به نـام خـدا

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

برای دریافت جزوههای بیشتر به سایت دکتر درس مراجعه کنید.

ورود به بانک جزوه دکتر درس

درس اول اقتصاد

به نام خدا

سال تحصیلی 99-1400

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

فصل اول

دفتر آموزش متوسطه نظری

درس اول کسب و کار و

دبیرخانه راهبری درس اقتصاد
تولید شده در استان سیستان و بلوچستان

کارآفرینی
نام طراح :مظفری

عنوان  /موضوع:کسب و کار و کارآفرینی درس اول کتاب اقتصاد پایه دهم رشته علوم انسانی
اهداف یادگیری-1:با نقش کارآفرینان درراه اندازی یک کسب و کار آشنا شوند -2یک کارآفرین موفق
بتواندهزینه هاودرآمدهایش رادرست محاسبه کند. -3دربارۀویژگیهای یک کسب وکاروکارآفرینان بحث کند-4
دربارۀاینکه چراوچگونه کارآفرینان،یک کسب وکارراه می اندازند،توضیح دهد -5سودوزیان یک کسب
وکارراشناسایی کند
انتظارات پس از مطالعه:
بیان تعریف کارآفرینی و بیان نقش کارآفرینان در راه اندازی یک کسب و کار )2بیان ویژگی های مشترک
کارآفرینان موفق  )3بیان هزینه تولید ،درآمد و سود ) 4محاسبه ی سود و زیان شرکت  )5کسب درآمد حالل
________________________________________
نکات مهم درس در قالب جملههای کوتاه به زبان ساده و صریح:
کارآفرین -هزینه های تولید-درآمد-سود-بهره وری
فرمول های مهم
کل محصول xقیمت=درآمد

هزینه-درآمد=سود یا زیان

کارآفرینی=نوآوری×خطرپذیری

توضیح خالصه:
کارآفرینان بابه ثبت رساندن شرکت
*کاالوخدمات موردنیازمردم راتامین کنند
*رفع نیازهاوخواسته های مردم
*کسب سود
گرچه احتمال شکست دریک کسب وکاروجودداردامااحتمال کسب سودوموفق بودن هم کم نیست.
که انگیزه برای شروع فعالیت اقتصادی وپذیرش خطرات آن ایجادمی شود
پلکان کارو رشد
یک کارآفرین موفق ضرورتا ازابتداحتی کارآفرین نبوده است،اماحرکت باچشم باز برمبنای شناخت ظرفیتهای
خوداتفاقات اطراف ،اوراقدم به قدم ازسطوح ابتدایی کاربه درجه های باالی آن می رساند

مصداق جذاب این موضوع میر مصطفی عالی نسب است
عالینسب اولین آموزشهای علمی خود را در «مرکز وابسته بازرگانی آلمان» در زمینه اقتصاد ،حسابداری و بازرگانی دیده بود .پس از شهریور
 1320وارد کار اقتصادی مستقل در تبریز و سپس تهران شد .او که ابتدا فروشنده چراغ والور ساخت انگلیس بود ،در سال  1329به درخواست
محمد مصدق برای استفاده از فرآوردههای نفتی در داخل کشور و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام شرکت «صنایع نفت و گازسوز
عالینسب» را تأسیس کرد .اولین سماورها ،چراغهای خوراکپزی و بخاریهای نفتی از جمله بخاری معروف «عالءالدین» در این دوران ساخته
شد عالینسب در  30سالگی به یکی از مشهورترین تاجران کشور در زمینه چینی و بلور تبدیل شد .او پس از مطالعات دینی و بررسیهای
اقتصادی به دلیل اعتقادات و رویکردهای ملی تصمیم گرفت مسیر فعالیتهای اقتصادی اش را تغییر دهد .عالینسب به این نتیجه رسیده بود که
کمک به استمرار یک رابطه یک سویه با کشورهای پیشرفته و تبدیل شدن به یک واردکننده صرف با اصول اقتصاد اسالمی و اقتضائات تاریخی
اقتصاد ایران سازگاری ندارد .با این حساب گام برداشتن در مسیر تولید ملی را به هدف اصلی خود تبدیل کرد عالینسب با سرمایه شخصی خود،
«صنایع نفت سوز و گاز سوز عالینسب» را تأسیس کرد .این کارخانه پایهگذار تولید ملی پس از ملی شدن صنعت نفت بود و نماد همدلی دولت و
ملت نام گرفت کارخانه کارتنسازی میهن توسط عالینسب راهاندازی شد .این کارخانه امکان بستهبندی محصوالت را فراهم میکرد

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.
کار آفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری ،محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند.
کارآفرینان بینشی برای دیدن فرصت های کسب و کار دارند که دیگران از مشاهدۀ آن ناتوان اند و یا به ذهنشان
خطور نمی کند .آنها شجاعتی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند .آنها ایده
های خود را امیدوارانه به کسب و کارهای سودآور تبدیل می کنند .
کسی که می خواهدکارآفرین باشد،باید:
*مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم ،کاال یا خدمتی را تولید
کند.
*به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب و کار را زنده نگه دارد.
*تا آگاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب دربارۀ موقعیت شرکت ،پیشنهاد محصول ،قیمت گذاری
،تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشد
*باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب و کارش داشته باشد
*بداند که در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیت روبه رو شود .

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.

ریسک پذیر

پس انداز وخوش نامی شان را با شجاعت وتدبیربه میدان می آورند،تافعالیت
اقتصادی جدیدی راه اندازی کنند.

خوش بین

واقع بین هستنداما مطمئن ودلگرم به فعالیت اقتصادی هستند.

پرانگیزه

نظم،انضباط،پایداری،اشتیاق وتوانایی حل مسئله را دارند

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

را محاسبه کند.

کارآفرین برای تولید محصوالت خود ـ اعم از کاالها یا خدمات ـ به ناچار باید هزینه کند مثال
باید محلی را به عنوان کارگاه ،مغازه یا دفتر کار خریداری یا اجاره کنید و همچنین ماشین آالت و سایر ابزارها و
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.
پولی را که کارآفرین برای تولید صرف می کند هزینه های تولید» نام دارد.
کل محصول × قیمت = درآمد
هزینه  -درآمد = سود یا (زیان)
( در مثال ذیل ،مرحله به مرحله؛ هزینه های تولید ،درآمد و سود مشخص شده است).
•

تولیدکنندۀ گندم تا قبل از رسیدن به عایدی( یعنی :درآمد)  ،هزینه هایی را متقبل می شود.
این هزینه ها

در واقع همان پول هایی هستند که برای:

 -1خرید
یا
 -2اجارۀ عوامل تولید به صاحبان آنها پرداخت می شود(عوامل تولید شامل :نیروی کار ،سرمایه و زمین
است).
•
•

وقتی زمین را در اختیار گرفت می توان در آن به فعالیت کشاورزی بپردازد.
در مقابل

به صاحب زمین که ممکن است؛ یک شخص  ،دولت یا سازمان باشد « اجاره» بپردازد یا

نیروی انسانی را به کار گیرید.
•

در مقابل استفاده از نیروی انسانی؛ به کارگران و کارمندان خود« ،مزد» یا «حقوق» می پردازد

•

همچنین وقتی از سرمایۀ فیزیکی (مثل تراکتور یا گاوآهن و گاو  ،سایر ابزارهای کشاورزی و  )...برای
فعالیت تولیدی خود استفاده می کند باید « قیمت» یا « اجاره» ابزار تولید را نیز به صاحبان آن بپردازد.

به این ترتیب در پایان تولید :

همۀ محصول( سود و زیان) هرچه باشد ،به صاحب یا( صاحبان) کار  ،می رسد.

با فروش محصوالت  ،درآمد به دست می آید.
نکته :اگر میزان « درآمد » از « هزینه » بیشتر باشد ،می گوییم تولیدکننده ،از فعالیت خود « سود» برده است.
(منظور این است که؛ اگر پولی که از فعالیت اقتصادی بدست می آید از میزان هزینه ای که کرده است بیشتر
باشد تولید کننده سود کرده است) .
بنابراین:
« میزان سود برابر است با تفاوت درآمد و هزینه »
هزینه – درآمد = سود یا( زیان)
کل محصول × قیمت درآمد = درآمد
نکته :اگر درآمدهای به دست آمده از هزینه های تولید کمتر باشد ،کسب و کار دچار ضرر و زیان می شود.
( منظور این هست که اگر پولی که تولید کننده از فعالیت اقتصادی بدست می آید کمتر از مخارجی باشد که
صرف کار شده است دچار ضرر و زیان میشود).
نکته :برای حل مسائل اقتصاد توجه به نکات زیر الزامی است
 -1حتما فرمولهای اقتصاد را از سمت چپ به راست حل کنید.
-2

به واحد پولی مسئله هادقت شود( ریال یا تومان )

-3

به مسئله هایی که دارای ماه و سال هستند دقت شود اگر در صورت مسئله ساالنه خواسته باشه

باید ماهانه رو تبدیل به ساالنه کنید یا برعکس
مسئله
با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر ،نتیجه عملکرد سالیانه یک " بنگاه اقتصادی " با
15نفر کارمند و تولید سالیانه2200دستگاه هر یک به ارزش 1200،000ریال  ،کدام است
؟(کنکور سراسری 94و98و)99

خرید مواد اولیه برای تولید سالیانه

 185000000میلیون تومان

اجاره ماهیانه

12میلیون تومان

دستمزد ماهیانۀ هر کارگر

 850،000تومان

هزینه استهلک سالیانه:ماشین های

معادل 30%حقوق سالیانه

تولیدی به ارزش

کارمندان

) 1زیان یا ضرر 2112110000
)3سودیا منفعت212111000

 )2زیان یا ضررر 2211100000
 ) 4سود یا منفعت 211210000

حقوق ساالنه15×12×850000=153،000،000
 30%x153،000،000 = 45،900،000استهالک
درآمد2200×1200000=2640،000،000
اجارهها12000،000×12=144،000،000
جمع هزینه ها45900000+144000000+0153000000+18500000=527900،000
هزینه – درآمد = سود یا( زیان)
سود2،640،000،000-527،900،000=2،112،100،000
جواب گزینه4
تولید کنندگان

تالش می کنند با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها از وضعیت زیان دوری کنند.

پس:
با صرفه جویی و افزایش بهره وری جلوی ضرر و زیان را میگیرند.
چگونه می توان با کمک صرفه جویی و افزایش بهره وری از ضرر و زیان جلوگیری کرد؟
 -1پرهیز از استخدام نیروی کار غیرالزم
 -2صرفه جویی در مواد اولیه (بدون اینکه باعث کاهش کیفیت شود زیرااگر کیفیت تولیدپایین بیاید به مرور
زمان مشتری از دست خواهد رفت).
 -3صرفه جویی در انرژی (بعد از زمان کاری سیستم های گرمایشی و سرمایشی خاموش شودو) ....
 -4جلوگیری از ریخت و پاش ها (ایجاد زمینه برای دور کاری کارمندان،جلوگیری از سفرهای غیر ضروری
،ممنوعیت استفاده از اتومبیلهای شرکت برای مصارف شخصی و)....

پس با این روشها و سایر روشهای مناسب دیگر می توان:
 -1کاهش هزینۀ تولید (بدون اینکه از میزان تولید کم کنیم)
-2افزایش درامد:از طریق بازار یابی میتوان برای محصوالت خود،بازارخوبی فراهم کرد وکاالها راباقیمت .مناسب
بفروش رساندو درامد خود را افزایش داد
بهره وری:به دست آوردن بیشترین خروجی با کمترین ورودی
کسب درآمد حالل
شاید افرادی را بشناسید که درآمد زیادی دارند برای مثال :خانه و خودروی گران قیمت ؛ اما در میان مردم بدنام
اند .و حتی مردم به شما هشدار میدهند با آنها همنشینی نکنید

این انسان ها معموال از رانت ها(استفاده از

نفوذ) و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند سوء استفاده کرده و
دست می یابند.

آنها معموال به دنبال ارزان خریدن و گران فروختن هستند

به درآمدهای کالنی

خریدوفروش برخی از کاالها،

در انحصار آنهاست.
( منظور از انحصار یعنی کاالهایی که فقط این افراد می توانند خرید و فروشش را انجام دهندو شخص دیگری
نمی تواند این کار را انجام دهد در غیراین صورت مورد تعقیب قانونی قرار می گیرد).

اگر کسی بخواهد با

آنها وارد رقابت اقتصادی شود ،با انواع شگردها او را از پای در می آورند و سود خودشان را حفظ می کنند.
کسب وکار این افراد حرام است .به این دالیل:
-1این افراد معموال با احتکار کاالهای مورد نیاز مردم در مواقع ضروری و گران فروختن آنها ،سودهای
سرشار می برند (.احتکار یعنی کاالی ضروری مردم مثل یخچال فریزر ،کولر و  .......را در انبار با قیمت قبل
پنهان کرده و بعدازمدتی آنرا به چندین برابر قیمت اصلی می فروشند و پولهای کالنی به جیب میزنند).
-2برای سود بیشتر ،کتاب ها یا فیلم های مبتذل و غیراخالقی را تولید و منتشر می کنند.
-3کاالیی را برخالف آنچه هست ،به مشتری نشان می دهند تا مشتری را فریب دهند(.تبلیغ دروغ یک
کاال ،یا فریب مردم با کاالیی که اصل نیست و)...
-4اهل رشوه دادن و رشوه گرفتن هستند.
-5با رباخواری امورشان را می گذرانند.
-6معموال در شهرهای بزرگ آسان تر به فعالیت های خود می پردازند چون کسی آنها را نمی شناسد اما در
شهرهای کوچک یا روستاها عموما مردم یکدیگر را می شناسند و این مانعی برای فعالیت گسترده آنهاست .

نتیجه کسب و کار حرام
 -1این افراد با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی به همنوعانشان ظلم می کنند
 -2برکت را از زندگی خودشان دور می کنند
 -3اقتصاد خود و جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می دهند.

پاسخ تمرینها یا خودآزماییهای کتاب:
تمرین صفحه ی7
به تازگی مسئول یک بیمارستان خصوصی شده اید و به فکر پیشرفت های بیشتر بیمارستان هستید
که بیماری کرونا همه گیر می شود و طبق دستور دولت یا باید بیماران کرونایی راپذیرش کنید یا ماهانه مبلغی را
به بیمارستان های کرونایی پرداخت کنید(.برخی از اعضای هیئت مدیره نیز با پذیرش
بیماران کرونایی موافق نیستند) هرکدام از راه حل های انتخابی زیر به کدام ویژگی کارآفرینان موفق
اشاره دارد؟
-1در شبکه های مجازی نسبت به کیفیت بیمارستان خود تبلیغ کنید که بیماران کرونایی را نمیپذیریم
ولی ماهانه مبلغی را به ویزیتهای خود اضافه می کنیم تا بتوانیم از طریق آن به بیمارستان های
کرونایی کمک کنیم .تیز بینی
-2بیمارستان صحرایی در آخر حیاط بیمارستان جهت بیماران کرونایی تاسیس کنید تا ارتباطی با سایر
بخشهای بیمارستان نداشته باشد و از ارتش نیز کمک بگیرید .نو آور بودن
-3با حضور در بخشهای خبری اتفاقت هیئت مدیره را بازگو کرده و اعالم کنید که به حکم انسان دوستی
بیماران کرونایی را پذیرش می کنید و از مردم درخواست دعای خیر کنید .ریسک پذیری
-4با وجودی که می دانید برخی از موفقیت های بیمارستان را ازدست می دهید بیماران کرونایی را
پذیرش کنید و به آینده امید داشته باشه و این را ندای قلبی خود بدانید .خوش بینی
-5از بانک ها وام بگیرید تا در زمینه این بیماری تحقیق کنید و به بیمارستانهای دیگر نیز کمک مالی
کنید پرانگیزه بودن
-6از تجارب بیمارستان های دیگر وهمکارانشان کمک بگیرید و سعی کنید به صورت محدود ومتناسب
با امکانات وظرفیت های بیمارستان پذیرش از بیماران کرونایی داشته باشیدتا شرایط بعد از پذیرش را
ارزیابی کنید .یادگیرنده بودن
-7به همه نیروهای خود اطمینان دهید که آنها برای شما مهم هستند .و رضایت آنها را به دست آورید تا
موفقیت های بیشتری شامل حال بیمارستان تان شود .سازمان دهنده بودن

*آیا به نظر شما ،هدف ،وسیله را توجیه می کند؟ چه نسبتی بین این پرسش و متن ص  9کسب درآمد حالل وجود
دارد؟
نظام های اقتصادی سرمایه داری ،انسان را در انتخاب کار و کسب مال به طور کلی آزاد می گذارند و به وی اجازه
می دهند که هم از راههای صحیح و هم از راههایی چون رباخواری ،قماربازی ،احتکار بازار سیاه ،رانت،انحصار
،گران فروشی و . . .به جمع ثروت بپردازد ،بی آنکه برای حقوق دیگران ارزشی قائل شود و به اصول اخالقی و
پیامدهای اجتماعی و اخروی آن بیندیشد.در واقع از دیدگاه این نظام هدف وسیله را توجیه می کند،
و اقتصادعامل تخریب و فساد و تباهی انسان می شود .
در نظام اسالمی ،اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نیست انچه بیش از
هر چیز اهمیت دارد حالل بودن کسب و کار است؛ یعنی به دست آوردن مال از راهی که ممنوعیّت شرعی ندارد.
برای تفکر و تمرین
1ـ مشخص کنید از موارد زیر ،کدام مورد کارآفرینی است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید و ازآن دفاع کنید.
کار در مغازه ساندویچ فروشی شخصی
تدریس در مدرسۀ دولتی
عضو نیروی فعال در ارتش شدن
راه اندازی خدمات باغبانی در منزل
پاسخ :راه اندازی خدمات باغبانی در منزل نوعی کار آفرینی است چون با خالقیت،نوآوری،
ریسک پذیری ،توجه به موقعیت ها ونیازهای جامعه و .....همراه است.
-1محوطه سازی و زیباسازی  :ساخت ایوان های سنتی و مدرن ،پاسیو و بسیاری ایده های فوق العاده در
زیبا سازی باغچه شماست
2مراقبت از باغ و هرس علف های هرز  :از میان برداشتن علف ها هرز نه تنها زیبایی را به باغچه شماباز می گردانند بلکه قدرت رویش و سالمت گیاهان باغچه را نیز دوچندان خواهد کرد
3نصب و راه اندازی سیستم آبیاری و آب پاشی و تعمیرات آن ها  :نصب سیستم آبیاری چمن ها و گیاهانیکی از اولویت ها برای حفظ و نگهداری باغچه در تمام فصول سال به خصوص فصل های گرم سال می باشد.
-4حصارکشی  :شامل نرده های چوبی و فلزی ،سایبان ،ورودی باغ ،حصارکشی و  ...می باشد
-2فرض کنید دوست شما عالقه مند به راه اندازی کارگاه ساخت اسباب بازی برای کودکان
است .با توجه به ویژگی های او و ویژگی های کارآفرین موفق ،در مورد اینکه این ویژگی ها
چگونه به او در حل مشکالتش کمک خواهد کرد ،توضیح دهید.
*خطرپذیری
*خوش بینی
*پرانگیزگی
*سازماندهی
پاسخ :با خوش بینی درانجام فعالیت های خود دلگرم است ودر برابر مشکالت مقاومت خواهد کرد.

با انگیزه باالیی که دارد به صورت منظم ومستمر برای مشکالت اجرایی راه حل پیدا می کند و دلسرد نمیشود.
با قدرت سازماندهی خوبی که دارد بین عوامل تولید ونیازها ی بازار و سرمایه مالی خود رابطه برقرارکرده و تالش
می کند به حداکثر سود ممکن دست یابد.
در تصمیم گیری ها شجاع است وبا پشتوانه خالقیت خود ،خطرپذیری عدم سود دهی فعالیت خود در ماه های اول
را می پذیرد
3ـ امیرعلی و ستایش بعد از اتفاق آن شب دست به کار شدند و تصمیم گرفتند که به هر
قیمتی به پدر و مادرشان نشان بدهند که آنها دیگر بچه نیستند و شاید در برخی موارد بهتر از
بزرگترها تصمیم میگیرند .برای همین با تالش فراوان اطالعات زیر را از کارگاه تولیدی
پدرشان (آقای محمدی) به دست آوردند:
خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه: 100میلیون تومان
پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری و مالیات ساالنه: 800میلیون تومان
دستمزد ماهیانه ی هر کارگر 2ً:میلیون تومان (مجموعا 20کارگر)
درآمد ساالنه 2/5میلیارد تومان
لطفا حساب کنید که کارگاه تولیدی آقای محمدی در طول یک سال سودده است یا زیان ده؟
طراحی پرسشها یا فعالیتهای مکمل برای درک بهتر مطلب مطرح شده در درس:
100،000،000 X 12= 1200،000،000هزینه خرید مواد اولیه سالیانه
)20 x 2000،000( x12=480،000،000هزینه ی حقوق و دست مزد
جمع هزینه ها1200،000،000+480،000،00+800،000 =2،480،000،000
هزینه – درآمد = سود یا( زیان)
این کارگاه سود کرده است

2،500،000،000-2،480،000000= 20،000،000

تحلیل کنید صفحه 11
*کسب وکار و انگیزه راه اندازی آن چیست؟
کسب و کار شامل فعالیت هایی است که منجربه تولید کاال و خدمات ویا خرید کاالها وخدمات با هدف فروش انها
به منظور کسب سود و رفع نیازهای خود و مردم می شود.
*چند نمونه راهکار برای داشتن انگیزه در راه اندازی کسب وکار
-1تعهد داشتن
-2یافتن نقاط مثبت
 -3داشتن برنامه
-4متمرکز بودن

*کارآفرین موفق چه ویژگی هایی دارد؟
تیزبین :فرصت های کسب و کار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند ،می بینند.
نوآور :ایده ها را به محصوالت جدید ،فرایندها و یا کسب و کارهای جدید تبدیل می کنند.
ریسک پذیر :پس انداز و خوش نامی شان را با شجاعت و تدبیر ،به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را
راه اندازی کنند.
خوش بین :کارآفرینان واقع بین هستند اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.
پرانگیزه :نظم ،انضباط ،پایداری ،اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند.
یادگیرنده :از کارشناسان ،همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهند.
سازمان دهنده :منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند.
همچنین باید:
-1مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم(عوامل تولید) ،کاال یا
خدمتی را تولید کند(.مانند :ساخت ظروف گیاهی یکبار مصرف برای اولین بارجهت محا فظت از محیط زیست)
-2کارآفرینی به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب و کار را زنده نگه دارد.-3کارافرین باید آگاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب دربارۀ موقعیت شرکت ،پیشنهاد محصول،قیمت گذاری،
-4تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشد.
-5کارآفرین باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب وکارش داشته باشدو بداند که در اغاز کارش ممکن
است با موفقیت کمتریا عدم موفقیت روبرو شود.
*سود و زیان کارآفرینی و کسب وکار تولیدی چیست؟
تولید کننده با فروش محصوالت خود ،درآمد به دست می آورد .اگر میزان درآمد از هزینه بیشتر باشد
به عنوان تولیدکننده ،از فعالیت خود سود برده است اگر درآمدهای به دست آمده از هزینه های تولید کمتر باشد،
کسب و کار دچار ضرر و زیان میشود
 .به عبارتی:
اگردرآمد < هزینه

زیان

و

اگر هزینه< درآمد

سود

میزان سود برابر است با تفاوت درآمد و هزینه
هزینه – درآمد = سود (یا زیان)

کل محصول ×قیمت = درآمد

تهیه کننده مظفری

محتوای نوشتاری کتاباقتصاد
سال تحصیلی 1399-1400

به نام خدا

فصل اول

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

درس دوم :انتخاب نوع کسب و کار

دفتر آموزش متوسطه نظری

نام طراح :مظفری

دبیرخانه راهبری درس اقتصاد
تولید شده در استانسیستان وبلوچستان
عنوان  /موضوع :نوع کسب وکار

اهداف یادگیری:
آشنایی با انواع کسب و کار و سازمان تولید
مفهوم شراکت و شرکت را درک و مزایا و معایب شراکت و راه اندازی شرکت را بشناسیم تا اگربخواهیم در آینده کسب
وکاری را راه اندازی کنیم با اطال عات کسب کرده و آشنایی با آنها در انتخاب نوع کسب وکار و سازمان تولید خودبهتر
عمل کنیم تانتایج بهتری کسب شود.

انتظارات پس از مطالعه:
( سازمان تولید)را شناخته و بتوانیم آن را بررسی کنیم.
 مزایا و معایب کسب وکار شخصی را شناسایی کنیم
 مفهوم شراکت و شرکت را درک کنیم
 مزایا و معایب شراکت و راه اندازی شرکت را نیز بشناسیم؛ تا اگر در آینده کسب و کاری را راه اندازی کردیم،
الاقل بدانیم که سازمان تولیدمان چگونه باید باشد.
 اهداف تاسیس شرکتهای تعاونی و موسسات غیر انتفاعی را میداند.

_____________________________________
نکات مهم درس :
سازمان تولید
انواع کسب و کار
-1کسب وکار شخصی -2شراکت - 3شرکت -4تعاونی -5موسسات غیرانتفاعی و خیریه

خالصه درس :
نوع اول:کسب وکارشخصی
کسب و کار شخصی،متعلق به یک نفر است .مشاغل خویش فرما مثل خردهفروشان تعمیرکاران خودرو و
لوازم خانگی ،بنگاههای معامالت ملکی صنعتگران خرد و هنرمندان،از این نوع هستند.
در زمینههای تخصصی مانند پزشکی دندانپزشکی وکالت ،حسابداری اغلب کسب و کارها شخصی
هستند.
ویژگی های کسب و کارشخصی:
 )1خویش فرما بودن یعنی خود اشتغال هستند.مثال(تعمیرکاران،بنگاههای ملکی،کشاورزان،وکالت و)...

 )2اغلب کوچک مقیاسند ولی این ،شرط اساسی نیست.
 )3در همه نوع فعالیتی حضور دارند( .حتی در زمینه های تخصصی مانند وکالت و پزشکی)
نکته :در ایران بیشتر کسب و کارها شخصی و در بخش خدمات فعالیت دارند.
مزایای کسب و کار شخصی
 راه اندازی این کسب و کار آسان است
 هزینه ی کمی برای راه اندازی الزم است.
 مالکیت کامل سود
 انعطاف زمانی(هر زمان که بخواهد کار میکند ساعات کاری کامالً در اختیار شماست)
 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
 بار سنگین مسئولیت تنها بر عهده ی خود فرد است
 در تامین سرمایه ی الزم به تنهایی مشکل دارد.
 مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی(کشمکش) دارد.
 همیشه پیش ببنی ها در موردکسب و کار درست نیست.
 برای کسب مجوز با مشکل مواجه میشود.
 فروش وکسب درآمد مورد انتظار شخص نباشد.
 در انتخاب کارمندانو کارگرها ممکن است دچار اشتباه شوند.
 برای کسب درآمد و سود بیشترممکن است ساعات زیادی را به کار مشغول شود.

بیشتر بدانیم.

چگونه یک کسب وکار شخصی راه اندازی کنیم؟
 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.
 اسناد مربوط به هزینه ها و درآمدتان را حفظ کنید .این اسناد مبنای تعیین مالیات بر کسب وکار شماست.
 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:

کسب و کاری که متعلق به دو نفر یا بیشتر است .که شریک نام دارد (.مانند برخی از مغازه ها رستورانها و پیمانکاران ).در
اینجا مالکیت فردی نیست.

هر کدام متناسب با سهم شان در سود و زیان کسب و کار ،سهیم هستند.

درآمد حاصل از کار به نسبت توافقی بین شرکاء تقسیم میشود.
وهر کدام از شرکاء مراقب و دلسوز این کسب وکار خواهند بود.
نکته:پس در شراکت حتمابایدمسئولیتها و درآمدها تقسیم شود درغیر اینصورت شراکت معنا ندارد.

بیشتر بدانیم
چگونه یک فعالیت شراکتی راه اندازی کنیم؟
کسب وکارهای شراکتی همانند کسب و کارهای شخصی بسیار آسان راه اندازی می شوند(گام های اولیه مشابه کسب وکار
شخصی می باشد).
از جمله ثبت اسم
اخذ پروانه ها و مجوزها و. ...
اسناد مربوط به هزینه ها و درآمدها را حفظ کرده زیرا مبنایی است جهت تعیین مالیات
کسب و کار شخصی گامی اضافی دارد و آن هم نگارش قرارداد شراکت بین افراد است .
در قراردادهای شراکت بین افراد ،مواردی از جمله :
 حدودۀ اختیارات و وظایف افراد،
 نحوۀ تقسیم سود یا زیان
 حل اختالفات بین آنها

 تصمیم گیری در مورد انحالل و ...مطرح می شود .
برای وجود این قرارداد ،الزامی قانونی وجود ندارد
ولی از دو جهت داشتن قرارداد توصیه می شود:
-1روشن شدن حقوق و تکالیف شرکاء  -2در صورت ثبت رسمی قرارداد ،عمل به محتوا الزام قانونی پیدا می کند.
با روشن شدن وظایف حق و حقوق کسی ضایع نمی شود و این آیه به این نکته اشاره داردکه:
التَأکُلوا أمَوالکَم بیَنَکُم باِلبْاطِلِ سورۀ نساء ،آیه 29ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید.

مزایا و معایب کسب وکار شراکتی
معایب کسب و کار شراکتی:
 افزایش برخی هزینه ها

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

 مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی
 به دلیل لزوم توافق با شرکا در هر زمینه ای آزادی عمل برای افراد محدود تر و تصمیم گیری سخت تر شده
 از دست رفتن برخی فرصتها به دلیل زمان بر بودن رسیدن به توافق جمعی
 اختالف نظر شرکا در محیط کسب و کار
مزایای کسب و کار شراکتی:
 راه اندازی نسبتاً آسان
 دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر
 تقسیم بار مسئولیت و افزایش توانایی ها
 استفاده از ظرفیت ذهنی دیگران(شرکای بیشتر به معنی مغزهای بیشتر وافزایش همفکری در تصمیم گیری )
 استفاده از روابط اجتماعی و نفوذ و موقعیت شریکها برای کسب منافع بیشتر

نوع سوم :شرکت
نکته مهم:پیچیده ترین و پرهزینه ترین نوع کسب وکار شرکت است.

 یک شرکت:
 )1شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد یعنی قانون با یک شرکت ،مشابه با یک فرد و یا انسان رفتار
می کند
 )2شرکت ها حقوق و تعهدات خاصی دارند؛ (دقیقاً همانند آنچه که انسان ها انجام می دهند ).برای مثال:
یک شرکت می تواند :
الف -دارایی داشته باشد ،ب-با دیگر شرکت ها یا افراد وارد قرارداد شود ج -حتی علیه افراد شکایت کند و از طرف
افراد مورد شکایت قرار بگیرد .
 )3دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود.

 )4هر کس با خرید سهام شرکت به سهام دار آن تبدیل می شود که
الف -به اندازه سهمش مالکیت نسبی آن را دارد ب -در منافع و زیان و مسئولیت ها به اندازه سهامش سهیم است


سهم یک سند مالکیت است و نشان می دهد که :

-1دارندۀ آن ،بخشی از مالکیت شرکت( مالکیت نسبی) را در اختیار دارد -2در سود و زیان آن ،شریک است؛
مثالً اگر دارایی شرکتی به 100، 000سهم تقسیم شده باشد ،سرمایه گذاری که  10،000سهم آن را خریداری می کند،
× 𝟏𝟎𝟎 = 10%

مالک 10درصد شرکت است

𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎،

× 100

𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟎،

میزان سرمایه سرمایه گذار
کل سرمایه ی اولیه ی بنگاه

ایجاد یک شرکت:
شرکت واز جمله شرکت سهامی ،پرهزینه ترین نوع کسب وکار است؛ زیرا
-1شرکت سهامی از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند .
-2دولت برای شرکت ها قوانینی دارد پذیرش و عمل به چنین قوانینی زمان بر و پرهزینه است.
دولت برای شرکت ها قوانینی داردتا:
الف) به سرمایه گذاران برای سپردن سرمایه هایشان اطمینان بدهد
ب) کمک کند تا فریب نخورند.
 -3برای تشکیل شرکت به وکیل ومشاوره های حقوقی نیاز داردکه هزینه بر است.
الف) اساسنامه شرکت و ب) اسناد مورد نیازتشکیل شرکت را اماده وتکمیل میکند.

