
بقای مملکت در تولید و صادرات است



اقتصاد وابسته به صادرات نفت، فرآورده 
...های نفتی، سوخت های فسیلی و 

حمایت از سرمایه گذاری های مولد، تولید، 
...غذایی و ارزآوری،امنیت مالیات، 

اقتصاد مقاومتی یعنی حفظ روند رو به 
رشد اقتصاد همراه با کاهش آسیب پذیری

:تااستضروریاقتصادترینمقاومداشتنبرای
در) وهعرضوبازارواقعیاتاساسبروآزادطوربهداخلیکاالهایکلیهقیمت«آزاد»اقتصادینظامچارچوب1

(شورویمانند)دستوریگذاریقیمتنه؛(...واماراتترکیه،چین،مانند)شودمشخصتقاضا
دولت) .بدهدمالیاتپذیرآسیباقشاربهوبگیردمالیاتپردرآمدهااز2
ایجاد) (96/10/17مورخاقتصادیستاد)اقتصادیسربازانبرایاقتصادیامنیت3
حمایت) (98تا96از/نظارتینهادکارشناس)اقتصادیفعاالنوتولیدکنندگانازقضایی4

نتیجه اقتصاد وابسته به
اقتصاد سوبسیدی: نفت

1



الگوی رونق تولید

فرهنگ اجرای مالیاتی؛ نه صرفاً 

تدوین قوانین مالیاتی مشابه نروژ

هر ایرانی در هر کجای دنیا  باید 

مالیات بدهد

ن فرهنگ اجرای قانون، نه صرفاً تدوی

قوانین؛ مانند کشور آلمان

عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای 

نفر بابت فرار مالیاتی 1حتی )فرار مالیاتی  

(در زندان نیست

فرهنگ شفافیت   

تک نرخی ارز

50000-$8500و 100000-4200$

فرهنگ ارزآوری فرهنگ مالیاتی

رونق تولید

ارزآوری مالیات اشتغال

تولید قابل صادرات

3

2



هایبدهیتسویهوآالتماشینواولیهموادوارداتشود،میانجامدستوریگذاریقیمتبااساسیکاالیفروشکهمادامی(1

گرددتسویهقراردادانعقادزمانارزنرخبهبایدتولیدکنندگانارزیهایبدهیاقساطکلیه.نیستمنطقیآزادارزباارزی

التفاوتبهمااند،نمودهاشخاصارزنرخبهشدهسررسیداقساطتسویهبهاقدامهابانککهمواردیدر.(اقتصادیستادمصوبه)

.بازگرددتولیدکنندگانحساببهبایدآن

.اقتصادیرونقباتعارضدرورانتخواریوفسادمنشأ:نرخیچندارزونرخیچندبانکیبهره(2

ازایردونمودبازخریدتوانمیرادولتکارکنانازبسیاری:خصوصیبخشتقویتمقابل،درودولتساختارسازیکوچک(3

در.باشدخصولتیبخشوخصوصیبخشمیانفرقینباید.دادخصولتیهایشرکتوملیصنایعسهامآنهابهشدن،بازخرید

هایکتشرزیاندهیامروز.رسیدخواهیماقتصادیرونقبهصورتایندروگیریممیمالیاتبدهیم،حقوقآنکهجایبهنتیجه

.شودمیپرداختخصوصیبخشتوسطپنهانطوربهخصولتی

پیشنهاداتی برای رونق تولید
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ستیننخاحداثملیطرح.گردندمیمواجهبیشتریموانعباداخل،دربیشترخالقیتونوآوریازایدرتولیدکنندگانامروز(4

انقالبکیافتاد،میاتفاقجهانازدیگرینقطههردرگردید،اجراوارائهشرکتاینتوسطکهایراندرآسیاقارهشیرپاالیشگاه

یسوازاتخاذیهایسیاستمیانناهماهنگیدلیلبهماکشوردرحالاینباشد؛میمحسوبلبنیوغذاییصنعتحوزهدر

