
 

 

 درس چهارم                       وظایف دولت وشهر وندان

از شهروندان،اَتباع یک کشور هستند.منظور از تبعه ی یک کشور بودن،یعنی تعلق به آن کشور داشتن  منظور 

 .واز قوانین ومقررات آن کشورپیروی کردن می باشد

 حقوق شهروندان در رابطه با دولت:

 _حق بهرمندی از خدمات دولت در رابطه با زمینه های مختلف

 نوانتقاد داشت_حق آزادی بیان ،اظهار نظر 

 وظایف شهروندان در رابطه با دولت:

 انین ومقرارت کشور قو _احترام گذاشتن به

 _مشارکت وهمکاری صمیمانه داشتن با دولت

 و در هنگام جنگ از کشور دفاع کرد_پرداختن مالیات خود 

کشور،مورد  :پولی است که بر طبق قانون ،افرادومؤسسات به دولت می پردازند تا درجهت ادارهمالیات 

 استفاده قرار بگیرد.

 :هم ترین وظایف دولتم

وظایف دولت برطبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ،فراهم کردن شرایط بهداشتی ولوازم سواد وآموزش 

وفراهم کردن امنیت ،فرهنگ واخالق اسالمی گسترش دادن خدمات عمومی مانند ساختن راه 

 ..آب وبرق وگازو........،پل،بیمارستان،سد،

 وظایف رئیس جمهور:

 _امضائ قراردادها بین ایران وکشور های دیگر

 _اجرای قوانین ومصوبات مجلس 

 وپذیرش استوارنامه ی سفیران سایر کشور هاامه ی سفیران کشور ما _امضائ  استوار ن

 _اعطای نشان دولتی

 هزینه های دولت:

فاظت از محیط زیست و......نیاز به حآموزش،مسکن،بهداشت،دولت در انجام فعالیت های مختلفی مانند 

 .سرمایه گذاری دارد

 درآمد های دولت:

 درآمدهای حاصل از صادرات نفت-

 _درآمدهای حاصل از مالیات

 درآمد سایر موارد مانند گرفتن مالیات وپول آب وبرق ،گاز،تلفن از مردم وهمچنین پولی که بابت ارائه خدمات



 

 

 رانندگی ،گذر نامه ،و................صدور گواهینامه 

 ولت از صادرات نفت به دست می آید.نکته:بیشتر درآمد د

 دولت ومجلس یا )ارتباط بین دو قوه ی مجریه ومقننه(:

در امور مختلف است که برای تصویب وقانونی شدن آن به مجلس شورای تنظیم الیحه یکی از اقدامات دولت 

 اسالمی فرستاده می شود.

ل کردن از عملکردرئیس جمهور و وزرا را ی فعالیت های دولت وهمچنین حق سؤانظارت نمایندگان مجلس برا

 ئیس جمهور یا وزیری که از او سؤال شود باید در مجلس حاضر باشد.دارنددر این صورت ر

 بودجه:پیش بینی دخل وخرج دولت یا همان در آمد ها وهزینه 

 وآمدهای یک کشور را برای یک سال درآن معین می کند.بودجه سندی است که دولت هزینه 

است که بایدباید در مجلس تصویب شود ومجلس بر درآمدها  تنظیم الیحه بودجه یکی از وظایف مهم دولت ها

 وهزینه های دولت نظارت کند.
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