جامعه می توان گفت همه ساله بخشی از کاالهای تولید شده مورد بهره برداری صحیح  3

 قرار می گیرد. 

 تغییروتبدیل چیزی به چیزدیگرنیز به کار می رود. (مصرف،به معنای 4

 3جواب :گزینه 

 مصرف مسئوالنه مصرفی است که اجازه می دهد: -25

 (اتالف انرژی و اسراف بسیار کم شودوگاها به صفر برسد. 1

 (ارزیابی صحیح ومنطقی ازگزینه های پیش روی خود داشته باشید.2

 امه پیدا کند و متوقف نشود. (چرخه تبدیل ها وتغییرات طبیعی همواره اد3

 (بیشترین هزینه فرصت راداشته باشیم و به بهترین وجه از محصول استفاده کنیم.4

 3جواب:گزینه 

 

 

 
 
 

https://drdars.ir/


 چهارم: فصل

 -: بخش

 چهاردهن:درس

 راضیه کاوسی:نام طزاح

 به نام خذا

 هعاونت آهوسش هتوسطه وسارت آهوسش و پزورش

 دفتز آهوسش هتوسطه نظزی

 اقتصاد دبیزخانه راهبزدی کشوری

 شهزستاى بزوجزد لزستاى تولیذ شذه در استاى

 هحتوای نوشتاری

 اقتصاد: کتاب

 : سال تحصیلی

0011-0911 

 پس انذاس و سزهایه گذاریعنواى درس : 

 ضٕ ٍ هؼاٗة ٍ هعاٗإ آًْا.پس اًساظ وطزى ٍسطهاِٗ گصا آضٌاٖٗ تا ضاُ ّإ :اهذاف یادگیزی

 

 زض پاٗاى اٗي زضس اًتظاض ه٘طٍز زاًص آهَظۺ :انتظارات پس اس هطالعه

  ٍ هؼاٗة آًْا ضا تطٌاسس.ضاُ ّإ هرتلف سطهاِٗ گصاضٕ ٍ هعاٗا 

 .تفاٍت اًَاع سپطزُ ّا ضا تفْوس 

 .تا هعاٗا ٍ هؼاٗة ذطٗس طال تِ ػٌَاى پس اًساظ آضٌا ضَز 

 .تا هفاّ٘ن اٍضاق هطاضوت ٍ سْام آضٌا ضسُ ٍ تفاٍت آًْا ضا تساًس 

  ٕطثك ضطاٗط هَخَز ضا تطر٘ع زازُ ٍزض پ٘ص گ٘طز.تْتطٗي ضاُ سطهاِٗ گصاض 

 

 :نکات ههن درس 
 .وٌٌس ٖه ي٘٘تؼ هست ٍ تلٌسهست اى٘وَتاُ هست، ه ٕپس اًساظ ضا زض زٍضُ ّاهؼوَال اّساف  

 هست، ووتط اظ زٍ هاُ است.تِ اّساف وَتاُ  سى٘ضس ٕالظم تطا ظهاى 

 اظ زٍ هاُ تا سِ سال است.هست  اى٘تِ اّساف ه سى٘ضس ٕالظم تطا ظهاى 

   .است  طتط٘ت اٗتِ اّساف تلٌسهست، سِ سال ٍ  سى٘ضس ٕالظم تطا ظهاى 

هفَْم  ازآٍضٗ س٘زّ ٖوِ اظ زست ه ٕتؼس ٌِٗگع يٗتْتط س،٘وٌ ّٖسف پس اًساظ ه هٗ ٕوِ تطا ٍٖلت 

 .است فطغت ٌِّٗع

پس  عاى٘ه ٓتَاى زضتاض ٖههمساض هوىي پس اًساظ ضسُ ٍ  ي٘٘تِ ّسف تؼ سى٘ضس ٕوِ تطا ٖظهاًتا تَخِ تِ  

