
 به نام خدا

 طرح سواالت اقتصادی

 معلومات: ��

 جمعیت بومی کشورها�👥�

 میزان صادرات روزانه به بشکه به نفر جمعیت بومی نام کشور

 10800000 یلیونم 22 عربستان

 2050000 1400000 کویت

 2300000 1400000 امارات عربی متحده

 1400000 هزار 400 قطر

 1401جه در بود بشکه 1400000 لیونمی 86 ایران

 فع تحریمدر صورت ر 2300000

 

 

 :گیریدی که در محاسبات در نظر بمالحظات

)روزانه یک میلیون بشکه صادر  نرسیده است. ۱۴۰۱. هنوز صادرات نفت ایران به اندازه مصوبه ۱

 گردد(می

های سایر بودجههای نفت خیز و محروم اختصاص یافته است )عالوه بر . سه درصد صادرات به استان۲

 ها(این استان

 گردد.. چهل درصد از صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واگذار می۳

خیز و صندوق های محروم و نفت. پنجاه و نیم درصد از صادرات نفت جمعا به شرکت نفت، استان۴

 کشور وارد می گردد.های توسعه ملی اختصاص می یابد بقیه در بودجه عمومی برای سایر هزینه

سنت به ازای هر  ۲۰دالر و  ۱۲حدود  ۱۴۰۱. الباقی واریزی به بودجه عمومی در قانون بودجه سال ۵

 شود.ایرانی در هر ماه می

می شود به ازای هر ایرانی  ۱۴۰۱هزار تومان مطابق با پیش بینی بودجه سال  ۲۳. با احتساب هر دالر ۶

 تومان. هزار ۲۸۰شود حدود در هر ماه می

 تومان در بودجه در نظر گرقته می شد. ۴۲۰۰های گذشنه دالر . در سال7

  



شماره 

 سوال

 پاسخ موضوع سوال

 ی کشورهای فوق معادل چه مدتی صادرات یک تبعه ایران است؟میزان صادرات نفت به نسبت هرتبعه

 بشکه در روز( ۱۴۰۰۰۰۰) ۱۴۰۱به نسبت صادرات مصوب قانون بودجه 

 ؟ است؟ سال یک ایرانی چندیک سال یک تبعه عربستان مساوی  ۱

 ؟ است؟ سال یک تبعه ایرانی چندیک سال یک تبعه کویت مساوی  ۲

 ؟ است؟ سال یک تبعه ایرانی چندمساوی  اماراتیک سال یک تبعه  ۳

 ؟ است؟ یک ایرانی چند سالیک سال یک قطری مساوی  ۴

 ی کشورهای فوق معادل چه مدتی صادرات یک تبعه ایران است؟هرتبعهمیزان صادرات نفت به نسبت 

 بشکه در روز(یک میلیون )شده  محققبه نسبت صادرات 

 ؟ است؟ سال یک ایرانی چندیک سال یک تبعه عربستان مساوی  ۵

 ؟ است؟ سال یک تبعه ایرانی چندیک سال یک تبعه کویت مساوی  ۶

 ؟ است؟ سال یک تبعه ایرانی چندمساوی  اماراتیک سال یک تبعه  7

 ؟ است؟ یک ایرانی چند سالیک سال یک قطری مساوی  ۸

 (بشکه در روز ۲۳۰۰۰۰۰روزانه صادرات ها )به نسبت صادرات در صورت رفع تحریم

 ؟ ؟سال یک ایرانیچند یک سال یک تبعه عربستان مساوی  9

 ؟ ؟سال یک تبعه ایرانی چندیک سال یک تبعه کویت مساوی  ۱۰

 ؟ ؟سال یک تبعه ایرانی چندمساوی  اماراتیک سال یک تبعه  ۱۱

 ؟ ؟یک ایرانی چند سالیک سال یک قطری مساوی  ۱۲

هزار  ۱۴۰۰) ۱۴۰۱با توجه به میزان صادرات نفت مصوب در بودجه  ۱۳

بشکه در روز( میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی در هر ماه معادل 

