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 بخش پنجم

 فصل دوم

 (اقتصاد ایران )

 دولت در مسیر تاریخی اقتصاد ایران
 
 ایران امروزه از کشورهای در حال توسعه محسوب می شود زیرا : •

سعه و پیشرفت های سریع قدم بر می زمانی که جوامع اروپایی مراحل اولیه انقالب صنعتی را پشت سر گذاشته و در مسیر تو 

سیاسی خود در مسیر نامناسبی قرار داشت و مدت ها از توسعه و تحول  ،ایران به دلیل وضعیت خاص اجتماعی  ندداشت

 دورماند.

 

 دولت در جریان توسعه عبارت است از :بررسی نقش تاریخ معاصر ایران جهت تقسیم بندی  •

 ه.ش 1300اقتصاد ایران در سال های قبل از  -1

 ) دوره پهلوی( 1357تا  1300اقتصاد ایران از سال  -2

 اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی -3

 

 قتصاد ایران در دوره باستان از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار بود زیرا:ا •

 نظر جغرافیایی کشور وسیع و پهناوری بود.ایران از  -1

 ایران از منابع طبیعی زیادی برخوردار بود. -2

 ،اروپا و آفریقا قرار داشت.ایران در چهارراه بین المللی و محل تالقی سه قاره آسیا  -3

 

 دالیلی که نشان دهنده بزرگی و اهمیت اقتصاد ایران در دوره باستان است: •

 در ایران زرگوجود حکومت ها و سلسله های ب -1

 لشکر کشی ها و جنگ ها و پهناوری مرزهای ایران باستان -2

 وری رومتجاده ابریشم و تجارت با چین و امپرا -3

 

 هفت قرن دوران شکوفایی تمدن اسالمی عبارتند از :ویژگی های اقتصاد ایران در  •

 سکویه(مپیشرفت اندیشه های اقتصادی ) مانند اندیشه اقتصادی ابن سینا و ابن  -1

 تأمین مالی تولید علم -2

 عمران و آبادانی -3

 ساخت زیر ساخت ها و موقوفات -4

 

 متخصصان تاریخ اقتصادی دنیا با مطالعات خود در مورد دوران شکوفایی تمدن اسالمی پی بردند که: •

غربی ،  آسیای غربی و جنوب ، میانه یاحکام اقتصادی دین اسالم در آن زمان پایه قوانین و مقررات اقتصادهای موفق آسیا

 شمال آفریقا و جنوب اروپا قرار گرفته بوده است.
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 بادانی اقتصاد ایران تا دوره زندیه و اواسط حکومت صفویه می باشد:مستنداتی که نشان دهنده رونق و آ •

 زیر بناها و عمران بندرها -1

 بازارها -2

 مدارس علمی -3

 کاروانسراها -4

 مساجد باقیمانده -5

 فعالیت های عام المنفعه -6

 

 سیاسی و اقتصادی ایران در نیمه اول حکومت صفویه :ویژگی های  •

 اقتصاد یکپارچه و مستقل که با سایر الیه های دینی، اجتماعی و فرهنگی هماهنگی داشت.و  یکپارچگی سیاسی

 

 :عبارتند از  حکومت صفویهعلت ضعف اقتصاد ایران در دوره پایانی  •

 حمله افغان به ایران -1

 اقتصاد هندبه و دست اندازی  نادرکشورگشایی  -2

 .شد مانع آغاز جریان نوسازی و پیشرفت کشور  ناآگاهی حاکمان وقت از موقعیت جهان که -3

 

 حاکمان وقت در پایان حکومت صفویه نتوانستند جریان پیشرفت و نوسازی کشور را آغاز کنند زیرا: •

ل نتوانستند با انتخاب روش درست و آنها از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند به همین دلی

 بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز نمایند.

 

اواخر دوران حکومت صفویه مصادف بود با تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن  •

 . قاره

 

 ایران:ویژگی کشور های اروپایی همزمان با حکومت صفویه در  •

دولت های اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر پرداختند و از این طریق توانستند  -1

 به نوسازی سریع صنایع و تولیدات خود اقدام نمایند.

