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 تهیه وتنظیم : حمید رحیمی استان اصفهان

تفاده با اسچگونه می توان شرکت های کسب وکار را در برابر رکود،بیکاری ،تورم و تحریم یاری کرد؟  -1

ایجاد امنیت وثبات اقتصادی برای از سیاست های پولی متناسب با شرایط اقتصادی کشور،

 ،، کاهش فاصله طبقاتی ) فاصله بین دهک های اقتصادی( سیاست های تشویقی تولیدکنندگان و 

نظارت بر عرضه کاال وخدمات با واردات وصادرات صحیح ، به کار گیری سیاست های مالیاتی 

های نسبی و مطلق  ،توجه به مزیتصحیح  ودقیق، بودجه نویسی صحیح) بدون کسر بودجه ( 

 توجه به مشارکت مردمی در فعالیت های اقتصادی، تاکید بر اقتصاد دانش بنیان، ... تولید،

توجه چه الگویی در تجارت خارجی ،اقتصاد ما را قوی می کند و به رونق و پیشرفت می رساند؟  -2

تولید دانش بنیان،حمایت از مزیت های نسبی تولید و ایجاد مزیت های نسبی جدید، بیشتر به : 

 تولید کنندگان داخلی و صادرات 

و تحریم ها،  پایداری ،تاب آوری اقتصاد در برابر فشارهااقتصاد مقاومتی  دارای چه اصولی است؟  -3

 استحکام اقتصادی،ثبات اقتصادی،تولید داخلی،استقالل اقتصادی،

 چرا روابط اقتصادی میان کشورهای جهان با اختالف و تهدید ،تحریم ودشمنی و ستم  همراه است؟ -4

 دهیچیپ یاقتصاد روابط وجود با آنها، یها دولت و جهان مختلف یکشورها که است آن تیواقع

 یبرخ .هستند زین خود یمل منافع نگران ،یجهان روابط در حضور هنگام دارند، هم با که یا

 قدرتمند تنها خودشان دارند، دوست و کنند شرفتیپ گرید یکشورها ستندیحاضر ن کشورها

 مزرعه به و آورند فرود میتسل سر آنها ۀخواست مقابل در دیا بای زین گرید یکشورها .باشند جهان

 در و کنند دفاع خود ینید و یمل و استقالل شرافت از دیبا ای شوند لیتبد ردهیش یگاوها از یا

 .ستین نهیهز بدونی نید و یمل استقالل نیا داشتن نگه البته .ستندیبا ها یخواه ادهیز برابر

حال  نیا با .شد خواهد شتریب و شتریب ها، یدشمن و ها یانداز سنگ ،یاقتصاد یها میتحر انواع

 .گرفت خواهد فرا زین را شدن یقو یها راه برود، گانگانیب بار ریز نخواهد که یکشور

 یپهناور و وسعت لیدل به رانیا جایگاه اقتصادی ایران در دوران باستان چگونه بوده است؟ -5

 باستان از دوران ،یالملل نیب راه چهار در گرفتن قرار و یعیطب منابع ز ایبرخوردار ،ییایجغراف

 یلشکرکش بزرگ، یها سلسله و ها حکومت وجود .است داشته جهان اقتصاد در یا ژهیو گاهیجا

 از روم، یامپراتور و نیچ با تجارت و شمیابر ۀجاد باستان، رانیا یمرزها یپهناور ها، جنگ و ها

 .کند یم تیحکا دوران آن در رانیا اقتصادی بزرگ و تیاهم

 یطدر هفت قرن نخست  دوران اسالمی جایگاه اقتصادی ایران  وجهان اسالم چگونه بوده است؟   -6

 یمال نیتأم ،یاقتصاد ۀشیاند شرفتیپ از ییها جلوه ،یاسالم تمدن ییشکوفا دوران قرن هفت



 و رانیاقتصاد ا در توان یم را موقوفات و ها رساختیز زیتجه ،یآبادان و عمران ،یعلم مراکز

 یایآس موفق یاقتصادها مقررات و قواعد هیپا اسالم یاقتصاد احکام .کرد مشاهده اسالم جهان

 گرفت. قرار اروپا جنوب یحت و قایآفر شمال ،یغرب جنوب و یغرب یایانه، آسیم

 اواسط تا را رانیا اقتصاد یآبادان و رونق؟دوران  صفویه چگونه بوده است ایران در  جایگاه اقتصادی  -7

