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فصل اول

آیا تا به حال به این فکر افتاده اید که کسب وکاری را راه اندازی کنید؟ به چه کسب وکارهایی فکر کرده اید؟ البته ممکن است دربارۀ 
استخدام شدن در کسب وکارهای بزرگ موجود و یا کارمندی در دولت هم فکر کرده باشید؛ اما اگر عالقه دارید با تکیه بر خالقیت 
و دانش، یک کسب و کار تولیدی راه اندازی کنید، این فصل به شما کمک می کند تا با انواع کسب وکارها آشنا شوید؛ مزایا و معایب 
هر کدام را بررسی کنید و کسب وکاری را که ممکن است فرصت شغلی یا سرمایه گذاری بعدی شما را فراهم کند، بهتر بشناسید. 
همچنین مطالب این فصل به شما کمک خواهد کرد تا با اصول انتخاب منطقی و تخصیص بهینۀ منابع در هر کسب و کار آشنا شوید. 

اصول انتخاب در کسب وکار
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 موقعیت 

وقتی در باز شد و پدر وارد خانه شد. مثل همۀ شب های این سه ماه اخیر، خسته به سمت یکی از 
مبل ها رفت تا کیفش را به دستۀ آن تکیه بدهد و روی مبل بدنش را رها کند. از چهره اش کاماًلً 

مشخص بود که هیچ کسی نباید کوچک ترین حرفی با او بزند. اما ...
مادر: خدا قوت، هالک شدی تا این وقت شب آخه!

پدر تنها سرش را باال آورد و با یک لبخند تلخ به عبارت دو پهلوی مادر جواب داد.
مادر: حاال شام که نخوردین؟ بچه ها منتظر شما بودن که باهم شام بخوریم.

پدر )با صدایی بم، بی رمق و سرد( : لباس عوض کنم و دست و صورتم رو آب بزنم و بیام، شماها 
برین غذا رو بکشین!

مادر سریع دست ستایش و امیرحسین را گرفت و با گوشۀ چشم به امیرعلی اشاره کرد سریع 
توی آشپزخونه.

مادر )خطاب به بچه ها و با صدای کاماًل آهسته توی آشپزخانه(: کسی راجع به اسکیت و موبایل 
و مسافرت و این جور چیزا حرفی نمی زنه ها! متوجه شدین؟

ستایش )با ابرو های باال رفته و معترض( : ولی مامان! خود بابا شش ماه پیش قولش رو به من داد!
امیرحسین که از همه کوچک تر بود، اخم هایش را توی هم کرد و رفت نشست پشت میز شام. 

امیر علی هم سری به نشان تأسف تکان داد و چیزی نگفت.
وقتی پدر به میز شام ملحق شد و مادر برایش کمی عدس پلو در بشقاب کشید و کمی هم روی 

آن کشمش ریخت، همگی شروع به خوردن کردند.
مادر: خب چه خبرا؟ اوضاع چطوره آقای مدیر عامل؟

پدر آرام قاشق ماست خورده اش را کنار بشقابش گذاشت و انگار که بخواهد جواب مادر را 
غیرمستقیم بدهد. به بچه ها گفت:

بچه ها، دیگه از امشب همۀ حرفایی رو که بهتون زده بودم، فراموش کنین. نه ماشینی در کاره و 
نه پلی استیشن و نه موبایل. تازه فکر کنم همین ماشینمون رو هم باید بفروشیم!

کسب    وکار و کارآفرینی
درس اول
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امیرعلی که دیگه صبرش لبریز شده بود گفت: آخه پدرِ من، همه کارخونه و کارگاه دارن و ما هم 
کارگاه داریم! از وقتی که شما این کارگاه رو زدین ما وضعمون بهتر نشده که هیچ، بدترم شده. 
من همون روز اول بهتون گفتم اگه با این پول ارث پدرجون، یه فست فودی، کترینگی چیزی 

می زدیم، االن اوضاع زندگیمون این نبود!
مادر )با صدای پر طنین و عصبانی(: این حرفا به شما نیومده بچه جون. شما اگه فکر می کنی خیلی 
مرد شدی، همون کاری که وظیفته درست انجام بده. به جای مشاوره اقتصادی درست      رو بخون 
که بعد از هر کارنامه نشینی آسمون ریسمون ببافی که این نمره به خاطر فالن و بهمان کم شد!
امیرعلی: شما پدر و مادرا همیشه وقتی که ما حرف حق می زنیم، می گین بچه ایم ولی وقتی نوبت 

به کارخونه و خرید و این جور چیزا می رسه، می گین که مرد شدی و بزرگ شدی. 
پدر که حتی توان عصبانی شدن هم نداشت، به آرامی گفت:

رئیس کارخونه و کارگاه شدن که فقط به امر و نهی کردن و ماشین و ویال خریدن نیست که! عشق 
می خواد. من بعد از 50 سال زندگی خودم می فهمم که چه کاری دردسرش کمتره و پرسودتر! 
اما می دونی که وقتی رزق و روزی بیست خانوار از طریق تو بهشون می رسه چه لذتی داره؟ انگار 
دنیا رو بهت دادن. یادته؟ وقتی امیرحسین 5 سالش بود یه بار خودت ناهار درست کردی و بعدش 
گفتی اگه هرچی اصرار کنین دیگه آشپزی نمی کنم از بس که سخته! ولی وقتی داداشت به خاطر 
مزه اش ازت تشکر کرد، به مامان گفتی خستگیش از تنم رفت و دوست دارم آشپزی کنم. این 
یعنی عشق. من عاشق تولید کردن و ساختنم؛ من از اینکه خانواده ام به جای 3 تا بچه، 50  ـ40 
تا بچه داشته باشه، لذت می برم. حاال هم که بهتون می گم از فکر چیزای اضافه بیاین بیرون، 
به خاطر اینه که 3 ماهه فروش نداشتیم و من نتونستم حقوق کارگرامو درست پرداخت کنم. اونا 

االن سر سفره هاشون شاید همین عدس پلویی رو که ما می خوریم، نداشته باشن!
حرف های پدر که به اینجا رسید بغض گلویش را گرفت و از سر میز شام بلند شد و رفت. این 
شرایط آن قدر برای امیرعلی و ستایش تأثیرگذار بود که از گردی چشمان و ابروهای باال رفتۀ 

آنها به راحتی قابل تشخیص بود. 
حرف های پدر تا نزدیکی های صبح در سر امیرعلی می چرخید و او داشت به این فکر می کرد که 

چطور می تواند برای این مشکل پدر راه حلی پیدا کند تا او را از این شرایط سخت نجات بدهد.
داستان از این قرار است که آقای محمدی بر سر به کار گرفتن ارثیۀ پدری با همسر و دو فرزند 
بزرگ ترش )امیرعلی و ستایش، پسر و دختر دو قلوی 16 ساله اش( مشورت کرد و به چهار 
پیشنهاد رسیدند. پیشنهاد ستایش خرید سکه، پیشنهاد مادر سرمایه گذاری در بورس، پیشنهاد 
امیرعلی راه  انداختن یک فست فود یا کترینگ و پیشنهاد پدر هم تأسیس یک کارگاه تولیدی 
بود. از وقتی که پدر به پیشنهاد خودش عمل کرد، امیرعلی و ستایش خیلی ناراحت شدند چون 
حس می کردند که هیچ وقت حرف هایشان جدی گرفته نمی شود. برای همین تصمیم گرفته 

بودند هرطور که هست خودشان را به پدر و مادر اثبات کنند.
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نقشه راه
ما در این درس به دنبال این هستیم که با نقش  کارآفرینان در راه اندازی یک کسب و کار آشنا شویم و 
بدانیم که یک کارآفرین موفق باید بتواند هزینه ها و درآمدهایش را درست محاسبه کند. بنابراین در پایان این 

درس خواهیم توانست:
 دربارۀ اینکه چرا و چگونه کارآفرینان، یک کسب و کار راه می اندازند، توضیح دهیم.

 دربارۀ ویژگی های یک کسب و کار و کارآفرینان بحث کنیم.
 سود و زیان یک کسب وکار را شناسایی کنیم.

گفت وگو در کالس
1ـ آیا تا به حال به فکر کسب درآمد بوده اید؟

2ـ عالقۀ شغلی شما در چه زمینه ای است؟ چه توانایی هایی دارید؟
3ـ چه شغلی را برای خودتان مناسب می دانید یا آن را می پسندید؟

4ـ اگر در تعارض بین عالقه بیشتر و درآمد بیشتر گرفتار شدید، کدام را انتخاب می کنید؟
5 ـ آیا به کارمندی و شغل های دولتی عالقه دارید یا اینکه دوست دارید خودتان مالک یک 

کسب و کار باشید و وقتتان را به کسی نفروشید؟

طرح مسئله
روزانه هزاران کسب و کار جدید در دنیا متولد می شود و هزاران کسب و کار می میرد! در ایران ساالنه بیش 
از صد هزار شرکت ثبت می شود. این شرکت ها کارآفرینان یا مؤسس هایی دارند که آنها را تأسیس می کنند تا با 
تولید کاال و خدمات و رفع نیازها و خواسته های مردم سود ببرند. کارآفرینان با کار و تالش خود از کسب و کارها 
مراقبت می کنند که البته این کار چندان آسان نیست، چرا که، بسیاری از کسب و کارهای نوپا عمر کوتاهی دارند؛ 

به طوری که تنها نیمی از آنها می توانند از شش سالگی عبور  کنند و به کارشان ادامه بدهند. 
با اینکه احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب وکار وجود دارد، احتمال 
موفقیت و سودآوری آن هم کم نیست و این انگیزه الزم برای شروع فعالیت 
اقتصادی و پذیرش خطرات آن توسط کارآفرینان را همواره زنده نگه می دارد. 
در این درس دربارۀ دلیل ایجاد کسب  وکارها و نقش کارآفرینان در تولد و 

زنده ماندن آنها بیشتر می آموزیم.
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پلکان کار و رشد!
یک کارآفرین موفق ضرورتاً از ابتدا حتی کارآفرین نبوده است، اما حرکت 
با چشم باز و بر مبنای شناخت ظرفیت های خود و اتفاقات اطراف، او 
را قدم به قدم از سطوح ابتدایی کار به درجه های باالی آن می رساند. 
مصداق جذاب این موضوع میر مصطفی عالی نسب است. کار او آن قدر 

باال می گیرد که حتی ...
داستان او را در صفحات معتبر مجازی بیابید و بخوانید. داستان زندگی 

او، داستان همۀ ماست. 
  میرمصطفی عالی نسب

نقش کارآفرینان
بیست سال پیش هیچ کس دربارۀ شبکه های اجتماعی چیزی نشنیده بود. امروزه در ایران از هر ده نفر، شش 
نفر از یکی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. داستان این تفاوت چشمگیر چیست؟ جواب ساده است: 
بیست سال پیش هیچ شبکه اجتماعی ای وجود نداشت؛ چون کسی هیچ شبکه ای راه اندازی نکرده بود. برای 
اینکه شبکه ای وجود داشته باشد، کسی باید نقش کارآفرین را بازی کند. کارآفرین کسی است که با نوآوری و 
خطر پذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید کشف می کند. کارآفرینان 
بینشی برای دیدن فرصت های کسب و کار دارند که دیگران از مشاهدۀ  آن ناتوان اند و یا به ذهنشان خطور 
نمی کند. آنها شجاعتی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند. آنها ایده های خود 

را امیدوارانه به کسب و کارهای سودآور تبدیل می کنند. 
عدۀ خاصی از افراد می توانند یک کسب وکار جدید را راه اندازی کنند. کسی که می خواهد کارآفرین باشد، باید 
مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید 
کند. به همین دلیل کارآفرینی به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب و کار را زنده نگه دارد. کارآفرین الزم است 
تا آگاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب دربارۀ موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول، قیمت گذاری، 
تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشد. همچنین کارآفرین باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب و 

کارش داشته باشد و بداند که در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیت روبه رو شود. 
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اگرچه هر فردی یکتاست و ویژگی های منحصربه فردی دارد؛ اما کارآفرینان موفق، ویژگی های مشابهی دارند 
که به آنها در کسب وکارشان کمک می کند.

ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق

فرصت های کسب و کار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند.تیزبنی

ایده ها را به محصوالت جدید، فرایندها و یا کسب و کارهای جدید تبدیل می کنند.نوآور

پس انداز و خوش نامی شان را با شجاعت و تدبیر، به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه اندازی کنند.ریسک پذیر

کارآفرینان واقع بین هستند اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.خوش بنی

نظم، انضباط،  پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند.پرانگیزه

از کارشناسان،  همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهند.یادگیرنده

منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند.سازمان دهنده

شهد و شکر
 تجارِت بوق حمام می کند!