 .وطز ٕط٘گ ن٘اًساظ زض ّط زٍضُ تػو

 ٍٓ سپطزوَتاُ هست  ٕگصاض ِٗسطها ٓسپطز ٕحساب ّا؛زاضًس  ٕگصاض ًَِٗع حساب سطها زٍتاًه ّا  

 .تلٌسهست ٕگصاض ِٗسطها

 طٗضطا ٍٖ تطذتِ آًْا  ٖسَز پطزاذت عاى٘هوَتاُ هست ٍ تلٌسهست زض  ٕگصاض ِٗسطها ٕتفاٍت حساب ّا 

 .است گطٗز

 .ضطوت است هٗ ت٘ضسى زض هالى هٗضط ٖسْام ًَػ سٗذط 

 وت٘فطٍضس، ل ٖتاض اٍل ه ٕوِ ضطوت تطا ِ٘اٍل وت٘. تِ لٍِٗ ثاًَ ِ٘اٍل وت٘لزاضز.  وت٘ل سْام زٍ ًَع 

است وِ غاحة سْام زض تاالض تَضس اٍاضق تْازاض زض هؼطؼ  ٕتاظاض وت٘ل ِٗثاًَ وتٍ٘ ل ٌسٗگَ ٖه ٖاسو

 زّس. ٖفطٍش لطاض ه

 ٖحفظ ه تَضمضظش ذَز ضا زض ا وِ هؼوَال ّٖٗا ٖٗآى ضا تِ زاضا حفظ اضظش پَل ذَز ٕافطاز تطا ٖتطذ 

 .وٌٌس ٖه لٗ، تثسهاًٌسطالوٌٌس، 



 ص٘پ غٗاظ حَازث ٍ ٍلا ًٖاض ٕاهسّا٘تِ هٌظَض خثطاى پ وِ٘ت ٕخْاى، ًظام ّا ٕاظ وطَضّا ٕاض٘زض تس 

 ًطسُ تِ ٍخَز آهسُ اًس. ٌٖ٘ت

 وًِ٘ظام  ت ٍ ٖتؼاًٍ وًِ٘ظام ت ،ٖاختواػ ّٕا وًِ٘ظام ت هرتلف اغلة تِ ٕزضوطَضّا وِ٘ت ٕظام ّاً 

 تمس٘ن هٖ ضًَس. ٖتاظضگاً

 زاضت. تطًاهِ ضٗعٕتطإ ضس٘سى تِ اّساف تاٗس  :خالصه درس

 .ٌس هستلتٍ  هست اى٘ه،وَتاُ هستسِ زستِ اًس ، تِ آًْا سى٘تَخِ تِ ظهاى ضس تا ّسافا

 است. وَتاُ هستلاتل زستطسٖ تاضس  ها2ُووتط اظ گط ّسف هسًظط تا ا

 است. تلٌسهستتاضس،سال 9ت٘طتط اظ  اگطٍ  ه٘اى هستظهاى ً٘اظ زاضتِ تاضس،سال 9هاُ تا 2اظاگط 

ها تا پس اًساظ وطزى  تِ ذَاستِ ّا ٍ اّساف است. سى٘ضس ٕتطا ٕعٗتطًاهِ ض ًَٖػ ٕگصاض ِٗس اًساظ ٍ سطهاپ

 .پس اًساظ وطزى ه٘طَز ّعٌِٗ فطغتفطغت ذطٗس وطزى زض حال حاضط ضا اظ ذَز ه٘گ٘طٗن وِ اٗي 

 ۺضاُ ّإ هرتلفٖ تطإ سطهاِٗ گصاضٕ ٍ پس اًساظ ٍخَز زاضز اظخولِ 
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 زده گذاری در بانک:سپ. 0
تِ اٗي غَضت وِ ها  .است هتاً زض ٕگصاض  زُطظ، افتتاح ٗه حساب سپساٍ پس اً ٕگصاض ِٗسطهاٖ اظ ضاُ ّإ ىٗ

التػازٕ سَزآٍض تِ واض هاظاز ذَز ضا تِ تاًه ّا ه٘سپاضٗن ٍ تاًه اظ خاًة ها،آى پَل ضا زض فؼال٘ت ّإ پَل 

 ها اضافِ ه٘ىٌس.پَل سپطزُ ٕ ضا تِ  هٖ آٗسه٘گ٘طز ٍ ّط همساض سَزٕ وِ اظٗي ضاُ تِ زست 

زاضٗن ّطظهاى وِ  اگطلػسالثتِ اٗي حساب ّإ سپطزُ گصاضٕ زٍ ًَع اًس وِ اًسوٖ تاّن هتفاٍت ّستٌس. 

