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اکبرفقه3-8-99
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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مکتب

اهدافمبانی

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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مکتب و نظام

اهدافمبانی
نظا
م

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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اسالماقتصادی نظام مکتب و 

مبانی 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

اهداف 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

نظام 
ی اقتصاد
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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(دستگاه نهاد های جهان شمول)نظام 

3نهاد

2نهاد

1نهاد

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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(ادی شمول اقتصدستگاه نهاد های جهان )اسالمنظام اقتصادی 

3نهاد

2نهاد

1نهاد

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

دولتىنهادهاى 

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى غير 
دولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىنهادهاى . 1

نهادهاى «براى شناخت 
دو بايست بهمى» دولتى

عنصر توجه كنيم

ها ووظائفمسئوليت. 1
دولت

امكانات واختيارات . 2
دولت

186مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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رئوووو ويووایل دولووى اسووالمى در  م نووه 
اقتصاد

رئوس وظايف 
دولت اسالمى در 

زمينه اقتصاد

،تحقق اهداف اقتصادى اسالم. 1

زمينه سازى براى تحقق عينى . 2
مبانى اقتصادى اسالم،

تحقق نظام اقتصادى اسالم، . 3
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دولتىنهادهاى . 1

امكانات واختيارات دولت

ىريزگذارى وبرنامهسياست. 1

قانون گذارى . 2

اجراى حدود وتعزيرات. 3

منابع گسترده ى مالى. 4

186مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 

نهادهاى ثابت 
اقتصادى

يت وابسته به موقع. أ
وشرايط خاص 

.نباشد

ق در ارتباط وثي. ب
.با اقتصاد باشد

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

دولتىنهادهاى 

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى غير 
دولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 

نهادهاى غير اجرايى

.نهاد سياست گذارى اقتصادى. 1

.ريزى اقتصادىنهاد برنامه. 2

.نهاد قانون گذارى اقتصادى. 3

.نهاد نظارت اقتصادى. 4

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

دولتىنهادهاى 

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى غير 
دولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 

نهادهاى غير اجرايى

.نهاد سياست گذارى اقتصادى. 1

.ريزى اقتصادىنهاد برنامه. 2

.نهاد قانون گذارى اقتصادى. 3

.نهاد نظارت اقتصادى. 4

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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شناسایى نهادهاى دولتى

نهادهاى اجرايى

نهاد . 1
گذارىسرمايه

هاى نهاد كمك. 2
بالعوض

نهاد اموال . 3
ودرآمدهاى دولتى

191مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 



18

دولووى در اقتصوواد عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

ریطدارا    تصمیمات اقتصادی توسط   ، بیشتر ...اقتصاد بازار ، در •
.فر شندگا  منفرد گرفته می شود ، نه توس  د لت

صاد با این  جود اقتصاددانا  شش عملکرد اصلی د لت ها را در اقت•
. بازار شناسایی می کنند

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد 
اقتصاد

ی دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و اجتماعی

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد اقتصادی 
دولت در اقتصاد 

سرمايه داری

فراهم کردن 
چارچوب 

و قانونی 
اجتماعی 

سياست گذارى نهاد . 1
.اقتصادى

ريزى برنامهنهاد . 2
.اقتصادى

قانون گذارى نهاد . 3
.اقتصادى

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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رئوووو ويووایل دولووى اسووالمى در  م نووه 
اقتصاد

رئوس وظايف 
دولت اسالمى در 

زمينه اقتصاد

،تحقق اهداف اقتصادى اسالم. 1

زمينه سازى براى تحقق عينى . 2
مبانى اقتصادى اسالم،

تحقق نظام اقتصادى اسالم، . 3
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد
اقتصاد

