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 يیصاٌ صبدزات َفت ایساٌ؟





 يیصاٌ صبدزات َفت ایساٌ

 ثّ اشای ْس ایساَی

 اظت يجهغی دز ْس يبِ چّ 

 
 



 يیصاٌ صبدزات َفت ثّ اشای ْس َفس دز ْس 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



 يیصاٌ صبدزات َفت ایساٌ

 ثّ اشای ْس ایساَی

 اظت يجهغی دز ْس يبِ چّ 

 
 



 ثّ لجم  91دز ثٕدجّ ظبل 

   ثؽکّ 2300000زٔشاَّ  
 .ؼدَفت صبدز يی 

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

 93ٔ  92دز ثٕدجّ ظبل 

   ثؽکّ 1300000زٔشاَّ  

 .ؼٕدَفت صبدز 

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

 ثؽکّ کًتس اش لجم 1000000زٔ شی 

 



 هٌببع در هْرد هیساى صبدرات ًفت 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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دز ظبیت ظبشيبٌ ظیبصبدزات َفت کؽٕزْب آيبز   

 

 

 



ثّ اشای ْس َفس دز ْس يبِيیصاٌ صبدزات َفت   

 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



 صبدزات َفت لجم اش اَمالة

 بػکَ 5400000رّزاًَ 

 هیلیْى ًفر 36جوعیت 

 ٔ َیى ثؽکّ ثّ اشای ْس َفس 4يبْبَّ 

ثساثس ثّ اشای ْس ایساَی  5لجم اش اَمالة 
 .َفت صبدز يی ؼدِ

 (ايید ثّ شَدگی)عًس يتٕظظ 
 .ظبل ثٕدِ 52





 اهبرات هتحذٍ عربی
 ّ ًین هیلیْى بػکَ در رّز 2صبدرات بیع از 

 جوعیت یک هیلیْى

 یک ظبل َفت صبدزاتی یک ايبزاتی

= 
 ظبل صبدزات َفت یک ایساَی 80ثیػ اش 

 .ظبل اظت 72ايید ثّ شَدگی دز ایساٌ ثیػ اش 



 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 دبصم اش صبدزات َفت ٔ فسآٔزدْبی َفتی دز ظبل 



