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در این نمودار، مهم ترین اقالم صادراتی و وارداتی 5 كشور را در چند سال اخیر مشاهده می كنید. آن ها را مطالعه كنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

نواحی اقتصادی 
)تجارت و اقتصاد جهانی(

8

صادرات واردات 

نفت خام، نفت گاز، نفت تصفیه شده، 
قطعات هواپیما، خودرو

اتومبیل، طال، تجهیزات رادیو و تلویزیونی و 
مخابراتی، دارو، كامیون های حمل بار

اتومبیل و وسایل حمل ونقل، كامیون های 
نفت  زغال سنگ،  قطران  دارو،  باربری، 

تصفیه شده

نفت خام، نفت گاز، دارو

هلی كوپتر، هواپیما، كشتی، صنایع هوایی و فضایی ،
فرآورده های دارویی، خودرو ، قطعات و تجهیزات

حمل ونقل و واگن سازی ، مواد شیمیایی توربین های
 گازی، غله و پنیر

اتیلن،  پلیمرهای  نفت تصفیه شده،  نفت خام، 
پلیمرهای پروپلفین، اتر

نفت خام، موز، خرچنگ و ماهی های فرآوری 
شده

خودرو، كشتی های مسافری و باربری، قطعات 
اپتیك، مدارات پیچیدة الكترونیكی، چاپگرهای 

صنعتی، تجهیزات حمل و نقل ، پوشاك

فرانسه

اكوادر

ژاپن

عربستان



2

1. چرا هریك از این كشورها به وارد كردن این اقالم نیاز دارند؟ صادركردن این اقالم برای هر كشور چه ضرورتی دارد؟ توضیح دهید.
2.الف-  چه تفاوت عمده ای بین این كشورها از نظر اقالم صادراتی مشاهده می كنید؟ به نظر شما كدام اقالم صادراتی سودآوری 

بیشتری دارند؟ چرا؟ 
ب- آیا می توانیداین  5 كشور را به دو گروه جداگانه تقسیم كنید؟ چطور؟

3. به كاالهای مصرفی محیط زندگی خود توجه كنید و تعدادی از كاالهایی راكه تمام یا بخشی از آنها در كشورهای دیگر تولید و سپس 
به كشور ما وارد شده اند , ام ببرید.

بندر خارک  و كشتی نفتكش ایرانی
در حال بارگیری

بندر مهم صادرات و واردات
بندر شهید رجایی

تصویر محموله های كاالها در بنادر

نفت  و  خام  نفت  آهن،  ضایعات   ، خورو 
تصفیه شده، روغن پالم الیاف نخی، و پنبه ای , انواع  پوشاك مردانه و 

زنانه نخی، برنج، ریسمان و طناب 

تجارت )بازرگانی( 
تجارت، خرید و فروش كاالها و خدماتی است كه نیازها و خواسته های ما را تشكیل می دهد. آیا می توان زندگی اجتماعی را بدون مبادلة كاالها 
و خدمات تصور كرد؟ تجارت و دادوستد كاالها و خدمات ممكن است در داخل مرزهای یك كشور و بین بخش های مختلف آن و یا بین یك 
كشور با كشورهای دیگر صورت بگیرد. امروزه هیچ كشوری از نظر دارا بودن منابع و مواد خام و كاالهای صنعتی خودكفا و بی نیاز از مبادله 

با سایر نواحی جهان نیست.

اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی، تجارت بین المللی كاالها و خدمات است كه بر مبنای ارزش یك پول معین صورت 
می گیرد. بخش های مختلف اقتصاد هر كشور با تجارت بین المللی سروكار دارد. شاید هم اكنون 
كاغذ همین كتابی كه در دست شماست از چوب درختانی در جنگل های آسیای جنوب شرقی به 
دست آمده باشد. اغلب ما در زندگی روزانه با اقتصاد جهانی سروكار داریم، ولی ممكن است به 

آن توجه نكرده باشیم. برای مثال برخی كاالهایی كه ما مصرف می كنیم در كارخانه هایی واقع در مسافت های دوردست خارج از كشور تولید شده 
و به دست ما رسیده و یا ممكن است مواد خام به كار رفته در آنها یا ابزارآالت و ماشین های كارخانة تولیدكنندة آن از خارج از كشور تهیه شده 
باشد. از سوی دیگركشور  ما محصوالتی مانند نفت،  مواد پتروشیمی ,قالی، خشكبار و ... به كشورهای دیگر صادر می كند كه افزایش یا كاهش 

قیمت آنها در بازارهای جهانی بر روی اقتصاد و زندگی ما تأثیر می گذارد.