ی دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

زمينه 
سازى 
براى 
تحقق 
عينى 
مبانى 
اقتصادى
اسالم،

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد
اقتصاد
ی 

دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 
نهاد 
سرمايه
گذارى

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد
اقتصاد
ی 

دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

نهاد 
اموال 

ودرآمدها
ى دولتى اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى



25

اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکر
د 

داقتصا
ی 

دولت 
در 
د اقتصا

سرمايه
داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

زمينه 
سازى براى

ى تحقق عين
مبانى 

اقتصادى 
اسالم،

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکر
د 

داقتصا
ی 

دولت 
در 
د اقتصا

سرمايه
داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تحقق زمينه سازى براى . 2ادتثبيت اقتص
اقتصادى اسالم،عينى مبانى 

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

یک کشطور هناطات تصطمیی گیطری در مطورد •
اید به چاونای استفاده از منابع محد د  ود ب

.پاسخ دهدسه سوال اقتصادی 
ی نحوه پاسخ آنهوا بوه آنهوا س سوتم اقتصواد•

کندکشورها را مشخص می 
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

ود؟کاالها    دماتی باید تولید شچه1.

کاالها    دمات بایطد تولیطدچگونوه2.
شوند؟

بایطد برای چوه کسوی کاال    دمات 3.
؟تولید شود
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

سيستم های 
اقتصادی

اقتصادهای 
سنتی

راقتصاد بازا

اناقتصاد فرم
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

دسته سیستی های اقتصادی را در سهاقتصاددانا  •
اندگسترده طبقه بندی کرده 

سنتیاقتصادهای 1.

اقتصاد بازار2.

فرما اقتصاد 3.
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى
اقتصادهای سنتی•
ه برای چ  چگونه، چه چ زی ها   آیین ها پاسخ می دهند که سنت •

.کسی
.اسىپاسخها غالباً بر اساو اعمال و آرمانهای مذهبی یا فرهنگی •

انتخاب کمی برای اینکه چه چیزی تولید شود: چه1.

لها به سنت متصل هستند ، آنها آنچه  انواده هایشطا  نسط: چگونه2.
انجات داده اند ادامه می دهند

سطی سنت تنظیی می کند که چه کسی   بطه چطه ک: برای چه کسی3.
بفر شد
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد با ار•
هیچ مشارکت د لت  جود ندارد•
افراد صاحب ابزار تولید هستند•
کنندمشاغل برای مشتری رقابت می •
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى
اقتصاد با ار•

جام می مصرف کنندگان تصم م می گ رند با خریدهایی که ان: چه•
محصووو ض یووخ ل خریووداری -دهنوود چووه چ ووزی تول وود شووود 

نخواهند شد
زایش شرکى ها باید کارآمدترین ابزار تول د را بورای افو: چگونه•

سود پ دا کنند
ایون افوراد را بوه کوار و -افرادی که پول دارند : برای چه کسی•

درآمد ایی برمی انگ زد



34

س ستم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد فرمان•
رد چطه این کشور تصمیمات اقتصادی می گیرد   تصطمیی مطی گیطد لت •

زما    چه مقدار تولید   توزیع شود
شودتصمیی می گیرد که تولید( معموالً یک دیکتاتور)یک نفر : چه•
ندد لت تصمیی گرفت که چه کسی   چاونه آ  را تولید ک: چگونه•
دسطت د لت تصمیی می گیرد چه کسی چه محصولی را ب: برای چه کسی•

آ رد
ا  در اصل ، ثر ت به طور مسا ی بین همه تقسیی مطی شطود تطا اطمینط•

حاصل شود که نیازهای اساسی همه برآ رده می شود
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد مختلط•
ه چ اقتصادی صرفاً یک س ستم اقتصادی ن سى•
ازار ایاالت متحده یک اقتصاد مختل  است کطه بطه یطک اقتصطاد بط•

گرایش دارد
در یک اقتصاد خالص با ار ، ه چ مشارکى دولى وجود ندارد•
ن   د لت آمریکا تا حد دی درگیر است ، اما به شدت توس  قطوانی•

مقررات اداره می شود
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

نظام سرمایه داری•
:مشخصه آ  تشویق•

رقابت در بازار1.