 مساجد نسراها، کاروا ،یعلم مدارس بازارها، بندرها، عمران و ربناهایز ز ا توان یم هیصفو حکومت

 یکپارچگی بر عالوه ه،یصفو حکومت اول ۀمین در .کرد درک ه هایریخ یهات یفعال و مانده باقی

 یفرهنگ و یاجتماع ،ینید یها هیال ریسا با که گرفت شکل یمستقل و کپارچهی اداقتص ،یاسیس

 ضعف به رو جیتدر به رانیا اقتصاد ه،یصفو حکومت یانیپا ۀدور در اما داشت؛ یهماهنگ کشور

 به و نداشتند یدرست تصور خود یخیتار ریخط فیوظا و جهان تیموقع از وقت حاکمان .نهاد

 انیجر زمان، آن خاص اوضاع از یبردار وبهره درست روش نتخابا با نتوانستند لیدل نیهم

 .کنند آغاز را ینوساز و شرفتیپ

 اروپا در عیسر تحول و رییتغ با،سیاسی اروپا چگونه بوده است؟ در دوران صفویه  موقعیت اقتصادی  -8

 خود ناوگان زیتجه با ییاروپا یها دولت .بود مصادف قاره آن در بزرگ یها قدرت یریگ شکل و

 و رقابت نیا .پرداختند گرید یکشورها استعمار و گریکدی با یتجار و ینظام دیشد رقابت به

 با سو کی از آنها .شد کشورها نیا ۀتوسع انیجر عیتسر موجب گر،ید یکشورها استعمار نیهمچن

 در گرید یسو از و پرداختند یاندوز ثروت به جهان یها ملت ریسا یها ییدارا بر انداختن چنگ

 .کردند اقدام خود داتیتول و عیصنا عیسر ینوساز به گریکدی با رقابت

 ییطال فرصت رانیا قاجار، دوران درجایگاه اقتصادی ایران در دوران  قاجار چگونه بوده است؟ -9

 خود، حکومت یها هیپا میتحک صرف حاکمان تالش .داد دست از ها، یکاست جبران یبرا را خود

 خود، خادمان و وابستگان به ازاتیامت یاعطا مردم، دسترنج غارت قیطر ز خزانها بر افزودن

 یها بخش دادن ازدست .شد یم تجمالت و یخارج یسفرها دربار، گزاف یها نهیهز نیتأم

 مبالغ و نیننگ یها عهدنامه جنگ، در شکست یها نهیهز ران،یا منابع و نیسرزم ز ایمهم

 و یرکود یها استیس ،یاجتماع و یانسان یها هیسرما به یتوجه یب آنها، گزاف یها مهیجر

 یکشورها و ها شرکت به ازهایامت یاعطا ،یاقتصاد یگذار قانون و یزیر برنامه نبودن ،یانقباض

 توان یها بیآس ،یخارج یکاالها ورود لیس و یسیانگل و یروس یها بانک سیتأس ،یاستعمار

 و دارالفنون سیتأس مثل ،یمل و یمذهب محدود اقدامات .کرد وارد رانیا اقتصاد بر ییفرسا

 یخارج یکاالها میتحر و هیاسالم شرکت سیتأس ر،یرکبیام توسط یادار و یمال نظم یبرقرار

 ،یمل دیتول ز تایحما در ییها هیانیب و یرژ قرارداد لغو و تنباکو میتحر ان،اصفه یعلما توسط

 .نبود بخش اثر چندان متأسفانه

 افول ندرو )پاسخ عینا ازمتن کتاب است.(جایگاه اقتصادی ایران در  سلسله پهلوی چگونه بوده است؟ -11

 جدا دوره، نیا ۀعمد یژگیو .افتی ادامه یپهلو ۀسلسل لیتشک و رضاخان حکومت با رانیا اقتصاد



 به رانیا اقتصاد .بود خود ینید و یخیتار ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یتیهو ابعاد از رانیا اقتصاد شدن

 یها قدرت و مرزها از رونیب به خود، یمل و یداخل یزا درون و یبوم یها هیپا بر هیتک یجا

 یها رساختیز و )ها یتعاون و تجارت قانون مثل( یقانون یا نهیزم جادیا یحت .شد یمتک بزرگ

