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چکیده اجرايی

چالش	های	 با	 مقابله	 برای	 ایران	 اسالی	 جمهوری	 سیزدهم	 دولت	 برنامه	
اقتصاد  حکمرانی	 الگوی	 براساس	 سیاسی	 و	 فرهنگی	 اجتماعی،	 اقتصادی،	
بزرگوار	 و	 فهیم	 گاه،	 آ مردم	 پیشگاه	 اینک	حضور	 و	 اجتماعی	طرح	ریزی	شده	
ایران	تقدیم	می	گردد.	در	برنامه	حاضر	ضمن	ارایه	چشم	انداز	الگوی	حکمرانی	
پی	 در	 و	 ارایه	می	شود	 دولت	 ماموریت	 از	 تعریف	مشخص	 اجتماعی،	 اقتصاد 
کشور،	تبیین	 آن	و	پس	از	اشاره	به	نقاط	قوت،	ضعف،	تهدیدها	و	فرصت	های	
کمی	برای	دوره	4	ساله	4-1400	انجام	می	گیرد.	به	 کیفی	و	 سیاست	ها	و	اهداف	

دنبال	آن	برنامه	های	مشخص	در	زمینه	های	مختلف	قابل	مشاهده	است.
ویژگی	مهم	این	برنامه	آن	است	که	براساس	یک	مدل	حکمرانی	مشخص	مبتنی	
کشورهای	مختلف	جهان	 بر	علم،	تجربه	جامعه	بشری	و	اعتباربخشی	شده	در	
بخش	های	 در	 کمی	 اهداف	 و	 شده	 طرح	ریزی	 چین(	 و	 ژاپن	 آلمان،	 )به	ویژه	
مختلف	و	شیوه	تامین	و	تخصیص	منابع	توضیح	داده	شده	است.	اجزای	برنامه	

پیشنهادی	برای	اداره	کشور	در	دوره	4-1400	به	ترتیب	زیر	می	باشد.

1-چشم انداز مطالبات مردم ايران

الــف-	تحقــق	زندگــی	شــرافت	مندانه	و	شایســته	مــردم	ایــران	مبتنــی	بــر
	کرامت	انسانی
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ب-	ایجــاد	جامعــه	ای	مبتنــی	بــر	عدالــت	اجتماعی	و	فرصت	های	مشــارکت
	یکسان	در	امور	جامعه	برای	همه	ایرانیان

پ-	ایجــاد	جامعــه	ای	حافــظ	حقــوق	مــادی	و	معنــوی	شــهروندان،	آزادی
	اندیشه،	اجتماعی	و	سیاسی

ت-	ایجــاد	جامعــه	ای	نــوآور،	خــالق،	مبتکــر	و	دارای	فرهنــگ	بــاال،	امنیــت
	داخلــی	و	خارجــی	پایــدار،	یکپارچگــی	همــه	اقــوام	ایرانــی	تــوام	بــا	

احتــرام	متقابــل	بیــن	همــه	اقــوام	و	آحــاد	جامعــه

ث- جامعه	ای	مستقل	و	توانمند	با	جایگاه	قدرتمند	در	تعامالت	بین	المللی	در
	همـــه	ابعـــاد	اقتصـــادی،	اجتماعـــی،	فرهنگـــی	و	سیاســـی	و	پیش	بـــرد	
همـــکاری	با	کشـــورهای	جهان	براســـاس	عزت،	حکمـــت،	مصلحت	و	

احتـــرام	متقابل

ج-	احتــرام	بــه	حقــوق	همــه	ملــل	جهــان	و	مشــارکت	در	تالش	هــای	جامعــه
	بشری	برای	توسعه	پایدار،	صلح،	ثبات	و	زندگی	شایسته	انسان	ها

2-ماموريت دولت اقتصاد اجتماعی

ــان	حریــم ــی،	نگهب ــی	و	بین	الملل ــی،	امنیــت	داخل ــع	مل الــف-	حافــظ	مناف
	خصوصی	افراد	حقیقی	و	حقوقی

ب-	دولــت	مقتــدر	بــا	مدیریــت	کارآمــد	مبتنــی	بــر	حکمرانــی	خــوب	براســاس
کثـــر	مشـــارکت	مـــردم	در	امـــور	جامعـــه	و	توســـعه	دهنـــده	عدالت	 حدا
اجتماعـــی	مبنـــی	بـــر	ایجـــاد	فرصت	های	یکســـان	بـــرای	آحـــاد	جامعه

پ-حافظ	حقوق	بشـــر،	نگهبـــان	حقوق	اقتصـــادی،	اجتماعی،	فرهنگی
	و	سیاسی	مردم	و	پاسخگویی	در	پیشگاه	مردم
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کننــده	مشــارکت	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	سیاســی	مــردم	و	در ت-	تســهیل	
	سرنوشت	جامعه