در قدیم رسم بود که هنگام سحر، با آماده و گرم شدن حمام عمومی محل، استاد حمامی 
در پوست صدفی می دمید که صدایی خوش از آن بر می خاست و مردم را به حمام دعوت 

می کرد. مردم با شنیدن صدای بوق حمام، متوجه می شدند که حمام گرم و آماده است. 
بازرگانی پسری داشت که او هم دلش می خواست تاجر شود و مثل پدرش کسب وکاری 
پررونق داشته باشد. روزی پسر قصد خود را به پدر گفت و پدر از اینکه پسرش بزرگ شده 
و می خواهد خودش تجارت کند، شاد شد و مقداری سرمایه به او داد. پسر بار سفر را بست. 
رفت و رفت و رفت تا به سرزمینی رسید که دریایی زیبا و ساحلی پر از صدف داشت. پسر 
وقتی صدف ها را دید، متوجه شد که با این صدف ها بوق حمام درست می کنند. جوان 
ساده دل، از رهگذری قیمت صدف ها را پرسید. رهگذر که مردی رند و حیله گر بود، وقتی 
ساده لوحی جوان را دید، قیمتی پیشنهاد کرد. جوان شادمان پول را به مرد عابر داد و مقدار 
زیادی صدف جمع کرد تا با خود به شهرشان بیاورد و از فروش آنها سود بسیار به دست 
آورد. جوان هم صدف ها را به شهر خود آورد تا با آنها بوق حمام بسازد. غافل از اینکه هر 
حمام، فقط یک بوق می خواهد و هر حمامی هم بوقی برای خودش دارد و چند سال طول 

می کشد تا یک حمام جدید ساخته شود که به بوق نیاز داشته باشد!
)فوت کوزه گری، ج1، ص 328(
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فعالیت گروهی در کالس
پس از آنکه متن زیر توسط معلم خوانده شد، به گروه های شش نفره تقسیم شوید و سپس 

بگویید شما کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ 
فرض کنید که شما پس از چندین سال تالش های شبانه روزی و درس خواندن و زحمت کشیدن، 
به تازگی رئیس بهترین بیمارستان خصوصی کشور شده اید. رسیدن به این موقعیت آرزوی بسیاری 
از افراد متخصص است که شما آن را با تالش شخصی خود و به خاطر شایستگی هایتان کسب 
کرده اید و سرانجام اقبال به شما رو کرده و به قول قدیمی ها سکه به نام شما خورده است. هنوز 
دو سالی از این اتفاق نگذشته است که سر و کلۀ یک ویروس بسیار مرموز در دنیا پیدا می شود: 

کووید 19 یا همان کرونا ویروس! 
دولت به همۀ بیمارستان های خصوصی دستور داده است که یا باید بیماران کرونایی را پذیرش 
کنند یا اینکه مبلغی را به عنوان کمک به مقابله با این ویروس به بیمارستان های پذیرش کنندۀ 
بیماران کرونایی پرداخت کنند؛ آن هم نه یک بار بلکه به صورت مستمر و ماهیانه. این مبلغ نیز 
رقم قابل توجهی است. موضوع را در هیئت مدیره مطرح می کنید. شریک شما که در بیمارستان 
سهام دارد می گوید درصورت پذیرش بیمار کرونایی، او سهمش را می فروشد و دیگر با شما 
همکاری نمی کند. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره می گوید اگر رسانه ها متوجه شوند چه؟ 
نمایندۀ بخش پرستاران با اضطراب می گوید جان مردم اولویت دارد اما ما هم دوست داریم زنده 
بمانیم. از طرف دیگر سهام بیمارستان هایی که بیمار کرونایی دارند، در بورس افت چشمگیری 
داشته است. میزان مراجعات مردم به بیمارستان که 70 درصد درآمد بیمارستان را تأمین می کرده 
است تقریباً به یک دهم کاهش پیدا کرده و شما با مشکل تأمین مالی مواجه اید. با توجه به این 
شرایط شما کدام یک از تصمیمات زیر را می گیرید؟ چرا؟ لطفاً دالیل تصمیم و عواقب آن را 

برای خودتان یادداشت کنید و تصمیم دوستانتان را نقد کنید.
1ـ در شبکه های مجازی تبلیغ می کنم که بیمارستان ما محیطی کاماًل امن و سالم دارد و هیچ 
بیمار کرونایی در آن وجود ندارد و هر کسی که نیازمند خدمات درمانی است، می تواند با خیال 
راحت به بیمارستان مراجعه کند. سپس متناسب با مبلغ کمک ماهیانه به بیمارستان های دیگر، 

به مبلغ ویزیت های درمانی خود اضافه می کنم.
2ـ بالفاصله یک بیمارستان صحرایی را در انتهای حیاط بیمارستان تأسیس می کنم که ورودی 
جداگانه داشته باشد و هیچ ارتباطی با محیط بیمارستان نداشته باشد. برای این کار از ارتش نیز 

درخواست کمک می کنم.
3ـ با مصاحبه در یکی از بخش های خبری به شرح اتفاقات هیئت مدیره می پردازم و می گویم 
به حکم انسان دوستی و عالقه به هم میهنانم تصمیم گرفته ام تا بیماران کرونایی را پذیرش 

کنم و در آخر هم از مردم درخواست دعای خیر دارم.
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4ـ می دانم که با پذیرش کرونایی ها خیلی از موفقیت هایی که تاکنون کسب کرده ام، از بین 
می رود، اما امید دارم که بعد از گذشت از بحران اوضاع بهتر می شود؛ این یک ندای قلبی است.

5  ـ با وام گرفتن از بانک، بخش تحقیق و توسعۀ بیمارستان را تقویت می کنم تا روی این بیماری 
تحقیق کنند و به یک راه حل برای شکست آن دست پیدا کنند و البته تا رسیدن به نتیجه ترجیح 

می دهم به بیمارستان های دیگر کمک مالی ارائه کنم.
ـ پس از کسب تجربه های بیمارستان های دیگر سعی می کنم با توجه به ظرفیت ها و توانایی های    6
خودم و همکارانم و نیروهایم، به صورت کاماًل محدود )هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی( 

بیماران کرونایی را پذیرش کنم تا شرایط بعد از پذیرش را بتوانم بهتر ارزیابی کنم.
7ـ موفقیت من در گرِو رضایت همۀ همکاران و نیروهای من است؛ پس تالشم را می کنم تا 
جایی که ممکن است به سرمایه گذاران و پرستاران و هیئت مدیره اطمینان خاطر ببخشم و به 

آنها اثبات کنم که برایم مهم هستند.
هر کدام از جواب ها به یکی از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق )در صفحۀ 6( بر می گردد. 

شما به کدام یک نزدیک تر هستید؟  به گزینه های جدید هم فکر کنید.

هزینه های تولید، درآمد و سود
یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست، باید هزینه ها و درآمدهایش را محاسبه کند. شما به عنوان 
کارآفرین برای تولید محصوالت خودـ  اعم از کاالها یا خدماتـ  به ناچار باید هزینه کنید. باید محلی را به عنوان 
کارگاه، مغازه یا دفتر کار خریداری یا اجاره کنید و همچنین ماشین آالت و سایر ابزارها و سرمایه های فیزیکی 
را تهیه کنید. همچنین باید مواد اولیه بخرید و نیز تعدادی کارگر و کارمند استخدام کنید. پولی را که شما برای 
تولید صرف می کنید، »هزینه های تولید« می نامند؛ برای مثال اگر تولیدکنندۀ گندم باشید، تا قبل از رسیدن به 
عایدی و خرمن، هزینه هایی را متقبل می شوید. این هزینه ها در واقع همان پول هایی اند که برای خرید یا اجارۀ 
عوامل تولید به صاحبان آنها می پردازید؛ مثاًل زمین را در اختیار می گیرید تا در آن به فعالیت کشاورزی بپردازید. 
در مقابل، به صاحب زمین که ممکن است یک شخص، یا سازمان یا دولت باشد، » اجاره« می پردازید یا نیروی 
انسانی را به کار می گیرید و در مقابل، به کارگران و کارمندان خود، »مزد« یا »حقوق« می پردازید. همچنین از 
سرمایۀ فیزیکی مثل تراکتور یا گاوآهن و گاو، برای فعالیت تولیدی خود استفاده می کنید و قیمت یا اجاره ابزار 
تولید را نیز به صاحبان آن می پردازید. به این ترتیب در پایان تولید، همۀ محصول و سود و زیان هرچه باشد، به 
شما که صاحب )یا صاحبان( کار هستید، می رسد. شما با فروش محصوالت خود، درآمد به دست می آورید. اگر 
میزان درآمد از هزینه بیشتر باشد، می گوییم شما به عنوان تولیدکننده، از فعالیت خود سود برده اید. میزان سود 

برابر است با تفاوت درآمد و هزینه:

کل محصول × قیمت = درآمد
درآمد - هزینه ها  = سود )یا زیان(
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اگر درآمدهای به دست آمده از هزینه های تولید کمتر باشد، کسب و کار شما دچار ضرر و زیان می شود. بنابراین 
تالش می کنید با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها از وضعیت زیان دوری کنید. شما ممکن است بتوانید با 
صرفه جویی و افزایش بهره وری، مثل پرهیز از استخدام نیروی کار غیرالزم، یا صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی 
یا جلوگیری از ریخت و پاش ها، هزینۀ تولید را بدون اینکه از میزان تولید کم کنید، کاهش دهید. از سوی دیگر 

می توانید برای محصوالت خود، بازار خوبی فراهم کنید و کاالهایتان را با قیمت مناسب بفروشید. 

کسب درآمد حالل
ممکن است در محله و یا روستای خود افرادی را بشناسید که درآمدشان زیاد است و خانه و خودروی گران قیمت 
دارند؛ اما در میان مردم بدنام اند. اگر سراغ آنها را از مردم درستکار بگیرید، به شما هشدار می دهند که با آنها نشست 
و برخاست نکنید. این دسته از انسان ها معمواًل راه هایی را بلدند که می توانند به قول خودشان از کاه، کوه بسازند یا 
از آب، کره بگیرند. آنها معمواًل از رانت ها و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند سوء استفاده 
می کنند و به درآمدهای کالنی دست می یابند. معمواًل به دنبال ارزان خریدن و گران فروختن اند و خریدوفروش 
برخی از کاالها، در انحصار آنهاست. اگر کسی بخواهد با آنها وارد رقابت اقتصادی شود، با انواع شگردها او را از 
پای در می آورند و سود خودشان را حفظ می کنند. این افراد معمواًل به کسب وکارهای حرام اشتغال دارند؛ مثاًل 
با احتکار کاالهای مورد نیاز مردم در مواقع ضروری و گران فروختن آنها، سودهای سرشار می برند یا برای سود 
بیشتر، کتاب ها یا فیلم های مبتذل و غیراخالقی را تولید و منتشر می کنند یا کاالیی را برخالف آنچه هست، به 
مشتری نشان می دهند تا مشتری را فریب دهند. اهل رشوه دادن و رشوه گرفتن اند و با رباخواری امورشان را 
می گذرانند. ازآنجاکه معمواًل دست این افراد در روستاها و محله های کوچک زود رو می شود، آنها ترجیح می دهند 
به شهرهای بزرگ کوچ کنند تا آسان تر به فعالیت های خود بپردازند. این افراد نه تنها با فعالیت های غیرقانونی 
و غیرشرعی به همنوعانشان ظلم می کنند، بلکه برکت را نیز از زندگی خودشان دور می کنند و اقتصاد خود و 

جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می دهند.

فعالیت فردی در کالس
آیا به نظر شما، هدف، وسیله را توجیه می کند؟ چه نسبتی بین این پرسش و متن باال وجود دارد؟
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برای تفکر و تمرین
1ـ مشخص کنید از موارد زیر، کدام مورد کارآفرینی است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید و از 

آن دفاع کنید.
 کار در مغازه ساندویچ فروشی شخصی

 تدریس در مدرسۀ دولتی
 عضو نیروی فعال در ارتش شدن

 راه اندازی خدمات باغبانی در منزل 

درس زندگی

کم می فروشم تا مشتری شوید!
من یک کم فروش بودم. به نظرم کم فروشی شغل بدی نیست. اگر خواستید این شغل را 
برای آینده کاری  خود انتخاب کنید، چند پیشنهاد دارم. اول اینکه در جنستان آب ببندید؛ 
مثاًل به ازای یک بطری شربت یا شیر، یک استکان آب اضافه کنید و خوب هم بزنید تا 
یک دست شود، بعد بفروشید. یا اگر خواستید مغز گردو بفروشید، چند ساعت مغز گردوها 
را در آب بخیسانید تا وزن بگیرد، بعد بفروشید. به این ترتیب می توانید آب را به قیمت مغز 
گردو بفروشید! اگرخواستید شیرینی بفروشید، شیرینی را با جعبه اش با هم روی ترازو بگذارید 
و سعی کنید جعبه ها سنگین باشند. اگر خواستید کاالهایی مثل گندم و برنج و حبوبات 
و... را بفروشید، پیمانه را کاماًل پر نکنید. در کنار همۀ این روش ها می توانید ترازویتان را 
هم دست کاری کنید تا مثاًل کاالی یک کیلویی را یک کیلو و دویست گرم نشان دهد. 
روش های متنوع زیادی هست که من همۀ آنها را تجربه کرده ام. اگر راهنمایی های بیشتری 
خواستید در خدمتم؛ فقط باید زحمت بکشید یک توک پا تشریف بیاورید جهنم! چرا؟ چون 
... من مرده ام. آها ... یادم رفت بگویم. من قرن ها پیش مرده ام. من یکی از کم فروش های 
قوم حضرت شعیب بودم که به مردم ستم فراوانی روا داشتم. پیامبر ما بارها گفته بود که 

کم فروشی آخر و عاقبت ندارد؛ گوش ندادیم و شد آنچه نباید می شد.