زیرنویس: توضیح دربارة بنادر

پاکستان

واردات

صادرات
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نابرابری در  اقتصاد جهانی
همان طور كه گفته شد، در جهان امروز همة كشورها ناگزیر به مبادله و تجارت هستند، اما نكتة مهم اینجا است كه همة نواحی و كشورها در اقتصاد 
جهانی موقعیت یكسانی ندارند و جایگاه آنها متفاوت است. این جایگاه متفاوت، آثار زیادی در زندگی مردم كشورهای مختلف به جای می گذارد. 

برای آن  که به وضعیت نابرابر نواحی در اقتصاد جهانی امروز بهتر پی ببریم باید به پیشینة تعامل و روابط اقتصادی در جهان توجه كنیم:
و  راه ها  ایجاد  با  به تدریج  بیشتر در سطح محلی صورت می گرفت.  تجارت  مطالعه كرده اید، در گذشته های دور  تاریخ  كه در درس  همان طور 
كاروانسراها و استفاده از چارپایان و كاروان ها، مبادلة كاالها در نواحی دوردست گسترش یافت وسپس با پیشرفت در ساختن كشتی ها میزان 
مبادالت تجاری بین نواحی مختلف افزایش یافت. شكل گیری شبكه راههای به هم پیوسته جادة ابریشم تا قرن پانزدهم میالدی , نمونه بزرگترین 
شبكه دادو ستد   جهانی  در گذشته  است كه  از طریق یك   مسیر طوالنی، شرق و غرب جهان آن روز را از چین  در شرق  آسیا تا اروپا در كنار 

دریای مدیترانه در بر می گرفت .
با ورود به عصر اكتشافات جغرافیایی و پیشرفت در دریانوردی در 
نو  سرزمین های  به  اروپاییان  میالدی،  شانزدهم  و  پانزدهم  قرن های 
در امریكا و اقیانوسیه دست یافتند و با تصرف بخش هایی از آسیا، 
افریقا و امریكای جنوبی و ایجاد مستعمرات به استخراج و غارت 
منابع طبیعی آنها پرداختند. از قرن هجدهم به بعد، با وقوع انقالب 
صنعتی، استعمارگری  اروپایی ها در جهان گسترش یافت. در این 
دوره، كارخانه های انگلستان و دیگر كشورهای اروپایی برای تولید 
استعمارگران  و  داشتند  نیاز  خام  و  اولیه  مواد  به  كاالهای صنعتی 

اروپایی با سلطة خود بر نواحی مختلف جهان، ثروت ها و مواد اولیة گرانبها مانند طال و الماس، نفت، چوب و دیگر مواد معدنی را به كشورهای 
خود سرازیر كردند. 

 درنظر بگیریدكشور وسیعی مانند هند به مدت چند قرن، مستعمرة انگلستان بوده است و یا كشور كوچكی چون هلند، سال ها سرزمین وسیع و 
زرخیز اندونزی را در سیطرة خود گرفته بود و یا كشور بلژیك سال ها كنگو را غارت و چپاول كرد و یا الجزایر سال ها مستعمرة فرانسه بود. البته 
كشورهای استعمارگر در سایر نواحی جهان نیز كه رسماً مستعمرة آنها نبودند, از طریق فشار بر حكومت ها یا دخالت های نظامی، امتیازاتی به نفع 

خود می گرفتند.
این ثروت رایگان و ارزان از عوامل  مهم رشد سریع كشورهای اروپایی بود. 

پس از جنگ های جهانی اول و دوم، نهضت های استقالل طلبانه در كشورهای مستعمره بیشتر شد و به تدریج كشورهای مستعمره به استقالل دست 

فعـالیـت

1.الف  با راهنمایی معلم، پرس وجو كنید. مهم ترین اقالم صادراتی و وارداتی كشور ایران  در سال گذشته چه بوده است؟
ب-  به نظر شماآیا باید  تغییری در اقالم صادراتی و  وارداتی كشور ما  اتفاق بیفتد؟ چرا و چطور ؟ نظر خود را با دلیل بیان كنید.

