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 يیؼاٌ هبصعات َفت ایغاٌ؟





 يیؼاٌ هبصعات َفت ایغاٌ

 ثّ اػای ْغ ایغاَی

 صع ْغ يبِ چّ يجهغی اؿت 

 
 



 يیؼاٌ هبصعات َفت ثّ اػای ْغ َفغ صع ْغ يبِ

 

 میلیون تومان  100باالتر از   -1
 میلیون تومان 100تا  50بین   -2

 میلیون تومان 50تا  10بین   -3
 میلون تومان 10تا  1بین   -4
 میلیون تومان 1هزار تا  500بین   -5

 هزار تومان 100کمتر از   -6



 يیؼاٌ هبصعات َفت ایغاٌ

 ثّ اػای ْغ ایغاَی

 صع ْغ يبِ چّ يجهغی اؿت 

 
 



 ثّ لجم  91صع ثٕصجّ ؿبل 

   ثلکّ 2300000عٔػاَّ  
 .َفت هبصع يی كض

----------------------------- 

 93ٔ  92صع ثٕصجّ ؿبل 

   ثلکّ 1300000عٔػاَّ  

 .كٕصَفت هبصع 

---------------------------- 

 ثلکّ کًتغ اػ لجم 1000000عٔ ػی 

 



 هنببع در هٌرد هیساى صبدرات نفت ایراى

 کشورها سایر و ایران نفت صادرات میزان•

 نفت تولید پایه بر کشورها فهرست•

• Top World Oil Producers, Exporters, Consumers, and 
Importers, 2006 

• Greatest Oil Reserves by Country, 2007 

• the total oil exported in barrels per day (bbl/day), 
including both crude oil and oil products.  CIA 

• List of countries by oil production 

• Oil > exports (most recent) by country 

• CIA: Country Comparison :: Oil – exports 

• USA congress: IRAN’S OIL AND GAS WEALTH 
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 آيبع هبصعات َفت کلٕعْب صع ؿبیت ؿبػيبٌ ؿیب

 

 

 