 َویا َقْوِم أَْوُفوا الِْمْکیاَل َوالِْمیزاَن بِالِْقْسِط َوال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشَیاَءُهْم َوال تَْعَثْوا ِفی الَْرِض
ُمْفِسِدیَن                                                                                     )سوره هود، آیه 85(
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2ـ فرض کنید دوست شما عالقه مند به راه اندازی کارگاه ساخت اسباب بازی برای کودکان است. 
با توجه به ویژگی های او و ویژگی های کارآفرین موفق، در مورد اینکه این ویژگی ها چگونه به 

او در حل مشکالتش کمک خواهد کرد، توضیح دهید. 
 خطر پذیری
 خوش بینی
 پرانگیزگی
 سازماندهی

3ـ امیرعلی و ستایش بعد از اتفاق آن شب دست به کار شدند و تصمیم گرفتند که به هر 
قیمتی به پدر و مادرشان نشان بدهند که آنها دیگر بچه نیستند و شاید در برخی موارد بهتر از 
بزرگ تر ها تصمیم می گیرند. برای همین با تالش فراوان اطالعات زیر را از کارگاه تولیدی 

پدرشان )آقای محمدی( به دست آوردند: 
 خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه: 100 میلیون تومان

 پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری و مالیات ساالنه : 800 میلیون تومان
 دستمزد ماهیانۀ هر کارگر: 2 میلیون تومان )مجموعاً 20 کارگر(

 درآمد ساالنه: 2/5 میلیارد تومان
لطفاً حساب کنید که کارگاه تولیدی آقای محمدی در طول یک سال سودده است یا زیان ده؟ 

تحلیل کنید
 کسب وکار و انگیزه راه اندازی آن چیست؟

 کارآفرین موفق چه ویژگی هایی دارد؟
 سود و زیان کارآفرینی و کسب وکار تولیدی چیست؟
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 موقعیت 

بعد از ماجرای شب گذشته، امیرعلی به سبک خودش به دنبال حل این مشکل بود و ستایش به 
روش خود در پی حل این مشکل بود:

ستایش )درحالی که تالش می کرد ذوق زدگی اش را پنهان کند، با صدایی بی جوهر اما بلند(: 
من مطمئنم پیداش کردم!

امیر علی: ای بابا! چرا یهو بی مقدمه این طوری حرف می زنی؟ ترسیدم! مگه نمی بینی دارم درس 
می خونم؟

ستایش: خیلی خب حاال تو ام! بگو چی  رو پیدا کردی؟
امیرعلی: من از کجا باید بدونم؟ اما قبل اینکه تو بگی من یه خبر داغ بهت بدم که دیروز نشستم 

حساب کردم و فهمیم که کارگاه بابا ضرر نمی ده!
ستایش: واقعاً؟! ولی بابا که می گفت داریم ضرر می دیم؟! فکر کنم اشتباه محاسبه کردی! آخه 

بابا هیچ وقت حرف بی حساب نمی زنه.
امیر علی: نه تقریباً مطمئنم. آخه چند بار حساب کردم.

ستایش: چی بگم؟!... ولی من یه کشف مهم دیگه کردم! بابا از وقتی اوضاعش به هم ریخت 
که سهم شریکش رو خرید و تنها شد.

امیرعلی )با اندکی تمسخر(: دقیقاً می شه بگی که این به وضع بد بابا چه ربطی داره خانوم کارآگاه؟ 
ستایش: نه جدی می گم. یه دقیقه مسخره بازی در نیار! ببین دقیقاً از همون شبی که بابا با 
خوشحالی گفت »من سهم مهندس رو خریدم و اگه شریک خوب بود، خدا هم شریک داشت« 
و این حرفا، سرکارگر زنگ زد که یکی از کارگرا یه اتفاقی براش افتاده و بابا سریع رفت که ببینه 

چی شده.از همون شب بد بیاری پشت بد بیاری اومد!

انتخاب نوع کسب   وکار
درس دوم
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امیرعلی )با حیرت و تعجب(: شما دخترا چه حافظه ای دارینا؟! )و بعد از کمی مکث( شاید باورت 
نشه ولی ربط خراب شدن اوضاع رو، به تنها شدن بابا نفهمیدم!

ستایش )درحالی که از این کشف سرمست شده بود(: ببین داداشی! از وقتی بابا تنها شد، مجبور 
شد خودش همۀ بار مالی و خسارت ها و... رو جبران کنه. خب معلومه این طوری خیلی بهش فشار 
میاد. تازه مگه نشنیدی آقاجون همیشه می گه هر سری یه عقلی داره؟ بعد از رفتن مهندس دوتا 

عقل شد یه عقل. اینم واضحه که کار اون طوری که باید پیش نمی ره دیگه!
امیرعلی: ولی خداییش بابا کار غیرمنطقی نمی کنه و به این خصلتش هم معروفه. درضمن من یادمه 
همون شب که مستقل شد، گفت: هرچی سیستم تصمیم گیری جمع وجورتر، تصمیم گیری راحت تر!

ستایش: راست می گی ولی می دونی حسم بهم می گه کار تیمی بهتر از کار فردیه.
امیرعلی: به قول بابا شریک اگه خوب بود، خدا هم شریک داشت!

گفت گو در کالس
1ـ شما کارتیمی و گروهی را ترجیح می دهید یا کار به صورت فردی را؟ چرا؟

2ـ آیا شما در گروه کسب      و کار خود پیشرو و رهبر خواهید شد یا پیرو؟
3ـ چقدر تحمل پذیرش حرف مخالف را دارید و چقدر می توانید دیگران را با منطق و استدالل 

متقاعد کنید؟
4ـ چقدر به دنبال سود شخصی هستید و تا چه میزان حاضرید درآمدتان را صرف امور خیر کنید؟ 

نقشه راه
بسیار روشن است که پیش از شکل گیری یک کسب و کار جدید، کارفرما به این فکر کند که به تنهایی 
دست به اقدام بزند یا اینکه با فرد دیگری شراکت کند یا حتی کار جدید را عام المنفعه انجام دهد. ما در این 
درس به دنبال آن هستیم که انواع روش های شروع کسب و کار را از این منظر )سازمان تولید( بررسی کنیم و:

 مزایا و معایب کسب وکار شخصی را شناسایی کنیم.
 مفهوم شراکت و شرکت را درک کنیم و مزایا و معایب شراکت و راه اندازی شرکت را نیز بشناسیم؛ تا اگر در 

آینده کسب     و کاری را راه اندازی کردیم، الاقل بدانیم که سازمان تولیدمان چگونه باید باشد.
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طرح مسئله
اکثر کسب و کارها در ایران به عنوان کسب وکاری شخصی، شرکتی سهامی یا تعاونی مشغول به فعالیت اند. 
اگر بخواهیم به صورت کلی تفاوت مفهومی شکل های مختلف کسب و کار را درک کنیم، باید تنها به این سؤال 
پاسخ بدهیم که مالک محصول یا کاالی )نهایی( که به مشتری عرضه می شود، کیست؟ یک نفر یا چند نفر و 
چگونه؟ همین سؤال ساده و پاسخ آن، بیانگر مفهومی است به نام سازمان تولید. با مشخص شدن این مفهوم، 

به انواع کسب و کار از منظر سازمان تولید می پردازیم.

نوع اول: کسب و کار شخصی
کسب    و کار شخصی متعلق به یک شخص است. امروزه اغلب 
کسب    و کارها در ایران به شکل شخصی اند. بیشتر آنها کوچک 
مقیاس اند و در همه نوع فعالیتی از کشاورزی تا صنعت به ویژه 
خدمات حضور دارند. مشاغل خویش فرمایی مانند تعمیرکاران خودرو 
و لوازم خانگی، بنگاه های معامالت ملکی، خرده فروشان، کشاورزان، 
صنعتگران خرد و هنرمندان، نمونه هایی از کسب و کارهای شخصی 
هستند؛ حتی در زمینه های تخصصی مانند پزشکی، دندان پزشکی، 

وکالت و حسابداری اغلب کسب وکارها شخصی اند.

بیشتر بدانیم
چگونه یک کسب وکار شخصی راه اندازی کنیم؟

 نام کسب وکارتان را ثبت کنید.
 قوانین و مقررات مربوط به آن زمینه را مطالعه کنید.

 برای گرفتن گواهی نامه یا پروانۀ فعالیت رسمی در آن زمینه اقدام کنید.
 اسناد مربوط به هزینه ها و درآمدتان را حفظ  کنید. این اسناد مبنای تعیین مالیات بر کسب وکار 

شماست.
 اگر کسی را برای کارتان به کار گرفتید، شما کارفرمای او هستید و بایدحقوق او را طبق قانون 

کار پرداخت کنید و او را بیمه کنید.
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فعالیت فردی در کالس
با توجه به جدول زیر، شما چه نکات دیگری می توانید به این دو ستون اضافه کنید؟ چرا؟

معایب کسب وکار شخصیمزایای کسب وکار شخصی

بار سنگین مسئولیت)همه چیز به شما برمی گردد، حتی راه اندازی آسان و هزینه های نسبتًا  اندک
در ناخوشی و سفر(

آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری )تصمیم گیری در 
مورد بازاریابی، تغییر شرایط بازار و...(

مشکل تأمین مالی )پس انداز شخصی و قرض از دوستان 
و خانواده(

مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاویمالکیت کامل سود

منافع مالیاتی )فقط یک بار مالیات بر درآمد می دهید(

نوع دوم: شراکت
فرض کنید به مباحث برخی از دروسی که در دوره اول دبیرستان می خواندید، بسیار مسلط اید. ناگهان ایده ای 
به ذهن شما خطور می کند: من که درس ها را کاماًل مسلطم، پس چرا از این وضعیت استفاده نکنم و درآمدی 
کسب نکنم؟ برای همین دست به کار می شوید. تدریس خصوصی به دیگران را شروع می کنید، همه چیز خوب 
پیش می رود و شما کسب درآمد می کنید. شما به چندین دانش آموز خدمات ارائه می دهید؛ حتی یکی از دوستانتان 
را هم به عنوان کارمند استخدام می کنید تا در این کار به شما کمک کند و دیگر تنها نیستید. اما باز هم شما با 
کسی شراکتی ندارید و کارتان یک کار شخصی است چرا که مسئولیت تمام تصمیمات مهم، سخت و دشوار بر 

عهده شماست و این شمایید که مالک درآمد این خدمتید.
حال ممکن است به این فکر بیفتید که اگر با یکی دیگر از دوستانتان که در دروسی غیر از دروس شما مسلط 
است شریک شوید )در سود و زیان(، در این صورت دیگر شما به تنهایی پاسخ گو نیستید و حتی درآمد حاصل 
از کار نیز با نسبت توافقی بین شما دو نفر تقسیم می شود و از سوی دیگر احتمااًل شریک شما نیز به اندازۀ شما، 
مراقب و دلسوز این کسب    وکار خواهد بود. اینجاست که درباره تغییر شکل کسب   وکار خودتان به نوعی شراکت 

فکر می کنید.
شراکت، کسب      وکاری متعلق به دو نفر یا بیشتر است 
که شریک نامیده می شوند؛ هرکدام هم متناسب با 
سهمشان در سود کسب    وکار سهیم اند. کسب    وکار 
شخصی شما، مشابه بیشتر کسب         وکارهای شراکتی 
کوچک، مانند برخی از مغازه ها، رستوران ها و پیمانکاران 

است. 
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بیشتر بدانیم
چگونه یک فعالیت شراکتی راه اندازی کنیم؟

 کسب وکارهای شراکتی همانند کسب و کارهای شخصی بسیار آسان راه اندازی می شوند؛ 
گام های اولیه راه اندازی آنها کاماًل مشابه کسب وکار شخصی است، از جمله ثبت اسم، اخذ 
پروانه ها و مجوزها و... . البته گامی اضافی دارد و آن هم نگارش قرارداد شراکت بین افراد است. 
 در قراردادهای شراکت بین افراد، مواردی از جمله محدودۀ اختیارات و وظایف افراد، نحوۀ 
تقسیم سود یا زیان، حل اختالفات بین آنها، تصمیم گیری در مورد انحالل و... مطرح می شود. 
اگرچه برای وجود این قرارداد، الزامی قانونی وجود ندارد؛ ولی از جهت روشن شدن حقوق و 
تکالیف شرکا، به داشتن آن توصیه می شود؛ ضمن اینکه در صورت ثبت رسمی قرارداد، عمل 

به محتوای آن الزام قانونی پیدا می کند.