چرا که وکیل

اساسنامه شرکت چه مواردی را بیان میکند:
 .1که شرکت برای چه کسب وکاری تشکیل شده است
 .2سهام آن چه میزان است
 .3و چگونه تقسیم و فروخته می شود
 .4چگونه شرکت سرمایه اولیۀ خودرا تامین می کند.
 .5چگونه سود و زیان تقسیم می شود
 .6سهام داران چه حقوق و مسئولیت هایی در شرکت دارند؛
 .7شرکت چگونه منحل می شود و... .
ساختار یک شرکت سهامی:
سهامداران
هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل
مدیر اجرایی

مدیر برنامه ریزی مدیرروابط عمومی مدیر امور اداری

مدیر مالی

همین ساختار نشان دهنده ی پیچیدگی روابط در شرکتها است

مزایای ایجاد شرکت
 مسئولیت محدود برای سهام داران ( ضرر و بدهی سهام داران محدود به میزان سهامشان است)


امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی (از طریق -1افزایش سهام داران  -2افزایش سرمایۀ آنها  -3وامهای بانکی)

 امکان رقابت باالتربه دلیل مقیاس تولید باال ،امکان سرمایه گذاری بیشتر و قیمت پایین تر نسبت به رقبا
 تخصص گرایی بیشتر امکان جذب افراد توانمندتر در زمینه ی تخصصی و ویژه

معایب ایجاد شرکت
 هزینه های راه اندازی باالتر
 تأخیر در تصمیم گیری
 افزایش پیچیدگی ها در رابطه مدیریت و مالکیت و موفقیت های غیرفردی
 تقسیم سود متناسب با مقدارسهامی که مالک آن هستند.
 مالیات بردرآمد مالیات بر سود شرکت
 قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر

نوع چهارم :تعاونی ها
تعاونی کسب وکاری است که با هدف تأمین نیازمندیهای اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آنها
کمک می کند.
در تعاونی تولید:
 تعدادی تولیدکننده جهت بهره مندی از مزایای فعالیت های اقتصادی
 با مقیاس بزرگ ،حجم و اندازه ی زیاد گرد هم می آیندتا
 با اقدامات جمعی منفعت خود را حداکثر کنند .
مثالً تعاونی کشاورزی
عده ای از کشاورزان آن راتشکیل می دهند تا -1برای تهیۀ بذر مرغوب  -2تهیۀ سموم و کود  -3امکان بازاریابی،
-4تبلیغات جمعی  -5ایجاد زنجیرۀ توزیع

به آنها کمک کند .

مراحل راه اندازی تعاونی ها کم و بیش شبهتهایی با شرکت ها دارند؛ اما تفاوت عمده ای با بقیه شرکتها دارد
نحوۀ اداره آنها براساس هر نفر ،یک رأی است؛ یعنی هر کدام از اعضا صرفِ نظر از اینکه چقدر از سرمایۀ تعاونی را
تأمین کرده باشد ،یک رأی خواهد داشت .اما توزیع سود احتمالی در پایان دوره به نسبت سرمایۀ هر عضو است.
نوع پنجم :مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه
یک مؤسسه غیرانتفاعی نهادی قانونی است
که برای انجام مأموریتی غیرسودآور ،یعنی با هدفی غیرتجاری شکل گرفته است.

این مأموریت ها اغلب زمینه هایی انسانی و اجتماعی دارند؛ مانند امور خیریه ،آموزش ،توسعۀ علمی و دینی ،بهداشت
و سالمت و. ...
محدودۀ عمل گسترده ای دارند گاهی محلی و گاهی ملی و حتی جهانی است .

پاسخ تمرینها وفعالیتهای کتاب:
تفاوت انواع شرکت های سهامی عام و خاص ،شرکت های تعاونی و شرکت های با مسئولیت محدود رابنویسید؟
شرکت سهامی عام:شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می
کنند ،شرکت سهامی عام نامیده میشوند .به عبارت دیگر شرکتهایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشد
شرکت خاص :شرکتهائی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است .این گونه
شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند .سهام این شرکتها در اختیار عموم نیست و تعداد محدودی از افراد

دارای سهام شرکت های سهامی خاص هستند.مهمترین تفاوت این دو شرکت – شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه

اقدام به پذیرهنویسی عمومی مینماید ولی شرکت سهامی خاص ،حق مراجعه به عامه را ندارد.
شرکت با مسئولیت محدود  ،شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون
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.
به بیان ساده ،ساختار شرکت به سه بخش که تحت عنوان ارکان شرکت از آنها یاد می کنیم ،تقسیم می شوند.
مهم ترین بخش که وظیفه تصمیم گیری برعهده آن است ،در قالب مجامع عمومی و با حضور سهامداران تشکیل می شود.
این بخش به اختصار رکن تصمیمی نام می گیرد .با تصمیمات مجامع مربوطه ،افرادی از سهامداران به عنوان
عنوان مدیران شرکت انتخاب شده و رکن مدیریتی را تشکیل می دهند.
همچنین برای نظارت بر وضعیت مدیریت شرکت و بررسی تراز مالی نیز رکن سومی به نام رکن نظارتی در نظر گرفته شده
که شامل بازرسین اصلی و علی البدل می باشد که رکن نظارتی نام می گیرند.
ارکان سه گانه شرکت ممکن است از لحاظ تقدم و تاخر شکل گیری تفاوت هایی داشته باشند .اما در عین حال هریک از
اجزای سازمان ،کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفا کرده و در نهایت عملکردشان در تعامل با یکدیگر
موجب پویایی شرکت خواهد شد.
مجامع عمومی همان اجتماع صاحبان سهام است ،که به عنوان مرجع تصمیم گیری در شرکت به شمار می آید .دو رکن
دیگر شرکت مکلف به اجرای مصوبات رکن نخست هستند .به بیان دیگر ارکان مدیریتی و ناظر زیر مجموعه مجامع
هستند .صرف نظر از جایگاه متفاوت ارکان سه گانه ،دارای تکالیف و مسئولیت های مجزا و متفاوتی هستند.

فعالیت صفحه ی 21
ایده کسب وکار شماره :1شخصی

ایده کسب وکار شماره :2شراکتی

ایده کسب وکار شماره: 3دانش بنیان

ایده کسب وکار شماره :4غیر انتفاعی
فعالیت صفحه  22ـ برای هر کدام از موارد زیر چه نوع کسب و کاری(شخصی ،شراکتی ،شرکتی ،غیرانتفاعی و
تعاونی) را پیشنهاد می دهید؟ مزایا یا معایب آن چیست؟
حفاظت از دارایی های شخصی :شخصی
دریافت پاداش مستقیم تالش ها:شخصی
الزامات گزارش دهی بیشتر:شرکت
عدم تقسیم سود با دیگری:شخصی
رفع مشکل تأمین سرمایۀ الزم برای شروع کسب و کار جدید:شراکت
راه اندازی آسان و آزادی عمل زیاد:شخصی
2ـ برای هریک از موارد زیر چه نوع کسب و کار )سازمان تولید(را توصیه می کنید؟
شرکتی جدید می خواهد مجموعه فروشگاه زنجیره ای از مواد غذایی سالم راه اندازی کند:شرکت
یکی از دانش آموختگان آشپزی می خواهد رستوران های زنجیره ای افتتاح کند.:شخصی
نویسنده ای تصمیم می گیرد ادامۀ آخرین کتاب پرفروش خود را بنویسد.:شخصی
گروهی از دوستان تصیم می گیرند کسب و کاری بدون عبور از فرایندهای قانونی طوالنی آغاز کنند.:شراکت
گروهی از کشاورزان می خواهند برای خرید کود ،دانه و سایر مواد مرتبط هزینه کنند و هزینه را در بین اعضا تقسیم کنند:تعاونی
گروهی از مهندسان جوان تصمیم گرفته اند لوازم خانگی با کیفیت باال تولید کنند.:شرکت

تهیه کننده :مظفری

محتوای نوشتاری

به نام خدا

کتاب اقتصاد

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

فصل اول

سال تحصیلی

دفتر آموزش متوسطه نظری

درس سوم اصول انتخاب

1400-99

دبیرخانه راهبری درس اقتصاد

کسب و کار
نام طراح :مظفری

تولید شده در استان سیستان و بلوچستان
عنوان  /موضوع:اصول انتخاب کسب و کار

اهداف یادگیری:
آشنایی با اصول انتخاب کسب و کار(-1محاسبه ی هزینه فرصت -2شناسایی منابع کمیاب-3ترسیم
قید بودجه  -4هزینه های در رفته -5مقایسه ی بین هزینه و منافع) ودر نظر گرفتن این اصول
درانتخاب ها و تصمیم گیری های خود
انتظارات پس از مطالعه:
*هزینه ها ومنافع انتخاب های خود را تشخیص داده وباهم مقایسه کند.
*آشنایی با مفاهیم هزینه های فرصت،منابع کمیاب،هزینه های دررفته ،قید بودجه
و بکارگیری آنها در انتخاب های خود

________________________________________
نکات مهم درس در قالب جملههای کوتاه به زبان ساده و صریح
-1محاسبه ی هزینه فرصت -2شناسایی منابع کمیاب-3قید بودجه  -4هزینه های در رفته
فرمول های مهم
قیمت×کل محصول=درآمد
(هزینه فرصت)هزینه پنهان +هزینه های آشکار=مجموع هزینه های تولید
هزینه مستقیم تولید  -درآمد=سودحسابداری
(هزینه پنهان +هزینه آشکار)-درآمد= سود ویژه حسابداری

خالصه:
چرا افراد در اکثر مواقع ،کاری را که انتخاب کرده اند در انجا م آن رضایت کمتری دارند؟
زیرابه نظرشان آنچه که باید در مقابل آن از دست بدهند ،بسیار با ارزش تر از آن چیزی است که بدست می آورند

اصل اول :هزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید
سینما رفتن برای شما چه هزینه هایی دارد؟ ممکن است بگویید که هزینه ی آن پولی است که برای بلیت پرداخت
می شود.
اگر قیمت بلیت ده هزار تومان باشد ،این هزینه ی رفتن به سینماست .یعنی 10000تومان برای خریدهای دیگر پول
کم داریم
اما دانش اقتصاد از مفهوم کامل تری برای تفکر دربارۀ هزینه ها استفاده می کند که «هزینه فرصت» نام دارد.
هر تصمیم گیری و انتخابی هزینه ای دارد که با هر تصمیم یک گزینه را انتخاب می کنیم و بقیه فرصت ها را از
دست میدهیم

پس:

هزینه ی فرصت یک انتخاب ،ارزش بهترین گزینه ی بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب از دست داده اید
در مثال باال هزینه سینما رفتن عالوه بر پرداخت پول  ،زمانی است که می توانستید برای کارهای دیگری صرف
کنید.مثال سینما نمی رفتیم وبا پول وزمان مان کاری دیگر انجام میدادیم که ارزش آن کار برای ما کمتر از سینما
رفتن نیست مثال به ترتیب ( پارک رفتن با دوستان  ،استراحت در منزل و مطالعه) اولویت های ما بعد از انتخاب
رفتن به سینماست بهترین و با ارش ترین گزینه ی بعدی که با این انتخاب( یعنی سینما رفتن )از دست دادیم
هزینه فرصت انتخاب ماست (.یعنی پارک رفتن با دوستان را از دست دادیم)
به دلیل وجود کمیابی در امکانات و داشته ها ،همیشه باید بین گزینه های انتخاب ،بده ـ بستان کرد.
بده ـ بستان =یعنی چیزی را رها می کنید تا چیز دیگری را به دست آورید
با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر نتیجه سود حسابداری یک بنگاه تولیدی با ۸کارمند و تولید سالیانه
۷00دستگاه هر یک به ارزش ۹50،000ریال کدام است ؟ودرصورتی که تولیدکننده بر روی این کار سرمایه گذاری
نمی کرد می توانست تجهیزات خود را به قیمت 300000ریال ساالنه اجاره دهد سود ویژه کدام است است ؟
حقوق متوسط ماهیانه هر فرد معادل

4،000،000ریال

خرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه به ارزش

۷،250،000ریال

هزینه استهالک سالیانه معادل

13درصد درآمد ساالنه

اجاره ماهیانه معادل

۹،500،000ریال

هزینه مستقیم تولید  -درآمد=سودحسابداری
(هزینه فرصت) هزینه پنهان  +هزینه آشکار  -درآمد=سود ویژه حسابداری
قیمت هر دستگاه xتعداد دستگاه تولید شده در سال =درآمد سالیانه
665،000،000= ۹50،000x ۷00
4،000،000×۸ = 32،000،000

حقوق ماهیانه هرکارگر xتعدادکارگران=مجموع حقوق ماهیانه کارگران

برای محاسبه هزینه های سالیانه ابتدا باید هزینه ماهیانه را به هزینه های سالیانه تبدیل کنیم
xمجموعه حقوق ماهیانه کارگران =مجموع حقوق سالیانه کارگران
ماه  x 12اجاره ماهیانه =اجاره سالیانه

12× 9500،000= 114،000،000

در این مرحله میتوانیم مجموع هزینه های سالیانه را محاسبه کنیم
هزینه استهالک سالیانه +ارزش اولیه مورد نیاز سالیانه +حقوق کارگران سالیانه +اجاره سالیانه = =مجموع هزینه
های سالیانه
=7،250،000+384،000،000+114،000،000+) 666،000،000× 13% (=591،000،000مجموع هزینه های سالیانه
هزینه های سالیانه –درآمدسالیانه=سود یا زیان سالیانه
666،500،000-5۹1،۷00،000=۷3،300،000
عدد به دست آمده مثبت است پس تولید کننده سود کرده
برای به دست آوردن سود ویژه باید هزینه فرصت را از سود حسابداری کم کنیم یا از فرمول زیر استفاده میکنیم
(هزینه پنهان +هزینه آشکار)-درآمد= سود ویژه حسابداری
= 665،000،000-591،700،000+300،000=73،000،000سود ویژه حسابداری
چون عدد بدست آمده مثبت است پس سود کردیم
اصل دوم منابع کمیاب خود را شناسایی کنید
 - 1منابع طبیعی  :منابع و عواملی که در طبیعت وجود دارد مثل چوب درختان  ،زمین و ...
 -2سرمایه  :انسان برای بهره برداری از منابع طبیعی عالوه بر کار به سرمایه نیاز دارد که به دو دسته تقسیم شده:
الف :سرمایه مالی یعنی پولی که به صورت منابع مالی وارد تولید میشود.
ب :فیزیکی  :تجهیزات فیزیکی و ابزار آالت و ماشین آالت
 -3نیروی انسانی :نیروی کاری که در تولید نقش دارد(تا تالش انسان نباشد منابع و سرمایه قابلیت استفاده
ندارند)
و به سه نوع تقسیم می شود -1 :نیروی کار ساده  -2نیروی کار نیمه ماهر - 3نیروی کار ماهرو متخصص

بسیار اتفاق می افتد که در جایی همه ی عوامل تولید وجود دارد و نیاز یا خواسته برآورده نشده ای هم هست ،ولی
کارآفرینی که آن کسب و کار را راه انداخته و نیاز مورد نظر را پاسخ دهد ،وجود ندارد.
کارآفرینان در جست وجوی فعالیت های سودآورهستند  ،بنابراین عوامل تولید شامل نیروی کار ،سرمایه ها و
منابع طبیعی را گرد هم می آورند تا با تولید کاالها و خدمات:
-1نیازها و خواسته های دیگران را برآورده کنند -2کسب درآمدکنند
کارآفرینی :تمایل افراد به سازماندهی و عملیاتی کردن کسب و کارهای جدید با پذیرش خطر عدم موفقیت
است.
اجتماع نیز همانندافراد امکانات ،منابع و داشته های کمیابی دارند و با انتخاب و بده ـ بستان روبه رو هستند.
کمیابی منابع هر جامعه را با مبادله مواجه می سازد
زیرادر هر نقطه از زمان ،هر کشور مقدار معینی از نیروکار ،زمین قابل بهره ی برداری ،سرمایه ی انسانی و فیزیکی
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.
پس تصمیم برای داشتن کاال و خدمات بیشتر به معنای از دست دادن کاالها و خدمات دیگر است(هزینه فرصت)
مثال:
 .برای ساختن دوچرخۀ بیشتر ،کارخانۀ الستیک بیشتری به منظور تولید چرخ ،فلز بیشتری برای اسکلت دوچرخه
و زمین بیشتری برای سالن های کارخانه الزم است .همچنین نیاز بیشتری به سرمایه برای ساختن ماشین آالت
سازندۀ اسکلت و قطعات دوچرخه ،نیروی کار برای سر هم کردن و فروش دوچرخه و کارآفرین برای راه اندازی
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
قید بودجه :مقدار مشخص و محدود پول که یک فرد برای خرج کردن دارد.
به دلیل اینکه بودجه محدود است ،افرادمجبورند بین گزینه های خود بده ـ بستان کنند.

با انتخاب هر نقطه روی خط بودجه کل آن بودجه خرج می شود.
با حرکت بر روی خط بودجه ازمقدار یک محصول کم وبه مقدار محصول دیگر اضافه می شود.

اصل چهارم :هزینه های در رفته را فراموش کنید
هزینه هایی که پرداخت شده و دیگر قابل برگشت نیستندو مهم نیستند.
مفهوم هزینه های دررفته را می توانید پولی تصور کنید که به یک چاه عمیق افتاده و دیگر قابل دسترس نیست
فرض کنید برای تماشای تئاتری یک بلیت  30،000تومانی هزینه کرده اید .در دقایق ابتدایی متوجه می شوید که
نمایش را دوست ندارید و از سالن تئاتر خارج می شوید اگر برنامه را ترک کنید می توانید بلیت فیلم تهیه کنید و
وقت باقی مانده را به تماشای فیلم بگذرانید .است .هزینۀ فرصت رفتن به سینما چیست؟
فرض کنیدازسالن تأتربیرون آمدبد و به سینما رفتید ویک بلیط به قیمت  20،000تومان میخرید تا زمانتان هدر نرود
هزینه ی دررفته 30،000تومان قیمت تأتری است که از دست رفته و غیر قابل بازگشت است.
هزینه فرصت انتخاب بلیت سینما 20،000تومانی است که باآن بلیط خریدیم چون می توانست خرج چیز دیگرشود
پس هزینه فرصت سینما رفتن  20هزار تومان است؛ یعنی هزینه ای که برای ترک تئاتر و رفتن به سینما از دست
می دهید (نه سی هزار تومانی که بابت بلیت تئاتر داده اید)
تنها هزینه ای که بر تصمیم گیریتان مؤثر است چیست؟
هزینه هایی است که در زمان تصمیم گیری شما به وجود می آیند.
برای اینکه یک تصمیم خوب بگیرید چه باید کرد؟
تشخیص تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم شما تأثیرگذارند ،بسیار مهم اند

اصل پنجم :هزینه ها و منافع خود را مقایسه کنید
برای اینکه تصمیم گیری منطقی باشد باید:

-1بدانیم چطورهزینه ها راارزیابی کنیم 2-تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنیمو در نهایت به این نتیجه برسید که در گزینه ای که شما انتخاب کرده اید ،منافع بیشتر از هزینه هاست.
*مقایسه منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است .اما بهترین رویکرد به نوع تصمیم شما بستگی
دارد.
توجه به چند نکته:
*همیشه مقایسه ی هزینه ها و منافع بر اساس اطالعاتی که از آنها داریم ،انجام می گیرد.
دو نوع گسترده از انواع تصمیمات وجود دارد
-1اولین دسته به یک انتخاب از میان گزینه های مختلف می پردازد( مطالعه کنیم یا به گردش برویم)
 -2دسته ی دیگر به انتخاب چه مقدار از هر چیز اشاره می کند( میزان مطالعه یا مدت زمان گردش)
نتیجه:شرکت ها هم مجبور هستند تا دربارۀ چیزهایی مثل اینکه چقدر تولید کنند یا چه تعداد نیروی کار استخدام
کنند ،تصمیم گیری کنند.

چرا برخی مردم تصمیمات غیرمنطقی می گیرند؟
چون گرفتار امیال و هوس های خود شده اندو دیگربه هزینه فایده توجهی نمی کند.
پنج اشتباه رایج در تصمیم گیری:
 )1اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها :
وقتی فقط به دلیل اینکه حراج یا فروش ویژه اعالم شده خرید میکنیم
 )2توجه به هزینه های در رفته:
:وقتی غذایی را که سفارش داده شده دوست ندارید؛ اما به خاطرپولی که داده ایم مجبوریم بخوریم
)3بی صبری زیاد :برای تأمین هزینه ها زیر بار قرض میرودبه جای صبر در تحصیل ویادگیری و بهره مندی از منافع
آتی آن .،سراغ کارهای کم ارزش آنی می رویم
)4اعتماد به نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن:
خوشبینی زیاددرباره درآمد آینده وپس اندازکمتربرای نیازهای آتی( بدون تحقیق وسرمایه دست به تولید می زند
)5چسبیدن به وضعیت فعلی :
چسبیدن به وضعیت فعلی و پرهیز از بررسی گزینه های جدید با رویکرد منطقی هزینه ـ فایده
مثال راننده ی آژانسی که میتواند با اسنپ کارکند ولی از این امر غافل شده و مشتری از دست می دهد.

فعالیت صفحه 30
فعالیت فردی در کالس کدام خودرو؟
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،
مربوط به منافع داشتن آن خودرو است که به صورت عددی درآمده و مقداری است که خرید آن برای شما می ارزد
و ستون چهارم قیمت آن در بازار است .به نظر شما کدام یک ارزش خرید باالتری دارد؟
برای انتخاب باید هزینه -فایده را در نظر بگیریموگزینه ای را انتخاب می کنیم که منافع اش بیشتراز هزینه باشد.
.

خودروشماره یک100 :منافع و120تاهزینه است،اختالف منافع و هزینه برابرشده با  -20یعنی ضرر

120-100=-20

خودروشماره دو:منافع ۷0وهزینه 60میلیون است اختالف منافع و هزینه برابرشده با  +10یعنی سود

۷0-60=+10

خودروشماره سه60 :میلیون منافع و55میلیون هزینه داردتفاوت 5میلیون سود است.

60-55=+5

انتخاب مابایدبراساس مقایسه هزینه –فایده صورت بگیردپس خودروشماره دوانتخاب می شود.

فعالیت فردی در کالس صفحه31
چندالستیک؟
اکنون فرض کنید که می خواهید خودرویتان را بفروشید .الستیک های آن فرسوده اند اما میزان فرسودگی
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

منفعت

هزینه

به هزار تومان

به هزار تومان

به هزار تومان

الستیک در بدترین شرایط

200

100

100

الستیک در شرایط بد

150

100

50

الستیک در شرایط خوب

۹0

100

-10

الستیک در بهترین شرایط

10

100

-۹0

الستیک تعویض شده

الستیک شماره یک 200-100=100:منافع 100هزار تومان بیشتر است.
الستیک شماره دو 150-100=50 :پس منافع  50هزارتومان بیشتراست.
الستیک شماره سه ۹0-100 =-10 :پس 10هزارتومان هزینه بیشترازمنافع است.
الستیک شماره چهار 10-100 =-90:پس هزینه 90هزارتومان بیشتراست.
انتخاب براساس هزینه فایده است بنابراین انتخاب الستیک های شماره 1و2می باشد.
فعالیت صفحه 33
هر کدام از گزاره های زیر را در یکی از منابع کمیاب (منابع طبیعی ،نیروی کار،سرمایه فیزیکی وسرمایه انسانی)
طبقه بندی کنید
گزاره
باغچة خانه که در آن سبزی کاشته اید .ابزارآالت باغبانی که از آنها استفاده می کنید.

منابع کمیاب
طبیعی

باغبانی که برای هرس کردن درختان باغچه استخدام می کنید.

سرمایه فیزیکی

علم و دانشی که در مدرسه کسب می کنید.

نیروی انسانی

کود شیمیایی و آبی که برای باغچه استفاده می کنید.

سرمایه فیزیکی

زحمتی که برای نگهداری باغچه تان می کشید.

نیروی کار

مهارتی که برای فروش بخشی از سبزیجات باغچه به همسایگان به کار می گیرید.
پولی که در جیبتان است.

سرمایه انسانی
سرمایه مالی

فعلیت صفحه 34
ـ هزینۀ فرصت هر کدام از فعالیت های زیر چیست؟
تعمیر رایانه شخصی
رفتنبه مهمانی از دست می رود-زمانی که صرف یادگیری و آموزش میشود از دست رفته -زمان استراحتی که
ازدست می دهیم-زمان تفریحی که ازدست می دهیم .
تماشای فیلم امشب تلویزیون
میزان مطالعه ای که ازدست داده ایم -که ازدست داده اید
زودتر به رخت خواب رفتن
...درس نخواندن-تماشای فیلمی که ازدست داده ایم و
بازی والیبال در مدرسه
ساعت درسی و رفع اشکالی که ازدست دادیم -زمان مطالعه ای که از دست دادیم -و...
شغل پاره وقت بعد از زمان مدرسه
.مطالعه ای که ازدست می دهیم-استراحتی که ازدست می دهیم و
رفتن به دانشگاه بعد از دبیرستان
فرصت کارکردن دریک بنگاه یا شرکت را ازدست می دهیم
اشتغال بدون ادامه تحصیل :تحصیالت عالیه را از دست دادیم
-3:تصمیمات زیر را تحلیل کنید
.این لباس را به قیمت خیلی خوبی خریدم؛ زیرا در حراجی بود
اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها
.من «برندمعمولی خریدم»؛زیرا ارزان تر از «برند معروف» بود
اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها
من واقعا آن تئاتر را دوست نداشتم ،اما ترجیح دادم بمانم؛ زیرا پول زیادی برای آن داده بودم.
توجه به هزینه های در رفته .
من غواصی را دوست دارم و بسیاری از دوستانم هم آن را دوست دارند .مطمئنم که می
توانم مغازه وسایل غواصی باز کنم و پول در بیاورم .فکرمی کنم بهتر است مدرسه را ترک
.کنم و یک مغازۀ وسایل غواصی راه بیندازم

اعتماد به نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن
تا حاال فهرست وظایف برای خودم ننوشته ام ،چون فکر می کنم به وقت زیادی نیاز دارد
چسبیدن به وضعیت فعلی
 -4در درس قبل ،میزان سود (یا زیان) کارگاه آقای محمدی را محاسبه کردیم .اکنون درنظر
بگیرید که پدر امیرعلی و ستایش می توانست به جای احداث کارگاه ،در یک ادارۀ دولتی با
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
دستمزد ماهانه هر کارگر 2:میلیون تومان (مجموعا  20کارگر)
درآمد ساالنه 2/5 :میلیارد تومان (تقسیم بر  12شده تا ماهانه بدست آید)
دقت داشته باشید در صورت سوال سود یا زیان را ماهیانه خواسته یا سالیانه در اینجا ماهیانه سود خواسته شده
(هزینه های غیرمستقیم+هزینه های مستقیم) -درآمد= سود یا زیان
دستمزد ماهانه 20کارگر +عوارض ماهانه مالیات +خرید ماهیانه مواد اولیه= هزینه های مستقیم ماهیانه
=100،000،000+) ۸00000هزینه های مستقیم ماهانه
ُ 000
ُ ÷ 12(+) 20× 2،000،000(=206،666،66۷
 =4،000،000هزینه غیر مستقیم تولید(هزینه فرصت)
 =2،500،000،000 ÷ 12=20۸،333،333درآمدماهانه
زیان کرده = 20۸،333،333 – ) 206،666،66۷+ 4،000،000 (=- 2،333،333سود یا زیان
تحلیل کنید
هزینه فرصت چیست و چرا معموال از دید ما پنهان است و آن را به حساب نمی آوریم؟
هزینۀ فرصت یک انتخاب ،ارزش بهترین گزینۀ بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب از دست داده اید .چون
امری ذهنی است که تمامیانسانهای فعال در زندگی اجتماعی هر روز بارها و بارها بدون اینکه متوجه باشند ،به
طور طبیعی برای تصمیم گیری از آن استفاده میکنند و قابل مشاهده و اندازه گیری نیست.
به حساب آوردن هزینه فرصت چه تأثیری در انتخاب ما خواهد گذاشت؟
باعث می شود که با مقایسه ی منافع و هزینه ها درتصمیم گیری بهترعمل کنیم و انتخابهای خوبی داشته باشیم
واز منابع و امکانات خودبیشترین استفاده را بکنیم

چگونه می توانیم بین منافع و هزینه های خود ،مقایسۀ درستی انجام دهیم؟
بابررسی منافع و هزینه های انتخاب های مد نظرخود  ،آن گزینه ای را انتخاب کنیم که منافع بیشتری نسبت به
سایر انتخابها داشته باشد.

هحشَای ًَؽشبری کشبة

اقشقبد دّن اًغبًی
عبل سحقیلی
0911-0011

ثغوِ سؼبلی
هؼبًٍز آهَسػ هشَعغِ ٍسارر آهَسػ ٍ دزٍرػ
دفشز آهَسػ هشَعغِ ًظزی
دثیزخبًِ راّجزی کؾَری درط اقشقبد
سَلیذ ؽذُ در اعشبى عیغشبى ٍ ثلَچغشبى

فقل اٍل
درط چْبرم
ًبم عزاحٍ 2اطق ػجبعی

ػىًان/مًضًع 2هزس اهکبًبر سَلیذ

اَداف یادگیری:
 -0آؽٌبیی ثب الگَیی ثزای اعشفبدُ حذاکظز اس هٌبثغ کویبة
-2یبدگیزی هفَْم سخقیـ ثْیٌِ ٍ کبرایی
ّ -9شیٌِ فزفز اجشوبع را ثؾٌبعذ
ّ-0شیٌِ فزفز را ثب سَجِ ثِ هزس اهکبًبر سَلیذ سَضیح دّذ.

اوتظارات پس از مطالؼٍ:
-0داًؼ آهَس هٌحٌی هزس اهکبًبر سَلیذ ٍ ٍیضگی ّبی آى را ثؾٌبعذ ٍ ثشَاًذ هزس اهکبًبر سَلیذ را ثزای دٍ کبال رعن کٌذ.
 -2ثزای ّشیٌِ فزفز اجشوبع هظبل ثیبٍرد.
-9هفَْم کبرایی در سَلیذ را ثذاًذ ٍ ثشَاًذ ًقبط کبرا ٍ ًبکبرا را در هذل هزس اهکبًبر سَلیذ هؾخـ کٌذ.

چکیدٌ وکات مُم درس در قالب جملٍ َای کًتاٌ بٍ زبان سادٌ:
* هزس اهکبًبر سَلیذ هزسی اعز کِ یک کغت ٍ کبر ثب اعشفبدُ اس هٌبثغ هَجَد هی سَاًذ سَلیذ کٌذ ٍ آًچِ کِ ًوی سَاًذ.
*الگَی هزس اهکبًبر سَلیذ یکی اس الگَّبی اقشقبدی اعز سب اس هٌبثغ کویبة سَلیذ ،حذاکظز اعشفبدُ را داؽشِ ثبؽین.
*ّ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.
*کؾَرّب ثبیذ سقوین ثگیزًذ هٌبثغ کویبة خَد را چگًَِ ثزای سَلیذ کبالّبی هخشلف اخشقبؿ دٌّذ
*هزس اهکبًبر سَلیذ ثِ هب ایي اهکبى را هی دّذ سب ّشیٌِ فزفز یک ؽزکز یب کؾَر را سهبًی کِ ثیؼ اس یک کبال سَلیذ
هی کٌذ سقَر کٌین .آًچِ اس سَلیذػ هی کبّذ ّشیٌِ فزفز افشایؼ سَلیذ کبالی دیگز هی ثبؽذ.
*ٍقشی سَلیذ ًبکبرا ثبؽذ ثب اعشفبدُ ثْیٌِ اس هٌبثغ هی سَاًین حذاقل اس یک کبال یب خذهز ثیؾشز سَلیذ کٌین ثذٍى کبّؼ
سَلیذ کبالی دیگز.

تًضیح خالصٍ:
الگً ً 2وبیؾی عبدُ اس یک ٍاقؼیز دیچیذُ اعز هظل ًقؾِ راُ ّب ،در الگَّب جشییبر ٍجَد ًذارد ٍ فقظ ثز آًچِ
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.
هزس اهکبًبر سَلیذ ثیبًگز حذاکظز هیشاى سَلیذ هظال دٍ کبالی  y ٍ xاعز کِ هی سَاى ثب اؽشغبل کبهل ٍ ثِ کبرگیزی ػَاهل
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
هخشقبر هقؼز اعز سیزا ّز ػبهل سَلیذ در سَلیذ کبالیی سخقـ دارد ٍ اگز سَلیذ یک کبال کن ؽَد سَلیذ کبالی دیگز ثِ
ّوبى اًذاسُ افشایؼ ًوی یبثذ ٍ کوشز افشایؼ هی یبثذ.
ثب سَجِ ثِ جذٍل سیزّ ،زیک اس ًقبط دادُ ؽذُ را رٍی هحَر هخشقبر دیذا هیکٌین ثب اسقبل ًقبط ،هٌحٌی هزس اهکبًبر
سَلیذ ثِ دعز هی آیذ.

