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  چکیده

  

هـاي مانـدگار و    گـذاري   ار کشـور، سـرمایه  هاي توسعه پاید از ضرورت

افـزوده و تولیـد    هاي زیربنایی براي ایجاد ارزش بلندمدت و انجام پروژه

گـذاري بخـش    بـراي تـامین نیازهـاي سـرمایه    . زاینده در کشور است

الزم اسـت منـابع حاصـل از     زیرساخت و به ویژه بخش انـرژي کشـور  

آن بـه توسـعه   فروش نفت به درستی مـدیریت شـده و بـا اختصـاص     

به لذا . بستر مناسبی براي رشد کشور فراهم آورد هاي زیر ساخت،  پروژه

بـرداري بهینـه از    فرآیند توسعه و تخصـیص و بهـره   منظور پایدارسازي

بایستی وابستگی دولت به درآمدهاي نفت و گاز به طور کامل قطع  منابع

ي نفتی و درآمدها ازهاي جاري دولت  با کاهش و قطع سهم هزینه. شود

گـذاري زیرسـاختی از آن، بسـتر توسـعه پایـدار       افزایش سهم سرمایه

بـا مـروري بـر     شـده اسـت  شود در این گزارش سعی  میکشور فراهم 

درآمدهاي نفتی و مصارف ارزي هفت سال گذشته کشور، پیشـنهادهاي  

هـاي   راهبردي براي کاهش این وابستگی و نحـوه تـامین مـالی پـروژه    

  .شور ارائه شودزیربنایی و انرژي ک

  



6 

  



 

 

  

  محتواي گزارش

  مقدمه

از جملــه  ژي کشــورگــذاري بخــش زیرســاخت و بــاالخص انــر تــامین نیازهــاي ســرمایه

هاي توسعه پایدار کشور است که باید بـا منـابع حتمـی و قطعـی و منـابعی کـه        ضرورت

تند که هایی هس هاي زیربنایی پروژه پروژه. اطمینان باالیی از تحقق آنها داریم انجام شود

افزوده و تولید زاینده شده و بستر رشد کشور را فـراهم   ها منجر به ایجاد ارزش توسعه آن

گـذاري در آن در   هـا داراي بـازده بلندمـدت بـوده و نتـایج سـرمایه       ایـن پـروژه  . کند  می

گـذاري توسـط بخـش     مدت قابل حصول نیست و لذا جذابیت چندانی براي سرمایه  کوتاه

دوره بـازدهی  هایی بـا   فرصتکه بخش خصوصی عموماً  از آنجایی .خصوصی وجود ندارد

هـاي    جـذابیت پـروژه   PPP1هـاي   کند، لذا بایـد بـا اسـتفاده از روش    تر را دنبال می کوتاه

از حضور بخش خصوصی در ایـن بخـش   تر  توجیه اقتصادي قويرا باال برده و با  زیربنایی

  .استفاده کرد

هاى جارى دولت به درآمـدهاى   ع وابستگى هزینهقطبه دلیل تاکید مقام رهبري در 

بررسـی   ن و سـهم آن در تـامین بودجـه کشـور    ادر ایـر نفـت  با توجه به اهمیـت   ی ونفت

بـا تمرکـز بـر دوره     در ایـن گـزارش  . ضروري اسـت  کرد درآمدهاي نفتی چگونگی هزینه

نقش نفت و نگاهی به درآمدهاي نفتی مروري بر درآمدهاي ارزي ابتدا با  84 -90زمانی 

را بررسی کرده  مصارف درآمدهاي ارزيدر بخش بعدي . در بودجه کشور خواهیم داشت
                                                        

1. Public, Private, Partner shipment 
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  .کاالهاي وارداتی خواهیم پرداخت و به بررسی ترکیب

قطـع وابسـتگى   کارهـاي   در ادامه گـزارش بـر اسـاس تـدابیر کلـی رهبـري بـه راه       

افـزایش سـایر   نظر شود و از دو م پرداخته می یهاى جارى دولت به درآمدهاى نفت هزینه

قطـع  ساختار مناسب اجراي سیاست ، هاي جاري دولت کاهش هزینهو  درآمدهاي دولت

در این راستا براي . شود پیشنهاد می هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت وابستگى هزینه

هـاي مالیـاتی تـا     تعادل بودجه جاري با درآمدهاي غیرنفتی از یک منظر افزایش ظرفیت

 15ید ناخالص داخلی و از منظر دیگر کاهش سقف بودجه جاري تـا  درصد تول 15سقف 

تغییـر   هاي کلی نظـام دربـاره    بر اساس سیاست. درصد تولید ناخالص داخلی ضروریست

هـاى زاینـده    منـابع و سـرمایه  « بـه عنـوان   نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصـل از آن 

ــدگار و  هــاي دارایــیبــه اســت درآمــدهاي حاصــل از نفــت و گــاز ، الزم »اقتصــادى مان

کارهـاي ایـن حـوزه     تـرین راه  هاي بین نسلی تبدیل شود که یکی از اصـلی  گذاري سرمایه

گیـري   گذاري در خود صنعت نفت است که تداوم درآمدهاي نفتی و تداوم شـکل  سرمایه

  .سازند ماندگار را محقق می هاي داراییهاي بلندمدت و  گذاري سرمایه

  درآمدهاي نفتی. 1

درآمد نفتی کشور از زمان مظفرالدین شاه و دوران دارسی و پهلـوي اول تـا سـال     میزان

بعد از اینکه تغییر قیمت نفت با ابتکـار ایـران اتفـاق    . میلیارد دالر بوده است 26، 1352

. میلیارد دالر رسـید  112میزان درآمد حاصل از نفت به  1357تا  1352افتاد، در دوران 

میلیـارد دالر   139هـاي قبـل از انقـالب     وش نفـت در سـال  مجموع عوایدي حاصل از فر

هـاي   سالیعنی هاي اول انقالب  درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور در سال. باشد می

هـاي   دولـت (دولت آقاي موسـوي  1360 - 68میلیارد دالر، در دوره  35برابر  60-1358

ــاي هاشــمی دولــت  1368 - 76هــاي  میلیــارد دالر، در ســال 110) ســوم و چهــارم آق