فعالیت فردی در کالس
با توجه به جدول زیر شما چه نکات دیگری می توانید به این دو ستون اضافه کنید؟ چرا؟

معایب کسب وکار شراکتیمزایای کسب وکار شراکتی

افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی راه اندازی نسبتًا آسان
با وکیل

مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاویدسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر

آزادی عمل محدود تر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل لزوم تقسیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی ها
توافق شرکا
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نوع سوم: شرکت
تصور کنید که مدتی کسب وکار تدریس شخصی یا شراکتی را راه اندازی می کنید و بسیار موفق هستید؛ اما 
افق های بزرگ تری را می بینید و فرصت هایی برای کسب سود بیشتر. برای ایجاد ارتباط با دانش آموزان و معلمان 
خصوصی در سراسر کشور، باید چندین کارمند استخدام کنید و تبلیغات وسیع تری انجام دهید و سایت قوی تر و 
حتی دفتر کاری بزرگ تر می خواهید که همگی نیازمند پول است. حرکت ُکند و تدریجی، اگرچه رشد آهسته ای 
برای شما به همراه دارد ولی باید عمل رقبا را هم در نظر بگیرید؛ از اینجا به بعد به حرکتی انفجاری نیاز دارید 

که با کسب     وکار شخصی و شراکتی سازگار نیست؛ شما باید یک شرکت ثبت کنید.
پیچیده ترین نوع کسب وکار شرکت است. شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد؛ به این 
معنی که قانون با یک شرکت، مشابه با یک فرد و یا انسان رفتار می کند. شرکت ها حقوق و تعهدات خاصی 
دارند؛ دقیقاً همانند آنچه که انسان ها انجام می دهند. برای مثال، یک شرکت می تواند دارایی  داشته باشد، با دیگر 

شرکت ها یا افراد وارد قرارداد شود و حتی علیه آنها شکایت کند و مورد شکایت قرار بگیرد. 
دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود و هر کس با خرید سهام شرکت به سهام دار آن تبدیل 
می شود که به اندازه سهمش  مالکیت نسبی آن را دارد و در منافع و مسئولیت ها به همان اندازه سهیم است. 
سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارندۀ آن، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و در 
سود و زیان آن، شریک است؛ مثاًل اگر دارایی شرکتی به 100،000 سهم تقسیم شده باشد، سرمایه گذاری که 

10،000 سهم آن را خریداری می کند، مالک 10 درصد شرکت است. 

درس زندگی

عاقل باش!
از یکی از دوستانم شنیدم که با کسی شریک شده اما نه کار مشترک و مشخصی در میان 
است و نه مسئولیت و وظایف افراد در آن کار معلوم است. آنها با هم قرار بسته اند که 
هرکدامشان هر کاری کرد، درآخر ماه درآمد به دست آمده را روی هم بریزند و تقسیم کنند. 
به نظرم آمد، یک جای کار می لنگد. مسئله را با معلمم در میان گذاشتم. گفت به آنها بگو 
دیر یا زود کارتان به اختالف و دعوا می کشد. هر کار مشترکی باید حساب وکتاب داشته 
باشد. از قبل باید بدانیم چه کاری انجام می دهیم؛ چقدر سرمایه می گذاریم؛ سهم هرکدام 
از شرکا در سرمایه چقدر است و هر کدام از شرکا دقیقاً چه مسئولیتی دارند. به همین دلیل، 

کارهای بی حساب وکتاب، مثل قماربازی و بخت آزمایی، آخر و عاقبت ندارد.

التَأُکلوا أَموالَُکم بَیَنُکم بِالْباِطِل                                                     )سورۀ نساء، آیه 29(
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فعالیت خارج از کالس
دربارۀ تفاوت انواع شرکت ها تحقیق کنید.

دربارۀ تفاوت انواع شرکت های سهامی عام و 
خاص، شرکت های تعاونی و شرکت های با 
مسئولیت محدود تحقیق کنید و نتیجه را در 

کالس ارائه دهید.

ایجاد یک شرکت

ایجاد یک شرکت به ویژه یک شرکت 
سهامی، پرهزینه  ترین نوع کسب وکار 
است؛ زیرا شرکت سهامی از پول دیگران 
برای راه اندازی کارش استفاده می کند. 
دولت برای شرکت ها قوانینی دارد تا به 
سرمایه گذاران اطمینان بدهد و کمک کند 

تا فریب نخورند. پذیرش و عمل به چنین قوانینی زمان بر و پرهزینه است و به مشاوره های حقوقی نیاز دارد.
برای تشکیل شرکت، ممکن است به وکیل نیاز داشته باشید تا شما را برای تکمیل اساسنامه شرکت و سایر 
اسناد مورد نیاز کمک کند. اساسنامه شرکت باید بیان کند که شرکت برای چه کسب    وکاری تشکیل شده است؛ 
سهام آن چه میزان است و چگونه تقسیم و فروخته می شود؛ چگونه شرکت سرمایه اولیۀ خود را تأمین می کند 
و چگونه سود و زیان تقسیم می شود؛ سهام داران چه حقوق و مسئولیت هایی در شرکت دارند؛ شرکت چگونه 

منحل می شود و... .

فعالیت فردی در کالس
ساختار و شیوۀ تصمیم گیری در شرکت سهامی را تحلیل کنید.

با کمک معلم خود و مراجعه به قانون تجارت، ساختار سازمانی شرکت سهامی را تحلیل کنید.
سهام داران

هیئت مدیره

رئیس هیئت 
مدیره

مدیرعامل

مدیر مالیمدیر امور اداریمدیر روابط عمومیمدیر اجرایی مدیر برنامه ریزی
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فعالیت فردی در کالس
با توجه به جدول زیر شما چه نکات دیگری می توانید به این دو ستون اضافه کنید؟ چرا؟

معایب ایجاد شرکتمزایای ایجاد شرکت

بدهی  و  )ضرر  سهام داران  برای  محدود  مسئولیت 
هزینه های راه اندازی باالترسهام داران محدود به میزان سهام(

امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی )از طریق 
نیز  و  آنها  سرمایة  افزایش  یا  سهام داران  افزایش 

وام های بانکی(
تأخیر در تصمیم گیری

امکان رقابت باالتر)به دلیل مقیاس تولید باال، امکان 
سرمایه گذاری بیشتر و قیمت پایین تر نسبت به رقبا(

پیچیدگی ها در رابطه مدیریت و مالکیت و موفقیت های 
غیرفردی

تخصص گرایی بیشتر )امکان جذب افراد توانمندتر 
تقسیم سود به تناسب مالکیت سهامدر زمینه های تخصصی و ویژه(

مالیات بر سود شرکت عالوه بر مالیات بر درآمد

قوانین پیچیده تر و گزارش دهی  بیشتر

درس زندگی

من آب خنک میل ندارم؛ ممنون!
گفتم: ولی قرار بود یک کسب   وکار پدر و مادردار راه بیندازد. حاال مگر چه کار کرده؟ گفتند: 
اول جذب یکی از شرکت های هرمی که وعده سوددهی باالیی داده بود، می شود و بعد هم 
پول های بقیه را به اسم سرمایه گذاری در این شرکت جمع می کند. گفتم: بله، از من هم 
پول زیادی گرفته بود. خب بعد؟ گفتند: پول ها را به سلسله مراتب باالتر از خودش تحویل 
می داده و از آنها سود زیادی تحویل می گرفته است. گفتم: آنها با این پول ها چه می کردند، 
گفتند: آنها هم یا پول ها را به کسانی قرض می دادند و از آنها بهره اش را می گرفتند یا با 
آن خریدوفروش های غیرقانونی انجام می دادند. بعد هم که حسابی کیسه شان را پر کرده 
بودند، متواری شدند و این آقا مانده با جمعیتی از طلبکارها. پرسیدم: چند سال باید آب خنک 
بخورد؟ جوابی به من ندادند. دوباره پرسیدم: حاال می توانم او را ببینم. گفتند: نه، وقت مالقات 

تمام شده است.

ثِْم وَ  الُْعْدواِن                          )سورۀ مائده، آیه 2( َوتَعاَونُوا َعلَی الْبِِرّ َوالَتّْقوی� َوال تَعاَونوا َعلَی اْلِ
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نوع چهارم: تعاونی ها
تعاونی کسب وکاری است که با هدف تأمین نیازمندی های اعضا تشکیل  
می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آنها کمک می کند. در تعاونی تولید، 
تعدادی تولیدکننده جهت بهره مندی از مزایای فعالیت های اقتصادی با مقیاس 
بزرگ،  گرد هم می آیند و با اقدامات جمعی منفعت خود را بیشینه می کنند؛ 
مثاًل تعاونی کشاورزی را عده ای  از کشاورزان تشکیل می دهند تا برای تهیۀ 
بذر مرغوب و تهیۀ سموم و کود و نیز امکان بازاریابی، تبلیغات جمعی و ایجاد 

زنجیرۀ توزیع به آنها کمک کند. 
تعاونی ها مراحل راه اندازی کم و بیش مشابهی با شرکت ها دارند؛ اما نحوۀ اداره آنها براساس هر نفر، یک رأی 
است؛ یعنی هر کدام از اعضا صرِف نظر از اینکه چقدر از سرمایۀ تعاونی را تأمین کرده باشد، یک رأی خواهد 

داشت. اما توزیع سود احتمالی در پایان دوره به نسبت سرمایۀ هر عضو است.

نوع پنجم: مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه 
یکی از انواع شرکت ها، مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه 
هستند. یک مؤسسه غیرانتفاعی نهادی قانونی است که 
برای انجام مأموریتی غیرسودآور، یعنی با هدفی غیرتجاری 
شکل گرفته است. این مأموریت ها اغلب زمینه هایی انسانی 
و اجتماعی دارند؛ مانند امور خیریه، آموزش، توسعۀ علمی 
و دینی، بهداشت و سالمت و... . محدودۀ عمل آنها گاهی 

محلی و گاهی ملی و حتی جهانی است. 

فعالیت گروهی در کالس
کالس را به گروه های چهار نفره تقسیم کنید و هر گروه مسئول بررسی یکی از کسب     و کارهای 
زیر شود )ممکن است به صورت هم زمان دو یا چند گروه یک کسب    و کار را بررسی کنند که 

به نظر بهتر نیز است( آنچه در هر کسب    و کار باید بررسی شود، این است:
1ـ مزایا و معایب کسب    و کار گروه خود را درصورتی که فردی، شراکتی، شرکتی و یا تعاونی 

بود، بررسی کنید.
2ـ پس از بررسی همه جانبه کسب    و کار خود بگویید که گروه شما به عنوان یک مشاور اقتصادی 

کدام یک از سازمان های تولید را برای این کسب    و کار توصیه می کند؟ چرا؟ 
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 ایدۀ کسب و کار شماره 1 
شما در یک شهر کوچک ساکنید. دست بر قضا وزارت راه و شهرسازی از کنار شهر شما یک 
اتوبان بسیار خوب تأسیس می کند که پیش بینی می شود ترافیک سنگینی در آن ایجاد شود. در 
اطراف شهر شما هم هیچ روستا و آبادی و شهر دیگری نیست. این فکر به ذهنتان می رسد که 
با کسب اجازه از وزارت خانه، یک مجتمع تفریحی در کنار جاده تأسیس کنید )مالکیت زمین های 

اطراف جاده در اختیار چند تن از اهالی شهر شماست(.

 ایدۀ کسب و کار شماره 2
شما در یک روستای بسیار خوش آب و هوای کوهستانی زندگی می کنید. بیشتر اهالی روستا 
گله های گوسفند دارند و به چوپانی مشغول اند. از طرفی مراتع اطراف روستای شما به خاطر 
شرایط اقلیمی بسیار مستعد کشت گیاهان دارویی است )و بسیاری از این گیاهان حتی به صورت 

خودرو در این منطقه سبز می شوند(.
این ایده به ذهنتان می رسد که با هم سن و ساالن خودتان به اهالی روستا اعالم کنید که مسئولیت 
صحرا بردن همۀ گوسفندان را به عهده می گیرید و هر روز سه نفر از دوستانتان همه گوسفندان 

را به مرتع ببرند و بقیه نیز به تکثیر گیاهان دارویی بپردازند.

 ایدۀ کسب و کار شماره 3
در منطقۀ شما هندوانه بسیاری کشت می شود؛ اما به دلیل نبودن جاده یا کمبود ماشین های 
یخچال دار و ... هر ساله این هندوانه ها، در مزارع از بین می روند. این ایده به ذهنتان می رسد که 
هندوانه ها را فراوری کنید تا مشکل نگهداری و انتقال آنها حل شود. تبدیل هندوانه به هندوانۀ 
خشک و یا تهیۀ کنستانتره )پودر( بهترین راه حل است. از طرفی نمی شود این کار را با هندوانه 
کرد، چون خشک کردن و پودر کردن میوه یک فرایند گرمایی است و هندوانه در دمای باال از 
بین می رود. در اخبار می شنوید که یک شرکت دانش بنیان شیرازی دستگاهی را ساخته که به 

جای گرما دادن، از طریق انجماد، میوه ها را خشک می کند.

 ایدۀ کسب و کار شماره 4 
شما و گروه دوستانتان به خاطر تالش های درسی فراوانی که داشته اید، در بسیاری از موضوعات 
درسی سرآمد شده اید. این ایده به ذهنتان می رسد که یک شبکۀ تدریس خصوصی فعال در 

منطقۀ خود تأسیس کنید.
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برای تفکر و تمرین
1ـ برای هر کدام از موارد زیر چه نوع کسب       و کاری )شخصی، شراکتی، شرکتی، غیرانتفاعی و 

تعاونی( را پیشنهاد می دهید؟ مزایا یا معایب آن چیست؟
 حفاظت از دارایی های شخصی

 دریافت پاداش مستقیم تالش ها
 الزامات گزارش دهی بیشتر
 عدم تقسیم سود با دیگری

 رفع مشکل تأمین سرمایۀ الزم برای شروع کسب       و کار جدید
 راه اندازی آسان و آزادی عمل زیاد

2ـ برای هریک از موارد زیر چه نوع کسب       و کار )سازمان تولید( را توصیه می کنید؟
 شرکتی جدید می خواهد مجموعه فروشگاه زنجیره ای از مواد غذایی سالم راه اندازی کند.