 يیؼاٌ هبصعات َفت ثّ اػای ْغ َفغ صع ْغ يبِ

 میزان صادرات نفت روزانه 2300000

 میزان صادرات نفت ماهانه 69000000

 جمعیت ایران 75000000

سرانه صادرات نفت به ازای هر نفر در  بشکه 0/92
 بشکه هر ماه به



 هبصعات َفت لجم اػ اَمالة

 بػکو 5400000رًزانو 

 هیلیٌى نفر 36جوعیت 

 ٔ َیى ثلکّ ثّ اػای ْغ َفغ 4يبْبَّ 

ثغاثغ ثّ اػای ْغ ایغاَی  5لجم اػ اَمالة 
 .َفت هبصع يی كضِ

 (ايیض ثّ ػَضگی)عًغ يتٕؿظ 
 .ؿبل ثٕصِ 52





 اهبرات هتحده عربی
 ً نین هیلیٌى بػکو در رًز 2صبدرات بیع از 

 جوعیت یک هیلیٌى

 یک ؿبل َفت هبصعاتی یک ايبعاتی

= 
 ؿبل هبصعات َفت یک ایغاَی 80ثیق اػ 

 .ؿبل اؿت 72ايیض ثّ ػَضگی صع ایغاٌ ثیق اػ 



 منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی
1391در بودجه سال   

 بودجه بینی پیش بر موثر عوامل

   صادرات حجم میزان•

 روزانه بشکه میلیون 2/3 نفت

 (دالر 85) نفت بشکه هر قیمت•

 تومان 1226 دالر قیمت•



 1391يُبثع دبهم اػ هبصعات َفت ٔ فغآٔعصْبی َفتی صع ؿبل 



 منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی
1391در بودجه سال   

 لایر 610552800000000•

 تومان میلیارد هزار 61•

 جمعیت میلیون 75 بر تقسیم•

 ماه 12 بر تقسیم•

 تومان هزار 67 حدود ماهی نفری•



 هنببع بٌدجو 

   1391ضبل 

 بو زببى ضبده





 91نوٌنو ىبیی از هنببع درآهدی بٌدجو ضبل 



1391جداًل هنببع هبلی دًلت در بٌدجو ضبل   



 91جوع هنببع درآهدی بٌدجو عوٌهی ضبل 



 کل بٌدجو عوٌهی دًلت 

 تٌهبى 182350بو ازای ىر نفر در ىر هبه جوعب 



 هنببع حبصل از فرًظ نفت ً فرآًرده ىبی نفتی

 1391در بٌدجو ضبل 

 لایر 610552800000000•

 تٕيبٌ يیهیبعص ْؼاع 61•

 جًعیت يیهیٌٕ 75 ثغ تمـیى•

 يبِ 12 ثغ تمـیى•

 تٕيبٌ ْؼاع 67 دضٔص يبْی َفغی•



 ؿبل  ؿغاَّ يبْبَّ صع آيض َفت ثّ ثٕصجّ عًغاَی ٔػاعت آيٕػف ٔ پغٔعف انجبلی

2000 13000 33000 48000 1389 

3000 13000 47000 63000 1390 

42000 67000 1391 

 سرانه ماهانه بودجه به تومان



قیوت فرًظ نفت  1389در ضبل 

 .بیػتر از پیع بینی بٌد

 ايب ثّ صنیم تبيیٍ َلضٌ ؿبیغ يُبثع ثٕصجّ،

 .ْؼاع يیهیبعص تٕيبٌ کـغی ثٕصجّ دبهم كض 13

 لایر 130000000000000



هر هزار تومان افزایش بودجه به ازای هر ایرانی در هر ماه می شود 

میلیارد تومان 900  

لایر 9000000000000  

 ایٍ ثٕصجّ  اػ کجب تبيیٍ گغصص؟

 کـی ایٍ ؿٕال عا ًَی پغؿض؟

 !ًّْ فمظ پیلُٓبص ْؼیُّ يی صُْض



تٌهبى افسایع بٌدجو بو ازای ىر ایرانی در 1000ىر 

 هیلیبرد تٌهبى 900ىر هبه هی غٌد 

 لایر 9000000000000

 .ًّْ اػ تٕػیع عبصالَّ ثٕصجّ هذجت يی کُُض

ثب ایٍ توٕع کّ ثب تٕػیع 

عبصالَّ ثٕصجّ ًّْ َیبػْب 

 !ثغطغف يی كٕص



 پیق ثیُی1391صع ثٕصجّ ؿبل 

 ْؼاع تٕيبٌ ثّ اػای ْغ َفغ 67صعآيض َفت يبْبَّ 

کم ثٕصجّ عًٕيی صٔنت ثّ اػای ْغ َفغ يبْبَّ دضٔص 

 تٕيبٌ 183000



 91صع ثٕصجّ ؿبل 

کم ثٕصجّ عًٕيی صٔنت ثّ اػای ْغ َفغ يبْبَّ دضٔص 

 تٕيبٌ پیق ثیُی 183000

کم ثٕصجّ عًٕيی صٔنت ثّ اػای ْغ َفغ يبْبَّ دضٔص 

 تٕيبٌ يذمك 115000



 

 هبصعات َفت عٔػاَّ صع ثٕصجّ

 ثلکّ 2300000= لجم اػ تذغیى  

 ثلکّ 1300000= ثعض اػ تذغیى 

 عٔػی یک يیهیٌٕ ثلکّ کًتغ



 نتیجو گیری
 .  استوبم عبصالَّ ثٕصجّ عًٕيی ٔاجت اؿت

 !ايب کبفی َیـت

 .ثبیض ثّ تٕنیض ثغٔت عٔی آٔعص



 1393ضبل 

 ؿبل التوبص ٔ فغُْگ

 ثب عؼو يهی ٔ يضیغیت جٓبصی



 :راىکبرىب

 عول ىوو  هردم ً هطئٌالى بو غعبرىبی ضبل

  اكتغبل ٔ يهی التضاع :1380

  يغصو ثّ سضيت عؿبَی َٓضت :1382

ّ لِٕ پبؿز گٕیی :1383  ایغاٌ يهت ثّ ؿ

 عًٕيی يلبعكت ٔ يهی ْى ثـتگی   :1384

 ككٕفبیی ٔ َٕآٔعی :1387

 يوغف انگٕی اهالح ؿٕی ثّ يـئٕالٌ ٔ يغصو دغكت  :1388

 يضبعف کبع يضبعف، ًْت :1389

 التوبصی جٓبص :1390

 ایغاَی ؿغيبیّ ٔ کبع اػ دًبیت يهی، تٕنیض :1391

 التوبصی دًبؿّ ٔ ؿیبؿی دًبؿّ :1392

 جٓبصی يضیغیت ٔ يهی عؼو ثب فغُْگ ٔ التوبص :1393

 

