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 تی ایرانهایی درمورد درآمد نفواقعیت 

 نفتی ایران چقد راست؟درامد 

 میزان ایران مرکزی بانک سوی از شده ارائه آمار آخرین اساس بر خبرآنالین، گزارش به

 هر که است بوده تومان میلیارد 026 و هزار 84 با برابر جاری سال ماهه نه در نفت فروش

 از اما دهد می نشان را درصد 4068 با برابر افزایشی قبل سال مشابه مدت به نسبت چند

 .است کمتر جاری سال بودجه قالب در گرفته صورت برآوردهای

 

 506 و هزار 54 بودجه قانون قالب در خام نفت ارزش از حاصل شده بینی پیش منابع میزان

 یشپ از کمتر محل این از شده محقق اعتبار میزان ترتیب این به است بوده تومان میلیارد

 .است بوده ها بینی

 

 است بوده تومان میلیارد 006 و هزار 06 با برابر نفتی های فرآورده و نفت از حاصل منابع

 این از درامد تومان میلیارد 066 و هزار 40 زمانی دوره این در رفت می انتظار که حالی در

 .شود محقق محل

 

 آذرماه پایان تا جاری سال ماه فروردین ابتدای حدفاصل روزه 250 در ایران ترتیب این به 

 فرآورده و نفت فروش میزان. است فروخته نفت تومان میلیون 040 و میلیارد 050 روز هر ،

 .است بوده روز در تومان میلیون 560 و میلیارد 260 سرجمع زمانی دوره این در نفتی های

 

 بلق سال مشابه مدت به نسبت زمانی دوره این در نفتی های فراورده و نفت از حاصل منابع

 .است مانده عقب مصوب بینی پیش از حال این با اما دهد می نشان را درصدی 4060 رشدی

 

 .است کشور ارزی درآمدهای تامین منابع مهمترین از یکی نفتی درآمد 
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.  است شده روبرو نفت صادرات توجه قابل افزایش با ایران اقتصاد گذشته سال چهار در

 آخرین مبنای بر آمار این. است روز در بشکه هزار 405 میلیون 6 حدود در نفت تولید میزان

 .گیرد می بر در را سال اول نیمه محدوده که است مرکزی بانک اعالم

 

 شود؟می چقدر آینده سال ۰۲ تا ایران نفتی درآمد

  نفت قیمت

 یط مالیمی شیب با ایران نفت تولید ظرفیت اقتصاد، آینده درباره سناریو ترینمحتمل

 ۴.۴ و چهار به ترتیب به ۰۲۰۲ و ۰۲۰۲ سال از قبل تا و یافت خواهد افزایش آتی هایدهه

 .رسید خواهد روز در بشکه میلیون

 

 لقوهبا طور به برسند اجرا به کامل طور به بازیافت ضریب افزایش هایپروژه چنانچه درضمن

 اطالعات سازمان برآوردهای از استفاده با. بود خواهیم ۰۲۴۲ سال تا روند این تداوم شاهد

 درآمد ناخالص رودمی انتظار مبنا، ارقام عنوان به خام نفت قیمت از (EIA) آمریکا انرژی

 یعنی خود ۰۲۰۰.۰۰ هایسال سطح به بعدی دهه اواسط تا خام نفت فروش از ایران یساالنه

 .برسد ،( ۰۲۰۲ سال دالر ثبات فرض با) دالر میلیارد ۰۵۲ حدود در

 

 دانشگاه که است گزارشی عنوان ۰۲۴۲ سال در ایران اقتصاد انداز چشم  ایسنا، گزارش به

 ردهک منتشر را آن  بازنشستگی صندوق سهام و بیمه بانک، هلدینگ و کرده تهیه استفورد

 میان در را اقتصادها ترینمتنوع از یکی ایران: آمده گزارش این از بخشی در است،

 .دارد خاورمیانه در نفت صادرکننده کشورهای

 

 بیش و دولت درآمد از درصد ۰۲ تقریبی طور به هنوز کشور این نفتی درآمد وجود این با

 به ایران گاز و نفت صنعت. دهدمی تشکیل را واقعی ناخالص افزوده ارزش از درصد ۰۲ از

 . است خارجی سرمایه و نوین فناوری جذب نیازمند شدت
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 و نفتی یپروژه ۵۲ حدود ارائه طریق از تا دارد نظر در ایران دولت هدف، این به نیل برای

