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در فصل قبل با اصول انتخاب در اقتصاد آشنا شدیم و یاد گرفتیم که تولیدکننده منابع کمیاب را برای تولید چه چیزی و به چه مقداری تخصیص می دهد. 

 در مراحل تولید بارها و بارها به سه سؤال اصلی اقتصاد پاسخ داده شده است:
 چه چیزی تولید شود؟

 چگونه تولید شود؟
 برای چه کسی تولید شود؟

مثالً برای این که یک پیراهن فرایند تولید را در اقتصاد طی کند و به دست مصرف کننده برسد، در هر مرحله این سه سؤال باال، بارها پرسیده شده است: 
کشاورز در یکی از مزارع پنبه با این سؤال روبه رو بوده که چه چیزی تولید کند؟ بنا بر اصل محدودیت منابع و هزینءه فرصت مثالً شاید او باید بین پنبه، 

چغندر یا گندم یکی را انتخاب می کرده است.
در مرحلءه بعدی کشاورز باید به این سؤال پاسخ می داده که چگونه پنبه را تولید کند؟ و برای چه کسی تولید کند؟ همین سه سؤال بعد از این که پنبه به 
شرکت تولید نخ و تولید پارچه فروخته شده، مطرح و به آن ها پاسخ داده شده تا یک پیراهن با طرح و رنگ مشخصی به تن مصرف کننده نشسته است. پس:

 هر پاسخی که به این 3 سؤال اصلی »چه چیزی، چگونه، برای چه کسی« می دهیم،  اهداف تخصیص منابع را در اقتصاد روشن می کند.
 الگوی مرز امکانات تولید، در واقع ابزاری برای تمرین تخصیص منابع با توجه به اهداف اقتصادی است.

در این فصل به این سؤال پاسخ می دهیم که:
چه کسانی در میدان تخصیص منابع، نقش آفرینی می کنند؟

بازیگران میدان فعالیت های اقتصادی چه کسانی هستند و پرسش های سه گانءه تولید، با این بازیگران چه پاسخ هایی خواهد داشت؟
 دو گروه مهم بازیگران اقتصاد

 دو گروه از مهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد خانوارها و بنگاه ها هستند که از طریق بده ـ بستان های بین خود، دو چیز را در مورد کاالها و
 قیمت کاالها و خدمات
خدمات تعیین می کنند   مقدار کاالها و خدمات

در این جا با استفاده از مدل جریان چرخشی فعالیت های اقتصادی، نقش هر یک از این دو گروه مهم را در اقتصاد بررسی می کنیم.

به تصویر روبه رو نگاه کنید: 

این تصویر شامل دو عضو مهم در اقتصاد است
 خانوارها1

 بنگاه ها2

household -1firm -2
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این دو گروه در یک جریان دایره وار با هم دادوستد می کنند:
1- خانوارها

خانوار یک فرد یا گروهی از افراد هستند که با هم زندگی می کنند و درآمدشان را به اشتراک می گذارند1 خانوارها به دو شکل در اقتصاد مشارکت می کنند:
 صاحب و مالک عوامل تولید: یعنی زمین، سرمایه، نیروی کار و کارآفرین را برای تولید کاالها و خدمات به بنگاه ها ارائه می دهند.

 خریدار محصوالت بنگاه ها: یعنی کاالها و خدمات مورد نیاز خود را از بنگاه ها خریداری می کنند.
2- بنگاه ها

بنگاه: سازمانی دارای مالکیت خصوصی است که کاالها و خدماتی را تولید کرده و آن ها را به دیگران می فروشد.2 »بنگاه«همونکسبوکاره
  مزارع کشاورزی، فروشگاه ها، کسب وکارهای خویش فرما مثل پیرایشگری، نقشه کشی و معماری ساختمان یا شرکت ها و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی.

 عوامل تولید را از خانوارها می خرند یا اجاره می کنند.
 کاالها یا خدمات مورد نیاز خانوارها را تولید کرده و با فروش آن ها کسب درآمد می کنند.

بنگاه ها نیز به دو شکل در اقتصاد سهیم هستند    

 بازار منابع تولیددر این الگوی ساده3، خانوارها و بنگاه ها در دو بازار با هم رابطءه دادوستد دارند:
 بازار محصوالت

 نیمءه باالیی نمودار، تبادل تولیدات را در بازار کاالها و خدمات نشان می دهد و جریانات نیمءه پایینی نمودار مربوط به بازار منابع تولید است.

بازار عوامل تولید جایی است که در آن منابع تولید در برابر پول مبادله می شوند.4  
مسیر شمارءه 1: در بازار عوامل تولید، بنگاه ها، عوامل تولید مثل زمین، سرمایه، نیروی کار و کارآفرینی را از خانوارها می گیرند.

مسیر شمارءه 2: در مقابل به کارگیری عوامل تولید، بنگاه ها به خانوارها اجاره یا قیمت )منابع طبیعی و سرمایه( و یا مزد یا حقوق )به نیروی انسانی( پرداخت می کنند.
)هزینههایتولیددرس1رویادتمیاد؟همینپولیکهبنگاههابابتعواملتولیدپرداختمیکنندرواقعهزینههای آشکارشونمحسوبمیشه.(

در بازار کاالها و خدمات، خانوارها خریدار و بنگاه ها فروشنده هستند.
مسیر شمارءه 3: بنگاه ها کاالها و خدمات مورد نیاز خانوارها را تولید و عرضه می کنند.

مسیر شمارءه 4: در مقابل خانوارها با درآمدی که از فروش یا اجارءه عوامل تولید کسب کرده اند، کاالها و خدمات مورد نیاز خود را از بنگاه ها خریداری می کنند.

 ارزش عددی درآمد خانوار، برابر با ارزش عددی پرداخت های عوامل تولید است، زیرا وجوهی که بنگاه ها برای خرید یا اجارءه منابع تولید به 
خانوارها پرداخت می کنند، در واقع برای خانوارها درآمد ایجاد می کند. )درآمد خانوار = پرداخت عوامل تولید(

 ارزش عددی درآمد بنگاه ها، برابر با ارزش عددی کاالها و خدماتی است که خانوارها خریداری می کنند؛ در واقع وجوهی که خانوارها برای خرید 
کاالها و خدمات پرداخت می کنند برای بنگاه ها درآمد ایجاد می کند. )درآمد بنگاه = پرداخت خرید کاالها و خدمات(

پسحواستباشهتوتستهاباعددهایبزرگگیجنشیوحواستبهایندوتانکتهباشهکهوقتنذاریهمهرومحاسبهکنی.
حاالبریمسراغبررسیدقیقبازارها،اولببینیمبازاراصاًلچیه؟بعدببینیمچهکساییتوبازارحضوردارنوچهطورتصمیمگیریمیکنن؟

بازار به ارتباط مجموعءه خریداران و فروشندگان کاالها و خدمات در هر جاِی ممکن اطالق می شود.
 با توجه به تعریفی که از بازار گفتیم چند نکته قابل توجه است:

 بازار دو بخش دارد:
 خریداران: در مدل جریان چرخشی منظور از خریداران همان خانوارها هستند که مصرف کنندءه کاالها و خدمات اند و با عنوان تقاضاکنندگان نیز شناخته می شود.
 فروشندگان: در مدل جریان چرخشی منظور از فروشندگان همان بنگاه ها هستند که تولیدکنندءه کاالها و خدمات اند و با عنوان عرضه کنندگان یز شناخته می شوند.

 عبارت »در هر جای ممکن« در تعریف بازار به این معناست که بازار معنای خاصی در اقتصاد دارد. اگرچه معموالً بازار ما را به یاد مکاِن خاصی برای مبادالت 
کاالها می اندازد، اما در اقتصاد بازار لزوماً مکان خاصی نیست، بلکه منظور همان ارتباط بین خریداران و فروشندگان است و ممکن است به دو شکل اتفاق بیفتد:
 حضوری و حقیقی  مثل زمانی که به مکان مشخصی برای خرید کاالها یا خدماتی می روید )مثاًلبرایخریدکاالبهبازاربزرگتهرانبریدیابرایدریافت

خدماتمشاورهایبهکلینیکهایمشاورهمراجعهکنید.(
 غیرحضوری و مجازی  مثل زمانی که با تلفن کاال یا خدمتی را سفارش می دهید یا خرید اینترنتی می کنید. )مثاًلازفروشگاههایاینترنتیکاالیی

میخریدیاتلفنیخدماتمشاورهایآنالینمیگیرید.(

1 و 2- واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی
3- علت این که گفتیم الگوی ساده، این است که برای سادگی مطلب فرض کردیم که اقتصاد دو بخشی است، یعنی دربارءه نقش دولت حرفی نزدیم یا بازارهای بین المللی )صادرات و واردات( 

را در نظر نگرفتیم پس این مدل فقط بخشی از واقعیت را نشان می دهد. در درس ششم و هفتم بخش های دیگر را نیز بررسی می کنیم.
4- واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی

market -5
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بریمسراغمعرفیدوبخشمهمبازارِمحصوالت:

خریداران، خانوارهایی هستند که کاالها یا خدمات را می خرند؛ یعنی تقاضا می کنند و با مشاهدءه تغییر شرایط بازار تصمیمات متفاوتی می گیرند.
  در بازار کاالها و خدمات، تقاضاکنندگان همان خانوارها هستند.

این که تقاضاکنندگان تصمیم بگیرند چه کاالیی بخرند و به چه میزان،  تحت تأثیر عوامل مختلفی است:
 قیمت کاال )مهم ترین عامل(  درآمد  قیمت سایر کاالها

 سلیقه شخصی   انتظارات
1- قیمت کاال:

بین مقدار تقاضا از یک کاال و قیمت آن، رابطءه معکوس وجود دارد:
 با افزایش قیمت یک کاال  مقدار تقاضا )خرید و مصرف( آن کاال از سمت مصرف کنندگان کاهش می یابد. معمواًلوقتیکاالییگرونمیشهکمترمیخریمحاال

یاتصمیممیگیریمدرمصرفشصرفهجوییکنیمیااینکهکاالییکهگرونشدهروبایهکاالیارزونترجایگزینکنیم.
 با کاهش قیمت یک کاال  مقدار تقاضا )خرید و مصرف( آن کاال از سمت مصرف کنندگان افزایش می یابد.

 به رابطءه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا، »قانون تقاضا1« گفته می شود.
بریمببینیماینقانونتقاضاییکهگفتیمروریاضیطوریتوضیحبدیم:

فرض کنیم در مورد کاالی الف اطالعات جدول مقابل را در اختیار داریم: 
برای رسم منحنی تقاضا، یک دستگاه مختصات رسم می کنیم. روی محور افقی، مقدار تقاضای کاالی الف را قرار می دهیم و آن را با حرف Q 2 نشان 

می دهیم و روی محور عمودی، قیمت کاالی الف را اندازه گذاری می کنیم و آن را با حرف P 3 نشان می دهیم.
اعداد مربوط به هر محور را از کم به زیاد مطابق جدول، جای گذاری می کنیم. هر سطر جدول با یک حرف انگلیسی مشخص شده است که مختصات 
یک نقطه را روی منحنی نشان می دهد. با مختصات یابی، هر نقطه را روی دستگاه مختصات نام گذاری می کنیم و در نهایت نقاط را به هم وصل می کنیم:

مقدار تقاضای کاالی الفقیمت کاالی الف
A50012
B100010
C15008
D20006
E25004
F30002
G35000

 

با وصل کردن نقاط، از چپ به راست یک خط رو به پایین شکل می گیرد که به آن منحنی تقاضا4 گفته می شود و با حرف D 5 نمایش داده می شود.

 منحنی تقاضا، یک منحنی نزولی است.
 نزولی بودن منحنی تقاضا نشان دهندءه رابطءه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا است؛

منجر می شود به کاهش مقدار تقاضا  افزایش قیمت 
همان طور که در نمودار می بینید در قیمت 3500 ) نقطءه G( تومان، یعنی وقتی قیمت در بیشترین حالت ممکن است یعنی کاال بیش از حد گران است، 

هیچ تقاضایی برای آن وجود ندارد. 
منجر می شود به افزایش مقدار تقاضا  کاهش قیمت 

در نمودار می بینید که در قیمت 500 )نقطءه A(، مقدار تقاضا به بیشترین حد خود یعنی 12 می رسد و تقاضا زیاد است.
حاالوقتشهیهمسئلهحلکنیم،کهمطلبکاملجابیفتهوببینیمقضیهازچهقراره.

demand law -1
2- اولین حرف از کلمءه Quantity به معنای مقدار و کمیت.

3- اولین حرف از کلمءه Price به معنای قیمت.
demand curve -4

5- اولین حرف از کلمءه Demand به معنای تقاضا.
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 با توجه به جدول و نمودار تقاضا، به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الف( منحنی تقاضا، یک منحنی ............... است.

ب( رابطءه قیمت کاال و میزان تقاضا، رابطه ای ............... است؛ زیرا ............... 
پ( در جدول، به ازای قیمت 150 ریال، مقدار تقاضا چه قدر می تواند باشد؟

ت( به ترتیب کم ترین و بیشترین میزان تقاضا به ازای کدام قیمت ها مشاهده می شود؟ 
1( الف( صعودی ـ ب( معکوس ـ با کاهش قیمت، تقاضا افزایش می یابد. ـ پ( 80 کیلو ـ ت( 150 ـ 300

2( الف( نزولی ـ ب( مستقیم ـ با کاهش قیمت، تقاضا نیز کاهش می یابد. ـ پ( 40 کیلو ـ ت( 150 ـ 250
3( الف( نزولی ـ ب( معکوس ـ با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می یابد. ـ پ( 70 کیلو ـ ت( 250 ـ 120

4( الف( صعودی ـ ب( مستقیم ـ با افزایش قیمت، تقاضا افزایش می یابد. ـ پ( 30 کیلو ـ ت( 250 ـ 150

 گزینءه »3«  منحنی تقاضا به علت رابطءه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا، یک منحنی »نزولی« است.
 رابطءه میان قیمت کاال و میزان تقاضا، رابطه ای »معکوس« است؛ زیرا با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می یابد و برعکس، با کاهش قیمت، تقاضا افزایش می یابد.

 با توجه به این که با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می یابد، بنابراین در قیمت 150 ریال، مقدار تقاضا باید عددی میان 100 و 50 باشد؛ یعنی با توجه به 
گزینه ها، مقدار تقاضا می تواند 70 یا 80 کیلو باشد )یعنی گزینه های 1 و 3( که با توجه به سایر قسمت های مسئله، گزینءه »3« پاسخ صحیح پرسش است. 
 در قیمت 250 ریال، مقدار تقاضا 20 کیلو است، یعنی در حداقل ممکن قرار دارد و در قیمت 120 ریال، 100 کیلو تقاضا برای کاال وجود دارد که 

حداکثر ممکن برای تقاضا را نشان می دهد.

 در قانون تقاضا، یک فرض خیلی مهم وجود دارد که باید در نظر بگیریم  فرض ثابت بودن سایر عوامل مؤثر بر تقاضا )مثل درآمد، سلیقه و 
...(؛ یعنی زمانی می توانیم رابطءه قیمت و مقدار تقاضا را بررسی کنیم که سایر عوامل ثابت باشند؛ در غیر این صورت نمی توان چنین قانونی را نتیجه 
گرفت. وقتیبقیءهعواملیکهرویمقدارتقاضاازیککاالاثرمیذارنروثابتدرنظرنگیریم)مثاًلفرددرآمدشبیشترشدهباشه(اونوقتنمیدونیمکهچرافردبیشترخریدکرده؛

آیابهخاطراینبودهکهاونکاالارزونترشدهیااینکهنهچوندرآمدشزیادشدهتوانمالیاشباالرفتهوبیشترمیخره.
 وقتیمیگیمتقاضاتغییرکردهفرقدارهبازمانیکهمیگیممقدارتقاضاتغییرکرده،چهفرقی؟

وقتی رابطءه قیمت را با تقاضا بررسی می کنیم، می بینیم که با تغییر قیمت کاال، نقطه روِی منحنِی تقاضا حرکت 
می کند. به نمودار نگاه کنید:

وقتی قیمت از 1000 به 3000 تومان افزایش می یابد، نقطءه A به نقطءه B انتقال می یابد؛ یعنی تقاضا از 200 واحد به 100 
واحد کاهش پیدا می کند و بالعکس؛ یعنی با کاهش قیمت از 3000 به 1000 تومان، نقطءه B به نقطءه A منتقل می شود. 
پس با تغییر قیمت، نقاط، روی منحنِی تقاضا حرکت می کنند و تغییر مکان می دهند اما خوِد منحنِی تقاضا، جابه جا نمی شود.

در نتیجه می توان گفت:
تغییر در »مقدار تقاضا«: حرکت در طول منحنی تقاضاست که به علت تغییر در قیمت رخ می دهد.1

2- درآمد
اگر فرض کنیم که سایر عوامل مؤثر بر تقاضای مصرف کننده مثل قیمت کاال، قیمت سایر کاالها و سلیقه و ... ثابت هستند و فقط درآمد تغییر کرده 

است در این صورت معموالً با افزایش درآمد، مصرف و تقاضا برای یک کاال افزایش می یابد. پس:
تقاضا برای یک کاالی نرمال به صورت مثبت با درآمد ارتباط دارد؛ افزایش در درآمد، سبب افزایش در تقاضا در هر قیمتی می شود.

 کلمءه »معموالً« در چند سطر باال به این نکته اشاره می کند که همواره و در همءه موارد، با افزایش درآمد، مصرف و تقاضای یک کاال افزایش 
نمی یابد. در اقتصاد بعضی کاالها، کاالی پست و بعضی کاالی معمولی و عادی نامیده می شود.

 کاالی پست: کاالیی است که با افزایش درآمد، تقاضا و مصرف آن کاهش و با کاهش درآمد، تقاضا برای آن افزایش می یابد.2
 خانواده ای را در نظر بگیرید که درآمد بسیار ناچیزی دارد. این خانواده مجبور است بخشی از درآمد خود را برای تهیءه برنج نامرغوب هزینه کند. اگر 
درآمد خانواده افزایش یابد و مثالً دو برابر شود، در این صورت مجبور نیست برنج نامرغوب استفاده کند و خوراکش مثل قبل نخواهد بود و به جای آن برنج 
باکیفیت تری می خرد. پس تقاضای او برای برنج نامرغوب با افزایش درآمد، کاهش می یابد و برنج نامرغوب در این وضعیت کاالیی پست به شمار می رود و در 

مقابل خانواده ای که سطح درآمد او کاهش پیدا کرده است، تقاضای بیشتری برای برنج نامرغوب با قیمت پایین تر خواهد داشت.
 کاالی معمولی )نرمال(: کاالیی است که مصرف و تقاضای آن با افزایش درآمد، افزایش و با کاهش درآمد، کاهش می یابد.3

... تغییر کند، در این صورت خوِد منحنِی تقاضا   اگر سایر عوامل مؤثر بر تقاضا به جز قیمت مثل درآمد، قیمت دیگر کاالها، سلیقه، انتظارات و 
)ریاضیطورتربگم:تابِعتقاضا( حرکت می کند و به سمت راست یا چپ انتقال می یابد. )شیفت می کند.(

پس: تغییر در »تقاضا« به معنای انتقال )شیفت( منحنی تقاضا4 است.

2- کاالی پست: Inferior good؛ واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی 1- واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی
4- واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی3- کاالی معمولی: normal good؛ واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی

مقدار )به کیلو(قیمت )به ریال(
120100
؟150
18050
25020
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تأثیرگذاری عامل درآمد بر منحنی تقاضا را در هر دو حالت کاالی نرمال و پست بررسی می کنیم:
حالت اول: کاالی نرمال )معمولی(

 با افزایش درآمد، منحنی تقاضا به 
سمت راست ـ باال منتقل می شود.

 با کاهش درآمد، منحنی تقاضا به 
سمت چپـ  پایین منتقل می شود.

حالت دوم: کاالی پست

 با افزایش درآمد، منحنی تقاضا به 
سمت چپ ـ پایین منتقل می شود.

 با کاهّش درآمد، منحنی تقاضا به 
سمت راست ـ باال منتقل می شود.

3- قیمت سایر کاالها
منظور از قیمت سایر کاالها، کاالهای جانشین و مکمل هستند.

کاالی جانشین: کاالیی است که به دلیل تغییر شرایط می تواند در مصرف، جایگزین کاالی اصلی شود؛ مانند دو کاالی قند و شکر که می توانند به جای 
یکدیگر مصرف شوند، پس می توان گفت قند و شکر دو کاالی جانشین اند. 

مثال های دیگر: چای و قهوه/ گوشت سفید و گوشت قرمز/ گوشت قرمز و سویا

چنان چه فرض کنیم کاالی اصلی قند است و کاالی جانشین شکر، در این صورت اگر قیمت کاالی جانشین )شکر( افزایش یابد  تقاضا برای 
کاالی اصلی )قند( افزایش می یابد و برعکس. تقاضابرایشکرکممیشهچونقیمتشزیادشدهومردمترجیحمیدنازکاالیجانشینیعنیقنداستفادهکننپستقاضا

برایقندبیشترمیشهوبرعکساگرقیمتقندزیادبشه،تقاضابرایشکربیشترمیشه.
پس: افزایش قیمت یکی از کاالهای جانشین، باعث افزایش تقاضای کاالی اصلی می شود و بالعکس.

کاالی مکمل: کاالیی است که همراه با کاالی اصلی مصرف می شود؛ مثالً چای و قند معموالً دو کاالی مکمل هستند، چون با هم مصرف می شوند. مثال های 
دیگر: اتومبیل و بنزین، مسواک و خمیردندان

چنان چه فرض کنیم کاالی اصلی قند و کاالی مکمل چای است، در این صورت اگر قیمت کاالی مکمل )چای( افزایش یابد، تقاضا برای کاالی 
اصلی )قند( که مکمل آن است کاهش می یابد و برعکس.

پس: افزایش قیمت یکی از کاالهای مکمل، باعث کاهش تقاضای کاالی اصلی می شود و بالعکس.