 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•



 هٌببع بْدجَ 

   1391ضبل 

 بَ زببى ضبدٍ





 91ًوًَْ ُبیی از هٌببع درآهذی بْدجَ ضبل 



1391جذاّل هٌببع هبلی دّلت در بْدجَ ضبل   



 91عوْهی ضبل جوع هٌببع درآهذی بْدجَ 



 کل بْدجَ عوْهی دّلت 

 تْهبى 182350بَ ازای ُر ًفر در ُر هبٍ جوعب 



 هٌببع حبصل از فرّظ ًفت ّ فرآّردٍ ُبی ًفتی

 1391در بْدجَ ضبل 

 لایر 610552800000000•

 تٕيبٌ يیهیبزد ْصاز 61•

 جًعیت يیهیٌٕ 75 ثس تمعیى•

 يبِ 12 ثس تمعیى•

 تٕيبٌ ْصاز 67 ددٔد يبْی َفسی•



 ظبل  ظساَّ يبْبَّ دز آيد َفت ثّ ثٕدجّ عًساَی ٔشازت آيٕشغ ٔ پسٔزغ انجبلی

2000 13000 33000 48000 1389 

3000 13000 47000 63000 1390 

42000 67000 1391 

 سرانه ماهانه بودجه به تومان



قیوت فرّظ ًفت  1389در ضبل 

 .بیػتر از پیع بیٌی بْد

 ايب ثّ دنیم تبيیٍ َؽدٌ ظبیس يُبثع ثٕدجّ،

 .ْصاز يیهیبزد تٕيبٌ کعسی ثٕدجّ دبصم ؼد 13

 لایر 130000000000000



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

میلیارد تومان 900  

لایر 9000000000000  

 ایٍ ثٕدجّ  اش کجب تبيیٍ گسدد؟

 کعی ایٍ ظٕال زا ًَی پسظد؟

 !ًّْ فمظ پیؽُٓبد ْصیُّ يی دُْد



تْهبى افسایع بْدجَ بَ ازای ُر ایراًی در 1000ُر 

 هیلیبرد تْهبى 900ُر هبٍ هی غْد 

 لایر 9000000000000

 .ًّْ اش تٕشیع عبدالَّ ثٕدجّ صذجت يی کُُد

ثب ایٍ تصٕز کّ ثب تٕشیع 

عبدالَّ ثٕدجّ ًّْ َیبشْب 

 !ثسطسف يی ؼٕد



 پیػ ثیُی1391دز ثٕدجّ ظبل 

 ْصاز تٕيبٌ ثّ اشای ْس َفس 67دزآيد َفت يبْبَّ 

کم ثٕدجّ عًٕيی دٔنت ثّ اشای ْس َفس يبْبَّ ددٔد 

 تٕيبٌ 183000



 91دز ثٕدجّ ظبل 

کم ثٕدجّ عًٕيی دٔنت ثّ اشای ْس َفس يبْبَّ ددٔد 

 تٕيبٌ پیػ ثیُی 183000

کم ثٕدجّ عًٕيی دٔنت ثّ اشای ْس َفس يبْبَّ ددٔد 

 تٕيبٌ يذمك 115000



 

 صبدزات َفت زٔشاَّ دز ثٕدجّ

 ثؽکّ 2300000= لجم اش تذسیى  

 ثؽکّ 1300000= ثعد اش تذسیى 

 زٔشی یک يیهیٌٕ ثؽکّ کًتس



 ًتیجَ گیری
 .  استصبؾ عبدالَّ ثٕدجّ عًٕيی ٔاجت اظت

 !ايب کبفی َیعت

 .ثبید ثّ تٕنید ثسٔت زٔی آٔزد



 1393ضبل 

 التصبد ٔ فسُْگظبل 

 ثب عصو يهی ٔ يدیسیت جٓبدی



 :راُکبرُب

 عول ُوَ  هردم ّ هطئْالى بَ غعبرُبی ضبل

  اؼتغبل ٔ يهی التداز :1380

  يسدو ثّ سديت زظبَی َٓضت :1382

ّ لِٕ پبظز گٕیی :1383  ایساٌ يهت ثّ ظ

 عًٕيی يؽبزكت ٔ يهی ْى ثعتگی   :1384

 ؼكٕفبیی ٔ َٕآٔزی :1387

 يصسف انگٕی اصالح ظٕی ثّ يعئٕالٌ ٔ يسدو دسكت  :1388

 يضبعف کبز يضبعف، ًْت :1389

 التصبدی جٓبد :1390

 ایساَی ظسيبیّ ٔ کبز اش دًبیت يهی، تٕنید :1391

 التصبدی دًبظّ ٔ ظیبظی دًبظّ :1392

 جٓبدی يدیسیت ٔ يهی عصو ثب فسُْگ ٔ التصبد :1393

 

 ظجک شَدگی





ّْى َفتی  تٕ



 چگَّٕ يی تٕاٌ ثّ پیؽسفت َبئم آيد؟

 چگَّٕ تذمك پیدا سٕاْد کسد؟ 1404چؽى اَداش 

 چگَّٕ َمػ سٕیػ زا ایفب ًَبیى؟

 ...ْس ایساَی ثبید اش سٕد ثپسظد

 تٕاٌ غهجّ کسد؟ْب يی چگَّٕ ثستٕطئّ ْب ٔ تذسیى 

 ؟َمػ يٍ دز سُثی ظبشی تٕطئّ ْب ٔ تذسیى ْب چیعت

 چیعت؟پیؽسفت التصبدی ٔ تذمك پیؽسفت َمػ يٍ دز 

 