تحلیل ومًدار:
ایي ؽزکز فقظ دٌیز ٍ هبعز سَلیذ هی کٌذ ،ثِ خغی کِ اس ًقغِ الف سب ًقغِ ٍ کؾیذُ ؽذُ اعز هٌحٌی هزس اهکبًبر
سَلیذ گفشِ هی ؽَد.
ًقغِ الف 2ؽزکز ّوِ هٌبثغ خَد را ثزای سَلیذ  0111ثغشِ دٌیز ثِ کبر هی گیزد ٍاهکبى سَلیذ هبعز ٍجَد ًذارد.
ًقغِ ٍ 2ؽزکز ّوِ هٌبثغ خَد را ثزای سَلیذ  011عغل هبعز ثِ کبر هی گیزد ٍاهکبى سَلیذ دٌیز ٍجَد ًذارد.
ًقغِ د 001 2ثغشِ دٌیز ٍ  911عغل هبعز سَلیذ هی ؽَد کِ سقغین ثٌذی هٌبعجی ثزای سَلیذ ّز دٍ کبال فَرر گزفشِ
اعزّ( .وچٌیي ًقغِ ُ ًیش سقغین ثٌذی هٌبعجی ثزای سَلیذ ّز دٍ کبال فَرر گزفشِ اعز)
ًقغِ س 2سیز هزس اهکبًبر سَلیذ قزار دارد ٍ ًقغِ ًبکبرا اعز سیزا ؽزکز هٌبثغ هَجَد ثقَرر ثْیٌِ اعشفبدُ ًکزدُ اعز.
ًقغِ ح 2ثب سَجِ ثِ هٌبثغ هَجَد ثزای ؽزکز قبثل دعشزط ًیغز سیزا هٌبثغ کبفی ثزای سَلیذ ّوشهبى  011ثغشِ دٌیز

ٍ  011عغل هبعز ٍجَد ًذارد.

وکتٍ َا:
اگز هٌبثغ ٍ ػَاهل سَلیذ افشایؼ یبثذ هظال ًیزٍی کبر جذیذ اعشخذام ؽَد یب هَاد اٍلیِ ثیؾشزی خزیذاری ؽَد ،هٌحٌی
اهکبًبر سَلیذ ثِ عوز ثبال ٍ راعز هٌشقل هی ؽَد.
اگز رٍی ّز یک اس ًقبط هزس هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ قزار ثگیزین سَلیذ ثْیٌِ اعز یؼٌی ثب اعشفبدُ اس هٌبثغ هحذٍد ثیؾشزیي
هیشاى سَلیذ فَرر هی گیزد ٍ دارای کبرایی هی ثبؽین سیزا حذاقل اس یک کبال یب خذهز ثیؾشز سَلیذ ؽذُ اعز.
ً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.
َسیىٍ فرصت اجتماع :ثزای داؽشي ثزخی کبالّب ثبیذ ثذذیزین کِ اس ثزخی کبالّب یب خذهبر دیگز کوشز داؽشِ ثبؽین
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:
اگز ؽزکشی دٍ کبالی  y ٍxرا ثب هٌبثغ هَجَد سَلیذ کٌذ ثزای داؽشي سَلیذ ثیؾشز کبالی  xثبیذ اس هقذاری اس سَلیذ y
فزف ًظز کٌذ کِ ّ yبی اس دعز رفشِّ ،شیٌِ فزفز داؽشي  xثیؾشز هی ثبؽذ.
هظبل 2ثب سَجِ ثِ جذٍل ٍ ًوَدار ففحِ  93کشبة هی خَاّین ثجیٌین ّشیٌِ فزفز سَلیذ  201ثغشِ دٌیز ثیؾشز چیغز؟
ثزای سَلیذ دٌیز ثیؾشز السم اعز کِ ؽزکز ثز رٍی هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثِ عوز ثبال ٍ چخ هٌشقل ؽَد کِ ثب سَجِ ثِ
جذٍل اس ًقغِ ُ ثِ د هٌشقل هی ؽَد ٍ  201ثغشِ دٌیز ثیؾشز سَلیذ هی کٌذ ٍ چَى هٌبثغ هحذٍد اعز ثبیذ هبعز
کوشزی سَلیذ کٌذ یؼٌی ثِ جبی  011عغل هبعز  911عغل سَلیذ کٌذ .ثِ ػجبرسی ّشیٌِ فزفز سَلیذ  201ثغشِ دٌیز
ثیؾشز اس دعز دادى سَلیذ  011عغل هبعز اعز.
تؼریف کارایی :ػجبرر اعز اس اًجبم درعز کبرّب (دیشز دراکز) ،یب در سؼزیفی دیگز کبرایی کیفیز رعیذى ثِ هجوَػِ ای اس
اّذاف هی ثبؽذ ،در فَرسی یک سَلیذ کٌٌذُ کبرا اعز کِ ثشَاًذ ثِ سوبم ّذف ّبی سَلیذی دعز یبثذ.

يیژگی َای اقتصاد کارا:
ّ-0ز فزفشی را ثزای اعشفبدُ ثْشز اس هٌبثغ هحذٍد ثِ کبر هی گیزد ثذٍى آًکِ ٍضغ دیگزاى ثذسز ؽَد.
 -2اس هٌبثغ خَیؼ ثیؾشزیي اعشفبدُ را هی ثزد.
-9حذاقل ثیؼ اس یک کبال یب خذهز را در اخشیبر هزدم قزار هی دّذ ثذٍى ایٌکِ سَلیذ کبال یب خذهشی دیگز را کبّؼ دّذ.

يیژگی َای اقتصاد واکارا:
ً-0قبط سَلیذی در سیز هزس اهکبًبر سَلیذ قزار دارًذ
ً-2ؾبى هی دّذ اقشقبد اس حذاکظز هٌبثغ اعشفبدُ ًکزدُ اعز ٍ ثب هٌبثغ هَجَد حذاقل هی سَاًغز اس یک کبال ثیؾشز سَلیذ
کٌذ ثذٍى ایٌکِ سَلیذ کبال یب خذهز دیگز کن ؽَد.

هظبل 2فزك هی کٌین کؾَی اس سوبم هٌبثؼؼ ثزای سَلیذ کبالی سیؾزر ٍ خذهبر اسقبل کبثل ایٌشزًز ثِ هٌبسل اعشفبدُ
هی کٌذ.
ًکشِ 2یک کبرگز ثزای اسقبل ایٌشزًز ثِ ّز خبًِ کبفی اعز.

تحلیل ومًدار:
ًقغِ الف 2اگز دٍ کبرگز ثغَر ّوشهبى ثزای اسقبل ایٌشزًز ثِ ّز خبًِ فزعشبدُ ؽًَذ 011 ،خبًِ خذهبر رعبًی هی ؽَد ٍ
 0111سیؾزر سَلیذ هی ؽَد .چَى ایي ًقغِ در سیز هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ قزار دارد ًبکبرا اعز ٍ ًؾبى هی دّذ اقشقبد
کؾَر اس حذاکظز هٌبثؼؼ اعشفبدُ ًکزدُ اعز.
ًقغِ د 2اگز دٍ کبرگز ثغَر جذاگبًِ ثزای اسقبل ایٌشزًز ثِ خبًِ ّبی هخشلف فزعشبدُ ؽًَذ اقشقبد کؾَر اس ًقغِ الف ثِ د
جبثجب هی ؽَد کِ در ًقغِ د  111اسقبل ایٌشزًز اًجبم هی ؽَد کِ 011سب افشایؼ هی یبثذ ٍ سَلیذ سیؾزر  011ػذد ٍ
سغییزی ًوی کٌذ ٍ ًقغِ ای کبرا اعز ٍ ثز رٍی هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ قزار دارد.
ًقغِ ة 2اگز اس دٍ کبرگز یکی ثزای اسقبل ایٌشزًز فزعشبدُ ؽَد ٍ دیگزی ثزای سَلیذ سیؾزر ثِ کبر گزفشِ ؽَد اقشقبد
کؾَر اس ًقغِ الف ثِ ة هٌشقل هی ؽَد کِ سَلیذ سیؾزر ثِ  0011ػذد هیزعذ ٍ 011سب افشایؼ هی یبثذ ٍ خذهبر اسقبل
ایٌشزًز  011خبًِ ٍ طبثز هی هبًذً ،قغِ ة کبرا اعز.
ًقغِ ع 2کبرگز دٍم هی سَاًذ ًیوی اس رٍس را ثِ اسقبل کبثل ایٌشزًز ثذزداسد ٍ ًیوی دیگز اس رٍس در کبرگبُ سَلیذ سیؾزر کبر
کٌذ در ایي فَرر اقشقبد کؾَر اس ًقغِ الف ثِ ع هٌشقل هی ؽَد یؼٌی ّن سؼذاد ثیؾشزی سیؾزر سَلیذ هی ؽَد ٍ ّن
خبًِ ّبی ثیؾشزی ثِ ایٌشزًز ٍفل هی ؽَد.

فؼالیت صفحٍ  :03فزك هؼکَط یؼٌی ثذُ -ثغشبى سَلیذ هبعز ثیؾشز ٍ حزکز اس ًقغِ ع ثِ د را سحلیل کٌیذ.
(ثب سَجِ ثِ ًوَدار ٍ جذٍل ففحِ )93
دبعخ 2ثزای سَلیذ  011عغل هبعز ثیؾشز ًیبس اعز کِ ؽزکز رٍی هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثِ عوز راعز ٍ دبییي جبثجب
ؽَد ٍ اس ًقغِ ع ثِ د ثزٍد ،در ایي ًقغِ  001ثغشِ دٌیز سَلیذ هی کٌذ کِ ًغجز ثِ ًقغِ ع  211ثغشِ کوشز اعز ثِ
ػجبرر دیگز ّشیٌِ فزفز  011عغل هبعز ثیؾشز اس دعز رفشي سَلیذ  211ثغشِ دٌیز کوشز اعز.

تمریه َای پایان درس:

-0ثب سَجِ ثِ هزس اهکبًبر ًوَدار ثبال ّز کذام اس ؽزایظ سیز ثِ کذام یک اس هَارد 2اًشقبل هزس اهکبًبر سَلیذ ،جبثجب ؽذى در
عَل هزس اهکبًبر یب ثذٍى سغییز اؽبرُ هی کٌذ؟
الف -سؼذاد کبرگزاى سَلیذ کٌٌذُ کَد سیغشی افشایؼ هی یبثذ.
دبعخ 2کبرگزاى هَجَد در کبرگبُ ثیؾشز ثِ قغوز سَلیذ کَد سیغشی هی رًٍذ ثٌبثزیي ثز رٍی هزس اهکبًبر سَلیذ ثِ عوز
ًقبط ثبال ٍ چخ هٌشقل هی ؽَد ( ًقبعی هبًٌذ ع ٍ ة )

ًکشِ 2اگز 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.
هقذار کَد سیغشی

هقذار عن سیغشی

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

دبعخ 2ثب افشایؼ سقبضبی هؾشزیبى ثزای عن ثیؾشز ،رٍی هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثِ عوز ًقبط دبییي حزکز
هی کٌذ سب عن ثیؾشزی سَلیذ کٌٌذ.
ح-ثؼضی اس کبرگزاى خظ سَلیذ عن سیغشی،در حبل حبضز ثیکبرًذ.
دبعخ 2ثیکبری کبرگزاى سَلیذ عن ثبػض هی ؽَد در سیز هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ قزار ثگیزین ٍ اس ّوِ هٌبثغ
هَجَد اعشفبدُ ًؾذُ اعز ٍ ػذم کبرایی ٍ اسالف هٌبثغ ٍجَد دارد(.ثذٍى سغییز)
ر-هٌبثغ ٍ هَاد اٍلیِ جذیذ ایي اجبسُ را ثِ ؽزکز هی دٌّذ سب ّز دٍ هحقَل ،ثِ هقذار ثیؾشزی سَلیذ ؽَد.
دبعخٍ 2رٍد هٌبثغ جذیذ ثِ ؽزکز کِ سَلیذ ّز دٍ هحقَل را افشایؼ هی دّذ ثبػض اًشقبل هٌحٌی اهکبًبر
سَلیذ ثغَر هَاسی ثِ عوز ثبال ٍ راعز هی ؽَد.
هقذار کَد سیغشی

هقذار عن سیغشی

ص-یک فٌبٍری جذیذ ،هٌبثغ هَجَد ثزای سَلیذ ّز دٍ هحقَل را افشایؼ هی دّذ.
دبعخّ 2وبًٌذ هَرد (ر) چَى هٌبثغ هَجَد ثزای سَلیذ ّز دٍ کبال افشایؼ یبفشِ هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ثِ
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.

-2ثب سَجِ ثِ ًوَدار ثِ عَاالر دبعخ دّیذ.

الف -چٌذ ٍاحذ کزُ در ًقغِ ٍ سَلیذ ؽذُ اعز؟ (  011سي ) ،چِ سؼذاد اعلحِ در ایي ًقغِ سَلیذ ؽذُ اعز؟ ( ففز)
ة -چٌذ ٍاحذ کزُ در ًقغِ الف سَلیذ ؽذُ اعز؟ ( ففز ) ،چِ سؼذاد اعلحِ در ایي ًقغِ سَلیذ ؽذُ اعز؟ ( ٍ0111احذ)
ح-ثب جبثِ جب ؽذى اس ًقغِ ٍ ثِ ًقغِ ُ چِ سؼذاد اعلحِ ثیؾشزی سَلیذ هی ؽَد؟ ٍ 911احذ
ر-چقذر کزُ کوشزی در ًقغِ ُ ًغجز ثِ ًقغِ ٍ سَلیذ ؽذُ اعز؟  011سي
ص-چزا سَلیذ در ًقغِ س ًبکبرا اعز؟ ثِ دلیل ایٌکِ در سیز هزس اهکبًبر سَلیذ قزار دارد اس ّوِ هٌبثغ سَلیذ اعشفبدُ ًکزدُ
اعز ٍ هی سَاًذ ثب هٌبثغ هَجَد حذاقل اس یک کبال ثیؾشز سَلیذ کٌذ.
ع-چزا دعشیبثی ثِ ًقغِ ح غیز هوکي اعز؟ سیزا هٌبثغ کبفی ثزای سَلیذ در عغح ًقغِ ح را ًذارین .در فَرسی کِ هٌبثغ
افشایؼ یبثذ یب سکٌَلَصی دیؾزفز کٌذ هی سَاًین ثِ ًقبط ثبالسز اس هزس اهکبًبر سَلیذ دعز دیذا کٌین.
چ-اگز هزس اهکبًبر سَلیذ یک خظ راعز ثب ؽیت هٌفی ثَد ،آیب ثبس ّن قبًَى افشایؼ ّشیٌِ فزفز ٍجَد داؽز؟ خیز ،دلیل
هقؼز ثَدى هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ ًغجز ثِ هجذا ایي اعز کِ ّز ػبهل سَلیذ در سَلیذ کبالیی سخقـ دارد ّزچِ سَلیذ یک
کبال افشایؼ هی یبثذ ّشیٌِ فزفز سَلیذ کبالی دیگز ثیؾشز هی ؽَد ثِ ػجبرر دیگز ثب سَلیذ یک ٍاحذ ثیؾشز اس یک
کبال ،سَلیذ ثیؾشز اس یک ٍاحذ را ثزای کبالی دیگز اس دعز هی دّین ( .سَلیذار یب کبرثز ّغشٌذ یب عزهبیِ ثز)
ح-درکجبی هزس اهکبًبر سَلیذ در ًوَدار قزار ثگیزین سب درحبلز کبرایی ثبؽین؟ ّزیک اسًقبط رٍی هٌحٌی هزس اهکبًبر سَلیذ

تحلیل کىید:
چگًَِ هی سَاى ثز رٍی هٌحٌی هزس اهکبًبر سَلیذ ،سخقیـ ثْیٌِ ٍ اًشخبة کبرا را ًؾبى داد؟
 -0ثزای کبرایی ثبیذ اس ّوِ هٌبثغ سَلیذ اعشفبدُ ؽَد.
 -2ثبیذ اس ّوِ هٌبثغ هَرد اعشفبدُ ثِ فَرر کبرا ثْزُ ثزداری ؽَد.
ٍ -9قشی هٌبثغ ثِ فَرر کبرا اعشفبدُ هی ؽَد ًیبسّبی هقزف کٌٌذُ ًیش در ًظز گزفشِ ؽَد.
 -0سخقیـ ثْیٌِ هٌبثغ فَرر گیزد.
 -0ثبیذ رٍی ًقبط هٌحٌی اهکبًبر سَلیذ سَلیذ کٌین سب اًشخبة ثْیٌِ ٍ کبرا ثبؽذ.

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

پایان

محتوای نوشتاری

به نام خدا

فصل دوم

کتاب ا قتصاد

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

درس پنجم

سال تحصیلی

دفتر آموزش متوسطه نظری

بازارچیست وچگونه عمل

1399-1400

دبیرخانه راهبری درس اقتصاد
تولید شده در استان سیستان و بلوچستان

می کند؟
نام طراح:مظفری

عنوان  /موضوع:

اهداف یادگیری:
-1آشنایی با بازیگران عرصه ی اقتصاد-2چرخه ی فعالیت های اقتصادی را درک کند
-3درک مفهوم بازار-4آشنایی با مفهوم تقاضا و عرضه وچگونگی رسم منحنی های عرضه و تقاضا
 -5چگونگی تعادل در بازار را درک میکند

انتظارات پس از مطالعه:
 بازیگرهای صحنه اقتصاد را می شناسد.
 ارتﺒاط میان فروشندﮔان وخریداران در اقتصاد چیست.
 می داندارتﺒاط بین خانوارها وبنگاه ها در اقتصاد چگونه است.
 مقدار و قیمت تعادلی در بازار را محاسﺒه کند.
 محاسﺒﮫ مقدار و قیمتتعادلی در بازار

__________________
نکات مهم درس :
بازیگران مهم اقتصاد(( بنگاه،خانوار))-قانون تقاضا – عوامل مؤثر بر تقاضا-منحنی تقاضا-عرضه چیست و عوامل
مؤثر بر عرضه و منحنی عرضه-تعادل در بازار-قیمت و مقدارتعادلی

توضیح خالصه:
دو گروه از مهمترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد:

 -1خانوارها

 -2بنگاه ها

-1خانوارها:
خانوارھا در دو ﺣالت در اقتصاد مﺸارکت می کنند:
*خانوارها زمین نیروی کار سرمایﮫ و کارآفرینی را برای تولید کاﻻھا و خدمات اراﺋﮫ می کنند(صاﺣب و مالک عوامل
تولید)
**خانوارها کاﻻهاو خدمات مورد نیاز را از بنگاه هاخریداری می کنند(خریدار محصوﻻت بنگاههاهستند).

_2بنگاهها
بنگاه در اقتصاد همان چیزی است که مردم معموﻻ آن را با عنوان کسب و کار می شناسند .شامل  :مزارع
کﺸاورزی ،فروشگاهها کسب و کارهای خویش فرما مثل پیرایﺸگری ،نقﺸه کﺸی و معماری ساختمان یا شرکت ها و
کارﮔاهها و کارخانه های تولیدی می شود.
بنگاهها به دو صورت در اقتصاد نقش دارند :
عوامل تولید را از خانوارها می خرند یا

کاﻻ یا خدمات مورد نیاز خانوارها را تولید

اجاره می کنند

کرده و کسب درآمد می کنند

جریان چرخشی ساده
4

مسیر شماره( )1

4
3

3

جهت فلش ازسمت خانوار به
طرف بنگاه است) یعنی بنگاهها،
عوامل تولید مثل زمین سرمایه،
نیروی کار را از خانوارها می ﮔیرند

1
2

1
2

مسیر شماره( )2
در مقابل بکارﮔیری عوامل تولید ،بنگاهها به خانوارها پول میدهندیعنی به خانوارها برای بکار ﮔیری(منابع طﺒیعی)
اجاره یا قیمت آن را میپردازدو برای بکارﮔیری سرمایه بهره یا سود آن را به خانواده ها پرداخت کرده و یا برای
بکارﮔیری نیروی انسانی مزد یا ﺣقوق پرداخت می کنند ( .از یک سودرآمد برای خانوارها محسوب میﺸود و از
طرفی هزینه ای برای بنگاههادارد برای بکارﮔرفتن عوامل تولید)

مسیر شماره ()3
(جهت فلش از سمت بنگاه به خانوارها) یعنی بنگاهها کاﻻ و خدمات مورد نیاز خانوارها را تولید و عرضه می کنند تا
مورد استفاده ی خانوار ها قرار بگیرد.

مسیر شماره ()4
پولی را که خانوارها در مقابل عوامل تولید ﮔرفته اند(درآمد) ﺣاﻻ باید صرف خرید کاﻻ و خدمات مورد نیاز خود از
بنگاهها کنند (درآمدی برای بنگاههاو هزینه برای خانوارهاست).

بازار
بازار چیست؟ به مجموعه خریداران (تقاضا یا خانوارها) و فروشندﮔان (عرضه کنندﮔان یا بنگاهها) در هر جایی بازار
ﮔفته می شود.
*اما در اقتصاد بازار لزومأ مکان خاصی نیست،
* بازار به ارتﺒاط مجموعه خریداران و فروشندﮔان کاﻻ و خدمات وبه هر جایی اطالق می شود.
*منظور همان ارتﺒاط بین خریداران و فروشندﮔان است که به دو صورت ﺣضوری وغیرﺣضوری می باشد
غیر ﺣضوری و مجازی مثل زمانی که با تلفن و از پﺸت میز کاﻻ یا خدمتی را سفارش می دهید یا خرید اینترنتی
می کنید.
پس در واقع بازار دو بخش دارد :
الف) خریداران ،منظور از خریداران همان خانوارها است که مصرف کننده کاﻻ و خدمات هستند و تقاضاکننده هم
نامیده میﺸود.
ب) فروشندﮔان ،منظور از فروشندﮔان همان بنگاه ها است که تولید کننده کاﻻ و خدمات هستند و عرضه کننده هم
نامیده میﺸوند

خریداران یا تقاضاکنندگان و فرآیند تصمیم گیری آنها
خریداران ،خانوارهایی هستند که کاﻻ یا خدمات را می خرند؛ یعنی تقاضا می کنند و با مﺸاهده تغییر در شرایط بازار
عکس العمل نﺸان داده و متناسب باتغییرات ایجاد شده تصمیمات متفاوتی را می ﮔیرند.
عوامل مؤثر بر تصمیم مصرف کنندگان در مورد خریدکاال:
-1قیمت کاﻻ (مهمترین عامل)  -2در آمد  -3قیمت سایر کاﻻها  -4سلیقه ،مد -5انتظارات آینده
-1قیمت کاال:
همانطور که در نمودار می بینید که در پایین ترین قیمت یعنی قیمت صفر ،یعنی وقتی کاﻻ مجانی است مقدار تقاضا
به باﻻترین ﺣد خود یعنی  16می رسد و هر چه قیمت بیﺸتر می شود مثال 1000تقاضا برای بستنی(کاﻻ) کمتر شده
(11عدد)تا جایی که در قیمت  3000تومان ،یعنی وقتی قیمت در بیﺸترین ﺣالت است و کاﻻ ﮔران است ،هیچ تقاضایی
برای آن وجود ندارد.

پس می توان ﮔفت بین مقدار تقاضا ی یک کاﻻو قیمت آن رابطه عکس وجود دارد :یعنی

تقاضا

قیمت

با

قیمت

و با

تقاضا

پس با افزایش قیمت مقدار تقاضا کاهش وبا کاهش قیمت میزان تقاضا افزایش می یابد به این رابطه قانون تقاضا
میگویند.

قیمت

تقاضای

ردیف

بستنی

بستنی

A

0

16

B

500

14

C

1000

11

D

1500

8

E

2000

5

F

2500

2

G

3000

0

قیمت را با p

مخفف price

ومقدار را با Q

مخفف Quantity

تقاضا را با D

مخفف Demand

Dمنحنی تقاضا

نمایش می دهند.

-2درآمد:
تصور کنید که قیمت بستنی تغییری نکرده ،ولی درآمد شما دو برابر شده است .در این صورت مقدار خریدتان از
بستنی چه تغییری می کند؟
کاﻻ به صورت مستقیم با درآمد ارتﺒاط دارد؛ افزایش در درآمد سﺒب افزایش در مقدار تقاضا می شودو کاهش در
درآمد سﺒب کاهش در تقاضا می شود(.کاالی عادی)
الﺒته با افزایش در آمد ،مصرف و تقاضای هر کاالیی افزایش نمی یابد

بعضی کاﻻها هستند که ،کاﻻی پست نامیده می شود یعنی:
کاﻻیی که با افزایش درآمد ،تقاضا و مصرف آن کاهش می یابد( .درآمد و تقاضا رابطه ای عکس با هم دارند)مثال:
خانواده ای را در نظر بگیرید که درآمد بسیار ناچیزی دارد .این خانواده مجﺒور است با درآمد کمی که دارد از برنج
نامرغوب مصرف کند .اﮔر درآمد خانواده افزایش یابد یعنی دو برابر شود دیگر مجﺒور نیست برنج نامرغوب استفاده
کند و به جای آن برنج باکیفیت تری می خرد .پس تقاضای او برای برنج نامرغوب  ،کاهش می یابد زیرا درآمدشان
افزایش یافته پس برنج نامرغوب در این ﺣالت کاﻻیی پست محسوب می شود.
کاالی معمولی:
با افزایش درآمد تقاضابرای کاﻻ ی معمولی افزایش

ومنحنی تقاضا به سمت راست منتقل می شود

وبا کاهش درآمد تقاضابرای کاﻻی معمولی کاهش یافته ومنحنی تقاضابه سمت چپ منتقل می شود.
رابطه ی مستقیم بین درآمد و تقاضا در کاﻻی معمولی وجود دارد
کاالی پست:
با افزایش درآمد تقاضابرای کاﻻی پست کاهش ومنحنی تقاضابه سمت چپ منتقل می شود.
وبا کاهش درآمد تقاضا برای کاﻻی پست افزایش یافته و منحنی تقاضا به سمت راست منتقل می شود .
بین درآمد و تقاضا برای کاﻻی پست رابطه ی عکس وجود دارد.

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

کاالی مکمل:
کاﻻهای مکمل به کاﻻهایی ﮔفته می شود که کامل کننده ی هم وهمراه با هم مصرف می شوند مثل قند و چای،
مسواک و خمیر دندان بنزین و خودرو پس با افزایش قیمت کاﻻهای مکمل ،باعث کاهش میزان تقاضا برای کاﻻی
دیگر می شود و بالعکس
کاالی جانشین:
کاﻻهایی هستند که با تغییرات قیمت می توانند جایگزین یکدیگرشوند.
مثل ﮔوشت سفید و ﮔوشت قرمز اﮔر قیمت ﮔوشت قرمز افزایش یابد تقاضا برای ﮔوشت سفید زیاد می شود و
منحنی تقاضا برای ﮔوشت سفید به سمت راست منتقل می شود و برعکس
سلیقه:
سلیقه در طول زمان تغییر می کند .اﮔر تغییر سلیقه با افزایش مصرف یک کاﻻ همراه باشد منحنی تقاضا
به سمت راست و اﮔر تغییر سلیقه در جهت کاهش مصرف یک کاﻻ باشد منحنی تقاضا به سمت چپ منتقل می
شود .مثال چیزهایی که مد میﺸوند ﺣتی بدون تغییر قیمت ،مقدار تقاضای آنها بیﺸتر می شود
انتظارات:
اﮔر مردم انتظار افزایش قیمت ها را در آینده داشته باشند ،پس امروز تصمیم میگیرندو اقدام به تقاضا می کنند و
یا درباره ی خرید آن تصمیم می ﮔیرند (مثال پیش بینی می کنند و انتظار دارند روغن یا برنج ﮔران میﺸود پس
اﻻن شروع به خریدن میکنند)پس این انتظار برای افزایش قیمت ها ،منحنی تقاضا را به سمت راست منتقل می
کند و برعکس
قیمت به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف:
اﮔر سیاست ﮔذاران یک کﺸور تصمیم بگیرند که مصرف یک کاﻻی خاص  -مثل سیگار  -توسط مردم کمتر شود از
دو راه می توانند این تقاضا را کاهش دهند :
 -1آﮔاه سازی مردم به زیان های کﺸیدن سیگار.
 - 2با باﻻبردن قیمت کاﻻ از طریق وضع مالیات بر سیگار (وقتی مالیات برای خرید یک کاﻻ افزایش میابد قیمت آن
افزایش یافته پس مردم کم تر آن کاﻻ را تقاضا و مصرف می کنند.
فروشندگان یا عرضه کنندگان و فرایند تصمیم گیری آنها
سمت دیگر بازار  ،فروشندﮔان هستند که همان بنگاه های اراﺋه کننده کاﻻ یا خدمات و نیز عوامل فروش آنها
هستند و نقش عرضه کننده رادر بازار برعهده دارند.
بین قیمت یک کاﻻ و مقدار عرضه آن ،رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش قیمت ،مقدار عرضه نیز افزایش
می یابد ( چرا که تولید کننده به دنﺒال سود بیﺸتر است)و برعکس.