 نتوانست هم هداشتب ینسب بهبود و ها دانشگاه و مدارس گسترش ،)آهن راه مانند( یمواصالت

 تیمالک و موقوفات بر یپهلو حکومت یتعد .برهاند یتیهو و یساختار ضعف ز راا رانیا اقتصاد

 موسوم ییها برنامه یاجرا و گانگانیب به یمعدن و ینفت منابع یواگذار ،یعموم و یخصوص یها

 اقتصاد یها یماریب بر زد، ییروستا اقتصاد و یکشاورز به را صدمه نیآخر که د،یسف انقالب به

 مونتاژ عیصنا با و یسطح و یظاهر یصورت به زمان نیا در رانیا ۀتوسع و ینوساز .افزود رانیا

 و یصنعت یکشورها یکاالها یمصرف بازار به رانیا لیتبد با هم ینفت یدرآمدها و شد یم انجام

 در گسترده یحضور دولت دوران، نیا در .افزود رانیا اقتصاد مشکالت بر ،یمردم اقتصاد از غفلت

 یدتریجد شکل و کند ینوساز را خود التیتشک و سازمان توانست و داشت کشور اقتصاد عرصه

 یبرخ و آمد دیپد کشور یبند بودجه و یستان اتیمال در ینینو نظام حال، نیدرع رد؛یبگ خود به

 یادرآمده شیافزا ۀجینت در گرید یسو از .افتی بهبود یانسان و یاجتماع ،یاقتصاد یها شاخص

 به یشینما ۀتوسع جادیا هدف با دولت زمان، نیا در .افتی شیافزا دولت یاقتصاد قدرت ،ینفت

 ینفت یدرآمدها از یبخش ب،یترت نیا به و پرداخت کشور در متعدد یعمران یها طرح یاجرا

 یکارفرما عنوان به دولت و گرفت شکل مؤسسات و ها کارخانه .شد وساز ساخت صرف کشور،

 یزیر برنامه و سلطه ریز زین کشور اقتصاد یاساس یساختارها .شد مطرح اقتصاد ۀعرص در بزرگ

 .گرفت قرار گانگانیب

ب  در باره انقال  "ایران ،روح یک جهان بی روح "میشل فوکو روزنامه نگار ونویسنده  فرانسوی  کتاب   -11

 و کند یم انینما را یجمع مطلقا یا اراده یانقالب دادیرو نیارد؟ اسالمی ایران چه دیدگاهی دا

 که است یاسیس یا اسطوره یجمع ۀاراد .اند داشته یاقبال و فرصت نیچن خیتار در یمردم کمتر

 .کنند هیتوج ای لیتحل را رهیغ و نهادها آن، کمک به کنند یتالش م لسوفانیف ای دانان حقوق

 برخورد ملت کی یجمع ۀاراد با رانیا و سرتاسر تهران در ما اما نه، ای دیموافق من با دانم ینم

 کامالا  یهدف رانیا در است،ی کل یا اراده همواره ما یها هینظر در که یجمع ۀاراد نیا .میکرد

 عرق رانیدر ا .است کرده ظهور خیتار در گونه نیبد و کرده نییتع خود یبرا را نیمع و روشن

عدم  ،یمل منابع چپاول از یزاریب گانگان،یب از اطاعت از زدن سرباز .است بوده یقو تینها یب یمل

 عوامل همه و همه ها، ییکایآمر آشکار جا همه دخالت و خارج به یوابستگ استیس رشیپذ

 دیآ شمار به غرب ۀنشاند دست کی شاه، بودند تا ی کنندها نییتع

پاسخ )نویسنده کتاب  درباره  تاثیر پیروزی انقالب اسالمی  بر مردم ایران چه دیدگاهی دارد؟ -12

 جادیا یبرا خود یها یتوانمند به ما مردم ،یاسالم انقالب یروزیپ با عینا ازمتن کتاب است.(

 را خود روز آن تا که یمردم .بردند یپ یجمع یزندگ و یاسیس یحکمران ۀویش در رییتغ و تحول



 یاجتماع و یاقتصاد یها استین سییتع و حاکمان نییتع در یغرب یکشورها ییزورگو برابر در

 .شدند کشورشانی آزاد و استقالل خواستار و ستادندیا خودشان یپا یرو دند،ید یم ناتوان شان،