تصویر
استعمار هند
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پس از جنگ جهانی دوم، كشورهای جهان به دو بلوك غرب )كشورهای سرمایه داری امریكا و اروپای غربی( و بلوك شرق )كشورهای كمونیستی 
شوروی سابق، چین و اروپای شرقی( تقسیم شدند. جنگ های جهانی اول و دوم خسارت های زیادی برای كشورهای سرمایه داری صنعتی پدید 
آورده بود. این كشورها و در رأس آنها امریكا برای بهره برداری از منابع سرزمین های دیگر و همچنین متوقف ساختن گسترش كمونیسم، وارد 
مرحلة تازه ای شدند و آن مرحله صدور سرمایه - عالوه بر صدور كاال -  بود. به این ترتیب كه كشورهای صنعتی عالوه بر فشارهای سیاسی به 
حكومت ها به سرمایه گذاری و ایجاد كارخانجات مونتاژ در دیگر نقاط جهان و بهره كشی از آنها اقدام كردند .البته  در این مرحله كشورهایی كه 
از نظرعلم و فن آوری  صنعتی عقب مانده بودند همچنان به فروش منابع و مواد اولیه و خام و خرید  و واردات كاالهای  كارخانه ای از كشورهای 

پیشرفته  صنعتی  ادامه دادند. یكی از مهم ترین ویژگی های این دوره، گسترش شركت های چندملیتی بود.
به تصویر توجه كنید . در این تصویر نام برخی از شركت های چند ملیتی را مشاهده می كنید. نام كدامیك را تاكنون شنیده یا محصوالت كدامیك 

را تا كنون دیده اید ؟

یافتند و به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند و بدین ترتیب، دورة استعمار كهن كه در آن قدرت نظامی و اشغال سرزمین ها حرف اول را می زد، 
به پایان رسید. اما رابطة نابرابر اقتصادی بین نواحی جهان همچنان ادامه پیدا كرد و شكل های جدیدی به خود گرفت.

چنانکه پیش تر خوانده اید علل و عوامل  عدم پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور های کمتر توسعه یا فته  را به دو 

دسته  می توان تقسیم کرد : عوامل خارجی که همان استعمار و تسلط کشورهای قدرتمند و سلطه گر بر این کشورهاست  

و عوامل داخلی مانند حکومت های مستبد و وابسته  در این کشورها که به منافع ملی و پیشرفت کشور خود بی توجه 

بوده اند  , نا آگاهی و بی سوادی مردم ,  جنگ هاوکشمکش های داخلی و فقدان اتحاد , نداشتن خود باوری و ایمان و 

اراده و  پشتکار برای تغییر وضع موجود  و .

امروزه بیش از 60 هزار شركت چندملیتی كه هزاران شعبه در كشورهای  مختلف جهان  دارند مشغول فعالیت هستند و.برخی از این شركت ها درآمدهای هنگفت 
شگفت انگیزی دارند. برای مثال در آمد هریك از شركت هایی چون جنرال الكتریك ,رویال داچ شل ,اگزون موبیل  , توتال ,فولكس واگن و بی پی ) بریتیش 

پترولیوم (به تنهایی از تولید ناخالص داخلی * چند كشور  جهان بیشتر است.

دفتر مركزی سامسونگ - سئول - كره جنوبی
دفتر مركزی تویوتا - توكیو - ژاپن

دفتر مركزی زیمنس - مونیخ - آلمان
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به وسایل صوتی و تصویری یا گوشی های تلفن همراه كه در محیط زندگی تان  از آنها استفاده می شود, دقت كنید وچند مورد از شركت های 
سازنده آن ها را نام ببرید.شركت های تولید كننده این كاالها , شركت های چند ملیتی هستند.

 شركت های چندملیتی نقش مهمی در تجارت جهانی دارند. همان طور كه پیشتر گفته شد شعبة اصلی شركت های چندملیتی در كشورهای پیشرفتة 
صنعتی )مادر( است و طراحی و فناوری علمی اصلی در تولیدات در این كشورها صورت می گیرد و این شركت ها، شعبه هایی نظیر كارخانه های 
مونتاژ یا شركت های وابسته در كشورهای دیگر ایجاد می كنند كه بتوانند آن كاالها و خدمات را در آن كشورها تولید كنند و به فروش برسانند. 