با توجه به آن چه در مورد انتقاِل منحنِی تقاضا گفته شد، انتقال منحنی را در مورد دو کاالی مکمل و جانشین بررسی می کنیم:

 کاالهای مکمل 
 با افزایش قیمت کاالی مکمل )مثالً قند(، منحنِی تقاضا برای کاالی اصلی )مثالً چای( به سمت چپ منتقل می شود.

 با کاهش قیمت کاالی مکمل )قند(، منحنِی تقاضا برای کاالی اصلی )چای( به سمت راست منتقل می شود.

 کاالهای جانشین
 با افزایش قیمت کاالی اصلی )گوشت قرمز(، منحنِی تقاضا برای کاالی جانشین آن )گوشت سفید( به سمت راست منتقل می شود.
 با کاهش قیمت کاالی اصلی )گوشت قرمز(، منحنِی تقاضا برای کاالی جانشین آن )گوشت سفید( به سمت چپ منتقل می شود.

4- سلیقه
یکی از عوامل مؤثر بر تقاضا تغییر سلیقءه مصرف کننده است. سلیقه در طول زمان تغییر می کند. اگر تغییر سلیقه در جهت افزایش مصرف یک کاال باشد، 
تقاضا برای آن کاال افزایش می یابد و منحنی به سمت راست منتقل می شود و اگر تغییر در سلیقه در جهت کاهش مصرف یک کاال باشد، تقاضا برای آن 

کاهش می یابد و منحنی به سمت چپ منتقل می شود.
مثالً چیزهایی که مد می شوند حتی بدون تغییر قیمت، مقدار تقاضای آن ها بیشتر می شود.

از قیمت کاال می توان به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف بهره برد؛ توضیح مطلب این که اگر سیاست گذاران یک کشور تصمیم بگیرند که مصرف 
یک کاالی خاص ـ مثل سیگار ـ توسط مردم کم تر شود از دو راه می توانند این تقاضا را کاهش دهند:

 آگاه سازی مردم )به زیان های کشیدن سیگار(
از طریق )وضع مالیات بر مصرف سیگار( وقتیمالیاتروبرایخریدیککاالافزایشمیدنقیمتافزایشپیدامیکنه،پسمردمکمترتمایلدارن  با باالبردن قیمت کاال 

کهبخرن.تودرس6بیشترحرفمیزنیمدرموردش.
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سمت دیگر بازار در مدل جریان چرخشی، فروشندگان هستند که همان بنگاه های ارائه کنندءه کاالها یا خدمات و نیز عوامل فروش آن ها هستند و نقش 
عرضه کننده را به عنوان بازیگر مهم دیگر میدان رقابت اقتصادی ایفا می کنند. پس در بازاِر کاالها و خدمات عرضه کنندگان همان بنگاه ها هستند.

 تصمیم تولیدکنندگان مبنی بر این که چه کاالیی را و به چه میزان تولید کنند از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد:
 سطح قیمت کاالی مورد نظر  هزینه های تولید )قیمت عوامل تولید(

1- قیمت کاال
بین قیمت یک کاال و مقدار عرضه آن، رابطءه مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش قیمت، مقدار عرضه نیز افزایش می یابد و برعکس. پس واکنش تولیدکنندگان 

در برابر تغییرات قیمت به این شکل است:
 با افزایش قیمت یک کاال  مقدار عرضه آن کاال افزایش می یابد.

خبچونقیمتکاالباالرفتهیعنیتولیدکنندهمیتونهسودبیشتریببرهپسبیشترتولیدمیکنهوحتیتولیدکنندههایجدیدهمتشویقمیشنواردبازاررقابتبشن!
 با کاهش قیمت یک کاال  مقدار عرضه آن کاال نیز کاهش می یابد.

معلومهدیگهوقتیقیمتپایینمیادتولیدکنندهامیدیبهسودومنفعتاینکسبوکارندارهوانگیزهشبرایتولیدکممیشهوحتیممکنهازبازارخارجمیشه.
 به رابطءه مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه، »قانون عرضه1« گفته می شود.

دستگاه مختصاتی رسم می کنیم: روی محور عمودی، قیمت کاالی الف و روی محور افقی، مقدار عرضءه کاالی الف را طبق اطالعات جدول جای گذاری و 
با توجه به هر سطر جدول مختصات هر نقطه را روی دستگاه مختصات مکان یابی می کنیم.

همان طور که می بینید با وصل کردن نقاط از چپ به راست، یک خط صعودی به دست می آید که به آن منحنی عرضه2 گفته می شود و با حرف S 3 نمایش 
مقدار عرضءه کاالی الفقیمت کاالی الفداده می شود.

A5000
B10002
C15004
D20006
E25008
F300010
G350012

                   

 منحنی عرضه یک منحنی صعودی است.
 صعودی بودن منحنی عرضه نشان دهندءه رابطءه مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه است:

منجر می شود به افزایش مقدار عرضه  افزایش قیمت 
 همان طور که در جدول و نمودار می بینید در قیمت 3500 ریال یعنی وقتی کاال گران است، مقدار عرضءه آن به بیشترین حد خود یعنی 12 می رسد.

منجر می شود به کاهش مقدار عرضه  کاهش قیمت 
 در جدول و نمودار مالحظه می شود که در قیمت 500، یعنی وقتی کاال بسیار ارزان است، مقدار عرضه به پایین ترین حد خود یعنی صفر می رسد، در واقع هیچ 

تولیدی صورت نمی گیرد.
 با توجه به جدول عرضه، به پرسش های زیر پاسخ دهید. )P نشان دهندءه قیمت است.( 

الف( منحنی عرضه، یک منحنی ............... است.
ب( رابطءه قیمت کاال و میزان عرضه، رابطه ای ............... است؛ زیرا ...............

پ( در جدول، به ازای قیمت 120 ریال، مقدار عرضه چه قدر می تواند باشد؟
ت( به ترتیب به ازای کدام قیمت ها، عرضه در کم ترین و بیشترین میزان خود قرار دارد؟

1( الف( نزولی ـ ب( مستقیم ـ با کاهش قیمت، مقدار تقاضا نیز کاهش می یابد. ـ پ( 70 واحد ـ ت( 150 ـ 50
2( الف( صعودی ـ ب( معکوس ـ با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد. ـ پ( 90 واحد ـ ت( 80 ـ 150

3( الف( نزولی ـ ب( معکوس ـ با افزایش قیمت، مقدار عرضه کاهش می یابد. ـ پ( 65 واحد ـ ت( 150 ـ 80
4( الف( صعودی ـ ب( مستقیم ـ با افزایش قیمت، مقدار عرضه نیز افزایش می یابد. ـ پ( 100 واحد ـ ت( 50 ـ 150

supply law -1supply curve -2
3- اولین حرف از کلمءه Supply به معنای عرضه.

مقدار )به کیلو(قیمت )به ریال(
500
8025
10075
؟120
150130



38

 گزینءه »4«  منحنی عرضه، به علت رابطءه مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه یک منحنی »صعودی« است.
 رابطءه میان قیمت کاال و میزان عرضه، رابطه ای »مستقیم« است؛ زیرا با افزایش قیمت، مقدار عرضه نیز افزایش می یابد و برعکس، با کاهش قیمت، 

مقدار عرضه نیز کاهش می یابد.
 با توجه به این که با افزایش قیمت، عرضه نیز افزایش می یابد، بنابراین در قیمت 120 ریال، مقدار عرضه باید از بین 75 و 130 کیلو باشد؛ یعنی با توجه 

به گزینه ها، مقدار عرضه می تواند 90 یا 100 کیلو باشد )گزینه های 2 و 4( که با توجه به سایر قسمت های مسئله، گزینءه »4« پاسخ صحیح پرسش است.
 در قیمت 50 ریال، هیچ کاالیی تولید نشده است، بنابراین عرضه در کم ترین میزان خود قرار دارد و در قیمت 150 ریال، 130 کیلو کاال تولید و 

عرضه شده است که حداکثر میزان عرضه را نشان می دهد. 

2- هزینه های تولید1 )قیمت عوامل تولید(
رابطءه بین هزینه های تولید کاالها یا خدمات و عرضءه بنگاه، یک رابطءه معکوس است؛ بدین صورت که: 

 اگر هزینه های تولید افزایش یابد  عرضءه بنگاه کاهش می یابد.

 اگر هزینه های تولید کاهش یابد  عرضءه بنگاه افزایش می یابد.

 توجه داشته باشید که با فرض ثابت بودن سایر عوامل مؤثر بر عرضه مثل قیمت می توان گفت که رابطءه بین هزینه های تولید و عرضءه بنگاه، رابطه ای 
معکوس است. یعنی:

اگر سایر عوامل مثل قیمت را ثابت در نظر نگیریم در این صورت نمی توان گفت که آیا افزایش عرضه به خاطر باالرفتن قیمت کاال بوده است یا به 
خاطر این که هزینه های تولید کاهش یافته است.

 تغییر در »عرضه«2 و تغییر در »مقدار عرضه«3 با هم تفاوت دارند. با بررسی رابطءه قیمت و مقدار عرضه، می بینیم که 
با تغییر قیمت کاال، نقطه روی منحنِی عرضه حرکت می کند. اما خود منحنِی عرضه جابه جا نمی شود. به نمودار نگاه کنید:

با افزایش قیمت 1000 به 3000 تومان، مقدار عرضه از 100 واحد به 200 واحد افزایش می یابد و نقطءه A روِی منحنِی 
عرضه حرکت می کند و به نقطءه B انتقال می یابد و با کاهش قیمت از 3000 به 1000 تومان، نقطءه B روی منحنی عرضه 

حرکت می کند و به نقطءه A منتقل می شود.
در نتیجه می توان گفت: 

تغییر در »مقدار عرضه«: حرکت در طول منحنی عرضه است که به علت تغییر در قیمت روی می دهد.4

 هزینه های تولید به سه عامل بستگی دارد:
 مقدار عوامل تولید  قیمت عوامل تولید  تکنولوژی )ابداعات و اختراعات(

 اگر قیمت عوامل تولید و یا مقدار آن ها افزایش یابد، هزینه های تولید نیز افزایش می یابد و بنگاه عرضءه خود را کاهش می دهد و بالعکس، یعنی اگر 
قیمت عوامل تولید یا مقدار آن ها کاهش یابد، هزینه های تولید نیز کاهش می یابد و بنگاه عرضءه خود را افزایش می دهد.

یهتولیدکنندءهبستنیرودرنظربگیر.اگهقیمتشیرکهمادءهاولیهومهمتولیدبستنیهگرونتربشهمعنیشاینهکههزینههایتولیدبرایتولیدکنندهافزایشپیداکرده.دراین
صورتبنگاهناچارهکهعرضءهبستنیروکاهشبده.

 اگر در تکنولوژی به کار گرفته شده در تولید، تغییراتی ایجاد شود )مثاًلدستگاهیاختراعبشهکهبتونهباتعدادکارگرکمتریبستنیتولیدکنه( و این تغییر باعث 
کاهش هزینه های تولید شود، بنگاه عرضءه خود را افزایش می دهد.

 ابداعات و اختراعات معموالً با کاهش هزینه ها،  اثر مثبتی بر تولید و عرضه دارند.
 اگر سایر عوامل مؤثر بر عرضءه یک کاال به جز قیمت، مثل هزینه های تولید و ... تغییر کنند، در این حالت خوِد منحنِی عرضه )ریاضیطورتر:تابِععرضه(

جابه جا می شود و در برخی موارد به سمت راست و در برخی موارد به سمت چپ انتقال می یابد )شیفت می کند(.
پس: تغییر در »عرضه«: به معنای انتقال )شیفت( منحنی عرضه5 است.

اگر هزینه های تولید بنا به هر یک از دالیل مطرح شده )مثل تغییر در مقدار عوامل تولید، قیمت عوامل تولید و 
یا تکنولوژی، ابداعات یا اختراعات( کاهش یابد، منحنی عرضءه کاال به سمت راست منتقل می شود )چون عرضه 

بیشتر می شود(.

 

1- به هزینه های تولید قبالً در درس 1 اشاره شده است.
change in supply -2 واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی

change in the quantity supplied -3 واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی
4- واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی
5- واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی



39

و اگر بنا به هر یک از دالیل باال، هزینه های تولید افزایش یابد، منحنی عرضءه کاال به سمت چپ منتقل می شود 
)چون عرضه کم می شود(.

 

یعنی عرضه و تقاضا باید با یکدیگر در تعادل2 باشند. رفتار1 عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار در مقابل هم صورت می گیرد و باید با هم هماهنگ باشد 

عامل ایجادکنندءه این هماهنگی که عرضه و تقاضا را با هم مساوی می کند، قیمت کاال است.

 در یک قیمت مشخص و ثابت، در بازار ممکن است یکی از سه وضعیت زیر حاکم باشد:34

وضعیت تعادلی 
= برابری مقدار 

عرضه و تقاضا

اگر مقدار کاالیی که تولیدکنندگان عرضه کرده اند دقیقاً برابر با مقدار کاالیی باشد که مصرف کنندگان تقاضا می کنند، بازار در 
وضعیت تعادلی قرار دارد؛ یعنی:

یعنیچیزیتوی یافت؛  حداکثر سود ممکن دست خواهند  به  تولیدکنندگان  و  به فروش خواهد رفت  تولیدشده  تمام کاالهای   
انبارشوننمیمونهکهمشترینداشتهباشهوخاکبخوره!

 همءه تقاضاکنندگان می توانند کاالی مورد نیاز خود را خریداری کنند؛ یعنیالزمنیستالکیهولبزنن،چونکاالبهاندازءهکافیهست!
زیرا بازار با این  قیمت تعادلی: به سطحی از قیمت کاال که در آن، مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر است، »قیمت تعادلی«3 می گویند؛ 

قیمت به تعادل و ثبات می رسد و در آن، کمبود یا مازاد مشاهده نمی شود.
مقدار تعادلی: به مقداری که در قیمت تعادلی عرضه و تقاضا می شود، »مقدار تعادلی«4 گفته می شود.

مازاد عرضه
= کمبود تقاضا

اگر تولیدکنندگان بیشتر از مقدار تقاضای مصرف کنندگان، کاال تولید کنند، موفق به فروش مقدار اضافی نخواهند شد؛ چونواسهمقدار
اضافیتولیدشده،تقاضاییواسهخریدوجودنداره! اصطالحاً می گوییم:

زیرا برخی تولیدکنندگان برای کاالی تولیدی خود خریدار پیدا نمی کنند.  در بازار، مازاد عرضه وجود دارد؛ 

کمبود عرضه
= مازاد تقاضا

به علت پایین بودن قیمت یک کاال، تقاضا برای آن زیاد می شود و چون مصرف کنندگان می خواهند بیشتر از مقداری که تولیدکنندگان 
عرضه کرده اند، کاال خریداری کنند، دچار مشکل خواهند شد؛ یعنیهمءهمصرفکنندگاننمیتوننکاالیموردنظرخودشونروتهیهکنن،چون

بهاندازءههمءهاوناکاالتولیدنشده!چرا؟چونتولیدکنندهتواینسطحقیمتتمایلیبهتولیدنداره. اصطالحاً می گوییم:
زیرا برخی مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی مورد نظر خود نمی شوند.   در بازار، کمبود عرضه وجود دارد؛ 

تقاضای  و  عرضه  مقدار  که  مقابل  به جدول  مطلب  بهتر  فهم  برای 
کاالیی را در قیمت های مختلف نشان می دهد، توجه کنید:

با توجه به جدول درمی یابیم که: 
بنابراین   در قیمت 2000 تومان یعنی در ردیف 4، بازار متعادل است؛ 
نه  و  تقاضا(  )کمبود  عرضه  مازاد  نه  است،  برابر  تقاضا  و  عرضه  میزان 

مازاد تقاضا )کمبود عرضه( وجود دارد. به بیان بهتر، در این قیمت که 
قیمت تعادلی نام دارد، فقط برای 6 عدد، تقاضا در جامعه وجود دارد و 

تولیدکنندگان نیز دقیقاً همین میزان کاال تولید کرده اند، نه کم تر و نه 
بیشتر. )پس 6، مقدار تعادلی است؛ چون عرضه و تقاضا برابر است.(5

1- به نظر می رسد استفاده از مفهوم »رفتار اقتصادی« به جای »رفتار« مناسب تر باشد. رفتار اقتصادی: چگونگی تصمیم گیری و اقدام هر یک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و هم چنین 
واکنش آن ها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی.

equilibrium -2
equilibruim price -3؛ واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی

equilibrium quatity -4؛ واژه نامءه درس 5 صفحءه 162 کتاب درسی
2000 و مقدار تعادلی 6 است. 5- دقت کنید مقدار تعادلی، به معنی برابری عرضه و تقاضاست نه به معنی برابری P با Q یا برابری پول با مقدار تولید! مثالً طبق جدول باال: قیمت تعادلی

مقدار عرضه )به عدد(مقدار تقاضا )به عدد(قیمت )به تومان(ردیف
1500120

21000102

3150084

4200066

5250048

63000210

73500012
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 در قیمت های پایین تر از قیمت تعادلی )مانند 500( یعنی در ردیف های 1، 2 و 3، در بازار، کمبود عرضه )مازاد تقاضا( وجود دارد. به بیان بهتر، در قیمت های پایین  تر 
زیرا قیمت کاال پایین است و آن ها به مصرف بیشتر ترغیب می  شوند، اما در عین حال، تولیدکنندگان  از قیمت تعادلی، مصرف کنندگان تمایل به مصرف بیشتر دارند؛ 
به دلیل همین قیمت پایین کاال که سود کم تری ایجاد می کند، تمایل چندانی به تولید بیشتر ندارند. بنابراین بازار با میزان تقاضایی مواجه می شود که مابازاء آن، کاال 

در نتیجه تعدادی از مصرف کنندگان دچار مشکل می شوند و نمی توانند مقدار کاالی موردنظر خود را خریداری کنند. برای عرضه و فروش وجود ندارد و 
 ¾òoø j¼Lµ¨ ¾òoø IòI£U= - = -( ) ( )0 10 10 مثالً در سطح قیمت 500، بازار با 10 واحد کمبود عرضه روبه رو است: 

منفی پشت عدد به این معناست که 10 واحد کمبود در عرضه داریم.
 در قیمت های باالتر از قیمت تعادلی )مانند 2500( یعنی در ردیف های 5، 6 و 7، در بازار، کمبود تقاضا )مازاد عرضه( وجود دارد. به بیان دیگر، در قیمت های باالتر از قیمت 
زیرا کاال گران است و تولیدکنندگان چون به دنبال کسب سود  تعادلی، تولیدکنندگان مقدار بیشتری کاال تولید می کنند که به همان میزان در جامعه تقاضا وجود ندارد. 

در نتیجه میزان تقاضا از میزان عرضه کم تر است. بیشتر هستند، پس بیشتر تولید می کنند، اما مصرف کنندگان به خرید و مصرف کاالی گران تمایل نشان نمی دهند؛ 
 ¾òoø jHpI¶ ¾òoø IòI£U= - =( ) ( )8 4 4 مثالً در سطح قیمت 2500 تومان، بازار با 4 واحد مازاد عرضه )کمبود تقاضا( روبه رو است: 

مطالب گفته شده را می توانید روی نمودار مشاهده کنید. 
کافی است از قیمت مورد نظر، خطی افقی رسم کنیم که هر دو نمودار عرضه و تقاضا 
را قطع کند. بعد از محل تالقی این دو خط، خطی عمود رسم می کنیم و مقدار عرضه 
را با توجه به خط عرضه و مقدار تقاضا را با توجه به خط تقاضا به دست می آوریم.

 مواجهیم.
10

2

¾òoø nHk£¶
IòI£U nHk£¶

مثالً در قیمت 3000 تومان با مختصات

به همین  باید  نمودار  یا کمبود عرضه روی  مازاد  آوردن مقدار  به دست  برای 
شیوه عمل کنیم، یعنی مقدار عرضه و مقدار تقاضا را به دست می آوریم و سپس 

فاصلءه بین این 
دو مقدار، یعنی محدودءه مثلث باالی نقطءه تعادلی برابر با مازاد عرضه )کمبود تقاضا( 
و محدودءه مثلث پایین نقطءه تعادلی برابر با کمبود عرضه )مازاد تقاضا( خواهد بود.

به نمودار نگاه کنید:
در قیمت 3000، 10 واحد عرضه و 2 واحد تقاضا داریم پس فاصلءه بین مقدار عرضه و تقاضا یعنی مازاد عرضه برابر است با 8 واحد.

اگر در بازار، قیمت یک کاال در سطح تعادلی قرار نداشته باشد، کمبود یا مازاد عرضه، قیمت را به سمت قیمت تعادلی می کشاند. 
بنابراین آن ها  1( وضعیت کمبود عرضه: وقتی بازار با کمبود عرضه مواجه است؛ برخی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی مورد نیاز خود نمی شوند؛ 

در نتیجه قیمت کاال باال رفته و گران می شود. )اینهمونچیزیهکهتواقتصادبهشمیگیمتورم،پسیادتباشه حاضرند برای خرید آن کاال مبلغ بیشتری بپردازند؛ 
به همین دلیل  تولیدکنندگان با هدف کسب سود  محدودءهمثلثپاییننقطءهتعادل،یعنیفزونیتقاضابرعرضهباعثپدیدءهتورممیشه.تودرس9درموردشمیخونیم.( 
بیشتر، رغبت بیشتری به تولید آن کاال نشان می دهند و  با توجه به گران شدن کاال، مصرف کنندگان میزان تقاضا و مصرف خود را کاهش می دهند، 

 از میزان تقاضا کاسته می شود.نهایتاً در اثر رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان:
 بر میزان تولید افزوده می شود.

تا جایی که فاصلءه میان عرضه و تقاضا از بین برود و بازار به تعادل و ثبات برسد. این سطح از قیمت همان قیمت  این افزایش قیمت ادامه پیدا می کند 
تعادلی است.