دولت آقاي خـاتمی   1376 - 84میلیارد دالر و در دوره  141) هاي پنجم و ششم  دولت(

میلیارد دالر بوده است که در مجموع درآمـد حاصـل از    157) هاي هفتم و هشتم دولت(

سـال از   7میلیارد دالر بوده است، و طـی   445، 1384فروش نفت از اول انقالب تا سال 
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  .میلیارد دالر بوده است 531درآمد حاصل از فروش نفت  1390تا سال  1384سال 

 )دالر میلیارد( 1384-1390 هاي سال طی) ینفت ریغ و ینفت( يارز يرآمدهاد .1 جدول

  درآمد سالیانه نفت و گاز  دوره مورد بررسی

مجموع درآمد نفتی قبل از 
  انقالب

 26,818  1352از آغاز تا سال 

1357 - 1352  112,719 

 139,537  جمع دوره

س از پ مجموع درآمد نفتی
  1384انقالب تا 

 35,806  سال هاي اول انقالب

 110,686  دولت سوم و چهارم

 141,703  دولت پنجم و ششم

 157,277  دولت هفتم و هشتم

 445,472  جمع دوره

)1390 - 1384(درآمد نفتی هفت سال اخیر    531,882 

 1116,891  مجموع کل

 در طی هفت سال اخیر )نفتی و غیر نفتی( کشور درآمدهاي ارزي. 2

شـود درآمـدهاي    مشاهده می 1390تا سال  1384در نگاهی به درآمدهاي ارزي از سال 

همچنـین درآمـدهاي   . میلیارد دالر در سال رسیده اسـت  88میلیارد دالر تا  53نفتی از 

 1384میلیارد دالر در سال  21ی از درآمدهاي نفتی است از غیر نفتی که به نوعی بخش

در طول هفت سال مجموع کل صادرات . رسیده است 1390میلیارد دالر در سال  33به 

  .میلیارد دالر بوده است 698کاال و خدمات کشور 

    



  هاي اقتصادي ، معاونت پژوهش156گزارش راهبردي      10

 

 )دالر میلیارد( 1384-1390 هاي سال طی )نفتی و غیرنفتی(درآمدهاي ارزي  .2 جدول

 سال
درآمدهاي 

 نفتی
درصد 
 از کل

درآمدهاي 
 غیرنفتی

درصد 
 از کل

صادرات (کل درآمد 
 )کاال و خدمات

1384 53,820 %71 21,480 %29 75,3 

1385 62,011 %76 19,889 %24 81,9 

1386 84,505 %81 20,095 %19 104,6 

1387 86,619 %79 22,681 %21 109,3 

1388 69,957 %74 24,343 %26 94,3 

1389 86,713 %78 23,987 %22 110,7 

1390 88,257 %72 33,782 %28 122,039 

 698,139 24% 166,257 76% 531,882 جمع کل

گزارش وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی و امـور     : و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شماره هاي مختلف: منبع

  لملل وزارت نفتا بین

کند باعث کاهش منابع تـامین بودجـه عمـومی      دولت کاهش پیدا می وقتی درآمد نفتی

وهله اول همانطور که در بخش بعـدي نشـان داده خواهـد     ع درمنابکاهش این . شود می

آالت اثـر گذاشـته و باعـث کـاهش واردات      شد بر واردات کاالهاي اولیه صنعتی و ماشین

ي نیـز باعـث رکـود در صـنعت و در     ا  کاهش واردات سرمایه. شود اي می  سرمایه هايالکا

نهایت منجر به کاهش توان مالیـاتی و کـاهش منـابع تـامین غیرنفتـی بودجـه عمـومی        

  .شود می

  

درصـد   80الـی   70شـود کـه حـدود     طور کلی در بررسی درآمدهاي ارزي مشاهده می هب

باشد که در صورت کاهش درآمـد نفتـی،    درآمدهاي ارزي کشور از صادرات نفت خام می

یابند چرا که درآمدهاي مالیاتی و غیر نفتی نیز عمـدتا   دهاي مالیاتی نیز کاهش میدرآم

ریشه نفتی دارند و درآمد حاصل از صـادرات میعانـات گـازي و کاالهـاي پتروشـیمی در      

نوسـانات درآمـدهاي نفتـی     باید توجه کرد که. شوند  واقع نوعی درآمد نفتی محسوب می

کنـد و حتـی منجـر بـه تغییـر       دت را از دولت سلب مـی ریزي بلندم امکان هرگونه برنامه

کاهش درآمد نفت

کاهش بودجه 

عمومی

موجب کاهش واردات 

مواد اولیه صنعتی و 

ماشین آالت

رکود در صنعت
کاهش توان 

مالیاتی
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لذا درآمد نفتی نقش اساسی در اقتصـاد کشـور و معیشـت    . شود هاي دولت نیز می برنامه

  .مردم دارد

 نسلیارزي حاصل از فروش نفت به عنوان دارایی بین  هايدرآمد. 3

آمـد نیسـت   در) منابع طبیعی(نفت فروش از  حاصلعواید  و اي است نفت کاالي سرمایه

هـاي   بلکه واگذاري دارایی محسوب شده و ذخایر نیز یک دارایی ملی است کـه بـه نسـل   

 .نسل حاضر هم حق ندارد دارایی ملی را براي خـود هزینـه کنـد   . حاضر و آتی تعلق دارد

د از نـ حـق ندار  هـا  دولـت  لـذا  ها تبدیل شـود  لذا باید به یک سرمایه ملی براي تمام نسل

دارایـی بـین نسـلی    نفـت   .نـد نبـرداري ک   هاي جاري خـود بهـره   ینههزمنابع نفتی براي 

اینکه نسل فعلی خود را محق بداند دارایی زیرزمینی طی قرون کشـور  . شود محسوب می

ایـن منـابع فسـیلی در طـی      .صـحیح نیسـت  را، در طول عمر خود مصرف و نابود کنـد،  

حـدود بـه صـورت    هزاران سال شکل گرفته و این درست نیسـت در یـک بـازه زمـانی م    

  .مصرفی و ناپایدار استفاده شود

ی چون نفت دارایی زیرزمینی است به دارایـ کاربرد صحیح و مهم نفت این است که 

تبدیل . ماندگار و روي زمینی تبدیل شود و به عنوان یک دارایی بین نسلی استفاده شود

ربنایی و هزینـه آن  گذاري زی سرمایه ،منابع حاصل از صادرات نفت خام به دارایی ماندگار