به عبارت دیگر، شركت های چندملیتی از شركت های محلی در كشورهای میزبان  برای تولید یا  فروش كاالها و خدمات خود استفاده می كنند.
در هفتاد سال اخیر، صنایع و بانك های ایاالت متحدة امریكا، اروپای غربی و ژاپن، به شكل قابل توجهی در دیگر مناطق جهان، اقدام به سرمایه گذاری 

كردند. ایاالت متحدة امریكا برای تشویق شركت های خود  به سرمایه گذاری در خارج از كشور، به آنها كمك های مالی و حمایتی كرده است.

 شركت های چندملیتی به سرمایه گذاری در كشورهای دیگر عالقه مند هستند , زیرا این شركت ها از این طریق به امتیازات زیادی دست پیدا 
نیروی كار  از  اینكه  نواحی استفاده می كنند؛ دوم  این  منابع طبیعی غنی  از  یا شركت در كشورهای دیگر  با احداث كارخانه  می كنند : اوالً،  
ارزان قیمت این نواحی برخوردار می شوند و سوم، چون دركشورهای كمترتوسعه یافتة صنعتی، نظام مالیاتی و بیمة كارگران و قوانین و مقررات 
زیست محیطی، چندان جدی و سخت نیست، فعالیت شركت های چندملیتی در این كشورها، آسان تر و ارزان تر تمام می شود. شركت های چندملیتی 
به دنبال فروش و سود خود هستند و چندان به منافع كشورهای میزبان توجهی ندارند. این شركت ها، گاه انحصار تولید یك كاال را در دست 
خود می گیرند و كارخانه های داخلی كشورها را از دور رقابت، خارج می كنند و موجب ورشكستگی آنها می شوند. بنابراین، وابستگی نواحی به 

كشورهای توسعه یافتة صنعتی، بیشتر می شود.

انواع نواحی از نظر مبادالت تجاری جهانی :  به طور کلی در نتیجة فرایندی كه تاكنون در اقتصاد جهانی طی شده است، نواحی از نظرنوع 
غالب  مبادالت اقتصادی   به دو گروه اصلی تقسیم می شوند : 1- کشورهایی كه اقتصاد آنها به طور عمده  مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه 
و خام و منابع انرژی و معدنی است .2-  كشورهایی كه اقتصاد  و در آمد آن ها  به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور انواع كاالهای كارخانه ای 

وصنعتی همراه با   فناوری های پیشرفته و نوین است
اقتصاد كشورها ی گروه اول آسیب پذیری زیاد در برابر نوسانات قیمت در بازارهای جهانی دارد و کاهش قیمت خرید محصوالت آنها می تواند 
شوك های عظیمی به اقتصادشان وارد كند. در این نوع اقتصاد ,حمایت از بخش های تولیدی داخلی ضعیف بوده و واردات گسترش زیادی دارد.
در بین  كشورهای صادر کننده مواد خام  و منابع انرژی ,برخی کشورهای صادر کننده نفت و گاز برای دفاع از منافع خود  و  جلو 

گیری از آسیب پذیری ناشی از  کاهش قیمت نفت در بازار جهانی با یکدیگر متحد شده و سازمان اوپک را بوجود آورده اند.

ساختمان اوپكاجالس و گردهمایی اوپك
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)OPEC( اوپك
اوپك یا سازمان کشورهای صادرکنندة نفت، یك کارتل* بین المللی است که در حال حاضر 12 کشور ایران، عراق، 

کویت، عربستان سعودی، امارات متحدة عربی، قطر، الجزایر، لیبی، نیجریه، اکوادر، آنگوال و ونزوئال، عضو آن هستند.

 هدف اوپك، دفاع از منافع کشورهای صادرکنندة نفت است و تالش می کند تا کشورهای عضو بتوانند با یکدیگر متحد 

و هماهنگ عمل کنند و به بهترین قیمت، نفت را بفروشند

این سازمان در سال 1960 میالدی  برای مقابله با سیاست های استثماری شرکت های بزرگ نفتی امریکا و اروپا به 

وجود آمد؛ زیرا این شرکت ها فناوری تولید نفت خام و شبکة حمل و نقل آن را در اختیار داشته و از افزایش قیمت 

نفت در بازارهای جهانی جلوگیری می کردند.مقر  سازمان  اوپك در وین  است و کشور های عضو برای تبادل نظر در 

موضوعاتی چون  تعیین سهمیه فروش  نفت , قیمت گذاری  و نظایر آن با یکدیگر جلسات گفتگو برگزار می کنند.