بنابراین آن ها  2( وضعیت مازاد عرضه: وقتی در بازار، مازاد عرضه وجود دارد:  گروهی از تولیدکنندگان موفق به فروش کاالهای خود نمی شوند؛ 
به همین دلیل  تولیدکنندگان  در نتیجه قیمت کاال پایین آمده و ارزان می شود.  حاضر خواهند بود تا کاالهایشان را به قیمت کم تری به فروش برسانند؛ 
نهایتاً در اثر به دلیل سود کم، از مقدار تولید خود می کاهند و  مصرف کنندگان به خرید و مصرف این کاالی ارزان رغبت بیشتری نشان می دهند، 

رفتار )اقتصادی( تولیدکنندگان و مصرف کنندگان:
 بر میزان تقاضا افزوده می شود.
 از میزان تولید کاسته می شود.

تا جایی که فاصلءه میان عرضه و تقاضا از بین برود و بازار به حالت تعادل و ثبات برسد. این سطح از قیمت، همان  این کاهش قیمت ادامه پیدا می کند 
قیمت تعادلی است.

اینراهحلیکهگفتیمبرایاینکهتووضعیتکمبودومازادعرضهبازاربرگردهبهسمتتعادل،راهحلیهکهپدرعلماقتصادنوین،جنابآداماسمیتتوکتابمهمش»ثروتملل« 
مطرحمیکنه.ایننظریهباعنوان»دستنامرئی«شناختهمیشهیعنی؛وقتیبازارتوحالتعدمتعادلهاونچیزیکهبازارروبهسمتتعادلمیبرهمکانیسمقیمتهاوخودِبازارهونه

یهعاملبیرونیمثلسیاستگذاریدولت.ایننظریهتواقتصادبهعنوان»بازارآزاد«شناختهمیشهکهتودرس7مفصلدرموردشحرفمیزنیم.
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حاالنوبتحلکردنچندتامسئلءهدرستوحسابیازمباحثعرضهوتقاضاست!
تیپ 1: مسئله های بازار با جدول

 با توجه به جدول روبه رو:
الف( در بازار، عامل هماهنگی میان عرضه و تقاضا چیست؟

ب( مقدار تعادلی و قیمت تعادلی )به ترتیب( کدام اند؟
پ( در کدام قیمت، بازار با مازاد عرضه مواجه است؟ 

خرید  به  موفق  مصرف کنندگان  همءه  قیمت،  کدام  در  ت( 
کاالی مورد نیاز خود نمی شوند؟

ث( در ردیف 6 جدول، برای هماهنگی میان میزان عرضه و 
تقاضا، الزم است قیمت کاال ............... یابد.

1( الف( رفتار مصرف کنندگان ـ ب( 150 ـ 210 ـ پ( 280 ـ ت( 150 ـ ث( افزایش
2( الف( قیمت کاال ـ ب( 150 ـ 210 ـ پ( 260 ـ ت( 120 ـ ث( کاهش

3( الف( رفتار تولید کنندگان ـ ب( 210 ـ 150 ـ پ( 330 ـ ت( 100 ـ ث( افزایش
4( الف( قیمت کاال ـ ب( 210 ـ 150 ـ پ( 150 ـ ت( 260 ـ ث( کاهش

 گزینءه »2«  در بازار یک کاال، عامل هماهنگی میان عرضه و تقاضا، »قیمت کاال« است.
 قیمت تعادلی »210« ریال است، زیرا در این قیمت مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر است؛ یعنی »150« کیلو کاال تولید می شود که برای تمام آن  تقاضا 

وجود دارد، لذا به مقدار »150« کیلو، مقدار تعادلی می گوییم. در قیمت تعادلی، هیچ کمبود و مازادی در بازار وجود ندارد.
 در ردیف های 5، 6 و 7 یعنی در قیمت های »260«، »280« و »330« ریال که باالتر از قیمت تعادلی هستند، بازار با مازاد عرضه )کمبود تقاضا( مواجه 

است؛ یعنی تمام کاالهایی که تولید می شوند به فروش نمی روند.
 در ردیف های 1، 2 و 3، یعنی در قیمت های »100«، »120« و »150« ریال که پایین تر از قیمت تعادلی هستند، بازار با کمبود عرضه )مازاد تقاضا( 

مواجه است؛ یعنی تمام مصرف کنندگان نمی توانند کاالی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
 در ردیف 6، در بازار، مازاد عرضه وجود دارد، بنابراین برای بازگرداندن تعادل به بازار، قیمت کاال باید »کاهش« یابد تا مصرف کنندگان به خرید کاال 

ترغیب شوند و کاالی اضافی موجود در بازار به فروش رود.

تیپ 2: مسئله های بازار با نمودار
 با توجه به نمودار روبه رو:

الف( مقدار و قیمت تعادلی )به ترتیب از راست به چپ( کدام است؟ 
ب( در قیمت 150 ریال، بازار در چه وضعیتی قرار دارد؟

پ( در کدام قیمت، تولیدکنندگان موفق به فروش تمام کاالهای خود نمی شوند و در 
این قیمت، چند کیلو کاال به فروش نمی رسد؟

ت( در کدام بخش از نمودار، بازار با وضعیت کمبود تقاضا مواجه است؟
ث( در نقطءه X قیمت باید چه تغییری پیدا کند تا بازار به سمت تعادل برود؟

1( الف( 600 ـ 250، ب( مازاد تقاضا، پ( 400 ـ 1200، ت( بخش A، ث( کاهش یابد.
2( الف( 500 ـ 200، ب( مازاد عرضه، پ( 150 ـ 800، ت( بخش B، ث( کاهش یابد. 

3( الف( 600 ـ 250، ب( کمبود عرضه، پ( 350 ـ 800، ت( بخش A، ث( افزایش یابد.
4( الف( 500 ـ 200، ب( کمبود تقاضا، پ( 100 ـ 1200، ت( بخش B، ث( افزایش یابد.

 گزینءه »3«  قیمت تعادلی: 250 ریال / مقدار تعادلی: 600 کیلو
در قیمت 250 ریال )نقطءه مرکزی نمودار(، 600 کیلو کاال تولید می شود که برای تمام آن، تقاضا وجود دارد و از این رو می گوییم تعادل در بازار برقرار 

است.  حذف گزینه های )2( و )4(
 در قیمت های پایین تر از قیمت تعادلی، بازار در وضعیت کمبود عرضه )مازاد تقاضا( قرار دارد و چون قیمت 150 ریال، پایین تر از قیمت تعادلی است، 

در این قیمت بازار با مازاد تقاضا یا کمبود عرضه مواجه است. )گزینه های )1( و )3( هر دو می توانند صحیح باشند.(
 در قیمت های باالتر از قیمت تعادلی که بازار در وضعیت مازاد عرضه )کمبود تقاضا( قرار دارد، تولیدکنندگان موفق به فروش همءه کاالهای تولیدی 
خود نمی شوند، زیرا به میزان تولید آن ها در بازار تقاضا وجود ندارد. در این جدول در قیمت های باالتر از 250 ریال )قیمت تعادلی( این وضعیت مشاهده 

می شود؛ یعنی قیمت های 300، 350 و 400. )یعنیهرکدومازاینقیمتهامیتونهپاسخصحیحباشه!(

مقدار عرضه )به کیلو(مقدار تقاضا )به کیلو(قیمت )به ریال(ردیف
11003500
212030040
315020090
4210150150
5260100180
628050230
73300270
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در قسمت دیگری از بند )پ( پرسیده شده که تولیدکنندگان موفق به فروش چند کیلو از کاالی تولیدی خود نمی شوند که برای محاسبءه این عدد، ابتدا 
باید میزان عرضه و تقاضا را در قیمت مورد نظر )مثالً در قیمت 350 ریال( به دست آوریم )تقاضا = 200 کیلو / عرضه = 1000 کیلو( و سپس عدد 
1000 200 800− = کیلو کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم کنیم:  

یعنی در قیمت 350 ریال که باالتر از قیمت تعادلی است، 1000 کیلو کاال عرضه می شود که فقط برای 200 کیلو از آن تقاضا وجود دارد؛ در نتیجه 
تولیدکنندگان برای 800 کیلو از کاالی تولیدشدءه خود، خریدار و متقاضی پیدا نمی کنند و نمی توانند 800 کیلو کاالی خود را بفروشند.

 در بخش A این نمودار، وضعیت مازاد عرضه )کمبود تقاضا( حاکم است. در مقابل، بخش B نشان دهندءه وضعیت کمبود عرضه )مازاد تقاضا( است.
 نقطءه X در قسمتی قرار دارد که بازار دچار کمبود عرضه )مازاد تقاضا( است؛ بنابراین قیمت کاال باید افزایش یابد تا تولیدکنندگان به تولید بیشتر ترغیب شوند 
و با روانه کردن کاالی بیشتر به بازار، کمبود عرضه را جبران کنند، هم چنین با افزایش قیمت، میزان تقاضا هم کم تر می شود و به وضعیت تعادلی نزدیک تر می شویم.

در درس اول و دوم یاد گرفتیم که برای محاسبءه درآمد تولیدکننده، باید مقدار کل محصول به فروش رفته را در قیمت آن ضرب کنیم:
k¶Anj Ï¼~d¶ ®¨ keH» oÀ SµÃ¤== ´́  

اما در این درس در بحث عرضه و تقاضا متوجه شدیم که گاهی تولیدکنندگان در بازار یک کاال، برای محصوالت خود خریدار پیدا نمی کنند و موفق به 
فروش محصوالت اضافی خود نمی شوند و گاهی هم تولیدکننندگان به دلیل ارزان بودن کاال، انگیزه ای برای تولید ندارند و مصرف کنندگان موفق به خرید 
میزان دلخواه محصوالت خود نمی شوند. پس در واقع برای محاسبءه درآمد تولیدکننده نمی توانیم صرفاً محصوالت تولیدشده را در قیمت ضرب کنیم. در بازار 

یک کاال سه حالت مختلف داریم که با توجه به آن ها باید درآمد تولیدکننده را محاسبه کنیم:

در شرایط مازاد عرضه، چون گروهی از تولیدکنندگان برای محصوالتشان خریداری پیدا نمی کنند و موفق به فروش مقدار اضافی محصوالتشان نمی شوند، پس 
برای محاسبءه درآمد تولیدکننده باید توجه کنیم که از تعداد کل محصول تولیدشده، چه مقدار به فروش رسیده است )در واقع چه مقدار تقاضا شده است.(
k¶Anj ½k{IòI£U Á¯I¨ nHk£¶

(½k{ïÁïnHkÄoi)
¯I¨ keH» oÀ SµÃ¤== ´́  

نحوءه محاسبءه درآمد تولیدکننده در وضعیت مازاد عرضه با استفاده از نمودارها:
 قیمت مورد نظر را روی محور عمودی پیدا کنید.  روی نمودار تقاضا بروید و مقدار تقاضای کاال را در قیمت تعیین شده، پیدا کنید.  مقدار تقاضا 

را در قیمت کاال ضرب کنید.

در شرایط کمبود عرضه به علت کاهش تولیدات، گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی مورد نیاز خود به مقدار دلخواه نخواهند شد و به میزان 
تقاضای مصرف کنندگان، کاال در بازار عرضه نمی شود. پس در این حالت برای محاسبءه درآمد تولیدکننده باید توجه کنیم که تولیدکننده چه مقدار کاال 

k¶Anj ½k{ ¾òoø Á¯I¨ nHk£¶ ¯I¨ keH» oÀ SµÃ¤== ´́ تولید و در بازار عرضه کرده است. 
نحوءه محاسبءه درآمد تولیدکننده در وضعیت کمبود عرضه با استفاده از نمودارها:

 قیمت موردنظر را روی محور عمودی پیدا کنید.  روی نمودار عرضه بروید و مقدار عرضءه کاال را در قیمت تعیین شده پیدا کنید.  مقدار عرضه را 
در قیمت کاال ضرب کنید.

در این حالت، نه تولیدکنندگان برای به فروش رساندن کاالهای خود با مشکل روبه رو می شوند و نه خریداران با کمبود کاال برای خرید مواجه می شوند. در نتیجه در 
k¶Anj ½k{ï¾òoø Ï¼~d¶ ®¨

(½k{IòI£U IÄ)
¯I¨ keH» oÀ SµÃ¤== ´́ شرایط تعادل در بازار برای محاسبءه درآمد تولیدکننده، کل محصول را در قیمت کاال ضرب می کنیم: 

نحوءه محاسبءه درآمد تولیدکننده در وضعیت تعادل با استفاده از نمودارها:
 قیمت تعادلی را روی محور عمودی پیدا کنید.  محل تالقی نمودار عرضه و تقاضا را پیدا کنید و مقدار عرضه یا همان مقدار تقاضا را بیابید.  مقدار عرضه 

)مقدار تقاضا( را در قیمت کاال ضرب کنید.
بریمروینمودارباهمتمرینکنیم،چندتانکتءهمهمهممیخوامتواینمثالبگم. 

محاسبءه درآمد تولیدکننده در قیمت های موجود در نمودار:
 در قیمت 100 دالر: برای محاسبءه درآمد در قیمت 100 دالر باید مقدار کاالی به 
فروش رسیده را در قیمت کاال ضرب کنیم. با توجه به نمودار در قیمت 100 دالر هیچ 
کاالیی به فروش نرسیده در حالی که 1200 واحد تقاضا برای این کاال وجود دارد اما 
در این سطح قیمت فروشنده حاضر به تولید و عرضءه کاال نیست. پس میزان درآمد 
قیمت کاال× مقدار کاالی تولیدنشده = درآمد تولیدکننده برابر است با صفر: 
= درآمد ´ =0 100 0  
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 در قیمت 150 دالر: طبق نمودار در قیمت 150 دالر، 200 واحد کاال به فروش رسیده )اگرچه 1000 واحد تقاضا شده است(. پس میزان درآمد 
150 200 30 000´ = , تولیدکننده برابر است با:  دالر 

 در قیمت 250 دالر )قیمت تعادلی(: در قیمت تعادلی که 250 دالر است همءه کاالها به فروش می رسد یعنی 600 واحد عرضه شدءه کاال تماماً به فروش 
600 250 150000´ = , رسیده است. پس میزان درآمد تولیدکننده برابر است با:  دالر 

 در قیمت 300 دالر: در قیمت 300 دالر، 800 واحد کاال عرضه شده است اما به دلیل گران بودن، تنها 400 واحد تقاضا شده است و درآمد تولیدکننده 
400 300 120000´ = , از همان 400 واحد کاالی به فروش رسیده به دست می آید. پس میزان درآمد تولیدکننده برابر است با:  دالر 

 در قیمت 400 دالر: در قیمت 400 دالر، هیچ تقاضاکننده ای وجود ندارد و مصرف کننده حاضر به خرید نیست، چنانچه در نمودار می بینید مقدار تقاضا 
0 400 0´ = صفر است در حالی که 1200 واحد کاال عرضه شده است. پس میزان درآمد تولیدکننده برابر است با صفر: 

 گاهی در سؤاالت به جای عبارت درآمد تولیدکننده از عبارت دریافتی تولیدکننده استفاده می شود؛ درآمد همان دریافتی تولیدکننده است.
 بیشترین درآمِد )حداکثر دریافتِی( تولیدکننده در قیمت تعادلی به دست می آید؛ زیرا به همان میزان که تولیدکننده، تولید کرده است؛ به همان 

میزان هم، مصرف کننده کاال خریده است.
 درآمد تولیدکننده در هر سطحی از قیمت، برابر با پرداختی مصرف کننده در همان قیمت است.

بدیهیه،نه؟هرقدرتولیدکنندهدرآمدداشتهباشهیعنیمصرفکنندههمونقدرخریدکردهوپولپرداختکرده.گیجنشیتوتستها

بازارها از نظر تعداد خریداران و فروشندگان حاضر در آن انواع مختلفی دارند:

 
تعریف: در این نوع 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.
یعنی  ویژگی مهم: هیچ کدام از طرفین این بازار )خریداران و فروشندگان( به تنهایی در شکل گیری قیمت، تأثیرگذار )یعنی قیمت گذار( نیستند. 

قیمت گذاری به صورت طبیعی و براساس میزان عرضه و تقاضا صورت می گیرد.
 بازار بسیاری از محصوالت و اقالم مصرفی از قبیل ماکارونی، مواد شوینده و ... از این نوع است.

 

به دالیل طبیعی، اقتصادی، قانونی یا حتی غیرقانونی، تعداد فروشندگان یا خریداران به یک یا چند نفر محدود می شود؛  تعریف: در این نوع از بازار، گاه 

بنابراین دو نوع بازار انحصاری داریم:

مثالتوضیحنوع بازار انحصاری

انحصارگر در فروش
فقط می گویند.  منحصربه فرد  فروشندءه  یا  تولیدکننده  به 
فروشندهیکیاچندنفرهستها!وگرنهخریدارانمیتوننمتعددباشن!

شرکت های  و  طبیعی(  دلیل  )به  توانیر  شرکت  ایران،  در 
خودروساز )به دالیل قانونی( انحصارگران در فروش هستند.

انحصارگر در خرید
به تقاضاکننده یا خریدار منحصربه فرد می گویند. فقطخریدار

یکیاچندنفرهستها!وگرنهفروشندههامیتوننزیادباشن!
در کشور ما، شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی از یک 
سو، تنها خریدار )انحصارگر در خرید( و از سوی دیگر، تنها 

فروشندءه محصوالت نفتی )انحصارگر در فروش( است.
ویژگی بازار انحصاری: انحصارگر، »قیمت گذار« و طرف مقابل )خواه خریدار باشد یا فروشنده(، »قیمت پذیر« است. 

یعنیهرکیانحصارگرباشه،قلدریمیکنهواونهکهقیمتروتعیینمیکنهوطرفمقابلشچارهاینداره،جزاینکهقیمتروبپذیره!مثاًلوقتییهکاالییفقطیهفروشندهدارهوکلیخریدار،خریدارهای
بیچارهمجبورنبرایخریدکاالهرقیمتیروکهفروشندهمیگه،قبولکننتابتوننکاالروبخرنونیازشونروبرطرفکنن!مثلکساییکهدارواحتکارمیکنن..درموردانحصاردرخریدهمهمینطوره؛
یعنیوقتییهکاالییروفروشندههایزیادیمیفروشن،امافقطتعدادکمیخریدارتویبازارهست،فروشندههامجبورنقیمتپیشنهادیخریدارروقبولکننتابتوننکاالشونروبفروشنوضرر

نکنن!پسدراینبازارهمهچیبهنفعانحصارگره!)ایننکتهتودرسدهمتوبریدءهروزنامههایصفحءه113هممطرحشدهواگرچهتومتناصلیمطرحنشدهاماامکانطراحیتستازشزیاده.(
تفاوت انحصارگر قانونی و انحصارگر غیرقانونی:

مشروط به مواظبت و مقررات گذاری انحصارگر قانونی البته  انحصار طبیعی و قانونی می تواند برای مصرف کننده سودمند باشد؛ 
صحیح دولت.)یعنیدولتیهنظارتیروشداشتهباشهتاهرکیخودسرانههرکاریدلشخواستنکنه!(

بنابراین دولت باید از انحصارگر غیرقانونی انحصارگر غیرقانونی معموالً با افزایش قیمت خود به مشتریان و رفاه جامعه ضرر می زند؛ 
شکل گیری انحصار غیرقانونی و نیز از تبانی برخی از تولیدکنندگان جلوگیری کند.
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برخی دیگر از انواع بازارها را می توان در قالب 
حراجی ها به دو صورِت:

 مزایده و  مناقصه مشاهده کرد:

مزایده
»فروشندگان« آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها، مزایده برگزار می کنند. 

تومزایدهخریداریکهبیشترینقیمتروپیشنهادبدهموفقبهخریدمحصولمیشه.

»خریداران« عمدءه کاالها و خدمات )مانند خریدهای دولتی( مناقصه برگزار می کنند. مناقصه
تومناقصهفروشندهایکهکمترینقیمتروپیشنهادبدهموفقبهفروشمحصولمیشه. 

منحنی های عرضه و تقاضا یک الگوی انتزاعی برای تحلیل آسان تر پدیده های اقتصادی هستند. تعریفالگوروتودرسچهارمیادتونمیاد؟کارالگواینهکهمسائلسختوپیچیده
روبرامونسادهکنه.الگویمنحنیعرضهوتقاضاهمهمینطوره؛درواقعانتزاعیه،یعنییهجوراییذهنیهوتودنیایواقعیاقتصادبهاینسادگیهاهمنمیشهدرموردعرضهوتقاضاحرفزد،چون:

به عبارت دیگر اگر روی صفحات  در واقعیت اجتماعی، ارتباط های میان عرضه و تقاضا )فروشندگان و خریداران( با موانع و پیچیدگی هایی روبه روست 
کاغذ می توانیم به راحتی منحنی های عرضه و تقاضا را جابه جا کنیم و یا نقاط را روی آن حرکت دهیم در دنیای واقعی این حرکت ها و انتقاالت با 

اصطکاک و کندی روبه رو می شود. به این معنا که:
تعامل خریداران )خانوارها( و فروشندگان )بنگاه ها( در دنیای واقعی اقتصاد هزینه بر است.

هزینه های مبادله1:
اقتصاددانان به هزینه های ناشی از یک مبادلءه اقتصادی، هزینه های مبادله می گویند.

 هزینءه مبادله متفاوت از هزینءه تولید2 است. )توتستهااشتباهنکنی(
 یک شرکت تولید لباس رو در نظر بگیرید:

هزینه های تولید این شرکت شامل مزد و حقوقی است که به نیروی انسانی پرداخته می شود و اجاره ای که بابت ساختمان شرکت بر عهدءه کارفرماست. امابخشیاز
هزینههاهستنکهخیلیملموسنیستن،معمواًلنادیدهگرفتهمیشن،بهنظرناچیزمیانویهجوراییمیشهگفتمثلیهفاکتورنامرئیتوهزینههایشرکتهکهباألخرهنقدمیشه،بهادامءهمثالدقتکن:
فرض کنید مدیرعامل این شرکت تولیدی لباس می خواهد برای شرکت خود پارچه خریداری کند. برای این کار الزم است با یک شرکت نساجی 

قرارداد ببندد و عالوه بر هزینه های تولید، باید هزینه های دیگری را نیز تقبل کند )کهبهنظرنامرئیمیرسن(:
 هزینءه جست وجو برای یافتن یک شرکت نساجی معتبر    هزینءه فرایندهای چانه زنی و بستن قرارداد   هزینءه نظارت بر عملکرد قرارداد و ...