هـا    البته اینکه دارایی .ترین کاربرد این منابع است اصولی اي  براي واردات کاالهاي سرمایه

آینـد یـا خیـر     آالت دارایی بین نسلی به حساب می اي همچون ماشین و کاالهاي سرمایه

ایم بخـش کمـی از درآمـد حاصـل از فـروش       آنچه تاکنون انجام داده .بحث دیگري است

اکنون درآمد حاصل از نفت، به طور عمـده   ایم و هم را به دارایی ماندگار تبدیل کرده نفت

  .شود صرف بودجه جاري می

 ارزي در هفت سال اخیرمصارف درآمدهاي . 4

شود مجموع واردات کاال و خدمات در طـول   مشاهده می 3همانطور که در جدول شماره 

اما این مصـرف  . شده استکشور مصرف  میلیارد دالر بوده است که در 483,8هفت سال 
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ر آن اقده مبلندمدت تبدیل شده است و چ هاي داراییآن به چه مقدار ؟چگونه بوده است

نیـز مشـاهده    4به نوعی به مصرف عمومی رسیده اسـت؟ بـا اسـتفاده از جـدول شـماره      

که سهم واردات کاال و خدمات از تولیـد ناخـالص داخلـی در طـول هفـت سـال        شود می

ر محسوسی نکرده است، لذا بررسی نسبت انـواع کاالهـاي وارداتـی در زیرمجموعـه     تغیی

تواند نکات کلیدي به ما بدهـد کـه در بخـش بعـدي بـه محاسـبه سـهم         واردات کاال می

  .پردازیم اي در واردات کشور می اي و سرمایه کاالهاي وارداتی مصرفی، واسطه

 )میلیارد دالر(ي ارز يادرآمده مصارف .3 جدول

 کل واردات واردات خدمات واردات کاال  سال

1384 39,2 9,8 49,1 

1385 41,7 11,9 53,6 

1386 48,4 15,4 63,8 

1387 56,0 17,9 73,9 

1388 55,3 17,8 73,1 

1389 64,4 22,0 86,5 

1390 61,8 22,0 83,8 

 483,8 94,8 367  جمع کل

 انک مرکزي، شماره هاي مختلف، اداره گمرك جمهوري اسالمی ایراننماگرهاي اقتصادي ب: منبع

  سهم واردات از تولید ناخالص داخلی کشور .4 جدول

  سال
تولید ناخالص داخلی 

 به قیمت جاري
  )میلیارد دالر(

سهم واردات 
 GDPکاال از 

 )درصد(

سهم واردات 
 GDPخدمات از 

 )درصد(

سهم کل 
 GDPز واردات ا

 )درصد(

2005 202,94 19 4,8 24 

2006 241,697 17 4,9 22 

2007 307,355  16 5,0 21 

2008 350,588 16 5,1 21 

2009 360,625 15 4,9 20 

2010 419,118 15 5,2 21 
 21 5,0 16 1882,323  میانگین هندسی/جمع کل

  IMFگمرك جمهوري اسالمی ایران و هاي مختلف، اداره  نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شماره: منبع
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 طی هفت سال اخیر اي از واردات سهم کاالهاي سرمایه. 1-4

درصـد در سـال    22,4اي از کـل واردات از    در طی سنوات مختلف سهم کاالهاي سرمایه

مابقی کاالهـا مصـرفی و   . کاهش پیدا کرده است 1390درصد در سال  14,36به  1384

اي اقالمی ماننـد خـوراك دام، ذرت، سـویا،      یف کاالي واسطهدر تعر. اي بوده است واسطه

شوند کـه بـه    اي محسوب می گندم، گوشت مصرفی در کالباس و امثال آن کاالي واسطه

درصد واردات  16,81به طور متوسط در هفت سال گذشته . نوعی کاالي مصرفی هستند

بـه   .اي بوده اسـت  طهدرصد کاالي مصرفی و واس 82,98اي بوده است و  کاالهاي سرمایه

بـراي تـامین مـالی    باید اي  براي واردات کاالهاي مصرفی و واسطهاز منابع استفاده جاي 

زا هستند و بستر رشد و توسعه  که ماندگار و اشتغال شد استفاده می هاي زیرساخت پروژه

بـرداري از نفـت بـراي     هاي کلی ابالغی در راستاي بهره سیاست. کنند کشور را فراهم می

لـذا  . است تبدیل دارایی زیرزمینی نفت به دارایی روي زمینی و ماندگار هاي داراییایجاد 

اي  صرف درآمدهاي نفتی در واردات، خرید کاالهـاي سـرمایه  مهاي  یکی از بهترین روش

  .ماندگار است هاي داراییبه منزله 

 1384-90 هاي سال طی کاال واردات کل از کاال انواع سهم .5 جدول

اي  کاالي مصرفی و واسطه سال
 )درصد(

 اي کاالي سرمایه
 )درصد(

1384 77,6 22,4 

1385 82,31 17,69 

1386 83,57 16,43 

1387  82,63 17,37 

1388 84,12 15,88 

1389 85,28 14,72 

1390 85,63 14,36 

 16,81 82,98 میانگین هندسی

 ایران اداره گمرك جمهوري اسالمی: منبع

عمـده درآمـد ارزي حاصـل از نفـت و غیرنفـت صـرف       شود کـه   طور کلی مشاهده می هب
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همان  در واقعاي  اي شده است که با تعریف کاالي واسطه واردات کاالي مصرفی و واسطه

اي کـه بـه دارایـی     سهم کاالي سرمایهدر طول هفت سال  .کاالي مصرفی تلقی می شود

  .بوده است% 16ارزي حدود شود از مصارف  بلندمدت تبدیل می

 هاي کلی ابالغی مقام معظم رهبري در مورد نفت سیاست. 5

. کنـیم  هاي ابالغی رهبري درباره تغییر نگرش به نفت را مـرور مـی   در این بخش سیاست

هاى کلـى برنامـه پـنجم توسـعه اقتصـادى، اجتمـاعى و فرهنگـى جمهـورى          سیاستدر 