 بپردازند. دولت های اروپایی با استعمار کشورهای دیگر و چنگ انداختن به دارایی آنها توانستند به ثروت اندوزی -2

 

بی کفالتی حاکمان قاجار موجب شد تا ایران فرصت طالیی خود را برای جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از  •

 دست بدهد.
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 حاکمان قاجار صرف موارد زیر می شد:تالش  •

 تحکیم پایه های حکومت خود -1

 افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم -2

 خادمان خود اعطای امتیازات به وابستگان و -3

 تامین هزینه های گزاف دربار ، سفرهای خارجی و تجمالت -4

 

 عواملی که موجب شد در دوره قاجار صدمات جدی بر ساختار اقتصاد ایران وارد شود:  •

 از دست دادن بخش های مهمی از سرزمین و منابع ایران -1

 هزینه شکست در جنگ ها -2

 عهدنامه های ننگین و مبالغ جریمه های گزاف آنها -3

 بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی -4

 ) افزایش بیش از حد مالیات(سیاست های رکودی و انقباضی  -5

 نبود برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی  -6

 اعطای امتیاز ها به شرکت ها و کشورهای خارجی -7

 تاسیس بانک های انگلیسی و روسی  -8

 سیل کاالهای خارجی به کشور  -9

 

 در دوره قاجار جهت نجات اقتصاد ایران انجام گرفت عبارتند از : اقدامات ناموفقی که  •

 حرکت های مذهبی و ملی مانند

 ظم مالی و اداری امیرکبیرو ن دارالفنون  -1

 تاسیس شرکت اسالمیه و تحریم کاالهای خارجی توسط علمای اصفهان  -2

 تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی توسط مرحوم میرزای شیرازی -3

 شاهان قاجار برای توجه به صنایع و پیشرفت های علمی جدید و بیانیه های حمایت از تولید ملی توصیه علما به -4

 

 1357تا  1300اقتصاد ایران از سال 
این دوره از زمان به حکومت رسیدن رضا خان و تشکیل حکومت پهلوی شروع می شود و تا انقالب اسالمی ایران 

 ادامه می یابد.

 

 : ) دوره پهلوی( 1357تا  1300از سال  ویژگی های اقتصاد ایران •

 تشدید روند افول اقتصاد ایران -1

 اجتماعی ، تاریخی و دینی ،جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی ، فرهنگی  -2

 تکیه اقتصاد ایران به قدرت های بزرگ به جای تکیه بر پایه های بومی و درونزای داخلی و ملی -3
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 یتی رها کند عبارتند از :وگرفت اما نتوانست ایران را از ضعف ساختاری و ه اقداماتی که در دوره پهلوی انجام •

 ایجاد زمینه های قانونی ) مانند قانون تجارت ، تعاونی ها و ...( -1

 ) مانند خط آهن ، پل ، راه( اصالحیساخت زیر ساخت های  -2

 ایجاد امنیت نسبی -3

 گسترش مدارس و دانشگاه ها -4

 بهبود بهداشت -5

 

 دوره پهلوی موجب افزایش بیماری اقتصادی ایران شدند عبارتند از:اقداماتی که در  •

 تعدی حکومت پهلوی بر موقوفات و مالکیت عمومی و خصوصی -1

 و معدنی به بیگانگان  واگذاری منابع نفتی -2

 سوم به انقالب سفیدواجرای برنامه م -3

 

 ران لطمه وارد نمود.اجرای برنامه انقالب سفید در دوره پهلوی به کشاورزی و اقتصاد روستایی ای •

 

 :ویژگی اقتصاد ایران در دوران پهلوی •

 نوسازی و توسعه ظاهری و سطحی که با صنایع مونتاژ انجام می گرفت . -1

 دولت با حضور گسترده خود در اقتصاد توانست سازمان و تشکیالت خود را نوسازی نماید. -2

 ایجاد نظام نوین مالیات گیری و بودجه بندی -3

 اقتصادی ، اجتماعی ، انسانیبهبود شاخص های  -4

 ایجاد طرح های عمرانی با هدف ایجاد توسعه نمایشی بوسیله درآمدهای نفتی -5

 افزایش درآمدهای نفتی که باعث افزایش قدرت اقتصادی دولت شد. -6

 ساخت کارخانه ها و موسسات زیادی که دولت را به یک کارفرمای بزرگ مطرح کرد. -7

دلیل وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای بیماری اقتصادی ایران به  تشدید -8

 کشورهای پیشرفته.

