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1. An industry consists of a large number of firms, each if wich has a cost 

function of the form  

𝑐(𝑤1. 𝑤2. 𝑦) = (𝑦2 + 1)𝑤1 + (𝑦2 + 2)𝑤2 

(a) Find the average cost curve of a firm and describe how it shifts as the 

factor price 
𝑤1

𝑤2
⁄  changes. 

(b) Find the short-run supply curve of an individual firm. 

(c) Find the long-run industry supply curve. 

(d) Describe an input requirement set for an individual firm. 

 

2. A monopolist has a cost function of 𝑐(𝑦) = 𝑦 so that its marginal costs are 

constant at $1 per unit. It faces the following demand curve: 

𝐷(𝑝) = {
0.               𝑖𝑓 𝑝 > 20;
100

𝑝⁄      𝑖𝑓 𝑝 ≤ 20;
 

(a) What is the profit-maximizing choice of output? 

(b) If the government could set a price ceiling on this monopolist in order to 

force it to acr as a competitor, what price should they set? 

(c) What output would the monopolist produce if forced to behave as a 

competitor? 

 

 



 
یک بنگاه نوعی در یک صنعت رقابت کامل دارای تابع هزینه بلندمدت زیر است که در آن هزینه بر حسب  -3

 تولید محصول تولیدی بنگاه است. 𝑞ریال و 

𝐿𝑇𝐶 = 𝑞3 − 60𝑞2 + 1500𝑞 

اگر بنگاه بتواند محصول ب( معادالت هزینه متوسط بلندمدت و هزینه نهایی بلندمدت بنگاه را استخراج کنید.الف(

𝑝خود را در قیمت  = لی ریال بفروشد، مقدار تولید بهینه وی چقدر خواهد بود؟ آیا این مقادیر تعاد 975

اگر صنعت هزینه های ثابت را تجربه کند، معادله عرضه ج(بلندمدت بنگاه با تعادل بلندمدت صنعت سازگار است؟ 

𝑝اگر منحنی تقاضای بازار به صورت د(صنعت را استخراج کنید.  = 9600 − 2𝑄  باشد، در وضعیت تعادل

 بلندمدت صنعت، چه تعداد بنگاه در این صورت وجود دارد؟ 

 ت در وضعیت رقابت کامل دارای تابع هزینه بلندمدت زیر است:هر بنگاه در یک صنعت با هزینه ثاب  -4

𝐿𝑇𝐶 = 𝑞3 − 50𝑞2 + 750𝑞 

احد و هزینه ها بر حسب ریال است. منحنی تقاضای بازار به صورت زیر تولید روزانه بنگاه بر حسب و qکه در آن 

 است:

𝑄 = 2000 − 4𝑝 

قیمت هر واحد بر حسب ریال است. الف( منحنی عرضه بلندمدت  Pتعداد فروش روزانه کل صنعت و  Qکه در آن 

 20ر فروش معادل صنعت را استخراج کنید. ب( در تعادل بلندمدت چندبنگاه در صنعت وجود دارند؟ ج( مالیات ب

درصد قیمت بر محصول بنگاه ها وضع می شود. در تعادل بلندمدت چدید چه تعداد بنگاه در صنعت وجود دارد؟ 

د. در این تعادل وریال بر هر واحد محصول وضع می ش 50د( به جای مالیات بر فروش، مالیات بر واحدی معادل 

جدید تعداد بنگاه ها چقدر است؟ ه( همه مالیات ها فسخ می شود و به وضعیت تعادلی ب بازمی گردیم. در اینجا 

کند. در این صورت به تعداد  یکنندگان پرداخت مریال برای هر واحد محصول به تولید sدولت یارانه ای معادل 

بنگاه افزوده می شود. نشان دهید که یارانه اختصاص داده شده به هر واحد محصول تولید  3بنگاه های صنعت، 

 است؟ شده چقدر 

 کارخانه تولید کند و به صورت انحصاری بفروشد در صورتی که 3اگر انحصارگری محصوالت خود را در  -5

 𝑇𝐶1 = 20𝑞1  و𝑇𝐶2 = 30𝑞3 و𝑇𝐶3 = 40𝑞3 باشد و منحنی تقاضای بازار به صورت 

 𝑝 = 300 − 2𝑄 .است، قیمت فروش بنگاه را بدست آورید  