واکنش تولید کنندﮔان در برابر تغییرات قیمت :
-1با افزایش قیمت یک کاﻻ مقدار عرضه آن کاﻻ افزایش می یابد (.چرا که در این ﺣالت تولید کننده سود بیﺸتری
را کسب میکند)
_2با کاهش قیمت یک کاﻻ مقدار عرضه آن کاﻻ نیز کاهش می یابد.
به رابطه مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه« ،قانون عرضه» ﮔفته می شود یعنی با افزایش قیمت مقدار عرضه بیﺸتر
می شود و برعکس
ردیف

ترسیم منحنی عرضه:

قیمت

تقاضای

بستنی

بستنی

A

0

0

B

500

2

اعداد جدول را از کوچک به بزرگ روی محورها مینویسیم دقت

C

1000

5

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

D

1500

8

E

2000

11

F

2500

14

G

3000

16

منحنی عرضه

برای ترسیم این منحنی ابتدا یک دستگاه مختصات رسم کرده و

قیمت
P

S

اعداد مربوط به قیمت نوشته شود اﮔر مختصات اعداد درهرردیف

2500

از جدول را برروی دستگاه مختصات مﺸخص کنیم نقاطی را ایجاد

2000

میکند ازاتصال نقاط ایجاد شده روی دستگاه منحنی عرضه
بدست می آید که با

Sنﺸان می دهند

1000

Q

مقداربستنی

منحنی عرضه را با  Sنﺸان میدهند مخفف کلمه ی SUPPLY

درقیمت صفرکمترین قیمت،مقدارعرضه صفر میﺸود وهیچ کاﻻیی تولید نمی شود( چون تولید کننده به
دنﺒال سود است) ودرقیمت 1000مقدار عرضه کاﻻ  5می شود درقیمت2500مقدار کاﻻی تولیدی14عددمیﺒاشدودر
باﻻترین قیمت یعنی  3000بیﺸترین تولید خود را تولیدکننده دارد یعنی  16عدد
نکته :با افزایش قیمت عرضه بیﺸتر و با کاهش قیمت عرضه کاهش می یابد یعنی منحنی عرضه صعودی است
** هزینه های تولید (قیمت عوامل تولید)
رابطه بین هزینه های تولید کاﻻ یا خدمات و عرضة بنگاه ،یک رابطه عکس است
اﮔر هزینه های تولید افزایش یابد
اﮔر هزینه های تولید کاهش یابد

عرضة بنگاه کاهش می یابد.
عرضه بنگاه افزایش می یابد

پس رابطه ی بین هزینه های تولید و عرضه ی تولید  ،رابطه ای معکوس است

*اﮔرقیمت شیر که ماده اولیه و مهم تولید بستنی است ﮔران بﺸود تولید کننده بستنی کمتر تولید میکندزیرا
هزینه تمام شده برای تولید بستنی بیﺸتر شده و برعکس اﮔر ماده اولیه بستنی ارزان شودبدلیل کاهش هزینه ی
تولید تولید کننده بیﺸتر تولید می کند
* اﮔر در تکنولوژی به کار ﮔرفته شده در تولید ،تغییراتی ایجاد شود (مثال دستگاهی اختراع بﺸود که بتواند با تعداد
کارﮔر کمتر و با سرعت بیﺸتر بستنی تولید کند) عرضه و تولید بنگاه بیﺸتر می شود.
زیرا این تغییرات باعث کاهش هزینه های تولید می شود،
نکته  -ابداعات و اختراعات با عث کاهش هزینه ها ی تولیدمی شود ،پس مقدار تولید و عرضه افزایش می یابد.
اﮔرهزینه های تولید کاهش یابد،منحنی عرضة کاﻻ به سمت راست منتقل
میﺸود(عرضه زیاد می شود)

اﮔر،هزینه های تولید افزایش یابد،منحنی عرضة کاﻻ به سمت چپ منتقل می
شود)
تعادل در بازار

قیمت
تعادلی

قیمت

تقاضای

عرضة

بستنی

بستنی

بستنی

0

16

0

A

500

14

2

B

1000

11

5

C

1500

8

8

D

2000

5

11

E

2500

2

14

F

3000

0

16

G

کمبود عرضه
یامازاد تقاضا

مقدار
تعادلی

نقطه تعادلی

مازاد عرضه یا
کمبود تقاضا

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

اﮔر مقدار کاﻻیی که تولیدکنندﮔان تولید کرده اند برابر با مقدار کاﻻیی باشد که مصرف کنندﮔان تقاضا می کنند.
بازار در وضعیت تعادلی قرار دارد)ردیف ) Dیعنی هیچ یک از تقاضاکنندﮔان بدون کاﻻ نمی مانند و هیچ
یک از تولید کنندﮔان کاﻻیی در انﺒار ندارند وهمه فروش رفته است که در این حالت تولید کننده حداکثر سود را
کسب میکند
در بازار در دو حالت عدم تعادل اتفاق می افتد:
-2افزایش قیمت از سطح قیمت تعادلی

-1کاهش قیمت از سطح قیمت تعادلی
-1عدم تعادل در بازار به دلیل کاهش قیمت:

دربعضی مواقع این ﺣالت تعادلی در بازار بهم میخورد مثال قیمت از سطح تعادلی کمتر شده پس به علت پایین آمدن
قیمت کاﻻ(،طﺒق قوانین عرضه وتقاضا) تقاضا برای کاﻻ زیاد می شود و عرضه ی کاﻻ کم شده پس همه مصرف
کنندﮔان به دلیل کمﺒود کاﻻ موفق به خرید نمی شوند یعنی در واقع با کاهش قیمت مازاد تقاضا و کمبود عرضه
را در بازار داریم (ردیف های ) C ،B، A
در قیمت پایین تر ازقیمت تعادلی با کمﺒود عرضه یا مازاد تقاضا عدم تعادل اتفاق می افتد .پس
برای رسیدن بازار به تعادل در شرایط کمبود عرضه یا مازاد تقاضا باید افزایش قیمت کاالصورت بگیرد:
چون به همه کاﻻ نرسیده پس تقاضا کنندﮔان برای بدست آوردن کاﻻ با یکدیگررقابت کرده ودرنتیجه کاﻻ را با قیمت
باﻻتر تقاضا می کنند (پس افزایش قیمت صورت میگیرد)
با افزایش قیمت کاﻻ ،از یک سو تقاضا برای خرید کاﻻ کم شده واز طرفی عرضه کنندﮔان با افزایش قیمت تولید خود
را بیﺸتر کرده تا جایی که فاصله بین عرضه و تقاضا کم شود و بازار دوباره به تعادل برسد.
-2عدم تعادل در بازار به دلیل افزایش قیمت:
زمانی که افزایش قیمت صورت بگیرد تولید کنندﮔان اقدام به تولید کاﻻی بیﺸتر میکنند از طرفی تقاضا کنندﮔان
به دلیل این افزایش قیمت کاﻻی کمتری در خواست و تقاضا می کنند پس تقاضا< عرضه
درنتیجه تولید کنندﮔان موفق به فروش مقدار اضافی کاﻻهای تولیدی خود نخواهند شد؛ پس میتوان ﮔفت در بازار
مازاد عرضه وجود داردو همچنین چون تقاضا برای خرید کاﻻی تولیدی کم شده پس با کمﺒود تقاضا در بازار هم رو
به رو هستیم .در قیمت باﻻی قیمت تعادلی کمبود تقاضایامازاد عرضه است(تقاط  )G،F، Eپس
برای رسیدن به تعادل در شرایط مازاد عرضه یا کمبود تقاضا باید کاهش قیمت کاال بصورت بگیرد:
(طﺒق قانون عرضه و تقاضا) با کاهش قیمت کاﻻ توسط تولید کنندﮔان،از یک سو مصرف کنندﮔان به تقاضای
بیﺸتر برای خرید کاﻻ ترغیب شده و تولید کنندﮔان می توانند مقدار اضافی تولید خود را به فروش برسانند و از
طرفی با کاهش قیمت تولید کننده به دلیل سود کم تولید خود را کاهش داده این کاهش قیمت تا جایی ادامه می
یابدکه فاصله بین عرضه و تقاضا از بین برود و دوباره بازار به سطح تعادل برسد
بیﺸتر بدانیم:
انواع بازارها:
 -1رقابتی

 -2انحصاری

 -3ﺣراجی (الف – مزایده ب -مناقصه)

بازار رقابتی:
*در این بازار  ،تعداد فروشندﮔان و خریداران به قدری زیاد است که ﺣضور و رفتار هر یک از عرضه کنندﮔان و
تقاضاکنندﮔان به نسﺒت کل بازار بسیار کوچک است
** هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل ﮔیری قیمت تأثیرﮔذار و به عﺒارت دیگر «قیمت ﮔذار »نیستند .مانند بازار
محصوﻻتی چون ماکارونی و رب ﮔوجه  ،انواع شوینده ها و....که معموﻻً بازار رقابتی است.
بازار انحصاری:
ﮔاه به دﻻیل طﺒیعی ،اقتصادی ،قانونی یا ﺣتی غیرقانونی ،تعداد فروشنده یا خریدار به یک یا چند نفر محدود می
شود .این وضعیت را «انحصار» می ﮔوییم (.انحصار یا در خرید است یا در فروش)
مثالً شرکت توانیر در کﺸور ما ،به دلیل طﺒیعی و شرکت های خودرویی به دﻻیل قانونی ،انحصارﮔر در فروش کاﻻی
خود به شمار می روند(فروشنده یا تولید کننده منحصر به فرد است)
.شرکت پخش و پاﻻیش فراورده های نفتی از یک سو تنها خریدار( انحصارﮔر در خرید) و از سویی دیگر تنها فروشنده
ی محصوﻻت خود هستند(انحصارﮔر در فروش)
انحصارﮔر ،قیمت ﮔذار است و خریداران در بازار انحصاری قیمت پذیرند.
انحصارﮔر غیرقانونی معموﻻً با افزایش قیمت خود به مﺸتریان و رفاه جامعه ضرر می زند؛ بنابراین دولت باید مانع
شکل ﮔیری آن و تﺒانی برخی از تولیدکنندﮔان شود.
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.
-1فروشندﮔان آثار هنری در نمایﺸگاه ها و ﺣراجی ها ،مزایده برﮔزار میکنند
 -2خریداران عمدۀ کاﻻ و خدمات( خرید دولتی) مناقصه برﮔزار می کنند.
فعالیتهای گروهی49صفحه:
دربارۀ بازار منابع تولید )جریانات نیمه پایینی نمودار( در ﮔروه خود بررسی کنید .چه چیزهایی مورد نیاز هر کدام از
طرفین است و در کدام بخش بازار در ﺣال مﺒادله است؟ سپس نتایج خود را در کنار پیکان ها یادداشت کنید و
جدول زیر را کامل کنید.
خانوارها
بنگاه
1

1

2

2

بازار عوامل تولید

مسیر شماره()1
(جهت فلش آبی رنگ که ازسمت خانوار به طرف بنگاه است) یعنی بنگاهها ،عوامل تولید مثل زمین سرمایه ،نیروی
کار را از خانوارها می ﮔیرند
مسیر شماره( ()2فلش قرمز)
برای بکارﮔیری عوامل تولید ،بنگاهها به خانوارها پول پرداخت می کنند یعنی به خانوارها برای بکار ﮔیری(منابع
طﺒیعی) اجاره یا قیمت آن را میپردازدو برای بکارﮔیری سرمایه بهره یا سود آن را به خانواده ها پرداخت کرده و یا
برای بکارﮔیری نیروی انسانی مزد یا ﺣقوق پرداخت می کنند ( .از یک طرف درآمد برای خانوارها محسوب میﺸود
به دلیل ﮔرفتن پول و از طرفی هزینه ای برای بنگاههاست بدلیل پرداخت پول به خانواده )
ردیف

عنوان

علت

1

دستمزد

دریافتی خانواده بابت فروش نیروی کار

2

اجاره

دریافتی خانوارهابابت اجاره یا خریدمحل کسب و کار

3

سود

دریافتی خانوار بابت سرمایه ﮔذاری در بنگاهها

برای تفکروتمرین،صفحه :55

قیمت (به هزار تومان)

یکی از محصوﻻتی که در کارﮔاه آقای محمدی )شرکت ایران سﺒز(
تولید می شود ،کودهای زیستی برای ﮔیاهان آپارتمانی است .قیمت و
مقدار تعادلی این محصول در نمودار زیر نﺸان داده شده است .
اخیراً هزینه های تولید افزایش یافته و مسئوﻻن کارﮔاه مجﺒور شده
اند ،قیمت محصول را 40000تومان تعیین کنند .در قیمت 40000
تومان تحلیل کنید که چه شرایطی پیش می آید و کارخانه ممکن

مقدار(به کیلو گرم)

است با چه مﺸکالتی مواجه شود؟ همچنین بیان کنید که چه اتفاقی باید برای بازار بیفتد تا قیمت و مقدار مجدداً به
وضعیت تعادلی بازﮔردد؟
درقیمت تعادلی  ،30،000مقدار عرضه و تقاضا برای کود زیستی با هم برابر است یعنی  40،000کیلو
نه کمﺒود و نه مازاد کودوجود دارد
اما با افزایش قیمت کود( از30هزار به 40هزار )

مقدار عرضه افزایش یعنی

40

50کیلوﮔرم

و مقدار تقاضا کاهش یعنی

40

30کیلوﮔرم

یعنی تولید کود زیستی  20کیلو مازاد بر تقاضا می باشد چرا که از  50کیلو تولید کود فقط برای  30کیلوی آن
مﺸتری وجود دارد ()50-30=20

ﺣال باید آقای محمدی این  20کیلو کود اضافی را در هر صورت بفروشد چرا که هزینه های نگهداری هم اضافه
شده و سود کمتری برایش می ماند پس برای فروش این مقدار باید قیمت کود را کاهش دهد تا
مصرف کنندﮔان بتوانند بخرند واز طرفی با کاهش قیمت ،عرضه و تولید کم می شود وتاجایی این روند ادامه می
یابد که دوباره بازار به تعادل برسد.
تحلیل کنید
خریداران و فروشندﮔان در بازار چگونه با یکدیگر تعامل می کنند؟
خریداران که خانوار ها هستند کاﻻ و خدمات مورد نیاز خود را از بنگاههای تولیدی خریداری می کنند و بنگاهها
منابع مورد نیاز خود برای تولید را از خانوارها اجاره یا خریداری میکنند و با یکدیگر این ﮔونه تعامل می کنند.
قیمت تعادلی چیست و اﮔر عرضه یا تقاضا بیش از قیمت تعادلی باشد چه روی می دهد؟
سطحی از قیمت که مقدار عرضه و تقاضابا هم برابر هستند و مازادیا کمﺒود عرضه یا تقاضا نداشته باشیم
اﮔر عرضه بیﺸتر از قیمت تعادلی باشد با مازاد روبه رو میﺸود و تقاضا به دلیل این افزایش قیمت با کمﺒود مواجه می
شود.
بازار چیست و چگونه مقدار و قیمت تعادلی در آن مﺸخص می شود؟
به مجموعه ی خریداران و فروشندﮔان چیزی در هرجای ممکن اطالق می شود .مﺒادﻻت در بازار ممکن است ﺣضوری
و یامجازی باشد رفتار اقتصادی عرضه کنندﮔان و تقاضا کنندﮔان در بازار در مقابل هم صورت می ﮔیرد و با هم
هماهنگ هستند ،که عامل هماهنگی  ،قیمت کاﻻ می باشد.
هر سطحی از قیمت که مقدار عرضه شده از یک کاﻻ با مقدار تقاضا شده از همان کاﻻ با یکدیگر برابر باشند  ،قیمت
تعادلی ﮔفته میﺸود وبه مقادیر برابردر عرضه و تقاضا مقدارتعادلی ﮔفته می شود(.که تنها درقیمت تعادلی این ﺣالت
وجود دارد)

محتوای نوشتاری کتاب
اقتصاد

به نام خدا
معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

فصل دوم

دفتر آموزش متوسطه نظری

درس ششم

سال تحصیلی 1399-1400

دبیرخانه راهبری درس اقتصاد

نقش دولت در اقتصادچیست؟

تولید شده در استان سیستان و بلوچستان

نام طراح :مظفری

عنوان  /موضوع:

اهداف یادگیری:
-1پی بردن به نقش دولت و وظایف آن به عنوان یکی دیگر از بازیگران درعرصه ی اقتصاد-2آشنایی با ابزارها و
منابع تأمین درآمد دولت  3اهداف اصلی گرفتن مالیات چیست - 4آشنایی با انواع مالیات ومقایسه ی آنها-5
شناخت جایگاه دولت در جریان چرخشی درآمد

انتظارات پس از مطالعه:
ودرپایان این درس:
نقش دولت را دربازاررا می داند.
راههای کسب درآ مد دولت را شناخته وتوضیح می دهد.

__________________________
نکات مهم درس :
*وظایف دولت در اقتصاد -1بهبود عملکرد بازار 2-ارائه کاالهای عمومی
* ابزارها و منابع تأمین درآمد دولت که مهمترین آن مالیات است.

*مالیات مستقیم و انواع آن
*مالیات غیرمستقیم و انواع آن
-3مالیات بر ارزش افزوده.

 -1مالیات بردرآمد-2مالیات بر دارایی
-1عوارض گمرکی و خدماتی 2-مالیات بر مصرف

خالصه درس:
عالوه برتقاضا کنندگان وعرضه کنندگان یک بازیگردیگرهم درعرصه اقتصاد وجود دارد وآن دولت است.
بازی اقتصاد نیازمند یک داور است که به آن دولت می گویند .
دولت با عملکرد درست خود می تواند تخصیص های بهینه ای برای اقتصاد به وجود آورد.
افراد برای شروع فعالیت اقتصادی بایدابتدا مجوزهای الزم را برای فعالیت اقتصادی خود از دولت بگیرند .
گرفتن مجوز از دولت بدان معنی است که افراد به دولت اجازه می دهند که بر کار آنها نظارت کند .
چرا دولت باید درفعالیت اقتصادی ما نظارت کند؟ چرا باید اجازه دهیم که دولت برکسب و کارما نظارت کند؟
فرض کنید شما درکسب و کار دارو فعالیت می کنید و کارخود را با کیفیت و تعهد کاری الزم انجام می دهید
اگررقیب شما محصوالت بی کیفیت وبا قیمت ارزان ترعرضه کند شما متضرر می شوید وباید عرصه را ترک کنید و
درنتیجه سالمت مصرف کنندگان به خطر می افتدحال دولت با حضور و با نظارت خودمی تواند
جلوی ضررهای مالی و جسمانی به مردم را بگیرد وعرصه را برای فعالیت سالم مهیا کند وهم چنین
اگرکسی برای حمل و نقل ،جاده سازی و.....زیرساخت ها پیش قدم نشود دولت باید این کار را انجام دهد .
پس میتوان گفت دولت دو وظیفه مهم در اقتصاد دارد:
 – 1بهبود عملکرد بازار

 – 2ارائه کاالهای عمومی

-1بهبود عملکرد بازار
مجموعۀ گسترده ای از قوانین و مقرراتی که توسط دولت وضع و اجرا می شود باعث :
الف) تسهیل و تشویق مبادالتی است که به نفع خریداران و فروشندگان است .
ب) جلوگیری میکنداز بروز شرایطی که به مبادالت خریداران و فروشندگان آسیب می زند .
حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط دولت سبب می شود:
** 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
اجازه نمی دهد تا زمانی که فروشنده اثبات نکند که مالک واقعی چیزی است آن را بفروشد( .مثال دریک معامله
شما ملکی را میخرید ولی بعد از مدتی معلوم میشود که این ملک توسط چند نفر دیگر هم خریده شده است ودچار
مشکل می شوید درنتیجه برای بروز این چنین مشکالتی باید دولت نظارت کافی داشته باشد)

وضع قوانین و مقررات توسط دولت
**همچنین دولت عالوه بر حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با وضع قوانین و مقرراتی سعی می کند تا
اطالعات و آگاهی های الزم که در اختیار افراد قرار می گیرد را ضمانت کندتا بتوانند با امنیت بیشتری مبادله
کنند.
مثال مالکان کسب و کاربایدبا فعالیتهایی مانند:
-1انجام آزمایشات الزم و اخذ گواهی معتبربرای عرضه محصوالت به بازار(شرکتهای غذایی و دارویی
-2دارا بودن صالحیت های الزم شغلی برای ورود افراد به مشاغل مختلف
-3تایید کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت ( که از وظایف سازمان استاندارد است)
موجب امنیت وآسودگی خاطرمصرف کننده وعملکرد بهتر بازار شوند

-2ارائه کاالهای عمومی
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
این کاالها بسیار با ارزش هستند اما هیچ کس نمی تواند این امکانات را فقط برای خودش داشته باشد .و جلوی
استفاده ی افراد از این خدمات وکاالها را بگیرد.

ابزارها ومنابع تامین مالی دولت:
دولتها برای ارائه خدمات عمومی و تهیه کاالهای ضروری نیاز به منابع درآمدی دارندکه شامل
-1مالیاتها (مهمترین منبع درآمدی دولت است )
 -2سایر درآمدهای دولت فروش دارایی های ملی مثل نفت واستقراض ازمردم
مالیاتها  :دولت برای تامین سطحی از کاالها و خدمات عمومی برای همگان از مردم مالیات می گیرد.
هدف دولت از مالیات گرفتن :
-1افزایش درآمد برای تأمین مالی اهداف و پشتیبانی از فعالیتهای دولت مانند امنیت ،دفاع ،آموزش
-2کاهش فعالیت های نامناسب و تشویق فعالیت های مطلوب
*(کاهش فعالیتهای نامناسب مثل افزایش مالیات بر تنباکو و سوخت یا مالیات بر استفاده از چوبک های غذا خوری

جهت کاهش قطع درختان،مالیات برپالستیک های تجزیه ناپذیرکه باعث آلودگی محیط زیست شده)
* تشویق فعالیتهای مناسب مثل کاهش مالیات :برای افزایش مصرف شیر یا تولید محصوالتی که با محیط زیست
سازگارند .

انواع مالیات:
-1مالیات مستقیم

 -2مالیات غیر مستقیم

مالیات مستقیم :مبلغی به عنوان مالیات از اشخاص معینی و مشخصی دریافت می شود،که به دو دسته تقسیم شده
انواع

مالیات مستقیم:
-2مالیات بر درآمد

 -1مالیات بر دارایی
اساس پرداخت مالیات

مبنای پرداخت مالیات
ثروت مؤدی یا پرداخت کننده مالیات است.

درآمد افراد وشرکت هاست (نه ثروت )

مهمترین نوع مالیات بردارایی مالیات برارث

مهمترین نوع این مالیات
مالیات بر درآمداشخاص

وقتی شخصی فوت می کند
** از هر کدام از انواع درآمدها به طور جداگانه مالیات دریافت می شود
دولت هنگام

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

انتقال به وراث

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

مالیات برداشت
می کند.

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

.
بیشتر بدانیم

اقسام مالیات بر درآمد

نوع مالیات

تعریف

مقدار مالیات

هرگونه درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و
مالیات بر درآمد
کشاورزی و دامپروری

زراعت و دامپروری ،دامداری ،پرورش ماهی ،پرورش
زنبور عسل ،صیادی ،ماهیگیری و مواردی از این

معاف از مالیات

دست
تا سطحی از درآمد )تعیین شده در
بودجه سالیانه( معاف از مالیات و
مالیات بر درآمد حقوق

درآمد ناشی از حقوق و دستمزد

مازاد بر این مبلغ و تا هفت برابر آن،
ده درصد مالیات کسر میشود .
نسبت به مازاد این مبلغ هم 20
درصد کسر می شود

مالیات بر درآمد
مشاغل

درآمد شخص حقیقی از اشتغال به مشاغل تجاری،
خدماتی و پزشکی به صورت کل فروش کاال و
خدمات پس از کسر هزینه ها
درآمدهایی مانند جایزه و معامالت بالعوض )مثل

مالیات بر درآمد اتفاقی

ال مستمر
بخشش و هبه زمینی به دیگری( که معمو ً
و تکرارشونده نیستند و به صورت اتفاقی حاصل
میگردند

مبنای مالیات اظهارنامه ای است که
باید پر کنند و تا قبل از تیرماه سال
بعد به ٴاداره امور مالیاتی محل کار
خود تسلیم نمایند
میزان مالیات و نحوه پرداخت آن،
بسته به نوع درآمد حاصله ،می
تواند متفاوت باشد
پس از کسر  25درصد از مبلغ کل

مالیات بر درآمد امالک

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

اجاره به عنوان هزینه ها و

انتقال امالک هم مشمول مالیات است

استهالکات مشمول پرداخت مالیات
خواهند شد

مالیات بر درآمد
اشخاص حقوقی

از جمع درآمد شرکت های تجاری

انواع مالیات های غیرمستقیم
مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال میشوند ،عبارتند از:
 -1حقوق و عوارض گمرکی و خدماتی  -2مالیات بر مصرف  -3مالیات بر ارزش افزوده.

مالیات غیرمستقیم :به عنوان بخشی ازقیمت کاال ازمشتری گرفته می شود،یعنی همراه با قیمت کاال پرداخت می
شود و فرد پرداخت کننده هم کسی است که آن را مصرف میکندومشخص نیست .برای مثال رب گوجه را همه ی
اقشار مردم هم کارگر وهم پزشک مصرف می کنند وهمراه با قیمت آن مالیات راهم می پردازند پس مصرف کننده
می تواند درهرسطحی ازدرآمد باشد.

 -1حقوق و عوارض گمرکی و خدماتی
مالیات هر کشور بر صادرات و واردات است که «تعرفه های گمرکی »نیز شناخته میشود
این نوع از مالیات ها ،تابع سیاست های کالن بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند
معموالً برای حمایت از صنایع داخلی وضع می شوند.
(مثال برای اینکه صنعت خودرو در کشور فرصت رشد داشته باشد روی واردات خودروهای خارجی تعرفه یا مالیات
وضع می کنند در این حالت ورود خودروهای خارجی به داخل کشور کمتر است و صنعت خودروی کشور رقیبی
ندارد و فرصت این را دارد تا پیشرفت کند.
این دسته از مالیاتهاممکن است براساس قیمت و ارزش کاالها یا براساس ویژگیها و مشخصات آنها (مانند
حجم ،وزن و ) ...تعیین و دریافت شود.

عوارض خدماتی:
انواع عوارض درج شده در قبض های شهرداری مالیات تلقی میشود .شهرداری در مقابل خدماتی که ارائه
میکند ،وجوهی مانند عوارض خودرو یا عوارض نوسازی و دفع پسماند عوارض اتوبانها و...دریافت میکند

-2مالیات بر مصرف
**مالیات بر مصرف مالیاتی است که مصرفکنندگان کاالهای خاص در زمان خرید آن کاال (بههمراه قیمت کاال)
پرداخت میکنند.
*به این ترتیب هر کس که میزان بیشتری از آن کاال مصرف کند ،درنهایت مالیات بیشتری نیز پرداخت میکند.
**این مالیات نهایتا بهوسیلهی مصرفکنندهی نهایی پرداخت میشود ،اما وظیفهی قانونی پرداخت آن به دولت
بهعهدهی تولیدکنندگان و فروشندگان است.
**مالیات بر مصرف ،انواع بسیار زیادی دارد که بارزترین نمونۀ آن در ایران ،مالیات بر مشروبات غیرالکلی ماشینی
( نوشابه های گازدار) و مالیات بر دخانیات است

 -3مالیات بر ارزش افزوده:

 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
 مالیات بر ارزش افزوده چند مرحلهای است و در مراحل مختلف (تولید ،واردات و توزیع) از هر فعال
اقتصادی به فعال اقتصادی دیگر انتقال پیدا میکند ،اما درنهایت هزینهی آن از مصرفکنندهی نهایی
دریافت میشود.
مالیاتی است که وقتی ارزشی به کاالی خرید شده اضافه شده و به فروش می رسد دریافت می شود مثالً
نجاری چوب میخرد و میز می سازد پس یعنی به آن چوب ارزش داده است.

مزایای مالیات بر ارزش افزوده
شفافیت مالیاتی بیشتر می شود
انگیزه فرار مالیاتی کمتر می شود
از مالیات گیری مضاعف پرهیز می شود (زیرامالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبلی از مالیات بر فروش بعدی کسر می شود).
نکته :کاالها و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می شوند

مالیات بر ارزش افزوده چگونه کار می کند ؟
در کشورهایی که سازوکار مالیات بر ارزش افزوده برقرار است ،کسب وکارها ،منبع مالیات را از فروش خودشان
جمع آوری کرده و آن را از طریق خرید از دیگر کسب وکارها ،پرداخت می کنند .در این شکل نشان داده شده
) بر تولید و فروش لباس  )V AT،ست که چگونه 10درصدمالیات بر ارزش افزوده بر تولید لباس عمل کرده

پارچه باف آنرا به پارچه تبدیل می کند و به

خیاط لباس را می دوزد و به قیمت

کشاورز پنبه را می رویاند و آنرا به قیمت
فروشد %باید به دولت بپردازد
استخیاطکهمی 10
خودشتومان به
مرحله ( )1کشاورز1000قیمت فروش قیمت 5000
 12000تومان به مغازه دار می فروشد
 1000تومان به پارچه باف می فروشد
مرحله ()2

مرحله ()1
 100تومان که با قیمت کاال جمع میشود پس می
 %10مالیات شده

مرحله()2

مرحله ()3
شود1100

، 500 =10%*5000

م

مغازه دار لباس را به قیمت 20000

100فروشد .
مشتری می
 *1000تومان
مالیات
10%به=
)1100قیمت
=100+1000
مرحله (4
فروش

5500= 500 +5000

پارچه باف پنبه را تبدیل به پارچه می کند با قیمت5000تومان
 %10مالیات را حساب کرده که می شود  500تومان آنرا بر قیمت فروش خود اضافه می کندپس کاال را باقیمت 5500
تومان می فروشد) .اما به جای 500تومان 400تومان مالیات می دهد ،زیرا صد تومان را کشاورزپرداخت کرده است.
پس:

500-100=400

مرحله( )3
خیاط پارچه را به لباس تبدیل می کند و با قیمت 12000تومان

1200=10%*12000
13200=1200+12000

 %10مالیات را حساب کرده که می شود  1200تومان آنرا بر قیمت فروش خود اضافه می کندپس کاال را باقیمت
 13200تومان می فروشد) .اما به جای 1200تومان مالیات 700تومان مالیات می دهد ،زیرا صد تومان را
کشاورزپرداخت کرده است400.تومان را پارچه باف پرداخته که بعداز کسر می شود:

1200-400-100=700

مرحله ()4
مغازه دارلباس را از خیاط تحویل می گیرد با قیمت 20000

2000=10%*20000

22000=2000+20000

 %10مالیات را حساب کرده که می شود  2000تومان آنرا بر قیمت فروش خود اضافه می کندپس کاال را باقیمت
 22000تومان می فروشد) .اما به جای 2000تومان مالیات 800تومان مالیات می دهد ،زیرا صد تومان را
کشاورزپرداخت کرده است400.تومان را پارچه باف پرداخته و700تومان راخیاط پرداخته که بعداز کسر می شود:
2000-) 100+400+700(=800

سایر درآمدهای دولت:
عالوه بر مالیات دولت ممکن است از فروش دارایی هایی مثل نفت درآمد
کسب کند.
بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل فروش داراییهای تجدیدناپذیری
مانند نفت و گازتأمین شده است
 -1که درآمدی پایدار نیست-2درآمد آنها با قیمت نفت در حال نوسان است
-3همچنین این منابع قابل تحریم هستند

فروش این دارایی ها نه تنها به ما بلکه به نسل های بعدی هم مربوط می شود زیرا :دارایی مثل نفت یا گاز تجدید
پذیر نیستند
بنابراین باید در راه مناسبی از آنها استفاده کرد و تنها صرف هزینه های جاری کشور نشود
همچنین دولت بخشی از درآمد سالیانه خود را از طریق ایجاد بدهی تامین می کند
یعنی از مردم قرض می گیرد یا آنها را در طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های دولت شریک می کند
جایگاه دولت در جریان چرخشی درآمد

عالوه بر دو بازیگر اصلی اقتصاد ،خانوار ها و شرکت ها
،دولت هانیزنقش وجایگاه مهمی درجریان چرخشی
درآمددارند.
بنابراین می توان گفت نمودار جریان چرخشی تعامالت بین
خانوارها و شرکت ها که در درس پنجم بررسی کردیم کامل
نیست چرا که دولت را نادیده گرفته بود.دولت هابرای
تولیدکاالوخدمات عمومی نیازبه منبع درآمدی دارندکه این درآمدهارا ازطریق مالیاتی که ازخانوارهامی
گیرندتأمین می کنند مانند(مالیات بردرآمد-مالیات بردارایی-مالیات برمصرف(وبنگاه ها)مالیات برارزش افزوده
کاالها -مالیات بردرآمدشرکت ها)
درمقابل کاالوخدمات تولیدی خودرابه خانوارهاوبنگاه هاعرضه میکنند.دولت برای تولیدکاالوخدمات نیازبه
عوامل تولیدداردکه این عوامل تولیدراازبازارعوامل تولیدتامین می کندودرمقابل به بازارعوامل تولیدپرداختی
داردکه بخشی ازدرآمدخانوارراتشکیل می دهد
همچنین دولت درجریان تولیدات خودنیازبه یک سری کاالوخدمات داردکه ازبازارمحصوالت تولیدتامین می
کندودرمقابل به بازارمحصوالت پرداختی داردکه این پرداختی بخشی ازدرآمدبنگاه راتشکیل می دهد.

دولت برای انجام نقش های مختلفی که بر عهده دارد ،خریداری مهم در بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و
خدمات است و البته با دریافت مالیات از شرکت ها و خانواده ها و پرداخت یارانه به آنها نقشی مهم در اقتصاد ایفا
می کند.

دولت با مالیاتی که از
خانوارهاوشرکتها دریافت می
کنند درآمد کسب میکنند
با دریافت مالیات از شرکت ها و خانواده ها و پرداخت یارانه
به آنها نقشی مهم در اقتصاد ایفا می کند.

فعالیت فردی در کالس صفحه 60
اگر کشوری ارتش نداشته باشد و برای خود تجهیزات دفاعی تدارک نبیند ،چه اتفاقی برایش می افتد؟ آیا دیگر
کشورها نیز به صلح و و رعایت حقوق او پایبند خواهند ماند؟ هزینه های تأمین نیروهای نظامی و تجهیزات و
امکانات مورد نیاز آنها را چگونه باید تأمین کرد؟
نمیتواند در عرصه های بین المللی و داخلی مرزهای کشور از حقوق افراد جامعه خود و مظلومان دنیا دفاع کند خیر
همیشه کشورهایی هستند که با زیادهخواهی به حقوق کشورهای ضعیف تر تعرض می کنند مخصوصا اگر کشوری
دچار ضعف دفاعی باشدزمینه ی استعمار و تسلط برآن بیشتر می شود .دولت میتواند از طریق گرفتن مالیات ها
امنیت عمومی و دفاعی را با تهیه تهیه تجهیزات و امکانات تامین کند
برای تفکر و تمرینصفحه66
 -1هریک از موارد زیر را تحلیل کنید و مشخص کنید که آیا این تغییر می تواند یک فعالیت اقتصادی را
که مشمول مالیات می شود ،تشویق یا دلسرد کند؟ پاسخ را توضیح دهید.
 دولت مالیات 1000تومانی بر بطری ها و قوطی های پالستیکی وضع می کند.
موجب کاهش مصرف مردم ازبطری هاوقوطی های پالستیکی می گرددواین امرمی تواندازتخریب وآسیب به
محیط زیست جلوگیری کند .و تشویق مردم به مصرف کاالهای تجزیه پذیر

 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.
باعث تشویق کارفرمایان به تولیدبیشترمی گردد وحتی گروه جدیدی از کارآفرینان تشویق به فعالیت جدید می
شودو در نتیجه باعث میشودزمینه اشتغال بیشتری رافراهم کند.
 دولت بر غذاهایی که حاوی سطوح باالی چربی و سطو باالیی از سدیم هستند ،مالیات اعمال می کند.
تشویق افراد جامعه به مصرف غذاهای مفید و بیخطرشده و پرهیز ازغذاهای مضری که سالمت جامعه را به خطر
میاندازد
 دولت قوانین را تغییر می دهد تا شرکت ها مالیات بیشتری
بپردازند.
باعث دلسردی کارفرمایان وتولیدکنندگان می شود.وگاهی باعث ورشکستگی شرکت های ضعیف پس
بیکاری در جامعه افزایش یافته ودولت را در کنار خود و حامی خود حس نمی کند
 دولت مالیات بر فروش خودرو های جدید را حذف می کند.
 .تشویق تولیدکنندگان جدید به تولید بیشتر و با کیفیت تر با کاهش مالیات در چنین حالتی درآمد کارخانهها
افزایش یابد و زمینه رابرای رونق تولیداین خودروهافراهم می آورد که موجب رفاه بیشتر و رسیدن به برنامهها و
اهداف پیش بینی شده میشود
 دولت نرخ مالیات امالک برای کارخانجات جدیدراکاهش می دهد.
این باعث میشود تا کارآفرینان بیشتری تشویق و اقدام به تاسیس کارخانه کنند که باعث افزایش نرخ
اشتغال جامعه خواهد شد
 -2نوع مالیات را در هریک از موارد زیر تعیین کنید.
 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
 -3کارگاه ایران سبز ،به همراه سه کارگاه مجاور دیگر ،از مجموع کاالها و امکانات عمومی که دولت در اختیار آنها
قرار داده است ،مطابق با موارد زیر از مزایای آن بهره مند می شود.
 احداث و تجهیز جاده ای که برای تسهیل حمل ونقل در کنار کارخانه احداث شده است ،به ارزش ساالنه50
میلیون تومان
 احداث و تجهیز مجموعه سامانۀ روشنایی بیرون از کارخانه به ارزش ساالنه 30میلیون تومان
 تأمین امنیت راه ها و بازار خرید مواد اولیه و فروش محصوالت به ارزش ساالنه 30میلیون تومان
 ایجاد و نگهداری امکانات رفاهی و بهداشتی در نزدیکی کارخانه به ارزش ساالنه 20میلیون تومان
اگر قرار بود آقای محمدی به عنوان مدیرعامل کارگاه ،خودش هزینۀ این موارد را پرداخت کند ،چه تغییری
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
=20،000،000+30،000،000+30،000،000+50،000،000=130،000،000مجموع هزینه های عمومی پرداختی توسط دولت
اگر این هزینه ها را به هزینه های قبل آقای محمدی اضافه کنیم می شود:
=130،000،000+2،480،000،000=2،610،000،000مجموع هزینه ها
درآمد سالیانه شرکت برابر بود با2،500،000
=2،500،000،000-2،610،000=-110،000،000سود یا زیان

اگرقراباشدآقای محمدی خودش هزینه این خدمات عمومی راپرداخت کندبه میزان 110،000،000تومان
ضرروزیان خواهد کردچون میزان هزینه هاازدرآمدشرکت بیشترخواهدشد
 اکنون فرض کنید ،دولت مالیاتی معدل 5درصد مالیات به طور ساالنه بر
درآمد شرکت های تولیدی آقای محمدی وضع کرده است؛ اوالً تاثیراین
مالیات را برسود و زیان ساالنه شرکت را محاسبه کنید ،ثانیاً هزینه مالیات
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.
 2،500،000،000 × 5÷100=125،000،000میزان مالیات پرداختی
=130،000،000+2،500،000،000=2،630،000،000کل درآمد اگر دولت امکانات عمومی را ارائه کند
2،500 ،000،000– ) 2،480،000،000 + 125،000،000( = -105،000،000
اگردولت امکانات عمومی را ارائه دهد شرکت 110،000،000ضرر کرده ولی زمانی که مالیات پرداخت شده
 105،000،000ضرر کرده که در واقع  5000،000سود خواهد داشت نسبت به ارائه کاالی عمومی اگر چه منفی را نشان
می دهد
پس منافع به دست آمده از امکانات عمومی که توسط دولت پیش بینی و اجرا می شود به نفع تولیدکنندگان است
اما در شرایط کارگاه آقای محمدی به دلیل سود کم توجیه اقتصادی ندارند.
تحلیل کنید :صفحه 67
 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
فعالیتهای مطلوب تشویق می کند.
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اهداف یادگیری:
-1اهمیت تجارت و دالیل تجارت در عرصه ی جهانی رابداند  -2اصل مزیت مطلق و نسبی را در تجارت بداند
-4آشنایی با دالیل افزایش یا کاهش تعرفه های تجارت  -5شناخت موانع تجارت مثل انواع تحریم ها-6شناخت
قتصاد تک محصولی -7شرایط استقالل و استحکام اقتصادی را در کشورها بداند.