پس: این هزینه ها نیز، هزینه هایی هستند که باید در نظر گرفته شوند.
 هزینه های مبادله بر نحوءه تخصیص منابع اثرگذار است.

اقتصاددانان معتقدند با وجود هزینه های مبادله، شیوءه توزیع حقوق مالکیت بر تخصیص منابع اثر می گذارد؛ مثالً این که کسی به عنوان مدیرعامل یک شرکت وارد 
قراردادی شود با این که کسی به عنوان کارگر وارد قرارداد شود، هزینه های مبادله ای متفاوت و به تبع آن تخصیص منابع متفاوتی ایجاد می کند. بهخاطرهمینهکه
حقوقافراددریکشرکتباهممتفاوته؛باوجوداینکهممکنههردونفر)کارگرومدیرعامل(8ساعتکاریدرروزکارکنن.پسشرکتمنابعشرومتفاوتبهنیروهایکارشاختصاصمیده.

 حقوق مالکیت افراد در نقش اجتماعی ـ اقتصادی آن ها اثرگذار است و بنابراین سازوکار بازار در درون یک نظام حقوقی قرار دارد.
 در هر جامعءه انسانی و در هر نظام اقتصادی، حقوق مالکیت و قراردادها و سایر نهادهای اجتماعی با توجه به ارزش ها و اهداف آن جامعه تعریف 

می شوند و سامان می یابند.



transaction cost -1.2- به درس 1 رجوع شود
3-تخصیصبهینهرویادمونهدیگهازدرسچهارم؟یعنیدولتمنابعروبهبهترینانتخابهااختصاصبدهکههیچمنبعیهدرنرهوبتونهسودروبهحداکثربرسونه.
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کدام گزینه بیانگر مشارکت خانوارها در فعالیت های اقتصادی است؟8 183
1( خرید کاالها و خدمات مورد نیاز از بنگاه ها، پرداخت ها به عوامل تولید در جهت تولید کاالها و خدمات

2( پرداخت به عوامل تولید و ایجاد بازار عوامل تولید و کسب درآمد از این طریق
3( خرید کاالها و خدمات مورد نیاز از بنگاه ها و ارائءه زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی برای تولید

4( ارائءه خدمات تولیدی به بنگاه ها و خرید کاالهای مورد نیاز با ایجاد بازار عوامل تولید و کسب درآمد از آن
با توجه به شکل مقابل، به ترتیب مسیر B ،A و C نشان دهندءه چه چیز هستند؟ 8 184

A )1 = درآمد خانوار ـ B = پرداخت های عوامل تولید ـ C = درآمد
A )2 = عوامل تولید ـ B = درآمد ـ C = هزینه های تولید

A )3 = عوامل و منابع ـ B = هزینه های تولید ـ C = درآمد خانوارها
A )4 = درآمد ـ B = هزینءه عوامل تولید ـ C = درآمد خانوارها

با توجه به شکل مقابل، به هر یک از موارد زیر چه مبلغی تعلق می گیرد؟ 8 185

اگر کل خانوارها جمعاً 1000 نفر نیروی کار عرضه کنند، دستمزد هر یک از آن ها ساالنءه معادل 

100 میلیون تومان، اجارءه زمین های متعلق به خانوارها جمعاً 20 میلیارد تومان، حقوق ماهانه 

دریافتی کارآفرینان 200 میلیون تومان، سود سرمایءه ساالنه معادل 30 میلیارد تومان باشد، ارزش 

خدمات ارائه شدءه ساالنه به خانوارها معادل 200 میلیارد تومان، مبلغ دستگاه های اولیه در سال 

20 میلیارد تومان بوده و جمعاً به ارزش 600 میلیارد تومان کاال تولید شده باشد، حساب کنید:

پ( جریان مسیر پ؟ ب( جریان مسیر ب؟  الف( جریان مسیر الف؟ 

127 000000000, , , ,60000000000 ـ پ( , , ,800000000000 ـ ب( , , 1( الف(
172 400000000, , , ,800000000000 ـ پ( , , 172 ـ ب( 600000000, , , 2( الف(
800000000000, , , 172 ـ پ( 400000000, , , ,800000000000 ـ ب( , , 3( الف(
172 400000000, , , ,800000000000 ـ پ( , , 172 ـ ب( 400000000, , , 4( الف(

با توجه به نمودار مقابل، صحیح ترین پاسخ را انتخاب کنید.8 186
الف( کدام گزینه بیانگر x و y در نمودار روبه رو است؟ 

ب( نیمءه باالیی نمودار چه چیزی را نشان می دهد؟
پ( در بازار کاالها و خدمات، نقش هر یک از طرفین چیست؟

1( الف( x: بازار عوامل تولید و y: بازار کاالها و خدمات ـ ب( تبادل عوامل و منابع ـ پ( خانوارها 
تقاضاکننده و بنگاه ها فروشنده اند.

2( الف( x: بازار محصوالت و y: بازار عوامل تولید ـ ب( تبادل تولیدات ـ پ( خانوارها خریدار و 
بنگاه ها فروشنده اند.

3( الف( x: بازار منابع و عوامل تولید و y: بازار کاالها و خدمات ـ ب( تبادل تولیدات ـ پ( بنگاه صاحب عامل تولید و خانوارها تقاضاکننده اند.
4( الف( x: بازار کاالها و خدمات و y: بازار منابع تولید ـ ب( تبادل عوامل و منابع ـ پ( خانوارها عرضه کننده و بنگاه ها خریدار عوامل تولیدند.

با توجه به شکل روبه رو کدام تحلیل صحیح نیست؟ 8 187
1( خانوارها از طرفی صاحب عوامل تولیدند و آن را به بنگاه ها عرضه می کنند و در مقابل درآمد 

کسب می کنند.
2( بنگاه ها در ازای تولید کاالها و خدمات و فروش آن از طریق بازار محصوالت، از خانوارها کسب 

درآمد می کنند.
3( خانوارها با توجه به قسمت باالی نمودار در بازار منابع تولید وارد می شوند و کاالها و خدمات 

مورد نظر خود را خریداری می کنند.
4( دو گروه از مهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد، خانوارها و بنگاه ها هستند که از طریق مبادالت بین خود با هم رفع نیاز و کسب درآمد می کنند.
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با توجه به شکل روبه رو، به ترتیب »ص« به نشانءه صحیح بودن و »غ« به نشانءه غلط بودن است. 8 188
الف( این جریان چرخشی، تعامالت بین بازیگران کلیدی را نشان می دهد. 

ب( نیمءه پایینی نمودار تبادل تولیدات و نیمءه باالیی آن، بازار منابع تولید را نشان می دهد.
پ( پرداخت پول بابت کاالها و خدمات خریداری شده در جهت مخالف جریان کاالها و خدمات 

است.
ت( مبادالت در بازار فقط به صورت حقیقی و حضوری صورت می گیرد.

2( الف( ص ـ ب( غ ـ پ( غ ـ ت( غ 1( الف( غ ـ ب( ص ـ پ( غ ـ ت( ص  
4( الف( ص ـ ب( غ ـ پ( ص ـ ت( غ 3( الف( غ ـ ب( غ ـ پ( ص ـ ت( ص  

کدام گزینه تعریف صحیح تری از بازار ارائه می کند؟8 189
1( مجموعه ای از خریداران و فروشندگان که در محل خاصی برای ارتباط مؤثر با هم جمع می شوند.

2( محل حضور تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و ایجاد رابطءه اقتصادی بین آن ها است.
3( به مجموعءه خریداران و فروشندگان چیزی در هر جای ممکن اطالق می شود.

4( خریداران، حقیقی و مجازی و فروشندگان حقیقی و مجازی که در مکان مشخصی خرید و فروش می کنند.
نمودار روبه رو:8 190

1( منحنی عرضه )S( است که نشان می دهد با افزایش قیمت، میزان تولید نیز افزایش می یابد.
2( منحنی تقاضا )D( است که نشان می دهد با افزایش قیمت، مقدار خرید کاهش می یابد.
3( منحنی عرضه )S( است که نشان می دهد با افزایش قیمت، میزان تولید کاهش می یابد. 

4( منحنی تقاضا )D( است که نشان می دهد با افزایش قیمت، مقدار خرید نیز افزایش می یابد.
کدام نمودار متعلق به جدول روبه رو است؟8 191

 )2    )1

مقدار )کیلو(قیمت )ریال(
 1001000
150981
200867
250741
300598  

 )4    )3
کدام گزینه در مورد »نمودار تقاضا« صحیح است؟8 192

1( نمودار تقاضا )D(، نموداری صعودی است با رابطءه معکوس بین قیمت و مقدار خرید
2( نمودار تقاضا )S(، نموداری نزولی است با رابطءه مستقیم بین قیمت و مقدار خرید

3( نمودار تقاضا )S(، نموداری صعودی است با رابطءه مستقیم بین قیمت و مقدار خرید
4( نمودار تقاضا )D(، نموداری نزولی است با رابطءه معکوس بین قیمت و مقدار خرید

نزولی بودن منحنی تقاضا به این معنا است که با »...............«، مقدار تقاضا »...............« یافته و در مقابل با »...............«، مقدار تقاضا »...............« می یابد.8 193
)سراسری خارج از کشور 93( 2( ثبات قیمت ـ افزایش ـ کاهش قیمت ـ کاهش  1( افزایش قیمت ـ کاهش ـ کاهش قیمت ـ افزایش 

4( کاهش قیمت ـ کاهش ـ افزایش قیمت ـ افزایش 3( افزایش قیمت ـ افزایش ـ کاهش قیمت ـ کاهش 
با فرض این که نقاط B و C بر روی منحنی »...............« قرار داشته باشد، وضع نقطءه B در مقایسه با نقطءه C چگونه 8 194

)سراسری 98( است؟ 
2( عرضه ـ قیمت و مقدار بیشتر 1( تقاضا ـ قیمت و مقدار کم تر  

4( عرضه ـ قیمت کم تر و مقدار بیشتر  3( تقاضا ـ قیمت بیشتر و مقدار کم تر  
با توجه به نمودار................، به ترتیب، علت حرکت بر روی منحنی از نقطءه B به A و D به N، کدام است؟8 195

)سراسری خارج از کشور 98( 1( منحنی: عرضه ـ قیمت ـ افزایش عرضه ـ کاهش تقاضا 
2( منحنی: تقاضا ـ قیمت ـ افزایش قیمت ـ کاهش قیمت
3( منحنی: تقاضا ـ قیمت ـ کاهش قیمت ـ افزایش قیمت
4( منحنی: عرضه ـ قیمت ـ افزایش تقاضا ـ کاهش قیمت 
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)سراسری خارج از کشور 1400(8 196 کدام گروه از مشخصات در رابطه با نمودار منحنی ترسیم شده در شکل زیر در آن درست است؟ 

با کاهش آن مقدار  افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش و  با  1( معنا و مفهوم آن این است که 
تقاضا افزایش می یابد ـ رابطءه بین تقاضا و قیمت یک رابطءه معکوس است ـ این منحنی مبّین 
چگونگی رفتار مصرف کنندگان است ـ در این نمودار محور افقی بیانگر »مقدار« و محور عمودی 

مبّین »قیمت کاال« است.
2( معنا و مفهوم آن این است که با افزایش قیمت، مقدار عرضءه کاال افزایش و با کاهش آن کاهش 
می یابد ـ موقعیت منحنی از راست به چپ نزولی است ـ رابطءه بین تقاضا و قیمت یک رابطءه 

غیرمستقیم است ـ این منحنی بیانگر چگونگی رفتار »تولیدکنندگان« است.
3( معنا و مفهوم آن این است که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش و با کاهش آن مقدار تقاضا افزایش می یابد ـ رابطءه بین تقاضا و قیمت یک رابطءه 

مستقیم است ـ این منحنی بیانگر چگونگی رفتار مصرف کنندگان است ـ نقطءه تعادل همان نقطءه تقاطع »قیمت و مقدار« است.
4( معنا و مفهوم آن این است که با افزایش قیمت، مقدار عرضءه کاال افزایش و با کاهش آن کاهش می یابد ـ رابطءه بین عرضه و قیمت یک رابطءه مستقیم 

است ـ این منحنی بیانگر چگونگی رفتار تولیدکنندگان است ـ موقعیت منحنی از راست به چپ صعودی است. 

چند مورد از جمالت زیر صحیح نیست؟8 197

الف( مجموعءه خریداران )تقاضاکنندگان یا همان خانوارها( و فروشندگان )عرضه کنندگان یا همان بنگاه ها( هر چیزی در یک جای مشخص را بازار می گویند.

ب( خریداران، خانوارهایی هستند که تقاضاکنندءه کاالها و خدمات اند و نسبت به مشاهدءه تغییر شرایط بازار تصمیمات متفاوتی می گیرند.

پ( از وصل کردن قیمت خرید و مقدار خرید یک کاال برای یک فروشنده، خط رو به پایینی شکل می گیرد.

ت( تقاضا برای یک کاالی نرمال با میزان درآمد رابطءه عکس دارد.

ث( با افزایش درآمد، تعداد خرید از یک کاالی پست به مراتب کم تر از قبل می شود.

4 )4  1 )3  3 )2  2 )1
)سراسری 96(8 198 پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر در کدام گزینه، مطرح شده است؟ 

الف( در رابطه با عواملی که تصمیم مصرف کنندگان بر خرید کاال از آن ها تأثیر می پذیرد، کدام نادرست است؟

ب( تجربه نشان می دهد که با افزایش قیمت کاال: 

1( الف( قیمت کاال ـ ب( میزان مصرف و خرید آن از سوی تولیدکنندگان افزایش می یابد. 
2( الف(  سلیقءه جامعه ـ ب( میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف کنندگان کاهش می یابد. 

3( الف( درآمد ـ ب( میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف کنندگان افزایش می یابد. 
4( الف(  قیمت سایر کاالها ـ ب( غالب مصرف کنندگان در الگوی مصرف خود تغییری ایجاد نخواهند کرد. 

شخصی تصمیم می گیرد از بین چهار کاالی موجود در بازار، کاالی x را برای خرید انتخاب کند. چه مسائلی می تواند روی تصمیم ایشان اثر بگذارد؟8 199

1( قیمت سایر کاالها ـ درآمد ـ هزینه های تولید ـ انتظارات ـ تبلیغات

2( قیمت کاال ـ سلیقه ـ هزینه های تولید کاال ـ تبلیغات و درآمد

3( قیمت کاال ـ درآمد ـ سلیقه ـ انتظارات ـ قیمت سایر کاالها

4( قیمت کاال ـ قیمت سایر کاالها ـ کیفیت کاال ـ سلیقه ـ هزینه های تولید کاال
با توجه به متن زیر، کدام گزینه صحیح ترین گزینه است؟8 200

10% افزایش پیدا کرده و مردم به ناچار گوشت سفید را جایگزین آن کرده اند.« »قیمت گوشت قرمز

1( افزایش قیمت گوشت قرمز باعث کاهش مقدار خرید آن شده و مردم، گوشت سفید با قیمت مناسب تر را جایگزین کرده اند.
2( این عبارت، رابطءه مستقیم بین قیمت خرید و میزان خرید مصرف کننده، یعنی نزولی بودن منحنی تقاضا را نشان می دهد.

3( افزایش قیمت گوشت قرمز، به دنبال افزایش مقدار خرید گوشت سفید، به عبارتی صعودی بودن منحنی تقاضا را نشان می دهد.
4( این عبارت، رابطءه معکوس بین قیمت خرید و میزان خرید مصرف کننده، یعنی صعودی بودن منحنی های عرضه و تقاضا را نشان می دهد. 

شخصی صاحب یک کارخانءه تولید قند است و از این که میزان تقاضای قند در ماه اخیر 5 برابر شده است خیلی خوشحال  است. به لحاظ اقتصادی 8 201

علت این افزایش تقاضا چه می تواند باشد؟

2( قیمت چای باز ایرانی دو برابر شده است. 1( ماه محرم بوده و مصرف چای هیئت ها باال بوده است. 
4( تولید شکالت و آبنبات بسیار زیاد شده است. 3( قیمت شکر باال رفته و به دنبال آن قیمت قند افزایش یافته است. 
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خانمی به همسرش می گوید:  »این روزها معلوم است درآمدت خوب شده که به جای مارگارین، کره می خری«. به نظر شما مارگارین چه نوع کاالیی است؟8 202

 )4   )3   )2   )1
با افزایش قیمت خمیردندان، کدام گزینه در مورد خرید مسواک صحیح است؟ 8 203

 )4   )3   )2   )1
)سراسری خارج از کشور 1400(8 204 با توجه به نمودار منحنی »...............« علت حرکت از نقطءه A به نقطءه B کدام است؟ 

1( تقاضا ـ افزایش عرضه
2( عرضه ـ کاهش قیمت کاال

3( تقاضا ـ کاهش مقدار عرضه
4( عرضه ـ افزایش قیمت کاال  

)سراسری 1400(8 205 با توجه به نمودار منحنی »...............« علت حرکت از نقطءه M به N، کدام است؟ 
1( عرضه ـ قیمت باالتر و عرضءه کم تر 

2( تقاضا ـ قیمت پایین تر و تولید بیشتر
3( عرضه ـ قیمت بیشتر و عرضءه بیشتر

4( تقاضا ـ توانایی تولید کم تر و قیمت باالتر 
 
این روزها برای دورکردن جوانان از مصرف قلیان راه های مختلفی پیش گرفته اند. کدام گزینه راهکار مناسبی نخواهد بود؟8 206

2( آگاه سازی مردم به زیان های کشیدن انواع دخانیات 1( افزایش قیمت به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف 
4( اختصاص یارانه جهت دلزدگی بعد از یک مدت مصرف زیاد 3( وضع مالیات بر قیمت کاال  

با رسم کدام جدول منحنی عرضه نمودار خواهد شد؟8 207

 

مقدار تولیدقیمت
100100
15080
200250

 )2   

مقدار عرضهقیمت
200300
150400
100500

 )1

مقدار تولیدقیمت
200200
250300
300400

 )4   

مقدار تولیدقیمت
100500
260480
390310

 )3

با توجه به مبحث عرضه کدام گزینه صحیح نمی باشد؟8 208
1( با وصل کردن نقاط مربوط به قیمت و عرضءه یک کاال خط رو به پایینی رسم می شود.

2( ابداعات و اختراعات معموالً با کاهش هزینه ها اثر مثبتی بر تولید دارد.
3( بین مقدار عرضءه یک کاال و قیمت آن رابطءه مستقیم وجود دارد.

4( از آن جا که قیمت یک کاال عامل تعیین کننده است، پس اثر بسیار باالیی بر مقدار عرضءه آن دارد.
سرمایءه انسانی یک کارخانه موفق شده اند با اختراع یک دستگاه جدید، میزان تولید و فروش آن کارخانه را افزایش دهند. کدام نمودار مربوط به 8 209

این جمله است؟

 )4    )3   )2   )1
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با توجه به منحنی روبه رو، به ترتیب از راست به چپ در کدام نقاط با »کمبود عرضه« و »کمبود تقاضا« مواجه هستیم؟8 210
C ـ A )1
A ـ B )2
C ـ D )3
 A ـ C )4

اگر در بازار تولید لوازم الکترونیکی با مازاد عرضه مواجه باشیم؛ به این معناست که ...............8 211
1( به علت قیمت پایین لوازم الکترونیکی، تولیدکنندگان به تولید هر  چه بیشتر برای پاسخ به تقاضای باالی خریداران روی آورده اند.

2( به علت قیمت باالی لوازم الکترونیکی، تولیدکنندگان به دلیل سوء مدیریت با کمبود عرضه مواجه شدند.
3( به علت افزایش قیمت لوازم الکترونیکی، انگیزءه تولید باال رفته اما میزان تقاضا پایین است پس فزونی عرضه بر تقاضا داریم.

4( به علت کاهش قیمت لوازم الکترونیکی، با مازاد تقاضا و مازاد عرضه برای پاسخ به نیاز بازار مواجه شده ایم.
با توجه به نمودار روبه رو، کدام نقطه، بازار را در بهترین وضعیت نشان می دهد؟8 212

α زیرا در آن با مازاد عرضه مواجه هستیم و عرضه < تقاضا است. )1
E زیرا وضعیت تعادلی را نشان می دهد که در آن مقدار عرضه = مقدار تقاضا است. )2

α زیرا در آن با مازاد تقاضا مواجه هستیم و تقاضا < عرضه است. )3
E )4 زیرا در آن با تعادلی نسبی مواجه هستیم که در آن، قیمت = مقدار است. 

با توجه به موارد »الف« و »ب« در کدام گزینه:8 213
400 تومان، مازاد عرضه معادل 10 کیلو داریم؟ 000, الف( در قیمت

ب( به علت افزایش سطح درآمد کل جامعه، مقدار تقاضا برای خرید برنج ایرانی افزایش یافته است؟

 )2   )1

 )4   )3

 با توجه به نمودار مقابل، در سطح قیمت 2500 و 4500، میزان درآمد تولیدکننده به ترتیب چه قدر است؟8 214
و این درآمد در سطح تعادلی به چه عددی می رسد؟

1 400000, , 2 ـ  250000, , ,500000 ـ )1
 900000, 2 ـ 250000, , ,1000000 ـ , )2

900000, ,450000 ـ  ,500000 ـ )3
 1 400000, , ,450000 ـ ,1000000 ـ , )4

با توجه به جدول مقابل، به سؤاالت زیر پاسخ صحیح دهید.8 215
الف( در ردیف های 5 و 2، درآمد تولیدکننده )به ترتیب( چه قدر است؟ 
ب( به ترتیب حداکثر و حداقل دریافتی تولیدکننده، چه مبلغی است؟

پ( در کدام ردیف با کمبود تقاضا مواجه هستیم؟
125 ـ پ( ردیف 1 000, 105 ـ 000, ,80000 ـ ب( 225 ـ 000, 1( الف(
125 ـ پ( ردیف 5 000, 225 ـ 000, ,80000 ـ ب( 125 ـ 000, 2( الف(

مقدار عرضهمقدار تقاضاقیمتردیف
110004525
220004030
330003535
440003040
550002545 25 ـ پ( ردیف 2  000, 225 ـ 000, ,60000 ـ ب( 225 ـ 000, 3( الف(

25 ـ پ( ردیف 4 000, 105 ـ 000, ,60000 ـ ب( 125 ـ 000, 4( الف(
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با توجه به نمودار مقابل، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.8 216
الف( در نقطءه تعادل، مقدار تولید و قیمت تعادلی چه قدر است؟

ب( باالترین مقدار دریافتی تولیدکنندگان در بازار چه قدر است؟ 
400 000, P ـ ب( QE E= =2000 200, 1( الف(

9 000000, , P ـ ب( QE E= =3000 300, 2( الف(
600000, P ـ ب( QE E= =3000 200, 3( الف(
600 000, P ـ ب( QE E= =2000 300, 4( الف(

کدام گزینه بهترین عددهای جایگزین y ،x و z را نشان می دهد؟8 217
)با فرض این که قیمت تعادلی معادل 250 باشد.(

 x y z= = =200 799 898, ,  )1
x y z= = =140 701 901, ,  )2
x y z= = =180 799 803, ,  )3
 x y z= = =151 701 630, ,  )4

مقدار عرضه )به کیلو(مقدار تقاضا )به کیلو(قیمت )ریال(
5012000
1001000300
150901415

x865604

250y799

280630z
350541897
36501000  

با توجه به جدول مقابل کدام گزینه صحیح نیست؟8 218
1( در قیمت 2500 ریال، مقدار تقاضا به علت افزایش قیمت، صفر است اما مقدار عرضه حداکثر است.