 ؿجک ػَضگی





ّْى َفتی  تٕ



 آثبع تْٕى َفتي

  -ثغآٔعصِ ًَي كٕص -يطبنجّ -اػ صٔنت     تٕلع•

 ثي اعتًبصي –َبعضبیتي 

 تُجهي اجتًبعي•

 ايیض ثّ غیغ سٕص ثـتٍ•

 يتٕؿم كضٌ ثّ يعجؼِ•

 صع اَتظبع كبَؾ َلـتٍ•

 (َتیجّ يظاكغات –عاثطّ ثب آيغیكب )ايیض ثّ سبعج •

 عمت افتبصگي •



 ساعت 7تا  6هفته ای 

 بخش خصوصی دو ساعت و شش دقیقه

 دقیقه  22در بخش دولتی ایران 

 ساعات مفید کاری در ایران



 ؿبعبت يفیض کبعی صع ایغاٌ ٔ جٓبٌ

(سالیانه)ساعت کار مفید   کشور 
 ایران ساعت 800

 کره جنوبی ساعت 2420

 ژاپن ساعت 1900
 چین ساعت 1420 
 آمریکا  ساعت 1360 
 ترکیه  ساعت 1330 
 پاکستان  ساعت 1100 
 افغانستان  ساعت 950 
 آلمان  ساعت 1700 
 کویت  ساعت 600 
 عربستان  ساعت 720 



 تعطیالت صع ایغاٌ ٔ جٓبٌ

 25 ایران
 15 ژاپن

 13 اتریش -نروژ  –ایتالیا 
 12 فرانسه
 11 کره جنوبی –مالزی  –کانادا 

 10 پاکستان -برزیل  –آمریکا 
 9 آلمان -استرالیا  –اسپانیا 
 8 بریتانیا

 7 روسیه  –چین 
 4 سوئیس

 3 هندوستان



 زیان تعطیالت برای اقتصاد ایران

 میلیارد تومان تعداد روزهای تعطیل

   1428 روز 1

   36000 (مناسبت ها)روز  25

   190000 روز 133

 بیش از یک دوم کل نقدینگی موجود در کشور



 (تعداد شاغلین در یک خانواده)بار تکفل 

در ایران هر چهار نفر یک نفر شاغل 
نفر یک نفر شاغل 1.4در انگلستان هر 
کشورهای پیشرفته هر دو نفر یک نفر شاغل 



 َفغی صع ایغاٌ ٔ جٓبٌ 4ؿبعبت يفیض کبعی ْغ سبَٕاصِ 

ساعت کار مفید 

(سالیانه)  
 کشور

 ایران ساعت 800
 ژاپن ساعت 4840
 کره جنوبی ساعت 3800

 چین ساعت 2840 
 آمریکا  ساعت 2720 
 ترکیه  ساعت 2660 
 پاکستان  ساعت 2200 
 افغانستان  ساعت 1900 
 آلمان  ساعت 3400 



یک سال کار یک ژاپنی معادل 
 سال یک کارمند ایرانی 21

یک سال کار یک کره جنوبی معادل 
 سال یک کارمند ایرانی 26



 سال حموق هی گیرین 30•
 .سال کار هیکنین 1/5کوتر از •
 حموق بازنطستگی برای هوه عور•



 ٔضعیت التوبصی ایغاٌ

 جٓبص التوبصی ؟؟

 التوبص يمبٔيتی ؟؟

 التوبص عیبضتی ؟؟

 دًبؿّ التوبصی؟؟



 :ٔضعیت التوبصی ایغاٌ

 تعطیالت ثبال

 ؿبعبت يفیض کبعی کى

 ثبع تکفم پبییٍ



 وضعیت کار در ایراى
 نطانه چیست؟



 :ٔضعیت التوبصی ایغاٌ

 !!التوبص اؿتغادتی



 التوبص عبصی
 عٔػ تعطیالت ؿبالَّ  12

 ْلت ؿبعت کبع يفیض عٔػاَّ

 ثبع تکفم صٔ ثغاثغ



 