 

 ج( اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی
بساط حاکمان وابسته به بیگانه از کشور برچیده شد و ملت ایران بر سر نوشت خود  1357با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

در قانون حاکم شدند و با توکل به خدا حرکت به سمت پیشرفت را آغاز کردند و آنچه خواست امام خمینی )ره( و ملت بود 

 . اسالمی در آن درج شد –ب ایرانی اساسی تجلی یافت و خطوط کلی اقتصاد مطلو
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 اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
 

 آن مشخص می شود. قانون اساسیچارچوب کلی نظام اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی هر کشوری در  •

 

 تدوین می گردد. قانون اساسیتمام قوانین و ضوابط هر جامعه براساس  •

 

 جلوه گر می شود. قانون اساسینوع نگاه جامعه به اقتصاد و قوانین اقتصادی در اصول اقتصادی  •

 

 تدوین شد. 1358جمهوری اسالمی ایران در سال قانون اساسی  •

 

 شرایط ایران در زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: •

 رسیده بود. به پیروزی 1357انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی در سال  -1

 مقدمات تاسیس یک حکومت مبتنی بر آموزه های اسالمی فراهم شده بود. -2

خواست مردم این بود که روابط غلط اقتصادی دوره پهلوی از بین برود و یک نظام اقتصادی ،اجتماعی براساس اصول  -3

 انسان ساز اسالم بوجود آید.

 

 :ی فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالم توضیحاتی در مورد •

به مسائل اقتصادی می باشد  43تا  55است شامل اصل  اقتصاد و امور مالی فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی عنوان

کشور پرداخته و چارچوب کلی نظام اقتصاد ی مطلوب را ترسیم می کند. البته اصول دیگری هم به طور مستقیم و یا غیر 

 مربوط به تامین اجتماعی( 29اصل مثل ) . مستقیم به مسائل و امور اقتصادی مرتبط است 

 

 :به شرح ذیل است  مقدمه قانون اساسی آمده است لیم اقتصادی اسالم با اقتصاد مصرف گرا که در اتفاوت تع •

ای  رشد و تکامل اوست و اقتصاد وسیله جهتهدف از تحکیم بنیان های اقتصادی رفع نیاز انسان ، در تعالیم اقتصادی اسالم 

اما در اقتصاد مصرف گرا تحکیم بنیان های اقتصادی برای ثروت اندوزی و سودجویی برای رسیدن انسان به رشد و تعالی است 

 فساد و تباهی می شود. تحریکاست و اقتصاد هدف می باشد و در مراحل رشد موجب 

 

 قانون اساسی ) اقتصاد مردمی و رد سلطه بیگانگان( 43اصل 
 
نیازهای انسان با حفظ  ه کن کردن فقر و رفعاستقالل اقتصادی و ریشقانون اساسی برای تامین  43در اصل  •

 آزادگی او به نکات محوری زیر اشاره شده است:

 جهت امکانات الزم، آموزش و پرورش و ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت و درمان  مسکنتامین نیازهای اساسی مانند:  -1

 تشکیل خانواده برای همه

رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار به کسانی که قادر به  جهتتامین شرایط و امکانات کار برای همه  -2

 کارند ولی وسایل کار ندارند.
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تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار طوری باشد که افراد عالوه بر تالش شغلی  -3

ری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را فرصت کافی برای خودسازی معنوی ، اجتماعی ، سیاسی و شرکت فعال در رهب

 داشته باشند.

 رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری -4

 و احتکار و ربا و معامالت باطل و حرامنحصارر و امنع اضرار به غی -5

 سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع ، خدمات(، در همه امور اقتصادی ) مصرف تبزیرمنع اسراف و  -6

 اده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر بر حسب نیاز برای توسعه و پیشرفت کشوراستف -7

 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور -8

 تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی ، صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند وکشور به خودکفایی برسد. -9

 

 اقتصادی () محدوده فعالیت بخش های  44اصل 
 
  قانون اساسی سه بخش مهم اقتصاد عبارتند از : 44طبق اصل  •

 بخش دولتی  -1

 تعاونی بخش  -2

 خصوصی بخش  -3

 

 بخش دولتی اقتصاد عبارت است از :  •

 کلیه صنایع بزرگ ، بازرگانی خارجی ، بانکداری ، بیمه و ... که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد .

 

 قانون اساسی مالکیت مواد زیر به عهده بخش دولتی یا عمومی می باشد: 44طبق اصل  •

 صنایع بزرگ                   -1

                       مادرصنایع  -2

 بازرگانی خارجی -3

 معاون بزرگ               -4

 بانکداری                       -5

 بیمه -6

 امین نیرو                 ت -7

 سدها و شبکه آبرسانی         -8

 رادیو و تلویزیون -9

 پست و تلگراف و تلفن    -10

 هواپیمایی       -11

 کشتیرانی         -12

 راه و راه آهن و...  -13
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 قانون اساسی فعالیت های زیر به عهده بخش خصوصی می باشد: 44طبق اصل  •

فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی  بخشی از فعالیت های کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت ، و خدمات که مکمل

 است.

 

 گیرد که :قرار می( تا زمانی مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی مالکیت سه بخش)دولتی، تعاونی و خصوصی •

 مطابق باشدقانون اساسی با اصول دیگر فصل چهارم  -1

 از محدوده قوانین دین اسالم خارج نشود. -2

 موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد. -3

 

 کند. ین میمعقانون بخش اقتصاد را  سهتفضیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر* 

 

 قانون اساسی ) منابع مالی حکومت برای ایفای وظایف( 45اصل 
 
 قانون اساسی مالکیت موارد زیر در اختیار حکومت اسالمی است: 45طبق اصل  •

یا رها شده ، معاون ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آب  مواتال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های انف -1

 و بیشه طبیعی و مراتعی که حریم نیستند.نیزارها ،  ها ، جنگل ها دره ،ها  های عمومی ، کوه

 ارث بدون وارث -2

 اموال مجهول المالک -3

 اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود. -4

 

 استفاده می کند. 45اصل در  از منابع و اموال نام برده عامه مصالححکومت اسالمی طبق  •

 

  تعیین می کند. قانونرا  45تفضیل و ترتیب استفاده از اموال و منابع مذکور در اصل  •

 

 

 ) حقوق اقتصادی شهروندان(:  49 و  46،    74 اصل 
 
 اساسی تعیین شده است.قانون  46و  47بنیان های حقوق اقتصادی شهروندان و فعاالن اقتصادی در اصل  •

 

  قانون اساسی : 46اصل  •

هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان 

 کسب و کار را از دیگری سلب کند.
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 قانون اساسی : 47اصل  •

 معین می کند.قانون شروع باشد محترم است و ضوابط آن را ممالکیت شخصی که از راه  

 

  قانون اساسی : 49اصل  •

از استفاده ء دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختالس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سو

شروع مو مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر  مواتفروش زمین های  مقاطعه کاری ها ، معامالت دولتی ،

 را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

 

 اجرا می شود.دولت شروع بودن ثروت به وسیله م تحقیق و ثبوت شرعی در مورد غیر قانونی یا نا •

 

 ) عدالت منطقه ای و استانی( 48اصل 
 
 قانون اساسی : 48اصل  •

توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها ،  مدهای ملی در سطح استان هااز منابع طبیعی ،  استفاده از درآ در بهره برداری

رشد خود سرمایه و طقه با توجه به نیازها و استعداد کار باشد به طوری که هر منمناطق مختلف کشور ، نباید تبعیض درو 

 م را در دسترس داشته باشد.الزامکانات 

 

 )توسعه پایدار و عدالت بین نسلی( 50اصل 
 
 شدید محیط زیست همراه بوده است. تخریب به بهایها در اغلب کشورهای توسعه یافته ، پیشرفت  •

 

  توسعه و رشد اقتصاد کشور باید طوری باشد که به محیط زیست آسیب وارد نشود زیرا :  •

تخریب محیط زیست باشد امکان رشد در سال های بعد از بین می رود یا امکان پیشرفت و توسعه  اگر رشد اقتصادی به همراه

 پایدار و مداوم از بین می رود.