که  »الف«هبري در بخش امور اقتصادي در بند ابالغی توسط مقام معظم ر اسالمى ایران

  :تاکید دارد به موارد زیر اشاره شده استرشد مناسب اقتصادي بر 

تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به 

و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسـنامه  » هاى زاینده اقتصادى منابع و سرمایه«

ریـزى بـراى اسـتفاده از     ن در مجلس شوراى اسالمى در سال اول برنامه پنجم و برنامـه آ

دسـتى وابسـته بـدان بـا      مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خـدماتى و پـایین  

 :رعایت

ــاز و   20واریــز ســاالنه حــداقل . 1 درصــد از منــابع حاصــل از صــادرات نفــت و گ

 .ىهاى نفتى به صندوق توسعه مل فرآورده

هـاى خصوصـى، تعـاونى و     ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملى به بخـش . 2

گذارى در داخـل و خـارج کشـور بـا در      عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه

 .نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى

  .یان برنامههاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پا قطع وابستگى هزینه. 3
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 نفت مورد در يرهبر معظم مقام یابالغ یکل يها استیس .1نمودار 

 
  

گذار تعیین کـرده اسـت،    که قانون قانون برنامه پنجم توسعه 125ماده بر طبق همچنین 

 :مقرر شده است

  بشـکه   میلیون تولید روزانه یکو افزایش ظرفیت  1389حفظ ظرفیت تولید سال

  با اولویت میادین مشتركنفت خام 

  میلیون مترمکعـب گـاز طبیعـی بـا اولویـت       و پنجاه  دویست افزایش تولید روزانه

  توسعه میدان گاز پارس جنوبی

 در طـول برنامـه   )%1(درصـد   افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور به میزان یک ،

  پنجم توسعه

  ی هـا  و خـدمات جـانبی در خلـیج     کشـت  رسانی به سوختسهم کشور در افزایش

از طریـق بخـش   ) %20(درصـد   فارس و دریاي عمان بـه میـزان سـاالنه حـداقل بیسـت     

  غیردولتی
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  در شیراز( فارس« و » ستاره خلیج فارس«تکمیل دو پاالیشگاه میعانات گازي( «

  در روز هزار بشکه 120هزار و  360با ظرفیت اسمی به ترتیب 

هـاي موجـود    نفت خام موجود در زیر زمـین بـا فنـاوري    بشکه 100اکنون از هر  هم

بـرداري   تواند این ضریب بهره فناوري باالي تولید می. بشکه استخراج کنیم 25توانیم  می

 37هاي جدید تـا ضـریب بازیافـت     همانطور که کشورهاي همسایه با فناوري. را باال ببرد

از دالیـل  . درصـد اسـت   25ود ولی ضریب بازیافت مخازن ایران حد. اند درصد پیش رفته

  .اشاره کرد... توان به کمبود فشار گاز همراه و  آن می

درآمدهاى  ازهاى جارى دولت  قطع وابستگى هزینهکارهاي  بررسی راه. 6

 ینفت

هـاي   ترین منبع تامین بودجه عمومی، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و فرآورده عمده

بودجه عمومی نیز که درآمدهاي مالیاتی است ین خشی از منبع تاماست و بمرتبط با آن 

لذا با کاهش درآمدهاي نفتی، درآمـدهاي غیرنفتـی نیـز    . متکی به درآمدهاي نفتی است

تدبیر مقام معظم رهبري در اسـتقالل بودجـه جـاري دولـت از نفـت      . کاهش یافته است

  :گیري اساسی است مستلزم دو جهت

 افزایش سایر درآمدهاي دولت -

 هاي جاري دولت زینهکاهش ه -

  افزایش سایر درآمدهاي دولت. 1-6

دهـد،   که نسبت مالیات بـه تولیـد ناخـالص داخلـی را نشـان مـی       6در نگاهی به جدول 

بـه   84درصـد در سـال    7,3شود که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از   مشاهده می

 6,8رصـدي بـه   د 1,8بـا کـاهش    89رسیده ولی مجددا در سال  88درصد در سال  8,4

شـش  به طور میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در طول . درصد رسیده است

  .درصد بوده است 7,1سال 
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 GDPسهم مالیات و منابع بودجه عمومی کشور از  .6 جدول

  سال

تولید ناخالص 
داخلی به قیمت 

  جاري
  )میلیارد ریال(

 درآمد مالیاتی
 )د ریالمیلیار(

سهم 
از  مالیات
GDP 

 )درصد(

منابع بودجه 
  عمومی

  )میلیارد ریال(

سهم 
بودجه از 

GDP 
 )درصد(

1384 1854711 134574,4 7,3 526646 28,4 

1385 2260530 151620,9 6,7 597716,5 26,4 

1386 2861974  191815,3 6,7 639451,7 22,3 

1387 3378724 239741,4 7,1 863485,3 25,6 

1388 3562289 300035,5 8,4 829132,8 23,3 

1389 4304264 284527,9 6,6 1176897,6 27,3 

میانگین 
  هندسی

- - 7,1 - 25,5 

  هاي مختلف گزارشات اقتصادي بانک مرکزي، شماره هاي مختلف، نماگرهاي اقتصادي، شماره: منبع

برابـر کشـور   در سایر کشورهاي جهان سهم مالیات بـه تولیـد ناخـالص داخلـی چنـدین      

و  7با مقایسـه دو جـدول   . شود هاي مختلف آن مشاهده می نمونه 7ماست که در جدول 

هاي منطقـه و   هاي مصرفی برخی دولت که نگاهی به سهم درآمد مالیاتی و سهم هزینه 8

شـود کـه سـهم     از تولید ناخالص داخلی آن کشورها است مشاهد مـی  OECDکشورهاي 

هـاي   الص داخلی اکثر کشورهاي مذکور بیشتر از سهم هزینـه درآمد مالیاتی از تولید ناخ

بـراي کشـور ایـران سـهم درآمـد       ولی .مصرفی از تولید ناخالص داخلی آن کشورها است

هاي مصرفی از تولید ناخالص داخلی  مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کمتر از سهم هزینه

  .است
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 )درصد( GDP از یاتیمال درآمد سهم .7 جدول

 سال      
   کشور

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 20.6 18.9 18.6 18.7 19.7 -  ترکیه