قیمت
)ریال(

مقدار تقاضا
)کیلو(

مقدار عرضه
)کیلو(

012000
15001000600
2000800800
250001000

2( در قیمت 2000 ریال، عرضه برابر با تقاضاست، یعنی دست نامرئی، مکانیسم بازار را به سمت تعادل برده است. 
3( در قیمت 1500 ریال با کمبود عرضه مواجه هستیم، زیرا قیمت پایین است و تقاضا برای کاالی موردنظر باالست.

2 است. 500 000, , 4( درآمد عرضه کنندگان در قیمت 2500 ریال، حداکثر و معادل

با توجه به نمودار مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید.8 219
الف( قیمت و مقدار تعادلی به ترتیب از راست به چپ چه قدر است؟

ب( در کدام محدوده با مازاد تقاضا روبه رو هستیم؟
پ( در چه قیمت هایی، بازار با فزونی عرضه بر تقاضا مواجه است؟
ت( کدام یک در مورد محدودءه باالی نقطءه تعادلی صدق نمی کند؟ 

1( الف( 700 و 500 ـ ب( محدودءه 2 ـ پ( قیمت های پایین تر از 500 ریال ـ ت( گروهی از تولیدکنندگان موفق به فروش کاالهای خود نمی شوند.
2( الف( 400 و 650ـ  ب( محدودءه  1ـ  پ( قیمت های باالتر از 400 ریالـ  ت( همءه کاالهای عرضه شده در بازار توسط تقاضاکنندگان کاال خریداری می شود.

3( الف( 700 و 500 ـ ب( محدودءه 1 ـ پ( قیمت های باالتر از 500 ریال ـ ت( تولیدکنندگان رغبت بیشتری به تولید نشان می دهند.
4( الف( 400 و 650 ـ ب( محدودءه 2 ـ پ( قیمت های پایین تر از 400 ریال ـ ت( خریداران در شرایط فروش ویژه میزان خرید خود را افزایش می دهند.

با توجه به جابه جایی منحنی عرضه و تقاضا و جابه جایی روی این منحنی ها، کدام گزینه درست است؟8 220
1( قیمت و سایر عوامل باعث جابه جایی منحنی های عرضه و تقاضا می شوند.

2( عواملی به جز قیمت، خود منحنی عرضه و تقاضا را جابه جا می کنند.
3( با فرض ثابت بودن سایر عوامل، تغییر قیمت، منحنی عرضه و تقاضا را جابه جا می کند.

4( قیمت باعث جابه جایی منحنی تقاضا و جابه جایی روی منحنی عرضه می شود.
با توجه به موارد »الف« و »ب« کدام گزینه نمودار عرضه و تقاضای مربوط را نشان می دهد؟8 221

الف( قیمت کاالی x، 2000 تومان کاهش یافته است.
ب( از آن جا که ساخت لگو برای کودکان نیازمند به نیروی متخصص فراوان در این زمینه است، هزینه های تولید برای کارخانه افزایش یافته است. 

2( الف(  ب(  1( الف(  ب(  

4( الف(  ب(  3( الف(  ب(  
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با توجه به منحنی های روبه رو، کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ 8 222
الف( بیشترین و کم ترین فاصلءه بین عرضه و تقاضا، به ترتیب در چه قیمت هایی است؟

ب( در کدام قیمت ها، تولیدکننده نمی تواند همءه تولیدات خود را به فروش برساند؟
پ( در کدام قیمت یا قیمت ها، امکان ایجاد پدیدءه تورم وجود دارد؟

ت( درآمد تولیدکننده در قیمت 195 دالر، ............... و پرداختی خریدار در همان قیمت ............... است.
ث( دریافتی تولیدکنندگان در کدام قیمت یا قیمت ها از همه بیشتر است؟

1( الف( 200 و 80 ـ 175 ـ ب( باالتر از 175 دالر و 175 دالر ـ پ( باالتر از 175 دالر ـ ت( درآمد تولیدکننده 8190 و پرداختی مصرف کننده 2925 
است. ـ ث( 175 دالر و پایین تر

2( الف( 175 و 80 ـ 200 ـ ب( 175 دالر ـ پ( پایین تر از175 دالر ـ ت( درآمد تولیدکننده و پرداختی مصرف کننده 8190 است. ـ ث( 175 دالر
ـ ث( 175 دالر و پایین تر ـ ت( درآمد تولیدکننده 2925 و پرداختی مصرف کننده 8190 است.  ـ پ( پایین تر از175 دالر  ـ ب( 175 دالر و باالتر  ـ 200  3( الف( 175 و 80 
4( الف( 200 و 80 ـ 175 ـ ب( باالتر از 175 دالر ـ پ( باالتر از 175 دالر ـ ت( درآمد تولیدکننده و پرداختی مصرف کننده 2925 است. ـ ث( 175 دالر

با توجه به منحنی های روبه رو: 8 223
الف( در قیمت 9 میلیون تومان بازار در چه وضعیتی قرار دارد؟

ب( حداقل درآمد تولیدکنندگان در شرایطی که عرضه صفر نباشد، با توجه به 
اعداد روی منحنی چه قدر است؟

پ( یک تولیدکننده که کارگاهی با 50 نفر کارگر دارد و به هر یک از آن ها ماهانه 
هشتصد هزار تومان حقوق می دهد، هزینه های مواد اولیه معادل صد میلیون و 
سیصد هزار تومان در سال، هزینه های جانبی معادل سی میلیون تومان و هزینءه  

20% حقوق کارگران در سال و هزینءه اجارءه اجارءه ماشین آالت
 ساالنه ای معادل 240 میلیون تومان دارد، در صورتی که در بهترین حالت بازار قرار داشته باشد، چه قدر سود یا زیان کرده است؟ 

1 زیان 757 700 000, , , 450 تومان، پ( 000 000, , 1( الف( 200 واحد کمبود عرضه، ب(
1 سود 853 700 000, , , 2( الف( 250 واحد کمبود تقاضا، ب( تومان، پ(

1 زیان 757 700 000, , , 270 تومان، پ( 000 000, , 3( الف( 200 واحد مازاد تقاضا، ب(
1 سود 853 700 000, , , 450 تومان، پ( 000 000, , 4( الف( 250 واحد مازاد عرضه، ب(

مقدار عرضءه برنج در یک کارگاه تولید و بسته بندی برنج، باالی نقطءه تعادلی قرار دارد؛ کدام گزینه تفسیر این جمله است؟ در این نقطه ...............8 224
1( سطح قیمت پایین است، پس میزان تولید و عرضه پایین است و بازار با مازاد تقاضا مواجه است.

2( سطح قیمت باالست و میزان تولید و عرضه نیز باالست و به تبع آن تقاضا نیز باال می باشد.
3( میزان عرضه با تقاضا برابر است و قیمت در سطح تعادلی قرار دارد.

4( قیمت کاال باالست، پس تولیدکننده، میزان تولید را باال برده اما میزان تقاضا کم است پس بازار با مازاد عرضه مواجه است.
در جامعه ای با کمبود عرضه مواجه هستیم، در این وضعیت چه اتفاقی رخ می دهد؟8 225

1( مصرف کنندگان حاضرند پول بیشتری بابت کاال بدهند، پس قیمت افزایش می یابد، در نتیجه میزان تولید هم باال می رود. در این حالت میزان خرید و 
مصرف مصرف کنندگان کاهش و میزان عرضءه تولیدکنندگان افزایش می یابد تا جایی که مقدار عرضه = مقدار تقاضا شود.

2( مصرف کنندگان با توجه به قیمت مناسب بازار، میزان تقاضای خود را تا حدی باال می برند ولی هم چنان عرضه کم است از آن جا که مصرف کنندگان 
قیمت را ثابت نگه داشته اند، عرضه کنندگان برای پاسخ به بازار به ناچار باید تولید را زیاد کنند.

3( از یک طرف، تقاضای مصرف کنندگان برای مصرف زیاد است و از طرف دیگر، تولید عرضه کنندگان کاال کم است و در این وضعیت تا آن جا پیش می رویم 
که با کاهش قیمت، فاصلءه بین تقاضا و تولید را صفر کنیم.

4( مصرف کنندگان برای دریافت کاالی خود پول بیشتری می دهند و در نتیجه رغبت تولیدکنندگان برای تولید باال می رود و هر  چه تولید بیشتر باشد، 
قیمت هم بیشتر می شود و تبعاً میزان تقاضا هم باال می رود.

در جامعه ای تولیدکنندگان موفق به فروش کاالهای خود نمی شوند، در نتیجه قیمت کاالهایشان را پایین می آورند تا مصرف کنندگان مقدار خرید 8 226
خود را افزایش دهند. از نظر اقتصادی این جامعه در چه وضعیتی است؟

2( مازاد تقاضا 1( مازاد عرضه  
4( کمبود تولید 3( مصرف مازاد  

نتیجءه هدایت بازار توسط دست نامرئی به سمت قیمت تعادلی چیست؟8 227
2( عرضه = تقاضا 1( عرضه < تقاضا  

4( مقدار تولید = قیمت 3( عرضه > تقاضا  
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با توجه به جدول »تقاضا، عرضه و قیمت« روبه رو، در کدام سطح قیمت و در کدام ردیف های 8 228
جدول، بازار با »مازاد عرضه« روبه رو است؟ )به دلیل گران بودن کاالها، تولیدکنندگان که به دنبال 
به تولید می پردازند در حالی  که »مصرف کنندگان« به خرید و مصرف این  سود بیشتر هستند 
)سراسری 90( کاالهای گران به آن مقدار تمایل نشان نمی دهند.( 

1( در سطح قیمت پایین تر از 250 ریال ـ ردیف های: 1، 2 و 3
2( در سطح قیمت باالتر از 250 ریال ـ ردیف های: 1، 2 و 3

3( در سطح قیمت پایین تر از 250 ریال ـ ردیف های: 5، 6 و 7

قیمتردیف
)به ریال(

مقدار تقاضا
)به كیلو(

مقدار عرضه
)به كیلو(

110012000
21501000200
3200800400
4250600600
5300400800
63502001000
740001200

4( در سطح قیمت باالتر از 250 ریال ـ ردیف های: 5، 6 و 7 

با توجه به جدول »تقاضا، عرضه و قیمت« مقابل، به دلیل ارزان بودن 8 229
کاال، تقاضا برای آن زیاد است، در حالی  که تولیدکنندگان برای تولید 
آن کاال به آن مقدار، انگیزءه کافی ندارند. در این صورت، در کدام »سطح 
قیمت« و کدام »ردیف های جدول«، بازار با »کمبود عرضه« روبه رو است؟
)سراسری خارج از کشور 90(  

1( در سطح قیمت باالتر از 250 ریال ـ ردیف های: 1، 2 و 3
2( در سطح قیمت پایین تر از 250 ریال ـ ردیف های: 1، 2 و 3
3( در سطح قیمت پایین تر از 250 ریال ـ ردیف های: 5، 6 و 7

4( در سطح قیمت باالتر از 250 ریال ـ ردیف های: 5، 6 و 7 
)المپیاد اقتصاد 1400( 8 230 کدام یک از مشاهدات آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل وی مشهور شده است؟ 

1( چیزی به نام ناهار رایگان وجود ندارد.
2( مردم وقتی قیمت ها کم تر باشند، نسبت به موقعی که قیمت ها باال باشد بیشتر می خرند.

3( مهم نیست که مردم چه قدر درآمد دارند، آن ها بیشتر از درآمد خود مایل هستند که خرج کنند.
4( دست نامرئی بازار، تعامل شرکت ها و خانوارها را سامان می دهد و نتایج مطلوب اقتصاد را ایجاد می کند. 

)سراسری 92(8 231 کدام حالت مربوط به »مازاد عرضه« در بازار نیست؟ 
1( این اتفاق موقعی پدید می آید که در بازار، قیمت از سطح »قیمت تعادلی« پایین تر باشد.

2( پس در این حالت، »قیمت« کاهش می یابد و فاصلءه بین »میزان عرضه و تقاضا« کم تر می شود. 
3( با پایین آمدن قیمت، از یک سو »مصرف کنندگان« مقدار خرید خود را افزایش می دهند و از سوی دیگر »تولیدکنندگان« از مقدار تولید خود می کاهند.
4( در چنین حالتی، چون گروهی از »تولیدکنندگان« موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند.

)سراسری 93(8 232 کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ 
الف( تجربه نشان می دهد که با کاهش قیمت یك کاال: ...............

ب( »قیمت یک کاال« و »میزان« تولید و عرضءه آن از سوی »تولیدکنندگان« با هم
پ( در رابطه با »واقعیت« کدام عبارت نادرست است؟ 

1( الف( میزان خرید آن »افزایش« ولی میزان مصرف آن »کاهش« می یابد . ـ ب( رابطءه »تنگاتنگ« دارند . ـ پ( »تولیدکنندگان« با هدف به  دست آوردن 
»سود« به تولید کاال می پردازند و »مصرف کنندگان« نیز برای رفع »نیازهای خود« کاالها و خدمات را خریداری می نمایند.

2( الف( میزان خرید آن »کاهش« ولی میزان مصرف آن »افزایش« می یابد . ـ ب( رابطءه »متقابل« دارند . ـ پ( هر یک از کاالها و خدمات مورد نیاز مردم 
توسط تعدادی از »بنگاه های تولیدی« تولید می شود.

3( الف( میزان مصرف یا خرید آن از سوی »تولیدکنندگان« کاهش می یابد . ـ ب( رابطءه معکوس دارند . ـ پ( انسان برای رفع نیازهای خود ناگزیر از مصرف 
بعضی از »کاالها و خدمات« است.

4( الف( میزان مصرف یا خرید آن از سوی »مصرف کنندگان« افزایش می یابد .ـ  ب( رابطءه »مستقیم« دارند .ـ  پ( اگر در بازار، قیمت کاالیی در حال »افزایش« 
باشد می گوییم به  دلیل »کمبود« یعنی »فزونی عرضه بر تقاضا« قیمت به سمت »قیمت تعادلی« پیش می رود.

)سراسری خارج از کشور 94(8 233 در کدام شرایط، اتفاق زیر رخ می نماید؟ 
»افزایش قیمت« تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصلءه میان »عرضه و تقاضا« از بین برود و تعادل در »بازار« حفظ شود؛ این »سطح قیمت« همان 

»قیمت تعادلی« است.
1( وقتی در »بازار« قیمت از سطح »قیمت تعادلی« باال برود »مازاد عرضه« به وجود آید.

2( هنگامی  که در بازار »کمبود عرضه« اتفاق می افتد و قیمت از سطح »قیمت تعادلی« پایین تر باشد.
3( موقعی که گروهی از »تولیدکنندگان« موفق نشوند کاالیشان را بفروشند و حاضر شوند آن را با قیمتی »پایین تر« به فروش برسانند.

4( زمانی که از یک سو »مصرف کنندگان« مقدار خرید خود را افزایش دهند و از سوی دیگر »تولیدکنندگان« از تولید خود بکاهند.

مقدار عرضه )به كیلو(مقدار تقاضا )به كیلو(قیمت )به ریال(ردیف
110012000
21501000200
3200800400
4250600600
5300400800

63502001000

740001200
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)سراسری 95(8 234 در رابطه با »واقعیت« کدام مورد نادرست است؟ 
1( عاملی که هماهنگی و تعادل را در »بازار« ایجاد می کند »میزان تولید یک کاال«  است.

2( اگر مصرف کنندگان بخواهند به مقدار بیشتر از آن چه »تولیدکنندگان« عرضه کرده اند کاال خریداری کنند مقدور نخواهد بود. 
3( اگر »تولیدکنندگان« بیشتر از مقدار خرید »مصرف کنندگان« کاال تولید کنند موفق به فروش آن مقدار اضافی نخواهند شد. 

4( رفتار »تولیدکنندگان و مصرف کنندگان« باید با یکدیگر هماهنگ باشد و ااّل دچار مشکل خواهند شد.
نمودار مقابل مفروض است: هزینه های تولید برای تولیدکننده ای به شرح زیر است: 8 235

2 تومان 000 000, ,  حقوق 8 کارگر در ماه
20 تومان 000 000, ,  هزینه های جانبی در سال

1 حقوق سالیانءه کارگران
4

 هزینه های مربوط به خرید مواد خام و اولیه

 اجارءه سالیانءه بنگاه 2 برابر هزینه های جانبی
30% اجارءه بنگاه  هزینه های جاری در سال

1 حداکثر درآمد بنگاه
6

 هزینءه فرصت معادل
الف( در قیمت 12 میلیون تومان، تولیدکننده چه قدر سود یا زیان برده است؟
ب( در شرایط حداکثر درآمد تولیدکننده میزان سود یا زیان او چه قدر است؟

768 سود 000 000, , 2( الف(648 میلیون تومان زیان، ب( 588 تومان سود  000 000, , 1( الف( 468 میلیون تومان سود، ب(
768 سود 000 000, , 4( الف( 468 میلیون تومان زیان، ب( 588 تومان ضرر  000 000, , 3( الف( 648 میلیون تومان سود، ب(

با توجه به نمودار عرضه و تقاضا در کدام یک از شرایط زیر میزان سود بنگاه حداکثر است؟8 236
2( در شرایطی که بازار در تعادل است. 1( زمانی که فزونی عرضه بر تقاضا داریم. 

4( زمانی که فزونی عرضه بر مقدار تعادلی داریم. 3( زمانی که فزونی تقاضا بر عرضه داریم. 
)سراسری خارج از کشور 95(8 237 این مطلب مربوط به کدام یک از »گزینه های« زیر است؟ 

»این کاهش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن فاصلءه بین »عرضه و تقاضا« از بین برود و در بازار »تعادل«  برقرار شد.«
1( وقتی در بازار قیمت از سطح »قیمت تعادلی«  پایین تر باشد و کمبود »عرضه« پدید آید. 

2( هنگامی که در بازار »مازاد عرضه« اتفاق می افتد و قیمت از سطح »قیمت تعادلی« باالتر برود. 
3( باالرفتن قیمت باعث می شود که از یک سو »تولیدکنندگان« رغبت بیشتری به تولید نشان دهند و از سوی دیگر »مصرف کنندگان« از مصرف خود بکاهند.

4( زمانی که گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی مورد نیاز خود نشوند و این گروه حاضرند برای خرید کاال مبلغ باالتری بپردازند و این امر 
سبب افزایش قیمت کاال خواهد شد.