 نیاز کشور

اقتصاد 

 مقاومتی
 



 

 عاملین اقتصاد مقاومتی

 همه مردم

 و 

 همه مسئوالن
 



 :نیاز دشمن

 اخالل در تولید

تحریم خرید کاالهای 

 ایرانی

 کشتن ایرانیان





 التوبص يمبٔيتی

 :تذمك َیبثض

التوبص عیبضتی 

 .اجتُبة َبپظیغ يی كٕص



 عاْکبع افؼایق ؿطخ عًٕيی 

 دمٕق ْب ٔ صعآيضْب ٔ لضعت سغیض

 افؼایق تٕنیض ؿغاَّ کلٕع



 ًَٕصاع سُثی كضٌ تذغیى ْب

 کبع ٔ تالف ثیلتغ آدبص يغصو

 پغْیؼ اػ اؿغاف ٔ تجظیغ

 پغْیؼ اػ سغیض کبالْبی سبعجی

کبْق ٔاثـتگی 

 ثّ َفت

 سُثی كضٌ ْغ چّ ثیلتغ تذغیى ْب ٔ تٕطئّ ْبی سبعجی



 چگَّٕ يی تٕاٌ ثّ پیلغفت َبئم آيض؟

 چگَّٕ تذمك پیضا سٕاْض کغص؟ 1404چلى اَضاػ 

 چگَّٕ َمق سٕیق عا ایفب ًَبیى؟

 ...ْغ ایغاَی ثبیض اػ سٕص ثپغؿض

 تٕاٌ غهجّ کغص؟ْب يی چگَّٕ ثغتٕطئّ ْب ٔ تذغیى 

 ؟َمق يٍ صع سُثی ؿبػی تٕطئّ ْب ٔ تذغیى ْب چیـت

 چیـت؟پیلغفت التوبصی ٔ تذمك پیلغفت َمق يٍ صع 

 



 .صكًٍ اػ تبثیغ تذغیى َبايیض يی كض

اگغ يغصو ٔيـئٕالٌ ثّ دًبیت اػ تٕنیضيهی، کبع ٔ 

 ...ؿغيبیّ ایغاَی َپغصاػَض

 !سٕاْیى صاكتعیبضت التوبصی صعآیُضِ ؿبل 

 ...هیکردنداگر هردم ً هطئٌالى بو ًظیفو خٌد عول 

ٔ اگغ کبالی سبعجی ٔ ؿفغ ثّ سبعج عا ثّ کبال ٔ ؿفغ 

 ...صاسهی تغجیخ صُْض 



ّ ْب  یبعاَ



(تومان 3000هر دالر )قیمت هر لیتر نفت خام   
(لیتر است 158/99هر بشکه حدود )  