 14.3 15.7 15.2 14.8 15.1 15.4 مالزي

 10.9 11.4 13.0 12.4 12.3 12.5 اندونزي

 9.7 9.8 10.7 11.9 11.0 9.9 هند

 19.2 19.6 21.2 21.7 22.1 22.6 فنالند

 15.1 15.4 16.3 16.6 15.2 14.7 کره جنوبی

 26.9 26.6 28.3 28.8 29.4 28.7 نروژ

 11.5 11.8 11.6 11.5 11.0 10.8 آلمان

 26.7 25.9 28.9 27.6 28.0 27.2 انگلیس

 9.4 8.6 10.4 11.9 11.9 11.2  ایاالت متحده

 21.3 19.8 21.7 21.9 22.5 22.4  فرانسه

 بانک جهانی: منبع

چرا که با افـزایش   .شود  میدها به افزایش تولید ناخالص داخلی مربوط درآم سایر افزایش

تولید ناخالص داخلی بدون نفت، درآمدهاي مالیاتی و عوارض که درآمد غیرنفتی دولـت  

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور که . شوند، افزایش خواهد یافت محسوب می

ازه دولـت اسـت بـه طـور متوسـط بـراي       هاي اصلی در بررسی سـاختار و انـد   از شاخصه

براي ایران به طور متوسط در هفـت   ،باشد  درصد می 20یافته در حدود  کشورهاي توسعه

با مقایسه کشورهاي در حال توسعه و منطقه، جمهوري . درصد بوده است 7,1سال اخیر 

ریزي  هدرصد سهم مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برنام 15اسالمی باید براي رسیدن به 

یق جلوگیري ها از طر کارهاي آن افزایش سقف مالیات سازي کند که یکی از راه و ظرفیت

  .از فرار مالیاتی است

هاي اقتصادي در کشور یـا   درصد از فعالیت 40بنابر اظهارات مقامات مالیاتی کشور 

. کننـد  نمیکنند یا فرار مالیاتی دارند و مالیات را پرداخت  از معافیت مالیاتی استفاده می

هاي اقتصـادي کشـور بـه     درصد از فعالیت 21,6از سوي دیگر بنابر گزارش بانک مرکزي 

از % 60د و در واقع در مجمـوع  کن صورت اقتصاد زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی
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دهد کـه میـزان مالیـات را     لذا این بررسی اولیه نشان می. دهند  اقتصاد ایران مالیات نمی

  .برابر میزان فعلی افزایش داد 2,5توان به  می

  هاي جاري دولت زینههکاهش . 2-6

در . پذیر نیسـت  با حجم فعلی بودجه جاري تامین بودجه از مالیات و سایر درآمدها امکان

چنین آورده شـده  منابع و مصارف کشور با عنوان  1390بخش اول از قانون بودجه سال 

 :است

 اي سرمایه هاي دارایی واگذاري و درآمدها ظلحا از دولت عمومی بودجه منابع -الف 

 و اي سـرمایه  هـاي  دارایی تملک و ها هزینه حیث از دولت عمومی بودجه مصارف و مالی و

 و میلیـارد  پـنج  و بیست و دویست و هزار هفت و نود و ششصد و میلیون یک بر بالغ لیما

  :شامل ریال) 1,697,225,111,000,000( میلیون یازده و یکصد

 هفتـاد  و هشتصـد  و هـزار  پنج و چهل و پانصد و میلیون یک بر بالغ عمومی ابعمن 1

  ریال) 1,545,870,091,000,000(میلیون  یک و نود و میلیارد

 یـک  و پنجاه و یکصد بر بالغ دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه اختصاصی درآمدهاي. 2

  ریال) 151,355,020,000,000(میلیون  بیست و میلیارد پنج و پنجاه و سیصد و هزار

در  1390هاي اجرایـی بـر حسـب برنامـه در سـال       همچنین بخش مصارف دستگاه

  .در نظر گرفته شده است 1390هزار میلیارد ریال در قانون بودجه  930644مجموع 

و تولیـد   1390هـزار میلیـارد تومـانی کشـور در سـال       93با توجه به بودجه جاري 

لیارد تومانی در این سال، نسـبت کـل بودجـه بـه     هزار می 453ناخالص داخلی در حدود 

GDP  سایر کشـورهاي دنیـا کـه سـهم     . ود که نسبت باالیی استش درصد می 20برابر با

درصد از تولیـد ناخـالص داخلـی دارنـد، در ایـن کشـورها تـامین         27تا  15مالیاتی بین 

ایـران   اي دولت است و لـذا چـون در کشـور    بودجه براي مصارف جاري و مصارف سرمایه

شود لذا هدف اینسـت کـه    اي ما از درآمد حاصل از فروش نفت تامین می مصارف سرمایه

پس سهم مناسب براي بودجـه  . فقط بودجه جاري را از درآمدهاي غیر نفتی تامین کنیم

درصد از تولید ناخالص داخلی است کـه همـین سـهم همچنـین بـراي سـهم        15جاري 
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جهـت کـاهش بودجـه    . در نظر گرفته شـده اسـت   مالیات نسب به تولید ناخالص داخلی

و  44هاي کلی اصـل   جاري کشور بر اساس بررسی فوق بایستی از ظرفیت قانون سیاست

قانون مدیریت خدمات کشوري که با این حرکت هم راستا است به خوبی استفاده شود و 

با انتقال صحیح بخش مهمی از وظایف فعلی دولت به بخش خصوصی و همچنین طبـق  

ــانون مــدیریت خــدمات  115، 72، 68، 59، 38، 24، 22، 21، 17، 15، 14، 13واد مــ ق

کشوري باید به جاي افزایش حجم دولت و کارکنان آن، خدمات فعلی دولـت بـه بخـش    

  .سپاري شوند و حجم دولت کاهش یابد خصوصی برون

اگر بودجه جاري از مالیات و عوارض تامین شود بایسـتی سـهم عـوارض و مالیـات     

 15رابر بودجه جاري شود و لذا بر اساس تولید ناخالص داخلی که سهم مالیـات را اگـر   ب