 .دؼًٍ اش تبثیس تذسیى َبايید يی ؼد

اگس يسدو ٔيعئٕالٌ ثّ دًبیت اش تٕنیديهی، کبز ٔ 

 ...ظسيبیّ ایساَی َپسداشَد

 !سٕاْیى داؼتزیبضت التصبدی دزآیُدِ ظبل 

 ...هیکردًذاگر هردم ّ هطئْالى بَ ّظیفَ خْد عول 

ٔ اگس کبالی سبزجی ٔ ظفس ثّ سبزج زا ثّ کبال ٔ ظفس 

 ...داسهی تسجیخ دُْد 



(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   •



(تْهبى 2541ُر دالر )قیوت ُر لیتر بٌسیي  
 قیمت هر لیتر

 بنزین به تومان 
 قیمت هر لیتر 

 نفت خام به  تومان
 قیمت هر لیتر 
 نفت خام به سنت

 قیمت هر بشکه  
 نفت خام به دالر

1677 1118 44/05 70 

1915 1277 50/34 80 

2155 1437 56/63 90 

2395 1597 62/92 100 

2634 1756 69/22 110 

2874 1916 75/51 120 

3114 2076 81/80 130 



 یارانه بنزین سهمیه ای هر خودرو
 تومان در لیتر 2634با احتساب قیمت تمام شده 

 تومان در لیتر 2234یارانه 

 تومان 134000یارانه یک ماه بنزین سهمیه ای •

 1608000یارانه یک سال بنزین سهمیه ای •
 تومان

 در سال 480000مالیات متوسط هر مغازه طالفروشی 



 ٔظیهّ َمهیّ فمسا

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







 کطبًی کَ از بیت الوبل عوْهی اضتفبدٍ هی کٌٌذ 

 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 •



 ُسار تْهبًی ُر کبرهٌذ دّلت 600حقْق 

 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

پافقرا زیر دست و   

شوندله می    
!!!!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

 



!!!فرمول فقرزدایی در ایران   
 برای اینکه  

 فقرا فقرتر نشوند
سهم فقرا 

ازبیت المال را 
بدهیم به 
!!!ثروتمندترها  

 





هیساى تولیذ 
 طالی کطور

 .ت2ٍتٕنید ْس ظبل •

 .تٍ 340يعبدل  کم يعبدٌ طالی کؽف ؼدِ کؽٕز•

 تٍ 800کم ذسبیس طالی ثبَک يسکصی ددٔد •

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 2هر 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 











 سهن فمرا از بیت الوال
 

بیت الوالاز ثروتونذاى سهن   
 





 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 





 خْاضتَ ُبی هردهی
ّيسدو يی سٕاُْد ک: 

تْرم هِبر غْد ّ اجٌبش ارزاى گردد. 

ّقتی حقْق ُب زیبد هی غْد، جٌص ُب گراى ًػْد. 

ضطح عوْهی حقْق ُب افسایع یببذ. 

قذرت خریذ هردم ّ رفبٍ عوْهی بِبْد یببذ. 

قذرت لایر ًطبت بَ ارزُبی خبرجی افسایع یببذ. 

اغتغبل در کػْر ایجبد ّ بیکبری هِبر گردد. 

غرایط ازدّاج جْاًبى بیع از پیع فراُن گردد. 

جلْی فطبد ّ اعتیبد گرفتَ غْد. 

اهٌیت عوْهی تقْیت گردد. 

قبچبق کبال بَ ایراى هِبر گردد. 

اقتصبد کػْر تقْیت گردد. 

ًرخ ّام ببًکی کبُع یببذ. 

کػْر از ّابطتگی اقتصبد بَ فرّظ ًفت خبم رُبیی یببذ. 

تْطئَ ُبی اقتصبدی ّ تحرین ُبی غرة بی اثر گردد. 



هػَبِ دٍلت؟ 
 ؟هجلس ضَرایهػَبِ لاًًَی در 
رفراًذم عوَهی 
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 