نابرابری اقتصادی، نابرابری فضایی
.ما در جهانی آکنده از نابرابری زندگی می کنیم . جهانی که در آن تعداد زیادی از مردم مجبور به تحمل فقر و رنج هستند .

در جغرافیای پایه نهم با موضوع نابرابری جهانی آشنا شدید و دانستید یکی از مالک های سنجش و مقایسه کشورها در این زمینه "شاخص توسعه 
انسانی" است . همچنین پی بردید که شاخص توسعه انسانی سه عامل را در بر می گیرد : 

1- در آمد و رفاه 2- امید به زندگی یا متوسط طول عمر 3- سواد و آموزش 
عامل اول , جنیه اقتصادی دارد . امروزه ثروت و در آمد جهان به شدت در دست برخی کشورها متمرکز شده است به طوری که مردم برخی 
کشورها از در آمد و سطح زندگی و رفاه خوبی برخوردارند در حالی که در برخی کشور های دیگر بخش بزرگی از مردم با فقر و کمبود امکانات 

زندگی مواحه اند.
گزارش های پژوهشگران در باره وضعیت ثروت و فقر در دنیا نشان می دهد که این شکاف هر روز بیشتر می شود  
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فعـالیـت

 همفکری کنید و نمودار را بخوانید .1- هر ضلع نمودار بیانگر چه موضوعی است ؟ 2- چهار  بخش هرم را با یکدیگر مقایسه و تفسیر کنید .
3-تفاوت قاعده و راس هرم را بیان کنید .

200 هزار کودک د خیابان زندگی می کنند . .در کلکته هند,  تعداد زیادی از مردم و از جمله  حدود

بر اساس آمار سازمان ملل صد میلیون نفر از مردم جهان 
در خیابان ها , زیر پل ها و گورستان ها و نظایر آن می 

خوابند و فاقد هر نوع مسکن و سرپناه هستند .

در آمد سرانه کشور نروژ 47 برابر در آمد سرانه در

کشور اریتره و در آمد سرانه آلمان 25 برابر در آمد

سرانه افغانستان است .

نفر ار مردم جهان روزانه با یك دالر یا کمتر ازبر اساس تخمین بانك جهانی بیش از 2  میلیارد
یك دالر زندگی می کنند .

به گزارش آکسفام * 85 نفر از ثروتمند ترین

افراد جهان هم اکنون نیمی از ثروت جهان را در

اختیار دارند .

میزان ثروتكل ثروت)درصد جهان(
تعداد بزرگساالن )درصد جمعیت جهان(

نمودار اصالح می شود
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نابرابری اقتصادی در فضای جغرافیایی جلوه گر می شود . به عبارت دیگر وقتی منابع و امکانات و خدمات به طور عادالنه توزیع نمی شود , این 
نابرابری را می توان در سطح زمین و فضایی که انسان ها در آن زندگی می کنند , مشاهده کرد. در نتیجه نابرابری اقتصادی , نواحیی  که از نظر 

امکانات و تسهیالت و چشم انداز های جغرافیایی  با یکدیگر تفاوت دارند , پدید می آیند.

برخی صاحبنظران  معتقدند در نظام سرمایه داری جهانی ,  بر اساس روابط و مبادله نابرابری که بین نواحی پدید آمده , برخی نواحی نقش " مرکز " یافته  
و بر سایر نواحی غالب و مسلط شده اند وبرخی  نواحی نقش " پیرامون "را دارند که به لحاظ اقتصادی به مرکز وابسته اند .

بر اساس این نظریه , مرکز, پیرامون را استثمار می کند و بر آن سیطره اقتصادی دارد. 
به مدل توجه کنید .

مرکز  

پیرامون 
كاالهای مصرفی كارخانه ای و .... 

محله فقیرنشین - گتو* - كلمبیا ................................

................................................................

مدل تكمیل می شود

مواد اولیه و خام - كارگر ارزان .....
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مرکز :کشورهای توسعه یافته صنعتی که باالترین موقعیت را از نظر در آمد و ثروت دارند مرکز نامیده می شوند . این کشورها مانند یک قطب  عمل 
می کنندو بخش عمده ای از  سود و ثروت جهان را دریافت و جذب  می کنند . و حتی به صدور سرمایه یعنی سرمایه گذاری در دیگر نواحی جهان 
می پردازند. . از ویژگی های کشورهای مرکز , داشتن صنایع نوین و خدمات  پیشرفته , فن آوری باال و نیروی ماهر و متخصص ,  زیر ساخت 