قیمت هر لیتر به  تومان 

 (دالر مبادله ای)
قیمت هر بشکه به  قیمت هر لیتر به سنت

 دالر

1887 62/89 100 

2075 69/18 110 

2264 75/47 120 

2453 81/76 130 



 هزینه های پاالیش و توزیع بنزین

 :هزینه مجموعه  •

 پاالیش •

 عملیات حمل و نقل،   •

 و نگهداشت، تامین   •

 توزیعو انتقال   •

   .است درصد 50 بنزینلیتر هر   •



 یارانه بنزین سهمیه ای هر خودرو
 تومان در لیتر 3000با احتساب قیمت تمام شده 

 تومان در لیتر 2300یارانه 

 تومان 138000یارانه یک ماه بنزین سهمیه ای •

 1656000یارانه یک سال بنزین سهمیه ای •
 تومان

 در سال 480000مالیات متوسط هر مغازه طالفروشی 



 ٔؿیهّ َمهیّ فمغا

• .از سهم این فقرا از بیت المال، یارانه به صاحبان خودرو پرداخت می گردد  







 کطبنی کو از بیت الوبل عوٌهی اضتفبده هی کنند 

 میلیون ایرانی باشند 75باید پاسخگوی 

 مدیون همه ملت و بویژه فقرا هستند



 هزینه ساالنه هر دانشجوی لیسانس دانشگاه های دولتی
 میلیون تومان در سال 3حدود 

 نفر  4معادل سهم کامل صادرات نفت بیش از •



 ىسار تٌهبنی ىر کبرهند دًلت 600حقٌق 

 نفر  10معادل سهم کامل صادرات نفت بیش از •



میزان مالیات بر 

 بنزین در اروپا

در غرب هر کس 

بیشتر سوخت 

مصرف کند بیشتر 
 مالیات می پردازد

در ایران هر کس 
بیشتر سوخت 

مصرف کند یارانه 
!!بیشتری می گیرد  



 هر لیتر  کشور
 به دالر

 لیتر بنزین 1000قیمت

 نسبت به در آمد سرانه

 (درصد) 

 5.3 2.09 هلند

 100 1.42 هند

 20.7 2٫32 ترکیه 

 99.3 1٫49 زامبیا، 

 2.6 2.67 نروژی

 126 1 پاکستان 







!!باور عمومی در ایران  
 

 گرانی بنزین

 فقرا فقیرتر می شوند

 گران شدن همه اقالم

 فقرا زیر دست و پا

له می شوند   
!!!!در نتیجه   



!!باور عمومی در ایران  
 

 دست کنیم در بیت المال عمومی

 یارانه بدهیم به بنزین

 از سهم فقرا برداشت کنیم

برابر فقیرترها   30ثروتمندتر ها 

 !!از یارانه ها سهم ببرند

تا فقرا 

 فقیرتر 

 نشوند

!!!!! 

!!!!! 
!!!!! 



 !!مطالبه عمومی مردم
 

 

 تثبیت قیمت سوخت
 

 

ادامه پرداخت یارانه به 
 سوخت

 



!!!فرمًل فقرزدایی در ایران   
 

 فقرا فقرتر وشًود برای ایىکه
 

!!!سهم فقرا ازبیت المال را بدهیم به ثريتمىدترها  
 

.تا بىسیه ارزان تر مصرف کىىد  
 



 افراد فقیر شدود، فقرا زیر دست ي پا له  شدود  
 :زیرا  

!!!سهم فقرا ازبیت المال را دادیم به ثريتمىدترها  
 !!!تا که سًخت ارزان شًد

 
 





هیساى تولیذ 
 طالی کطور

 .ت2ٍتٕنیض ْغ ؿبل •

 .تٍ 340يعبصل  کم يعبصٌ طالی کلف كضِ کلٕع•

 تٍ 800کم طسبیغ طالی ثبَک يغکؼی دضٔص •

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910123000782


 تن طال 2هر روز یارانه بنزین معادل 

 تن طال 6هر روز یارانه نفت سفید، گازوئیل و بنزین معادل 

 تن طال 3هر ماه یارانه سوخت هواپیما معادل 

 ماهیارانه بنزین معادل یک قرن و نیم تولید طالی کشور 6هر 

 ماه یارانه بنزین معادل تولید کل معادن طالی شناخته شده کشور 6هر 

یارانه سه قلم سوخت بیش از ارزش کل ذخایر طالی و نیم ماه  4هر 

 بانک مرکزی

 

مقایسه یارانه 

 بنزین

 و طال 



 تا کنون ( ع)از زمان تولد حضرت مسیح 

 سالی یک تن طال کمتر است از

 یک سال یارانه نفت سفید، گازوئیل و بنزین

 قرن تولید طالی کشور 11مساوی است با 







 هیلیارد دالر 30

 پاالیطگاه   ٨ساخت •
 هیلیوى بطکه در روز 5/2پاالیص •
 بی نیازی از صادرات نفت خام•





 نرخ های جدید سوخت 

 (  93سال )