وَتاُ هست تاظ وٌ٘ن وِ الثتِ همساض سَز ووتطٕ تاٗس حساب سپطزُ  ،تطزاضت وٌ٘ن ظ حساتواى پَلذَاست٘ن ا

ٗىسال ٗا ت٘طتط( سطاؽ پَلواى ًطٍٗن ٍ اظ آى  تَاً٘ن تا پاٗاى زٍضُ إ وِ تا تاًه تَافك ه٘ىٌ٘ن)ه٘اها اگط  زاضز

 تطٕ تِ آى تؼلك هٖ ٗاتس.سَز ت٘طِ تاظ وٌ٘ن وتطزاضت ًىٌ٘ن تاٗس حساب سپطزُ تلٌس هست 

سپطزُ تلٌس هست سوت  ،پسوِ اگط احتوال ه٘سّ٘س زض طَل زٍضُ، اظ حساتتاى پَل تطزاضت وٌ٘سهطالة تاض٘س 

تِ اٗي غَضت وِ  ضا خطٗوِ ه٘ىٌس!ضوا  هست ذَز پَل تطزاضت وٌ٘س تاًهًطٍٗس چَى اگط ترَاّ٘س اظ سپطزُ تلٌس 

 اظ همساض سَزٕ وِ زض اتتسا تؼْس زازُ تَز وِ تِ ضوا تپطزاظز،ون ه٘ىٌس.
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 اظ٘تها ٕهطتط ٕتطا ،ٕگصاض سپطزُ ظهاى هست ٕظا، زض اتدإ پطزاذت سَز تِ سپطزُ ّا تاًىْا ٖتطذ نکته:

 سپطزُ ظهاى هست ٍ سپطزُ همساض تاتغ آى تاظپطزاذت ۀ زٍض ٍ ٍام همساض ىِٗطَض تِ. طًس٘گ٘ه زضًظط ٍام افتٗزض

 .طَز٘ه گفتِ حسٌِال لطؼ ّٕا تاًه ا،ّ تاًه يٗا تِ است؛ ٕگصاض

                                         
 

 خزیذ سهام:. ۲
پَلواى گاّٖ اٍلات لػس زاضٗن وِ پس اًساظ ٍ سطهاِٗ ٕ ذَز ضا زض تاظاض سطهاِٗ ٍ خطٗاى تَل٘س تِ واض تگ٘طٗن اها 

وت، آى ضط هالى٘ت ضزّا، ذطٗس سْام ضطوت تا  زضًت٘دِ افٖ ً٘ست،وتطإ ضاُ اًساظٕ ٗه فؼال٘ت تَل٘سٕ 

 3ي واض اٗ آى ضطوت سْ٘ن ه٘طَٗن.زض سَز ٍ ظٗاى ه٘ىٌ٘ن پطزاذت  ٍ تِ اًساظُ ٕ سطهاِٗ إ وِضسُ  ضطٗه

 فاٗسُ ٕ هْن ذَاّس زاضتۺ

 حل هطىل ووثَز سطهاِٗ ضطوت ّا 

 ِهطزم اضافِ ضسى ٗه هٌثغ زضآهس ت        

 افعاٗص سطح تَل٘س زض وطَض 

 نکته:



 !ًو٘طَز تا سطهاِٗ اًسن ٍاضز تاظاض سْام ضس 

 !ًو٘طَز زض وَتاُ هست ٍ تالفاغلِ ذطٗسٍفطٍش وطز 

  سَز حاغل اظ ذطٗس سْن حتٖ اظ سپطزُ تلٌس هست ّن ت٘طتط است اها لطؼٖ ً٘ست)احتوال ضطض ٍخَز