 یکی از دانش آموختگان آشپزی می خواهد رستوران های زنجیره ای افتتاح کند.
 نویسنده ای تصمیم می گیرد ادامۀ آخرین کتاب پرفروش خود را بنویسد.

 گروهی از دوستان تصیم می گیرند کسب    و کاری بدون عبور از فرایندهای قانونی طوالنی 
آغاز کنند.

 گروهی از کشاورزان می خواهند برای خرید کود، دانه و سایر مواد مرتبط به صورت عمده هزینه 
کنند و هزینه را در بین اعضا تقسیم کنند.

 گروهی از مهندسان جوان تصمیم گرفته اند لوازم خانگی با کیفیت باال تولید کنند.

3ـ به نظر شما آقای محمدی )پدر امیرعلی و ستایش( سازمان تولید خود را باید بر چه مبنایی 
ترتیب بدهد تا از مشکالت فراوان مالی بیرون بیاید؟ آیا شما به او توصیه می کنید با شرایط 

موجود یک مؤسسۀ خیریه نیز برای کارگرانش ایجاد کند؟ دلیل شما چیست؟

تحلیل کنید
 هر کدام از انواع کسب       وکارهای شخصی و شراکتی و شرکتی و تعاونی و غیرانتفاعی، چه 

مزایا و معایبی دارد؟
 با توجه به ویژگی های شخصیتی خود و دوستانتان، کدام یک از انواع کسب       وکارها)سازمان 

تولید( را برای فعالیت اقتصادی ترجیح می دهید؟
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 موقعیت 

امیرعلی چند روزی بود که شدیداً کالفه شده بود. حرف های ستایش راجع به اشتباه پدر در خرید 
سهم مهندس و ماجرای سود ده بودن کارگاه را نمی توانست با حرف های تأثیرگذار پدر در آن شب 
جمع کند. تنها نتیجۀ معقولی که می توانست بگیرد این بود که پدر تمام ماجرا را به همه نگفته 

است و این موضوع او را بیشتر عصبانی و کالفه می کرد. 
شب که در حال بازگشت از مسجد بود، طبق روال همیشه مسیرش را کج کرد تا خرید های خانه 
را هم انجام دهد؛ ماست و نعنا و کشمش. همین که خواست وارد مغازه شود، چشمش افتاد به پدر 
که ظاهراً آن شب زودتر از همیشه برگشته بود و خودش خرید های شام را داشت انجام می داد. 
با خودش فکر کرد که االن موقعیت خوبی است تا به پدر بگوید که او فهمیده ماجرا از چه قرار 

است. برای همین منتظر شد تا پدرش از مغازه بیرون بیاید.
پدر: إ، سالم بابا، تو اینجا چی کار می کنی؟ مگه مامان بهت نگفت که من دارم میام؟

امیرعلی )با سردی و ناراحتی(: مسجد بودم، درضمن من که موبایل ندارم که مامان بهم خبر بدن!
پدر: چی شده؟ چرا این قدر توی خودتی؟ با بچه ها حرفت شده یا دوباره یاد سفارشات افتادی، 

لپ تاپ، موبایل و ... .
امیرعلی که انگار این حرف ها بیشتر اذیتش می کرد، این بار با ناراحتی بیشتر گفت: نه بابا! کدوم 

سفارش؟ من با دوستام هم مشکلی ندارم.
پدر: پس نکنه از دست من ناراحتی که چرا زود برگشتم خونه؟

امیرعلی ایستاد و کیسه های خرید را از دست پدر گرفت و رو به پدر گفت: می شه باهم دو کالم 
مردونه صحبت کنیم؟

پدر )با لبخند(: اوه اوه، چه خطرناک! چه دل ُپری! بله من درخدمتم، کجا بشینیم که راحت بتونیم 
حرف بزنیم؟

اصول انتخاب درست
درس سوم
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امیرعلی: دم در خونه توی ماشین!
پدر: بریم.

وقتی هردو سوار ماشین شدند، امیرعلی شروع کرد:
من همیشه از اینکه شما منو ستایش رو بچه حساب می کنین ناراحت می شدم و دوست داشتم که 
به شما نشون بدم که دارین اشتباه می کنین. ما دیگه بچه نیستیم بابای من! چند روز پیش توی 
کاغذایی که شما برای چرک نویس آورده بودین خونه، فهرست درآمد و مخارج کارگاهتون رو دیدم! 
خودم یک بار از اول نشستم و حساب کردم و دیدم کارگاه زیان ده که نیست هیچ، سود هم می ده، 
اما شما اون شب یه جوری گفتین توی پرداخت حقوق و این جور چیزا موندین که من با خودم 
گفتم بابا ورشکست شده. فهمیدم همۀ این حرفا رو زدین تا از زیر بار قولتون شونه خالی کنین!

پدر: عجب! پس داستان اینه که حضرت واال دوسه روزه با من سر سنگین شدن؟ نکنه خواهرت 
رو هم تو؟ 

امیرعلی که از این حرف پدر دلگیر شده بود، گفت: اون خودش عاقله و اگه از دستتون عصبانیه، 
انتخاب خودشه. تازه ستایش خودش هم کشف کرده که شما تصمیم گیری هاتون توی کارگاه 

درست نبوده!
پدر: ماجرا داره جالب می شه! ببینم حرف دیگه ای هم هست؟

امیرعلی: فعاًل نه!
پدر که دیگر نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد، گفت: خب اگه اجازه بدین بریم توی خونه 

برات توضیح بدم که خواهرتم بشنوه!
امیرعلی: چرا می خندی بابا؟ من دارم جدی باهاتون صحبت می کنم! من از دست شما ناراحتم! 

درضمن اگه این »توضیح می دم« مثل همۀ توضیح می دم های قبلی باشه من واقعاً دیگه ... .
پدر: نه پسرم! برای اینکه عصبانیتت کمتر بشه بهت بگم که تو هزینه های پنهان رو محاسبه 
نکردی. حاال بیا بریم تو، لباسامونو عوض کنیم تا کامل روشنت کنم. اتفاقاً دوست دارم برات 

توضیح بدم و حس می کنم که دیگه این چیزا رو می شه به تو و خواهرت گفت.

گفت وگو در کالس
1ـ به نظر شما ، آیا مالک های انتخاب، فردی است یا اینکه اصول و قوانین مشترکی بر آن 

حاکم است؟
2ـ در تصمیم گیری های اقتصادی چه موضوعاتی را باید در نظر گرفت؟ آیا مالک فقط لیست 

هزینه و فایده های آشکار است؟
3ـ منظور آقای محمدی از هزینه های پنهان چیست؟
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نقشه راه
به طور معمول انسان در هر لحظه از زندگی خود گزینه های متعددی دارد که باید از میان آنها یکی را انتخاب 
کند. در تصمیم گیری های منطقی، افراد هزینه ها و منافع گزینه های مختلف را باهم مقایسه و بهترین آنها را 
انتخاب می کنند. اما این انتخاب منطقی در برخی موارد سخت و پیچیده می شود و جنبه های گوناگونی پیدا 

می کند. ما در این درس می خواهیم: 
 بیاموزیم هزینه ها و منافع انتخاب های خود را باهم مقایسه کنیم؛

 بیاموزیم در انتخاب ها و تصمیم های خود، هزینه های فرصت، منابع کمیاب، هزینه های دررفته و قید بودجه 
را درنظر بگیریم.

طرح مسئله
شاید کمی عجیب باشد که برخی از رانندگان خودرو، به ویژه آنهایی که مشکل اضافه وزن دارند، با دیدن 
کسانی که پیاده روی می کنند، حسرت می خورند و آرزو می کنند که کاش جای آنها بودند و آنها هم می توانستند  
از پیاده روی لذت ببرند.اما نکته اینجاست که اگر آنها واقعاً به این کار تمایل داشته اند، پس چرا پیاده روی نمی کنند؟ 
چرا آنها کاری را انتخاب کرده اند که در انجام آن رضایت کمتری دارند؟ شاید توضیحش این باشد که آنها اگرچه 
از پیاده روی لذت می برند اما به نظرشان آنچه که باید در مقابل آن از دست بدهند، بسیار با ارزش تر از پیاده روی 
کردن است. پیاده روی اگرچه ممکن است بدون هزینه باشد، ولی هیچ گاه بدون »هزینۀ فرصت« نیست. زمانی 
که صرف پیاده روی می شود، می تواند صرف پول درآوردن، رفتن به مدرسه یا تکمیل کارهای مهم دیگری شود. 
تصمیمات عاقالنه از مقایسۀ هزینه ها و منافع در هر انتخاب به وجود می آید. در این درس نگاه دقیق تری به نحوۀ 
ارزیابی هزینه ها و منافع خواهیم کرد. شما باید قبل از هر تصمیمی در انتخاب کسب و کار، اصولی را رعایت کنید.

اصل اول: هزینۀ فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید!
سینما رفتن برای شما چه هزینه هایی دارد؟ ممکن است بگویید که هزینۀ آن پولی است که برای بلیت پرداخت 
می شود. اگر قیمت بلیت ده هزار تومان باشد، این هزینۀ رفتن به سینماست. اما دانش اقتصاد از مفهوم کامل تری 
برای تفکر دربارۀ هزینه ها استفاده می کند که »هزینۀ فرصت« نام دارد. هزینۀ فرصت یک انتخاب، ارزش 
بهترین گزینۀ بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب از دست داده اید. پس هزینۀ فرصت سینما رفتن چیست؟ 
ده هزار تومان قیمت بلیت، تنها بخشی از هزینه هاست. اگر شما برای بلیت سینما پول داده اید، ده هزار تومان 
برای چیزهای دیگر کم خواهید داشت. عالوه بر پول، سینما بخشی از زمان کمیاب شما را هم گرفته است؛ 
چراکه اگر شما به سینما نمی رفتید می توانستید زمان و پولتان را برای چیزهای دیگری صرف کنید. کاری که 
برای سینما رفتن از آن صرف نظر کرده اید، هزینۀ فرصت انتخاب شماست. برای اینکه موضوع روشن تر شود 
ببینید اگر به سینما نروید، قصد داشتید چه کار دیگری انجام دهید؟ آیا مایلید با دوستتان به بازار بروید؟ بسکتبال 

بازی کنید؟ مطالعه کنید؟
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اگر سینما را کنار بگذارید، بهترین گزینه از بین دیگر گزینه ها چیست؟ مثاًل فرض کنید بهترین گزینۀ بعدی 
بسکتبال بازی کردن است. پس در طول مدتی که شما در حال دیدن فیلم هستید، باید بسکتبال بازی کردن را 
رها کنید. شما در واقع رفتن به بازار یا مطالعه را رها نمی کنید؛ زیرا حتی اگر به سینما هم نمی رفتید، گزینه بعدی 
شما نبودند، بلکه بسکتبال بازی کردن بخشی از هزینۀ فرصت سینما رفتن شماست. بخش دیگر پولی است که 

شما برای بلیت پرداخت می کنید.
ممکن است از خودتان بپرسید چرا مجبورم بین سینما رفتن و بسکتبال بازی کردن، یکی را انتخاب کنم؟ جواب 
این پرسش ساده است: چون زمان یا پول شما »کمیاب« است. پول یکی از امکانات کمیاب شماست. با یک 
مقدار مشخص از پول، نمی توانید هر چیزی را بخرید. وقت و زمان هم از داشته های کمیاب شماست. هر کاری 
مثل خوابیدن، غذا خوردن، مطالعه، تفریح، وب گردی در اینترنت و کارهای دیگری که به آن عالقه دارید همگی 

به زمان نیاز دارند و انجام هر کدام از آنها در زمان مشخص به معنای عدم امکان انجام بقیه است.
به دلیل وجود کمیابی در امکانات و داشته ها، همیشه باید بین گزینه های انتخاب، » بده ـ  بستان« کرد. بدهـ   بستان 
یعنی چیزی را رها می کنید تا چیز دیگری را به دست آورید؛ مثاًل فرض کنید 100 هزار تومان پول برای خرج کردن 
دارید؛ با این پول می توانید وسایل الزم برای ساخت ربات امدادگر را تهیه کنید تا در مسابقات رباتیک مدرسه 
شرکت کنید؛ البته می خواهید یک جفت قناری زیبا هم بخرید یا حتی یک آکواریوم کوچک برای خودتان دست 
و پا کنید؛ لباس های ورزشی جدیدی نیز آمده که خیلی از بچه های مدرسه خریده اند و از خرید آن هم بدتان 
نمی آید! اگر پولتان را برای هر کدام از این موارد خرج کنید، برای گزینه های دیگر چیزی باقی نمی ماند. اگر پول 
کمیاب نبود، می توانستید به جای آکواریوم کوچک یک آکواریوم بزرگ آب شور بخرید یا اینکه هر روز با یک 
لباس ورزشی جدید به مدرسه بروید؛ اما پول کمیاب است و نمی شود همه چیز را با هم داشت. به همین دلیل 

باید بین گزینه های انتخاب، بده  ـ  بستان کرد؛ یعنی یکی را گرفت و مابقی را رها کرد.