 در ودخ باالدستی صنایع برای المللی،بین نفتی هایشرکت و خارجی گذارانسرمایه به گازی

 از. کند جذب سرمایه دالر میلیارد ۰۵۲-۰۲۲ رقم اقتصادی توسعه ششم ساله ۵ برنامه

 وسطت که «متقابل بیع» دادهای قرار بستن با امروز به تا بخش این در گذاریسرمایه رو این

 .است شدهمی انجام شد معرفی ۰۱۹۱ سال در ایران

 

 بر ایران نفت ملی شرکت به پروژه مالکیت میادین، ساخت از پس قراردادهایی چنین بنابر

 قرارداد تا کندمی تالش ایران نفت ملی شرکت متقابل، بیع قراردادهای جای به. گرددمی

 از ییک. برسد نظر به ترجذاب گذاران،سرمایه برای تا کند معرفی ای گونه به را ایران نفتی

 جمهوری اساسی قانون ایران نفت بخش سوی از خارجی گذاری سرمایه جذب در اصلی موانع

 .است کرده ممنوع را طبیعی منابع بر خارجی مالکیت آن در که است ایران اسالمی

 

 .کنند حل را مشکل این توانندمی بالقوه طور به IPC جدید هایمدل که است شده اعالم البته

 اثیرت احتماالً نیز جهان انرژی بازار در نوین یتوسعه شد، ذکر باال در که هاییچالش بر عالوه

 رهدربا هانگرانی رشد. گذاردمی کشور این اقتصاد و ایران نفتی بخش بر عمیقی و بادوام

 ربنک انتشار کاهش به توجهی قابل طرز به که شده منجر هاییسیاست اتخاذ به جوی تغییرات

 در فسیلی هایسوخت جذابیت از رو این از و انجامید خواهد جهانی اقتصاد رشد جریان در

 .کاست خواهد بلندمدت

 

 زمین حرارت درجه افزایش متوسط اینکه هدف با کشورها سوی از شده اعمال اخیر تعهدات

 لیونتری یک از کمتر سطحی در جهان در کربن انباشت کل و نرود فراتر سانتیگراد درجه ۰ از

 رایب تقاضا ساالنه رشد نرخ که میدهد افزایش را انتظار این خود نوبه به بماند، باقی تن

 .باشد درصد  ۲.۲ حدود تنها ،۰۲۰۲ سال تا جهان در نفت
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 هایداینامیک بلکه شد جهان در عرضه سطح افزایش باعث تنها نه شیل عرضه، بخش در

 دتولی هزینه گفت توانمی تقریبا. است ساخته متحول کامل طور به را جهان در نفت بازار

 گرفته قرار جهان در نفت عرضه هزینه منحنی میانه در آمریکا شل نفت از ایعمده بخش

 متعارف منابع از کوتاهتر معموالً شیل نفت چاههای عمر و شیل یپروژه توسعه زمان. است

 اوپک مقابل در گیرضربه یک عنوان به اکنون هم شیل نفت دارد این بر داللت که است نفتی

 .کند عمل

 

 نشان ۰۱۹۲ سال از را پاالیشگاهی هایفرآورده مصرف و ایران نفت تولید و صادرات

 برآورد روز در بشکه میلیون ۰.۳ خام نفت استخراج در ایران فعلی پایدار ظرفیت. دهدمی

 در بشکه میلیون ۴.۰ تا ۰.۲ محدوده در ایران تولید ظرفیت گذشته، دهه دو طی. شودمی

 میادین اولین ساخت از پس کوتاهی مدت در ایران نفت صادرات. است بوده نوسان در روز

 که رسید، روز در بشکه میلیون ۵.۵ یعنی خود اوج به ۰۱۳۲ دهه اواسط تا و شد آغاز نفتی

 پس اگرچه. یافت تنزل روز در بشکه میلیون یک از کمتر تا ۰۱۳۱ سال انقالب از پس البته

 ثبات به روز در بشکه میلیون ۰.۰ حدود سطح در و یافت بهبود نفت صادرات افت، آن از

 کاهش به منجر ۰۲۰۰-۰۲۰۰ سالهای در بینالمللی تحریمهای اجرای مجدداً اما رسید،

 .شد روز در بشکه میلیون یک از کمتر به ایران نفت صادرات

 