تبثیس کبز  عسضّ ٔ ازشاَیًَٕداز   

 کبز ٔ تالغ

افصایػ عسضّ= تٕنید   

 ایجبد اؼتغبل

 ظسيبیّ گرازی دز تٕنید

  افصایػ

 کیفیت ٔ کًیت

 کبْػ
 لیًت

 ازشاَی 
 يٓبز تٕزو

 زفبِ عًٕيی

 ؼکم گیسی ثبشاز

 داسهی ٔ سبزجی

 ؼکم گیسی ظسيبیّ



ازشاَیًَٕداز تبثیس صسفّ جٕیی دز   

 عدو اتالف ظسيبیّ 

  افصایػ

 کیفیت ٔ کًیت

تٕزويٓبز   

 کبْػ تمبضب زفبِ عًٕيی
 ؼکم گیسی ظسيبیّ

 ظسيبیّ گرازی دز تٕنید

 کبْػ
 لیًت

ؼکم گیسی ثبشاز داسهی ٔ 

 سبزجی

ؼکم گیسی ثبشاز 

 داسهی ٔ سبزجی

 ایجبد اؼتغبل

 افصایػ تٕنید

 کبْػ لیًتٓب

اظساف ٔ زعبیت انگْٕبی يصسفپسْیص اش   



سطح  عمومی  تولیدات کشور

 حقوقها 

 ظسٔف يستجطّ



تمویت فرهنگ کار و صرفه جویی در هصرفرونذ افسایص لذرت خریذ هردم در صورت   

ضعاع دایره سیاه 
نطانه لذرت  
 خریذ هردم

ضعاع حلسونی  
نطانه لذرت  

 التصادی کطور   



 افصایػ لیًت يٕاد أنیّ ثٕیژِ اگس ٔازداتی ثبؼد

 افصایػ َسر ازشْبی سبزجی دز يٕزد کبالْبی ٔازداتی

 کبْػ تٕنیدات دز سبزج یب داسم ثّ ْس دنیهی

 افصایػ يصسف یب اظساف دز يصسف کبال

 افصایػ لیًت ظٕست ٔ  اَسژی

 افصایػ دمٕق ٔ دظتًصد

 گساَی

 گساَی

 گساَی

 گساَی

 گساَی

 گساَی

 ًَٕداز عٕايم يٕثس ثس گساَی کبال ٔ سديبت
 



 بب را ایراى در درآهذُب ّ ُب حقْق عوْهی ضطح بخْاُین اگر

 غبى ضراًَ تْلیذ کَ کػْرُبیی بب ببیذ کٌین هقبیطَ دیگر کػْرُبی

   .ًوبیین هقبیطَ اضت ایراى ضراًَ تْلیذ بَ ًسدیک

 .یبثد افصایػ ْب دمٕق عًٕيی ظطخ

 رابطَ کػْرُب ضراًَ دراهذ ّ ُب حقْق عوْهی ضطح بیي

 دارد ّجْد هطتقیوی

 قذرت ّ ُب حقْق عوْهی ضطح ببغذ کوتر تْلیذ ضراًَ چَ ُر

 .اضت بیػتر عوْهی رفبٍ ّ خریذ



   .دارد ّجْد فرهْل دّ ضراًَ درآهذ هحبضبَ برای

 ظساَّ دزآيد يذبظجّ زٔغ

 هحبضبَ آى براضبش را خْد آهبر بیي الوللی، ضبزهبى ُبی کَ رّغی

 Purchasing Power Parity خریذ قذرت برابری رّظ هی کٌٌذ

(PPP) اضت. 

 لیوت بِ درآهذ همذار چِ ۺوِ است ایي خریذ لذرت براساس آهار هعٌی
  دارد وطَرّا دیگر در همذار ّواى اًذازُ بِ خریذی لذرت الف وطَر

 همایسِ خریذ لذرت با را درآهذ لذرت وطَرّا ّوِ ّن ٍالع در ٍ
   .هی وٌٌذ



  تَلیذ ۺسراًِ درآهذ هحاسبِ برای دٍم رٍش
  عذد وردُ تمسین جوعیت بر را وطَر هلی ًاخالع

 (GDP) .است وطَر سراًِ درآهذ آهذُ دست بِ

 ظساَّ دزآيد يذبظجّ زٔغ



غٌذٍق ٍ جْاًی باًه هلل، سازهاى  
 ارائِ ّن با را آهار دٍ ّر پَل بیي الوللی

 .هی دٌّذ
دًیا، وطَرّای بیي در آهارّا ایي اساس بر  

  برابری لذرت لحاظ از ایراى حاضر حال در
 .است دًیا در ۱۷ وطَر خریذ،

پَل الوللی بیي غٌذٍق فْرست اساس بر  
  دارا را ۲۷ رتبِ PPP رٍش با هطابك ایراى

  .باضذ هی



تولید ناخالص ملی با توجه به قدرت خرید  شرح رتبه

 به میلیارد دالر 

 14,526 آمریکا متحده ایاالت 1
 10,119 چین 2
 4,323   ژاپن 3
 4,057 هند 4
 2,944 آلمان 5
 2,230 روسیه 6
 2,181 انگلستان 7
 2,178   برزیل 8
 2,134 فرانسه 9