انتظارات پس از مطالعه:
-1دالیل روی آوردن کشورها به تجارت را می شناسد -2 .بیان تفاوت مزیت مطلق و مزیت نسبی  -3می داند که
تجارت خارجی و توجه بر مزیت های مطلق یا نسبی دارای چه مزیتهایی می باشد -4دالیل افزایش یا کاهش تعرفه
های گمرکی رامیداند-4.شرایظ استقالل و استحکام اقتصادی را توضیح می دهد.
نکات مهم درس در قالب جمله های کوتاه به زبان ساده و صریح:
دالیل تجارت کشورها-2مزیتهای مظلق و نسبی -3پیمان تجاری -4جنگ های تجاری وتحریم -5اقتصادتک
محصولی

خالصه درس:
همان طور که انسان ها ملیت دارند ،کاالها هم ملیت دارند.برخی در یک کشورتولید شده تک ملیتی وبرخی توسط
چند کشورتولید می شود که چندملیتی گفته می شود
شرکت چند ملیتی:برخی محصوالت ،به ویژه محصوالتی که از فناوری های پیشرفته تری بهره می برند ،ممکن
ال سرمایه
است چندملیتی باشند .یعنی برای تولید محصوالت خود از منابع و امکانات کشور دیگر استفاده کند مث ً
گذار یک شرکت آلمانی باشد وشرکت خود رادر کشور چین ایجاد کندواز کارگران چینی وامکانات آن کشور برای
تولید استفاده کند

بازیگران عرصۀ اقتصاد

درس گذشته

درس جدید

بازیگران مهم عرصۀ اقتصاد -1خانوار-2بنگاه اقتصادی-3دولت  -4سازمان ها و نهاد های بین الملل می باشند.

شرکت و دولتهایی که خارج از مرزهای کشور است

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
هزینه تولیدتان را کاهش دهید و بتوانید با قیمت مناسب تری پوشاک خود را به بازار روانه کنید ،پنبه را از کشور
همسایه وارد می کنید .دراین صورت هم شما به خاطر کاهش هزینه های تولید ،سود بیشتری می برید و هم کشور
همسایه شما ،بابت فروش پنبه هایش سود می برد .اگر کار شما توسعه پیدا کرد ،می توانید پوشاک تولیدی خودتان
را به همان کشوری که از آن پنبه وارد می کردید یا کشور دیگری صادر کنید و از این بابت نیز ،کسب وکار شما رونقی
خواهد گرفت.
سود این تبادل برای تولید کننده ی پوشاک -1:کاهش هزینه های تولید -2اگر کار شما توسعه پیدا کرد ،می توانید
پوشاک تولیدی خودتان را به همان کشوری که از آن پنبه وارد می کردید یا کشور دیگری صادر کنید
سود کشور همسایه:فروش پنبه به تولید کننده
عواملی که سبب می شودکشورها با یکدیگربه تجارت بپردازند
-1یکسان نبودن منابع و

 - 2یکسان نبودن کشورها از نظر

عوامل تولید

 - 3تفاوت های اقلیمی و

دسترسی به فناوری

آب و هوایی

اصل مزیت مطلق و مزیت نسبی در تجارت
عوامل باال ( ،یکسان نبودن منابع و عوامل تولید،یکسان نبودن کشورها از نظردسترسی به فناوری،تفاوتهای اقلیمی
متفاوت)توان تولیدی منطقه یا کشوری را در مقایسه با منطقه یا کشور دیگر ،تغییر می دهد و موجب می شود تولید
یک محصول نسبت به محصولی دیگر «مقرون به صرفه تر» شود؛ یعنی مزیت اقتصادی ایجادمی کند.

مزیت مطلق
دو کشور ایران و برزیل را درنظر بگیرید .فرض کنید:
الف)هر دو کشور به یک اندازه از نیروی کار ،سرمایه و دانش فنی برخوردارند .در هر دو کشور فقط غذا و پوشاک با
قیمت های یکسان تولید می شوند.
ب) هر دو کشور اگر همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل ،برای تولید غذا به کار گیرند ،ایران  60واحد و برزیل
 40واحد تولید می کند.
ج) هر دو کشور اگر همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل ،برای تولید پوشاک به کار گیرند ،ایران  30واحد و برزیل
 70واحد تولید می کند.
دراین صورت می گوییم برزیل در تولید پوشاک و ایران در تولید غذا «مزیت مطلق» دارند.
 مزیت مطلق :اگر در مقایسه بین کشورهایی که از عوامل تولیدیکسانی برخوردارند ،کشوری بتواند کاال و
خدمات مورد نظر را ارزان تروبیشتر ازسایر کشور ها تولید کند آن کشور در تولید آن کاالها و خدمات دارای
مزیت مطلق است
 وبهتراست سایر کاالهای مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد کند

مزیت نسبی
اکنون کشور دیگری مثل کنیا را درنظر بگیرید که از نظر عوامل تولید با دو کشور ایران و برزیل یکسان است .اگر
کنیا همۀ امکانات خود را بر تولید غذا متمرکز کند ،می تواند 20واحد غذا ،و اگر به پوشاک تخصیص دهد  10واحد
پوشاک تولید کند .همان طور که می بینید کنیا در تولید غذا و پوشاک نسبت به ایران و برزیل مزیت مطلق اقتصادی
ندارد؛ یعنی هیچ کدام از آن دو کاال را به صرفه تولید نمی کند؛ یا به عبارت دیگر ،هزینۀ تمام شده هر دو کاال در کنیا
از دو کشور دیگر بیشتر است و این ک شور مجبور است برای تولید مقدار مشخصی از کاال ،منابع بیشتری را صرف کند.
آیا به نظر شما کشور کنیا به هیچ وجه امکان تخصصی شدن و حضور در تجارت جهانی را ندارد؟
اقتصاددانان در این حالت ،مفهوم «مزیت نسبی» را به کار می برند و می گویند هرچند کنیا در غذا و پوشاک ،نسبت
به دیگر کشورها مزیت مطلق ندارد ،در کشور خود در تولید غذا نسبت به پوشاک مقرون به صرفه است و هزینه ی
کمتری داردپس(هزینه فرصت تولید غذا کم تر از هزینه فرصت تولید پوشاک است)یعنی مزیت نسبی دارد .بنابراین
باید در صنعت غذا متمرکز شود و پوشاک مورد نیاز خود را از برزیل وارد کند.
 مزیت نسبی :اگر یک کشور بتواند کاالیی را تولید کند که هزینه فرصت کمتری نسبت به تولید سایر کاالها
در همان کشور را داشته باشد می گوییم ،کشور در تولید چنین کاالیی مزیت نسبی دارد (.یعنی باید از مقدار
کمتری از کاالی دیگر بگذرد تا این کاال را تولید کند)
نکته :محور اصلی این نظریه هزینه فرصت است
اوالً :منابع و سرمایه ها هدر میرود وبه بهترین نحو ممکن استفاده نمی شود
اگر اصل مزیت مطلق و نسبی رعایت نشود

چرا که منابع کمیاب هستند .
ثانیاً :با تولید محصوالت کم تر و بی کیفیت ،رفاه جامعه کاهش می یابد

 اگر اصل مزیت نسبی و مطلق رعایت شود صادرات کاال افزایش می یابد.
صادرات کاالها به تولیدکنندکان اجازه میدهد که:
-1محصوالت خود را در بازار های بزرگ به فروش برسانند
-2به منظور رقابت با دیگر تولیدکنندگان ،برای تولید بهتر و کارآمدتر وادار به تالش بیشتر شوند.
مزیت نسبی و هزینۀ فرصت
یک وکیل ماهر ،متخصص که در دفتر وکالت خود مشاورۀ حقوقی می دهدو برای مشاورۀ حقوقی ،هر ساعت
مبلغ200هزار تومان از مشتریان دریافت می کند .به فکر استخدام یک منشی می باشدکه کارهای دفتری را انجام
دهد .این منشی برای انجام امور اداری ،ساعتی 50هزار تومان ،دستمزد می گیرد.اگروکیل بخواهد خودش این امور
اداری ساده را انجام دهددراین صورت ساعتی  50هزار تومان در هزینه ها صرفه جویی می کند .آیا این انتخاب

منطقی است؟ خیر زیرا هر یک ساعتی که می خواهد به امور اداری اختصاص دهد ،برای وکیل200هزار تومان ارزش
دارد .دراین صورت وکیل به جای سود 150 ،هزار تومان ضرر کرده! زیرا در انجام امور ساده اداری دارای مزیت نسبی
نیست چون یک وکیل ماهر و متخصص است و هزینه فرصت انتخاب او برای انجام امور اداری بیشتر است.
نکته :کشورها هم با توجه به هزینه فرصت تصمیم میگیرندچگونه منابع خود را تخصیص دهند تا کاالیی را تولید
کنند که در آن مزیت نسبی داشته باشند.

دولت ها و تجارت بین الملل
با وجود منافع قابل توجهی که تجارت بین الملل برای کشورها دارد؛ اما در عمل دولت های گوناگون با روند تجارت
بین الملل یکسان برخورد نکرده اند.
دالیلی که موجب می شود تا دولت ها در طول تاریخ و در شرایط گوناگون ،برخوردهای گوناگون و گاه متعارضی با
مسئلۀ تجارت بین الملل داشته باشند:
 )1یک کشور ممکن است با مشکالت خاص خود مواجه باشد و کشور همسایه اش ،مشکالت و مسائل متفاوتی داشته
باشد
 )2آرمان ها و چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورها ممکن است تفاوت های قابل توجهی داشته
باشد.

پیمان تجاری وتعرفه ی گمرکی
دولت ها تعرفه های گوناگونی بر واردات برخی از کاالها وضع می کنند برای:
_1حمایت از صنایع داخلی خود -2کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر،
و گاه ی در جهت گسترش روابط اقتصادیشان با کشورهاییکه دیدگاه های نزدیک سیاسی با یکدیگر
دارند ،پیمان های تجاری وضع می کنند و تعرفه ها را کاهش می دهند .
افزایش یا کاهش تعرفه های گمرکی
وضع تعرفه ها ی گمرکی( مالیات غیر مستقیم بر صادرات و واردات) تابع دو عامل می باشد:
 -1سیاست کالن بازرگانی  _2شرایط اقتصادی کشورها
این تعرفه ها متناسب با سیاست های کالن می تواند افزایش یا کاهش یابد.
نمونه تاریخی این سیاست تجاری را بررسی می کنیم.
.1کشور انگلستان در سال  ، 1701قانونی را درحمایت از صنعت داخلی تصویب کرد که براساس آن واردات هر نوع
پوشاک با ابریشم ایرانی یا هندی یا چینی به کشور را ممنوع اعالم می کرد.
.2در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ،کشورهای آلمان و اروپای شرقی و ایاالت متحده درجهت تقویت و
حمایت از صنایع داخلی خود ،تعرفه های حمایتی متعددی بر کاالهای وارداتی وضع کردند.
 -3در دورۀ بین دو جنگ جهانی ،کارگران و تولیدکنندگان ،کنگره آمریکا را متقاعد کردند که تعرفه های گمرکی را
تا  52درصد افزایش دهد .سایر کشورها نیز به تالفی این اقدام ،تجارت خود را با آمریکا کاهش دادند.

سازمان های بین المللی که در قرن بیستم شکل گرفت ،مجموعه ای از این پیمان های تجاری بود که با
فراز و نشیب های گوناگونی همراه بود.
دلیل ایجاد کنفرانس پولی و مالی  :ایجاد مشکل به دلیل سیاست های حمایت گرایانۀ ایاالت متحده و برخی
کشورهای اورپایی است
نمونه ای از سازمان های بین الملل
الف) بانک جهانی توسعه و صندوق بین الملل پول

ب) سازمان تجارت جهانی

نتیجۀ کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل(برتن وودز) که در سال  1944تشکیل شد،ایجاد دو سازمان بود
- 1بانک جهانی توسعه

-2صندوق بین الملل پول .

ب) سازمان تجارت جهانی :این سازمان در نتیجۀ یک قرارداد به نام ((گات))ایجاد شد
((قرارداد گات))در سال ،1947بین  23کشور با دوهدف منعقد شد
.2حفظ روابط تجاری کشور های عضو

.1جلوگیری از اقدمات حمایت گرایانۀ کشورها علیه یکدیگر

آمریکا ،کانادا و مکزیک در سال  ، 1992پیمان تجارت آزاد ،مشهور به پیمان نفتا را امضا کردند .
آنچه پشت سر امضای این پیمان های تجاری و یا نقض آن بوده است ،همان منافع ملی کشورهاست .بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایاالت متحده
آمریکا در طول مراحل امضای پیمان نفتا بیان کرد« :نفتا به معنای شغل و درآمد مناسب برای آمریکایی هاست» .

حفاظت از منافع ملی ،عامل گسستن از پیمان های تجاری نیز به شمار می رود
 عدم پایبندی به پیمان های بین المللی ،سابقۀ بلندی در سنت آمریکایی دارد و دولت های این کشور ،بارها
پیمان های بین المللی را نقض کرده اند.
مهم ترین نمونه های نقض پیمان های تجاری توسط آمریکا و خروج آن:
 از توافق آب و هوایی پاریس
 توافق نامۀ آسیا ـ پاسیفیک
 توافق برجام
 پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود وضعیت مهاجران و پناهندگان،
جنگ های تجاری وتحریم های اقتصادی
تجارت خارجی و تمرکز بر مزیت های مطلق یا نسبی دارای مزیت های بسیاری است.اما این فعالیت گروهی،نباید به
قدرت و استقالل اقتصادی یک کشور آسیب بزند،در غیر اینصورت به تمام مشکالت کشورهای وابسته دچار می شود
دو عامل سبب شده است که اقتصاددانان به اهمیت خودکفایی در برخی از تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای
تأمین ان ها از خارج تأکید کنند:
.1جنگ و تحریم های اقتصادی قرن اخیر

.2رفتار خودخواهانۀ برخی کشورها

درنتیجه هر کشوری باید در تامین کاالهای راهبردی خودکفا باشد.

محصوالت راهبردی  :محصوالتی که تولید آن ها در یک کشور بدون توجه به میزان سود و هزینه باشد .کمبود این
محصوالت سبب وابستگی کشور می شود.
کاالهای ضروری و راهبردی :مثل دارو ،غذا و محصوالت کشاورزی کاالهای حوزۀ انرژی مثل نفت و انرژی هسته ای و
انرژی های نو صنایع نظامی و دفاعی
 وابستگی درتأمین تولید کاالهای اساسی می تواند موجب:
بهانه جویی یا سلطۀ رقیب یادشمن

ونهایتا ضعف و وابستگی کشور شود

اقتصاد تک محصولی
زندگی عموم انسان نیز در جامعۀ شهری به دلیل تخصص گرایی وتولید براساس اصل مزیت مطلق ونسبی،اقتصادی
تک محصولی است(.مثال هر فردی یک تخصصی دارد و با توجه به تخصص خود درآمد کسب میکند مثل پزشک ،
نجار ،خیاط و ...که درآمد شان بر پایه ی تخصصشان میباشد ) .در کشور ها هم همین گونه است:
(اگرهرکشوری براساس اصل مزیت مطلق چیزی راتولید کند که برای آن هزینۀ کم تری صرف می کند در تولید آن
کاال تخصص بیشتری پیدا کرده و اصطالحاً اقتصادی تک محصولی داردیعنی بیشتر درآمد کشور فقط از فروش آن
تک محصول است پس اقتصاد آن کشور وابسته به درآمد آن محصول می باشد.
درفضای جهانی،اقتصاد تک محصولی ،اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است زیرا در مواقع بحرانی،امکان تاب
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:
 ر اه های تأمین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کند.
 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.
 به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشد

تعامل قدرتمند در عرصۀ جهانی
هر کشوری برای تعامل قدرتمند با کشورهای دیگر در جهت افزایش استقالل و اقتدار اقتصادی،باید از میان دو چیز
دست به انتخاب بهینه بزند؛
.1بهر برداری از مزیت های موجود

 . 2خلق مزیت های جدید

انتخاب بهینه به عوامل متعددی بستگی دارد:

-1موقعیت رقبا

 -2میزان اعتمادی که به رقبا داریم

 -4منابع و امکانات طبیعی

 -5منابع انسان ی

 -3موقعیت صنایع داخلی
 -6وضعیت بازار

 -7قیمت ها

جواب های پیشنهادی به فعالیتها
گفتگو کنید در کالس صفحه69
1ـ آیا اگر سفارش خارجی برای سموم زیستی نبود ،آقای محمدی زودتر شکست نمی خورد؟
بله به دلیل شرایطی که به وجود آمده بود اگر آقای محمدی سفارت خارجی و صادراتی نداشت حتما زودتر شکست
می خورد
2ـ به نظر شما چه عللی باعث می شود طرف عراقی به فکر وارد کردن محصول از یک کشور دیگر بیفتد؟
به دلیل نبود امکانات و شرایط برای تولید محصول در آن کشور ،وجود قیمت مناسب وکیفیت باالی محصول نسبت
به محصول مشابه در کشور عراق و  ...باعث واردات محصول به آن کشور شده است.
 -3به نظر شما وجود تقاضای خارجی برای کاالی تولیدی آقای محمدی چه منافعی برای او و کارگاهش به همراه
داشت؟
با افزایش صادرات  ،افزایش درآمد و اشتغال را درکارگاه داشته و با بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته و تخصیص
بهینه منابع باعث افزایش بهره وری در تولید شده و رقابت در تولید محصوالت را ممکن می سازد.
فعالیت گروهی صفحه 78
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
ای به تولید کننده نمی توانید بکنید ،حال با توجه به این شرایط و آنچه در این درس خوانده اید به آقای
محمدی کمک کنید.
در اختیارقرار دادن مواد خام و اولیه تولید به صنایع تولیدی جهت تولید کاالی با کیفیت وارزان
درمقابل کاالهای تحویل داده شده به کشور عراق که اکنون نمی توان پول آن را به سبب تحریم سیستم بانکی
دریافت نمود ،کاالهایی که در اقتصاد ایران به آن احتیاج است،دریافت شود(مبادله کاال به کاال)
استفاده از روشهای نوین تکنولوژی در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی تا بهره وری افزایش یابد.
جلوگیری از رانت وانحصارطلبی در صادرات و واردات کاالها
قوانین حاکم در بخش های مختلف اقتصادی باید به گونه ای باشدکه دست و پا گیر نباشند و از کارایی الزم برخوردار
باشند.
صادرات به کشورهای در حال توسعه ،در شرایط تحریم بهترین فرصت است

به وجود آوردن امکانات الزم و اعطای تخفیف های بیشتر در مناطق آزاد ویژه اقتصادی برای ترخیص بخشی از
کاالهای وارداتی برای رفع نیازهای اساسی کشور،ایجاد شرایط برای توسعه بازارچه های مرزی در تامین مواد اولیه و
خام صنعت و راه اندازی بانک های مشترک برای حذف تحریم های مالی،توجه به اصل مزیت های مطلق و نسبی در
تولید کاال و خدمات
فعالیت فردی در کالس صفحه 78
تجارت خارجی و توجه بر مزیت های مطلق و نسبی دارای مزایای فراوانی است ،اما باید بگونه ای باشد که این کار،
به قدرت و استقالل اقتصادی کشور ،اسیبی نرساند .پس باید به اهمیت خودکفایی در برخی از تولیدات داخلی وعدم
وابستگی برای تامین آنها از خارج تاکید داشته باشد و در تأمین کاالهایی مثل دارو ،غذا و محصوالت کشاورزی از
سایر کشورها بی نیاز باشد تا موجبات بهانه جویی و سلطه رقیب یا دشمن را فراهم نیاورد.
برای تفکر و تمرین صفحه 79
با توجه به اطالعات هریک از موارد زیر ،مشخص کنید که کشور الف دارای کدام یک از مزیت هاست1 :ـ مزیت مطلق
در تولید موز؛ 2ـ مزیت نسبی در تولید موز؛ 3ـ مزیت مطلق در تولید آناناس؛ 4ـ مزیت نسبی در تولید آناناس.
 کشور الف به ازای هر آناناسی که تولید می کند ،از تولید  10موز صرف نظر می کند؛ کشور ب به ازای هر
آناناسی که تولید می کند ،از تولید 21موز صرف نظر می کند.
 مزیت نسبی در تولید آناناس زیرا کشوری که هزینۀ فرصت آن برای تولید کاالیی کم تر باشد ،در تولید آن
کاال مزیت نسبی دارد.
 براساس مقادیر یکسانی از منابع تولید ،کشور الف می تواند سه تن موز و کشور ب می تواند دو تن موز
تولید کند.
ج)مزیت مطلق در تولید موز زیرا هر دو کشور مقادیر یکسانی از منابع دارند و کشور الف با همین مقدار منابع،
میتواند موز بیشتری تولید کند،پس در تولید موز مزیت مطلق دارد.
 کشور الف می تواند موزهایی با هزینه فرصت کمتری نسبت به کشور ب تولید کند.
ج) مزیت نسبی در تولید موز چون کشور الف برای تولید موز فرصت کم تری می پردازد،پس در تولید آن مزیت
نسبی دارد
 براساس مقادیر یکسانی از منابع تولید ،کشور ب نمی تواند به زیادی کشور الف ،آناناس تولید کند
ج) مزیت مطلق در تولید آناناس بافرض یکسان بودن منابع و عوامل تولید،کشور الف می تواند آناناس بیشتری
تولید کند،پس در تولید آناناس مزیت مطلق دارد

تهیه کننده:مظفری

نگارش :گلناز اختری شجاعی

اقتصاد دهم انسانی

آذربایجان شرقی – تبریز – ناحیه 5
درس هشتم :رکود ،بیکاری و فقر
مقدمه:
منحنی مرز امکانات تولید منحنی ای است که نشان دهنده حداکثر امکان تولید شرکت با منابع موجود هست.
مرز امکانات تولید مرزی است بین آنچه یک کسب و کار (همانند تولیدی) با استفاده از منابع موجود و در دسترسش
میتواند تولید کند و آنچه نمی تواند .این کسب و کار تولیدی را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده
شده است انتخاب کند .بازار مجموعه خریداران و فروشندگان که در مکانی که با یکدیگر ارتباط دارند.
منابع غیر فعال و منحنی مرز امکانات تولید
رکود :باعث می شود صنایع تولید (زمین ،مواد اولیه سرمایه ،نیروی کار) کمتری مورد نیاز باشد سرمایه کمتر نیروی
کار کمتر مورد نیاز است.
این بیکاری باعث می شود که کشور در زیر منحنی مرز امکانات تولید قرار گیرد.
دالیل قرار گرفتن در زیر منحنی
تعطیلی بعضی از کارخانه ها بیکاری بعضی از کارگرها و وقتی یک اقتصاد منابع غیر فعال دارد برای اینکه کشور از زیر
منحنی امکانات به روی امکانات ت ولید انتقال یابد می توان از منابع غیر فعال اقتصاد استفاده کرد و کاالها و خدمات
زیادی تولید کند.

فعالیت فردی در کالس
با توجه به مفهوم منحنی مرز امکانات تولید این جمله را تحلیل کنید؟
«وقتی یک اقتصاد منابع غیر فعال دارد هیچ احتیاجی به انتقال منابع از تولید یک کاال به تولید کاالی دیگری نیست»
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در وضعیت رکود اقتصاد زیر منحنی مرز امکانات تولید قرار می گیرد یعنی از امکانات تولید کمتر استفاده شده و ما
نیروی کار بیکار داریم و سرمایه کمتر استفاده شده که در این صورت فقط با استفاده از منابع غیر فعال می توان کاالها
و خدمات زیادی تولید کند و دیگر نیاز به انتقال منابع از تولید یک کاال به تولید کاالی دیگری نیست.
اشتغال
تعریف شغل :هر نوع فعالیتی که افراد انجام می دهند و در مقابل آن دستمزد دریافت می کنند شغل می گویند.
تعریف شاغل :کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد با حقوق می گیرند شاغل محسوب می شوند.
انواع شغل
 .1شغل تمام وقت :شغلی که افراد از صبح تا عصر در آن شغل مشغول باشند.
 .2شغل پاره وقت :شغلی که افراد فقط زمان معینی مشغول آن کار باشند.
بیکار :کسی هست که باالتر از  15سال دارد در جستجوی کار هست ولی کاری برای خود پیدا نمی کند.
دانش آموز دانشجو بازنشسته و خانه دار چون دنبال کار نشسته بیکار محسوب نمی شود.
جمعیت:
 -1غیر فعال :افراد دیگری که در سن کار (باالی  15سال) قرار دارند ولی شاغل یا بیکار نیستند مانند
دانشجویان دانش آموزان باالی  15سال
 -2فعال :افرادی هستند که یا مشغول به کارند یا دنبال کار می گردند.
نرخ بیکاری :نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال ضربدر صد

𝟎𝟎𝟏 ×

جمعیت بیکار 𝟓𝟏 ساله و بیشتر
جمعیت فعال 𝟓𝟏 ساله و بیشتر
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= محاسبه نرخ بیکاری

چرا بیکاری را بیشتر از آنچه اعالم میشود احساس می کنیم.
 -1کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدند بیکار محسوب نمی شوند.
 -2افرادی که شغل پاره وقت دارند جز شاغلین محاسبه می شود اما آنها خود را بیکار می دانند.
 -3کسانی که در کار غیر تخصصی کار می کنند شاغل محسوب می شوند ولی آنها خود را بیکار می دانند.
 -4افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می کنند و در جایی مشغول به کار هستند با مأمور سرشماری درباره
وضعیت شغلی خود با صداقت برخورد نکند.
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.
عرضه کنندگان نیروی کار کارگرانی هستند که با نیروی بدنی و یا فکری خود محصول یا خدمتی را تولید می کنند و
حاضرند کار خود را در اختیار تقاضاکنندگان کار قرار دهند.
تقاضاکنندگان نیروی کار :صاحبان شرکت ها و کارخانه ها یا سرمایه گذارانی هستند که نیروی کار را استخدام می کنند
و گاهی در اقتصاد کارفرما هم می گویند.
فعالیت گروهی در کالس
در دستمزد  5میلیون تومان با مازاد عرضه نیروی کار مواجه هستیم یعنی اینکه نیروی کار زیادی حاضرند با این
دستمزد کار کنند و در مقابل کارفرمایان کمتری هستند که با این دستمزد حاضرند نیروی کار استخدام کند و تقاضا
کنند حدود  25هزار نفر عرضه نیروی کار زیاد و تقاضاکننده در این قیمت کم هست.
کارگران مجبور می شوند دستمزد را پایین بیاورند ،این چرخه ادامه پیدا می کند تا به نقطه تعادل برسد.
در دستمزد  2میلیونی
تقاضاکنندگان و کارفرمایان دوست دارند با این دستمزد نیروی کار بیشتری را استخدام کنند ولی نیروی کار زیاد دوست
ندارند با این قیمت کار کنند و ما در بازار دچار مازاد تقاضا هستیم حدود  25نفر مازاد تقاضا داریم .وقتی بازار دچار
کمبود عرضه و کمبود تقاضا هست چگونه به حالت تعادلی برگردیم؟ وقتی مازاد عرضه داریم عرضه نیروی کار زیاد
هست و تعداد زیادی بیکار می کنند یک تعدادی حاضرند با دستمزد پایین کار کنند دستمزدشان را پایین می آورند ولی
تعداد تقاضا پیدا می کند و کارفرمایان می خواهند کارگران زیادی را استخدام کنند اگر این چرخه ادامه پیدا کند به
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دستمزد به  3/5میلیون می رسد که بازار به تعادل می رسد در دستمزد پایین تر از قیمت تعادلی هم به همین شکل
هست وقتی دستمزد پایین تر از قیمت تعادلی باشد تقاضا زیاد ولی عرضه نیروی کار کم هست کارفرما مجبور می شود
دستمزد را باال ببرد وقتی دستمزد باال می رود عرضه کنندگان زیاد می شوند وقتی دستمزد را باال ببریم باز هم کارگران
زیادی حاضر هستند کار کنند و این چرخه ادامه پیدا می کند تا به قیمت تعادلی برسد.
انواع بیکاری:
 .1بیکاری اصطکاکی :بیکاری کوتاه مدت هست شامل کسانی می شود که شغل خود را رها کردند و به امید
یافتن شغلی بهتر در جستجو هستند و افرادی که تازه وارد بازار کار هستند.
 .2بیکاری فصلی :کارگران به دلیل تغییرات فصلی شغل خود را از دست می دهند مانند کارگران ساختمانی و
کشاورزان در فصل زمستان.
 .3بیکاری ساختاری :بیکاری ناشی از اینکه تعداد افراد جویای کار با نیاز بازار کار تطبیق ندارند مانند عدم
تطبیق مهارت.
 .4بیکاری دوره ای :در زمان رکود با کاهش تولید نیاز به استخدام افراد و نیروی کار کم می شود.
در نمودار زیر مقدار و قیمت (دستمزد) تعادلی در بازار کار نشان داده شده است در دستمزد پنج میلیون تومانی بازار
دارای مازاد عرضه است و در قیمت دو میلیونی بازار با مازاد تقاضا روبروست اوالً تحلیل کنید که مازاد عرضه و تقاضا
در بازار کار به چه معناست؟ ثانیاً چگونه مقدار و قیمت بازار کار به حالت تعادلی باز می گردد.
پیامدهای بیکاری و رکود
پیامدهای بیکاری:
 -1مشکالت زیاد برای خانواده ها بوجود می آید.
 -2خانوارها درآمد خود را از دست می دهند.
 -3از پس انداز خود برای غذا و پوشاک و مسکن استفاده می کنند.
 -4از دیگران برای تأمین نیازهای خود قرض می گیرند.
 -5برای هزینه های غیر مترقبه مانند درمان خرابی لوازم خانگی ناتوان می شوند
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 -6باعث بروز اختالفات خانوادگی
 -7افزایش جرم و جنایت
 -8تأثیر منفی بر بودجه از طریق صرف هزینه های زیاد برای برنامه های اجتماعی ،بیمه بیکاری صرف کند.
 -9درآمد و مالیاتی دولت به علت نبود درآمد مردم کاهش می یابد.
 -10فقر
روش های تعیین فقر
مقایسه نیازمندی های افراد و یا خانوار را با توانمندی های آنان برای دستیابی به آن نیازها.
این شاخص ها ممکن است برای یک گروه کافی باشد برای گروه دیگر ناکافی باشد .مانند
در مقایسه نواحی که از نظر سطح رفاه یکسان نیستند مانند شهر و روستا میزانی از سالمت برای روستائیان مطلوب
برای خانوار شهری ناچیز است.
تعریف فقر نسبی :فقر را نسبت به وضعیتی که در آن هستیم می سنجیم و معیار فقر در نواحی و زمان های مختلف
متفاوت خواهد بود.
با فقر نسبی محاسبه تعداد افراد فقیر پیچیده و سخت خواهد بود.
تعریف فقر مطلق :افراد از تأمین احتیاجات اولیه زندگی خود عاجزند.
معیار فقر مطلق را می توان برای سنجش میزان فقر در نظر گرفت.
دولت و مسئله بیکاری و فقر:
عوامل بیکاری از دید کارفرمایان که باعث تعطیلی کارخانه – اخراج کارگران – کاهش دستمزد می شود:
 -1قاچاق کاال
 -2نبود فضای مناسب کسب و کار
 -3عدم توانایی تولیدکنندگان از بازپرداخت وام های کالن بانکی
 -4وجود قانون های متعدد متناقض و دائماً در حال تغییر
 -5اختالل در بازارهای انرژی جهان
 -6بحران های محیط زیستی یا بهداشتی مثل ویروس کرونا
5

 -7بی ثباتی در قیمت ها
اجرای سیاست فقرزدایی و برقراری عدالت از وظایف دولت هاست
روش های دولت برای اجرای سیاست فقرزدایی ← حمایت از شرکت های تولیدی – مبارزه با فساد
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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درسنامه درس دهم اقتصاد :مقاوم سازی اقتصاد -میاندورود -محمد باقری
در درس قبل با مفاهیم پول و تورم و محاسبۀ نرخ تورم ،رابطۀ تورم با پول ،تأثیر تورم بر کسب وکارهای
اقتصادی و اینکه چرا تورم یک آسیب و تهدید اقتصادی است ،آشنا شدیم.
چگونه می توان شرکتهای کسب و کار را در برابر مشکالتی نظیر رکود،بیکاری،تورم و تحریم یاری کرد؟ چه الگویی در تجارت خارجی ،اقتصاد کشور ما را قوی می کند و به رونق و پیشرفت می رساند؟ا صول یک اقت صاد مقاوم و نجات بخش اقت صاد چی ست؟ در چه حوزه هایی باید توانمند شویم؟ راه هایمقابله با تحریم ها با توجه به توان داخلی کدام اند؟
با وجود ارتباطات گ سترده ای که میان ک شورهای جهان وجود دارد ،همچنان اختالف ها ،تهدیدها ،تحریمها و د شمنی ها پا برجا ست .برخی ک شورها زیر ستم ک شورهای دیگرند و اقت صاد آنها با م شکالت فراوانی
روبه روستتت .واقعیت آن استتت که کشتتورهای مختلف جهان و دولت های آنها ،با وجود روابط اقتصتتادی
پیچیده  ،هنگام حضور در روابط جهانی ،تنها نگران منافع ملی خود نیز هستند .برخی کشورها حاضر نیستند
کشورهای دیگر پیشرفت کنند و دوست دارند ،خودشان تنها قدرتمند جهان باشند.
کشورهای دیگر نیز یا باید در مقابل خواستۀ آنها سر تسلیم فرود آورند و به مزرعه ای از گاوهای شیرده
تبدیل شتتوند یا باید از شتترافت و استتتقالل ملی و دینی خود دفاع کنند و در برابر زیاده خواهی ها بایستتتند.
البته نگه داشتن این استقالل ملی و دینی بدون هزینه نیست .انواع تحریم های اقتصادی ،سنگ اندازی ها و
دشمنی ها ،بی شتر و بی شتر خواهد شد .با این حال کشوری که نخواهد زیر بار بیگانگان برود ،راه های قوی
شدن را نیز فرا خواهد گرفت.
مسیر تاریخی اقتصاد ایران:
*-ایران به دلیل وستتعت و پهناوری جغرافیایی ،برخورداری از منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهار راه بین
المللی ،از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است.
 پهناوری مرزهای ایران باستتتتان ،جادۀ ابریشتتتم و ت جارت با چین و امپراتوری روم ،از اهم یت و بزرگیاقتصاد ایران در آن دوران حکایت می کند.
*-طی هفت قرن دوران شتتکوفایی تمدن استتالمی ،جلوه هایی از پیشتترفت اندیشتتۀ اقتصتتادی ،تأمین مالی
مراکز علمی ،عمران و آبادانی ،تجهیز زیر ساخت ها و موقوفات را می توان در اقت صاد ایران و جهان ا سالم
مشاهده کرد.