 زاضز(

 ّطگاُ پس اًساظ ًسثتا تعضگٖ زاضت٘س ٍ ّسفتاى ه٘اى هست ٗا تلٌس هست تَز، تِ سوت ذطٗس سْام تطٍٗس.   پس:
 ۺزاضز زٍ ًَع ل٘وتسْام 

ض ضٍٕ ّط ٍضلِ سْن تَسط وِ ز ل٘وت اسوٖ ه٘گٌَٗسٍ تِ آى  إ تاض اٍل ه٘فطٍضستطوِ ضطوت  ل٘وت اٍلِ٘

 هطرع ه٘طَز.ًَٗسٖ  ضطوت پصٗطُ

 .َضس اٍاضق تْازاض زض هؼطؼ فطٍش لطاض ه٘سّست ضالوِ غاحة سْام زض تال٘وتٖ  ٘وت ثاًَِٗل

                       
 

 اوراق هشارکت:. ۳
ضا زض ضاُ اًساظٕ ٗا گستطش  تا آى هٖ زّ٘نٍ لاًًَٖ  ضسوٖٗه ساظهاى زٍلت ٗا تِ گاّٖ سطهاِٗ پَلٖ ذَز ضا 

تطگِ ّاٖٗ وِ زض )فؼال٘ت التػازٕ هطرع تِ واض گ٘طًس ٍ زض هماتل تِ اًساظُ ٕ سْن ذَز اٍضاق هطاضوت  هٗ

اٍضاق هطاضوت  يتِ اٗ .ه٘ىٌ٘نزضٗافت  آى، ه٘عاى ضطاوت ضوا زض اًدام آى فؼال٘ت التػازٕ هطرع ضسُ است(

ّن  ذطٗس ٍ فطٍش لاتل٘تٍ تؼلك ه٘گ٘طز  سَز نفؼال٘ت التػازٕ وِ  زض آى سطهاِٗ گصاضٕ وطزُ اٗتطحسة آى 

 زاضز.

هسٗط واضذاًِ  ٍلتٖ وسٖ سْام ه٘رطز، زٗگط ًو٘تَاًس ّط ٍلت وِ ذَاست اظاٍتْإ اٍضاق هطاضوت ٍ سْامۺفت

ت واضذاًِ تثسٗل ضسُ ٍ الاظ اتعاضآ ترطٖ تِ اٍ پَل اًسن همساض آى چَى. زّس پس ضا اٍ ۀ ترَاّس وِ سطهإ

إ سْام ذَز ضا ّ سّس، ه٘تَاًس تطگًِ ازاهِ ذَز ضطاوت تِ ترَاّس ٍلت ّط اها. ً٘ست زازى پس لاتل اٍ ۀ سطهإ

تٖ وِ اٍضاق هطاضوت ه٘رطٗن، پس اظ اًمضإ هست اها ٍل تِ زٗگطٕ تفطٍضس ٍ تِ پَل هَضز ً٘اظ ذَز تطسس.

 سَز آى ضا ّن ه٘گ٘طٗن. (سطهاِٗ)تط اغل پَل  ػالٍُطضس٘س آى، س

 خزیذ طال :. 0
زائوا واّص هٖ ٗاتس)ٗؼٌٖ لسضت ذطٗس پَل ون  ّٖ زٗگط تطإ پس اًساظ هرػَغا زض ضطاٗط تَضم وِ اضظش پَلضا

 .( تثسٗل پَل تِ طالسته٘طَز

تٌْا اگط ل٘وت طال اظ ظهاًٖ وِ آًطا ه٘رطٗن تا ظهاًٖ وِ  الثتِ ذطٗس طال، تِ ذَزٕ ذَز سَزآٍض ً٘ست تلىِ