اصل دوم: منابع کمیاب خود را شناسایی کنید!
برای تولید کاالها و خدمات، باید به سراغ منابع کمیاب برویم. منابع کمیاب تولید، اولین امکانات ما برای تولید کاالها 
و خدمات هستند و می توان آنها را عوامل تولید نیز دانست. منابع گاهی طبیعی اند، مثل چوبی که نجار روی آن کار 
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می کند یا دانه گندمی که کشاورز آن را در زمین می کارد؛ گاهی انسانی اند، مثل نیروی کاری که در کارگاه مشغول به 
کار است و گاهی منابع تولید، سرمایه های مالی اند؛ مثل پولی که شخص برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی درنظر 
گرفته است؛ اما بسیار اتفاق می افتد که در جایی همۀ عوامل تولید وجود دارد و نیاز یا خواسته برآورده نشده ای هم 
هست، ولی کارآفرینی که آن کسب و کار را راه انداخته و نیاز مورد نظر را پاسخ دهد، وجود ندارد؛ مثل آشپزخانه ای 
که پر از مواد غذایی است ولی آشپزی که آنها را باهم ترکیب و یک غذای لذیذ تهیه کند، وجود ندارد! کارآفرینی 
تمایل افراد به سازماندهی و عملیاتی کردن کسب و کارهای جدید با پذیرش خطر عدم موفقیت است. کارآفرینان 
در جست وجوی فعالیت های سودآور، عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه ها و منابع طبیعی را گرد هم می آورند تا 

با تولید کاالها و خدمات، نیازها و خواسته های دیگران را برآورده کنند و از این محل کسب درآمد نمایند. 
عالوه بر انتخاب های شخصی، دانش اقتصاد با انتخاب های اجتماعی نیز مواجه است. اجتماع نیز امکانات، 
ـ  بستان روبه روست. تا به حال دیدیم که برای برآورده ساختن  منابع و داشته های کمیابی دارد و با انتخاب و بده 
بعضی از نیازها و خواسته هایمان، باید از منابع برای تولید کاال و خدمات استفاده کنیم. هرچه منابع بیشتری 
داشته باشیم، کاالها و خدمات بیشتری می توانیم تولید کنیم. متأسفانه نمی توانیم عصای جادویی را تکان 
دهیم و منابعی را خلق کنیم. به جای آن، ما به منابع در دسترس محدود شده ایم. در هر نقطه از زمان، هر 
کشور مقدار معینی از نیروی کار، زمین قابل بهره برداری، سرمایۀ انسانی و فیزیکی و تعدادی کارآفرین دارد. 
کشورها، مانند مردم، با کمیابی منابع روبه رو هستند. کمیابی منابع هر جامعه را با مبادله مواجه می  سازد. اگرمنابع 
بیشتری برای تولید یک کاال و خدمات اختصاص داده شود، منابع کمتری برای تولید کاال و خدمات دیگر باقی 
می ماند. برای ساختن دوچرخۀ بیشتر، کارخانۀ الستیک بیشتری به منظور تولید چرخ، فلز بیشتری برای اسکلت 
دوچرخه و زمین بیشتری برای سالن های کارخانه الزم است. همچنین نیاز بیشتری به سرمایه برای ساختن 
ماشین آالت سازندۀ اسکلت و قطعات دوچرخه، نیروی کار برای سر هم کردن و فروش دوچرخه و کارآفرین 
برای راه اندازی شغل دوچرخه سازی خواهیم داشت. منابعی که در کارخانۀ دوچرخه سازی استفاده می شود، نیازمند 
استفاده از تولیدات چیزهای دیگر مثل رایانه ها و خودروها هم هستند. پس تصمیم برای داشتن دوچرخه بیشتر 
به معنای از دست دادن چیزهای دیگر است. حتی اگر یک کشور کاالهایی را از دیگر کشورها بخرد، هنوز با 
کمیابی و مبادله مواجه است. تصور کنید که شما یک دوچرخه را که ساخت کشور چین است خریداری می کنید. 

برای ساخت این دوچرخه از منابع چینی به جای منابع ایرانی استفاده شده است.
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فعالیت گروهی در کالس
محاسبۀ هزینه فرصت و منابع کمیاب

در فعالیت گروهی درس قبل، گروه شما یکی از ایده های کسب     و کار را بررسی کرد. اکنون با 
گروه خود سعی کنید منابعی را که برای راه اندازی این کسب و کار در اختیار دارید، فهرست کنید 
و همچنین هزینۀ فرصت آن را  البته به صورت حدودی محاسبه کنید. لطفاً در پایان بررسی، هر 

گروه نتایج خود را بر روی تختۀ کالس بنویسد.
برای رسیدن به نتیجه، سؤاالت زیر را مدنظر قرار دهید:

 منابع طبیعی، سرمایه )اعم از پول و تجهیزات و ساختمان و...(، نیروی انسانی مورد نیازتان و 
هزینه تأمین آنها چقدر است؟

 شما به عنوان کارآفرین چگونه می توانید این منابع را در کنار یکدیگر سازماندهی کنید و به 
یک شیوۀ نو در این کسب و کار دست یابید؟

 اگر این شرکت یا تعاونی را تأسیس نکنیم، چه کار دیگری می توانیم انجام دهیم؟ سود این 
کار دیگر چقدر است؟

 منابع کمیاب ما برای تأسیس شرکت چیست؟ اگر کار دیگری انجام دهیم، چقدر از منابع ما 
کم )یا زیاد( می آید؟

اصل سوم: قید بودجه خود را ترسیم کنید!
وقتی شما مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن دارید، در این حالت می گوییم شما یک قید بودجه 

ـ بستان کنید. دارید. به دلیل اینکه بودجه تان محدود است، شما مجبورید بین گزینه های خود بده 
فرض کنید شما 25 هزار تومان برای صرف ناهار پول دارید. در شکل زیر نحوۀ انتخاب بین بیسکویت و شکالت 
را بررسی کنید. هر نقطه بر روی نمودار خط بودجه نشان دهندۀ مقدار بیسکویت و شکالتی است که با 25 هزار 
ـ بستان بین نقاط الف و ب چگونه است؟ اگر از نقطۀ الف به ب یا بالعکس حرکت  تومان می توان خرید. بده 

کنیم، چه تغییری در مقدار انتخاب شده از هریک از این دو کاال روی می دهد؟

خط بودجه

تعداد شکالت
)هر کدام 2500 تومان(

تعداد بیسکویت
)هر کدام 5000 تومان(

الف

ب
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اصل چهارم: هزینه های در رفته را فراموش کنید!
فرض کنید دوستتان دربارۀ رفتن به تئاتر با شما گفت وگو می کند. 
قیمت بلیت برای هر نفر ده هزار تومان است. وقتی که برنامه 
شروع می شود، شما و دوستتان از آن خوشتان نمی آید. اگر برنامه 
را ترک کنید می توانید بلیت فیلم تهیه کنید و وقت باقی مانده را 
به تماشای فیلم بگذرانید. قیمت بلیت سینما هشت هزار تومان 

است. هزینۀ فرصت رفتن به سینما چیست؟ هزینه هایی را که اکنون دیگر غیرقابل اجتناب اند و قابل برگشت 
نیستند، )مثل ده هزار تومانی که برای نمایش پرداخت کرده اید(، فراموش کنید. هزینه فرصت سینما رفتن آن 
چیزی است که هنگام رفتن از تئاتر به سینما باید از دست بدهید که شامل هشت هزار تومان برای پرداخت پول 
بلیت سینماست، و نه ده هزار تومانی که برای تئاتر پرداخت کردید. آن ده هزار تومان رفته و تمام شده است، 
چه شما به سینما بروید و چه نروید. هزینه هایی که پرداخت شده است و شما نمی توانید آن را باز گردانید »هزینۀ 

دررفته« نام دارد؛ این هزینه ها نباید تأثیری در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد. 
مفهوم هزینه های دررفته را می توانید پولی تصور کنید که به یک چاه عمیق افتاده است و دیگر قابل دسترس 
نیست. تنها هزینه ای که بر تصمیم گیریتان مؤثر است، هزینه هایی است که در زمان تصمیم گیری شما   به وجود 
می آیند. برای اینکه یک تصمیم خوب بگیرید، تشخیص تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم شما تأثیرگذارند، بسیار 
مهم اند؛ هزینه های دررفته مهم نیستند، چون دیگر رفته اند و قابل برگشت نیستند. فهمیدن اینکه هزینه ها را 
چطور ارزیابی کنیم، تنها بخشی از گرفتن یک تصمیم خوب است. باید هزینه ها در مقابل منافع سنجیده شوند.

اصل پنجم: بین هزینه ها و منافع خود، مقایسه کنید!
برای اینکه تصمیم گیری منطقی باشد باید تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنید و در نهایت به این نتیجه 
برسید که در گزینه ای که شما انتخاب کرده اید، منافع بیشتر از هزینه هاست؛ مثاًل افراد وقتی سوار خودرو می شوند 
منافع بستن کمربند ایمنی را با هزینه های آن مقایسه می کنند؛ ممکن است برخی با مقایسۀ باال بالفاصله کمربند 
ایمنی خود را ببندند و برخی دیگر در بستن کمربند ایمنی سهل انگاری کنند! البته همیشه مقایسۀ هزینه ها و 

منافع بر اساس اطالعاتی که از آنها داریم، انجام می گیرد. 
مقایسه منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است. اما بهترین رویکرد به نوع تصمیم شما بستگی دارد. 
دو نوع گسترده از انواع تصمیمات وجود دارد. اولین دسته به یک انتخاب از میان گزینه های مختلف می پردازد و 
دستۀ دیگر به انتخاب چه مقدار از هر چیز اشاره می کند؛ مثالً  گاهی اوقات گزینه های تصمیم ما این است که 
مطالعه کنیم یا به گردش برویم و گاهی نیز دربارۀ میزان مطالعه یا مدت زمان گردش در حال تصمیم گیری هستیم.
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فعالیت فردی در کالس
کدام خودرو؟

فرض کنید پدرتان می خواهد از بین سه خودرو جدول زیر یکی را برای خرید انتخاب کند. ستون 
دوم به ارزش گذاری ذهنی بر اساس معیارهای واقعی مثل نیاز، کیفیت، کارکردها، هویت، زیبایی 
و... اشاره دارد. ستون سوم، مربوط به منافع داشتن آن خودرو است که به صورت عددی درآمده 
و مقداری است که خرید آن برای شما می ارزد و ستون چهارم قیمت آن در بازار است. به نظر 

شما کدام یک ارزش خرید باالتری دارد؟

خودرو
ارزش  گذاری 

ذهنی
منافع خودرو 

)به میلیون تومان(
هزینه خودرو 

)به میلیون تومان(

منفعت خالص 
)=منافع ـ هزینه( 
)به میلیون تومان(

20ـ100120عالی

706010خوب

60555مناسب

زمانی که شما به جایی برای تعطیالت سفر می کنید، مجبورید تا انتخاب کنید که چند روز می خواهید آنجا 
بمانید. زمانی که به مغازۀ شیرینی فروشی می روید، باید تصمیم بگیرید چقدر شیرینی بخرید. به طور مشابه، 
شرکت ها هم مجبور هستند تا دربارۀ چیزهایی مثل اینکه چقدر تولید کنند یا چه تعداد نیروی کار استخدام 

کنند، تصمیم بگیرند.
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فعالیت فردی در کالس
چند الستیک؟

اکنون فرض کنید که می خواهید خودرویتان را بفروشید. الستیک های آن فرسوده اند اما میزان 
فرسودگیشان با هم یکسان نیستند. تعویض هر کدام هم اثر متفاوتی بر درآمد فروش خودرو 
خواهد داشت. بر اساس جدول زیر فکرکنید و بگویید که چند الستیک را باید قبل از فروش 

خودرو تعویض کنید؟

الستیک تعویض شده
منفعت

)به هزار تومان(
هزینه

)به هزار تومان(
منفعت خالص

)به هزار تومان(

1200100100. الستیک در بدترین شرایط

215010050. الستیک در شرایط بد

10ـ390100. الستیک در شرایط خوب

90ـ410100. الستیک در بهترین شرایط

چرا برخی مردم تصمیمات غیرمنطقی می گیرند؟ 
فرض کنید قصد دارید به سینما بروید. پیش تر تصمیم گرفته اید که ذرت بو داده نخرید؛ چون هزینۀ آن از 
منفعتی که برای شما ایجاد می کند، بیشتر است. شاید می خواهید پولش را صرف چیز دیگری کنید که برایتان 
ارزش بیشتری دارد یا فکر می کنید که خوردن آن شما را تشنه می کند و آن وقت مجبورید یک بطری آب هم 
بخرید. اما بعد از ورود به سینما، به محض اینکه بوی ذرت بو داده به مشام شما می خورد، ممکن است درگیر 
قضاوتی زودگذر، آنی و از روی هوس شوید. هزینه و منفعت را فراموش کنید و ذرت بوداده را بخرید! این نمونۀ 

یک تصمیم گیری غیرمنطقی است. در اینجا نظرتان دربارۀ هزینه 
و منفعت تغییر نکرده است؛ فقط آن را به حساب نیاورده اید، 

چون گرفتار امیال و هوس های خود شده اید! 
به عنوان عالقه مند به اقتصاد و به عنوان یک تصمیم گیرنده، 
شاید برایتان مهم باشد که برخی عوامل رفتارهای غیرمنطقی 
را تشخیص دهید. در ادامه به پنج اشتباه رایج در تصمیم گیری 

اشاره می کنیم.
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 اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها
ـ وقتی که جنس 160 هزار تومانی که 50 درصد تخفیف دارد 

را بر جنس 80 هزار تومانی ترجیح دهیم!
ـ وقتی فقط به دلیل اینکه حراج یا فروش ویژه اعالم شده 

خرید می کنیم!