 احکام اقت صادی ا سالم پایه قواعد و مقررات اقت صادهای موفق آ سیای میانه ،آ سیای غربی و جنوب غربی،شمال آفریقا و حتی جنوب اروپا قرار گرفت.
*-رونق و آبادانی اقتصتتاد ایران را تا اواستتط حکومت صتتفویه می توان از زیربناها و عمران بندرها ،بازارها،
مدارس علمی ،کاروان ستتتراها ،مستتتاجد باقی مانده و فعالیت های خیریه درک کرد .در نیمۀ اول حکومت
صفویه ،عالوه بر یکپارچگی سیا سی ،اقت صاد یکپارچه و م ستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های دینی،
اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت.
*-اما در دورۀ پایانی حکومت صتتفویه ،اقتصتتاد ایران به تدریج رو به ضتتعف نهاد .این وضتتعیت با تغییر و
تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف بود.
دولت های اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر و ا ستعمار ک شورهایدیگر پرداختند .این رقابت و همچنین استعمار کشورهای دیگر ،موجب تسریع جریان توسعۀ این کشورها
شد .آنها از یک سو با چنگ انداختن بر دارایی های سایر ملت های جهان به ثروت اندوزی پرداختند و از
سوی دیگر در رقابت با یکدیگر به نوسازی سریع صنایع و تولیدات خود اقدام کردند.
*-در دوران قاجار ،ایران فر صت طالیی خود را برای جبران کا ستی ها ،از د ست داد .تالش حاکمان صرف
تحکیم پا یه های حکو مت خود ،افزودن بر خزا نه از طریق غارت دستتتترنج مردم ،اع طای امت یازات به
وابستگان و خادمان خود ،تأمین هزینه های گزاف دربار ،سفرهای خارجی و تجمالت می شد .ازدست دادن
بخش های مهمی از ستتترزمین و منابع ایران ،هزینه های شتتتکستتتت در جنگ ،عهدنامه های ننگین و مبالغ
جریمه های گزاف آنها ،بی توجهی به ستترمایه های انستتانی و اجتماعی ،س تیاستتت های رکودی و انقباض تی،
نبودن برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی ،اعطای امتیازها به شرکت ها و ک شورهای استعماری ،تأسیس
بانک های روسی و انگلیسی و سیل ورود کاالهای خارجی ،آسیب های زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد.
اقدامات محدود مذهبی و ملی ،مثل تأستتتیس دارالفنون و برقراری نظم مالی و اداری توستتتط امیرکبیر،تأ سیس شرکت ا سالمیه و تحریم کاالهای خارجی تو سط علمای اصفهان ،تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی
و بیانیه هایی در حمایت از تولید ملی ،متأسفانه چندان اثر بخش نبود.
*-ویژگی اقتصاد ایران در دوران پهلوی:
روند افول اقت صاد ایران با حکومت ر ضاخان و ت شکیل سل سلۀ پهلوی ادامه یافت .ویژگی عمدۀ این دوره،جدا شتتدن اقتصتتاد ایران از ابعاد هویتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و دینی خود بود .اقتصتتاد ایران به جای
تکیه بر پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود ،به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی شد.

حتی ایجاد زمینه ای قانونی (مثل قانون تجارت و تعاونی ها) و زیر ساخت های موا صالتی (مانند راه آهن)،گ سترش مدارس و دان شگاه ها و بهبود ن سبی بهدا شت هم نتوان ست اقت صاد ایران را از ضعف ساختاری و
هویتی برهاند.
تعدی حکومت پهلوی بر موقوفات و مالکیت های خصتتتوصتتتی و عمومی ،واگذاری منابع نفتی و معدنی بهبیگانگان و اجرای برنامه هایی موسوم به انقالب سفید ،که آخرین صدمه را به کشاورزی و اقتصاد روستایی
زد ،بر بیماری های اقتصاد ایران افزود.
نوستتازی و توستتعۀ ایران در این زمان به صتتورتی ظاهری و ستتطحی و با صتتنایع مونتاژ انجام می شتتد ودرآمدهای نفتی هم با تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی ،بر
مشکالت اقتصاد ایران افزود.
در این دوران ،دولت حضوری گسترده در عرصه اقتصاد کشور داشت و توانست سازمان و تشکیالت خودرا نو سازی کند و شکل جدیدتری به خود بگیرد؛ درعین حال ،نظام نوینی در مالیات ستانی و بودجه بندی
کشتتور پدید آمد و برخی شتتاخه های اقتصتتادی ،اجتماعی و انستتانی بهبود یافت .از ستتوی دیگر در نتیجۀ
افزایش درآمدهای نفتی ،قدرت اقتصادی دولت افزایش یافت.
در این زمان ،دولت با هدف ایجاد توسعۀ نمایشی به اجرای طرح های عمرانی متعدد در کشور پرداخت وبه این ترتیب ،بخ شی از درآمدهای نفتی ک شور ،صرف ساخت و ساز شد .کارخانه ها و مؤ س سات شکل
گرفت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در عرصۀ اقتصاد مطرح شد .ساختارهای اساسی اقتصاد کشور نیز
زیر سلطه و برنامه ریزی بیگانگان قرار گرفت.
*-با پیروزی انقالب اسالمی،مردم روی پای خودشان ایستادندوخواستار استقالل و آزادی کشورشان شدند.
میشل فوکو ،متفکر شهیر فرانسوی و نویسندۀ کتاب «ایران ،روح یک جهان بی روح»می گوید :این رویدادانقالبی اراده ای جمعی را نمایان می کند .ما در سرتاسر ایران با ارادۀ جمعی یک ملت برخورد کردیم.
در بخش اقت صادی قانون ا سا سی ،بر آموزه هایی همچون اقت صاد مردمی ،نفی سلطۀ بیگانگان و ا ستقاللاقتصادی ،حقوق اقتصادی شهروندان و عدالت اقتصادی تأکید شده است.
اقتصاد مقاومتی و استقالل اقتصادی:
 واکنش کشورها در شرایط سخت پیش بینی نشده ،به قدرتمند بودن آنها بستگی دارد.برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی ،اقتصاد ملی ما را تهدید می کند ،مقاومسازی اقتصاد و مصونیت بخشی به آن در برابر فشارها و تکانه های خارجی ،ضروری است.

 اقت صاددانان با ا صطالحاتی مانند «ثبات اقت صادی»« ،ا ستحکام اقت صادی»« ،تاب آوری اقت صاد» و «پایداری»،بر مقاوم سازی اقتصادی تأکید می کنند.
مقاوم ستتازی اقتصتتادی به معنای آن استتت که مجموع نیروهای مولد ،شتترکت ها ،مؤستتستتات تولیدی وخدماتی یک کشتتتور ،روی پای خود بایستتتتند تا بتوانند در صتتتورت به وجود آمدن بحران ،تمامی نیازهای
اساسی و حیاتی شان را خودشان تولید و تأمین کنند و وابسته به بیگانگان نباشند.
 اقت صاد مقاوم ،مح صول خودباوری ،تالش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سخت کو شی ا ست کهحاضر نیستند زیر سایۀ بیگانگان زندگی کنند و به آنان وابسته باشند.
 اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است پی شرفته ،مردمی و دانش بنیان که در برابر تهدیدات و تکانه های داخلیو خارجی ،آستتتیب ناپذیر استتتت و با اتکای به قابلیت ها و ظرفیت های داخلی و استتتتفاده از فرصتتتت های
بیرونی ،نیازها و مشکالت اقتصادی را رفع می کند و با تحریم ها و تهدیدات دشمنان ،به زانو در نمی آید و
متوقف نمی شود.
وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام استقالل اقتصادی شناخت. ا ستقالل اقت صادی به معنای قطع ارتباط با ک شورهای دیگر نی ست و هر ک شوری برای پی شرفت ،به تعاملمنطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد .مهم آن است که این تعامل ،مقتدرانه و از روی تدبیر باشد.
تحلیل کنید :از نظر شما مهم ترین راه های مقابله با تحریم های اقت صادی و زمینه سازی برای رونق ک سب
و کارهای اقتصادی کشور چیست؟
)۱درون زایی )۲برون گرایی و گستتتترش ارتباطات )۳کاهش اتکای بودجه و تراز تجاری به درآمدهای نفتی  )۴اقتصتتتاد
مردمی  )۵اقت صاد دانش بنیان )۶مدیریت م صرف و بهره وری حداکثری  )۷توزیع عادالنه ثروت و درآمد )۸مقاوم سازی
در برابر فشارها و تهدیدات

 بیشتر بدانیم -غارت و قحطی!یکی از ابزارهای دولت های غربی برای این استتتثمار و غارت ،تأستتیس و تقویت شتترکت های بزرگ چند
ملیتی است .یکی از این نمونه ها ،شرکت انگلیسی تتتت هلندی هند شرقی است .گزارش زیر از کتاب نگاهی
به تاریخ جهان ،اثر جواهر لعل نهرو انتخاب شده است :موقعیت انگلیسیان در شمال هند به صورتی بود که
قدرت و ثروت را در د ست دا شتند ،بدون آنکه هیچ م سئولیتی را قبول کنند .بازرگانان ماجراجوی کمپانی
هند شتترقی هیچ حد و فاصتتله ای میان بازرگانی قانونی و بازرگانی غیرمجاز غارت و چپاول واقعی قائل نمی
شدند .عدم امنیت سیاسی و آشوب ها و آشفتگی ها و کمی باران و سیاست غارتگرانۀ انگلستان همه باهم
سبب شدند که در سال ۱۷۷۰قحطی عظیمی در بنگال و بیهار روی داد .گفته می شود که بیش از یک سوم

اهالی این نواحی نابود و تلف شدند .این منظرۀ رقت انگیز و مهیب را درنظر مجسم کنید که چگونه میلیون
ها نفر از مردم آرام آرام و بر اثر گر سنگی می مردند .تمامی این منطقۀ و سیع از مردم خالی شد؛ جنگل ها
روییدند و دهکده های مزروعی و مزارع کشاورزی را در خود بلعیدند .هیچ کس ،هیچ کاری برای کمک به
گرستتنگان و قحطی زدگان نمی کرد .کمپانی هند شتترقی قدرت و امکان داشتتت؛ اما آنها هیچ مستتئولیت و
تمایلی در خود اح ساس نمی کردند .وظیفۀ ا صلی آنها به د ست آوردن پول و جمع آوری درآمد بود و این
کار را که به نفع جیب خودشتتان بود ،با دقت و مراقبت بستتیار انجام می دادند .بستتیار جالب استتت که در
گزارش رستتمی کمپانی گفته می شتتود با وجود قحطی شتتدید و با وجود آنکه بیش از یک ستتوم مردم تلف
شدند ،آنها رقم درآمد و عایدات معمولی را از آنان که زنده بودند ،گرفتند .غیرممکن است که بتوان تصور
و درک کرد که این جمع آوری اجباری پول و درآمد از مردم قحطی زده و مصیبت کشیده ای که از چنگال
قحطی جسته بودند ،چقدر ظالمانه و غیرانسانی بوده است.
مشتتابه همین شتترایط در زمان جنگ جهانی اول برای کشتتور خودمان نیز روی داده بود .نویستتندۀ کتابقحطی بزرگ (نسل کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول) ،در ضمن پژوهش خود اخبار و گزارش های دست
اول و رقت انگیزی از نتایج حضتتتور نیروهای نظامی بی گانه و عمل یات و اقدامات آنان در ایران ارائه داده
استتت؛ اقداماتی که با «جنایت جنگی علیه غیرنظامیان» همستتان و برابر بوده استتت .او نشتتان داده استتت که
چگونه نیروهای انگل ستان ،در حالی که مردم یک شهر از گر سنگی به جان آمده بودند ،آذوقه ای را که از
شتتکم گرستتنۀ همان مردم زده بودند ،به هنگام عقب نش تینی از برابر نیروهای عثمانی برای آنکه به دستتت
حریف نیفتد ،یک جا از میان بردند؛ و نیز چگونه ارتش انگلستان برای تدارک آذوقه مورد نیاز نفرات خود
در ایران ،به جای وارد کردن آذوقه از هندوستتتان ،به لطایف الحیل اقدام به جمع آوری و خرید گندم و جو
و سایر مایحتاج مردم گرسنه و قحطی زدۀ ایران می کند تا در ناوگان دریایی انگلستان جای خالی بی شتری
برای ترابری نظامی ارتش انگلستتتان باقی بماند؛ زیرا وارد کردن گندم از هندوستتتان ،مستتتلزم حمل آن با
کشتی گو با دیپلمات آمریکایی از است؛ و نیز چگونه ژنرال انگلی سی مسئول تدارک آذوقه در گفت و این
«زرنگی» به خود می بالد (نگاه کن ید به کتاب قحطی بزرگ (نستتتل کشتتتی ایران یان در جنگ جهانی اول)؛
محمدقلی مجد ،ترجمۀ محمد کریمی؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی).

درسنامه درس یازدهم اقتصاد :رشد و پیشرفت اقتصادی
اقتصاد مازند-شهرستان میاندورود -محمد باقری
* -در درس قبل با مسیر تاریخی اقتصاد ایران  ،اقتصاد مقاومتی و استقالل اقتصادی و شیوه مقابله با
تحریم ها و دیگر آسیب های اقتصادی تا حدودی آشنا شدیم.
* -در این درس می خواهیم دربارۀ رشد و پی شرفت اقتصادی  ،بحث نمائیم .و با نحوه محاسبه نرخ رشد
اقت صادی (ر شد تولید ناخالص داخلی)  ،چگونگی برر سی و ضعیت توزیع درآمد افراد یک جامعه برا ساس
سهم دهک ها و همچنین شاخص توسعۀ انسانی آشنا شویم.
* -در اقتصاد کشورهایی را که از قدرت تولیدی باالتر و درآمد بی شتری برخوردار باشند ،پی شرفته تر می
دانند .افزایش قدرت تولید ک شور در گرو افزایش قدرت کار و داد و ستدهای منا سب ا ست .ک شورهای
پیشرررفته معموال ً درآمد و تولید باالیی دارند و درآمدها به صررورت دادالنه تری توزیع شررده اسررت و تعداد
بیکاران این کشورها نیز کم است.
رشررد و پیشرررفت ،نقطۀ مقابل رکود اسررت .یک کشررور پیشرررفته در برابر شرروه های اقتصررادی ،قدرتمقاومت دارد؛ از ثبات ن سبی قیمت ها و بازارها برخوردار ا ست؛ می تواند در شرایط بحرانی نیازهای اولیۀ
خودش را تأمین و حتی مازاد آن را صادر کند.
 معموال ً کشررورهای پیشرررفته از سررطس سررواد و بهداشررت دمومی باالیی برخوردارند و روحیۀ ادتماد وهمب ستگی میان مردم این ک شورها برای تکاپو و تالش اقت صادی ،برج سته ا ست .ک شورهای پی شرفته در
سطس منطقه و جهان تأثیرگذارند .در یک کلمه ،ک شورهای پی شرفته ،ک شورهای قدرتمندی مح سوب می
شوند و بقیه روی آنها حساب باز می کنند.
پی شرفت اقت صادی ک شور دارای مؤلفه هایی ا ست که می توان مهم ترین آنها را ر شد اقت صادی ،شاخصهای توسعۀ انسانی (نظیر بهداشت ،سواد و امید به زندگی) و شاخص توزیع دادالنه درآمد دانست.
**رشد اقتصادي:
مفهوم رشررد :رشررد صرررفاً به معنای افزایش تولید اسررت و مفهومی کمّی (دددی) اسررت .اگر در جامعه ایمیزان واقعی تولید در دوره ای معین نسبت به دوره قبل افزایش یابد می گوییم رشد صورت گرفته است.
کشررورها معموال ً با سرررمایه گذاری بیشررتر یا به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسررب تر ،ظرفیتتول یدی خود را افزایش می ده ند و این امر به درآ مد بیشرررتر می ان جا مد .به همین دل یل گاهی افزایش
شاخص رشد یک کشور را با افزایش درآمد آن معادل درنظر می گیرند.

یک من شأ ر شد اقت صادی افزایش در منابع ا ست؛ برای مثال ،اگر جمعیت در طول زمان ر شد کند ،به طورکلی درضه نیروی کار هم افزایش می یابد.
 سرمایه های فیزیکی ک شور می تواند با سرمایه گذاری در کارخانه ها ،ساختمان ادارات ،ما شین آالت ومغازه ها افزایش یابد.

 -سرمایۀ انسانی با تولید نسل توأم با آموزش آنها افزایش می یابد.

با منابع در دسترس بیشتر ،یک کشور می تواند کاال و خدمات بیشتری تولید کند.**بررسی رشد با الگوي مرز امکانات تولید:
از الگوی مرز امکانات تولید ،می توانیم برای نشان دادن تأثیرات رشد اقتصادی استفاده کنیم. مردم مقدار بی شتری از کاالها را می خواهند تا سالمتی و رفاه بی شتری دا شته با شند .اگر با صرفه جویی،سرمایه گذاری بی شتری انجام دهند ،با گذ شت زمان ،ظرفیت تولیدی آنها تو سعه می یابد و مرز امکانات
تولید به سمت باال منتقل می شود.
 رشد اقتصادی به کشور امکان می دهد تا کاالهای بیشتر و بیشتری را تولید و مصرف کند.رشد اقتصادی یک هدف مشتره است ،زیرا کشور را قادر می سازد کاالها و خدمات بی شتری تولید کندو گام مؤثری برای تأمین نیازها و خواسته های شهروندان خود بردارد.
وقتی که اقتصاد رشد می کند ،کشور قادر است از هرچیزی مقدار بیشتری تولید کند. هر کشررور برای اینکه از مواهب رشررد اقتصررادی در آینده لذت ببرد ،باید چیزهایی را در زمان حال دراقت صاد فدا کند؛ باید منابعی را که می توان ست برای ساختن کاالهای م صرفی در زمان حال ا ستفاده شود،
برای ساختن انواع سرمایه ها و تو سعۀ روش های تولید بهتر برای آینده صرف کند .همان طور که مردم
گاهی از بعضرری خریدهای خود صرررف نظر می کنند تا پولشرران را برای انتخاب های دیگری در آینده که
زندگی را بهتر می کند ،پس انداز کنند.
**چگونه رشد اقتصادي را اندازه گیري کنیم؟
 تولید (درآمد) ناخالص داخلی: رشد به معنای افزایش تولید است .بنابراین اقتصاددانان برای اندازه گیری رشد ،به میزان رشد تولیداتیک کشور در طول سال می نگرند.
تولید ناخالص داخلی یک کشرررور ( :)GDPارزش پولی همۀ کاالها و خدمات نهایی تولید شرررده در داخلمرزهای یک کشور در طول یک سال است( .چه توسط مردم آن کشور و چه توسط خارجیان مقیم آن کشور)

 با فرض اینکه هر تول ید داخلی ،درآمدی را برای تول یدکنندگان آن ای جاد کرده اسرررت ،می توان درآمدداخلی را نیز معادل تولید داخلی دانست.

درآمد داخلی ،مجموع درآمدهایی است که در طول سال برای کشور به دست می آید.با تقسیم درآمد داخلی به جمعیت کشور ،درآمد سرانه به دست می آید( .که:درآمد سرانه دبارتست از سهممتوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه).

پنج کل ید واژۀ مهم برای فهم بهتر تعریف تول ید داخلی :ارزش پولی ،همۀ کاالها و خدمات ،نهایی ،درونمرزهای کشور و در یک سال.
ارزش پولی :برای اندازه گیری تولید کشرررور ،نیاز به یک واحد مشرررتره داریم که بتوانیم هر چیزی را که
تولید شده ا ست ،اندازه گیری کنیم .از هر واحد اندازه گیری می شود ا ستفاده کرد؛ اما شاید نتیجه مفید
نباشد؛ چراکه قطعا ً با هم قابل جمع شدن نی ستند .دردوض وقتی همه را به ارزش پولی که از بازار به دست
آمده برگردانیم و آنها را جمع کنیم ،منطقی تر می شود .در این صورت صرف نظر از ابعاد و اندازه و وزن،
هر کاال با ارزشی که در بازار داشته در محاسبۀ مقدار تولید لحاظ خواهد شد.
کاال و خدمات :تولید فقط محدود به تولید کاالها نیسرررت ،بلکه خدماتی مانند خدمات لوله کشررری ،خلبانی
هواپیما ،رانندگی کامیون و معاینۀ پزشکی هم تولید است و باید در محاسبۀ ما لحاظ شود.
تول ید نهایی :برای اندازه گیری تول ید ناخالص داخلی ،تنها کاال و خدمات نهایی را در نظر می گیریم ،نه
محصوالت واسطه ای را؛ چرا که کاالها و خدمات واسطه ای همگی در تولیدات نهایی محاسبه شده اند و اگر
آنها را هم جداگانه محاسبه کنیم ،دچار خطای محاسبه مجدد می شویم.
 با محاسرربۀ ارزش کاالی نهایی تولید شررده ،خود به خود ارزش کاالهای واسررطه ای که در آن به کار رفتهاست نیز محاسبه می شود.
(کاالی نهایی و واسطه ای :کاالیی که توسط مصرف کنندگان خریداری شده و مستقیماً به مصرف می رسند ،کاالی نهائی و
کاالیی که توسط تولیدکنندگان دیگری خریداری شده و در تولید کاالی دیگر استفاده می شود را واسطه ای گویند).

داخل مرزهای یک کشرررور :تولید ناخالص داخلی ،تولیداتی را که در داخل مرزهای یک کشرررور تولید می
شود ،اندازه می گیرد؛ صرف نظر از اینکه چه شهروندی آن را تولید کرده است- .نکته :در تولید داخلی ،تولید
افراد کشور که در خارج ساکن هستند محاسبه نمی شود و در تولید ملی ،تولید خارجی های مقیم کشور محاسبه نمی شود.
(تولید ناخالص ملی(:)GNPارزش پولی تمام کاالها و خدمات نهایی که ادضای یک ملت درطول یک سال تولید کرده اند).

تولید ناخالص داخلی ایران ،جمع تمام تولیداتی اسرررت که شررررکت ها و افرادی که در ایران فعالیت میکنند ،آنها را تولید کرده اند؛ حتی اگر بخشی از این تولید متعلق به خارجی ها باشد.
در یک سرال :تولید ناخالص داخلی تنها شرامل کاالهای نهایی و خدمات تولید شرده در یک سرال تقویمی از
اول فروردین تا پایان اسررفند اسررت .این مقدار شررامل فروش اقالم باقی مانده از سررال قبل نمی شررود؛ یعنی
چیزهایی که در یک سال ساخته می شود و در سال بعد فروخته می شود.

**مواردي که در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شوند:
به دلیل دشواری محاسباتی برخی از اقالم تولیدی در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی شوند:اول :کار بدون دسرررتمزد؛ مانند کارهایی که در خانه انجام می گیرد یا خدماتی که در خیریه ها به صرررورت
داوطلبانه ارائه می شرررود و پولی برای آنها رد و بدل نمی گردد ،اگرچه دارای ارزش باالیی هسرررتند ،اما در
محاسبات تولید ناخالص داخلی غایب اند!
دوم :خرید و فروش کاالهای د ست دوم از جمله خودرو ،مبلمان یا خانه در محا سبات لحاظ نمی شوند .این
قبیل کاالها زمانی که برای اولین بار تولید و فروخته شده اند ،به حساب آمده اند.
سرروم :تولیدات اقتصرراد زیرزمینی ،غیرقانونی و قاچاق که اطالدات دقیقی از آنها در دسررت نیسررت و دمال ً
محاسبۀ آنها مشرودیت بخشی به این گونه فعالیت ها تلقی می شود.
نک ته :ت فاوت تول ید خالص و ناخالص در هزی نه اسرررتهاله اسرررت .هزینها ستهاله ق سمتی از تولید جامعه که صرف تعمیر یا جایگزینی سرمایه های

تولید
ناخالص

استهالک

فرسوده می شود را هزینه استهاله می نامند.

**تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی:
 مهم ترین دلیل برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی ،نظارت بر تغییرات تولید در طول زمان است.چون تولیدات جامعه از یک نوع نیسررتند همه شرراخص های تولید برحسررب واحد پول سررنجیده می شررود.چون تولید ناخالص داخلی به واحد پولی اندازه گیری می شود ،با یک م شکل مواجه ه ستیم :قیمت کاالها و
خدماتی که تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند به طور مداوم در حال تغییر است.
(افزایش ارزش تولید کل ممکن است ناشی از)۱:افزایش قیمت ها  )۲افزایش مقدار )۳افزایش قیمت و مقدار با هم باشد.
رشد میزان تولید از تفاوت ارزش تولید به قیمت های ثابت در دو سال و رشد قیمت از تفاوت ارزش تولید به قیمت هایجاری و ثابت سال مورد نظر بدست می آید.
به طور کلی هر شاخ صی که به قیمت جاری محا سبه شود،به دبارت دیگر؛ تورّم نیز در اندازه ی آن دخیل با شد ،به آنشاخص ا سمی و یا جاری و یا در ا صطالح پولی گویند ،امّا اگر در محا سبه ی آن شاخص اثر تورّمی زایل شده با شد و به
قیمت ثابت و پایه محا سبه شده با شد به آن شاخص واقعی یا حقیقی(تورّم در رفته) اطالق می کنند .همانند؛ تولید ناخالص
اسمی و تولید ناخالص واقعی ،صادرات اسمی و صادرات واقعی و). ...

 مثال :فرض کنید یک میلیون خودرو در ایران در سال جاری تولید شود و میانگین قیمت یک خودرو ۵۰میلیون تومان باشد .مجموع تولیدات خودرو برای سال جاری دبارت است از:
 ۱میلیون × ۵۰میلیون تومان = ۵۰هزار میلیارد تومان

حال اگر سرررال بعد قیمت متوسرررط خودرو به ۶۰میلیون افزایش یابد ،برآورد ۱۰هزار میلیارد تومانی برای
تغییر تولید نادرست است؛ چرا که در واقع ،همان یک میلیون خودرو تولید شده است و تنها قیمت ها تغییر
کرده ا ست! اقتصاددانان برای حل این مشکل راه حلی دارند؛ قیمت های محا سباتی باید در سالی که به آن
سال پایه گفته می شود ،ثابت فرض شوند( .پس؛ در محا سبه ی تولید کل جامعه؛ یک سال را به دنوان سال پایه و
مبنا در نظر می گیرند و ارزش تولید در هر سال بر حسب قیمت های سال پایه محاسبه می شود).

**محاسبۀ تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن :
 برای محاسرربۀ تولید ناخالص داخلی اسررمی ،مجموع ارزش کاالهای تولید شررده کشررور را در یک سررالمحاسرربه می کنیم .همچنین اگر بخواهیم بدانیم تولیدات سررال جاری نسرربت به سررال قبل ،چه میزان رشررد
دا شته ا ست ،می توانیم از رابطۀ
زیر استفاده کنیم:

مثال :تولید ناخالص داخلی را برای
اقتصرررادی با دو کاال و قی مت های
زیر به صرررورت اسرررمی و واقعی
محاسبه کنید:
معموالً از نمودارهای رشد تولیدناخالص داخلی ،برای نمایش رشد
اقتصادی کشورها استفاده می
شود.

ااخص اي دیگر ا ندازه
**شا
گیري پیشرفت اقتصادي:
 شررراخص های مربوط به رشرررد کمّی اقتصررراد و افزایش تولید ناخالص ،به تنهایی نمی تواند نشررران دهندۀ میزانپیشرررفت یک کشررور باشررد .پیشرررفت کشررور فقط محدود به رشررد کمّی آن ،یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی
نیست؛ بلکه ابعاد دیگری نیز دارد.

اگر کشوری ازلحاظ میزان درآمد و تولیدناخالص داخلی ،وضعیت مطلوبی دارد .این به معنای آن است که کشوردر زمینۀ ر شد ثروت ،پی شرفت خوبی دا شته ا ست .اما نمی توان نتیجه گرفت که حتماً این ک شور در توزیع ثروت
تولید شده در میان مردم نیز پیشرفته است.
 اقتصاددانان معموالً در این مورد از مثال کیک استفاده می کنند .آیا بزرگ تر شدن یک کیک ،به معنای آن استکه سهم افراد مختلف از آن کیک دادالنه است؟
بسریاری از کشررورهایی که دارای رشررد درآمد باالیی هسررتند ،نظیر چین و آمریکا ،گرفتار نابرابری درآمدی اند؛بدین معنی که بخش بزرگی از ثروت تولید شده ،تنها به گروه های محدودی از جامعه تعلق دارد و اکثریت جامعه
از درآمد کمتری برخوردارند.