 و یارانه آنها



 یارانه نرخ های جدید سوخت



 یارانه نرخ های جدید سوخت



 تومان 150 لیتری به تومان 100 لیتری از سفید نفت•

 که می باشد بشکه در دالر 8 معادل که است یافته افزایش

 .می باشد شده تمام قیمت بیستم یک هنوز

 کند مصرف سفید نفت لیتر 10 روزی فقط که هرکس•

 تومان میلیون 10 از بیش ساالنه و تومان 855000 ماهانه

 نقدی یارانه معادل که می یابد اختصاص او به پنهان یارانه

 .است نفر 19 حدود

 ماهانه کند مصرف سفید نفت لیتر 60 روزی کس هر•

 زمستان یک در .گیرد می یارانه تومان 5130000
 .گیرد می یارنه تومان 15390000

 

 یارانه نفت سفید



 گردیده تعیین تومان 700 لیتری سهمیه ای بنزین•

   .است

 تومان 2300 لیتر هر بابت لذا•

 تومان 138000 ماهیانه لیتری 60 سهمیه بابت•

   تومان 1656000 سالیانه•

 نفر 3 نقدی یارانه معادل•

 یارانه بنزین سهمیه ای



   .است گردیده تعیین تومان 1000 لیتری آزاد بنزین قیمت•

 .است یافته اختصاص پنهان یارانه تومان 2000 لیتر هر بابت یعنی•

 مصرف آزاد بنزین لیتر 10 روزانه که خودرو هر یارانه•

 :کند

 تومان 600000 ماهانه–

 تومان 7200000 ساالنه–

 .می دارد دریافت یارانه نفر 13 نقدی یارانه معادل–

 .گرفت خواهد یارانه بیشتر کند مصرف بنزین بیشتر کس هر–

 

 یارانه بنزین آزاد



  .دارد گازوئیل سهمیه لیتر 300 روزانه کامیون هر•

 .است لیتر در تومان 250 گازوئیل جدید نرخ•

 ،تومان 825000 معادل روز هر یارانه•

 تومان هزار 750 و میلیون 24 ماه هر یارانه •

   .می گیرد یارانه تومان میلیون 300 ساالنه یارانه•

 .است نفر 550 نقدی یارانه معادل یارانه مقدار این•

   .می گیرد یارانه نفری 550 روستای یک یارانه اندازه به کامیون هر•

 .گیرد می یارانه سالیانه را نو کامیون دو پول کامیون هر•

یارانه گازوئیل 

 سهمیه ای



 نقل و حمل بخش را یارانه ای سوخت درصد 55•

 لیتر میلیون 250 ساعت 48 در .می کند استفاده

 .می شود شارژ کامیونها سوخت کارت در گازوئیل

 بقیه و .دارد مصرف آن از لیتر، میلیون 55 حدود فقط•

 نکرده فعالیتی هیچ کامیون هزار 11 .می گردد قاچاق
 .است بار حمل سود از بیش آن سوخت قاچاق سود و

 یارانه گازوئیل





 سهن فمرا از بیت الوال
 

 سهن ثروتونذاى از بیت الوال
 



ّ اي ؿٕست  عٕاعى َغر ْبي یبعاَ

 (يیهیبعص صالع 30دضٔص  92صع ؿبل )اؿغاف  •

 ٔ ثیًبعي ٔ يغگ ٔيیغ   آنٕصگي يذیظ ػیـت •

 (َفغ صع ؿبل يي يیغَض 4000)   

 (سٕعكیضي)عضو ثٓغِ ثغصاعي اػ ؿبیغ ؿٕست ْب  •

تٍ طال صع ؿبل ثّ  100)لبچبق ؿٕست ثّ سبعج  •

 (افغبَـتبٌ ٔ پبكـتبٌ

 عاليت ْبي غهظ التوبصي  •

 عضو تلشین يؼیت التوبصي  •

 ؿغيبیّ گظاعي ْبي اكتجبِ •



 روش اختصاظ یارانه ها
 نطانه چیست؟



 اقتصاد 

اسراف و اتالف 

 سرمایه



http://bayanbox.ir/id/88107233266089971?view








 .ههن نیست چه همذار هنابع در اختیار داریذ
 اگر بلذ نباضیذ از آى درست استفاده کنیذ، هرگس کافی نخواهذ بود



 مردمیمطالبات 
 
 
 

کاراهی تحقق آن و   راه
 ابیاهنمحمد حسن قدریی دکتر 

 
 

mh.ghadiri@gmail.com 
www.Ghadiri.ir 





 خٌاضتو ىبی هردهی
ّيغصو يی سٕاُْض ک: 

تٌرم هيبر غٌد ً اجنبش ارزاى گردد. 