  لٖ وِ تطإ ذطٗس آى غطف وطزُ اٗن اضافِ ذَاّس ضس.غتِ پَل ٍ سطهاِٗ اه٘فطٍض٘ن افعاٗص ٗاتس، 

هاًٌس ذطٗس زض فؼال٘ت ّإ تَل٘سٕ  تْتط است تِ خإ ضاوس وطزى پَل ذَز تا ذطٗس طال،تطإ التػاز وطَض ۺ ًىتِ

 .سطهاِٗ گصاظٕ وٌ٘ن ضاق هطاضوت سْام ٗا اٍ
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 :یگذار هیسزها یزیخطزپذ پوشش و وهیب ■
اٗي   ٕاهسّا٘پ خثطاى تطإوِ  لطاض زاضز ًطسُ ٌٖ٘ت ص٘پ حَازث ٍ سّاٗتْس هؼطؼ زض ّوَاضُ،ٕگصاض ِٗسطها ّط

 ًظام تِ اغلة ،هرتلف ٕزضوطَضّا وِ٘ت ّٕا ًظام. ساً آهسُ ٍخَز تِ ًظام ّإ ت٘وِاحتوالٖ، غٍٗلا ٍ َازثح

 وٌاض زض ًظام سِ يٗال اهؼوَ ٍ ضًَس ٖه ٌٕست ن٘تمس ٖتاظضگاً وِت٘ ًظام ٍ ٖتؼاًٍ وِ٘ت ًظام ،ٖاختواػ ٕاِ ّو٘ت

 تِ ۺ گطٗىسٗ

 خاهؼِ ٍ افطاز ضفاُ ٕاضتما 

 ٌسًٗاذَضا ّٕا تٍ٘ضؼ ٍ طهتطلثِ٘غ حَازث تطاتط زض واضّا ٍ وسة ظا تٗواح 

  ٍٕالتػاز ًظام ت٘تثث  

 .ىٌٌس٘ه وهو

 وِ گطٗز ططف تِ ضسُ وِ٘ت اٗ صاضگ وِ٘ت ػٌَاى تحت ططف هٗ آى تطاساس وِ ضرع زٍ ي٘ت است ٕلطاضزاز وِ٘ت

 زض سٗتا گط وِ٘ت ضسُ، پطزاذت ۀ ن٘ت حك ٕاظا تِ ٍ ىٌس٘ه پطزاذت وِ٘ت حك طَز،٘ه سًُ٘اه)ضطوت ت٘وِ(گط وِ٘ت

 ٖگطاًً وِ٘ت. وٌس پطزاذت ضا ضسُ وِ٘ت اٗ گصاض وِ٘ت ذساضت ضسُ، ًَضتِ وِ٘ت لطاضزاز زض وِ ٕذطط ٍلَع غَضت

 ذاطط آضاهص گصاضاى وِ٘ت تِ ٍ ىٌس٘ه زٍض ٕالتػاز ٕتْا٘فؼال ٍ هطزم ٖظًسگ اظ ضا حازثِ ٍلَع ذطط اظ ًٖاض

 .سّس٘ه

 ۀ حازث هٗ اٗ ذطط هٗ ٍلَع ضاًس اظ است ػثاضت ٕطٗذططپص.است وِ٘ت ۀ ٖتْ تِ اظً٘ اساس ٍ ِٗپا ٕطٗذططپص

   ه٘طَز. اهَال اٗ اضراظ تِ ذساضت دازٗاست وِ سثة ا ٖت٘،ٍضؼتس حازثِ اٗ ذطط. تس

 :درس تصاویز توضیح
  ٕتػاٍٗط تِ واض گطفتِ ضسُ زض اٗي زضس غالثا خْت تساػٖ تػطٕ هتي تَزُ ٍ هفَْم خساگاًِ ا

وِ هتٌاسة تا هثال ذطٗس زٍچطذِ وِ زض ّواى غفحِ شوط  050ًساضًس؛هاًٌس تػَٗط زٍچطذِ زض غفحِ

 ضسُ هٖ تاضس.