مالکیت  صوصی مشاغل2.
می د لت به مردت  ود اهمیت می دهد   سعی می کند از کسانی که ن•

ناهداری کندمراقبت کنند از  ود توانند 
قت ندارداگرچه تعداد  دمات اجتماعی با اقتصاد سوسیالیستی مطاب•
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

کمون سم•
:مشخص شده توس •
نطد ، آنها تصمیی می گیرند چه کسطی در کجطا کطار ک)کنترل کامل د لت •

(چقدر حقوق می گیرد   غیره
ود از لحاظ تئوری این اطمینا  حاصل می کند که همه نیازهای اساسی  •

را برآ رده می کنند
چیزی  جود ندارد که مردت را به سمت بهتر شد   ودشا    یطا سطخت•

کوشی سوق دهد
کوبا ، کره شمالی و چ ن: مثالها•
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

سوس ال سم•
ر استمشابه سرمایه داری ، فق  د الت د لت در اقتصاد بسیار بیشت•
 دمات اجتماعی بیشتر برای اطمینا  از سطح استاندارد زندگی•
ستمالیات برای کمک به تأمین مالی  دمات د لتی بسیار بیشتر ا•
قطل   ارتباطات از راه د ر ، منابع طبیعی ، حمل   ن)د لت صنایع اصلی •

را اداره می کند( بانکی
کانادا ، آلمان و سوئد: مثالها•



39

س ستم های اقتصادی و نقش دولى

ود؟کاالها    دماتی باید تولید شچه1.

کاالها    دمات بایطد تولیطدچگونوه2.
شوند؟

بایطد برای چوه کسوی کاال    دمات 3.
؟تولید شود
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد اسالمی

چه

چگونه

برای چه کسی 
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد اسالمی

چه
همه چيز اال موارد 

(محرمات)خاص

چگونه
به هر روشی اال 
روش های ممنوع

برای همه با برای چه کسی
حمايت از ناتوانان
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

ه سرمايشباهت به 
داری

اقتصاد اسالمی

چه
اال موارد همه چيز 

(محرمات)خاص

چگونه
اال هر روشی به 

روش های ممنوع

با همهبرای برای چه کسی
حمايت از ناتوانان
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

شباهت به 
کمونيسم

اقتصاد اسالمی

چه
اال موارد همه چيز 

(محرمات)خاص

چگونه
اال به هر روشی 

روش های ممنوع

برای همه با برای چه کسی
حمايت از ناتوانان
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Economic Systems
and the Role of Government

• A nation must answer the three economic 
questions when deciding how to use its limited 
resources.

• The way they answer them defines the nations 
economic system 
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Economic Systems
and the Role of Government

1.What goods and services should be produced?

2.How should the goods and services be 
produced?

3.For whom should the goods and service be 
produced?
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Economic Systems
and the Role of Government

• Economists have classified economic systems 
into three broad categories
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Economic Systems
and the Role of Government

Traditional Economies

Market Economies 

Command Economies
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Economic Systems
and the Role of Government

• Traditions and rituals answer the what, how and 
for whom 

• Answers are often based on religious or cultural 
practices and ideals
– What: little choice as to what to produce

– How: bound to tradition, they continue what their 
families have done for generations

– For whom: tradition regulates who will sell and to 
whom
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Economic Systems
and the Role of Government

• Market Economies
•There is NO government involvement

•Individuals own the means of production
•Businesses compete for customers

–What: Consumers decide what will be produced by the 
purchases they make – poor products will not be purchased

–How: Companies must find the most efficient means of 
production to increase profits

–For whom: the people with the money – this motivates 
people to work and make money
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Economic Systems
and the Role of Government