ها ی مناسب برای توسعه اقتصادی مانند حمل و نقل پیشرفته و. سطح  باالی زندگی و رفاه اجتماعی ست.
کشورهای مرکز , مواد خام را با قیمت ارزان تر از کشورهای  پیرامون به دست می آورند و کاالهای ساخته شده صنعتی را با سود بیشتر به پیرامون 
می فروشند. آن ها همچنین از طریق سرمایه گذاری یا شرکت های چند ملیتی از نیروی کار ارزان قیمت پیرامون استفاده می کنند. کشورهای 

امریکای شمالی , اروپای غربی و ژاپن و استرالیا جزو کشورهای مرکز هستند. 
مرکز گاهی با روش های مختلف مغز های متفکر و افراد با استعدادو متخصص را نیز از کشور های پیرامون به سوی خود جذب می کند .در 

حالی که کشور  های پیرامون  هزینه های  تحصیل و رشد این افراد را پرداخته اند.
پیرامون : . کشورهای پیرامون عمدتا تولید کنننده و صادر کننده مواد اولیه و خام هستند . این کشورها از نظر توسعه صنعتی و فن آوری  
های نوین در سطح پایین تری قرار دارند . این کشورها به واردات کاالهای صنعتی از مرکز وابسته اند و بازار خوبی برای تولیدات  آنها  می باشند 
بنا بر این سود هنگفتی را نصیب مرکز می کنند . از دیگر ویژگی های این کشورها کمبود نیروی کار ماهر و متخصص و زیرساختها و تجهیزات 

الزم برای توسعه صنعتی است. 
از جمله کشورهای پیرامون در قاره های آسیا ,افریفا و امریکای التین می توان به کشورهای افغانستان , بنگالدش , مراکش , نامبیا ,  پرو و 

نیکاراگوئه  اشاره کرد.
جایگاه کشور ها به عنوان مرکز و پیرامون در طی زمان ثابت نیست و ممکن است تغییر کند .  

نیمه پیرامون : نظریه پردازان مرکز – پیرامون   معتقدند در طی زمان گروهی از کشورها جایگاه نیمه پیرامون یافته اند . 
منظور از کشورهای نیمه پیرامون کشور هایی هستند که بین مرکز و پیرامون قرار گرفته اند . . این کشورها از نظر اقتصادی از کشورهای پیرامون 
قوی ترند اما هنوز به قدرت اقتصادی مرکز نرسیده اند. این کشورها نقش واسطه ای را بین کشور های مرکز و پیرامون بازی می کنند  و ساختار 

اقتصادی و اجتماعی آن ها دچار تغییر و تحوالت صنعتی و فن آورانه شده است . 
از جمله کشورهای نیمه پیرامون می توان به چین که خیز  اقتصادی فوق العاده ای را در دو دهه اخیر  در جهان بردشته و همچنین کره جنوبی 

و سنگاپور اشاره نمود.  

مرکزنیمه پیرامونپیرامون

كاالهای مصرفی كارخانه ای و .... 

مواد اولیه و خام - كارگر ارزان .....

مدل تكمیل می شود
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تجارت بین المللی و حفاظت از اقتصاد كشورها
اگر ارزش صادرات یك كشور بیشتر از واردات آن باشد، موازنة تجاری مثبت است و آن كشور می تواند 
از راه سودی كه به دست می آورد استانداردهای زندگی و رفاه را در كشور خود بهبود ببخشد. اگر ارزش 
واردات بیشتر از صادرات باشد، موازنه، منفی است و به آن كسری تجاری می گویند و برای اقتصاد كشور 

نامطلوب است .
به طور معمول، كشورها  برای آنكه تأثیرات منفی تجارت خارجی )صادرات و واردات( را بر روی صنایع و اقتصاد كشورشان كاهش دهند  و 
به رونق و توسعة اقتصادی كشور كمك كنند، اقداماتی انجام می دهند.برخی از این اقدامات عبارت اند از: وضع تعرفه های گمركی و مالیات بر 
كاالهای وارداتی، محدود یا ممنوع كردن واردات برخی كاالها در دوره های زمانی خاص، تشكیل اتحادیه های اقتصادی و تجاری منطقه ای و 

ایجاد مناطق آزاد تجاری.