هـزار میلیـارد    453×%15درصد در نظر بگیریم سقف مورد نیاز براي بودجه جاري کشور 

بودجه جـاري   1390شود که در بودجه سال  هزار میلیارد تومان می 68تومان که برابر با 

 میـزان کـه بـه مراتـب بـیش از     . ومان در نظر گرفته شده استهزار میلیارد ت 93بالغ بر 

دهنده حجم بزرگ دولت و باال بودن بودجـه   معقول بودجه جاري کشور است و این نشان

جهـت  . سازد هاي کلی ابالغی رهبري را غیرعملی می این رقم سیاست. جاري کشور است

بایسـتی   ،از نفـت هاي کلی رهبري در مستقل کردن بودجه جاري کشـور   تحقق سیاست

داخلـی   اخـالص ندرصـد تولیـد    15حجم دولت و حجم بودجه جاري کشور تـا حـداکثر   

  .کاهش یابد
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 GDPهاي مصرفی دولت از  سهم هزینه 8 جدول

 سال        
   کشور

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 14.3 14.7 12.8 12.8 12.3 11.8 ترکیه

 12.7 14.1 12.4 12.2 11.9 12.3 مالزي

 9.0 9.6 8.4 8.3 8.6 8.1 اندونزي

 11.9 12.0 10.9 10.3 10.3 10.9 هند

 24.6 25.1 22.5 21.5 22.2 22.5 فنالند

 15.3 16.0 15.3 14.7 14.5 13.9 کره جنوبی

 22.0 22.5 19.1 19.3 18.9 19.7 نروژ

 19.7 20.0 18.3 17.9 18.4 18.8 آلمان

 23.0 23.5 22.0 21.0 21.5 21.4 انگلیس

 17.5 17.6 16.9 15.9 15.8 15.8  ایاالت متحده

 24.9 24.8 23.3 23.1 23.5 23.8  فرانسه

 انک جهانیب: منبع

. بودجه جاري کشورها باید براساس مالیات و درآمـدهاي غیرنفتـی کشـورها تهیـه شـود     

سعه یافتـه کـه بیشـتر    کشورهایی همچون ترکیه، مالزي، هند، نروژ و دیگر کشورهاي تو

هـاي   سهم مالیاتی بیشتري نسبت به سهم هزینه ،ها مبتنی بر مالیات است درآمدهاي آن

یعنی اینکه دولت این کشورها هـر سـاله عـالوه بـر     . دولت از تولید ناخالص داخلی دارند

تامین تمام مخارج مصرفی خـود از طریـق مالیـات مقـداري از مالیـات را صـرف توسـعه        

در کشورهاي آمریکا و برخـی کشـورهاي اروپـایی    . ندک اي و پایدار می سرمایههاي  هزینه

هـاي دولـت کاسـته     نیز به علت داشتن بحران اقتصادي در چند سال اخیر هنـوز هزینـه  

  .هاست نشده و مخارج جاري دولتشان بیشتر از مالیات دریافتی آن

شـود، در   یات تامین مـی اي را که در سایر کشورها از مال هاي سرمایه در ایران هزینه

هاي نفـت خـام و تبـدیل     هاي کلی ابالغی براي جمهوري اسالمی ایران از درآمد سیاست

سـهم مخـارج   . پـذیرد  اي صورت می  هاي عمرانی و سرمایه آن به دارایی ماندگار و سرمایه

هاي جاري از طریق عوایـدي    دولت از سهم مالیات دریافتی بسیار باالست و جبران هزینه

کـه بـا مقایسـه واردات هفـت سـاله گذشـته نیـز         پذیرد صورت میصل از فروش نفت حا
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سـهم بسـیار    .ایـم   شود که به اندازه درآمدهاي حاصل از نفت، واردات داشـته  مشاهده می

و در طـول   به خود اختصاص داده اسـت اي  نیز کاالهاي مصرفی و واسطهرا باالي واردات 

اي کـاهش   یافته و سـهم واردات کاالهـاي سـرمایه    ها افزایش ن این هفت سال نیز سهم آ

  .یافته است

هاى جارى دولت به درآمدهاى  قطع وابستگى هزینهساختار مناسب اجراي سیاست . 6- 3

  نفت

راهکار پیشنهادي براي اصالح ساختار مناسب دولت جهت اجراي سیاست کلـی کـاهش   

تا . است 1350بل از سال وابستگی بودجه جاري دولت از درآمد نفتی، برگشت به رویه ق

شد و سـازمان   بودجه جاري کشور در وزارت اقتصاد و دارایی تهیه می 1350قبل از سال 

برنامه مسئول تهیه بودجه براي توسعه کشور بود و مـدیریت توسـعه کشـور را بـر عهـده      

موضـوعی بـا عنـوان اصـل تمرکـز بودجـه مطـرح شـد کـه همـه            1350در سال . داشت

د و همـه مصـارف دولـت نیـز از آن صـندوق      وشـ  یک صندوق واریز  درآمدهاي دولت در

در رویه قبلی حداکثر سقف بودجه جاري کشـور،  . لذا رویه قبلی به هم خورد. تأمین شود

درآمدهاي مالیاتی و عوارض بود و وزارت دارایی برحسب درآمد موجـود مصـارف بودجـه    

انفجـار حجـم   . گرفـت  مک میکرد و در زمان کسري از نفت ک جاري کشور را متعادل می

زیـرا هـیچ سـقفی بـراي     هـا، آغـاز شـد     دولت و افزایش بودجه جاري دولـت از آن سـال  

جلوگیري از افزایش بودجه جاري دولت وجود نداشت و با تکیه بر بودجـه جـاري نفـت،    

  .باشد برابر توانست مصارف جاري کشور حتی تا سقف درآمدهاي نفتی می

تنظیم و اجراي بودجه را به وزارت  ،تهیه شود یشنهاد می، پها با بازگشت به آن سال

هـاي   پـروژه  بـه ریزي منسـجم   و درآمد حاصل از نفت با برنامهاقتصاد و دارایی داده شود 

هاي جاري دولـت   براي کاهش وابستگی هزینه. زیرساخت و ماندگار کشور اختصاص یابد

اند نیز به صـورت پلکـانی    دهبه درآمدهاي نفتی در طول دوره زمانی که رهبري معین کر