**شاخص د ک ا:
یکی از شاخص های سنجش وضعیت توزیع درآمد ،شاخص دهک هاست.از شاخص دهک ها در برخی گزارشهای
اقتصادی و به منظور نشان دادن پیشرفت هایی که در زمینه ددالت اقتصادی روی داده است ،استفاده می شود.

یکی از معیارهای سنجش وضیعت توزیع درآمد ،شاخص دَهَک هاست (دهک داده ایست که متناظر با یکدهم کل فراوانی باشد ).برای تشکیل این معیار جمعیت کشور مورد بررسی را به ده گروه جمعیتی مساوی
تقسیم می کنند ،که در هر گروه ده درصد جمعیت بر حسب درآمد از پایین به باال مشخص می شوند ،سپس
سهم دریافتی هر گروه از درآمد ملی را محاسبه می کنند .در این جا ده درصد اول جمعیت که گروه اول می
باشند ،کمترین درآمد ملی و همین طور به ترتیب
صعودی ،ده درصد آخر(گروه دهم) بیشترین درآمد
ملی را دریافت کرده و ثروتمندترین ادضای جامعه می
باشند و ۱۰۰درصد جمعیت کشور %۱۰۰،درآمد را
دارند.

جدول وضعیت توزیع درآمد در ایران در سال۱۳۹۱

**وضعیت توزیع درآمد:

با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول (نسبت درآمد گروه آخر به اول) در کشورهای مختلف ،شاخصیبه دست می آید که به وسیله آن درجه و شدّت نابرابری در توزیع درآمد جامعه مشخص می شود و برای
مقایسه وضعیت توزیع درآمد به
کار می رود.
 هرچه این نسبت بیشتر باشد،توزیع درآمد در آن جامعه
نامناسب تر است .در جدول قبل،
سهم دهک دهم از درآمد ملی
حدود ده برابر سهم دهک اول است.
 گاهی درآمدهای مردم برای به دسرررت آوردن شررراخص دهک ها ،قابل ثبت نیسرررت .به همین دل یلاقتصرراددانان برای به دسررت آوردن اختالف درآمدی ،اختالف هزینه ای را محاسرربه می کنند .در این حالت
هزینۀ خانوار نمایندۀ درآمد آن ا ست .نمودار زیر ن شان می دهد که در سال ۱۳۸۰ده در صد ثروتمندان،
چهارده برابر ده درصد فقرا درآمد داشته اند.
**شاخص توسعه انسانی :
یکی از شاخص های رایج جهانی برای اندازه گیری پی شرفت های اقت صادی ک شورهای گوناگون ،شاخص
های توسعۀ انسانی ( )HDIاست.
مؤلفه هایی نظیر میزان امید به زندگی در بدو تولد ،میانگین سال های تحصیل ،سرانۀ درآمد ناخالص ملیو شاخص های نابرابری تشکیل دهندۀ شاخص توسعه انسانی است.
دالوه برآن ،مؤلفه هایی نظیرنرخ باروری ،دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،بهداشت دمومی،شاخص هایفقر و پایداری محیطی (مثل انرژی های تجدیدشونده و فسیلی ،کاهش آالینده های محیط زیست و گازهای
گلخانه ای ،نقصان منابع طبیعی و تغییرات نواحی جنگلی) ،در گزارش های توسعۀ انسانی منعکس می شود.
 اگر معیارهای اندازه گیری رشرد اقتصرادی ،یعنی رشرد تولید ناخالص داخلی را با معیارهای اندازه گیرینابرابری درآمدی و نیز سایر شاخص ها نظیر شاخص امید به زندگی ،میزان سواد و یا شاخص های مربوط
به بهداشت ،ترکیب کنیم ،تصویر کامل تری از پیشرفت اقتصادی یک کشور به دست می آوریم.
 شاخص توسعۀ انسانی ( )HDIترکیبی از این شاخص هاست و از این رو تصویر بهتری از پی شرفت کشورارائه می دهد.
**الگوي پیشرفت اسالمی ا ایرانی:

 هرچند شاخص های توسعه انسانی در کنار شاخص های رشد تولید ،تصویر مناسب تری از پیشرفت یکک شور ارائه می کند؛ اما این ت صویر از پی شرفت کامل نی ست و در آن شاخص های دیگری مانند مبارزه با
ف ساد ،بهبود ف ضای ک سب وکار ،ر شد دلم و فناوری ،مو ضودات محیط زی ستی و پی شرفت های فرهنگی و
معنوی و ...مورد توجه قرار نمی گیرند.
دو امر بادث شده بسیاری از اندیشمدان از واژه توسعه کم تر استفاده کرده و به دنبال جایگزینی برای آن
باشند)۱:کشورهای غربی و سازمان های بین المللی از معیارها و شاخص های توسعه برای تحمیل الگوهای
خود سوء استفاده می کنند ،به طوری که گاهی توسعه یافتگی معادل غربی شدن تلقی می شود.
)۲الگوهای توسعه به طور معمول به تفاوت های بومی و محلی کشورها و به تاریخ ،فرهنگ ،باورها و ارزش
های اجتمادی آن ها توجه الزم را ندارند و برای همه کشورها همان نسخه ی خودشان را تجویز می کنند.
آیا به نظر شررما تفاوت های بومی و محلی و تاریخی و فرهنگی کشررورها در تعیین شرراخص های پیشرررفت
دخالتی ندارد؟ آیا ارزش های اجتمادی رررر اقت صادی جامعۀ ما با جوامع اروپایی ،آمریکایی یا چینی یک سان
است؟ اگر یکسان نی ست ،این تنوع ارزش ها و آداب و رسوم چگونه در شاخص های پی شرفت یک کشور
خود را نشررران می دهد؟ آ یا ددالت اقتصرررادی و اجتمادی به همان اندازه برای ما اهم یت دارد که برای
کشررورهای سرررمایه داری غربی؟ آیا نگاه ما به زندگی انسرران ها با نگاه ژاپنی ها به زندگی انسرران ها هیچ
تفاوتی ندارد؟ رشد و توسعه بخشی از پیشرفت کشور ماست ،اما همه آن نی ست-.بنابراین در کشور ما نیز
اندیشمدان الگوی پیشرفت اسالمی ر ایرانی که متناسب با شرایط و فرهنگ ما باشد را دنبال می کنند.

هحتَای ًَضتبری
کتبة  :اقتصبد

بِ ًبم خذا
هعبًٍت آهَزش هتَسطِ ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

سبل تحصیلی:
0911-0011

دفتر آهَزش هتَسطِ ًظری
دبیرخبًِ راّبردی کطَری درس اقتصبد
تَلیذ ضذُ در استبى لرستبى ضْرستبى برٍجرد

فصل  :چْبرم
بخص- :
درس :دٍازدّن
ًبم طراح :ریحبًِ برّبًی

عٌَاى درس  :بَدجِ بٌذی
اّذاف یبدگیری:
آضٌایی داًص آهَساى تا هفاّین تَدخِ تٌذی ،هذیزیت درآهذ ٍ هخارج ٍ پزداخت خوس
اًتظبرات پس از هطبلعِ:
اًتظار هی رٍد داًص آهَس پس اس پایاى درس تتَاًذ:
اّویت تَدخِ تٌذی را هتَخِ ضَد. ّشیٌِ ّا ٍ درآهذ ّای خَد را تِ درستی ثثت ًوایذ. ّ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 :
ّوِ ی اًساى ّا اهزٍسُ درآهذ ٍ ّشیٌِ ّایی دارًذ .ها هی تَاًین اس طزیك ثثت ّشیٌِ ٍ درآهذ ّا هذیزیت هالی صحیحیداضتِ 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.خالصِ درس:
طرح هسئلِ
ّ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
آى ضَیذ! در ایي درس هی خَاّین یاد بگیرین کِ چگًَِ هی تَاى ّسیٌِ ّا ٍ درآهذ ّای خَد را هذیریت کرد تا
بْتر از پَل خَد استفادُ ًوایین.

ثبت ّسیٌِ ّب ٍ درآهذ

تزای هذیزیت تْتز هَخَدی پَلتاى تْتز است در اتتذا ّوِ ی هخارخی را کِ در طَل ّفتِ داریذ در خذٍلی هطاتِ سیز ثثت
کٌیذ( .هی تَاًیذ دفتزچِ ای تزای ثثت ّشیٌِ ّا داضتِ تاضیذ .چٌیي خذٍلی را در آى رسن کٌیذ)
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
ضکست ٍ هدثَر ضذیذ هثلغی را
تزای تؼویز آى پزداخت کٌیذ

یک ّشیٌِ ی تذٍى تزًاهِ ریشی
ٍ اتفالی است.
در ایي ستَى هطخص کٌیذ
آیا ایي ّشیٌِ تِ صَرت
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.
در ایي ردیف هدوَع ّوِ ی ّشیٌِ ّا را هحاسثِ کٌیذ ٍ تا استفادُ اس آى

ّفتگی تکزار هی ضَد یا
هتغیز است تزای هثال
ّشیٌِ ی سزٍیس هذرسِ

اگز ّویطِ تکزار هی ضَد
ّشیٌِ ثاتت است.

هی تَاًیذ درصذ ّز ستَى هخارج را ًیش حساب کٌیذ .هی تَاًیذ ّشیٌِ ّای
تزًاهِ ریشی ضذُ ٍ تزًاهِ ریشی ًطذُ را ّن هحاسثِ کٌیذ.

پس از پایاى ثبت اطالعات فَق تالش کٌیذ بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ:
تزای کذام هخارج تیطتز اس حذ هؼوَل ّشیٌِ کزدُ ایذ؟
کذام یک اس هخارج تزًاهِ ریشی ضذُ ًثَدُ است؟ یؼٌی در لحظِ تزای ضوا اتفاق افتادُ است؟
اگز تِ گذضتِ تزهی گطتیذ ،کذام یک اس ّشیٌِ ّای سیز را تغییز هی دادیذ؟
کذام یک اس ّشیٌِ ّا ،تصوین گیزی ًاهٌاسثی تَد؟ تَضیح دّیذ.
کذام یک اس ّشیٌِ ّای تزًاهِ ریشی ًطذُ ،تصوین درستی تَدُ است؟ تَضیح دّیذ.
کذام یک اس هخارج را هی ضَد سادُ تز کاّص داد؟ هخارج ثاتت یا هتغیز؟
در صَرتی کِ تزای یک کار ضزٍری پَل ًیاس داضتِ تاضیذ ،کاّص کذام یک اس هخارج تزای ضوا آساى تز است؟
هراحل بَدجِ ریسی هبّیبًِ

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

پبسخ فعبلیت ّبی کتبة:
توریي فردی در کالس ظ 090

ًوًَِ ّای درآهذ ٍ هخارج افزادی سیز را تخَاًیذ ٍ تزرسی کٌیذ کِ آیا ایي افزاد تا ایي رًٍذ تَدخِ هیتَاًٌذ تا پایاى سال
اداهِ دٌّذ یا خیز؟
فرد اٍل
خاًن رضایی هؼلن است .اٍ تِ صَرت سالیاًِ درآهذی در حذٍد  43هیلیَى تَهاى کسة هی کٌذ ٍ هخارج سالیاًِ ٍی تِ ضزح
سیز است.

آیا خاًن رضایی تیطتز اس درآهذ خَد خزج هی کٌذ؟ چِ هیشاى؟ تلِ

هدوَع ّشیٌِ ّا

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
تِ ایي هیشاى اضافِ خزج هی کٌذ

هیلیَى ّ= 43-47/59= -4/59شیٌِ-درآهذ

ًوًَة دٍم
حاج هحوَد کارهٌذ تاسًطستِ است .درآهذ سالیاًۀ اٍ  35هیلیَى تَهاى است ٍ هخارج اٍ ًیش تِ ضزح سیز است .آیا اٍ تیطتز
اس درآهذ خَد خزج هی کٌذ؟ تِ چِ هیشاى؟ خیز

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
هدوَع ّشیٌِ
ّا

ایي هیشاى اضافِ هی هاًذ

هیلیَى 35-31/04=3/96

ًوًَة سَم
هحوذحسي داًطدَست .الثتِ تِ صَرت پارُ ٍلت ّن هطغَل تِ کار است .درآهذ سالیاًۀ اٍ 73هیلیَى تَهاى است ٍ هخارج
اٍ ًیش تِ ضزح صفحۀ تؼذ است .آیا اٍ تیطتز اس درآهذ خَد خزج هی کٌذ؟ تِ چِ هیشاى؟ خیز

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

هدوَع ّشیٌِ
ّا
ایي هیشاى اضافِ هی هاًذ

میلیون 37-31/54= 5/46

تا تَخِ تِ ًوًَِ ّای تاال تِ سؤاالت سیز پاسخ دّیذ:
فزض کٌیذ کِ خَدرٍی ّز یک اس ایي افزاد ًیاس تِ تؼویز دارد کِ ّشیٌۀ آى ّفت هیلیَى تَهاى است .تزای ایي خزیذ چِ
تغییزاتی در تَدخِ ّز فزدی تایذ ایداد ضَد؟
افزاد تایذ تالش کٌٌذ تا در سایز ّشیٌِ ّای خَد صزفِ خَیی کزدُ یا هٌاتغ خذیذی تزای افشایص درآهذ در ًظز تگیزًذ.
در صَرتی کِ فزد هَرد ًظز تزای تؼویز خَدرٍ پس اًذاس خَد را تِ هیشاى 1/37هیلیَى تَهاى در ّز هاُ افشایص دّذ ،تا ایي
تغییز چِ چیشی را اس دست هی دّذ ٍ چِ چیشی تِ دست هی آٍرد؟
)ّشیٌۀ فزصت تؼویز خَدرٍ چیست؟( تا ایي اًتخاب آى ّا هی تَاًٌذ خَدرٍی خَد را تؼویز کٌٌذ اها تایذ در سایز تخص ّا
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.
چِ پیطٌْادّایی تزای هذیزیت تْتز هخارج ّز یک اس ایي افزاد داریذ؟
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
صزفِ خَیی ّشیٌِ ّای غیز ضزٍری را کاّص دٌّذ .تزای هثال فزد اٍل در هاُ 17هیلیَى تَهاى ّشیٌِ ی لثَض را پزداخت
هی کٌذ .ایي فزد هی تَاًذ تا صزفِ خَیی در هصارف خَد ایي ّشیٌِ ّا را کاّص دّذ .یا اگز اهکاى داضت تزای درآهذ تیطتز
تالش کٌٌذ.
کذام یک اس ایي افزاد تیطتزیي پس اًذاس را در آخز ّز هاُ دارًذ؟
فزد سَم(هحوذ حسیي)
کذام یک اس ایي افزاد تیطتزیي خزج را اس تَدخِ خَد دارًذ؟
فزد اٍل(خاًن رضایی)
در صَرتی کِ خاًن رضایی تصوین تگیزد کِ تِ یک سفز کِ پٌح هیلیَى تَهاى ّشیٌِ دارد تزٍدٍ ،ی چِ چیشّایی را تایذ در
ًظز تگیزد؟
اٍ تایذ تِ ایي ًکتِ تَخِ کٌذ کِ هیشاى هخارج اٍ در حال حاضز اس درآهذش تیطتز است ٍ هوکي است در پایاى سال تا
هطکالت هالی تسیاری هَاخِ ضَد.
فعبلیت گرٍّی در کالس ظ 097

ایي فؼالیت تِ ػْذُ ی خَد داًص آهَس هی تاضذ ٍ هی تَاًذ تا دٍستاى یا در هٌشل تا خاًَادُ آى را اًدام دّذ

فعبلیت خبرج از کالس ظ091

ایي فؼالیت تِ ػْذُ ی داًص آهَس هی تاضذ .داًص آهَساى هیتَاًٌذ در طَل  73رٍس ّشیٌِ ّا ٍ درآهذ ّای خَد را ثثت ٍ
تزرسی ًوایٌذ.
برای تفکر ٍ توریي ظ091

چگًَِ هی تَاى تا ثثت درآهذ ٍ هخارج ،تزًاهۀ هالی هٌظوی را تزای سًذگی ضخصی ٍ خاًَادگی طزاحی کزد؟
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
دیگز فَایذ ایي کار ایي است کِ اس هیشاى ّشیٌِ ّا در ّز یک اس تخص ّا آگاّی پیذا کزدُ ٍ اس ایي طزیك هی تَاًین تزای
صزفِ خَیی ٍ کاّص در ّز کذام اس ایي هَارد الذام کٌین.
ًوًَِ سَال
تزای تَدخِ تٌذی چِ هزاحلی را تایذ طی کزد؟خوس چیست؟پزداخت خوس چِ فَایذی دارد؟سال هالی چیست؟خوس در ٍالغ ّواى  ................است.تِ صَرت طثیؼی سال هالی اس ّواى رٍسی کِ  .....................را تِ دست آٍردُ ایذ آغاس هی ضَد. فزدی در سال 91هیلیَى در آهذ دارد ٍ خذٍل سیز هخارج سالیاًِ ی اٍست .آیا ایي فزد در پایاى سال پَلی تزای پس اًذاسکزدى دارد؟ چمذر؟
هخارج

هقذار ّسیٌِ بِ هیلیَى تَهاى

هالیات

01

قبَض

3

خَراک

01

اجارُ هسکي

1

اگز فزدی در پایاى سال هالی خَد  01هیلیَى تَهاى اضافِ داضتِ تاضذ هیشاى خوس پزداختی اٍ را هحاسثِ کٌیذ.حمیدرضا عباسی مهر سرگروه آموزشی اقتصاد بروجرد
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دبیرخانه راهبردی کشوری اقتصاد
تولید شده در استان قزوین

فصل :چهارم
بخش:
درس:سیزدهم
نام طراح:معصومه
ساعتچی

عنوان درس  :تصمیم گیری در مخارج
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.
تاثیرات خرید هوشمندانه بر روی خانواده و جامعه را بررسی کند.
خرید مقایسه ای را توضیح بدهد.
تاثیر استفاده از الگوی مناسب در خرج کردن را تحلیل و بررسی نماید.
تاثیرمصرف درست و مسئوالنه را بر روی کاالها بررسی نماید.
برنامه ی بودجه خود رابا برنامه خرید خود،انطباق دهیم.
مصرف مسئوالنه را تعریف کند.

روش های مصرف مسئوالنه را نام ببرد.
اسراف را تعریف کند.

نکات مهم درس :
در این درس می آموزیم برای خرید کردن برنامه داشته باشیم ومدبرانه و هوشمندانه خرید کنیم.
خرید ناآگاهانه خریدی است که از روی هوس،بدون فکر ،واز روی احساسات آنی باشدکه معموال با پشیمانی همراه است.
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.
الگوی قناعت داشتن وساده زیستی به ما کمک می کند که هم پس انداز کرده وهم آرامش روحی و روانی داشته باشیم.
مصرف مسئوالنه مصرفی است که اجازه می دهدچرخه تبدیل وتغییرات طبیعی همواره ادامه پیدا کندو متوقف نشود

توضیح درس:
خرید هوشمندانه
خرید باید آگاهانه و هوشمندانه باشد؛ ولی همۀ خریدهای ما این گونه نخواهد بود .خریدهای ما گاهی از روی هوس است،
بدون فکر و از روی احساسات آنی تصمیم به خرید می گیریم و البته بعد از آن هم پشیمان می شویم! مثل اینکه وقتی در
راه برگشت از مدرسه ،چون خیلی گرسنه ایم با اینکه در خانه مادر برایمان غذای سالم و خوشمزه ای آماده کرده ،نمی توانیم
جلوی خودمان را بگیریم و خیلی زود همۀ پول های توی جیبمان را به هله هوله تبدیل می کنیم! پس برای خرید
هوشمندانه باید چه کنیم؟ خیلی دشوار نیست؛ فقط به این نکته توجه داشته باشید که شما اکنون به عنوان عضوی از یک
خانواده و عضو یک جامعه در حال خرید کردن هستید .اگر به فکر رونق و پیشرفت اقتصادی خود هستید ،این پیشرفت
اقتصادی در گرو پیشرفت خانواده و جامعۀ شماست .برای خرید هوشمندانه ،مراقب باشید که نقش اجتماعی خود را در
میدان اقتصاد فراموش نکنید و مراحل زیر را انجام دهید:
-1مشکل و مسئلۀ خودتان را دقیق مشخص کنید دقیقا به چه چیزی نیاز دارید؟بررسی کنیدکه آیا آنچه می خواهید نیاز
است یا خواسته واز چه راه هایی می شود آن را برطرف کرد.آیا اصال راهی غبر از خرید کردن هم دارد.
 -2مشخص کنید که به چه میزان قرار است هزینه کنید.
 -3مشخص کنید که چه گزینه هایی در سطح پولی که شما می خواهید هزینه کنید ،وجود دارد (برای این کار می توانید از
وب سایت ها و فروشگاه های اینترنتی استفاده کنید .موارد را در لیستی یادداشت کنید).
 -4آن ویژگی هایی از کاالی هدف را که بیشتر برایتان مهم است مشخص کنید( .در سه دسته :ویژگی هایی که می خواهید
حتما نمی خواهید باشد ً ).در کاالی هدف باشد ،آنهایی که اگر باشد بهتر است و در نهایت آنهایی که اصالنمی خواهید باشد).

خریدمقایسه ای
منظور از خرید مقایسه ای ،فرایند بررسی قیمت ها و ویژگی های محصوالت مشابه قبل از تصمیم گیری برای خرید است.
برای کاالی گران تر و پیچیده تر ،نیاز بیشتری به خرید هوشمندانه وجود دارد تا گزینه های مختلف را قبل از انتخاب با هم
مقایسه کنید .در خرید مقایسه ای الزم است عوامل مختلفی از قبیل تفاوت در ویژگی ها ،اندازه ها ،کیفیت محصول ،هویت
محصول ،عملکرد آن ،قیمت و خدمات پس از فروش و ...در نظر گرفته شود .انتخاب را به گونه ای انجام دهید که اقتصاد
شما ،خانواده و جامعه ،بیشترین منفعت و کمترین هزینه را ببرد .خرید مقایسه ای به ترتیب زیر انجام می گیرد.
ً
شامل بیان اینکه واقعا برای رفع چه مشکل یا حل مسئله
ای نیاز به خریدو مصرف دارید.مثال برخی افراد بدون
اول
دانستن عکاسی برای خرید دوربین حرفه ای برنامه ریزی
تعریف مسئله
می کنند .این خرید مناسبی برای آنها نیست بلکه برای این
.کار یک دوربین ساده نیز کافی است
دوم
فهرست گزینه ها

شامل مواردی که می تواند مشکل را رفع یا مسئله را حل
کند

سوم
تعیین معیارها

در خرید یخچال جاداربودن ،مصرف ً برای افراد هنگام
انتخاب مهم است؛ مثالًمعیارهایی که عمال انرژی ،سهولت
تعمیرات و زیبایی ظاهری و نیز ایرانی بودن محصول برای
خرید مهم است

چهارم
ارزیابی

شامل سنجش گزینه ها بر اساس معیارهای مختلف که
.اغلب بر اساس جدول زیر انجام می شود

پنجم
تصمیم گیری

انتخاب گزینه نهایی

برخی از مزایاو منافع خرید مقایسه ای
* شما می توانید بخشی از پول خود را پس انداز کنید؛ زیرا در صورت مقایسۀ درست معموال هزینه کمتری پرداخت می
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.
*با خرید مقایسه ای دربارۀ گزینه هایی از آن کاال که قبالاز آن هامطلع نبودید،آگاه می شوید.
* با خرید مقایسه ای ،نسبت به خرج کردن پول خود احساس آرامش بیشتری می کنید.
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
فروشگاه های مختلف صرف می کنید.
* 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
فروشندگان از روش ها و فنون مختلفی برای تحریک و تشویق خریداران به خرید کاال و خدمات استفاده می کنند .آشنایی با
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؟
داشتن الگویی برای خرج کردن ،عالوه بر آنکه نشان دهندۀ شخصیت منطقی و عقالنی شماست ،به شما انسان هایی که از
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،
قناعت داشتن و ساده زیستی به شما کمک می کند تا هم بخشی از درآمد خود را برای مصارف مهم تر پس انداز کنید و هم
با آرامش روحی و روانی ،انتخاب اقتصادی مناسبی را در زندگی تجربه کنید .برخی اقتصاددانان و جامعه شناسان ،از بیماری
ای به نام مصرف گرایی و مخارج تجملی سخن می گویند .آنها معتقدند گروه زیادی از مردم آرامش و لذت را در خرج کردن
و استفادۀ بیشتر از کاالها و حتی به رخ کشیدن در زندگی کمتر به آرامش می رسند .فراموش نکنید ً ،آن می بینند .اما
افرادی که چنین روحیه ای دارند ،معموال همیشه کسی هست که بیشتر از شما دارد و بیشتر از شما از امکانات استفاده می
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
خوردن آنها بود و با هم نان می خوردند .دو کودک ،نزدیک شبلی نشسته بودند .یکی پسر ثروتمندی بود و دیگری فرزند
فقیری .پسر ثروتمند مقداری حلوا داشت و پسر فقیر  ،مقداری نان خشک .پسر ثروتمند حلوا می خورد و پسر فقیر از او حلوا
می خواست .پسر ثروتمند به پسر فقیر گفت :اگر حلوا می خواهی ،باید سگ من باشی و او قبول کرد .پسر ثروتمند گفت:
پس صدای سگ درآور! آن بیچاره  ،صدای سگ در آورد و او مقداری حلوا پیش پسر فقیر انداخت .این کار چند بار تکرار شد.
شبلی به آنها نگاه می کرد و می گریست! مریدان از او پرسیدند :برای چه گریانی؟ گفت :نگاه کنید که طمع چه بر سر مردم
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
ما می جوشاند .موالی ما امیرالمؤمنین علی می فرمایند :کسی که به دنبال آرامش است ،قناعت ورزد .قناعت به معنای
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
براساس گزارش فائو ـ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ـ سالیانه حدود 1/3میلیاردتن از مواد غذایی تولید شده برای
مصرف انسان در جهان دور ریخته می شود .این مقدار ،یک سوم کل محصول غالت جهان را شامل می شود .بعضی گزارش
ها نشان از آن دارد که در ایران اتالف موادغذایی بسیار فراتر از متوسط جهانی است .ساالنه ده ها هزار قلم کاال در حجم های
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
هدررفت ها که در فرایند مصرف به صورت اجتناب ناپذیر رخ می دهد ،هرگونه تضییع یا اتالفی که قابل پیشگیری باشد،
اسراف محسوب می شود .به عبارت دیگر ،هر چیزی که به کاری می آید ،اگر دور ریخته شود ،اسراف است .معیار شناسایی
اسراف منحصر به دورریز یا اتالف نیست ،بلکه « بال استفاده گذاشتن اموال» و « مصرف بیجا» نیز اتالف پنهان و اسراف
است .افزون بر تضییع و اتالف؛ مصرف در معصیت ،مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی ،مصرف فراتر از توان مالی یا شأن و
عدم رعایت اولویت در به کارگیری سرمایه های شخصی و ملی نیز از جمله معیارهای شناسایی اسراف هستند .اگر در معنای
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
می شود ً .کاری تبدیل می شود و محصول کار شما در کاالیی که مجددابه مصرف فرد دیگری می رسد،ظاهر می شود.
در محیط زیست اطراف شما نیز ،دائما چنین تغییراتی در جریان است .منابع غذایی که یک درخت آن را مصرف می کند و
به میوه های مفید تبدیل می کند ،خود ،محصول زنجیره ای از تغییراتی است که پیش از آن در طبیعت روی داده است.
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.
یک مورد جالب برای مصرف صحیح و مسئوالنه ،استفاده از ظروفی است که به راحتی در طبیعت تجزیه می شوند و به
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.
یکی از روش های مصرف مسئوالنه ،روش «  6ب »است :بهینه مصرف کردن بازیافت ،بازسازی ،بازداشتن (از اسراف و زیاده
روی )،باز تفکر(کاالی دیگر)باز مصرف(استفاده چند باره از کاال)

نه گفتن به خرید چیزهایی که نیاز نداریم و یا مضرند ،یافتن راه های بهتر ،پردازش مجدد و تبدیل یک کاال به کاالیی دیگر،
کمتر مصرف کردن یا با انرژی کمتر ولی دستاورد بیشتر مصرف کردن ،استفاده از چیزی بیش از ب به شمار می روند6 .
یک بار ،درست کردن چیزی که خراب و یا از کار افتاده است ،همه ازموارد روش  6ب به شمار می روند.

گفت وگو کنید:صفحه 142
-1
-2
-3
-4

به نظر شما چرا فروشنده تالش می کرد که خریدار را به عنوان دوست مطرح کند؟
تا بتواند نظر آنها راجلب کرده وکاالی خود را بفروشد.
شیوه هایی که سیروان برای متقاعد کردن دوقلو ها به کار برد چه بود؟
از راه گپ وگفت و گو ودوستی
به نظر شما امیرعلی و ستایش ،کار درستی انجام دادند؟
بله توانستند بودجه خود را مدیریت کنند
شما اگر جای آنها بودید ،چه می کردید؟ چرا؟
ازخرید منصرف می شدیم چون خرید باید بابودجه تطبیق داشته باشد.

توضیح تصویر :صفحه 149
چرخه ای را نشان می دهدکه افراد می توانند با مدیریت پسماند ها در منزل خود آن هارامجداا قابل استفاده نموده همچنان
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.
پاسخ فعالیت های کتاب:صفحه 145
فرض کنید که باید یک یخچال بخرید و دو گزینه هم پیش رودارید
خرید مقایسه ای
معیار:1
گنجایش لیتر

معیار:2
مصرف انرژی

معیار :3
ارتفاع سانتیمتر

معیار :4
برفک

معیار:5
کشور سازنده

گزینه :1یخچال X

300

B

180

ندارد

ایران

گزینه:2یخچالY

290

A

185

ندارد

کره

باتوجه به این که هر دو یخچال تقریبا در همه مشخصه هابرابرهستند(یخجال Yمصرف کمتری دارد)شخص مورد نظربا توجه
به قیمت کاالبه عنوان مهم ترین عامل اثر گذاردر خرید(درس پنجم بازار)می تواند تصمیم بگیردکه کدام کاال را انتخاب
کند.البته نقش کشورسازنده نیز می تواند در خرید ما اثر گذارباشداگر بخواهیم به تولید و رونق اقتصادی کشورمان کمک
کنیم باید کاالی تولید داخل بخریم.

طراحی پرسش ها:
-1چه کسی مدبرانه و هوشمندانه خرید می کند؟
کسی مدبرانه و هوشمندانه خرید می کند که قیمت ها و محصوالت را ارزیابی می کندومی تواندبا صرفه جویی،کاال وخدمات
با کیقیت تری تهیه کند.

-2آیا همه افرادمهارت مدیریت مخارج وخرید را دارند؟
برخی افراد حتی در بزرگسالی نیزمهارت مدیریت وخرید را ندارند وبرای کوچکترین خرید بسیار تردید می کنندوحتی بعد از
خرید هم پشیمان می شوند.
-3اگربه فکررونق وپیشرفت اقتصادی خود هستیداین پیشرفت درگروچیست؟
این پیشرفت اقتصادی در گروپیشرفت خانواده وجامعه شمااست.
-4مراحل یک خرید هوشمندانه را به ترتیب بنویسید؟
-1مشخص کردن مشکل -2مشخص کردن مقدار نیاز برای خرید یک کاال -3مشخص کردن درآمد -4بررسی ویژگی هایی از
کاالکه مهم است -5ارزیابی و تصمیم گیری -6انتخاب و خرید هومندانه
 -5منظور از خرید مقایسه ای چیست؟
منظوراز خرید مقایسه ای ،فرایند بررسی قیمت ها وویژگی های محصوالت مشابه قبل از تصمیم گیریبرای خرید است.
-7در خرید مقایسه ایچه عواملی را در نظر می گیریم؟
تفاوت در ویژگی ها-اندازه ها -کیفیت محصول -هویت محصول -عملکرد آن -قیمت وخدمات پس از فروش
-8در خرید مقایسه ای ،انتخاب به چه شکلی انجام می شود؟
انتخاب به گونه ای انجام می گیرد که اقتصاد شما ،خانوادهو جامعه بیشترین منفعت و کمترین هزینه را ببرد.
-9معایب خرید مقایسه ای را بنویسید؟
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
فروشگاه های مختلف صرف می کنید.
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.
-10مزایای خرید مقایسه ای را بنویسید؟
شما می توانید بخشی از پول خود را پس انداز کنید؛ زیرا در صورت مقایسۀ درست معموال هزینه کمتری پرداخت می 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.
با خرید مقایسه ای دربارۀ گزینه هایی از آن کاال که قبال از آنها مطلع نبودید ،آگاه می شوید.
با خرید مقایسه ای ،نسبت به خرج کردن پول خود احساس آرامش بیشتری می کنید.
 -11داشتن الگویی برای خرج کردن چه نتیجه ای دارد؟
داشتن الگویی برای خرج کردن،عالوه برآنکه نشان دهنده شخصیت منطقی وعقالنی شماست ،به شما در برنامه ریزی
اقتصادی کمک می کند.
-12قناعت داشتن وساده زیستی چه کمکی به انسان ها می کند؟
به انسان ها کمک می کندتا هم بخشی از درآمد خود را برای مصارف مهم ترپس انداز کنند وهم با آرامش روحی وروانی
،انتخاب اقتصادی مناسبی را در زندگی تجربه کنید.
 -13منظورازمصرف گرایی ومخارج تجملی چیست؟
برخی اقتصاد دانان وجامعه شناسان از بیماری به نام مصرف گرایی ومخارج تجملی سخن می گویند آنها معتفدندگروه زیادی
از مردم آرامش ولذت را در خرج کردن واستفاده بیشتر از کاالها وحتی به رخ کشیدن آن می بینند.