جدول زیر، نمودار: »تقاضا، عرضه، قیمت« در یک جامعءه بازاری فرضی است، در این صورت کدام یک از ردیف های جدول، بیانگر:8 238
الف( مازاد عرضه است؟

ب( برابری میان »تقاضا و عرضه« است و نام »اصطالح اقتصادی« آن کدام است؟
)سراسری داخل و خارج از کشور 1400( پ( کمبود عرضه است؟ 

1( الف( ردیف: 3 ب( ردیف: 4 ـ قیمت تعادلی پ( ردیف 3
2( الف( ردیف: 3 ب( ردیف: 5 ـ مقدار تعادلی پ( ردیف 4

3( الف( ردیف: 5 ب( ردیف: 4 ـ قیمت و مقدار تعادلی پ( ردیف 3
4( الف( ردیف: 5 ب( ردیف: 5 ـ مقدار و قیمت تعادلی پ( ردیف 4 

)سراسری 1400(8 239 با توجه به نمودار مقابل: 
الف( کدام شماره، بیانگر مازاد عرضه است؟

ب( کدام دو نقطه، به ترتیب بیانگر قیمت و مقدار و مفهوم تعادلی است؟
پ( کدام شماره، مبین مفهوم کمبود عرضه است؟

ت( کدام حروف به ترتیب، بیانگر منحنی تقاضا و عرضه است؟
ث( کدام دو عدد بیانگر »عرضءه صفر« است؟ و کدام دو عدد مبین »تقاضای صفر« است؟  

1( الف( 1 ب( C ـ 250 ـ 600 پ( 3 ت( N و M ث( 100، 1200 و 400، 1200
2( الف( 1 ب( B ـ 250 ـ 600 پ( 4 ت( N و M ث( 100، 1200 و 1200، 400
3( الف( 3 ب( B ـ 600 ـ 250 پ( 2 ت( M و N ث( 1200، 100 و 1200، 400

4( الف( 3 ب( C ـ 600 ـ 250 پ( 1 ت( M و N ث( 1200، 100 و 400، 1200 

مقدار عرضه »به کیلو«مقدار تقاضا »به کیلو«قیمت »به ریال«ردیف
110012000
21501000200
3200800400
4250600600
5300400800
63502001000
740001200
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با توجه به جدول زیر:8 240

8569y463825میزان تقاضا
20283246x72میزان عرضه

100012001500170019002100قیمت

الف( درآمد تولیدکننده در قیمت 1200 تومان و 2100 تومان به ترتیب از راست به چپ چه قدر است؟
ب( حداکثر میزان درآمد تولیدکننده در ماه چه قدر است؟

پ( به جای x و y چه اعدادی می تواند جایگزین شود؟
x = 45 y و = 70 ، پ( 87 200, 98، ب( 700, 55 ـ  200, 1( الف(
x = 61 y و = ، پ(61 87 200/ 96، ب( 600, 49 ـ  200, 2( الف(

x = 73 y و = 41 ، پ( 78 200, 151، ب( 200, 82 ـ  800, 3( الف(
 x = 58 y و = 53 ، پ( 78 200, ، ب( 52 500, 33 ـ  600, 4( الف(

با توجه به نمودار مقابل:8 241
الف( در قیمت 4000 تومان درآمد تولیدکننده چه قدر است؟

ب( در قیمت 1000 تومان چه قدر کمبود عرضه داریم؟
پ( قیمت و مقدار تعادلی به ترتیب از چپ به راست کدام است؟ 

1 ـ ب( 200 واحد ـ پ( 600 ـ 3000 600 000, , 1( الف(
ـ ب( 800 واحد ـ پ( 3000 ـ 600 3 200 000, , 2( الف(
1ـ ب( 800 واحد ـ پ( 600 ـ 3000 600 000, , 3( الف(

2ـ ب( 500 واحد ـ پ( 3000 ـ 600  400 000, , 4( الف(
با توجه به نمودار مقابل:8 242

الف( در نقطءه B کمبود تقاضا نسبت به مقدار تقاضای تعادلی چه قدر است؟
ب( در قیمت 1400 تومان چه قدر کمبود عرضه داریم؟

پ( بنا به کاهش قیمت کاالی مورد نظر در طول منحنی عرضه حرکت رخ داده است پس: )واژه نامه(
1( الف( 200 ـ ب( 100 ـ پ( تغییر در عرضه

2( الف( 100 ـ ب( 200 ـ پ( تغییر در مقدار عرضه
3( الف( 200 ـ ب( 200 ـ پ( تغییر در مقدار عرضه

4( الف( 100  ـ ب( 100 ـ پ( تغییر در عرضه 
 
در بازاری فرضی، هیچ یک از طرفین تولیدکننده یا مصرف کننده به تنهایی توان قیمت گذاری بر کاالی x را ندارند. این بازار چه نوع بازاری 8 243

است؟ )بیشتر بدانیم(
2( بازار رقابت انحصاری 1( بازار رقابتی  
4( بازار انحصار رقابتی 3( بازار انحصاری  

مالک یک کمپانی بزرگ در دبی بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، قیمت کاال را تعیین می کند. کدام گزینه بهترین دلیل برای وجود چنین شرایطی 8 244
است؟ )بیشتر بدانیم(

1( از آن جا که ایشان در شرایط رقابتی، بهترین کیفیت ممکن  را ارائه می دهد و قیمت کاالیش را خودش تعیین می کند.
2( چون ایشان انحصارگر در خرید است، پس خودش قیمت کاالی خود را تعیین می کند. 

3( از آن جا که در شرایط رقابتی، تولیدکنندگان امکان تبانی دارند، پس ایشان خودش قیمت گذار است.
4( ایشان فروشندءه منحصربه فرد کاالست، لذا خودش تعیین کنندءه قیمت کاالیش می باشد.

چرا دولت مانع شکل گیری انحصار غیرقانونی و تبانی برخی تولیدکنندگان با هم می شود؟ )بیشتر بدانیم(8 245
1( چون انحصار فقط حق دولت است، به همین دلیل در کشور با انحصارگران غیرقانونی مبارزه می کند.

2( زیرا انحصارگر غیرقانونی به تولید ملی و تولید ناخالص داخلی زیان می رساند و کشور را عقب مانده نگه می دارد.
3( به دالیل طبیعی و قانونی، دولت تنها انحصارگر در فروش بیشتر کاالهای اساسی است، پس انحصار برای دیگران ممنوع است.

4( زیرا انحصارگر غیرقانونی معموالً با افزایش قیمت کاالهای خود به مشتریان و رفاه کل جامعه ضرر می زند.
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)سراسری خارج از کشور 93(8 246 کدام گزینه مبّین پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟ 
الف( در رابطه با واقعیت، کدام عبارت نادرست است؟

ب( اگر »تولیدکنندگان« بیش از مقدار خرید »مصرف کنندگان«، کاال تولید کنند و اگر مصرف کنندگان بیش از تولید »تولیدکنندگان« کاال بخواهند، 
دچار مشکل خواهند شد. پس رفتار این دو گروه باید هماهنگ باشد و عاملی که این هماهنگی و تعادل را ایجاد می کند »...............« است.

پ( کدام عبارت نادرست است؟ )بیشتر بدانیم(
ت( هرگاه در بازار، قیمت در سطح »قیمت تعادلی« نباشد:

1( الف( قیمت یک کاال و مقدار خرید آن به وسیلءه »مصرف کنندگان« با هم »رابطءه مستقیم« دارند. ـ ب( قیمت کاال ـ پ( هر قدر تعداد »تولیدکننده زیادتر 
و رقابت فشرده تر« باشد، منافع بیشتری نصیب »تولیدکنندگان« می شود. ـ ت( عواملی آن را به سطح »قیمت تعادلی« می کشانند.

 2( الف( با افزایش »قیمت یک کاال« مصرف کنندگان سعی می کنند نیازشان را با مصرف کاالهای مشابه که قیمت آن ها افزایش نیافته است، برآورده سازند.ـ 
ب( کمیت کاال ـ پ( در مقایسءه  بین دو وضعیت »رقابت و انحصار« می توان گفت که رقابت بین »تولیدکنندگان« به نفع »مصرف کنندگان« است. ـ ت( دلیلی 

است بر ناهماهنگی و عدم تعادل بین »مصرف کننده« و »تولیدکننده«.
 3( الف( هر یک از کاالها و خدمات مورد نیاز مردم توسط تعدادی بنگاه »تولید« می شود و سپس مصرف کنندگان آن ها را خریداری کرده و به مصرف می رسانند.ـ 

ب( کیفیت کاال ـ پ( وضعیت »رقابت و انحصار« همان گونه که در طرف »فروشنده« وجود دارد، در طرف خریدار نیز می تواند وجود داشته باشد؛ مثل 
کاالهایی که دولت تنها خریدار آن ها است. ـ ت( دلیل عمده اش کمبود یعنی »فزونی تقاضا بر عرضه« است.

4( الف( با افزایش قیمت هر کاال »مصرف کنندگان« انگیزءه بیشتری برای صرفه جویی در مصرف آن کاال خواهند داشت. این عامل نیز می تواند خرید کاال را 
کاهش دهد. ـ ب( تعادلی بودن قیمت کاال ـ پ( وضعیت »خریدار انحصاری« باعث می شود که »فروشندگان« مجبور  شوند کاالهای خود را به قیمت دلخواه 

»خریدار انحصارگر« به او بفروشند. ـ ت( دلیل اصلی و مهمش »مازاد« یعنی »فزونی عرضه بر تقاضا« است.
کدام گزینه صحیح است؟8 247

الف( امکان این که فروشندگان برای افزایش قیمت یک کاال تبانی کنند در بازار ............... بیشتر است. )بیشتر بدانیم(
ب( با کاهش درآمد، منحنی تقاضا برای کاالی پست چه تغییری می کند؟

1( الف( رقابتی ـ ب( تغییر می کند و مکان هندسی مقدار تقاضا روی منحنی جابه جا می شود.
2( الف( انحصاری ـ ب( تغییر می کند و مکان هندسی مقدار تقاضا روی منحنی جابه جا می شود.

3( الف( انحصاری ـ ب( به سمت راست منتقل می شود.
4( الف( رقابتی ـ ب( به سمت چپ منتقل می شود.

چه نوع انحصاری برای مصرف کننده سودمند است؟ )بیشتر بدانیم(8 248
2( انحصار طبیعی و قانونی مشروط به مواظبت و مقررات گذاری صحیح توسط دولت 1( انحصار دولتی مشروط به در نظر گرفتن حق ملت و جامعه 
4( انحصار طبیعی و قانونی، مشروط به وضع مالیات توسط دولت به نفع جامعه 3( انحصار دولتی و طبیعی در کنار هم، مشروط به دادن سهام به مردم 

هر یک از گروه های فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها و خریداران عمدءه کاالها و خدمات )خریدهای دولتی( به ترتیب برگزارکنندءه 8 249
کدام موارد هستند؟ )بیشتر بدانیم(

4( مناقصه ـ مزایده 3( مزایده ـ مزایده  2( مناقصه ـ مناقصه   1( مزایده ـ مناقصه 
چند جمله از جمالت زیر صحیح است؟ )بیشتر بدانیم(8 250

الف( انحصارگر، قیمت گذار است و خریداران در بازار انحصاری قیمت پذیرند.
ب( هزینه های تولید، در واقع بر نحوءه تخصیص منابع اثرگذار است.

از  برخی  تبانی  و  آن  مانع شکل گیری  باید  بنابراین دولت  رفاه جامعه ضرر می زنند؛  و  به مشتریان  قیمت خود  افزایش  با  معموالً  انحصارگران  پ( 
تولیدکنندگان شود.

ت( طبیعی است در هر جامعءه انسانی و در هر نظام اقتصادی، حقوق مالکیت و قراردادها و سایر نهادهای اجتماعی با توجه به ارزش ها و اهداف آن 
جامعه تعریف می شوند و سامان می یابند.

ث( تعامل خریداران و فروشندگان یا بنگاه ها و خانوارها در دنیای واقعی اقتصاد هزینه بر است و هزینه های مبادله غیر از هزینه های تولید هستند. 
1 )4  2 )3  4 )2  3 )1

در کدام گزینه جاهای خالی به  درستی پر شده است؟ )بیشتر بدانیم(8 251
الف( ............... بر نحوءه تخصیص منابع اثرگذار است.

ب( خریداران عمدءه کاالها و خدمات مثل خریدهای دولتی ............... برگزار می کنند.
پ( ............... افراد در نقش اجتماعی ـ اقتصادی آن ها اثرگذار است و بنابراین سازوکار بازار درون یک نظام حقوقی قرار دارد.

ت( شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی جزء بازار ............... هستند. 
1( الف( هزینه های مبادله ـ ب( مناقصه  ـ پ( حقوق مالکیت ـ ت( انحصاری

2( الف( هزینه های تولید ـ ب( مزایده ـ پ( حقوق اقتصادی و قانونی ـ ت( انحصار طبیعی
3( الف( هزینه های مبادله ـ ب( مزایده ـ پ( حقوق اقتصادی و قانونی ـ ت( انحصار قانونی
4( الف( هزینه های تولید ـ ب( مناقصه ـ پ( حقوق مالکیت ـ ت( فروشندگان انحصارگر 
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هر یک از موارد »الف«، »ب« و »پ« در تعریف کدام مفهوم آمده است؟ )واژه نامه(8 252

الف( جایی که منابع تولید در برابر پول مبادله می شوند.

ب( برای شخصی که عاشق شکالت است و با افزایش درآمد، میزان خرید شکالت را افزایش می دهد، شکالت چه نوع کاالیی محسوب می شود؟

پ( سازمانی دارای مالکیت خصوصی که کاالها و خدماتی را تولید کرده و آن ها را به دیگران می فروشد. 

2( الف( بنگاه ـ ب( کاالی جایگزین ـ پ( بازار 1( الف( بازار ـ ب( کاالی پست ـ پ( بنگاه 
4( الف( بنگاه عوامل و منابع تولید ـ ب( کاالی نرمال ـ پ( بازار  3( الف( بازار عوامل تولید ـ ب( کاالی معمولی ـ پ( بنگاه 
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خانوارها به دو صورت در اقتصاد مشارکت می کنند:- 183 گزینءه »3« 

 کاالها و خدمات مورد نیاز را از کسب وکارها خریداری می کنند.
 زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی را برای تولید کاالها و خدمات ارائه 
)صفحءه 46( می کنند. 

گزینءه »1« - 184

 

)صفحءه 46(  
»پ« - 185 مسیر  و  خانوارها  درآمد  »الف«   مسیر  گزینءه »4« 

 پرداخت های عوامل تولید هر دو، یک عدد را نشان می دهند که در واقع 
پرداخت های عوامل تولید است که بنگاه ها به خانوارها پرداخت می کنند.

 1000 100000000 100000000000

oÿº
´ =, , , , ,

P
تومان جمع دستمزدها 

 20000000000, , , تومان جمع اجاره ها 

 12 200000000 2 400000000

½I¶
´ =, , , , , تومان جمع حقوق کارآفرینان 

 30000000000, , , تومان جمع سود سرمایه 
 20000000000, , , تومان جمع سود دستگاه های اولیه 
 172 400000000, , , درآمد خانوارها و هزینءه عوامل تولید 
مسیر »ب«  درآمد بنگاه هاست که شامل پول کاالها و خدماتی است که 

ارائه کرده اند.
 600000000000 200000000000, , , , , ,

IÀ¯I¨ ½k{ï¾GHnH RI¶ki
� ��� ��� �+ ���� ��� � ��� ���= 800000000000, , ,

IÀï½I«¹M k¶Anj

تومان  

 کافی است که بدانید مسیر »الف« و »پ« هر دو قیمت عوامل 
تولید هستند؛ آن گاه محاسبءه قسمت »الف« و »پ« یکسان و یک عدد مشخص را 
نشان می دهد. با توجه به این مسئله گزینه های )1( و )2( حذف می شود و فقط 
باید قسمت »ب« حل شود که آن هم جمع کل کاالها و خدمات تولیدشده است 
)صفحءه 46( که برای بنگاه اقتصادی ایجاد درآمد کرده است. 

گزینءه »2« - 186

 
 نیمءه باالیی نمودار تبادل تولیدات را در بازار کاالها و خدمات نشان می دهد.

 در بازار کاالها و خدمات، خانوارها خریدار و بنگاه ها فروشنده اند.
)صفحه های 46 و 47(  

دو گروه از مهم ترین بازیگران در عرصءه اقتصاد خانوارها - 187 گزینءه »3« 
و بنگاه های اقتصادی هستند که از طریق مبادالت بین خودشان نیازهای یکدیگر 
را رفع و کسب درآمد می کنند به این صورت که خانوارها منابع و عوامل تولید را 
به بنگاه ها عرضه می کنند و در مقابل آن با کسب درآمد تحت عنوان پرداخت های 
عوامل تولید، پول الزم برای خرید کاالها و خدمات از بنگاه ها برایشان فراهم می شود.
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انجام  را  تولید  عوامل  پرداخت های  می توانند  محل  همین  از  نیز  بنگاه ها 
دهند و به این شکل چرخءه اقتصادی اتفاق می افتد. نیمءه باالیی نمودار، تبادل 
تولیدات را در بازار کاالها و خدمات نشان می دهد. )پس گزینءه )3( صحیح 
)صفحه های 46 و 47( نیست و انتخاب ماست( 

نیمءه 8 188 و  تولیدات«  »تبادل  نمودار  باالیی  نیمءه  گزینءه »4«  
پایینی نمودار، دربارءه بازار منابع تولید صحبت می کند. )فعالیت گروهی در کالس(

صورت  به  یا  باشد  حقیقی  و  حضوری  است  ممکن  بازار  در  مبادالت   
)صفحه های 46 و 47( مجازی باشد و با اینترنت صورت گیرد. 

به 8 189 بازار  دارد؛  اقتصاد  در  خاصی  معنای  بازار  گزینءه »3« 
مجموعءه خریداران و فروشندگان چیزی در هر جای ممکن اطالق می شود 

خواه خرید حضوری و حقیقی باشد و خواه مجازی و اینترنتی.
 توجه کنید لزوماً بازار مکان خاصی نیست و جایی است حقیقی یا 
)صفحءه 47( مجازی که خرید و فروش انجام شود. 

نمودار رسم شده در سؤال، همان نمودار تقاضا یا 8 190 گزینءه »2« 
Demand Curve است که نشان می دهد با افزایش قیمت یک کاال، انگیزءه 

مصرف کنندگان برای خرید آن کاال کاهش می یابد. از آن جا که بین قیمت 
خرید و مقدار خرید رابطءه معکوس برقرار است، پس منحنی باید نزولی باشد.
)صفحءه 48(  

میزان8 191 افزایش  با  جدول،  اطالعات  به  توجه  با  گزینءه »1« 
نزولی  نمودار  یک  پس  می یابد؛  کاهش   ( )Q مقدار قیمت،  یعنی   ( )P
) یعنی نمودار تقاضا است. گزینءه )3( نیز رابطءه  )D داریم که همان نمودار
) را نشان می دهد که  )Quantity Q Pr) و مقدار تولید )ice P مستقیم
)صفحءه 48( ) است.  )S در واقع همان نمودار عرضه

گزینءه »4« 8 192

نمودار تقاضا
"

"
Demand
Curve

نمودار نزولی
مقدار؛  با  قیمت  بین  معکوس  رابطءه 
یعنی با افزایش قیمت یک کاال، میزان 
مصرف کنندگان  از طرف  آن  تقاضای 
، P  کاهش می یابد. به بیان دیگر با
)صفحءه 48( Q داریم و برعکس.  ¯

193 8( )DemandCurve نزولی بودن منحنی تقاضا  گزینءه »1« 
 با افزایش قیمت، مقدار خرید ، کاهش و با کاهش قیمت، مقدار تقاضا یا 

)صفحءه 48(  ) P Q
P Q
↑ ↓
↓ ↑

 Q و P خرید افزایش می یابد. )رابطءه معکوس بین

گزینءه »3« 8 194

    
 حذف گزینه های )2( و )4(

 نقطءه B  قیمت باالتر مقدار تقاضا کم تر
 نقطءه C  قیمت پایین تر میزان یا مقدار تقاضا بیشتر

در منحنی تقاضا رابطءه P و Q معکوس است با علم به این موضوع  حذف 
)صفحءه 48( گزینه های )1( و )2( 

گزینءه »3« 8 195

 حذف گزینه های )1( و )4( 

علت حرکت از نقطءه B به A  کاهش قیمت در نتیجه افزایش تقاضا است 
 حذف گزینءه )2(

علت حرکت از نقطءه D به N  افزایش قیمت در نتیجه کاهش تقاضا است.

 در منحنی تقاضا بین P و Q رابطءه معکوس وجود دارد و نمودار آن نزولی 
)صفحءه 48( است. 

منحنی ترسیم شده، منحنی تقاضا است که در آن 8 196 گزینءه »1« 
رابطءه بین قیمت و مقدار تقاضا معکوس است، یعنی با افزایش قیمت، مقدار 
تقاضا کاهش می یابد و بالعکس. منحنی تقاضا ).Demand Curve( نزولی 
است.  مصرف کنندگان  اقتصادی  رفتار  چگونگی  مبّین  تقاضا  منحنی  است؛ 
عمودی نشان دهندءه  مقدار عرضه و محور  بیانگر  افقی  این نمودار محور   در 
)صفحءه 48( »قیمت کاال« است. 

یا 8 197 )تقاضاکنندگان  خریداران  مجموعءه  به  گزینءه »2«  
همان خانوارها( و فروشندگان )عرضه کنندگان یا همان بنگاه ها( هر چیزی 

در هر جایی بازار گفته می شود.
 از وصل کردن قیمت خرید تقاضاکننده و مقدار خرید تقاضاکننده نمودار 

رو به پایینی به دست می آید. منحنی تقاضا نزولی است.
 تقاضا برای یک کاالی نرمال به صورت مستقیم با درآمد ارتباط دارد.
)صفحه های 47، 48 و 49(  تقاضا  رابطءه مستقیم دارند.   درآمد 

تصمیم مصرف کنندگان 8 198 بر  اثرگذار  عوامل  گزینءه »2«  
در خرید کاال   قیمت کاال،  درآمد  سلیقءه خودشان  انتظارات 
  قیمت سایر کاالها  این قسمت در گزینه های )1(، )3( و )4( صحیح 

است، پس چون مورد نادرست را خواسته گزینءه )2( را انتخاب می کنیم.
 با افزایش قیمت یک کاال  میزان مصرف 
کاهش  مصرف کنندگان  سوی  از  آن  خرید  یا 
می یابد. بین قیمت و میزان تقاضا رابطءه  معکوس 
برقرار است.  حذف گزینه های )1(، )3( و )4(

نمودار نزولی پس رابطءه معکوس بین P و Q در 
نمودار روبه رو مشخص است.

)صفحه های 48 و 49(  Demand Curve = تقاضا
تصمیم 8 199 بر  اثرگذار  علل  واقع  در  سؤال  صورت  گزینءه »3« 

مصرف کنندگان در مورد مصرف یک کاال را می خواهد بررسی کند، تصمیم 
کاال،   قیمت  مانند:   عواملی  از  کاال  مورد مصرف  در  مصرف کنندگان 
تأثیر  کاالها  سایر  قیمت  و   انتظارات  خودشان،   سلیقءه  درآمد،  

می پذیرد. هزینه های تولید از عوامل اثرگذار بر نظر تولیدکنندگان است.
)صفحءه 49( حذف گزینه های )2( و )4( 

در 8 200 مرتبط اند؛  نظر  مورد  کاالی  با  که  کاالهایی  گزینءه »1« 
این جا گوشت سفید و گوشت قرمز، اگر دچار تغییر قیمت شوند، به جای هم 
مصرف می شوند و روی مقدار خرید ما از کاالی مورد نظرمان اثر می گذارند.

متن سؤال نشان می دهد که با افزایش قیمت گوشت قرمز، مقدار خرید آن 
توسط مردم کاهش می یابد؛ یعنی نزولی بودن منحنی تقاضا و رابطءه معکوس 
بین P و Q؛ در نتیجه مردم به ناچار کاالی جایگزین با قیمت مناسب تر که 
هنوز قیمت آن افزایش نیافته )در این جا گوشت سفید( را جایگزین می کنند.