 بشکه است؟ چند

 ؟

ها و امکان صادرات نفت مثل قبل از تحریم در صورت رفع تحریم ۱۴

بشکه در روز( میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی در هر  ۲۳۰۰۰۰۰)

 ماه معادل چند بشکه است؟

 ؟

ها میزان درآمد کشور از صادرات ها و پروژهو نیم در صد از سهم شرکت نفت بابت هزینه ۱۴با کسر 

 ت به ازای هر ایرانی در هر ماه )به بشکه(:نف

 ؟ بشکه در روز(؟ ۱۴۰۰۰۰۰) ۱۴۰۱به نسبت بودجه مصوب  ۱۵

بشکه در  ۲۳۰۰۰۰۰به نسبت صادرات نفت در صورت رفع تحریم )روزانه  ۱۶

 روز(؟

 ؟

ای بینی فروش نفت بشکهبا توجه به پیش ۱۴۰۱بینی شده در بودجه پیش راتدر صورت تحقق صاد

بابت )و نیم درصدی شرکت نفت  ۱۴دالر محاسبه کنید میزان صادرات نفت به دالر پس از کسر سهم  ۷۰

 شود؟، میزان درآمد ایران از صادرات نفت به ازای هر ایرانی در هر ماه چند دالر می(هاها و پروژههزینه

 ؟  ۱۴۰۱به ازای هر نفر در هر ماه در بودجه  ۱7

 ؟ هر نفر در هر ماهبه ازای  تحریمرفع درشرابط   ۱۸

 

 

 



 به نام خدا

 دانید؟دانید که نمیآیا می
سال یک ایرانی  140یک سال صادرات نفت به ازای هر تبعه امارات معادل 

 است؟

قرن یک ایرانی  3 یک سال صادرات نفت به ازای هر تبعه قطر معادل بیش از

 است؟

 صادرات نفت به ازای هر ایرانی حدود یک سوم یک بشکه در هر ماه است؟

 میزان صادرات روزانه به بشکه به نفر جمعیت بومی نام کشور

 10800000 یلیونم 22 عربستان

 2050000 1400000 کویت

 2300000 1400000 امارات عربی متحده

 1400000 هزار 400 قطر

 1401جه بشکه در بود 1400000 میلیون 86 ایران

 فع تحریمدر صورت ر 2300000

 گرفته شده است: ی که در محاسبات در نظرمالحظات

)روزانه یک میلیون بشکه صادر  نرسیده است. ۱۴۰۱. هنوز صادرات نفت ایران به اندازه مصوبه ۱

 گردد(می

های اختصاص یافته است )عالوه بر سایر بودجههای نفت خیز و محروم . سه درصد صادرات به استان۲

 ها(این استان

 گردد.. چهل درصد از صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واگذار می۳

خیز و صندوق های محروم و نفت. پنجاه و نیم درصد از صادرات نفت جمعا به شرکت نفت، استان۴

 های کشور وارد می گردد.عمومی برای سایر هزینه توسعه ملی اختصاص می یابد بقیه در بودجه

سنت به ازای هر  ۲۰دالر و  ۱۲حدود  ۱۴۰۱. الباقی واریزی به بودجه عمومی در قانون بودجه سال ۵

 شود.ایرانی در هر ماه می

می شود به ازای هر ایرانی  ۱۴۰۱هزار تومان مطابق با پیش بینی بودجه سال  ۲۳. با احتساب هر دالر ۶

 هزار تومان. ۲۸۰شود حدود هر ماه میدر 

  تومان در بودجه در نظر گرقته می شد ۴۲۰۰های گذشنه دالر . در سال7



شماره 

 سوال

 پاسخ موضوع سوال

 ی کشورهای فوق معادل چه مدتی صادرات یک تبعه ایران است؟میزان صادرات نفت به نسبت هرتبعه