1. اتحادیه های اقتصادی- تجاری منطقه ای )ناحیه ای(
براساس  می كنند  سعی  اتحادیه ها  این  عضو  كشورهای  و  می گیرد  شكل  همسایه  كشورهای  بین  منطقه ای،  تجاری   – اقتصادی  اتحادیه های 
موافقت نامه ای كه امضا می كنند، مالیات و تعرفه های گمركی را بین خودشان كاهش دهند یا بردارند تا تجارت بین كشورهای منطقه، افزایش یابد 

و به رونق و توسعة اقتصادی كشورها كمك شود.
از جمله اتحادیه های اقتصادی منطقه ای می توان به ِاكو، آسه آن و نَفتا اشاره كرد.متن صفحه بعد را مطالعه کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.

فعـالیـت

1- الف - ویژگی های کشور های مرکز و پیرامون و نیمه پیرامون را در جدولی دسته بندی کنید . ب - به نظر شما چگونه یک کشور می تواند 
جایگاه خود را در مدل مرکز پیرامون ارتقا دهد و از وابستگی به مرکز رها شود ؟

واردات
صادرات

فعـالیـت

1. عبارت ها را به طور مناسب، به هم مربوط كنید:
                                                         اتحادیه منطقه ای                                                               موقعیت جغرافیایی

)امریكای جنوبی( )نفتا(               
)آسیای جنوب شرقی( )ِاكو(             

)آسیای غربی( )آسه آن(           
                                                              )امریكای شمالی(

2. ایران عضو كدام یك از این اتحادیه ها است؟ چند عضو این اتحادیه را نام ببرید.دو هدف این اتحادیه را بنویسید.
3. كدام هدف در همة اتحادیه های اقتصادی- تجاری، مشترك است؟  

4. چه عواملی موجب می شود كه این كشورها با یكدیگر اتحادیه ای را تشكیل بدهند؟
5. آیا این اتحادیه ها ی منطقه ای فقط اهداف اقتصادی دارند؟                                                   
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2. مناطق آزاد تجاری
مناطق آزاد تجاری، مناطقی هستند كه در اصل برای توسعة صادرات یك كشور و رونق اقتصادی آن، ایجاد می شوند. در این مناطق تولیدكنندگان 
و بازرگانان می توانند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی و یا معافیت های مالیاتی به صادرات و واردات و انبارداری كاالها بپردازند. به طوركلی 

در این مناطق، مقررات و قوانین اقتصادی ویژه و متفاوت با سایر نواحی دیگر سرزمین وجود دارد.

و نام اتحادیة منطقه اینقشة قلمرو كشورهای عضو تأسیس  سال 
اهداف عمدهكشورهای عضومقر اصلی

اِكو 
 )ECO(

سازمان همكاری های 
اقتصادی

1964 م
تهران

)ایران(

ایران، پاكستان، تركیه، 
افغانستان، جمهوری 

آذربایجان، قزاقستان، 
ازبكستان، تركمنستان، 

تاجیكستان

- حذف تدریجی موانع تجاری در 
منطقه

- برنامة توسعة حمل و نقل و ارتباطات 
بین كشورهای عضو

- بهبود شرایط توسعة اقتصادی و 
افزایش سطح زندگی و رفاه مردم 

منطقه
- تدوین برنامه های مشترك فرهنگی و 

مبادالت فرهنگی

 )ASEAN( آسه آن
اتحادیة كشورهای 
جنوب شرقی آسیا

1967 م
جاكارتا 

)اندونزی(

تایلند، اندونزی، مالزی، 
سنگاپور، فیلیپین، 

برونئی، ویتنام، الئوس، 
میانمار، كامبوج

- پایین آوردن تعرفه های تجاری بین 
كشورهای عضو

- تشویق اعضا به همكاری و مبادلة 
اطالعات علمی، اقتصادی، فنی و 

فرهنگی
- امنیت و ثبات سیاسی در منطقة 

جنوب شرقی آسیا
- توسعة فرهنگی و گردشگری

)NAFTA( نفتا
سازمان تجارت آزاد 

امریكای شمالی

1994 م
اتاوا

)كانادا(

كانادا، ایاالت متحدة 
امریكا، مكزیك

- برداشته شدن محدودیت های تجارت 
و سرمایه گذاری بین سه كشور در یك  

دورة زمانی
- برداشته شدن تعرفه های كشاورزی 

و خواربار
- امكان سرمایه گذاری امریكا و كانادا 

در مكزیك

مطالعه برای  

انجام فعالیت      
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و  تبدیل شده اند  پایگاه واردات  به  برخی كشورها  نبوده اند و در  اهداف خود موفق  به  آزاد در رسیدن  مناطق  معتقدند همة  برخی صاحبنظران 
نتوانسته اند به توسعة اقتصادی كشور كمك كنند. مناطق آزاد تجاری غالباً در مجاورت بنادر مهم ایجاد می شوند. از مناطق آزاد تجاری ایران 

می توان منطقه قشم، منطقه كیش و منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را نام برد

تفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی  ...................