ث-	توســـعه	دهنـــده	شـــفافیت	و	جلوگیـــری	از	هرگونه	فســـاد	و	رانت	های
	اقتصادی،	سیاسی،	خانوادگی	و	اطالعات

3-سیاست های کالن

الف-	توسعه	فعالیت	بخش	خصوصی	دراقتصاد	در	چارچوب	بازار	رقابتی
	و	خروج	دولت	از	امور	اجرایی	اقتصادی	و	اجتماعی

ب-	توسعه	انسانی	به	عنوان	عامل	اصلی	ایجاد	مزیت	رقابتی	و	پیش	برنده	
توسعه	پایدار	جامعه

کید	بـــر	حفظ	نقش پ-	اولویت	دهـــی	بـــه	بخـــش	غیردولتی	در	اجـــرا	با	تا
سیاست	گذاری	و	نظارتی	دولت	برای	بیشینه	سازی	منافع	اجتماعی	و	

کمینه	سازی	هزینه	های	بیرونی	و	اجتماعی

ت-	قانون	مـــداری	و	قانون	گرایـــی	و	تفکیک	نقـــش	و	متولیان	حوزه	های
اجرایی	و	تقویت	سیاست	گذاری،	تقویت	نظارت	حاکمیتی	و	گسترش	

نظارت	اجتماعی	بر	امور	جامعه

کارهای	بـــازار	رقابتی،	الگوهای	اقتصاد کثر	بهره	برداری	از	ســـاز	و	 ث-	حدا
	سبز	و	ایجاد	موانع	بر	شکل	گیری	انحصارات

ج-	توســعه	دیپلماســی	فعال	در	جهت	حفظ	و	بســط	منافع	ملی،	گســترش
گفتگو	و	بهره	برداری	از	امکانات	بین	المللی	برای	شتاب	دهی	 تعامل	و	

به	توسعه	پایدار	جامعه
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4-اهداف کالن برای دوره رياست جمهوری

کیفی الف- اهداف کالن 

تدوین	نقشه	راه	توسعه	پایدار	جامعه	 

طراحی	گام	ها	و	مراحل	براساس	نقشه	راه	 

ســـازماندهی	حکمرانـــی	خـــوب	و	مقتـــدر	و	حافـــظ	منافـــع	ملـــی		 
کشـــور	و	بـــرای	ارتقـــای	ســـطح	زندگی	مـــردم	ایران	و	حراســـت	از	

حقـــوق	اقتصـــادی،	اجتماعـــی،	فرهنگـــی	و	سیاســـی	مردم

توسعه	بستر	الزم	برای	مشارکت	وسیع	مردم	در	امور	جامعه	 

گیر	نوآوری	بر	اساس	فعالیت	و	ابتکارهای		  سازماندهی	نظام	فرا
افراد	حقیقی	و	حقوقی

از		  بــرای	حفاظــت	 فعــال	 دیپلماســی	 بــه	 مناســب	 شــکل	دهی	
گســترش	اقتــدار	ملــی،	مشــارکت	در	تالش	هــای	 منافــع	ملــی،	
بین	المللــی	بــرای	مقابلــه	بــا	چالش	هــای	جامعــه	بشــری	و	ارتقای	

جایــگاه	ایــران	در	جامعــه	جهانــی

افزایش	نقش	بخش	خصوصی	در	اقتصاد	از	طریق	ایجاد	بازار		 
رقابتی	و	جلوگیری	از	شکل	گیری	هرگونه	انحصار	در	اقتصاد	کشور

کمی در دوره 4 ساله رياست جمهوری کالن  ب- اهداف 

کارایــی	و		  دگرگونــی	ســاختار	بودجــه	و	هزینه	کــرد	دولــت	براســاس	
کارآمــد	منابــع	و	هزینه	کــرد	و	محــدود	نمــودن	درآمــد	 تخصیــص	

دولــت	بــه	درآمدهــای	مالیاتــی



10

کاهــش	وابســتگی	بودجــه	دولــت	بــه	درآمدهــای	نفتــی	بــه	صفــر		 
در	پایــان	دولــت

اجرای	هدفمندسازی	یارانه	انرژی	در	راستای	کاهش	وابستگی		 
کاهش	یارانه	های	انرژی	 اقتصاد	به	دولت،	ارتقای	بهره	وری	و	
به	40%	آن	در	سال	1400	در	دوره	چهار	ساله	با	اولویت	صنایع	
کشاورزی	و	حمل	ونقل	و	عدم	 به	شدت	انرژی	بر،	سایر	صنایع،	