 1,778 ایتالیا 10

 968   ترکیه 16

 888 ایران 17
 623 سعودی عربستان 23

 467 پاکستان 27

 247 عربی متحده امارات 49

 149 قطر 57

 113 عراق 63

 جذٍل لذرت التػادی ایراى در جْاى
را ًطاى هی ( ۱۳۸۹) ۲0۱0جذٍل ریل جایگاُ ایراى بر اساس لذرت خریذ در سال 

 ۺهطابك با ایي جذٍل ایراى ّفذّیوي لذرت التػادی جْاى است. دّذ



 هر ایرانی سرانه تولیذ بر اساس لذرت خریذ
 خریذ لذرت سراًِ ًظر از ایراى وِ دّذ هی ًطاى (۱۳۸۹) ۲0۱0 سال آهار با هطابك بعذی غفحِ جذٍل

 .است آهریىا دالر بِ آهار .است سَم ٍ ّفتاد وطَر ایراًی، ّر خریذ لذرت یعٌی
 در اضارُ هَرد وطَر ۱۷۳ هیاى از ایراى جذٍل، ایي با هطابك GDP رٍش اساس بر ایراى تَلیذ سراًِ اها

 .دارد لرار ۹۶ ردُ در بٌذی، رتبِ ایي
 ای سراًِ درآهذ وِ وطَرّایی عٌَاى بِ همذًٍیِ پرٍ، بَسٌی، جاهایىا، دٍهیٌیىي، آرربایجاى، وطَرّای

 اردى، الجسایر، ًاهیبیا، یعٌی گیرًذ، هی لرار ایراى از پس بالفاغلِ وِ وطَرّایی ًیس ٍ دارًذ ایراى از بیص
 .آلباًی ٍ تایلٌذ تًَس، چیي،

 فمط ٍ وٌین ون سراًِ تَلیذ از را ًفت هثل خذاداد طبیعی هٌابع از ًاضی آًچِ ایراى، سراًِ تَلیذ از اگر البتِ
 ٍ است بذتر ًیس ایي از ٍضع وِ یافت درخَاّین ًوایین، هحاسبِ را هردم تالش ٍ وار از ًاضی تَلیذ هیساى

 بِ ضاى سراًِ تَلیذ وِ وطَرّایی سایر از بیطتر بسیار ایراى در هردم حمَق ٍ رفاُ سطح هتَسط ًتیجِ در
 .است ًسدیه ایراى

 دٍهٌیىا، ًٍسٍئال، گابي، ًگرٍ، هًَتِ بلغارستاى، لبٌاى، بَتسَاًا، بالرٍس، ارٍگَئِ، وطَرّای ایراى از لبل
 ٍیٌسٌس، سٌت جٌَبی، آفریمای لسالستاى، همذًٍیِ، برزیل، غربستاى، ایراى، از بعذ ٍ واستاریىا پاالئَ،

 .دارًذ لرار ّرزگَیي بَسٌی ٍ دٍهٌیىي جوَْری لیبی، ولوبیا، پرٍ، گراًادا،
  



 دالر ۴۵۷0همذًٍیِ  -۹۵

 دالر 4520ایراى  -96
 دالر ۴۵00ًاهیبیبا  -۹۷
 دالر ۴۴۵0الجسایر  -۹۸
 دالر ۴۳۴0اردى  -۹۹

 دالر ۴۲۷0چیي  -۱00
 دالر ۴۱۶0تًَس  -۱0۱
 دالر ۴۱۵0تایلٌذ  -۱0۲
 دالر ۳۹۶0آلباًی  -۱0۳
 دالر ۳۹۴0آًگَال  -۱0۴
 دالر ۲۷۵0سَریِ  -۱۱۴
 دالر ۲۵00اًذًٍسی   -۱۱۸
 دالر ۲۴۲0هػر  -۱۱۹
 دالر۲۳۴0عراق   -۱۲0
 دالر ۱۳۳0ٌّذ  -۱۲۸
 دالر ۱0۵0پاوستاى  -۱۴۲
 دالر ۷00بٌگالدش  -۱۵۲
 دالر ۴۱0افغاًستاى  -۱۶۶
 دالر   ۱۷0برًٍذی  -۱۷۳