به وزارت امور اقتصادي و دارایی بـراي   نه نفتو هر ساله بخشی از درآمد ساال شودعمل 

ها با افزایش تولیـد داخلـی و    تا به تدریج این تخصیص اختصاص داده شودموازنه بودجه 
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هـاي جـاري دولـت بـه صـفر       به دنبال آن افزایش مالیات و از سوي دیگر کاهش هزینـه 

بین نسـلی   هاي داراییریزي توسعه که هدف ایجاد    درآمد نفتی نیز در حوزه برنامه. رسدب

ریـزي   شود با احیاي سازمان مـدیریت و برنامـه   پیشنهاد می. و بلندمدت است، قرار گیرد

هـاي توسـعه از محـل درآمـدهاي نفتـی           گـذاري، برنامـه   جهت طراحی و اجراي سـرمایه 

گذاري بلندمدت و بـین   درآمدهاي نفتی در مسیر سرمایهکرد  ینهریزي شده و بر هز برنامه

  .نسلی نظارت شود

 صرف درآمدهاي نفتیمگذاري در  اولویت. 7

نفت دارایـی زیرزمینـی اسـت کـه درآمـد       .کشور استترین منبع درآمد ارزي  نفت اصلی

یـد  بـراي تـداوم تولیـد با    و حاصل از فروش آن باید به دارایی روي زمینی تبـدیل شـود  

  .گذاري زیربنایی توسعه یابد سرمایه

اگر صنعت نفـت نتوانـد   . متاسفانه ساختار بودجه به طور کامل به نفت وابسته است

اسـتفاده از درآمـدهاي   لـذا   .تواند به تولید زاینده در کشور منجـر شـود   پابرجا بماند نمی

لویـت نخسـت   نفتی در توسعه صنعت نفت به منظور تداوم تولید درآمد نفتی بایـد در او 

از  پـیش میلیـون بشـکه در روز را داشـته اسـت و      4,3کشـور رکـورد تولیـد    . قرار گیـرد 

اگر براي نگهداشت ظرفیـت  . ده استکرثبت را میلیون بشکه در روز  3,9تولید ها  تحریم

لـذا  . تولید نفت اقدامات مناسب و کافی انجام نشود، این ظرفیت کاهش پیدا خواهد کرد

هـاي جـدي    از اولویـت  ،هـاي جدیـد   ید نفت و گاز و ایجاد ظرفیتنگهداشت ظرفیت تول

راي ایـن منظـور نیـز    و ب گذاري در این بخش ضروري است کشور هستند و تداوم سرمایه

  .اولویت بسیار باالیی دارد ،گذاري در منابع مشترك بر سایر منابع سرمایه

 By(د بیـع متقابـل   در شرایط عادي و نبود تحریم استفاده از قـراردا  باید توجه کرد

Back ( ولـی در شـرایط   . عملی بوده است و کمک به تامین مالی ارزي کشور کرده اسـت

  .توان با آن صنعت نفت را توسعه داد فعلی کشور، نمی
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بع قطعی که شامل منابع نفتـی کشـور   امن: وجود داردبع امن نوعبندي منابع دو  در دسته

فـایننس، اسـتقراض از بانـک و غیـره      تقابـل، بع غیر قطعی که شامل بیع ماشود و من می

  .است

اختصاص منابع غیرقطعی به بخش باالدستی صنعت نفت و استفاده از بیع متقابل و 

نبایـد  . فایننس و غیره براي توسعه صنعت نفت و بخش زیربنایی کشـور صـحیح نیسـت   

 .ادارجـاع د  منـابع مشـکوك، مجهـول و غیرقطعـی     بـه  را گذاري در صنعت نفـت  سرمایه

 .باشد  صرف منابع قطعی براي واردات کاالهاي مصرفی نیز درست نمیمهمچنین 

از  .تسـ شـده ا صرف کار غیـر ضـروري   ) بع قطعیامن(در شرایط فعلی درآمد نفتی 

میلیـارد دالر کـاالي مصـرفی و     80الـی   70صنایع غذایی تا صنایع نساجی سالی حدود 

اي مربـوط   اردات به کاالهاي سرمایهدرصد و 16,8و فقط  صورت گرفتهاي واردات  واسطه

هاي زیرساخت بـه سـراغ    نباید پس از خرج منابع قطعی، براي تامین مالی پروژه. شود می

بایــد از ابتــدا بــا مــدیریت صــحیح منــابع موجــود و  . اســتقراض از بانــک و غیــره رفــت

گذاري در بخش زاینده و زیرساخت کشـور بسـتر توسـعه همـه جوانـب کشـور را        سرمایه

  .هم کنیمفرا

    

منابع 

غیر قطعی

تامین نیازهاي 

درجه دوم

قطعی

تامین مهمترین 

نیازها
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  فرجام

هاي نفتی کشور به بررسی درآمدهاي ارزي کشور اعـم   در این گزارش با مروري بر درآمد

درآمـد حاصـل از فـروش     1390تا سال  1384از سال . ه شداز نفتی و غیر نفتی پرداخت

میلیـارد   698میلیارد دالر و جمع درآمدهاي ارزي و غیرارزي طـی ایـن دوره    531نفت 

درصـد   80الـی   70در بررسی درآمدهاي ارزي مشاهده شد کـه حـدود   . ستدالر بوده ا

باشد که در صورت کاهش درآمـد نفتـی،    درآمدهاي ارزي کشور از صادرات نفت خام می

درآمدهاي مالیاتی و غیر نفتی نیز عمـدتا  چرا که  یابند درآمدهاي مالیاتی نیز کاهش می

 .اقتصاد کشـور و معیشـت مـردم دارد    لذا درآمد نفتی نقش اساسی در ریشه نفتی دارند

لـذا کـاربرد   . ی اسـت به عنوان دارایی بین نسل نیز درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت

ی ماندگار و روي زمینـی  دارایی زیرزمینی به دارای صحیح و مهم نفت تبدیل آن به عنوان

نـابع  تبـدیل م . محسوب مـی شـود  است و استفاده از آن به عنوان یک دارایی بین نسلی 

گذاري زیربنایی و هزینـه آن بـراي    سرمایه ،حاصل از صادرات نفت خام به دارایی ماندگار