افزایش	قیمت	های	انرژی	برای	خانوارها	

تخصیـــص	کل	منابـــع	حاصـــل	از	کاهـــش	یارانـــه	انـــرژی	خارج		 
بخـــش	 طریـــق	 از	 ســـرمایه	گذاری	 امـــر	 بـــه	 دولـــت	 بودجـــه	 از	
ســـطح	 ارتقـــای	 و	 مـــردم	 قـــدرت	خریـــد	 افزایـــش	 خصوصـــی،	

اقتصـــاد کل	 بهـــره	وری	

در		  خصوصــی	 بخــش	 طریــق	 از	 ســرمایه	گذاری	 کل	 افزایــش	

ســاله در	دوره	4	 ســال	 در	 میــزان	%30	 بــه	 بطــور	متوســط	 اقتصــاد	

کاهش	نقش	دولت	در	اقتصاد	به	کمتر	از	%30		 

کاهــش	نــرخ	تــورم	بــه	یــک	رقــم	در	طــول	ســه	ســال	اول	دولــت	و		 
ــدار	نمــودن	آن	در	طــول	دوره پای

کشــور	مربــوط	بــه	اقشــار		  افزایــش	درآمــد	واقعــی	30%	خانوارهــای	
ضعیــف	جامعــه	)ســه	دهــک	پاییــن	جامعــه(	بــه	میــزان	20%	در	

ســال	از	محــل	منابــع	هدفمندســازی	یارانــه	انــرژی

کامل	هزینه	های	بهداشت	و	آموزش	50%	خانوارهای		  پوشش	
جامعه	)5	دهک	پایین	جامعه(	با	استفاده	از	منابع	یارانه	انرژی
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ارایـــه	تســـهیالت	ارزان	مســـکن	بـــرای	60%	خانوارهـــای	فاقـــد		 
مســـکن	مناســـب	)6	دهـــک	پاییـــن	جامعـــه(	به	میـــزان	2026 
محـــل	 از	 یـــورو(	 میلیـــارد	 	8/1 )معـــادل	 ریـــال	 میلیـــارد	 هـــزار	

انـــرژی یارانه	هـــای	 هدفمندســـازی	

پایان		  تا	 نفر	 میلیون	 میزان	حداقل	1/8	 به	 ایجاد	شغل	جدید	
دوره	سیزدهم	ریاست	جمهوری

ایجاد	رونق	اقتصادی	و	دستیابی	به	رشد	متوسط	حداقل	6%	در		 
سال	در	دوره	4	ساله

5-مولفه های اصلی برنامه

کارآمد	نمودن	مدیریت	دولتی	 

رونق	اقتصادی	 

طرح	هدفمندسازی	یارانه	های	انرژی	 

حفاظت	و	بهینه	سازی	محیط	زیست	 

ارتقای	جایگاه	اجتماعی	مردم	و	گسترش	امید	اجتماعی	 

کار	و	تالش	  ارتقای	فرهنگ	جامعه	و	با	ارزش	نمودن	

شفافیت	و	جلب	مشارکت	احزاب	در	سیاست	داخلی	 

سیاست	خارجی	در	خدمت	توسعه	پایدار	کشور	 
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پیشگفتار

در	جلدهــای	اول	و	دوم	موضــوع	و	مبانــی	حکمرانــی	اقتصــاد اجتماعــی،	مــدل	
مناســب	بــرای	مقابلــه	بــا	چالش	هــای	اقتصــادی	و	اجتماعــی	و	سیاســی	ایــران،	
تببیــن	شــد.	الگــوی	اقتصــاد اجتماعــی	براســاس	مفهــوم	اقتصــاد	بــازار	اجتماعــی	
کــه	در	ســیر	تکویــن	و	تکامــل	مفهــوم	دولــت	رفــاه	و	براســاس	 طرح	ریــزی	شــد	
تجــارب	عملــی	در	کشــورهای	اروپایــی	توســعه	یافتــه	و	در	عمل	اعتباربخشــی	شــده	
کــه	بعــد	از	جنــگ	 ــی	اســت	 ــازار	اجتماعــی	الگــوی	حکمران اســت.	مــدل	اقتصــاد	ب
آن	 برنامه	هــای	دولت	هــای	 تدویــن	 و	 فعالیــت	 مبنــای	 آلمــان	 جهانــی	دوم	در	
گرفــت	و	در	نیمــه	دوم	ســده	بیســتم	در	عمــل	اجتماعــی	بــرای	توســعه	 کشــور	قــرار	
کشــور	و	 تــوان	رقابــت	اقتصــاد	آلمــان	و	ارتقــای	موقعیــت	اجتماعــی	و	سیاســی	آن	
ــی	اقتصــاد	 ــاده	شــد.	دســتاوردهای	مــدل	حکمران ــت	اجتماعــی	پی گســترش	عدال
ــه	دهــه	اول	قــرن	بیســت	و	 ک ــا	یافــت	 ــه	حــدی	ارتق کشــور	ب ــازار	اجتماعــی	در	آن	 ب
گرفــت	و	به	عنــوان	یــک	مــدل	 کاربــرد	آن	در	اتحادیــه	مــورد	بحــث	قــرار	 یکــم	

