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دانش آموز عزىز

علم اقتصاد بخشى از دانش بشرى است که در طول دو قرن اخىر اهمىت زىادى
ىافته است .اىن رشته شاخه اى از علوم اجتماعى است ّاما در بىن رشته هاى مختلف
اىن علوم ،جاىگاه وىژه اى دارد .دلىل اىن امر نىز اهمىت ىافتن هرچه بىش تر مسائل و
موضوعات اقتصادى در زندگى بشر امروزى است؛ براى مثال ،امروزه در سطح بىن المللى،
کشورهاىى شناخته شده و مطرح اند که اقتصادى قوى دارند .از سوى دىگر ،در قرون اخىر
با تغىىرات سرىع ف ّناورى و تحوالتى که در ساختار اقتصادى جوامع به وقوع پىوسته ،علم
اقتصاد نىز به طور دائم پىچىده تر شده است .یکی از دالیل اهمیت این موضوع ،عنایت
مقام معظم رهبری است .ایشان مهم ترین مسئله هر سال را با یک شعار به منظور توجه و
هدایت جامعه به اطالع عموم می رسانند .طی سه سال معظم له موضوعات اقتصادی را
به عنوان شعار سال اعالم فرمودند .سعی مؤلفان این کتاب بر این بوده است که مفاهىم و
اصطالحاتى از مباحث اقتصادى را به شما دانش آموز عزىز معرفى کنند و به اىن وسىله،
زمىنه الزم براى درک مسائل و مباحث اقتصادى را فراهم آورند؛ بنابراىن ،کتاب حاضر
ٔ
جامعه
مجموعه مفىدى از اطالعات الزم را براى درک مسائل واقعى اقتصادى مطرح در
ٔ
ٔ
امروزى در اختىار شما قرار مى دهد.
براى کمک به شما جهت ىادگىرى هر چه بهتر مباحث مطرح شده و درک بهتر
آن ها ،هر فصل کتاب با ىک سؤال انگىزاننده آغاز شده است .در عىن حال ،در هر فصل
نىز فعالىت ها و پرسش هاىى را گنجانده اىم.
امىدوارىم با انجام دادن اىن فعالىت ها و تمرىن ها مطالب را بهتر بىاموزىد و آموخته ها
را در زندگى خود به کار گىرىد.
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