
  در آمد نفت ايران

 .ميليارد دالر در سال است 41در حال حاضر  ايرانصادرات نفت و گاز 

نفر در ايران وجود دارد، بنابراين اگر تمام  3,55فاكس نيوز ويكلي نوشت بر اساس آخرين سرشماري به ازاي هر خانوار 
 588آن تقسيم كنيم، ساالنه به ازاي هر نفر ثروت ناخالص نفت، گاز و مواد معدني كنوني اين كشور را در ميان جمعيت 

 .شود دالر مي 2,088دالر يا به ازاي هر خانواده 

ميليارد  157فاكس نيوز ويكلي طي گزارشي در مورد درآمد نفتي ايران نوشت اين كشور با دارا بودن ذخاير نفتي تقريبا 
تريليون مترمكعب  34همچنين اين كشور . گرفته استاي در جايگاه چهارم پس از كانادا، عربستان و ونزوئال قرار  بشكه

 .ذخاير گازي دارد؛ واضح است كه اين كشور از نظر منابع طبيعي غني است

به گزارش اقتصاد آنالين به نقل از فارس، بايد خاطرنشان كرد كه ايران نه تنها در نفت و گاز بلكه در ذخاير معدني نيز 
از جمله اينكه ايران نهمين كشور داراي ذخاير مس، . دني جهان را در اختيار دارددرصد مواد مع 7غني است و نزديك به 

هشتمين كشور داراي ذخاير آهن، دهمين كشور داراي ذخاير اورانيوم، يازدهمين كشور داراي ذخاير سرب در جهان 
 .رداست و ذخاير ديگري نظير سنگ آهن، روي، نقره، منگنز، كروم و بسياري ديگر در اختيار دا

درصد كل توليدناخالص داخلي اين كشور را  5كمتر از ) به جز نفت و گاز(در حال حاضر، كل صادرات مواد معدني ايران 
عوامل بسياري در اين . كه كل ذخاير معدني اين كشور ارزشي نزديك به يك تريليون دالر دارد دهد، درحالي تشكيل مي

تا  30حدودا (گذاري  ، كمبود سرمايه)ران در مالكيت دولت اين كشور استبيشتر معادن اي(وضعيت موثرند، نظير مالكيت 
گذاري براي رشد صنعت معدن ايران نياز است تا بتواند ظرفيت توليد محصوالت ارزش افزوده را  ميليارد دالر سرمايه 45

ي ذخاير بازار با توجه به ، نبود فناوري و سوء مديريت در معادن تحت كنترل دولت و در نهايت روند كاهش.)ايجاد كند
اي دولتي اين  هاي يارانه المللي مواد معدني به علت توليد مواد معدني چين و سياست هاي بين اينكه بسياري از شركت

 .كشور با مشكل مواجه هستند

 818آهن  ميليارد دالر، سنگ 2,69فوالد . (دهد ميليارد دالر صادرات مواد معدني انجام مي 7ايران در مجموع ساالنه 
  )ميليون دالر و غيره 220ميليون دالر، سرب  258ميليون دالر، روي  662ميليون دالر، مس 

  



 .ميليارد دالر در سال است 41در حالي كه صادرات نفت و گاز اين كشور در حال حاضر  

ميليون  3,9ز توليد ا) هزار ميعانات گازي 490ميليون بشكه نفت خام و  2,1(ميليون بشكه  2,6صادرات روزانه : نفت
 .بشكه در روز

بايد خاطرنشان كرد ايران پولي به (ميليون مترمكعب در روز  880تريليون مترمكعب گاز از توليد  34,8صادرات : گاز
تركيه بدهكار است كه در يك دادگاه قانوني در ارتباط با گازي كه به تركيه گران فروخته است، بايد بپردازد و اكنون اين 

درآمد ناخالص كنوني صادرات نفت، گاز، مواد معدني ايران .  رد دالر را با صادرات رايگان درحال پرداخت استميليا 2
 .ميليارد دالر دارد 10كند كه ارزشي حدودا  ايران همچنين محصوالت پتروشيمي صادر مي. ميليارد دالر است 48ساالنه 