اقتصاد مردمی،نفی سلطه در قانون اساسی  بر کدام آموزه های اقتصادی  تاکید شده است؟  -13

 اقتصادی شهروندان و عدالت اقتصادیبیگانگان واستقالل اقتصادی،حقوق 

 که است آن یمعنا به یاقتصاد یساز مقاوممقاوم سازی اقتصادی به چه معنایی است؟  -14

 ستندیبا خود یپا یرو کشور، کی یخدمات و یدیتول مؤسسات ها، شرکت مولد، یروهاین مجموع

 دیتول خودشان را شان یاتیو ح یاساس یازهاین یتمام بحران، آمدن وجود به صورت در بتوانند تا

 مجاهدت تالش و ،یخودباور محصول مقاوم، اقتصاد .نباشند گانگانیب به وابسته و کنند نیتأم و

 کنند یزندگ گانگانیب یۀسا ریز ستندین حاضر که است یکوش سخت مردمان ریفراگ و جانبه همه

 که است کرده ثابت خیتار طول در رانیا مردم یها یدالور و ها رشادت .باشند وابسته آنان و به

 به اند، کرده استفاده خود قدرت نیا از هرکجا و برخوردارند یقدرت نیچن مسلمان، از انیرانیا

 .اند افتهی دست یبزرگ یها شرفتیپ

 شرفته،یپ است یاقتصاد ،یمقاومت اقتصاداقتصاد مقاومتی دارای چه ویژگی هایی است؟  -15

 با و است ریناپذ بیآس ،یو خارج یداخل یها تکانه و داتیتهد برابر در که انیبن دانش و یمردم

 مشکالت و ازهاین ،یرونیب یها فرصت از استفاده و یداخل یها تیظرف و ها تیقابل به یاتکا

 نبودن وابسته .دیآ ینم در زانو به دشمنان، داتیتهد و ها میتحر با و کند یم رفع را یاقتصاد

 حال نیا با .شناخت یاقتصاد استقالل نام با توان یم را گانهیب یاقتصادها به یاقتصاد مل

 به شرفت،یپ یبرا یکشور هر و ستین گرید یکشورها با ارتباط قطعی معنا به یاقتصاد استقالل

 .دارد ازین گرید یکشورها با یمنطق تعامل

قانون اساسی   34اصل  قانون اساسی درباره کدام اصول اقتصادی صحبت می کند؟  34ل اص -16

برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن  فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای  "

انسان  درجریان رشد با حفظ آزادی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران براساس ضوابط زیر استواراست: 

تامین شرایط ،تامین نیازهای اساسی خوراک.پوشاک.بهداشت.درمان.آموزش وپرورش وامکانات ازدواج

شتغال کامل با رضایت وآزادی حق انتخاب،جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور،تاکید ا

 "برافزایش تولیدات کشاورزی .دامی.صنعتی تا مرحله خودکفایی

قانون اساسی  33اصل قانون اساسی درباره کدام اصول اقتصادی صحبت می کند؟  33اصل  -17

نظام اقتصاد ایران "با تعیین سه بخش مهم در اقتصاد ،گستره فعالیت آنها را مشخص می سازد.

وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است. بخش دولتی برپایه سه بخش دولتی ،تعاونی 

 مل کشاورزیشامل صنایع بزرگ ومادر وزیربنایی است که دراختیار دولت است.  بخش خصوصی شا



.دامداری . صنعت وتجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی وتعاونی 

 "است.

ثروت های  عمومی  " قانون اساسی درباره کدام اصول اقتصادی صحبت می کند؟  34اصل  -18

،کوه  از قبیل زمین های موات یا رهاشده ،معادن ،دریاها،دریاچه ،رودخانه ها وسایر آب های عمومی

ها،دره ها،جنگل ها،نیزارها،بیشه های طبیعی ،مراتعی که حریم نیست واموال عمومی که از غاصبین 

 "مسترد می شود دراختیار حکومت اسالمی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

 استفاده مهم ترین راه های زمینه سازی برای رونق کسب و کارهای اقتصادی کشور چیست؟  -19

از سیاست های انبساطی پولی، حمایت از تولید کننده داخلی دربرابر کاالهای خارجی با سیاست 

 ،تاکیر بر مزیت های نسبی ومطلق تولید و...های وارداتی صحیح و عوارض گمرکی مناسب 