ًقتی حقٌق ىب زیبد هی غٌد، جنص ىب گراى نػٌد. 

ضطح عوٌهی حقٌق ىب افسایع یببد. 

قدرت خرید هردم ً رفبه عوٌهی بيبٌد یببد. 

قدرت لایر نطبت بو ارزىبی خبرجی افسایع یببد. 

اغتغبل در کػٌر ایجبد ً بیکبری هيبر گردد. 

غرایط ازدًاج جٌانبى بیع از پیع فراىن گردد. 

جلٌی فطبد ً اعتیبد گرفتو غٌد. 

اهنیت عوٌهی تقٌیت گردد. 

قبچبق کبال بو ایراى هيبر گردد. 

اقتصبد کػٌر تقٌیت گردد. 

نرخ ًام ببنکی کبىع یببد. 

کػٌر از ًابطتگی اقتصبد بو فرًظ نفت خبم رىبیی یببد. 

تٌطئو ىبی اقتصبدی ً تحرین ىبی غرة بی اثر گردد. 



مصًبٍ ديلت؟ 
 ؟مجلس ضًرایمصًبٍ قاوًوی در 
رفراوذم عمًمی 
دعا؟ 

 راهکار تحمك ارزانی چیست؟



 لیوت کاالها عوذتا به عرضه و تماضا بستگی دارد

 .تورم ههار ضود و اجناس ارزاى گردد

 کاهص تورم = کاهص تماضا + افسایص تولیذ 



 ًَٕصاع تبثیغ کبع  عغضّ ٔ اعػاَی

 کبع ٔ تالف

افؼایق عغضّ= تٕنیض   

 ایجبص اكتغبل

 ؿغيبیّ گظاعی صع تٕنیض

  افؼایق

 کیفیت ٔ کًیت

 کبْق
 لیًت

 اعػاَی 
 يٓبع تٕعو

 عفبِ عًٕيی

 كکم گیغی ثبػاع

 صاسهی ٔ سبعجی

 كکم گیغی ؿغيبیّ



 ًَٕصاع تبثیغ هغفّ جٕیی صع اعػاَی

 عضو اتالف ؿغيبیّ 

  افؼایق

 کیفیت ٔ کًیت

 يٓبع تٕعو

 کبْق تمبضب عفبِ عًٕيی
 كکم گیغی ؿغيبیّ

 ؿغيبیّ گظاعی صع تٕنیض

 کبْق
 لیًت

كکم گیغی ثبػاع صاسهی ٔ 

 سبعجی

كکم گیغی ثبػاع 

 صاسهی ٔ سبعجی

 ایجبص اكتغبل

 افؼایق تٕنیض

 کبْق لیًتٓب

 پغْیؼ اػ اؿغاف ٔ ععبیت انگْٕبی يوغف



سطح  عمومی  تولیدات کشور

 حقوقها 

 ظغٔف يغتجطّ



 دالر 4570مقذيويٍ  -95

 دالر 4520ایراى  -96
 دالر 4500واميبيبا  -97
 دالر 4450الجساير  -98
 دالر 4340اردن  -99

 دالر 4270چيه  -100
 دالر 4160تًوس  -101
 دالر 4150تايلىذ  -102
 دالر 3960آلباوی  -103
 دالر 3940آوگًال  -104
 دالر 2750سًريٍ  -114
 دالر 2500اوذيوسی   -118
 دالر 2420مصر  -119
 دالر2340عراق   -120
 دالر 1330َىذ  -128
 دالر 1050پاكستان  -142
 دالر 700بىگالدش  -152
 دالر 410افغاوستان  -166
 دالر   170بريوذی  -173

 183مًواكً با درآمذ سراوٍ  -1
دالر در سال، رتبٍ ايل   150َسار ي 

 .را بٍ خًد اختصاظ دادٌ است
 137كطًر ليخته اضتايه با  -2

 دالر  70َسار ي 
 دالر 89235سرزميه برمًدا  -3
 دالر 87350وريش  -4
 980َسار ي  76لًكسامبًرگ  -5