 ۱۸۳هًَاوَ با درآهذ سراًِ  -۱
دالر در سال، رتبِ اٍل   ۱۵0ّسار ٍ 

 .را بِ خَد اختػاظ دادُ است
 ۱۳۷وطَر لیختي اضتایي با  -۲

 دالر  ۷0ّسار ٍ 
 دالر ۸۹۲۳۵سرزهیي برهَدا  -۳
 دالر ۸۷۳۵0ًرٍش  -۴
 ۹۸0ّسار ٍ  ۷۶لَوساهبَري  -۵

 دالر
 دالر ۵۳۲ّسار ٍ  ۷۲لطر  -۶
 دالر ۵۲0ّسار ٍ  ۷۱سَئیس  -۷
 دالر ۴00ّسار ٍ  ۵۹داًوارن  -۸
 دالر ۳۶۵ّسار ٍ  ۵۱وَیت  -۹

 دالر ۱۱0ّسار ٍ  ۵0سَئذ  -۱0
 دالر ۳۴0ّسار ٍ  ۴۷آهریىا  -۱۴
 دالر ۳0ّسار ٍ  ۴۷اتریص  -۱۵

 دالر ۲00ّسار ٍ  ۴۶استرالیا  -۱۶
 دالر ۲۵0ّسار ٍ  ۴۵واًادا  -۲0

 دالر ۷0ّسار ٍ  ۴۵آلواى  -۲۱
 دالر ۳۷0ّسار ٍ  ۴۲فراًسِ  -۲۲
ّسار ٍ   ۴۱اهارات هتحذُ عربی  -۲۳

 دالر ۹۳0
 دالر ۸۵0ّسار ٍ  ۴۱شاپي  -۲۴
 دالر ۲00ّسار ٍ  ۳۸اًگلیس  -۲۷
 دالر ۸۹0ّسار ٍ  ۱۹ورُ جٌَبی  -۴۱
 دالر ۵۳۳0جوَْری آرربایجاى  -۹0
 دالر ۵0۳0جوَْری دٍهیٌیىي  -۹۱
 دالر ۴۸00جاهائیىا  -۹۲
 بَسٌی ٍ ّرزگَیي -۹۳

 دالر  ۴۷۷0
 دالر ۴۷00پرٍ  -۹۴

استفهرست برخی از  کطورها براساس درآهذ سرانه سالیانه به ضرح زیر   



 همایسه حموق با سایر کطورها
  دالر 4520ایراى 

 کطورهایی با درآهذ سرانه هطابه
  

 ثیػ اش ایساٌ
 5030جًٕٓزي دٔيیُیكٍ  -91

 دالز

 دالز 4800جبيبئیكب  -92

 ثٕظُي ٔ ْسشگٕیٍ -93

 دالز  4770

 دالز 4700پسٔ  -94
 دالر ۴۵۷0همذًٍیِ  -۹۵

 

 کوتر از ایراى
 دالر ۴۵00ًاهیبیبا  -۹۷
 دالر ۴۴۵0الجسایر  -۹۸
 دالر ۴۳۴0اردى  -۹۹

 دالر ۴۲۷0چیي  -۱00
 دالر ۴۱۶0تًَس  -۱0۱
 دالر ۴۱۵0تایلٌذ  -۱0۲
 دالر ۳۹۶0آلباًی  -۱0۳



 همایسه حموق با درآهذ سرانه سایر کطورها
  دالر 4520ایراى 

 برابر ایراى 10کطورهایی با درآهذ سرانه بیص از 
  

 دالر ۳۴0ّسار ٍ  ۴۷آهریىا  -۱۴
 دالر ۳0ّسار ٍ  ۴۷اتریص  -۱۵
 دالر ۲00ّسار ٍ  ۴۶استرالیا  -۱۶
 دالر ۲۵0ّسار ٍ  ۴۵واًادا  -۲0
 دالر ۷0ّسار ٍ  ۴۵آلواى  -۲۱

 دالر ۵۳۲ّسار ٍ  ۷۲لطر  -۶
 دالر ۵۲0ّسار ٍ  ۷۱سَئیس  -۷
 دالر ۴00ّسار ٍ  ۵۹داًوارن  -۸
 دالر ۳۶۵ّسار ٍ  ۵۱وَیت  -۹