  ِۺ هفَْم تؼ٘٘ي اّساف ٍ اٍلَٗت تٌسٕ ٍ تطًاهِ ضٗعٕ تطإ ضس٘سى تِ آًْا ضا هٖ ضساًس.052تػَٗط غفح 

  ًِ٘ع غطفا تِ هَضَع فؼال٘ت ّإ آى  059تػاٍٗط زستثٌس طال ،ضاوت پٌ٘گ پٌگ ٍ تاظٕ ٍال٘ثال زض غفح

 غفحِ تطه٘گطزًس.

  ِه٘ىٌ٘ن وِ هطتثط تا هتي وٌاضٕ تػَٗط زضذػَظ ۺ تػَٗطٕ اظ ٗه تاًه ضا هطاّسُ 050زض غفح

وِ ه٘تَاى آى ضا هفَْهٖ تطٗي تػَٗط زضس  050سپطزُ گصاضٕ زض تاًه هٖ تاضس. زٍه٘ي تػَٗط غفحِ 

زاًست،هفَْم پس اًساظ ٍ سطهاِٗ گصاضٕ ضا تِ شّي هتثازض ه٘ىٌس. زض تػَٗط، زستٖ ضا زض حال واضت 

اًِ ظزُ تِ اٗي هؼٌا وِ سطهاِٗ گصاضٕ ٍ پس اًساظ غح٘ح ،هاًٌس سىِ ّاٖٗ ه٘ثٌ٘٘ن وِ اظآى ّا زضذتٖ خَ

 واضتي ٗه تصض است وِ زض آٌٗسُ فَاٗس آى ضا تطزاضت ذَاّ٘ن وطز.
  ِۺ واضذاًِ إ زض ه٘اًِ تػَٗط وِ تَسط چٌس فطز احاطِ ضسُ ٍ هفَْم هالى٘ت اضتطاوٖ 055تػَٗط غفح

 ضطوت ٗىٖ اظ هالىاى آى ذَاّ٘ن ضس(ٍ سْام ضا ه٘طساًس.)تا ذطٗس سْام ٗه واضذاًِ ٗا 

  ِۺ تػَٗطٕ اظ ٗه تطگِ سْام ػسالت هٖ تٌ٘٘ن.سْام ػسالت ًَػٖ سْام ػام است ٍ تِ 051زض غفح

 يٗخاهؼِ است. ا ٕزضآهس يٗ٘تِ الطاض پا ي،٘هؼ ٖزٍلت ّٕا اظ سْام ضطوت ٖترط الت٘فطٍش تسْهؼٌٖ 

 تَز.زضآهس خاهؼِ   اظ الطاض ون تٗضس ٍ زض خْت تْثَز ضفاُ ٍ حوا ٖٗططح زض زٍلت ًْن اخطا



  ِۺ تػَٗطٕ اظ اٍضاق هطاضوت  آٍضزُ ضسُ ٍ آذطٗي تػَٗط وتاب ً٘ع ذاًوٖ ضا زضحال تفىط، 051زض غفح

 تطضسٖ ٍهماٗسِ ضٍضْإ هرتلف سطهاِٗ گصاضٕ )ذطٗس طال ٗا اٍضاق هطاضوت( ًطاى ه٘سّس.

  :کتاب فعالیت هایپاسخ 
 ۺ059-052غفحات  0 ت٘فؼال پاسد

 زستثٌس پس اًساظ وٌس؟ ٕتطا ٖواف عاى٘وطس تا اٍ تِ ه ٖچمسض طَل ه-1

 ّفتگٖ()زضآهس 91×)تؼساز ّفتِ ّإ ٗه هاُ(0ۻ000                            ضآهس هاّاًِ اه٘ط             ز

 ()پس اًساظ تطإ زٍچطذ05ِ+(ذطج)۸ۻ23× )تؼساز ّفتِ ّإ هاُ(4ۻ ۹2     اه٘ط هاّاًِل ّعٌِٗ ّإ و