 ایران خام نفت است، دالر ۰۲ از کمتر ایران نفت بشکه هر تولید هزینه میانگین که آنجا از

 مانطوره البته. است گرفته قرار جهان در نفت تولید یهزینه منحنی پایینی قسمت به نزدیک

 مذکور افت توانست خواهد تنها بلندمدت تا مدت میان زمانی یدوره در ایران شد، بحث که

 با تندنیس بازیافت قابل آسانی به که منابعی از برداریبهره با را خود بالغ میادین تولید در

 درنتیجه که کند، جبران  Recovery Oil Enhanced همان یا EOR نظیر هاییروش از استفاده

 .انجامید خواهد سود کاهش نهایت در و تولید نسبی هزینه افزایش به
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 برای داخلی رشد حال در تقاضای تامین نفت، بازیافت هزینه در توجیه قابل افزایش بر عالوه

 گردی همانند. کندمی تحمیل ایران نفت صنعت بر دیگری سربار نیز آن هایفرآورده و نفت

 و نفت مصرف به شدت به نیز ایران اقتصاد خاورمیانه، در نفت صادرکننده کشورهای

 .است وابسته آن هایفرآورده

 

 سطح در رشد درصد یک هر ازای به تقاضا در درصدی  ۲.۹۵ رشد نفتی های فرآورده مصرف

 ۲۲ حدود ساالنه رشد با برابر متوسط طور به رقم این. دهد می نشان را اقتصادی فعالیت

 .است روز در بشکه هزار

 

 اجرای دلیل به عمدتاً بعد، به ۰۲۲۹ سال از پاالیشگاهی فرآوردهای برای تقاضا کل البته

 اداقتص انقباض و عرضه بخش بر ایران نفتکش ملی شرکت سوی از محدودکننده اقدامات

 تا ۰۱۱۵ هایسال بین. است رسیده ثبات به تقریبا ۰۲۰۵ تا ۰۲۰۰ سالهای بین ایران

 رسیده سال در بشکه ۹.۳ به ۳.۰ از و یافته افزایش ایران نفت مصرف شدت سرانه ،۰۲۰۵

 تولید دالر ۰۲۲۲ هر برای نفت به کشور اقتصاد وابستگی شدت که است درحالی این

 در. است یافته تنزل بشکه ۰.۰ تا ۰.۳ از ،( ۰۲۰۲ سال دالر ثبات فرض با) داخلی ناخالص

 ۵۰ و ۰۳ ترتیب به ایران در اولیه انرژی مصرف از طبیعی گاز و نفت سهم ،۰۲۰۴ سال

 .بود درصد

 یافته کاهش شدت به گذشته هایدهه طی ایران نفت هایچاه بازدهی میانگین همچنین

 که است بشکه هزار ۰.۵ ایران در نفت چاه یک روزانه تولید میانگین حاضر، حال در. است

 عراق و( بشکه هزار ۰.۲) کویت ،(بشکه هزار ۰.۳) عربی متحده امارات با سطحهم تقریباً

 به( بشکه هزار ۰.۱) سعودی عربستان به نسبت اگرچه رسد،می نظر به( بشکه هزار ۰.۵)

 .است ترپایین مراتب
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 :است آمده نیز گزارش این گیری نتیجه بخش در

 

 بر معکوسی تاثیر که جهان در انرژی بازار اساسی متغیرهای در اخیر پیشرفت بر عالوه

 قابل عموان با( وسیع ذخایر داشتن وجود با) ایران است، گذاشته نفت به وابسته اقتصادهای

 بیش تولید با. است بوده روبرو بلندمدت و میان در خود خام نفت تولید افزایش برای توجهی

 تاس حرکت در جدیدی دوره سمت به ایران نفت صنعت تاکنون، نفت بشکه میلیارد ۳۰ از

 هک منابعی از نفت استخراج طریق از صرفا آن بالغ میادین در طبیعی کاهش جبران آن در که