 دالر
 دالر 532َسار ي  72قطر  -6
 دالر 520َسار ي  71سًئيس  -7
 دالر 400َسار ي  59داومارك  -8
 دالر 365َسار ي  51كًيت  -9

 دالر 110َسار ي  50سًئذ  -10
 دالر 340َسار ي  47آمريكا  -14
 دالر 30َسار ي  47اتريص  -15

 دالر 200َسار ي  46استراليا  -16
 دالر 250َسار ي  45كاوادا  -20

 دالر 70َسار ي  45آلمان  -21
 دالر 370َسار ي  42فراوسٍ  -22
َسار ي   41امارات متحذٌ عربی  -23

 دالر 930
 دالر 850َسار ي  41شاپه  -24
 دالر 200َسار ي  38اوگليس  -27
 دالر 890َسار ي  19كرٌ جىًبی  -41
 دالر 5330جمًُری آرربايجان  -90
 دالر 5030جمًُری ديميىيكه  -91
 دالر 4800جامائيكا  -92
 بًسىی ي َرزگًيه -93

 دالر  4770
 دالر 4700پري  -94

 فهرست برخی از  کطورها براساس درآهذ سرانه سالیانه به ضرح زیر است



 همایسه حموق با سایر کطورها
  دالر 4520ایراى 

 کطورهایی با درآهذ سرانه هطابه
  

 ثیق اػ ایغاٌ
 5030جًٕٓعي صٔيیُیكٍ  -91

 صالع

 صالع 4800جبيبئیكب  -92

 ثٕؿُي ٔ ْغػگٕیٍ -93

 صالع  4770

 صالع 4700پغٔ  -94
 دالر 4570مقذيويٍ  -95

 

 کوتر از ایراى
 دالر 4500واميبيبا  -97
 دالر 4450الجساير  -98
 دالر 4340اردن  -99

 دالر 4270چيه  -100
 دالر 4160تًوس  -101
 دالر 4150تايلىذ  -102
 دالر 3960آلباوی  -103



 همایسه حموق با درآهذ سرانه سایر کطورها
  دالر 4520ایراى 

 برابر ایراى 10کطورهایی با درآهذ سرانه بیص از 
  

 دالر 340َسار ي  47آمريكا  -14
 دالر 30َسار ي  47اتريص  -15
 دالر 200َسار ي  46استراليا  -16
 دالر 250َسار ي  45كاوادا  -20
 دالر 70َسار ي  45آلمان  -21

 دالر 532َسار ي  72قطر  -6
 دالر 520َسار ي  71سًئيس  -7
 دالر 400َسار ي  59داومارك  -8
 دالر 365َسار ي  51كًيت  -9

 دالر 110َسار ي  50سًئذ  -10



 :نیاز دشمن

 اخالل در تولید

تحریم خرید کاالهای 

 ایرانی

 کشتن ایرانیان





 ثیًبعي التوبصي ایغاٌ

 ٔیغٔؽ سٕص تذغیًي •

 ٔیغٔؽ ٔاثـتگي طُْي ثّ َفت •

 ٔیغٔؽ تْٕى•

 ٔیغٔؽ تُجهي•

 ٔیغٔؽ كى كبعي•

 ٔیغٔؽ اؿغاف•

 ٔیغٔؽ تٕلعبت ثیجب•

 ٔیغٔؽ ثضثیُي•

 ٔیغٔؽ َبايیضي•



 التوبص يمبٔيتی

 :تذمك َیبثض

التوبص عیبضتی 

 .اجتُبة َبپظیغ يی كٕص



 عاْکبع افؼایق ؿطخ عًٕيی 

 دمٕق ْب ٔ صعآيضْب ٔ لضعت سغیض

 افؼایق تٕنیض ؿغاَّ کلٕع





 کتبة جضیضصع صؿت تضٔیٍ
 

 ؿجك التوبصي ٔ فغُْگي ػَضگي

 
 اػ سٕص تذغیًي صع التوبص يعتبص ثّ َفت

 تب يضیغیت جٓبصي صع التوبص يمبٔيتي
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