 004-12ۻ52       ٘نه٘ىٌ ّعٌِٗ ّإ اٍ ضا اظ زضآهسش ونًساظ هاّاًِ اه٘ط،همساض پس اتطإ هطرع ضسى 

 )ل٘وت زستثٌس(2000000÷52000پس اًساظ هاّاًِ اه٘ط()ۻ4/3۸                                                  

 ضا تِ زست آٍضز. زستثٌسهاُ )سِ سال ٍ حسٍزا ٗه هاُ( طَل ه٘ىطس تا اه٘ط پَل الظم تطإ ذطٗس  91ٗؼٌٖ 

 

 .س٘زّ ح٘ضا تَض ل٘تلٌس هست است؟ زل اٗهست  اىّ٘سف وَتاُ هست، ه يٗا اٗآ

 طإ ضس٘سى تِ آى سِ سال است.ظم تتلٌس هست است ظٗطا ظهاى ال

تَاًست تِ ّسفص تطسس،  ٖضا وِ اٍ ه ٖٗپَل پس اًساظ وٌس، ضاُ ّا ٖواف عاى٘گط اٍ ًتَاًست طثك تطًاهِ تِ ها

 .س٘زّ طٌْاز٘پ

اظ ذطج ّإ ّفتگٖ ذَز تىاّس ٗا تا ون وطزى همساض پس اًساظش تطإ زٍچطذِ ،ذطٗس آى ضا تِ  طَزپ٘طٌْاز ه٘

 ز.تؼَٗك ت٘اًساظ

ضاوت تِ  سٗذط ٕوطس وِ اٍ تطا ٖاش زض حساب سپطزُ ازاهِ زّس، چِ هست طَل ه ٕهمطض عٗاگط الزى تِ ٍاض-2

 پَل پس اًساظ وٌس؟ ٖاًساظُ واف

 03ًگْساضٕ تچِ ٕ ّوساِٗ(+)01ۻ)ووه زض واضّإ هٌعل(93                                 الزى تگٖزضآهس ّف

 5/01+)اظ ٍالسٗي(5/01ۻ)ً٘وٖ اظزضآهسش(93                                                الزى  پس اًساظ ّفتگٖ

 .ى پس اظ ٗه هاُ ٍ ٗه ّفتِ ه٘تَاًس ضاوت ضا ذطٗساضٕ وٌسالز ()ل٘وت ضاوت1۷5÷)پس اًساظ ّفتگٖ(3۷ۻ۷/4

 تلٌس هست؟ اٗهست  اى٘ه اّٗسف وَتاُ هست ذَاّس تَز  يٗا اٗآ

 آى ووتط اظ زٍ هاُ است. وَتاُ هست است ظٗطا ظهاى الظم تطإ ضس٘سى تِ

 س؟ٗاٍ زاض ٕتطا ٕطٌْاز٘پَل پس اًساظ وٌس، چِ پ ٖواف ًٓتَاًس تِ اًساظ ٖفؼل ٔاگط اٍ تطاساس تطًاه

 پ٘طٌْاز ه٘طَز همساض ت٘طتطٕ اظ زضآهسش ضا پس اًساظ ًواٗس.

  تلٌس هست است؟ اٗهست  اىّ٘سف وَتاُ هست، ه هٗ يٗا اٗآ -3

 تِ آى ووتط اظ زٍ هاُ است. سى٘ضس ٕظهاى الظم تطا طاٗوَتاُ هست است ظ

پس اًساظ وٌس تا  ٖذَاّس تَاًست پَل واف اٗاگط زاضا تِ ذطج وطزى ٍ پس اًساظ وطزى هؼوَلص ازاهِ تسّس، آ

 ذ٘ط ظٗطاۺ چطا؟ س٘زّ ح٘تتَاًس زض والس ثثت ًام وٌس؟ تَض

 ىّعاض تَها ۷5                                                                                              زضآهس ّفتگٖ 