 بشکه در روز( ۱۴۰۰۰۰۰) ۱۴۰۱به نسبت صادرات مصوب قانون بودجه 

 سال ۲9 است؟ سال یک ایرانی چندیک سال یک تبعه عربستان مساوی  ۱

 سال ۸7 است؟ سال یک تبعه ایرانی چندیک سال یک تبعه کویت مساوی  ۲

 یک قرن است؟ سال یک تبعه ایرانی چندمساوی  اماراتیک سال یک تبعه  ۳

 سال ۲۲۱ است؟ یک ایرانی سال چندیک سال یک قطری مساوی  ۴

 ی کشورهای فوق معادل چه مدتی صادرات یک تبعه ایران است؟میزان صادرات نفت به نسبت هرتبعه

 بشکه در روز(یک میلیون )شده  محققبه نسبت صادرات 

 سال ۴۰ است؟ سال یک ایرانی چندیک سال یک تبعه عربستان مساوی  ۵

 سال ۱۲۲ است؟ سال یک تبعه ایرانی چندیک سال یک تبعه کویت مساوی  ۶

 سال ۱۴۰ است؟ سال یک تبعه ایرانی چندمساوی  اماراتیک سال یک تبعه  7

 سال ۳۰9 است؟ یک ایرانی چند سالیک سال یک قطری مساوی  ۸

 (بشکه در روز ۲۳۰۰۰۰۰روزانه صادرات ها )به نسبت صادرات در صورت رفع تحریم

 سال ۱۸ ؟سال یک ایرانیچند یک سال یک تبعه عربستان مساوی  9

 سال ۵۳ ؟سال یک تبعه ایرانی چندیک سال یک تبعه کویت مساوی  ۱۰

 سال ۶۰ ؟سال یک تبعه ایرانی چندمساوی  اماراتیک سال یک تبعه  ۱۱

 سال ۱۳۵ ؟یک ایرانی چند سالیک سال یک قطری مساوی  ۱۲

هزار  ۱۴۰۰) ۱۴۰۱صادرات نفت مصوب در بودجه با توجه به میزان  ۱۳

بشکه در روز( میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی در هر ماه معادل 

 چند بشکه است؟

 صدم بشکه ۴۸

)کمتر از 

 نصف بشکه(

بشکه در روز(  یک میلیون) محقق شدهبا توجه به میزان صادرات نفت  ۱۴

 میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی در هر ماه معادل چند بشکه است؟

 صدم بشکه ۳۵

ها و امکان صادرات نفت مثل قبل از تحریم در صورت رفع تحریم ۱۵

بشکه در روز( میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی در هر  ۲۳۰۰۰۰۰)

 ماه معادل چند بشکه است؟

 هصدم بشک ۸۲

ها میزان درآمد کشور از صادرات ها و پروژهو نیم در صد از سهم شرکت نفت بابت هزینه ۱۴کسر با 

 نفت به ازای هر ایرانی در هر ماه )به بشکه(:

 صدم یشکه ۴۱ بشکه در روز(؟ ۱۴۰۰۰۰۰) ۱۴۰۱به نسبت بودجه مصوب  ۱۶

در بشکه  ۲۳۰۰۰۰۰به نسبت صادرات نفت در صورت رفع تحریم )روزانه  ۱7

 روز(؟

 صدم بشکه 7۰

ای بینی فروش نفت بشکهبا توجه به پیش ۱۴۰۱بینی شده در بودجه پیش راتدر صورت تحقق صاد

بابت )و نیم درصدی شرکت نفت  ۱۴دالر محاسبه کنید میزان صادرات نفت به دالر پس از کسر سهم  ۷۰

 شود؟هر ایرانی در هر ماه چند دالر می ، میزان درآمد ایران از صادرات نفت به ازای(هاها و پروژههزینه

 دالر ۲۸.7  ۱۴۰۱به ازای هر نفر در هر ماه در بودجه  ۱۸

 دالر  ۴9 هر نفر در هر ماهبه ازای  تحریمرفع درشرابط   ۱۸

 