• Command Economies
•The country’s government makes economic 

decisions and decides what when and how much 
will be produced and distributed

–What : one person (usually a dictator) decides what will 
be produced

–How: government decided who will produce it and how
–For Whom: government decides who will get what 

products
–In principle, wealth is shared equally among all to 

ensure everyone’s basic needs are met
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Economic Systems
and the Role of Government

• Mixed Economies

• No economy is purely ONE economic system

• The USA is a mixed economy, leaning toward a 
market economy

• In a pure market economy there is NO
government involvement at all

• The US government has some involvement, but 
is strictly managed by laws and regulations
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Economic Systems
and the Role of Government

• Capitalism

• Characterized as encouraging :

– Marketplace competition

– Private ownership of businesses

• Government cares about its people and tries to 
take care of those that can not care for themselves

– Although the number of social services does not match 
that of a socialist economy
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Economic Systems
and the Role of Government

• Communism

• Characterized by:
– Total government control (they decide who will work 

where, how much they are paid, etc.)

• Theoretically this ensures everyone will have their 
basic needs met

• There is nothing to drive people to better 
themselves or to work hard

• Examples: Cuba, North Korea and China
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Economic Systems
and the Role of Government

• Socialism
• Similar to capitalism, only there is much more 

government involvement in the economy
• More social services to ensure a good standard of 

living
• Taxes are much higher to help finance government 

services
• Government runs key industries 

(telecommunications, natural resources, 
transportation and banking)

• Examples: Canada, Germany and Sweden
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

اقتصادیهایسیستیدرد لتنقش•
Nitishaتوس شدهگذاشتهاشتراکبهمقاله•



56

اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

عهتوسطدرد لطتازنقشطیهیچآ تحتکهآزادبازارمکانیسینواقص•
.ندارد جودکشوریکاقتصادی

،آ ادبووا ارمکان سوومشکسووىدلیططلبططه•
ضطر ریاقتصطادرشطدبراید لتمدا له

.شد
تهطایفعالیمطدیریت تنظطییدرد لطتمیزا تعیینازسووالاین،حال•

.شودمیمطرحاقتصادی
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

ررسطیب بحثموردمختلفاقتصاددانا بیندرهمچنا مسئلهاین•
ن سوىقوادرهمچنو ندولوىمداخلوهکهاستدلیلهمینبه .است

.کندکنریشهکاملطوربهراملىیکاقتصادیمشکالض

درد لطتنقطشمطورددررامختلفطینظطراتمختلطفاقتصاددانا •
.انددادهارائهاقتصاد

:استشدهآ ردهمختلفاقتصاددانا نظراتازبر یزیردر•
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

ا درصود 25سوقلدربایوددولوىنقش"،کالرککالینگفتهبه•
."باشدملیدرآمد

دولوىمناسوبنقوشموورددرقوانونیه چ"،ساموئلسو گفتهبه•
".شودایجادپ ش نیاستد لبابتواندکهنداردوجود



59

اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

دق و گ وریتصوم مکهگرفتنتیجهتوا می،فوقهایدیدگاهاز•
واردشواقتصوادیوکدردولىمداخلهم زانیادرصددق  تخ  نو

نقطشمیطزا  .استجمعیاجتماعیانتخابمسئله واستار اسى
راهطیاقتصطادیسیستی .استمتفا تمختلفاقتصادهایدرد لت
.شودمیتوزیع تملکاقتصادیمنابعآ طریقازکهاست
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

سهبهوا تمیرااقتصادیسیستی،منابعتو یعومالک ىاساسبر•
:استشدهدادهنشا  1شکلدرکهکردتقسییدسته

•
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

همانطور)یبیاموزیاقتصادیسیستییکمختلفانواعمورددربیایید•
.(استشدهدادهنشا  1شکلدرکه
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

:داریسرمایهاقتصاد•

اصطلبراسطاسکطهشطودمیگفتهاقتصادیبهداریسرمایهاقتصاد•
 laissezسیسطتیعنطوا بطههمچنطین .کندکارآزادبازارمکانیسی
faire شودمینامیده. 
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