موانعواستتولیدازبیشترگریواسطهوسوداگریسودماکشوردرامروز.استماندهمتوقفوسرگردانپروژهاینمسئولین،

.نداردرااقتصادیکشوربهسیاسیـفرهنگیکشورازشدنتبدیلآمادگیهنوزکشور.کمترآن،

وشتگپروندههمچونمتعددیموارددر)لبنیمحصوالتخصوصدراکاذیبنشرنتیجهدرروانیفضایایجادبارابطهدرچرا(5

باقانونیوجدیبرخورد(...وشیردرآفالتوکسینخوراکی،هایکیکداخلمشکوکهایقرصشیر،درپالمروغنآلوده،های

وصنایعبهارمردمرفتهدستازاعتمادتوانمیچگونه.گیردنمیصورت(باشندمیکشوردولتیمسئولینازاغلبکه)مسببین

«مغــزهافــرارونخبگـــانیأس»!؟بازگرداندداخلیتولیدکنندگان

پیشنهاداتی برای رونق تولید
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:گرددحمایتذیلهایحوزهدرویژهبهخصوصیبخشمولدگذاریسرمایهازباید(6

oخارجیزارعینجایبهآزاد؛ارزقیمتباایرانیزارعینمحصوالتخرید:زراعت

oخارجیدامدارانجایبهآزاد؛ارزقیمتباایرانیدامدارانازشیرخرید:دامپروری

oقدیمیتکنولوژیجایبهدامپروریمدرنتجهیزاتوامکاناتوطیورودامخوراککارخانهاحداث

o(آلپاینسانن،)شیریبزو(نروژیقرمزبیلیارد،مونتجرزی،سیمنتال،)شیریگاوجدیدنژادهایمعرفی:نژاداصالح

o(رویانواسپرم)ژنتیکیموادتولید

oباشیمداشتهشیرلیتریکازراسرمایهبازگشتحداکثربتوانیمشیرهایپاالیشگاهاحداثباکهنحویبهشیرازبهینهاستفاده.

o،نوینهایروشبهنهاییکنندهمصرفوهافروشگاهفروش،توزیع

پیشنهاداتی برای رونق تولید
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(آزاد همراه با حمایت از اقشار آسیب پذیراقتصاد )= تولید رونق یعنی تأمین لبنی زنجیره 

خوراک دامدامپروریپاالیشگاه شیرصنایع تبدیلیتوزیع و فروشفروشگاه
زراعت 

علوفهواردات 

اجرای بهینه 

زنجیره تأمین لبنی

نیاز به علوم و فنون جدید

آموزش و تربیت متخصصین داخلی از طریق بورسیه افراد به کشورهای مترقی با هزینه دولت

ایجاد نظام دامداری نوین
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واردات علوفهخوراک دامدامپروریپاالیشگاه شیرصنایع تبدیلیتوزیع و فروشفروشگاه

همکاران مستقیم و غیر مستقیم
17000 گروه سولیکوپرسنل 
35000 دامدارهمکار 
3000 فعالپیمانکار 
55000 سرمایه گذارانمجموع 

گروه 
دولت محترمهسولیکو کال

همکار مستقیم
17000 همکاران فعلی
50000 همکار پاالیشگاه
67000 مجموع همکاران

درآمد ارزی
(میلیون یورو)

300 درآمد فعلی
1700 درآمد پاالیشگاه
2000 مجموع درآمدها

فرصت شغلی67000
میلیون یورو درآمد ارزی2000

کل توقف پروژه و نابودی
بیزینس سولیکو

؟++

؟



در پایان پرسش جدی ما این است که آیا بقای مملکت در تولید و صادرات در چارچوب اقتصاد آزاد و تک نرخی ارز است یا

بقای ممکلت در اقتصاد دستوری همراه با چندنرخی ارز است؟

با تشکر
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