تجارت بین المللي و حمل و نقل دریایي
هوایي  زمیني،  نقل  و  حمل  مختلف  روش هاي  بین  در 
ممتازي  و  ویژه  جایگاه  دریایي  نقل  و  حمل  دریایي،  و 
دارد. به طوري كه حدود ۹۰ درصد تجارت جهاني از نظر 
وزن كاالهایي كه جابه جا مي شوند از طریق حمل و نقل 

دریایي و كشتي ها انجام مي شود.
حمل و نقل دریایي از نظر پایین تر بودن هزینه با توجه 
به وزن زیاد كاالهایي كه از طریق آن جابه جا مي شوند و 
قابلیت جابه جایي كاال تا مسافت هاي دوردست، بر دیگر 

شیوه هاي حمل و نقل برتري دارد.
 امروزه بخش اعظم مبادالت اقتصادي كشور ها  از طریق 
سنگ آهن،  زغال،  غالت،  )كه  فله بر  كشتي هاي  انواع 
كانتینري،  كشتي هاي  مي كنند(،  ...حمل  و  سیمان 
گاز  حمل كنندة  تانكر  شناورهاي  و  نفتكش  كشتي هاي 
كه در اقیانوس ها و دریاها، تردد مي كنند، انجام مي گیرد.
بزرگ،  و  اصلي  بنادر  در  را  كاالها  بزرگ،  كشتي هاي 
تخلیه مي كنند و این كاالها توسط كشتي ها و شناورهاي 

كوچك تر در بنادر فرعي كشورها توزیع مي شود.

بندر آزاد تجاری شانگهای
چین

محموله های بسته بندی كاال
در بندر
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نقشه بنادر مهم جهان 

برای مشاهدة تصاویر بیشتر و فیلم های كوتاه به لوح فشردة ضمیمة كتاب یا پایگاه اینترنتی ما به این نشانی مراجعه كنید: 
        فیلم بنادر
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راهی به سوی آینده
 اكنون كه فصل »نواحی انسانی « را به پایان رساندید، فكر كنید چه پرسش هایی دربارة موضوعات مربوط به این فصل)فرهنگی و اقتصادی ( برای شما  به وجود آمده كه 

مایل هستید در آینده از طریق كاوشگری پاسخ آنها را پیدا كنید. روی یك برگه، پرسش های خود را بنویسید و به معلم بدهید. 

مهـارت های جغرافیایی

ترسیم نقشة موضوعی
1. از نقشة گنگ كشورهای جهان در ضمیمة آخر كتاب 
كپی بگیرید. سپس با استفاده از اطالعات صفحة    كتاب، 
رنگ آمیزی  و  معین  آن  روی  را  اوپك  عضو  كشورهای 
كنید. عنوان نقشه را بنویسید و راهنمای مناسب برای 

آن طراحی كنید.

به طور گروهی دربارة یكی از پیمان های اقتصادی واتحادیه های 
تجاری منطقه ای مانند اوپك، ِاكو، آسه آن و نفتا و... تحقیق كنید 

و نتایج را به صورت گزارشی كوتاه در كالس ارائه كنید.
آن  در  كه  یا تصمیم گیری هایی  اخبار  آخرین  به  گزارش خود  در 
اتحادیه  رخ داده است اشاره نمایید و در هنگام ارائه از نقشه، 

تصاویر و رسانه های متنوع استفاده كنید.

فعـالیـت
1. چه موقع می توان گفت كه یك منطقة آزاد تجاری در دستیابی به اهداف موفق بوده است؟

2. آیا كشورهای محصور در خشكی نیز از تجارت و حمل و نقل دریایی بهره مند می شوند و به آن نیاز دارند؟ چطور؟
3. روی مدل مركز- پیرامون  جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .  

پیرامون

............

.................................

.................................
.................................

مرکزنیمه پیرامون .................................

.................................

.................................

.................................

مدل تكمیل می شود