 توجه به هزینه های در رفته
ـ وقتی غذایی را که سفارش داده شده دوست ندارید؛ اما به خاطر 

پولی که داده اید تا آخرش می خورید!
ـ کالس بی کیفیتی را چون پول داده اید تا آخر می روید!

 بی صبری زیاد
ـ به جای صبر در تحصیل و یادگیری و بهره مندی از منافع آتی 

آن، سراغ کارهای کم ارزِش آنی می رویم!
ـ برای تأمین هزینه های مصرف فعلی، زیر بار سنگین انواع 

بدهی می رویم!

 اعتماد به نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن
ـ خوش بینی زیاد دربارۀ درآمد آینده و پس انداز کمتر برای 

نیازهای آتی
ـ سرمایه گذاری در زمینه های پرخطر، بدون آمادگی الزم

 چسبیدن به وضعیت فعلی
ـ  چسبیدن به وضعیت فعلی و پرهیز از بررسی گزینه های جدید 

ـ  فایده با رویکرد منطقی هزینه    

م!
شی

ب با
راق

م
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برای تفکر و تمرین
1ـ هر کدام از گزاره های زیر را در یکی از منابع کمیاب )منابع طبیعی، نیروی کار، سرمایه 

فیزیکی      و سرمایه انسانی( طبقه بندی کنید.

منابع کمیابگزاره

باغچة خانه که در آن سبزی کاشته اید. 

ابزارآالت باغبانی که از آنها استفاده  می کنید.

 باغبانی که برای هرس کردن درختان باغچه استخدام 
می   کنید.

علم و دانشی که در مدرسه کسب می کنید.

کود شیمیایی و آبی که برای باغچه استفاده می کنید.

زحمتی که برای نگهداری باغچه تان می کشید.

مهارتی که برای فروش بخشی از سبزیجات باغچه  به 
همسایگان به کار می گیرید.

پولی که در جیبتان است.

شهد و شکر

 باشد، همان نُه صنار )سکه( را بده!
می گویند مرد فقیری به خوابی عمیق فرورفته بود. در خواب می دید که ساعت هاست با مردی 
بخشنده در بحث و کشمکش است. مرد بخشنده می خواست نهصد دینار به او بدهد؛ ولی او 
مرد و مردانه در برابرش ایستاده بود و با سرسختی می گفت: »به کمتر از یک قران رضایت 
نمی دهم؛ این پول، صد دینارش کم است. باید یک قران کامل بدهی«. بحث آن قدر باال 
گرفت که مرد بیچاره از خواب بیدار شد. وقتی به دور و برش نگاه کرد و مرد بخشنده را 
ندید، پشیمان و ناراحت شد و دوباره چشم هایش را بست و دست هایش را پیش برد و گفت: 

»باشد! باشد! همان نه صنار )نهصد دینار( را بده!«
)فوت کوزه گری، ج1، ص 224(
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2ـ هزینۀ فرصت هر کدام از فعالیت های زیر چیست؟
 تعمیر رایانۀ شخصی

 تماشای فیلم امشب تلویزیون 
 زودتر به رخت خواب رفتن

 بازی والیبال در مدرسه
 شغل پاره وقت بعد از زمان مدرسه
 رفتن به دانشگاه بعد از دبیرستان

 اشتغال بدون ادامه تحصیل

3ـ تصمیمات زیر را تحلیل کنید:
 این لباس را به قیمت خیلی خوبی خریدم؛ زیرا در حراجی بود.

 من »برند معمولی« خریدم؛ زیرا ارزان تر از »برند معروف« بود. 
 من واقعاً آن تئاتر را دوست نداشتم، اما ترجیح دادم بمانم؛ زیرا پول زیادی برای آن داده بودم. 
 من غواصی را دوست دارم و بسیاری از دوستانم هم آن را دوست دارند. مطمئنم که می توانم 
مغازه وسایل غواصی باز کنم و پول در بیاورم. فکرمی کنم بهتر است مدرسه را ترک کنم و یک 

مغازۀ وسایل غواصی راه بیندازم. 
 تا حاال فهرست وظایف برای خودم ننوشته ام، چون فکر می کنم به وقت زیادی نیاز دارد.

4ـ در درس قبل، میزان سود )یا زیان( کارگاه آقای محمدی را محاسبه کردیم. اکنون درنظر 
بگیرید که پدر امیرعلی و ستایش می توانست به جای احداث کارگاه، در یک ادارۀ دولتی با حقوق 
ماهیانه چهار میلیون تومان، استخدام شود. با توجه به اطالعات زیر، مجدداً سود یا زیان ماهانۀ 

کارگاه را محاسبه کنید و نتیجه را در کالس به بحث بگذارید.
 خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه: 100 میلیون تومان

 پول آب ، برق ، گاز، عوارض شهرداری و مالیات ساالنه: 800 میلیون تومان
 دستمزد ماهانه هر کارگر: 2 میلیون تومان )مجموعاً 20 کارگر(

 درآمد ساالنه: 2/5 میلیارد تومان.

تحلیل کنید
 هزینه فرصت چیست و چرا معمواًل از دید ما پنهان است و آن را به حساب نمی آوریم؟

 به حساب آوردن هزینه فرصت چه تأثیری در انتخاب ما خواهد گذاشت؟ 
 چگونه می توانیم بین منافع و هزینه های خود، مقایسۀ درستی انجام دهیم؟
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 موقعیت 

آن شب و پس از بازگشت پدر از سر کار، امیرحسین )پسرک 4 ساله خانواده( در آشپزخانه بود و 
تالش می کرد تا درون قابلمۀ شام روی گاز را ببیند که ناگهان چهارپایۀ زیر پایش ُسر خورد دست 
امیرحسین به قابلمه خورد و همۀ خورشت قورمه سبزی برگشت روی فرش آشپزخانه. صدای گریه 
امیرحسین انقدر بلند بود که صدای مهیب افتادن قابلمۀ ُپر از خورشت اصاًل به گوش نیامد. بعد 
از جمع و جور شدن آشپزخانه که یک ساعتی هم طول کشید، مادر در مدتی کمتر از 15 دقیقه 

یک کوکوسبزی خوشمزه درست کرد. 
امیرعلی )با تعجب و تحسین(: عجب سرعتی! به شما می گن کدبانو! 

ستایش: مامان نمی شد به جای کوکو، تن ماهی می ذاشتین و یه کم هم ِشوید به برنج می زدین 
و یه شوید پلو و ماهی باحال می خوردیم؟ اونم مثل این کوکو سریع آماده می شدا!

مادر: نه مامان، تن ماهی نداشتیم. تازه من برای درست کردن قورمه سبزی یه کم سبزی اضافه 
آوردم، یه چیزایی به اون اضافه کردم و سرخش کردم. 

امیرعلی: کاشکی درس خوندنم همین طوری بود؛ منطق می خوندیم، بعدش یه چیزایی بهش 
اضافه می کردیم و می رفتیم امتحان فلسفه می دادیم!

ستایش: خسته نشی داداش! شما همون منطقش رو هم نمی خونی! میای خالصه های منو 
برمی داری! ولی کاشکی کارگاه بابا اینا این طوری بود! به محصوالتشون یه چیزی اضافه و کم 

می کردن، می شد یه محصول دیگه!
پدر در حالی که در فکر دردسر های شستن فرِش قرمه سبزی خوردۀ آشپزخانه بود، توجهش جلب 
شد و گفت: عجب ایده ای! من اگه یه تغییر کوچیک روی محصول  بدم، می شه یه محصول جدید!
امیرعلی )درحالی که کمی هم به غرورش برخورده بود(: ُخب فرض کنیم که این کارو می شه 

انجام داد، بعدش می خواین چند تا از این تولید کنین و چند تا از قبلیه؟

مرز امکانات تولید
درس چهارم
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پدر )با چشمانی که از شدت تعجب گرد شده بود(: شما دوتا امشب عجب حرفایی می زنین!! خانوم 
به اینا چی دادی که انقدر خوب فکرشون کار می کنه؟

امیرعلی )با ابرویی باال انداخته مثل یک مدیر کل(: ما همیشه همین طوری هستیم! شماها ما رو 
قبول ندارین و به حرفمون گوش نمی دین.

مادر: خیلی خب حاال! تو نمی خواد از آب گل آلود ماهی بگیری. شامتونو بخورین از دهن افتاد. 
ساعت 11 شب شده ها. نمی خواین بخوابین؟! به این امیرحسین رحم کنین که داره چشماش می ره!

گفت وگو در کالس
ـ به نظر شما، چگونه می توان تصمیم گرفت که آقای محمدی از هر محصول چه تعداد تولید کند؟ 1

2ـ آیا آقای محمدی باید همه منابعی را که در اختیار دارد صرف تولید کند؟ 

نقشه راه
ما در این درس به دنبال آنیم که بتوانیم یک الگو برای استفادۀ حداکثری از منابع کمیاب پیدا کنیم و همچنین 

در پایان درس بتوانیم:
 مفهوم تخصیص بهینه، کارایی و هزینه فرصت را با توجه به مدل مرز امکانات تولید توضیح دهیم.

طرح مسئله
در درس پیش با اصول و مفاهیم اولیه انتخاب درست آشنا شدیم. یکی از الگو هایی که می توانیم با آن، 
کاربرد این اصول را در انتخاب بهینه تمرین کنیم، الگوی مرز امکانات تولید است. اما پیش از آنکه با این الگو 

آشنا شویم، ابتدا کمی پیرامون نقش الگو در علم اقتصاد صحبت خواهیم کرد.

الگو های اقتصادی
الگو نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است؛ مثالً  نقشۀ راه ها یک 
الگوست؛ زیرا جزئیات از جمله ساختمان ها، درختان و دست اندازها 
را نشان نمی دهد. نقشه فقط راه های اصلی و فرعی را نشان 
می دهد تا شما بدون درگیر شدن در جزئیات غیرالزم، بتوانید 

از جایی که هستید به جایی که می خواهید، بروید. 
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الگوی آناتومی بدن انسان که در زیست شناسی استفاده می شود 
هم یک الگوست تا به ساده ترین شکل ممکن بخش های مختلف 
بدن انسان و نحوۀ  ارتباط آنها را نشان دهد. به همین ترتیب، 
در اقتصاد هم الگوهایی وجود دارد که بسیاری از جزئیات 
دنیای واقعی را رها می کند تا به ما کمک کند بر آنچه اهمیت 
دارد، متمرکز شویم. الگوی مرز امکانات تولید یکی از این 
 الگو های اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از
بده  ـ بستان های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید.

الگوی مرز امکانات تولید
یکی از انتخاب های اساسی را که هر کسب   وکار، مثاًل یک شرکت تولیدی، با آن روبه روست در نظر بگیرید: 
این شرکت چگونه می تواند منابع کمیاب خود را در میان انواع تولیدات تقسیم کند؟ مثاًل تصور کنید شرکتی 
راه اندازی کرده اید که فقط پنیر و ماست تولید می کند. جدول زیر مقادیر مختلفی از پنیر و ماست را که شرکت 
شما در هفته می تواند تولید کند، نشان می دهد. روشن است که اگر همۀ منابع کمیاب فقط برای تولید پنیر به کار 
رود حداکثر 1000 بسته پنیر در هفته تولید می شود و البته دیگر امکان تولید ماست وجود نخواهد داشت )نقطۀ 
الف(. در مقابل، اگر همۀ منابع شما صرف تولید ماست شود، در مجموع 500 سطل تولید می شود و پنیری تولید 
نمی گردد )نقطۀ و(. مابقی نقاط نیز نشان می دهد که منابع کمیاب بین تولید این دو کاال تقسیم شده است، 
به طوری که در نقطۀ ب بیشتر منابع به تولید پنیر اختصاص یافته و در نقطۀ هـ بیشتر صرف تولید ماست شده 
است، به خطی که از اتصال این نقاط به دست می آید، مرز امکانات تولید گفته می شود و نشان دهندۀ حداکثر 

امکان تولید شرکت شما با منابع موجود است.