 

 

 قانون اساسی : 50اصل  •

حفاظت از محیط زیست که نسل آینده باید در آن زندگی اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود 

 هر فعالیت اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبران ناپذیر محیط زیست همراه باشد ممنوع است.به همین دلیل 

 

 ) مالیه دولت( 55تا  51اصل 
 
: به مباحث مالی دولت شامل دریافت ها ، درآمدها دولت ، بحث بودجه ، نهادهای تصویب کننده  55تا  51اصل  •

 رد.و ناظر بر حسن اجرای بودجه تاکید دا
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 دولتی شدن اقتصاد ایران:
 
 در سال های اول بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به دو دلیل نقش و حضور دولت در اقتصاد افزایش یافت: •

موجب شد اداره تعداد زیادی از کارخانه ها و موسسات که اعالم قانون ملی شدن بعضی از فعالیت های اقتصادی  -1

 تجاری به دولت سپرده شود. ،تولیدی 

اجتماعی به  ، اقتصادی نا به سامانی هایدر شرایط جنگ و محاصره اقتصادی ایران دولت برای کنترل بحران ها و  -2

 ناچار و ناخواسته در عرصه اقتصاد کشور حضور یافت.

 

 افراد زیر متعلق به قانون ملی شدن به دولت واگذار شدتجاری که طی اعالم ،  کارخانه ها و موسسات تولید •

 بود:

 را تصاحب کرده بودند.کارخانه ها و ... ثروت ملت مالکیت  غارتوابستگان دربار که با  -1

افرادی که در ماه های آخر حکومت پهلوی با استقراض از بانک ها بسیاری از ذخائر کشور را به خارج منتقل کردند و  -2

 سته و مقروض آنها به تملک دولت یا بانک ها درآمد.کردند و در نتیجه کارخانه های ورشک رخود نیز فرا

 

 در همه کشورها سهم دولت در اقتصاد افزایش می یابد. ، در شرایط جنگ •

 

 تضعیف توان اقتصادی و دفاعی کشور : هدف تحریم اقتصادی ایران از طرف دولت های بزرگ •
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 نمونه سواالت

 محسوب می شود؟ چرا امروزه کشور ایران در حال توسعه -1

 تقسیم بندی تاریخ معاصر ایران را جهت بررسی وضعیت اقتصادی آن بنویسید. -2

 چرا اقتصاد ایران از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است؟ -3

 زرگی اقتصاد ایران در گذشته دارد.مواردی را ذکر کنید که نشان از اهمیت و ب -4

 ر دوران شکوفایی تمدن اسالمی بنویسید.ویژگی های اقتصاد ایران را د -5

متخصصات تاریخ اقتصادی دنیا با مطالعاتی که در مورد دوران شکوفایی تمدن اسالمی انجام داده اند به چه نتایجی  -6

 رسیده اند؟

 آیا شکوفایی اقتصاد ایران در دوران شکوفایی تمدن اسالمی به معنای عادالنه بودن آن است؟ -7

 دارد؟ اواسط حکومت صفویهه نشان از رونق و آبادانی اقتصاد ایران تا مستنداتی را بنویسیدک -8

 اول حکومت صفویه بنویسید. نیمهدر اقتصادی ایران را  ، ویژگی های سیاسی -9

 علت ضعف اقتصاد ایران در اواخر حکومت صفویه چه بود؟ -10

 کشور آغاز کنند؟ چرا حاکمان وقت در پایان حکومت صفویه نتوانستند جریان پیشرفت و نوسازی را در -11

 زمان با حکومت صفویه در ایران را بنویسید. ویژگی کشورهای اروپایی هم -12

 همزمان با حکومت صفویه دولت های اروپایی چگونه به نوسازی صنایع و تولیدات خود اقدام کردند؟ -13

 همزمان با حکومت صفویه دولت های اروپایی از چه طریق به ثروت اندوزی پرداختند؟ -14

 موجب تضعیف اقتصاد ایران در دوران قاجار شد؟چه عواملی  -15

 تالش حاکمان قاجار صرف چه مواردی می شد؟ -16

 اقدامات نا موفقی که در دوره قاجار برای نجات اقتصاد ایران انجام گرفت را بنویسید؟ -17

 ویژگی های اقتصاد ایران را در دوره پهلوی بنویسید؟ -18

 م گرفت را بنویسید؟اساختاری و هویتی انج اقدامات ناموفقی که در دوره پهلوی برای رفع ضعف -19