 (ّعاض)سپطزُ گصاض21ّٕعاض)ذ٘طِٗ(+5ّعاض)ذَضاوٖ ٍ سطگطهٖ(+1ّعاض تَهاىۻ39       ّعٌِٗ ّإ ّفتگٖ

                                   )زضآهس(۷5- )ّعٌِٗ(33ۻ42                                              پس اًساظ ّفتگٖ تطإ ثثت ًام زض والس

 (ّعٌِٗ ثثت ًام)300÷42ۻ۷/1              ّعاض پس اًساظ ًواٗس911ّفتِ ٍ چٌس ضٍظ طَل ه٘ىطس تا زاضا ۷
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 حمیدرضا عباسی مهر   رسرگوه آموزشی اقتصاد شهرستان ربورجد                                                        

 ّفتِ زٗگط است اٍ تِ والس ّا ًرَاّس ضس٘س. 1ضطٍع والس ّا اظ آًدا وِ 

 تسّس؟ ط٘٘تَاًس تغ ٖضا ًو ٕع٘تَاًس، چِ چ ٖگط ًوا

ها ه٘تَاًس تا افعاٗص ضٍظ ّإ واضٕ زضآهسش ضا افعاٗص زّس ٗا اظ س اظهاى ضطٍع والس ّا ضا ًو٘تَاًس تغ٘٘ط زّ 

 ى ّعٌِٗ ّاٗص تىاّس تا تتَاًس تِ هَلغ تِ ضطٍع والس ٍال٘ثال تطسس.٘عاه

 ۺ051غفحِ  زض والس ٕفطز ت٘فؼالپاسد 

 ۺس٘زّ طٌْاز٘پس اًساظ ضا پ ٕگصاض ِٗضاُ سطها يٗتْتط طٗظ ّٕا ت٘اظ هَلؼ هٗزض ّط 

 وٌس. افتٗضا زض لصپَ وِٗذَاّس ّط هَلغ وِ ذَاست تتَاًس تسٍى خط ّٖعاض تَهاى پَل زاضز ٍ ه011غاتط-0

 حساب سپطزُ وَتاُ هست

سالِ است ٍ هٖ ذَاّس زٍ هلَ٘ى تَهاى ضا وِ زض طَل سال خوغ وطزُ است،تطإ سال ّإ تؼس پس  05احوس  -2

 ذطٗس اٍضاق هطاضوت .اًساظ وٌس

ضا  صٗسال پَل ّا آًىِ پَلص خوغ ضَز الالل زٍ ٕزٍچطذِ ترطز، اها الظم است تطا هٗزٍست زاضز  ٌةٗظ -9

 ذطٗس طال است. ٖٗتَضم تاال ط٘پس اًساظ وٌس، اها التػاز زضگ

واّص  ٌسُٗآ  ًساضز. اٍ اػتماز زاضز ًطخ سَز زض سال اظ٘تِ آى ً ٖهست ٕتَهاى زاضز وِ تطا َى٘ل٘ه هٗػاضفِ  -0

 تلٌسهستپطزُ حساب س. اتسٗ ٖه

سَز  يٗطتط٘ت ذَاّس  ٖزاضز اها ه اظ٘تِ پَلص ً گطٗتَهاى پس اًساظ زاضز. اٍ تا پٌح سال ز َى٘لً٘اغط زٍ ه -5

 ذطٗس سْام  تثطز.هوىي ضا 

 سواالت امتحانی پرتکرار:
 رسیدن به آنها چند نوعند؟ نام برده و توضیح دهید. انواع اهداف بر اساس زمان-۱
 نام ببرید.انواع روش های سرمایه گذاری و پس انداز را -۲
 مزایا و معایب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت را باهم مقایسه کنید.-۳
 دهید.توضیح  الحسنه در خصوص بانک های قرض-۴
 نام برده و توضیح دهید.انواع قیمت سهام را -۵
 تفاوت های میان اوراق مشارکت و سهام را شرح دهید. -۶
 بنویسید.مزایا و معایب خرید طال را -۷
 انواع نظام های بیمه را نام برده و اهداف آنها را بنویسید.-۸