. است پذیر امکان( ژرف آب و  EOR سنگین، نفت مانند) نیستد بازیافت قابل آسانی به

 است شده برآورد. شد خواهد بیشتر بسیار بعد یدهه اواسط از دگرگونی این روند سرعت

 ،(نگهداری و تعمیر تاثیر گرفتن درنظر با) ایران نفتی میادین یساالنه کاهش نرخ میانگین که

 با روز در بشکه هزار ۰.۳ با برابر ۰۲۰۲ سال در جدید چاه بازدهی میانگین درصد، شش

 هر ازای به بشکه هزار ۴ گاز تزریق بازده میانگین و درصد ۰.۰ سال به سال کاهش نرخ

 .باشد مکعب متر میلیون

 

 هب ایران که رود می انتظار آینده، در نفتی میادین از کدام هر تولید اندازچشم به توجه با

. برسد روز در بشکه میلیون ۴ به و داده افزایش را خود خام نفت تولید ظرفیت بتواند زودی

 رشد روز در بشکه میلیون ۴.۴ تا تولید ظرفیت ،۰۲۰۲ سال از قبل تا شودمی بینیپیش

 ضریب افزایش هایپروژه آنکه بر مشروط بماند، باقی سطح همان در ۰۲۴۲ سال تا و کند

 برآوردهای از استفاده با. آیند در اجرا به موفقیت با آینده در نفت استخراج و بازیافت

 یرانا ساالنه ناخالص درآمد تا رودمی انتظار خام، نفت قیمت از آمریکا انرژی اطالعات سازمان

 میلیارد ۰۵۲ یعنی ۰۲۰۰- ۰۰ هایسال سطح به بعدی، یدهه اواسط در خام، نفت فروش از

 .برسد( ۰۲۰۲ سال دالر ثبات فرض با) دالر
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 است؟ چقدر نفتی درآمد از ایرانی هر سهم

 درآمد مورد در گزارشی طی ویکلی نیوز فاکس فارس، المللبین اقتصاد گروه گزارش هب

 جایگاه در ایبشکه میلیارد ۰۵۳ تقریبا نفتی ذخایر بودن دارا با کشور این نوشت ایران نفتی

 تریلیون 68 کشور این همچنین. است گرفته قرار ونزوئال و عربستان کانادا، از پس چهارم

 .است غنی طبیعی منابع نظر از کشور این که است واضح دارد؛ گازی ذخایر مترمکعب

 

 رذخای در بلکه گاز و نفت در تنها نه ایران که کرد خاطرنشان باید گزارش، این نوشته به

 اینکه جمله از. دارد اختیار در را جهان معدنی مواد درصد 5 به نزدیک و است غنی نیز معدنی

 دارای کشور دهمین آهن، ذخایر دارای کشور هشتمین مس، ذخایر دارای کشور نهمین ایران

 سنگ نظیر دیگری ذخایر و است جهان در سرب ذخایر دارای کشور یازدهمین اورانیوم، ذخایر

 .دارد اختیار در دیگر بسیاری و کروم منگنز، نقره، روی، آهن،

 

 کل درصد ۵ از کمتر( گاز و نفت جز به) ایران معدنی مواد صادرات کل حاضر، حال در

 کشور این معدنی ذخایر کل کهدرحالی دهد،می تشکیل را کشور این داخلی تولیدناخالص

 نظیر موثرند، وضعیت این در بسیاری عوامل. دارد دالر تریلیون یک به نزدیک ارزشی

 گذاریسرمایه کمبود ،(است کشور این دولت مالکیت در ایران معادن بیشتر) مالکیت

 تا است نیاز ایران معدن صنعت رشد برای گذاریسرمایه دالر میلیارد 84 تا 66 حدودا)

 در مدیریت سوء و فناوری نبود ،.(کند ایجاد را افزوده ارزش محصوالت تولید ظرفیت بتواند

 زا بسیاری اینکه به توجه با بازار ذخایر کاهشی روند نهایت در و دولت کنترل تحت معادن

 اییارانه هایسیاست و چین معدنی مواد تولید علت به معدنی مواد المللیبین هایشرکت

 .هستند مواجه مشکل با کشور این دولتی

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 8 

 

 