 دالر ۱۱0ّسار ٍ  ۵0سَئذ  -۱0



 ظبعبت يفید کبزی دز ایساٌ ٔ 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 



 ساعت 7تا  6هفته ای 

 دقیقهدو ساعت و شش بخش خصوصی 

 دقیقه  22بخش دولتی ایران در 

 ساعات مفید کاری در ایران



 ساعت 7تا  6هفته ای 

 دقیقهدو ساعت و شش بخش خصوصی 

 دقیقه  22بخش دولتی ایران در 

 ساعات مفید کاری در ایران



 

 هدف دولت از

 سرمایه گذاری دولت در شرکت ها و کارخانجات
 

 

 برداشت شرکت ها

.شرکت ها باید کارکنان آن را تأمین کند  
 



 تعطیالت دز ایساٌ ٔ 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

 کشوربیش از یک دوم کل نقدینگی موجود در 



 (تعداد شاغلین در یک خانواده)بار تکفل 

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



 َفسی دز ایساٌ ٔ جٓبٌ 4ظبعبت يفید کبزی ْس سبَٕادِ 

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 



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



 ٔضعیت التصبدی ایساٌ

 جٓبد التصبدی ؟؟

 التصبد يمبٔيتی ؟؟

 التصبد زیبضتی ؟؟

 دًبظّ التصبدی؟؟



 :ٔضعیت التصبدی ایساٌ

 تعطیالت ثبال

 ظبعبت يفید کبزی کى

 ثبز تکفم پبییٍ



 وضعیت کار در ایراى
 نطانه چیست؟



 :ٔضعیت التصبدی ایساٌ

 !!التصبد اظتسادتی



 ایساَیبٌ ثعد اش اعساة: تُجهی اجتًبعی



 التصبد عبدی
 زٔش تعطیالت ظبالَّ  12

 ْؽت ظبعت کبز يفید زٔشاَّ

 ثبز تکفم دٔ ثساثس



 

 نیاز کشور

اقتصاد 

 مقاومتی
 



 

 عاملین اقتصاد مقاومتی

 همه مردم

 و 

 همه مسئوالن
 



 :نیاز دشمن

 اخالل در تولید

تحریم خرید کاالهای 

 ایرانی

 کشتن ایرانیان





 التصبد يمبٔيتی

 :تذمك َیبثد

التصبد زیبضتی 

 .اجتُبة َبپریس يی ؼٕد



 زاْکبز افصایػ ظطخ عًٕيی 

 دمٕق ْب ٔ دزآيدْب ٔ لدزت سسید

 افصایػ تٕنید ظساَّ کؽٕز



 ًَٕداز زاثطّ کبز ثب  زفبِ
 

تالغ ًّْ يسدوکبز ٔ   

 افصایػ ظطخ عًٕيی دمٕق ْب

 افصایػ تٕنید ظساَّ

 افصایػ لدزت سسید يسدو

 افصایػ

 زفبِ

 عًٕيی



هلی تولیذ افسایص 
کار از حوایت 
ایرانی سرهایه از حوایت 
التصادی جهاد 
هضاعف، هوت و کار 
کاری وجذاى و فرهنگ 
اسراف از پرهیس 
خارجی کاالهای هصرف از پرهیس 