استمحد دبسیارد لتنقش،داریسرمایهاقتصاددر•
فو ح،اسطتگفته اسم ىآدامکههمانطور،دولىاصلیويایل .•

متنظو وملویدفوا قودرضتقویوى،کشووریکدرقانونونظم
استپولعریه

ادارهراادیاقتصمختلفکارکردهایبازارسیستی،اسمیتگفتهبه .•
.کندمی

یطکدرد لطتعملکردهطای،زمانید رهیکطی، جوداینبا•
.استیافتهافزایشاقتصاد
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

شرحهبد لتتوس اصلیهایمسئولیت،داریسرمایهاقتصاددر•
:استزیر

آزادبازارمکانیسیسیستیپایداری توسعه .1•
رقابتیآزادبازارفعالیتدرمحد دیتنوعهربرد بیناز2•
اماتاقطدطریطقازآزادرقطابتیبطازارسیسطتیاثربخشیافزایش3•

مختلف
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

هایمسئوليت
دردولتاصلی

سرمايهاقتصاد
داری

زادآبازارمکانيسمسيستمپايداریوتوسعه .1

زاربافعاليتدرمحدوديتنوعهربردنبيناز2
رقابتیآزاد

ازادآزرقابتیبازارسيستماثربخشیافزايش3
مختلفاقداماتطريق
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

اریدسرمایهاقتصاددرد لتیکهایمسئولیتزیرموارد،میدنظراز•
:است

 تد یناب،تورت تورتماننداقتصادیمختلفشرای کنترل تنظیی1•
پولی مالیمختلفاقداماتاجرای

ازجلطوگیریبطرایبطزر  انحصطاریهطایشطرکتقطدرتکنترل2•
عمنابنابرابرتوزیع بیکاریمانند،مختلفاقتصادیمشکالت

مراقبطت،آمطوز ،آهطنراهمانندعمومی دماتمالکیتبود دارا3•
استکلاقتصادیکنیازموردکهبرق آب،پزشکیهای
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اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

بطرایرابربتحصیلی شغلیهایفرصتآ رد فراهی افرادمیا تبعیضمنع۴•
آنها

کارگریهایاتحادیهقدرت تجارتکنندهمحد دهایشیوهکرد محد د۵•
اقتصاددرافرادآزادیازحفاظت عدالتاجرای،قانو  نظیبرقراری۶•
اقتصادیکدر صوصیمشاغلازحمایت۷•
کمطکربزرگتطمقیاسدراقتصادیتوسعهدرکهمرکزیریزیبرنامهنهادایجاد۸•

کند
عیتجمرشد طبیعیمنابعانقراض،زیستمحی مشکالتبهرسیدگی۹•



68

اقتصادیهایس ستمدردولىنقش

تدوليکهایمسئوليت

اقتصاددر

داریسرمايه

ميدنظراز

تورمماننداقتصادیمختلفشرايطکنترلوتنظيم۱

يکاریبمانند،اقتصادیمشکالتازجلوگيریبرایبزرگهایشرکتقدرتکنترل۲

آهنراهمانندعمومیخدماتمالکيتبودندارا۳

آنهارایببرابرتحصيلیوشغلیهایفرصتآوردنفراهموافرادميانتبعيضمنع۴

کارگریهایاتحاديهقدرتوتجارتکنندهمحدودهایشيوهکردنمحدود۵

اقتصاددرافرادآزادیازحفاظتوعدالتاجرای،قانونونظمبرقراری۶

اقتصاديکدرخصوصیمشاغلازحمايت۷

کندکمکبزرگترمقياسدراقتصادیتوسعهدرکهمرکزیريزیبرنامهنهادايجاد۸

جمعيترشدوطبيعیمنابعانقراض،زيستمحيطمشکالتبهرسيدگی۹
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