مقدار تولید ماست )سطل(مقدار تولید پنیر )بسته(
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مرز امکانات تولید مرزی است بین آنچه یک کسب و کار )همانند یک شرکت تولیدی( با استفاده از منابع موجود 
و دردسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند. این کسب و کار می تواند هر سطح تولید را که با نقطه ای بر 
روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند؛ برای مثال، نقطۀ ز یک ترکیب از 550 بسته پنیر و 
200 سطل ماست را نشان می دهد. روشن است که اگر بخواهد می تواند نقطه ز را تولید کند. اما مرز امکانات 
تولید به ما نشان می دهد که اگر 550 بسته پنیر تولید شود، باز هم منابع کافی برای تولید 300 سطل ماست 
)به جای 200 سطل(، وجود خواهد داشت )نقطه د(. بنابراین شرکت می تواند ترجیح دهد که با استفاده از منابعش 
در نقطۀ د تولید کند به جای اینکه در نقطه ز تولید کند. به طور کلی، بهتر است یک شرکت، به جای تولید در 
درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند. نقاط خارج از مرز مانند نقطۀ ح غیرقابل دستیابی است 
و منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد. همین امر دربارۀ یک کشور هم وجود دارد. کشورها باید تصمیم بگیرند 
که منابع کمیاب خود را چگونه میان تولید کاالها اختصاص دهند. البته هر کشور صرفاً دو کاال تولید نمی کند، 
اما کار کردن با یک الگوی واقعی که شامل هزاران کاال و خدمات است، بسیار دشوار است و از این رو می توان 

تولیدات یک کشور را همچون تولیدات یک شرکت، به صورت ساده با دو کاال نشان داد.

فعالیت فردی در کالس
نموداری برای مرز امکانات تولید یک کشور رسم کنید!

فرض کنید کشوری صرفاً دو کاالی گندم و خودرو تولید می کند. در نمودار صفحه 37 به جای 
مقدار پنیر در محور عمودی، مقدار گندم )به کیلوگرم( و به جای مقدار ماست در محور افقی، 
تعداد خودرو را قرار دهید. با استفاده از همان ارقام جدول صفحۀ 37، مرز امکانات تولید را برای 

این کشور رسم کنید.  

هزینه فرصت اجتماع
نظر شما دربارۀ این جمله چیست: »چیزی به نام ناهار مجانی وجود ندارد«. در اقتصاد از این جمله برای 
اشاره به بعضی از مدارس که در گذشته ناهار رایگان به دانش آموزان می دادند، استفاده می شود. ناهاری که حتی 

اگر برای دانش آموزان رایگان باشد، برای جامعه رایگان 
نیست. تولید غذا به منابع نیاز دارد. از این منابع می توان 
برای تولید چیزهای دیگری استفاده کرد. بنابراین برای 
داشتن »ناهار رایگان« باید بپذیریم که از بعضی کاالها یا 
خدمات دیگر کمتر داشته باشیم. حتی کاالهایی که برای 
افراد » رایگان« است، معمواًل برای تولیدشان زمان صرف 

می شود و هزینه فرصتی برای جامعه دارد. 
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مرز امکانات تولید به ما اجازه می دهد تا هزینه فرصت یک شرکت یا یک کشور را زمانی که بیش از یک کاال 
تولید می کند، مجسم کنیم.  فرض کنید شرکتی در نقطۀ ج در نمودار صفحۀ 37 شروع به تولید 750 بسته پنیر 
و 200 سطل ماست می کند. هزینه فرصت تولید 150 بسته پنیر بیشتر چقدر است؟ برای تولید پنیِر بیشتر نیاز 
است که شرکت به سمت چپ و باال در طول مرز امکانات تولید جابه جا شود، یعنی در این حالت از نقطۀ ج به 
نقطۀ ب برویم. در نقطۀ ب، تولیدات شرکت 900 بستۀ پنیر است؛ یعنی  150 بسته بیشتر از تولیدات در نقطۀ ج 
است. همچنین شرکت، 100 سطل ماست در نقطۀ ب تولید می کند که 100 عدد کمتر از تولید ماست در نقطۀ 
ج است. بنابراین هزینه فرصت 150 بسته پنیِر بیشتر، 100 سطل ماست است. به این دلیل که برای تولید 150 

بسته پنیِر بیشتر، شرکت باید از تولید 100 سطل ماست، صرِف نظر کند. 
مرز امکانات تولید نشان می دهد که برای داشتن پنیِر بیشتر، شرکت تولیدی ما باید از مقداری ماست صرف نظر 

کند. ماست های از دست رفته، هزینه فرصت پنیر بیشتر است.

فعالیت فردی در کالس
فرض معکوس؛ یعنی بدهـ  بستان تولید ماسِت بیشتر و حرکت از نقطۀ ج به د را تحلیل کنید!

کارایی و ناکارایی
فرض کنید که شما در تیم ورزشی دو و میدانی مدرسه عضو هستید و تخصص اصلي شما دوی 1500 متر 
است. دوستتان هم در تیم عضو است و در مسابقه به همان سرعت شما می دود؛ ولي دوي 100متر و 1500 متر 
برایش فرقی نمی کند، چون در هر دو    رکورد مناسبي دارد. اگر مربی، شما را برای دوی100 متر و دوستتان را برای 
دوی 1500 متر انتخاب کند، باعث ناراحتی شما می شود. با عوض کردن موقعیت ها، شما وضعیت بهتري پیدا 
مي کنید و دوستتان نیز مشکلی نخواهد داشت. تالش برای به دست آوردن کارایی به معناي یافتن موقعیت هایي 

براي پیشرفت، مانند این مثال است. 
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اگر یک شرکت یا یک کشور، هر فرصتی را برای استفادۀ بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آنکه وضع دیگران 
بدتر شود، اقتصاد آن شرکت یا کشور کاراست؛ یعنی شرکت یا کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را 
می برد. در این صورت حداقل بیش از یک کاال یا خدمت می توان در دسترس مردم قرار داد؛ بدون آنکه کاالها 

یا خدمات دیگر کاهش پیدا کنند. 
مثاًل فرض کنید ارائه دهندگان دسترسی به اینترنت در یک کشور، دو کارگر را برای ارتباط هر خانه با سرویس 
اینترنت می فرستند. با اینکه یک کارگر می توانست کار را به همان سرعت انجام دهد! در این صورت تولید در این 
کشور ناکارا خواهد بود. در مقابل، اگر شرکت ها روش کاراتر ارسال یک کارگر را اتخاذ می کردند، کارگر کمتری 
در این صنعت نیاز می شد و کشور می توانست با آن کارگر، تولیداتش در کاالها و خدمات دیگر را گسترش دهد. 

د

ج

ب

الف

مقدار اتصال اینترنت

تعداد تی شرت

منحنی  مرز امکانات 
)PPF( تولید

در شکل باال دلیل آن را می توانید ببینید. در این شکل، یک کشور از تمام منابعش استفاده می کند تا یکی از این 
دو را تولید کند: اتصاالت اینترنت یا تی شرت. نقطۀ الف ترکیب تالقی تی شرت و اتصال اینترنت را برای زمانی 
که دو کارگر برای اتصال به هر خانه فرستاده می شوند، نشان می دهد: 500 خانه که به اینترنت متصل شده اند 

و 1000 تی شرت که در یک هفته تولید شده اند. 
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توجه کنید که نقطه الف در زیر مرز امکانات تولید قرار دارد. این ناحیه نقاطی است که تولید در آن ناکاراست. هر 
نقطه در زیر مرز امکانات تولید، نشان دهندۀ این است که اقتصاد از بیشترین منابعش استفاده نکرده است؛ زیرا 
حداقل بیشتر از یک کاال می توانست تولید کند، بدون اینکه کاالهای دیگر حذف گردند. با تغییر نحوۀ استفاده از 
منابع، در این مورد، با ارسال تنها یک کارگر اتصال کابل به هر خانه، کشور می تواند به نقطه ای روی مرزهای 
امکانات تولید خود حرکت کند. به طوری که اگر نیروی کار آزاد شده در خود صنعت اتصال کابل اینترنت به کار 
گرفته شود، اتصال بیشتری از خانه ها انجام می گیرد؛ یعنی کشور از نقطۀ الف به نقطۀ د جابه جا می شود؛ اما اگر  
ازکارگر اضافی برای تولید تی شرت استفاده شود، تولید از نقطۀ الف به نقطۀ ب انتقال می یابد. به عنوان گزینه 
سوم هم کارگر اضافی می تواند بین دو صنعت تقسیم شود؛ مثاًل نیمی از روز به اتصال کابل بپردازد و نیمی از 
روز را در کارگاه تولیدی کار کند تا هم تی شرت بیشتر و هم خانه های بیشتری را به اینترنت متصل کند. در این 

صورت، کشور از نقطۀ الف به یک نقطه مانند ج حرکت می کند. 
بنابراین وقتی تولید ناکارا باشد، این امکان وجود دارد که حداقل بیشتر از یک کاال تولید شود؛ بدون آنکه از تولید 
کاالهای دیگر کاسته شود. ناحیۀ خارج از مرز فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آنها را 
داشته باشد. این نقاط با فرض ثابت ماندن منابع کشور، غیرقابل دستیابی هستند زیرا کشور منابع کافی برای 

تولید در آن سطح را ندارد. بعداً راه هایی برای رسیدن به این نقاط را می آموزیم.

درس زندگی

من را متهم کرده اند!
من مدیرعامل یک شرکت بودم. کارهای بزرگی برای آن شرکت انجام دادم؛ مثاًل آخرین 
مدل از رایانه های روز دنیا را خریداری کردم و آنها را در اختیار فرزندان کارکنان شرکتم 
قرار دادم که در مهد کودک شرکت، با آن بازی کنند. از فناوری های برتر دنیا برای تجهیز 
آبدارخانه شرکت استفاده کردم و عماًل آن آبدارخانه را به یک آشپزخانه مجهز و پیشرفته 
تبدیل کردم. برای تجهیز سرویس بهداشتی شرکت، از پیشرفته ترین در های ضدسرقت در 
دنیا استفاده کردم. من همه این کارها را برای تجهیز شرکت انجام دادم؛ اما با کمال تعجب 
به من گفتند تو منابع را اتالف کرده ای و مرا از کار برکنار کردند. شما قضاوت کنید. با این 

همه کاری که برای شرکت کردم، این اتهام رواست؟!

کفر، نعمت از کفت بیرون کندشکر نعمت نعمتت افزون کند

)موالنا، مثنوی معنوی(
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برای تفکر و تمرین

1ـ کارگاه آقای محمدی، پس از ایدۀ خوب ستایش دو محصول را در خط تولید شماره یک 
خود، تولید می کند. یکی کودهای زیستی برای گیاهان آپارتمانی و دیگری سم های زیستی. 
این شرکت تولیدی، با مرز امکانات نمودار باال روبه روست. هر کدام از شرایط زیر به کدام یک 

از موارد: انتقال مرز امکانات، جابه جا شدن در طول مرز امکانات یا بدون تغییر اشاره می کند؟

 تعداد کارگران تولیدکنندۀ کود زیستی افزایش می یابد.
 مقدار سم زیستی که مشتریان می خواهند، افزایش می یابد.

 بعضی از کارگران خط تولید سم زیستی، در حال حاضر بیکارند.
 منابع و مواد اولیۀ جدید این اجازه را به شرکت می دهند تا هر دو محصول، به مقدار بیشتری 

تولید شود.
 یک فناوری جدید، منابع موجود برای تولید هر دو محصول را افزایش داده است.
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2ـ یکی از مهم ترین انتخاب هایی که معمواًل کشورها با آن روبه رو هستند، انتخاب در صرف 
منابع بیشتر در تولید غذا یا امنیت و دفاع است. این انتخاب با مثال معروف َکره یا اسلحه است 
که در خالل جنگ جهانی دوم مطرح شد. فرض کنید در نمودار قبل )نمودار صفحه 42( در 
محور عمودی به جای کودهای زیستی، تعداد اسلحه و در محور افقی به جای سم زیستی، مقدار 

کره را جایگزین کنیم )نمودار زیر(.
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با توجه به نمودار فوق، به سؤاالت صفحه بعد پاسخ دهید.
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... چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده  . . . .  چند واحد کره در نقطۀ و تولید شده است؟ .
. . . . . . . است؟.

... چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده  . . . .  چند واحد کره در نقطۀ الف  تولید شده است؟.
. . . . . . . است؟.

... . . . .  با جابه جا شدن از نقطۀ و به نقطۀ هـ چه تعداد اسلحۀ بیشتری تولید می شود؟ .
. . . . . . .  چقدر کرۀ کمتری در نقطۀ هـ نسبت به نقطۀ و تولید شده است؟ .

. . . . . . .  چرا تولید در نقطۀ ز ، ناکاراست؟ .
. . . . . . .  چرا دستیابی به نقطۀ ح غیرممکن است؟ .

  اگر مرز امکانات تولید یک خط راست با شیب منفی بود، آیا بازهم قانون افزایش هزینه فرصت 
. . . . . . . .. توضیح دهید. . . . . . . وجود داشت؟ .

 در کجای مرز امکانات تولید در نمودار صفحۀ قبل قرار بگیریم تا در حالت کارایی باشیم؟

تحلیل کنید
چگونه می توان بر روی منحنی مرز امکانات تولید، تخصیص بهینه و انتخاب کارا را نشان داد.