 2600 فوالد. )دهدمی انجام معدنی مواد صادرات دالر میلیارد 5 ساالنه مجموع در ایران

 دالر، میلیون 244 روی دالر، میلیون 002 مس دالر، میلیون 404 آهن سنگ دالر، میلیارد

 80 حاضر حال در کشور این گاز و نفت صادرات که حالی در( غیره و دالر میلیون 226 سرب

 .است سال در دالر میلیارد

 

 میعانات هزار 806 و خام نفت بشکه میلیون 260) بشکه میلیون 260 روزانه صادرات: نفت

 .روز در بشکه میلیون 660 تولید از( گازی

 

 باید) روز در مترمکعب میلیون 446 تولید از گاز مترمکعب تریلیون 6864 صادرات: گاز

 گازی با ارتباط در قانونی دادگاه یک در که است بدهکار ترکیه به پولی ایران کرد خاطرنشان

 صادرات با را دالر میلیارد 2 این اکنون و بپردازد باید است، فروخته گران ترکیه به که

 (.است پرداخت درحال رایگان

 

. است دالر میلیارد 84 ساالنه ایران معدنی مواد گاز، نفت، صادرات کنونی ناخالص درآمد

 .دارد دالر میلیارد 06 حدودا ارزشی که کندمی صادر پتروشیمی محصوالت همچنین ایران

 

 سال با مقایسه در که است شده برآورد نفر میلیون 4060 حدود 2604 سال تا ایران جمعیت

 با را آن اگر ویژه به است؛ داشته بسیاری رشد بود، نفر میلیون 26 زیر که زمانی 0044

 نفر میلیون 0064 حدود 2604 سال در که کنید مقایسه انگلیس نظیر دیگر کشورهای جمعیت

 .است داشته جمعیت نفر میلیون 4060 حدود 0044 سال در کهدرحالی دارد جمعیت

 

 اگر بنابراین. دارد وجود ایران در نفر 6644 خانوار هر ازای به سرشماری، آخرین اساس بر

 متقسی آن جمعیت میان در را کشور این کنونی معدنی مواد و گاز نفت، ناخالص ثروت تمام

 .شودمی دالر 26644 خانواده هر ازای به یا دالر 444 نفر هر ازای به ساالنه کنیم،
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 خانوار هر ازای به عربستان و ایران نفتی درآمدهای مقایسه

 

 

 فرد هر ازای به عربستان و ایران نفتی درآمدهای مقایسه
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 4665 که پردازدمی یارانه هاایرانی به دالر میلیارد 02 ساالنه حاضر، حال در ایران دولت

 هر به یا سال در دالر 066 نفر هر به که شودمی پرداخت نقدی صورت به آن دالر میلیارد

 نای تورم با مقابله برای کندمی تالش دولت که شودمی پرداخته سال در دالر 608 خانواده

 .کند حمایت پذیر آسیب و ضعیف اقشار از و دهد کاهش را مبلغ

 

 ورکش این معدنی مواد و گاز نفت، صنعت بر مضاعف فشارهای و ایران جمعیت ناگهانی رشد

 مدیریت سوء فساد، عوامل همراه به هاتحریم علت به گذاریسرمایه نبود و جنگ سال 4 در

 است عواملی ترینمهم از خریداران یا خارجی گذارانسرمایه برای نامساعد شرایط برخی و

 .نیست ثروتمند فارس خلیج حاشیه کشورهای دیگر اندازه به ایران چرا که

 

 کردمی تولید روز در بشکه میلیون 0 از بیش یعنی رقم باالترین 0058 سال در ایران

 گذاریسرمایه اگر. داشت نفت تولید بشکه میلیون 468 سال همان در عربستان کهدرحالی

 سبک پتانسیل کشور این گیرد، صورت ایران معدنی منابع و گاز نفت، بخش در توجهی قابل

 را اآسی غرب در خود حقیقی جایگاه سپس و دارد را خود طبیعی منابع از بیشتر بسیار درآمد

 .آورد خواهد دست به منطقه این اقتصاد ترینبزرگ عنوان به

 

 هب بتواند تهران که است بعید ایران، قبال در ترامپ دولت خصمانه موضع به توجه با اما

 .برسد بینیپیش قابل آینده این برای خود واقعی پتانسیل