گزینءه )2(  رابطءه معکوس بین P و Q داریم.
کاهش  را  آن  خرید  میزان  قرمز،  گوشت  قیمت  افزایش    )3( گزینءه 

می دهد و میزان خرید گوشت سفید را افزایش می دهد.
)صفحءه 49( گزینءه )4(  منحنی تقاضا، نزولی است. 
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گزینءه »1«  چای و قند کاالی مکمل هستند یعنی افزایش 8 201
دالیل  از  یکی  و  دارد  همراه  به  هم  را  دیگری  باالی  مصرف  یکی،  مصرف 

باالرفتن میزان تقاضای قند می تواند باالرفتن تقاضای چای باشد.
باعث  چای  قیمت  شدن  برابر  دو  هستند  مکمل  قند  و  چای  که  آن جا  از 
کاهش مصرف چای و قند توأمان می شود، پس گزینءه )2( را هم رد می کنیم.
  باالرفتن قیمت شکر ربطی به افزایش قیمت قند ندارد و به طور کلی هر دلیلی 
که باعث افزایش قیمت قند شود، کاهش مصرف آن را به همراه دارد در صورتی 
که در سؤال گفته شده تقاضای قند چند برابر شده است.  حذف گزینءه )3(

 شکالت و آبنبات کاالی جانشین قند هستند. اگر می گفت قیمت آن ها 
زیاد شده یا تولیدشان کم شده، می توانستیم گمان ببریم که فزونی تقاضای 
)صفحءه 49( قند به این دلیل هم می تواند باشد!  حذف گزینءه )4( 

گزینءه »3«  کاالی پست، کاالیی است که با افزایش درآمد، 8 202
تقاضا برای آن کاهش می یابد. مثل مارگارین که بعد از افزایش درآمد، حذف 

و کره جانشین آن می شود.
در مورد کاالی پست 2 حالت مفروض است:

 با افزایش درآمد، منحنی تقاضا به سمت چپ ـ پایین 
منتقل می شود.

 
 با کاهش درآمد، منحنی تقاضا به سمت راست ـ باال 

منتقل می شود.

 

 و   مقدار تقاضا  کاالی معمولی رابطءه مستقیم با درآمد دارد یعنی درآمد
برعکس کاالی پست با درآمد رابطءه معکوس دارد یعنی درآمد ↓ مقدار تقاضا ↓

 

)صفحءه 49(  
صورت 8 203 به  که  هستند  کاالهایی  مکمل،  کاالهای  گزینءه »1« 

تکمیلی و با هم مصرف می شوند مثل مسواک و خمیردندان. با افزایش قیمت 
این جا  در  اصلی  کاالی  برای  تقاضا  خمیردندان،  این جا  در  مثالً  مکمل  کاالی 
مسواک هم کم می شود، پس منحنی تقاضا برای مسواک به سمت پایین و چپ 
)صفحءه 49( منتقل می شود. 

نشان دهندءه 8 204 باال  به  رو  با شیب  منحنی صعودی  گزینءه »4« 
منحنی عرضه است؛  زیرا در منحنی عرضه رابطءه بین قیمت کاال و مقدار 
عرضه یا تولید مستقیم است که حرکت از پایین به باال روی منحنی عرضه 

)S( نشان از افزایش قیمت و در نتیجه، افزایش میزان عرضءه کاال است.

 
)صفحءه 50(  

م��ن��ح��ن��ی ص���ع���ودی، م��ن��ح��ن��ی ع��رض��ه 8 205  گزینءه »3« 
)supply Curve ،S( است که روی آن از نقطءه M به N حرکت کرده ایم؛ 
رابطءه  با هم  قیمت عرضه  و  مقدار  که  آن جا  از  یافته  افزایش  قیمت  یعنی 

مستقیم دارند، لذا با افزایش قیمت، افزایش مقدار عرضه اتفاق می افتد.
 توجه کنید چون منحنی صعودی است، 
هر چه روی منحنی پیش می رویم قیمت 
می یابد؛  افزایش  توأمان  تقاضا  مقدار  و 

زیرا رابطءه بین P و Q مستقیم است.

 
)صفحءه 50(  

مصرف 8 206 راه  دو  از  می کنند  سیاست گذاران سعی  گزینءه »4« 
برخی کاالها چون دخانیات را کم کنند.

 آگاه سازی مردم به زیان های کشیدن سیگار.
عنوان  به  قیمت  واقع  در  که  مالیات  وضع  طریق  از  آن  قیمت  باالبردن   
)صفحءه 50( ابزاری برای مدیریت مصرف استفاده شده است. 

منحنی 8 207 صعودی بودن  نشان دادن  سؤال،  هدف  گزینءه »4« 
عرضه؛ یعنی رابطءه مستقیم بین P و Q است.

 ·Iw¼º nj Q   P گزینءه )2(:        Q  ¯ P گزینءه )1(: 
          Q    P گزینءه )4(:       ¯ Q   P گزینءه )3(: 

)صفحءه 50(  
با وصل کردن قیمت و مقدار عرضءه یک کاال خط 8 208 گزینءه »1« 

بین قیمت و مقدار عرضه  مستقیم  رابطءه  باالیی شکل می گیرد چون  به  رو 
)صفحءه 50( وجود دارد و منحنی آن صعودی است. 

دالیل 8 209 از  یک  هر  به  بنا  تولید  هزینه های  اگر  گزینءه »1« 
یا  تولید  عوامل  قیمت  تولید،  عوامل  مقدار  در  تغییر  )مثل  مطرح شده 
به  کاال  عرضءه  منحنی  یابد،  کاهش   )... و  اختراعات  و  ابداعات  تکنولوژی، 
سمت راست منتقل می شود، زیرا عرضه زیاد می شود؛ در این سؤال هم وقتی 
ابداعات و اختراعات سرمایءه انسانی صحبت می کند یعنی بحث افزایش  از 
نگاه حذف  با یک  را  تقاضا  به  مربوط  نمودارهای  پیش می آید پس  عرضه 
)صفحءه 50( می کنیم  حذف گزینه های )2( و )4(.  

کمبود 8 210 با  بازار   ،)E( تعادل  نقطءه  زیر  نقاط  در  گزینءه »4« 
عرضه یا مازاد تقاضا مواجه است؛ یعنی در نقطءه )C(. به علت قیمت پایین کاال، 
عرضه کنندگان انگیزءه کافی برای تولید ندارند. اما از طرفی مصرف کنندگان تمایل 
زیادی به خرید کاالی ارزان دارند؛ در نتیجه عرضه، کم و تقاضا، زیاد است. برعکس، 
در نقاط باالتر از نقطءه تعادل )E(، بازار با وضعیت کمبود تقاضا یا مازاد عرضه مواجه 
است که در نمودار این سؤال، این وضعیت در نقطءه )A( مشاهده می شود؛ زیرا در 
این نقاط قیمت کاال باالست پس تولیدکنندگان به دنبال کسب سود بیشتر، میزان 
تولید را افزایش می دهند اما از طرفی در این سطح از قیمت خریداران حاضر به 
)صفحءه 51( خرید نیستند لذا با مازاد عرضه بر تقاضا مواجه می شویم. 

در این بازار به علت قیمت باالی لوازم الکترونیکی، 8 211 گزینءه »3« 
انگیزءه تولیدکنندگان در تولید و عرضءه کاال باال رفته و در نتیجه، میزان تولید 
افزایش یافته است اما از طرفی به علت باالبودن قیمت، توان مصرف کننده در 
خرید پایین آمده بنابراین با مازاد عرضه و کمبود تقاضا مواجه شده ایم.دقت 
کنید وقتی می گوید با مازاد عرضه مواجه هستیم، چون مقدار عرضه با قیمت 
 رابطءه مستقیم دارد یعنی قیمت نیز افزایش یافته، پس در گزینه های )1(
و )4( که کاهش قیمت داریم، حذف می شوند؛ از آن جا که مقدار تقاضا با 
قیمت رابطءه معکوس دارد و مقدار عرضه با قیمت رابطءه مستقیم، پس گزینءه 
)صفحءه 51( )3( نیز حذف می گردد. 
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E است یعنی محل 8 212 بهترین وضعیت بازار نقطءه گزینءه »2« 
تالقی منحنی عرضه و تقاضا که در آن عرضه = تقاضا است؛ یعنی در بازار، 
نه مازادی داریم و نه کمبودی و قیمت به سطحی از تعادل رسیده است.
)صفحءه 51(  

گزینءه »1«  به منحنی تقاضا )D( و عرضه )S( دقت کنید. 8 213
400 تومان پس از این قیمت یک  000, در صورت سؤال گفته شده در قیمت
خط افقی رسم می کنیم تا منحنی تقاضا و عرضه را قطع کند سپس از دو نقطءه 

حاصل دو خط عمود رسم می کنیم تا مقدار عرضه و تقاضا را به دست آوریم:
P = 400 000, ·I¶¼U  QS = 25 ¼±Ã¨     QD =15 ¼±Ã¨ گزینءه )1(:
25 15 10- = کیلو   
P = 400 000, ·I¶¼U  QS = 25¼±Ã¨     QD =12¼±Ã¨ گزینءه )2(: 
Þ - =25 12 13   کیلو 
P = 400 000, ·I¶¼U  QS = 24¼±Ã¨     QD =17¼±Ã¨ گزینءه )3(: 
Þ - =24 17 7   کیلو 
P = 400 000, ·I¶¼U  QS = 35¼±Ã¨    QD =17¼±Ã¨ گزینءه )4(: 
Þ - =35 17 18   کیلو 

در  تغییر  باعث  قیمت  به جز  عاملی  هرگاه   
می کند.  پیدا  شیفت  تقاضا  منحنی  شد،  تقاضا 
در این سؤال کاالی ما نرمال است چون درآمد 
افزایش یافته و مقدار تقاضا نیز افزایش یافته پس 
منحنی تقاضا به سمت راست و باال منتقل می شود.

 :)change in demand( تغییر در تقاضا 
انتقال )شیفت( منحنی تقاضا  )واژه نامه(

عرضه   منحنی  )شیفت(  انتقال   :)change in supply( عرضه  در  تغییر 
)صفحه های 49 و 51( )واژه نامه( 

رفتار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار در 8 214 گزینءه »3« 
مقابل هم صورت می گیرد و باید با هم هماهنگ باشد. به عبارت دیگر عرضه 

و تقاضا باید با یکدیگر در تعادل باشند.
اگر بخواهیم میزان درآمد تولیدکننده را به دست آوریم، باید مقدار تولید را 
در قیمت ضرب کنیم. مقدار تولید را روی محور Q از روی منحنی عرضه  و 

منحنی تقاضا به دست می آوریم.
P QS´́ در حالت کمبود   P QD´́ در حالت مازاد  

در قیمت 2500، تعداد عرضه 200 و تعداد تقاضا 400 می باشد؛ یعنی 400 تا 
تقاضا وجود داشته، اما تولید کننده فقط 200  واحد تولید کرده است و کل 
,500000 تومان داشته است: محصول او به فروش رفته، پس درآمدی معادل
 200 2500 500000´ = , تومان  
در قیمت 4500 تومان، تعداد عرضه 500 و تعداد تقاضا 100 بوده است؛ یعنی 
اما مصرف کننده  تولید زیادی داشته،  باالبودن قیمت، عرضه کننده،  به دلیل 
فقط 100 واحد آن را تقاضا کرده است، پس درآمد تولیدکننده برابر با قیمت 
 100 4 500 450000´ =, , تومان  واحدهای به فروش رفته است، پس:  
در قیمت تعادلی 300 واحد تولید شده و کل آن در قیمت 3000 تومان به 
,900000 تومان است و کمبود و مازادی هم  فروش رفته، پس درآمد معادل

نداریم، زیرا هر چه در این قیمت تولید شود، فروخته نمی شود.
3000 300 900000´ = , تومان   

)صفحءه 51(  
در 8 215 تقاضاشده  کاالی  تعداد   5 ردیف  در  گزینءه »4«  

قیمت کاال ضرب می شود، زیرا در این منطقه با مازاد عرضه مواجه هستیم و 
 25 5000 125 000´ = , درآمد را میزان تقاضا مشخص می سازد. 

در ردیف 2، مازاد تقاضا داریم؛   پس باید برای محاسبءه درآمد، میزان کاالی 
30 2000 60000´ = , عرضه  شده را در قیمت ضرب کنیم. 

 در سطح قیمت تعادلی عرضه کنندگان بیشترین میزان درآمد را دارند، 
 35 3000 105 000´ = , چون تمام کاالهایشان به فروش می رود. 
دارد،  وجود  عرضه  کمبود  میزان  بیشترین  که   1000 قیمت  سطح  در 
 25 1000 25 000´ = , تولیدکنندگان حداقل دریافتی ممکن را دارند: 
 در ردیف های 4 و 5 به علت باالبودن قیمت ها با مازاد عرضه )= کمبود 
)صفحءه 51( تقاضا( مواجه هستیم.  

تعادل(، 8 216 )نقطءه  تومان   3000 قیمت  در  گزینءه »3«  
مقدار عرضه و تقاضا، برابر و معادل 200 واحد است.

= ارزش مبادله ´ Þ ´ =P Q 3000 200 600000, تومان   
)صفحءه 51(  

این سؤال می بینیم که قیمت روند صعودی 8 217 در  گزینءه »3« 
150 باید باشد. )گزینءه )2( حذف می شود.( 250< <x دارد، پس

S، عرضه = تقاضا   D=  وقتی 250 ریال قیمت تعادلی است، پس در آن
y می باشد. )گزینه های )2( و )4( حذف می شوند.( = است؛ بنابراین799

باید پس  می یابد،  افزایش  نیز  عرضه  مقدار  قیمت،  افزایش  با   
799 باشد. )گزینه های )1( و )2( نیز حذف می شوند.( 897< <z

  ¯ مقدار عرضه  مقدار تقاضا  قیمت

)صفحءه 51(  ¯  مقدار عرضه ¯ مقدار تقاضا          قیمت

گزینءه »4«  در قیمت 2000 ریال بازار در تعادل قرار دارد؛ 8 218
D؛ یعنی عرضه = تقاضا است. اما در سطح قیمت صفر ریال با  S= زیرا 
مازاد تقاضا مواجه هستیم و عرضه در این قیمت، صفر است چون کاال مجانی 
است و تولیدکننده انگیزه ای برای تولید ندارد. حداکثر درآمد تولیدکنندگان 
در سطح قیمت تعادلی است زیرا هر چه تولید می کنند به فروش می رسانند 
مقدار  بیشترین  است  بازار  قیمت  باالترین  که   2500 قیمت  سطح  در  اما 
عرضه )یعنی 1000 واحد( را داریم اما در این قیمت میزان تقاضا صفر است 
)صفحءه 51( پس درآمد عرضه کنندگان صفر است. 

گزینءه »2«  قیمت تعادلی، 400 ریال و مقدار تعادلی 8 219
650 واحد است.

 در محدودءه )1(، بازار با مازاد تقاضا یا کمبود عرضه روبه رو است. در 
محدودءه )2(، کمبود تقاضا و مازاد عرضه وجود دارد.

 در قیمت های باالتر از قیمت تعادلی )500 ریال( بازار با مازاد عرضه یا 
کمبود تقاضا یا فزونی عرضه بر تقاضا مواجه است.

 قسمت )1(، کمبود عرضه یا مازاد تقاضا را نشان می دهد و در این حالت، 
گروهی از مصرف کنندگان به خرید کاالی مورد نیاز خود موفق نخواهند شد. 
امر سبب  این  و  بپردازند  بیشتری  مبلغ  حاضرند  کاال  خرید  برای  گروه  این 
به  تولیدکنندگان  از یک سو   قیمت،  افزایش  با  می شود.  کاال  قیمت  افزایش 
از  مصرف کنندگان  دیگر  سوی  از  و  می دهند  نشان  بیشتری  رغبت  تولید، 
)صفحءه 51( مصرف خود می کاهند تا به نقطءه تعادل برسند. 

منحنی 8 220 روی  نقاط  جابه جایی  باعث  قیمت  عامل  گزینءه »2« 
تقاضا می شود و سایر عوامل مؤثر بر تقاضا به جز قیمت، موجب جابه جا شدن 
)صفحءه 51( خوِد منحنی به سمت چپ یا راست می شوند. 

گزینءه »1«  تغییر در مقدار تقاضا وقتی رخ می دهد که رابطءه 8 221
قیمت کاال، نقطه روی  با تغییر  با تقاضا بررسی می کنیم، می بینیم که  قیمت را 
 B منحنِی تقاضا حرکت می کند، چون گفته قیمت کاهش یافته است پس از نقطءه
به A حرکت می کنیم یعنی مقدار تقاضا متناسب با کاهش قیمت، افزایش می یابد؛
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بنابراین با تغییر قیمت، نقاط روی منحنِی تقاضا 
خود  اما  می دهند  مکان  تغییر  و  می کند  حرکت 
نگاه  با یک  تقاضا جابه جا نمی شود. پس  منحنی 

گزینه های )2( و )4( را حذف می کنیم. 
تولید، منحنی  افزایش هزینه های  دنبال  به   
عرضءه کاال به سمت چپ منتقل می شود چون با 
افزایش هزینه های تولید میزان عرضه کم می شود. 
عوامل  جمله  از  تولید  هزینه های  که  کنید  دقت 
نگاه  یک  با  پس  است  عرضه  مقدار  بر  اثرگذار 

گزینءه )3( را حذف می کنیم.
از آن جا که تغییر در عرضه رخ داده است پس انتقال )شیفت( منحنی عرضه 
)صفحه های 48 و 50( داریم و با یک نگاه گزینءه )2( را حذف می کنیم. 

گزینءه »4«  در بیشترین قیمت و کم ترین قیمت )200 و 8 222
80( فاصلءه منحنی های عرضه و تقاضا در بیشترین حالت خود و در نقطءه تعادلی 

)محل تالقی منحنی های عرضه و تقاضا( هیچ فاصله ای بین دو منحنی نیست.
دلیل  به  باال(  به  دالر   175( تعادلی  قیمت  از  باالتر  قیمت های  در   
همءه  فروش  به  موفق  تولیدکننده  و  می شود  کم  تقاضا  کاال،  گران بودن 

کاالهای خود نمی شود.
 در قیمت های زیر قیمت تعادلی )175 دالر( به دلیل فزونی تقاضا بر 

عرضه، تورم به وجود می آید. زیرا شتاب افزایش قیمت ها وجود دارد.
 درآمد تولیدکننده و پرداختی مصرف کننده در هر سطح قیمتی با هم 
برابر هستند. در قیمت 195 دالر با وجود این که 42 واحد عرضه شده اما به 

دلیل گرانی فقط 15 واحد تقاضا شده است. پس:
 195 15 2925´ = درآمد  دالر  

و پرداختی تقاضاکننده یا خریدار نیز 2925 دالر است.
)صفحءه 51(  بیشترین درآمد تولیدکننده در قیمت تعادلی حاصل می شود. 

گزینءه »4« 8 223
9 تومان  000 000, ,  در قیمت

QS = 550 میزان تولید   QD = 300 میزان تقاضا 
همان طور که می بینید میزان تولید در قیمت نه میلیون تومان که باالتر از 
قیمت تعادلی 7 میلیون تومان است 550 واحد است اما چون قیمت باالست 
یا کمبود  مازاد عرضه  واحد  دارد. پس 250  تقاضا وجود  واحد  فقط 300 

تقاضا داریم.  حذف گزینه های )1( و )3(
 حداقل درآمد تولیدکننده در نقطه ای است که قیمت، 1 میلیون تومان 
اما در صورت سؤال تأکید کرده که عرضه صفر  و مقدار عرضه صفر است 
نباشد پس قیمت مشخص شده روی منحنی 3 میلیون تومان است که به 
علت قیمت پایین انگیزءه تولید کم است پس درآمد تولیدکنندگان حداقل 

است زیرا فقط مایل به تولید 150 واحد کاال هستند.
3 000 000 150 450 000 000, , , ,´ = تومان   

 در شرایط تعادل بازار در بهترین حالت بازار هستیم که در این شرایط 
درآمد تولیدکنندگان حداکثر ممکن است.

7 000 000 400 2 800 000 000, , , , ,´ = درآمد  تومان   

مجموع  
هزینه ها

o¬nI¨ ½I¶
·Ho¬nI¨ ã¾º¯Iw jqµTwj50 12 800000 480000000´ ´ =, , ,  

20

100
480 000 000 96 000 000´ =, , , ,  

·Ho¬nI¨ ¡¼£e ¾Ã²»H jH¼¶  ã¾¹ÄqÀ ÂLºI] ÁIÀ¾¹ÄqÀ R¯Aï¸Ã{I¶ á½nI]Hïï ã¾¹ÄqÀ

480 000 000 100 300 000 30 000 000 96 000 000, , , , , , , ,+ + +
 

½nI]H ã¾¹ÄqÀ

·I¶¼U+ =240 000 000 946 300 000, , , ,  

سود )یا زیان( = درآمد - هزینه ها  

2 800 000 000 946 300 000 1 853 700 000, , , , , , , ,- =  سود  تومان 
درآمد > سود   هزینه  
)صفحه های 8 و 51، مسئلءه ترکیبی از فصل 1 و 5(  

در نقطه ای که باالی نقطءه تعادلی قرار دارد، بازار 8 224 گزینءه »4« 
کاالها  باالی  قیمت  به  خاطر  است؛  مواجه  تقاضا  کمبود  یا  عرضه  مازاد  با 
انگیزءه تولیدکننده برای تولید باالست اما مصرف کننده تمایل یا توان خرید 
)صفحءه 51( ندارد. 