 20زماني كه زير  1955رد شده است كه در مقايسه با سال ميليون نفر برآو 81,6حدود  2018جمعيت ايران تا سال 
ميليون نفر بود، رشد بسياري داشته است؛ به ويژه اگر آن را با جمعيت كشورهاي ديگر نظير انگليس مقايسه كنيد كه در 

ميليون نفر جمعيت داشته  51,1حدود  1955كه در سال  ميليون نفر جمعيت دارد درحالي 66,5حدود  2018سال 
بنابراين اگر تمام ثروت ناخالص نفت، . نفر در ايران وجود دارد 3,55بر اساس آخرين سرشماري، به ازاي هر خانوار  .است

دالر يا به ازاي هر  588گاز و مواد معدني كنوني اين كشور را در ميان جمعيت آن تقسيم كنيم، ساالنه به ازاي هر نفر 
 .شود دالر مي 2,088خانواده 

  گردشگري ايراندرآمد 
 درآمد گردشگري ايران كمتر از يك ميليارد دالر است

يكي از داليل : عضو فراكسيون ميراث فرهنگي مجلس درآمد گردشگري ايران را زير يك ميليارد دالر عنوان كرد و گفت
ورود گردشگر به آمارهاي اشتباه در اين خصوص اين است كه سفرهاي مقامات كشورهاي ديگر به ايران را نيز به عنوان 

 .حساب مي آورند

ميليارد دالري ايران از محل ورود گردشگر خارجي، توضيح  8مهرداد بائوج الهوتي با رد آمار مبني بر درآمد  خانه ملت؛
ميليون گردشگر به كشور وارد و از اين  20ساالنه  1404طبق اهداف مشخص شده در اسناد باالدستي بايد تا سال : داد

ميليارد كنوني، بايد قائل باشيم كه فقط 8ارد دالر درآمد در سال كسب شود؛ كه در صورت پذيرش رقم ميلي 30طريق 
ميليارد دالري كنوني صحيح  8ميليارد دالر خواهد رسيد؛ لذا آمار درآمد  40تا پايان برنامه ششم توسعه اين ميزان به 

 .نيست



ينكه اكنون درآمد گردشگري ايران زير يك ميليارد دالر است، نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسالمي با بيان ا
عنوان  يكي از داليل آمارهاي اشتباه دراين خصوص اين است كه سفرهاي مقامات كشورهاي ديگر به ايران را نيز به: افزود

 .آيند مار نميآورند در حالي كه اين سفرها به داخل جزو آمارهاي واقعي جذب گردشگر به ش ورود گردشگر به حساب مي

گردشگري رتبه سوم اقتصاد دنيا را به خود اختصاص داده و تا چند : عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد
   عنوان اقتصاد اول و دوم دنيا خواهد نشست، وقت ديگر جاي نفت و خودروسازي به

هاي تاريخي و گردشگري است اما  ن جاذبهكشور نخست دنيا در دارا بود 10ايران با وجود آنكه جزو : وي اضافه كرد
نظير براي درآمدزايي استفاده كنيم با اين وجود اميد است با توجه به قوانين مندرج  ايم از اين ظرفيت بي تاكنون نتوانسته

   .ها براي افزايش جذب گردشگر تكميل شود در برنامه ششم توسعه، زيرساخت

نايع دستي مجلس، ساخت هتل، اصالح سيستم حمل و نقل، كاهش عضو فراكسيون ميراث فرهنگي، گردشگري و ص
هاي مشخص  اندازه  را براي رسيدن به چشم 1404كيلومتر ريل در سال تا افق  1000اي، افتتاح  تصادفات و تلفات جاده

ر است، كيلومت 170برداري ريلي كنوني  با اين وجود متوسط بهره: شده در استناد باالدستي را ضروري دانست و گفت
  /.تر از چشم انداز مشخص شده هستيم كيلومتر عقب 800درواقع حدود ساالنه 

  

  

  

  

 

 