  .ترین کاربرد این منابع است اصولی اي واردات کاالهاي سرمایه

میلیـارد دالر بـوده اسـت     483,8مجموع واردات کاال و خدمات در طول هفت سال 

اي از کـل   هم کاالهـاي سـرمایه  در طی سنوات مختلف س. شده استکه در کشور مصرف 

کاهش پیدا کرده  1390درصد در سال  14,36به  1384درصد در سال  22,4واردات از 

به طور متوسط در هفت سال گذشـته  . اي بوده است مابقی کاالها مصرفی و واسطه. است

درصـد کـاالي مصـرفی و     82,98اي بوده اسـت و   درصد واردات کاالهاي سرمایه 16,81
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اي  از منابع استفاده شده بـراي واردات کاالهـاي مصـرفی و واسـطه     .بوده استاي  واسطه

زا هستند و  هاي زیرساخت که ماندگار و اشتغال توانستیم براي براي تامین مالی پروژه می

  .کنند، استفاده کنیم بستر رشد و توسعه کشور را فراهم می

نفــت مســتلزم دو تــدبیر مقــام معظــم رهبــري در اســتقالل بودجــه جــاري دولــت از  

. هـاي جـاري دولـت    افزایش سایر درآمدهاي دولت و کاهش هزینـه : گیري اساسی است جهت

چـرا کـه بـا افـزایش     . شـود  افزایش سایر درآمدها به افزایش تولید ناخالص داخلی مربوط مـی 

تولید ناخالص داخلی بدون نفت، درآمدهاي مالیـاتی و عـوارض کـه درآمـد غیرنفتـی دولـت       

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشـور کـه از   . د، افزایش خواهد یافتشون محسوب می

هاي اصلی در بررسی ساختار و اندازه دولت است بـه طـور متوسـط بـراي کشـورهاي       شاخصه

باشد که براي ایران به طور متوسط در هفـت سـال اخیـر     درصد می 20توسعه یافته در حدود 

ي در حال توسعه و منطقه، جمهـوري اسـالمی بایـد    با مقایسه کشورها. درصد بوده است 7,1

سـازي   ریزي و ظرفیـت  درصد سهم مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برنامه 15براي رسیدن به 

  .آن جلوگیري از فرار مالیاتی استکارهاي  کند که یکی از راه

هاي اقتصادي در کشور یـا   درصد از فعالیت 40بنابر اظهارات مقامات مالیاتی کشور 

. کننـد  کنند یا فرار مالیاتی دارند و مالیات را پرداخت نمی از معافیت مالیاتی استفاده می

هاي اقتصـادي کشـور بـه     درصد از فعالیت 21,6از سوي دیگر بنابر گزارش بانک مرکزي 

از % 60کنند و در واقع در مجموع  صورت اقتصاد زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی

دهد کـه میـزان مالیـات را     لذا این بررسی اولیه نشان می. دهند نمی اقتصاد ایران مالیات

  .برابر میزان فعلی افزایش داد 2,5توان به  می

و تولیـد   1390میلیـارد تومـانی کشـور در سـال     هـزار   93با توجه به بودجه جاري 

هزار میلیارد تومانی در این سال، نسـبت کـل بودجـه بـه      453ناخالص داخلی در حدود 

GDP سایر کشـورهاي دنیـا کـه سـهم     . ت باالیی استشود که نسب درصد می 20ابر با بر

درصد از تولید ناخالص داخلی دارند، تامین بودجه بـراي مصـارف    27تا  15مالیاتی بین 

اي ما از درآمـد حاصـل    اي دولت است و لذا چون مصارف سرمایه جاري و مصارف سرمایه
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ست که فقط بودجه جاري را از درآمدهاي غیـر  شود لذا هدف این از فروش نفت تامین می

درصـد از تولیـد ناخـالص     15پس سهم مناسب بـراي بودجـه جـاري    . نفتی تامین کنیم

داخلی است که همین سهم همچنین براي سهم مالیات نسب به تولید ناخـالص داخلـی   

  .در نظر گرفته شده است

ختار مناسـب دولـت   در راستاي پیشنهادات فوق راهکار پیشنهادي براي اصالح سـا 

جهت اجراي سیاست کلی کاهش وابستگی بودجه جاري دولت از درآمد نفتـی، برگشـت   

بودجـه جـاري کشـور در وزارت     1350تا قبل از سـال  . است 1350به رویه قبل از سال 

شد و سازمان برنامه مسئول تهیه بودجه براي توسعه کشور بـود   اقتصاد و دارایی تهیه می

هـا تهیـه و تنظـیم و     با بازگشـت بـه آن سـال   . ور را بر عهده داشتو مدیریت توسعه کش

ــا   اجــراي بودجــه را بــه وزارت اقتصــاد و دارایــی داده شــود و درآمــد حاصــل از نفــت ب

پیشـنهاد  . هاي زیرساخت و مانـدگار کشـور اختصـاص یابـد     پروژه بهریزي منسجم  برنامه

گـذاري،   حی و اجـراي سـرمایه  ریزي جهت طرا شود با احیاي سازمان مدیریت و برنامه می

ریزي شده و بر هزینه درآمـدهاي نفتـی    هاي توسعه از محل درآمدهاي نفتی برنامه برنامه

  .گذاري بلندمدت و بین نسلی نظارت شود در مسیر سرمایه

اختصاص منابع غیرقطعی به بخش باالدستی صنعت نفـت  نیز  بندي منابع در دسته

و غیره براي توسـعه صـنعت نفـت و بخـش زیربنـایی       و استفاده از بیع متقابل و فایننس

همچنین صرف منابع قطعـی بـراي واردات کاالهـاي مصـرفی نیـز      . کشور صحیح نیست

در شرایط امروز مجبوریم منابع نفتـی را صـرف توسـعه صـنعت نفـت،      . باشد درست نمی

 گـذاري در صـنعت نفـت    سرمایه. هاي زیربنایی، مسائل زیرساخت و بلندمدت بکنیم طرح

به منظور حصول اطمینان از تداوم درآمدهاي نفتـی اولـین اولویـت مصـرف درآمـدهاي      

بین نسـلی را در کشـور    هاي داراییهاي زیربنایی که  گذاري سرمایههمچنین  .نفتی است

  .هاي مصرف درآمدهاي نفتی است دهند از دیگر اولویت شکل می
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