از 8 225 گروهی  بازار،  در  عرضه  کمبود  وضعیت  در  گزینءه »1« 
گروه  این  نخواهند شد.  نیاز خود  مورد  کاالی  به خرید  موفق  مصرف کنندگان 
برای خرید کاال حاضرند مبلغ بیشتری بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت 
کاال می شود. افزایش قیمت باعث می شود که از یک سو، تولیدکنندگان به تولید، 
خود  مصرف  از  مصرف کنندگان  دیگر،  سوی  از  و  دهند  نشان  بیشتری  رغبت 
بکاهند، پس در حالت کمبود، قیمت باال می رود. این افزایش قیمت تا سطحی 
ادامه می یابد که در آن، فاصلءه عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار برقرار 

شود. این سطح قیمت، همان قیمت تعادلی است.
 S و    قیمت  P تقاضا(:  مازاد  )و  راه حل در شرایط کمبود عرضه   

در نتیجه قیمت و مقدار تعادلی  ¯  در نتیجه D تقاضا عرضه
 در این گونه تست ها برای باالبردن سرعت خود در پاسخگویی، 

به وضعیت قیمت و رابطءه آن با عرضه و تقاضا نگاه کنید.
گزینءه )3(  کاهش قیمت  گزینءه )2(  قیمت ثابت  

)صفحءه 51(  تقاضا داریم.    قیمت، گزینءه )4(  با
در وضعیت مازاد عرضه یا کمبود تقاضا، چون گروهی 8 226 گزینءه »1« 

از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالهایشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن 
را با قیمتی کم تر به فروش برسانند، در نتیجه قیمت پایین می آید. با کم شدن 
قیمت از یک سو، مصرف کنندگان مقدار خرید خود را افزایش می دهند و از سوی 
دیگر، تولیدکنندگان از مقدار تولید می کاهند، پس در حالت وجود مازاد عرضه، 
قیمت کاهش می یابد. این کاهش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصلءه 
عرضه و تقاضا از بین برود و در بازار تعادل برقرار شود و عرضه = تقاضا گردد.

 
مازاد عرضه

)کمبود تقاضا(
¯ ¯      S عرضه P قیمت

تا رسیدن به قیمت و وضعیت تعادلی  D تقاضا
)صفحءه 51(  

رفتار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار در 8 227 گزینءه »2« 
مقابل هم صورت می گیرد و باید با هم هماهنگ باشد. به عبارت دیگر عرضه 
و تقاضا باید با یکدیگر در تعادل باشند. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نوین 
معتقد است دست نامرئی مکانیسم قیمت بازار را به سمت تعادل سوق می دهد.

بدون توجه به صورت سؤال می دانیم که:
)صفحءه 51(  S D= قیمت تعادلی یعنی عرضه = تقاضا  

اتفاق 8 228 زمانی  تقاضا  کمبود  یا  عرضه  مازاد  گزینءه »4« 
می افتد که قیمت )P( باالتر از سطح قیمت تعادلی باشد؛ در نتیجه انگیزءه 
تولیدکنندگان برای تولید، باال و انگیزءه مصرف کنندگان برای خرید آن کاال، 
پایین است، بنابراین در نقاط باالی نقطءه تعادلی و به عبارتی در قیمت های 
باالتر از قیمت تعادلی، با مازاد عرضه مواجه هستیم؛ یعنی قیمت های باالی 
250 ریال )حذف گزینه های )1( و )3(( یعنی ردیف های 5، 6 و 7، پس 
)صفحءه 51( گزینءه )4( را انتخاب می کنیم. 

گزینءه »2« 8 229
ردیف 4 قیمت تعادلی را نشان می دهد  عرضه = تقاضا

در نقاط زیر نقطءه تعادل یعنی قیمت های کم تر از 250 ریال با کمبود عرضه 
یا مازاد تقاضا مواجه هستیم.
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 ¯ ¯  قیمت ↓ انگیزءه تولید  ↑ مقدار تقاضا ↓ مقدار عرضه یعنی ردیف 1، 2 و 3
به این دوتا سؤال پشت سر هم نگاه کنین، آزمون سراسری 90 داخل و خارج، جدول ها عین هم اند و 
فقط سؤال فرق کرده، فرق که چه عرض کنم یکیش می گه مازاد عرضه اون یکی مازاد تقاضا. این دوتا را 
آوردم که بدونین بچه هایی که می خوان کنکور خارج را بدن حواسشون به کنکور داخل باشه و بچه های کنکوری 
)صفحءه 51( کاًل حواستون به کنکورای سال های قبلم باشه! سؤال تکراری خیلی تو کنکورها هست. 

آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نوین در کتاب ثروت 8 230 گزینءه »4« 
ملل بیان می کند که بازار در شرایط عدم تعادل اگر پیرو مکانیسم بازار باشد 
نامرئی که همان  از بیرون صورت نگیرد توسط یک دست  و هیچ دخالتی 
»قیمت« است به سمت تعادل پیش می رود و بازار را در بهترین حالت که 
نه کمبودی داریم و نه مازادی قرار می دهد. )حاال تو درس 7 بیشتر راجع به آدام 
)صفحءه 51( اسمیت و بازار آزاد می خونیم( 

گزینءه »1« 8 231

مازاد 
عرضه

= کمبود تقاضا
قیمت از سطح تعادلی باالتر است.

کاهش قیمت با کاهش فاصلءه عرضه و تقاضا همراه است.
 تقاضای مصرف کنندگان ¯ عرضءه  تولیدکنندگان؛ ¯ قیمت؛

تولیدکنندگان  پس  است؛  پایین  تقاضا  میزان  قیمت،  باالبودن  علت  به 
)صفحءه 51( قیمت را پایین می آورند تا بتوانند کاالی خود را بفروشند. 

گزینءه »4« 8 232

 کاهش قیمت
کاهش عرضه یا تولید  رابطءه مستقیم

افزایش تقاضا  رابطءه معکوس
رابطءه  تولیدکنندگان،  از سوی  آن  عرضءه  و  تولید  میزان  و  کاال  قیمت   

مستقیم دارند.
انگیزءه  تا  می رود  باال  قیمت  تقاضا،  به  نسبت  عرضه  کمبود  علت  به   
)صفحءه 51( S شود.  D= تولیدکننده برای تولید، بیشتر شود تا جایی که 

زمانی که در بازار با کمبود عرضه یا مازاد تقاضا 8 233 گزینءه »2« 
مواجه هستیم؛ یعنی قیمت، زیر قیمت تعادلی است )از قیمت تعادلی کم تر 
پیدا  ادامه  جایی  تا  قیمت  افزایش  این  و  می یابد  افزایش  قیمت ها  است(، 
می کند که فاصلءه بین عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار حفظ شود 
)صفحءه 51( و سطح قیمت به قیمت تعادلی برسد. 

همواره عامل هماهنگی و تعادل در بازار، قیمت 8 234 گزینءه »1« 
یک کاالست که بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می کند. پس مطلب گزینءه 
)صفحءه 51( )1( با واقعیت هماهنگ نیست. 

گزینءه »1«  در قیمت 12 میلیون تومان با مازاد عرضه 8 235
مواجه ایم، زیرا قیمت از سطح قیمت تعادلی بیشتر است پس برای محاسبءه 

درآمد باید تعداد کاالی تقاضاشده را در قیمت هر تن ضرب کنیم:
80 12 000 000 960 000 000´ =, , , , درآمد  

 دقت کنید در قیمت 12 میلیون تومان 160 تن تولید شده اما فقط 80 تن 
آن فروخته شده پس 80 تن درآمد تولیدکننده است و 80 تن دیگر مازاد عرضه 

است که تا پایین نیامدن قیمت، تولیدکننده موفق به فروش آن نخواهد شد.

هزینه های
   آشکار

jHk÷Uدستمزد کارگران در سال: ½I¶
8 12 2 000 000 192 000 000´ ´ =, , , ,  

هزینه های مواد اولیه و مواد خام:
1

4
192 000 000 48 000 000( , , ) , ,=  

2 20 000 000 40 000 000( , , ) , ,= اجارءه بنگاه 
30

100
40 000 000 12 000 000( , , ) , ,= هزینه های جاری 

هزینءه فرصت = هزینءه پنهان:
1

6
9 000 000 120 180 000 000( , , ) , ,´ =  

 توجه کنید حداکثر درآمد بنگاه تولیدی، مقدار تولید در نقطءه تعادل 
ضرب در قیمت تولید در نقطءه تعادل است، زیرا در این نقطه هر چه تولید 

شود، فروخته می شود.
مجموع هزینه های آشکار:

192 000 000 20 000 000 48 000 000 40 000 000, , , , , , , ,+ + +  
+ =12 000 000 312 000 000, , , ,  
سود )یا زیان( = درآمد - هزینه های آشکار( + )هزینءه پنهان  
960000000 312000000 180000000 468 000000, , ( , , , , ) , ,- + = سود 

درآمد  > هزینه  
حداکثر  شرایط  دادیم:  توضیح  هم   » « قسمت  در  که  همان طور   

درآمد بنگاه در قیمت تعادلی با مقدار تعادلی رخ می دهد:
120 9 000 000 1080 000 000´ =, , , , ,  
سود )یا زیان( = درآمد - هزینه های آشکار( + )هزینءه پنهان  
1080000000 312000000 180000000, , , ( , , , , )- + = 588 000 000, ,  
)صفحه های 78، 23 و 51، مسئله ترکیبی از درس 1، 3 و 5(  

درآمد 8 236 حداکثر  است،  تعادل  در  بازار  که  زمانی  گزینءه »2« 
تولیدکنندگان حاصل می شود و بیشترین سود در زمان حداکثربودن درآمد 
)صفحه های 8 و 51، ترکیبی از درس های 1 و 5( حاصل می شود. 

وقتی مازاد عرضه اتفاق می افتد، کاال در بازار زیاد 8 237 گزینءه »2« 
است، اما به خاطر قیمت باال تقاضایی وجود ندارد؛ پس قیمت کاهش می یابد 
تا انگیزءه تقاضاکنندگان برای خرید کاال زیاد شود و این روند تا جایی که عرضه 
)صفحءه 51( مساوی با تقاضا شود و در بازار تعادل برقرار گردد، ادامه می یابد. 

گزینءه »3«  مازاد عرضه در ردیف های بعد از ردیف 4 8 238
 7 و   6  ،5 ردیف های  یعنی  می دهد،  نشان  را  تعادلی  مقدار  و  قیمت  که 
است پس  بیشتر  تعادلی  از سطح  قیمت  ردیف ها  این  در  زیرا  دارد؛  وجود 
عرضه کنندگان با هدف کسب سود بیشتر به تولید بیشتر اقدام می کنند، اما 
به علت افزایش قیمت کاالها خریداران یا تقاضاکنندگان تعداد تقاضای خود 
این ردیف ها در  فزونی عرضه بر تقاضا اتفاق می افتد.  را کاهش می دهند و 
شکل، محدودءه باالی نقطءه تعادل را نشان می دهد که در آن با مازاد عرضه و 
کمبود تقاضا مواجه هستیم. از روی عددهای ردیف 5، 6 و 7 هم کامالً این 

امر مشخص است. مثالً در ردیف 6:
P Q QS D= = > =350 1000 200  

حذف گزینه های )1( و )2(
قیمت   Ü = = Ü = ÜQ Q PS D 600 250  4 ردیف  در   
قیمت  رسیده اند(   تعادل  به  قیمت  به  توجه  با   D و   S )یعنی  تعادلی 

تعادلی 250 و مقدار تعادلی 600  حذف گزینه های )2( و )4(
تعادلی  سطح  از  قیمت  که   3 و   2  ،1 ردیف های  در  عرضه  کمبود   
است  پایین  قیمت  چون  ردیف ها  این  در  زیرا  می افتد،  اتفاق  است،  کم تر 
این  در  عرضه کنندگان  اما  دارند،  خریدار  به  باالیی  تمایل  تقاضاکنندگان 
سطح قیمت مایل به تولید نمی باشند، در نتیجه فزونی تقاضا بر عرضه رخ 

می دهد و به عبارتی با کمبود عرضه و مازاد تقاضا مواجه می شویم.
 حواستون باشه جدول سؤال عینًا شبیه جدولیه که تو کنکور سراسری خارج و داخل سال 90 
و کنکور داخل 91 اومده و فقط سؤاالتش یک کم متفاوته پس همیشه حواستون به کنکورای 
)صفحءه 51( ساالی قبل باشه.  

گزینءه »1« 8 239
)محدودءه شمارءه 1(   )C( تعادل  نقطءه  باالی  مثلث  تمام محدودءه  در   
مازاد عرضه و کمبود تقاضا داریم چون قیمت از سطح تعادلی بیشتر است 
پس تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر، مقدار تولید را در این قیمت ها 
افزایش می دهند؛ اما تقاضاکنندگان در این قیمت حاضر به خرید نیستند، 
پس میزان تقاضای خود را کاهش می دهند  حذف گزینه های )3( و )4(
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و  عرضه  منحنی  تالقی  محل   600 مقدار  و   250 قیمت  با   C نقطءه   
S یا عرضه مساوی تقاضا است و به تعادل  D= تقاضا است؛ در این نقطه

رسیده ایم به طوری که در بازار نه کمبودی داریم و نه مازادی.
کمبود   )3 شمارءه  )محدودءه   )C( تعادل  نقطءه  زیر  محدودءه  تمام   
است، پس  تعادلی کم تر  از سطح  قیمت  داریم. چون  تقاضا  مازاد  و  عرضه 
عرضه کنندگان حاضر نمی شوند با این قیمت تعداد زیادی کاال تولید کنند و 
از طرفی چون قیمت پایین است میزان تقاضا در این قیمت افزایش می یابد، 

پس فزونی تقاضا بر عرضه داریم.

ــودی )رو به باال( اس��ت. ــه اس��ت ک��ه صع ــی عرض   منحن

 منحنی تقاضا است که نزولی )رو به پایین( است. 

« در گزینءه )1( اشتباه است، زیرا M نشان دهندءه منحنی تقاضا  )مورد »
و N بیانگر منحنی عرضه است؛ یا این که در صورت سؤال باید گفته می شد 
به ترتیب از چپ به راست، در این صورت گزینءه )1( صحیح بود. اما با توجه 

به سایر قسمت های سؤال متوجه می شویم که گزینءه )1( صحیح است.(
P عرضه صفر است؛ زیرا در این قیمت    در نقطه ای با مختصات100=
مختصات با  نقطه ای  در  نیستند. هم چنین  عرضه  به  تولیدکنندگان حاضر 
قیمت  این  در  و  باالست  قیمت  زیرا  است،  صفر  تقاضا  میزان   P = 400

و  QS آوردن به  )لزومی  بخرند.  را  کاال  آن  نیستند  حاضر  تقاضاکنندگان 
QD با عدد 1200 نیست چون در قیمت 400 تومان مقدار تقاضا صفر و 

در قیمت 100 تومان مقدار عرضه صفر است.(

 
)صفحءه 51(  

گزینءه »4« 8 240
 در قیمت 1200 تومان گرچه 69 واحد تقاضا وجود دارد اما فقط 28 
واحد کاال تولید شده است پس مقدار تولید ضرب در قیمت تولید می شود.
28 1200 33 600´ = ,  

بازار  در  اما  است  واحد   71 عرضه  میزان  گرچه  تومان   2100 قیمت  در 
فقط برای 25 واحد خریدار وجود دارد پس مقدار تقاضا )یا مقدار کاالهای 

فروخته شده( را باید در قیمت تولید ضرب کنیم.
25 2100 52 500´ = ,  

تولیدات  تمام  تعادلی است چون  تولیدکننده در قیمت  حداکثر درآمد   
عرضه کننده توسط خریداران، خریداری می شود؛ پس قیمت تعادلی ضرب در 
46 1700 78 200´ = , مقدار تعادلی می شود. 

 y  مقدار تقاضا زیر نقطءه تعادل است پس باید بین 46 و 69 باشد 
به عبارتی قیمت رو به افزایش است.  حذف گزینه های )1( و )3( 

x  مقدار عرضه باالی نقطءه تعادل است پس قیمت افزایش یافته و مقدار 
باشد.    بین 46 و 72  باید   x باشد یعنی  افزایش  به  باید رو  نیز  عرضه 
)صفحءه 51( حذف گزینه های )1( و )3( 

گزینءه »3« 8 241
 در قیمت 4000 تومان، مقدار تقاضا 400 واحد و مقدار عرضه 800 

واحد است یعنی 800 واحد تولید شده اما فقط 400 واحد فروخته شده 
درآمد = قیمت محصول P´ Q تعداد کاالی فروخته شده  
4000 400 1 600 000´ = , ,  

 حذف گزینه های )2( و )4(
 در قیمت 1000 تومان مقدار عرضه 200 واحد و مقدار تقاضا 1000 
واحد است پس به اندازءه 800 واحد کمبود عرضه داریم. حذف گزینه های 

)1( و )4(
 در قیمت تعادلی از محل تالقی منحنی عرضه و تقاضا به محور عمودی 
خطی می کشیم و در مقدار تعادلی از محل تالقی منحنی عرضه و تقاضا به 
PE = 3000 محور افقی خطی می کشیم. 
QE = 600  

)صفحءه 51(  
گزینءه »3« 8 242

 مقدار تقاضای تعادلی 300  کمبود تقاضای تعادلی نسبت به مقدار 
B مقدار تقاضا در نقطءه - مقدار تقاضای تعادلی تقاضای تعادلی   
500 300 200- =   واحد 

 مقدار عرضه در قیمت 1400 تومان  200 و مقدار تقاضا در قیمت 
400 200 200- = 1400 تومان  400  واحد 

به علت  یعنی حرکت در طول منحنی عرضه که  تغییر در مقدار عرضه   
تغییری در قیمت روی می دهد اما اگر تغییر در عرضه اتفاق بیفتد منحنی عرضه 
انتقال )شیفت( پیدا می کند یعنی منحنی S به سمت راست یا چپ جابه جا 
)صفحه های 51 و 162( می شود. 

و 8 243 فروشندگان  تعداد  گاه  محصول،  هر  بازار  در  گزینءه »1« 
خریداران به قدری زیاد است که حضور و رفتار هر یک از عرضه کنندگان 
عمل  در  و  بود  خواهد  کوچک  بسیار  بازار  کل  نسبت  به  تقاضاکنندگان  و 
هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیری قیمت، تأثیرگذار و به عبارت 
دیگر »قیمت گذار« نیستند. در این صورت بازار را در اصطالح، »بازار رقابتی« 
)صفحءه 51( می نامند. )مثل بازار ماست یا ماکارونی( 

فروشندءه 8 244 یا  تولیدکننده  قطعاً  شخص  این  گزینءه »4« 
منحصربه فرد یک کاالست که توان قیمت گذاری در بازار کاالیش را دارد. به 
عبارتی، ایشان انحصارگر در فروش )نه انحصارگر در خرید � حذف گزینءه 

)2(( هستند.
توان قیمت گذاری  فروشندگان و خریداران   در شرایط رقابتی اصالً 
)صفحءه 51( ندارند.  حذف گزینه های )1( و )3( 

قیمت 8 245 افزایش  با  معموالً  غیرقانونی  انحصارگر  گزینءه »4« 
کاالهای خود به مشتریان و رفاه جامعه ضرر می زند؛ بنابراین دولت باید مانع 
)صفحءه 52( شکل گیری آن و تبانی برخی تولیدکنندگان شود. 

گزینءه )P   )1 و Q مصرف کننده، رابطءه 8 246 گزینءه »1« 
عکس با هم دارند؛ یعنی با افزایش قیمت، مقدار خرید کاهش می یابد.

« جمالتی صحیح هستند. گزینه  های )2(، )3( و )4( در بخش »
 قیمت کاال می تواند رفتار مصرف کننده و تولیدکننده را هماهنگ کند و 

رفتار اقتصادی هماهنگی بین آن ها ایجاد کند.
پس  است؛  رقابتی تر  بازار  باشد،  زیاد تر  تولید کنندگان  تعداد  چه  هر   

منفعت کم تری نصیب تولید کنندگان می شود.
 همواره دستی نامرئی بازار را به سمت تعادل و رسیدن به نقطءه تعادل
)صفحه های 48، 51 و 52( ) می کشاند.  )S D=
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گزینءه »3«  در بازار انحصاری چون فروشندگان اندک 8 247
هستند می توانند با هم هماهنگ شوند و تبانی کنند و به قیمتی باالتر کاالی 

خود را عرضه کنند.
این  تقاضا به سمت راست منتقل می شود.  با کاهش درآمد، منحنی   
)صفحه های 49 و 52( مسئله در مواجهه با کاالهای پست مشخص می شود. 

و 8 248 مواظبت  به  مشروط  قانونی  و  طبیعی  انحصار  گزینءه »2« 
سودمند  مصرف کننده  برای  می تواند  دولت  توسط  صحیح  مقررات گذاری 
)صفحءه 52( باشد. 

در 8 249 می توان  هم  را  بازارها  انواع  از  دیگر  برخی  گزینءه »1« 
قالب حراجی ها دید که به دو صورت »مزایده« و »مناقصه« مشاهده می شود. 
مزایده و خریداران عمدءه  نمایشگاه ها و حراجی ها،  آثار هنری  فروشندگان 
)صفحءه 52( کاال و خدمات )مثل خریدهای دولتی( مناقصه برگزار می کنند. 

گزینءه »1« 8 250
 هزینه های مبادله در واقع بر نحوءه تخصیص منابع اثرگذار است.

 انحصارگر غیرقانونی معموالً با افزایش قیمت خود به مشتریان و رفاه 
جامعه ضرر می زند؛ بنابراین دولت باید مانع شکل گیری آن و تبانی برخی از 
)صفحه های 51، 52 و 53( تولیدکنندگان شود. 

گزینءه »1« 8 251
 هزینه های مبادله در واقع بر نحوءه تخصیص منابع اثرگذار است.

 خریداران عمدءه کاال و خدمات مناقصه برگزار می کنند.
 حقوق مالکیت افراد در بینش اجتماعی � اقتصادی آن ها اثرگذار است و 

بنابراین سازوکار بازار در درون یک نظام حقوقی قرار دارد.
 شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی از یک  سو تنها خریدار و از 
سویی دیگر تنها فروشندءه محصوالت نفتی است و خرید و فروش این کاال را 
)صفحه های 51، 52 و 53( در انحصار خود دارد. 

گزینءه »3« 8 252
 بازار عوامل تولید factor market: جایی که منابع تولید در برابر پول 

مبادله می شوند.
افزایش  با  برای آن  کاالیی که تقاضا   :normal good کاالی معمولی   
بین میزان  )رابطءه مثبت  با کاهش درآمد کاهش می یابد  و  افزایش  درآمد 

درآمد و مقدار خرید از آن کاال(.
 بنگاه firm: سازمانی دارای مالکیت خصوصی که کاالها و خدماتی را 
)صفحءه 116( تولید کرده و آن ها را به دیگران می فروشد. 
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