 :  رفاهیاتراه افسایص سطح عووهی حموق ها و 



 ًَٕداز ثسسی عٕايم يٕثس ثس تمٕیت پٕل يهی ْس کؽٕزی

 يیصاٌ تٕنید ثسٔت

 يیصاٌ لدزت التصبدی کؽٕز

 يیصاٌ يجبدالت سبزجی

 يیصاٌ اظکُبض يُتؽسِ

 َٕظبٌ

 َسر

 ازش



 کبْػ

 ازشغ

 لایر 

 َعجت 

 ثّ ازشْبی 

 سبزجی

 تعطیالت شیبد

 ظبعبت يفید کبزی کى

 ٔجداٌ ضعیف کبزی

ًّی  تٕنید کى کیفی ٔ ک

 اظساف دز يصسف

ای ثٕدٌ کبالْب یبزاَّ  

کبالْبی سبزجی يصسف  

 ظفسْبی گسدؼگسی ثّ سبزج

 کًی صبدزات

 پبییٍ ثٕدٌ ثبز تکفم

يهیًَٕداز ثسسی عٕايم يٕثس ثس کبْػ ازشغ پٕل   



 افصایػ لیًت يٕاد أنیّ ثٕیژِ اگس ٔازداتی ثبؼد

 افصایػ َسر ازشْبی سبزجی دز يٕزد کبالْبی ٔازداتی

 کبْػ تٕنیدات دز سبزج یب داسم ثّ ْس دنیهی

 افصایػ يصسف یب اظساف دز يصسف کبال

 افصایػ لیًت ظٕست ٔ  اَسژی

 افصایػ دمٕق ٔ دظتًصد

 گساَی

 گساَی

 گساَی

 گساَی

 گساَی

 گساَی

سديبتًَٕداز عٕايم يٕثس ثس گساَی کبال ٔ   



 ًَٕداز عٕايم يٕثس ثب اشدٔاج، اعتیبد، فعبد ٔ ايُیت

 کبز ثیؽتس ؼبغهیٍ

 تٕنید ثسٔت

 ؼکم گیسی ظسيبیّ

 ظسيبیّ گرای دز تٕنید

 ایجبد اؼتغبل

 کعت دزآيد پبیداز ؼبغم ؼدٌ جٕاَبٌ

 فساْى ؼدٌ ايکبٌ اشدٔاج

 تؽکیم سبَٕادِ

 کبْػ فعبد

 کبْػ اعتیبد

 افصایػ ايُیت



 ًَٕداز عٕايم يٕثسثس کبْػ َسر ظٕد  ٔاو ثبَکی

ظٕد ثبَک+ کبزيصد ثبَک + تٕزو = َسر ظٕد ثبَکی   

 کبز ٔ تٕنید ثیؽتس

 پسْیص اش اظساف

کبْػ 

 تٕزو

کبْػ 

ظٕد 

 ثبَکی

کبْػ 

 تٕزو

کبْػ 

ظٕد 

 ثبَکی

 ًَٕداز کبْػ دٔزاَی تٕزو ٔ َسر ٔاو ثبَکی



تبثیس سسید اجُبض لبچبقاز ًٕدزَ  سسید اجُبض لبچبق 

 تضعیف التصبد ایساٌ

 زٔاج ثیکبزی

 کبْػ تٕنید

 کبْػ دزآيدْبی گًسکی

 کبْػ ازشغ پٕل يهی

 کبْػ سديبت دٔنتی

 کبْػ زفبِ عًٕيی

تمٕیت التصبد کؽٕز سبزجی 

 تٕنید کُُدِ جُط لبچبق

ایجبد اؼتغبل ثسای کؽٕز 

 سبزجی

 تمٕیت پٕل کؽٕز سبزجی

تمٕیت يٕلعیت جٓبَی 

 کؽٕز سبزجی
تمٕیت 

ثبَدْبی 

 لبچبق



 کبْػ تعطیالت

 ظبعبت يفید کبزی ثبال

 ٔجداٌ کبزی لٕی

ًّی ثبال  تٕنید کیفی ٔ ک

 پسْیص اش اظساف 

 ًَٕداز کبْػ ٔاثعتگی ثّ َفت

تٕنید 

ثسٔت 

 ثیؽتس

افصایػ 

 يبنیبت

کبْػ 

 ٔاثعتگی 

 ثّ َفت



 ًَٕداز سُثی ؼدٌ تذسیى ْب

 کبز ٔ تالغ ثیؽتس آدبد يسدو

 پسْیص اش اظساف ٔ تجریس

 پسْیص اش سسید کبالْبی سبزجی

کبْػ ٔاثعتگی 

 ثّ َفت

 سُثی ؼدٌ ْس چّ ثیؽتس تذسیى ْب ٔ تٕطئّ ْبی سبزجی





 کتبة

 التصبد ٔ فسُْگ
 دز دظت تدٔیٍ
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 ااشتنرات بنیاد بعثت
 محل ردیافت و سفارش کتب دکتر قدریی ابیاهن

88822374 
173تهران خیابان سمیه پالک    
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