-14امیر مومنان حضرت علی (ع) در مورد فناعت چه فرموده اند؟
کسی که به دنبال آرامش است قناعت ورزد قناعت به معنای تالش نکردن در راه توسعه اقتصادی زندگی نیست؛بلکه به
معنای ترک حرص وطمع ورضایت درونی از نعمت هایی است که خداوند در اختیارمان قرار داده است.
-15اسراف چیست؟
هرچیزی که به کاری می آید،اگر دور ریخته شود ،اسراف است.
-16معیار شناسایی اسراف چیست؟
معیار شناسایی اسراف ،منحصر به دور ریز یا اتالف نیست،بلکه«بالاستفاده گذاشتن اموال»و«مصرف بیجا»نیز اتالف پنهان
اسراف است عالوه بر این موارد مصرف در معصیت ،مصرف فراتر ازسطح زندگی عمومی،مصرف فراتر از توان مالی یا شأن
وعدم رعایت الویت در به کارگیری سرمایه های شخصی وملی از جملهمعیار های شناسایی اسراف هستند.
-17مصرف به چه معنا است؟
مصرف به معنای تغییر و تبدیل چیزی به چیز دیگری نیز به کار می رود.
 -18مصرف مسئوالنه چیست؟
مصرف مسئوالنه مصرفی است که اجازه می دهد،چرخه تبدیل هاوتغییرات طبیعی همواره ادامه پیدا کند ومتوقف نشود.
-19یک مورد برای مصرف مسئوالنه مثال بزنید؟
استفاده از ظروفی است که به راحتی در طبیعت تجزیه می شوندوبه چرخه تبدیلوتغییر پیوسته آسیبی نمی رسانند.
-20روش های مصرف مسئوالنه را بنویسید؟
بهینه مصرف کردن -بازیافت – باز سازی -بازداشتن(ازاسراف و زیاده روی ) -باز تفکر(کاالی دیگر) -باز مصرف (استفاده چند
باره از کاال) (  6ب )
-21کدام کاالها نیاز بیشتری به خرید هوشمندانه دارد؟
)2کاالهای گران تر وپیچیده تر
) 1کاالهای تخصصی ووارداتی
)4کاالهای پیچیده وتخصصی
)3کاالی ملی و گران تر
جواب:گزینه 2
-22کدام گزینه مصداقی از روش « 6ب »نیست؟
)1یافتن راهای بهتر،پردازش مجدد وتبدیل یک کاال به کاالی دیگر
)2نه گفتن به خرید چیزهایی که نیاز نداریم یا خرید آنها مضراست.
)3کمتر مصرف کردن یا با انرژی کمترولی دستاوردبیشتر مصرف کردن
)4جای گزین کردن کاالی جدید به جای کاالیی که خراب است
جواب :گزینه4
-23شخصی معروف است به اینکه چیز های خراب ویا از کار افتاده را درست کند یا از آن به شکل جدید و مطلوبی استفاده
کندکدام گزینه واژه ی مناسبی برای چنین رفتاری است.
)4خرید مقایسه ای
)3مصرف عاقالنه
)2مصرف مسئوالنه
)1خرید هوشمندانه
جواب :گزینه 2
-24کدام گزینه صحیح نیست؟
)1در ایران اتالف مواد غذایی بسیار فراتر از متوسط جهانی است.
)2به جز آن بخش ازهدررفت هاکه درفرایند مصرف به صورت اجتناب ناپذیررخ می دهد،هر گونه تضییع قابل پیشگیری
اسراف است.

)3با مشاهده ی رفتار مصرفی افراد جامعه می توان گفت همه ساله بخشی از کاالهای تولید شده مورد بهره برداری صحیح
قرار می گیرد.
)4مصرف،به معنای تغییروتبدیل چیزی به چیزدیگرنیز به کار می رود.
جواب :گزینه 3
-25مصرف مسئوالنه مصرفی است که اجازه می دهد:
)1اتالف انرژی و اسراف بسیار کم شودوگاها به صفر برسد.
)2ارزیابی صحیح ومنطقی ازگزینه های پیش روی خود داشته باشید.
)3چرخه تبدیل ها وتغییرات طبیعی همواره ادامه پیدا کند و متوقف نشود.
)4بیشترین هزینه فرصت راداشته باشیم و به بهترین وجه از محصول استفاده کنیم.
جواب:گزینه 3

هحتوای نوشتاری
کتاب :اقتصاد

به نام خذا
هعاونت آهوسش هتوسطه وسارت آهوسش و پزورش
دفتز آهوسش هتوسطه نظزی

سال تحصیلی:
0911-0011

دبیزخانه راهبزدی کشوری اقتصاد
تولیذ شذه در استاى لزستاى شهزستاى بزوجزد

فصل :چهارم
بخش- :
درس:چهاردهن
نام طزاح:راضیه کاوسی

عنواى درس  :پس انذاس و سزهایه گذاری
اهذاف یادگیزی :آضٌاٖٗ تا ضاُ ّإ پس اًساظ وطزى ٍسطهاِٗ گصاضٕ ٍ هؼاٗة ٍ هعاٗإ آًْا.
انتظارات پس اس هطالعه :زض پاٗاى اٗي زضس اًتظاض ه٘طٍز زاًص آهَظۺ
 ضاُ ّإ هرتلف سطهاِٗ گصاضٕ ٍ هعاٗا ٍ هؼاٗة آًْا ضا تطٌاسس.
 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.
 تْتطٗي ضاُ سطهاِٗ گصاضٕ طثك ضطاٗط هَخَز ضا تطر٘ع زازُ ٍزض پ٘ص گ٘طز.

نکات ههن درس :
هؼوَال اّساف پس اًساظ ضا زض زٍضُ ّإ وَتاُ هست ،ه٘اى هست ٍ تلٌسهست تؼ٘٘ي هٖ وٌٌس.
ظهاى الظم تطإ ضس٘سى تِ اّساف وَتاُ هست ،ووتط اظ زٍ هاُ است.
ظهاى الظم تطإ ضس٘سى تِ اّساف ه٘اى هست اظ زٍ هاُ تا سِ سال است.
ظهاى الظم تطإ ضس٘سى تِ اّساف تلٌسهست ،سِ سال ٍ ٗا ت٘طتط است .
ٍلتٖ وِ تطإ ٗه ّسف پس اًساظ هٖ وٌ٘س ،تْتطٗي گعٌِٗ تؼسٕ وِ اظ زست هٖ زّ٘س ٗازآٍض هفَْم
ّعٌِٗ فطغت است.
تا تَخِ تِ ظهاًٖ وِ تطإ ضس٘سى تِ ّسف تؼ٘٘ي ضسُ ٍ همساض هوىي پس اًساظ هٖ تَاى زضتاضٓ ه٘عاى پس
اًساظ زض ّط زٍضُ تػو٘ن گ٘طٕ وطز.
تاًه ّا زٍ ًَع حساب سطهاِٗ گصاضٕ زاضًس ؛حساب ّإ سپطزٓ سطهاِٗ گصاضٕ وَتاُ هست ٍ سپطزٓ
سطهاِٗ گصاضٕ تلٌسهست.
تفاٍت حساب ّإ سطهاِٗ گصاضٕ وَتاُ هست ٍ تلٌسهست زض ه٘عاى سَز پطزاذتٖ تِ آًْا ٍ تطذٖ ضطاٗط
زٗگط است.
ذطٗس سْام ًَػٖ ضطٗه ضسى زض هالى٘ت ٗه ضطوت است.
سْام زٍ ًَع ل٘وت زاضز .ل٘وت اٍلِ٘ ٍ ثاًَِٗ .تِ ل٘وت اٍلِ٘ وِ ضطوت تطإ تاض اٍل هٖ فطٍضس ،ل٘وت
اسوٖ هٖ گٌَٗس ٍ ل٘وت ثاًَِٗ ل٘وت تاظاضٕ است وِ غاحة سْام زض تاالض تَضس اٍاضق تْازاض زض هؼطؼ
فطٍش لطاض هٖ زّس.
تطذٖ افطاز تطإ حفظ اضظش پَل ذَز آى ضا تِ زاضاٖٗ ّاٖٗ وِ هؼوَال اضظش ذَز ضا زض تَضم حفظ هٖ
وٌٌس ،هاًٌسطال ،تثسٗل هٖ وٌٌس.

زض تس٘اضٕ اظ وطَضّإ خْاىً ،ظام ّإ ت٘وِ تِ هٌظَض خثطاى پ٘اهسّإ ًاضٖ اظ حَازث ٍ ٍلاٗغ پ٘ص
تٌٖ٘ ًطسُ تِ ٍخَز آهسُ اًس.
ًظام ّإ ت٘وِ زضوطَضّإ هرتلف اغلة تِ ًظام ت٘وِ ّإ اختواػًٖ ،ظام ت٘وِ تؼاًٍٖ ٍ ًظام ت٘وِ
تاظضگاًٖ تمس٘ن هٖ ضًَس.
خالصه درس :تطإ ضس٘سى تِ اّساف تاٗس تطًاهِ ضٗعٕ زاضت.
اّساف تا تَخِ تِ ظهاى ضس٘سى تِ آًْا ،سِ زستِ اًس وَتاُ هست،ه٘اى هست ٍ تلٌس هست.
اگط ّسف هسًظط تا ووتط اظ 2هاُ لاتل زستطسٖ تاضس وَتاُ هست است.
اگط اظ2هاُ تا 9سال ظهاى ً٘اظ زاضتِ تاضس،ه٘اى هست ٍ اگط ت٘طتط اظ 9سال تاضس،تلٌسهست است.
پس اًساظ ٍ سطهاِٗ گصاضٕ ًَػٖ تطًاهِ ضٗعٕ تطإ ضس٘سى تِ ذَاستِ ّا ٍ اّساف است .ها تا پس اًساظ وطزى
فطغت ذطٗس وطزى زض حال حاضط ضا اظ ذَز ه٘گ٘طٗن وِ اٗي ّعٌِٗ فطغت پس اًساظ وطزى ه٘طَز.
ضاُ ّإ هرتلفٖ تطإ سطهاِٗ گصاضٕ ٍ پس اًساظ ٍخَز زاضز اظخولِ ۺ
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 .0سپزده گذاری در بانک:
ٗىٖ اظ ضاُ ّإ سطهاِٗ گصاضٕ ٍ پس اًساظ ،افتتاح ٗه حساب سپطزُ گصاضٕ زض تاًه است .تِ اٗي غَضت وِ ها
پَل هاظاز ذَز ضا تِ تاًه ّا ه٘سپاضٗن ٍ تاًه اظ خاًة ها،آى پَل ضا زض فؼال٘ت ّإ التػازٕ سَزآٍض تِ واض
ه٘گ٘طز ٍ ّط همساض سَزٕ وِ اظٗي ضاُ تِ زست هٖ آٗس ضا تِ پَل سپطزُ ٕ ها اضافِ ه٘ىٌس.
الثتِ اٗي حساب ّإ سپطزُ گصاضٕ زٍ ًَع اًس وِ اًسوٖ تاّن هتفاٍت ّستٌس .اگطلػس زاضٗن ّطظهاى وِ
ذَاست٘ن اظ حساتواى پَل تطزاضت وٌ٘ن ،تاٗس حساب سپطزُ وَتاُ هست تاظ وٌ٘ن وِ الثتِ همساض سَز ووتطٕ
زاضز اها اگط ه٘تَاً٘ن تا پاٗاى زٍضُ إ وِ تا تاًه تَافك ه٘ىٌ٘ن( ٗىسال ٗا ت٘طتط) سطاؽ پَلواى ًطٍٗن ٍ اظ آى
تطزاضت ًىٌ٘ن تاٗس حساب سپطزُ تلٌس هست تاظ وٌ٘ن وِ سَز ت٘طتطٕ تِ آى تؼلك هٖ ٗاتس.
هطالة تاض٘س وِ اگط احتوال ه٘سّ٘س زض طَل زٍضُ ،اظ حساتتاى پَل تطزاضت وٌ٘س،پس سوت سپطزُ تلٌس هست
ًطٍٗس چَى اگط ترَاّ٘س اظ سپطزُ تلٌس هست ذَز پَل تطزاضت وٌ٘س تاًه ضوا ضا خطٗوِ ه٘ىٌس! تِ اٗي غَضت وِ
اظ همساض سَزٕ وِ زض اتتسا تؼْس زازُ تَز وِ تِ ضوا تپطزاظز،ون ه٘ىٌس.

نکته :تطذٖ تاًىْا تدإ پطزاذت سَز تِ سپطزُ ّا ،زض اظإ هست ظهاى سپطزُ گصاضٕ ،تطإ هطتطٕ اهت٘اظ
زضٗافت ٍام زضًظط ه٘گ٘طًس .تِ طَضٗىِ همساض ٍام ٍ زٍضۀ تاظپطزاذت آى تاتغ همساض سپطزُ ٍ هست ظهاى سپطزُ
گصاضٕ است؛ تِ اٗي تاًه ّا ،تاًه ّإ لطؼ الحسٌِ گفتِ ه٘طَز.

 .۲خزیذ سهام:
گاّٖ اٍلات لػس زاضٗن وِ پس اًساظ ٍ سطهاِٗ ٕ ذَز ضا زض تاظاض سطهاِٗ ٍ خطٗاى تَل٘س تِ واض تگ٘طٗن اها پَلواى
تطإ ضاُ اًساظٕ ٗه فؼال٘ت تَل٘سٕ وافٖ ً٘ست ،زضًت٘دِ تا ذطٗس سْام ضطوت ّا ،زض هالى٘ت آى ضطوت،
ضطٗه ضسُ ٍ تِ اًساظُ ٕ سطهاِٗ إ وِ پطزاذت ه٘ىٌ٘ن زض سَز ٍ ظٗاى آى ضطوت سْ٘ن ه٘طَٗن .اٗي واض 3
فاٗسُ ٕ هْن ذَاّس زاضتۺ
 حل هطىل ووثَز سطهاِٗ ضطوت ّا
 اضافِ ضسى ٗه هٌثغ زضآهس تِ هطزم
 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)
پسّ :طگاُ پس اًساظ ًسثتا تعضگٖ زاضت٘س ٍ ّسفتاى ه٘اى هست ٗا تلٌس هست تَز ،تِ سوت ذطٗس سْام تطٍٗس.
سْام زٍ ًَع ل٘وت زاضزۺ
ل٘وت اٍلِ٘ وِ ضطوت تطإ تاض اٍل ه٘فطٍضس ٍ تِ آى ل٘وت اسوٖ ه٘گٌَٗس وِ زض ضٍٕ ّط ٍضلِ سْن تَسط
ضطوت پصٗطُ ًَٗسٖ هطرع ه٘طَز.
ل٘وت ثاًَِٗ ل٘وتٖ وِ غاحة سْام زض تاالض تَضس اٍاضق تْازاض زض هؼطؼ فطٍش لطاض ه٘سّس.

 .۳اوراق هشارکت:
گاّٖ سطهاِٗ پَلٖ ذَز ضا تِ زٍلت ٗا ٗه ساظهاى ضسوٖ ٍ لاًًَٖ هٖ زّ٘ن تا آى ضا زض ضاُ اًساظٕ ٗا گستطش
ٗه فؼال٘ت التػازٕ هطرع تِ واض گ٘طًس ٍ زض هماتل تِ اًساظُ ٕ سْن ذَز اٍضاق هطاضوت (تطگِ ّاٖٗ وِ زض
آى ،ه٘عاى ضطاوت ضوا زض اًدام آى فؼال٘ت التػازٕ هطرع ضسُ است) زضٗافت ه٘ىٌ٘ن .تِ اٗي اٍضاق هطاضوت
تطحسة آى فؼال٘ت التػازٕ وِ زض آى سطهاِٗ گصاضٕ وطزُ اٗن سَز تؼلك ه٘گ٘طز ٍ لاتل٘ت ذطٗس ٍ فطٍش ّن
زاضز.
تفاٍتْإ اٍضاق هطاضوت ٍ سْامۺٍلتٖ وسٖ سْام ه٘رطز ،زٗگط ًو٘تَاًس ّط ٍلت وِ ذَاست اظ هسٗط واضذاًِ
ترَاّس وِ سطهإۀ اٍ ضا پس زّس .چَى آى همساض اًسن پَل اٍ تِ ترطٖ اظ اتعاضآالت واضذاًِ تثسٗل ضسُ ٍ
سطهإۀ اٍ لاتل پس زازى ً٘ست .اها ّط ٍلت ترَاّس تِ ضطاوت ذَز ازاهِ ًسّس ،ه٘تَاًس تطگِ ّإ سْام ذَز ضا
تِ زٗگطٕ تفطٍضس ٍ تِ پَل هَضز ً٘اظ ذَز تطسس .اها ٍلتٖ وِ اٍضاق هطاضوت ه٘رطٗن ،پس اظ اًمضإ هست
سطضس٘س آى ،ػالٍُ تط اغل پَل (سطهاِٗ) سَز آى ضا ّن ه٘گ٘طٗن.

 .0خزیذ طال :
ضاّٖ زٗگط تطإ پس اًساظ هرػَغا زض ضطاٗط تَضم وِ اضظش پَل زائوا واّص هٖ ٗاتس(ٗؼٌٖ لسضت ذطٗس پَل ون
ه٘طَز) تثسٗل پَل تِ طالست.
الثتِ ذطٗس طال ،تِ ذَزٕ ذَز سَزآٍض ً٘ست تلىِ تٌْا اگط ل٘وت طال اظ ظهاًٖ وِ آًطا ه٘رطٗن تا ظهاًٖ وِ
ه٘فطٍض٘ن افعاٗص ٗاتس ،تِ پَل ٍ سطهاِٗ اغلٖ وِ تطإ ذطٗس آى غطف وطزُ اٗن اضافِ ذَاّس ضس.
ًىتِۺ تطإ التػاز وطَض تْتط است تِ خإ ضاوس وطزى پَل ذَز تا ذطٗس طال ،زض فؼال٘ت ّإ تَل٘سٕ هاًٌس ذطٗس
سْام ٗا اٍضاق هطاضوت سطهاِٗ گصاظٕ وٌ٘ن.

■ بیوه و پوشش خطزپذیزی سزهایه گذاری:
ّط سطهاِٗ گصاضّٕ،وَاضُ زض هؼطؼ تْسٗسّا ٍ حَازث پ٘ص تٌٖ٘ ًطسُ لطاض زاضز وِ تطإ خثطاى پ٘اهسّإ اٗي
حَازث ٍ ٍلاٗغ احتوالًٖ،ظام ّإ ت٘وِ تِ ٍخَز آهسُ اًسً .ظام ّإ ت٘وِ زضوطَضّإ هرتلف ،اغلة تِ ًظام
ت٘وِ ّإ اختواػًٖ ،ظام ت٘وِ تؼاًٍٖ ٍ ًظام ت٘وِ تاظضگاًٖ تمس٘ن تٌسٕ هٖ ضًَس ٍ هؼوَال اٗي سِ ًظام زض وٌاض
ٗىسٗگط تِ ۺ
 اضتمإ ضفاُ افطاز ٍ خاهؼِ
 حواٗت اظ وسة ٍ واضّا زض تطاتط حَازث غ٘طهتطلثِ ٍ ٍضؼ٘ت ّإ ًاذَضاٌٗس
 ٍ تثث٘ت ًظام التػازٕ
ووه ه٘ىٌٌس.
ت٘وِ لطاضزازٕ است ت٘ي زٍ ضرع وِ تطاساس آى ٗه ططف تحت ػٌَاى ت٘وِ گصاض ٗا ت٘وِ ضسُ تِ ططف زٗگط وِ
ت٘وِ گط(ضطوت ت٘وِ)ًاه٘سُ ه٘طَز ،حك ت٘وِ پطزاذت ه٘ىٌس ٍ تِ اظإ حك ت٘نۀ پطزاذت ضسُ ،ت٘وِ گط تاٗس زض
غَضت ٍلَع ذططٕ وِ زض لطاضزاز ت٘وِ ًَضتِ ضسُ ،ذساضت ت٘وِ گصاض ٗا ت٘وِ ضسُ ضا پطزاذت وٌس .ت٘وِ ًگطاًٖ
ًاضٖ اظ ذطط ٍلَع حازثِ ضا اظ ظًسگٖ هطزم ٍ فؼال٘تْإ التػازٕ زٍض ه٘ىٌس ٍ تِ ت٘وِ گصاضاى آضاهص ذاطط
ه٘سّس.
ذططپصٗطٕ پاِٗ ٍ اساس ً٘اظ تِ تْٖۀ ت٘وِ است.ذططپصٗطٕ ػثاضت است اظ ضاًس ٍلَع ٗه ذطط ٗا ٗه حازثۀ
تس .ذطط ٗا حازثِ تسٍ،ضؼ٘تٖ است وِ سثة اٗداز ذساضت تِ اضراظ ٗا اهَال ه٘طَز.

توضیح تصاویز درس:
 تػاٍٗط تِ واض گطفتِ ضسُ زض اٗي زضس غالثا خْت تساػٖ تػطٕ هتي تَزُ ٍ هفَْم خساگاًِ إ
ًساضًس؛هاًٌس تػَٗط زٍچطذِ زض غفحِ 050وِ هتٌاسة تا هثال ذطٗس زٍچطذِ وِ زض ّواى غفحِ شوط
ضسُ هٖ تاضس.
 تػَٗط غفحِ 052ۺ هفَْم تؼ٘٘ي اّساف ٍ اٍلَٗت تٌسٕ ٍ تطًاهِ ضٗعٕ تطإ ضس٘سى تِ آًْا ضا هٖ ضساًس.
 تػاٍٗط زستثٌس طال ،ضاوت پٌ٘گ پٌگ ٍ تاظٕ ٍال٘ثال زض غفحِ ً٘ 059ع غطفا تِ هَضَع فؼال٘ت ّإ آى
غفحِ تطه٘گطزًس.
 زض غفحِ 050ۺ تػَٗطٕ اظ ٗه تاًه ضا هطاّسُ ه٘ىٌ٘ن وِ هطتثط تا هتي وٌاضٕ تػَٗط زضذػَظ
سپطزُ گصاضٕ زض تاًه هٖ تاضس .زٍه٘ي تػَٗط غفحِ  050وِ ه٘تَاى آى ضا هفَْهٖ تطٗي تػَٗط زضس
زاًست،هفَْم پس اًساظ ٍ سطهاِٗ گصاضٕ ضا تِ شّي هتثازض ه٘ىٌس .زض تػَٗط ،زستٖ ضا زض حال واضت
سىِ ّاٖٗ ه٘ثٌ٘٘ن وِ اظآى ّا زضذتٖ خَاًِ ظزُ تِ اٗي هؼٌا وِ سطهاِٗ گصاضٕ ٍ پس اًساظ غح٘ح ،هاًٌس
واضتي ٗه تصض است وِ زض آٌٗسُ فَاٗس آى ضا تطزاضت ذَاّ٘ن وطز.
 تػَٗط غفحِ 055ۺ واضذاًِ إ زض ه٘اًِ تػَٗط وِ تَسط چٌس فطز احاطِ ضسُ ٍ هفَْم هالى٘ت اضتطاوٖ
ٍ سْام ضا ه٘طساًس(.تا ذطٗس سْام ٗه واضذاًِ ٗا ضطوت ٗىٖ اظ هالىاى آى ذَاّ٘ن ضس)
 زض غفحِ 051ۺ تػَٗطٕ اظ ٗه تطگِ سْام ػسالت هٖ تٌ٘٘ن.سْام ػسالت ًَػٖ سْام ػام است ٍ تِ
هؼٌٖ فطٍش تسْ٘الت ترطٖ اظ سْام ضطوتّإ زٍلتٖ هؼ٘ي ،تِ الطاض پاٗ٘ي زضآهسٕ خاهؼِ است .اٗي
ططح زض زٍلت ًْن اخطاٖٗ ضس ٍ زض خْت تْثَز ضفاُ ٍ حواٗت اظ الطاض ون زضآهس خاهؼِ تَز.

 زض غفحِ 051ۺ تػَٗطٕ اظ اٍضاق هطاضوت آٍضزُ ضسُ ٍ آذطٗي تػَٗط وتاب ً٘ع ذاًوٖ ضا زضحال تفىط،
تطضسٖ ٍهماٗسِ ضٍضْإ هرتلف سطهاِٗ گصاضٕ (ذطٗس طال ٗا اٍضاق هطاضوت) ًطاى ه٘سّس.

پاسخ فعالیت های کتاب:
پاسد فؼال٘ت  0غفحات 059-052ۺ
-1چمسض طَل هٖ وطس تا اٍ تِ ه٘عاى وافٖ تطإ زستثٌس پس اًساظ وٌس؟
000ۻ(0تؼساز ّفتِ ّإ ٗه هاُ)×(91زضآهس ّفتگٖ)

زضآهس هاّاًِ اه٘ط
ول ّعٌِٗ ّإ هاّاًِ اه٘ط

 ۹2ۻ(4تؼساز ّفتِ ّإ هاُ)× 23ۻ(۸ذطج)(05+پس اًساظ تطإ زٍچطذِ)

تطإ هطرع ضسى همساض پس اًساظ هاّاًِ اه٘طّ،عٌِٗ ّإ اٍ ضا اظ زضآهسش ون ه٘ىٌ٘ن
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3۸/4ۻ(پس اًساظ هاّاًِ اه٘ط)(2000000÷52000ل٘وت زستثٌس)
ٗؼٌٖ  91هاُ (سِ سال ٍ حسٍزا ٗه هاُ) طَل ه٘ىطس تا اه٘ط پَل الظم تطإ ذطٗس زستثٌس ضا تِ زست آٍضز.
آٗا اٗي ّسف وَتاُ هست ،ه٘اى هست ٗا تلٌس هست است؟ زل٘ل ضا تَض٘ح زّ٘س.
تلٌس هست است ظٗطا ظهاى الظم تطإ ضس٘سى تِ آى سِ سال است.
اگط اٍ ًتَاًست طثك تطًاهِ تِ ه٘عاى وافٖ پَل پس اًساظ وٌس ،ضاُ ّاٖٗ ضا وِ اٍ هٖ تَاًست تِ ّسفص تطسس،
پ٘طٌْاز زّ٘س.
پ٘طٌْاز ه٘طَز اظ ذطج ّإ ّفتگٖ ذَز تىاّس ٗا تا ون وطزى همساض پس اًساظش تطإ زٍچطذِ ،ذطٗس آى ضا تِ
تؼَٗك ت٘اًساظز.
-2اگط الزى تِ ٍاضٗع همطضٕ اش زض حساب سپطزُ ازاهِ زّس ،چِ هست طَل هٖ وطس وِ اٍ تطإ ذطٗس ضاوت تِ
اًساظُ وافٖ پَل پس اًساظ وٌس؟
93ۻ(ووه زض واضّإ هٌعل)ً(+01گْساضٕ تچِ ٕ ّوساِٗ)03

زضآهس ّفتگٖ الزى

93ۻ(ً٘وٖ اظزضآهسش)(+01/5اظ ٍالسٗي)01/5

پس اًساظ ّفتگٖ الزى

4/۷ۻ(3۷پس اًساظ ّفتگٖ)÷(1۷5ل٘وت ضاوت) الزى پس اظ ٗه هاُ ٍ ٗه ّفتِ ه٘تَاًس ضاوت ضا ذطٗساضٕ وٌس.
آٗا اٗي ّسف وَتاُ هست ذَاّس تَز ٗا ه٘اى هست ٗا تلٌس هست؟
وَتاُ هست است ظٗطا ظهاى الظم تطإ ضس٘سى تِ آى ووتط اظ زٍ هاُ است.
اگط اٍ تطاساس تطًاهٔ فؼلٖ ًتَاًس تِ اًساظٓ وافٖ پَل پس اًساظ وٌس ،چِ پ٘طٌْازٕ تطإ اٍ زاضٗس؟
پ٘طٌْاز ه٘طَز همساض ت٘طتطٕ اظ زضآهسش ضا پس اًساظ ًواٗس.
 -3آٗا اٗي ٗه ّسف وَتاُ هست ،ه٘اى هست ٗا تلٌس هست است؟
وَتاُ هست است ظٗطا ظهاى الظم تطإ ضس٘سى تِ آى ووتط اظ زٍ هاُ است.
اگط زاضا تِ ذطج وطزى ٍ پس اًساظ وطزى هؼوَلص ازاهِ تسّس ،آٗا ذَاّس تَاًست پَل وافٖ پس اًساظ وٌس تا
تتَاًس زض والس ثثت ًام وٌس؟ تَض٘ح زّ٘س چطا؟ ذ٘ط ظٗطاۺ
زضآهس ّفتگٖ
ّعٌِٗ ّإ ّفتگٖ

ّ ۷5عاض تَهاى
ّ39عاض تَهاىۻّ1عاض(ذَضاوٖ ٍ سطگطهٖ)ّ5+عاض(ذ٘طِٗ)ّ21+عاض(سپطزُ گصاضٕ)

پس اًساظ ّفتگٖ تطإ ثثت ًام زض والس
ّ۷فتِ ٍ چٌس ضٍظ طَل ه٘ىطس تا زاضا ّ911عاض پس اًساظ ًواٗس

42ۻّ(33عٌِٗ) (۷5-زضآهس)
1/۷ۻّ(300÷42عٌِٗ ثثت ًام)

اظ آًدا وِ ضطٍع والس ّا ّ 1فتِ زٗگط است اٍ تِ والس ّا ًرَاّس ضس٘س.
اگط ًوٖ تَاًس ،چِ چ٘عٕ ضا ًوٖ تَاًس تغ٘٘ط تسّس؟
ظهاى ضطٍع والس ّا ضا ًو٘تَاًس تغ٘٘ط زّس اها ه٘تَاًس تا افعاٗص ضٍظ ّإ واضٕ زضآهسش ضا افعاٗص زّس ٗا اظ
ه٘عاى ّعٌِٗ ّاٗص تىاّس تا تتَاًس تِ هَلغ تِ ضطٍع والس ٍال٘ثال تطسس.
پاسد فؼال٘ت فطزٕ زض والس غفحِ 051ۺ
زض ّط ٗه اظ هَلؼ٘ت ّإ ظٗط تْتطٗي ضاُ سطهاِٗ گصاضٕ پس اًساظ ضا پ٘طٌْاز زّ٘سۺ
-0غاتطّ011عاض تَهاى پَل زاضز ٍ هٖ ذَاّس ّط هَلغ وِ ذَاست تتَاًس تسٍى خطٗوِ پَلص ضا زضٗافت وٌس.
حساب سپطزُ وَتاُ هست
 -2احوس  05سالِ است ٍ هٖ ذَاّس زٍ هلَ٘ى تَهاى ضا وِ زض طَل سال خوغ وطزُ است،تطإ سال ّإ تؼس پس
اًساظ وٌس .ذطٗس اٍضاق هطاضوت
 -9ظٌٗة زٍست زاضز ٗه زٍچطذِ ترطز ،اها الظم است تطإ آًىِ پَلص خوغ ضَز الالل زٍ سال پَل ّاٗص ضا
پس اًساظ وٌس ،اها التػاز زضگ٘ط تَضم تاالٖٗ است .ذطٗس طال
 -0ػاضفِ ٗه ه٘لَ٘ى تَهاى زاضز وِ تطإ هستٖ تِ آى ً٘اظ ًساضز .اٍ اػتماز زاضز ًطخ سَز زض سال آٌٗسُ واّص
هٖ ٗاتس .حساب سپطزُ تلٌسهست
ً -5اغط زٍ ه٘لَ٘ى تَهاى پس اًساظ زاضز .اٍ تا پٌح سال زٗگط تِ پَلص ً٘اظ زاضز اها هٖ ذَاّس ت٘طتطٗي سَز
هوىي ضا تثطز .ذطٗس سْام

سواالت امتحانی پرتکرار:
-۱انواع اهداف بر اساس زمان رسیدن به آنها چند نوعند؟ نام برده و توضیح دهید.
-۲انواع روش های سرمایه گذاری و پس انداز را نام ببرید.
-۳مزایا و معایب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت را باهم مقایسه کنید.
-۴در خصوص بانک های قرض الحسنه توضیح دهید.
-۵انواع قیمت سهام را نام برده و توضیح دهید.
-۶تفاوت های میان اوراق مشارکت و سهام را شرح دهید.
-۷مزایا و معایب خرید طال را بنویسید.
-۸انواع نظام های بیمه را نام برده و اهداف آنها را بنویسید.

حمیدرضا عباسی مهر رسرگوه آموزشی اقتصاد شهرستان ربورجد