 پهلوی موجب افزایش بیماری اقتصادی ایران شد را بنویسید.اقداماتی که در دوره  -20

 چارچوب کلی نظام اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هر کشوری در ................ آن کشور مشخص می شود. -21

 .................. آن کشور تدوین می شود.تمام قوانین و ضوابط هر جامعه براساس  -22

 به اقتصاد و قوانین اقتصادی در اصول اقتصادی .............. آن کشور جلوه گر می شود.نوع نگاه هر جامعه ای  -23

 شرایط ایران را در زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شرح دهید. -24

 دد و چه نام دارد؟فصل چهارم قانون اساسی شامل چه اصولی می گر -25

 ؟می شود 43تا  55آیا اصول اقتصادی قانون اساسی فقط محدود به اصول  -26

 ویژگی های اساسی نظام اقتصادی کشور را از دیدگاه قانون اساسی فهرست کنید؟ -27

 تفاوت تعالیم اقتصادی اسالم را با اقتصاد مصرف گرا که در مقدمه قانون اساسی آمده است را بنویسید. -28

 انسان ها به چه نکاتی اشاره شده است؟قانون اساسی برای تامین اقتصادی و ریشه کن کردن فقر  و رفع نیاز  43در اصل  -29

 قانون اساسی بخش های مهم اقتصادی را نام ببرید. 44طبق اصل  -30

 منظور از بخش دولتی اقتصاد چیست ؟ -31

 می باشد؟ولتی قانون اساسی مالکیت چه فعالیت هایی به عهده بخش د 44طبق اصل  -32

 قانون اساسی مالکیت چه فعالیت هایی به عهده بخش خصوصی می باشد؟ 44طبق اصل  -33
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 قانون جمهوری اسالمی قرار می گیرد؟ حمایت اقتصادی تا زمانی موردمالکیت بخش های مختلف  -34

 تفضیل ضوابط و شرایط هر بخش اقتصاد را .................. معین می کند. -35

 مالکیت چه منابع و اموالی به عهده دولت می باشد؟ساسی قانون ا 45طبق اصل  -36

 قانون اساسی در چه جهتی استفاده می نماید؟ 45حکومت اسالمی از منابع و اموال ذکر شده در اصل  -37

 را ................... معین می کنند. 45تفضیل و ترتیب استفاده از منابع و اموال مذکور در اصل  -38

 توضیح دهید.قانون اساسی را  46اصل  -39

 قانون اساسی را توضیح دهید. 47اصل  -40

 قانون اساسی آورده شده است؟ ی در کدام اصولبنیان های حقوق اقتصادی شهروندان و فعاالن اقتصاد -41

 قانون اساسی را توضیح دهید.  49اصل  -42

 تحقیق و ثبوت شرعی در مورد غیر قانونی و نامشروع بودن ثروت به عهده چه کسی است؟ -43

دولت را به چه کارهایی ، نون اساسی را توضیح دهید.) قانون اساسی برای رفع تبعیض بین مناطق کشور قا 48اصل  -44

 مکلف کرده است.(

 تخریب ....................... همراه بوده است. بادر اغلب کشورهای توسعه یافته پیشرفت  -45

 نباید به محیط زیست آسیب وارد شود؟چرا در جریان رشد اقتصادی  -46

قانون اساسی را توضیح دهید.) در قانون اساسی به منظور حفظ محیط زیست و توسعه پایدار چه تدبیری  50اصل  -47

 اندیشیده شده است(

 قانون اساسی به چه مباحثی می پردازد؟ 51تا  55اصل  -48

 حضور دولت در اقتصاد افزایش یافت ؟چرا در سال های اول انقالب اسالمی  -49

)کارخانه ها و موسسات    م کند؟قانون ملی شدن بعضی از فعالیت های اقتصادی را اعال لتدوچه مسائلی باعث شد تا   -50

 تولید ی، تجاری که طی اعالم قانون ملی شدن به دولت واگذار شد متعلق به چه کسانی بود؟(

 هدف تحریم اقتصادی ایران از طرف دولت های بزرگ چه بود؟ -51

 م دولت در اقتصاد افزایش می یابد.همه کشورها سهدر شرایط ......................... در  -52

 

 

 

 