کــرد. کاربــرد	پیــدا	 اعتباربخشــی	شــده	بــرای	پایه	ریــزی	اروپــای	اجتماعــی	
کاربـــرد	مـــدل	اقتصاد	بـــازار	اجتماعـــی	و	ســـازگاری	آن	بـــا	تجربه	 	بررســـی	تجـــارب	
تاریخـــی	و	فرهنـــگ	و	تمـــدن	ایـــران	در	دســـتور	کار	این	جانب	قرار	گرفـــت	و	تطابق	
اصـــول	آن	بـــا	قانون	اساســـی	جمهوری	اســـالمی	ایران،	سیاســـت	های	کلی	نظام	و	
مطالبـــات	مردم	ارزیابی	شـــد.	در	پـــی	ارزیابی	کاربرد	مفهوم	اقتصـــاد	بازار	اجتماعی	
مـــدل	مناســـب	بـــرای	حکمرانـــی	خـــوب	در	ایران	تحـــت	عنـــوان	الگـــوی	اقتصاد 
اجتماعـــی ايـــران	طراحی	شـــد.	اصول	پایـــه	ای	برای	طراحـــی	و	نیز	پیاده	ســـازی	
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کتاب	چـــه	جلد	دوم	 که	مفـــاد	آن	در	 گشـــت	 اقتصـــاد اجتماعـــی	در	ایران	تدوین	
بـــه	حضـــور	مردم	شـــریف	و	بزرگـــوار	ایران	تقدیم	شـــد.

تدوین	 اجتماعی	 اقتصاد  بر	 مبتنی	 حکمرانی	 مفهومی	 مدل	 طراحی	 به	دنبال	
که	در	جلد	سوم	تحت	 برنامه	برای	یک	دوره	ریاست	جمهوری	طرح	ریزی	شد	
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه  برنامه  اجتماعی:  اقتصاد  عنوان	
سیاسی ارایه	می	شود.	برنامه	ریاست	جمهوری	یک	دوره	4	ساله	را	شامل	می	شود	
کمک	آن	پایه	ریزی	الگوی	اقتصاد اجتماعی	در	دوره	مورد	بحث	را	مدنظر	 و	به	
دارد	که	بر	مبنای	اجرای	سیاست	های	اصلی	دولت	به	مرحله	اجرا	در	می	آید.	برای	
اینکه	مردم	بزرگوار	ایران	درک	ملموس	از	برنامه	داشته	باشند	طرح	های	مشخصی	
در	برنامه	تعریف	شده	است.	در	این	برنامه	احیای	منابع	تخریب	شده	در	جامعه	
مورد	توجه	می	باشد	و	این	منبع	اقتصادی	برای	حل	مسائل	و	چالش	های	اساسی	

جامعه	ایران	و	توانمندسازی	اقشار	ضعیف	جامعه	تخصیص	داده	می	شود.
کمــی	در	ارتبــاط	بــا	اجــرای	برنامــه	از	یــک	ســو	بــرای	تعریــف	ماموریــت	 ارایــه	مقادیــر	
و	مســئولیت	ریاســت	جمهــوری	در	دوره	4	ســاله	انجــام	می	گیــرد	و	از	طــرف	دیگــر،	
کمیت	هــای	اصلــی	برنامــه	شــاخص	ها	و	مقادیــر	الزم	بــرای	ارزیابــی	عملکــرد	دولــت	
جدیــد	را	در	دوره4-1400	بطــور	مشــخص	در	دســترس	هم	میهنــان	عزیــز	قــرار	
می	دهــد.	بــه	ایــن	ترتیــب،	این	جانــب	خــود	را	در	مــورد	اجــرای	برنامــه	و	تحقــق	

اهــداف	آن	مســئول	معرفــی	می	کنــم.
امکان	 معین	 شاخص	های	 و	 کمیت	ها	 براساس	 برنامه	 تدوین	 وجه	 مهمترین	
استقرار	نظارت	اجتماعی	بر	عملکرد	دولت	را	فراهم	می	نماید.	این	روی	کرد	از	یک	
سو،	نظارت	اجتماعی	را	شکل	می	دهد	و	مطالبه	گری	مردم	بزرگوار	از	دولت	را	تقویت	
می	کند	و	از	طرف	دیگر،	دولت	جدید	را	به	پاسخگوئی	موظف	و	مکلف	می	کند.	در	این	
حالت	رئیس	جمهور	و	دولت	در	مقاطع	مشخص	زمانی	باید	پاسخگوی	سیاست	ها	
و	اقدامات	برنامه	ریزی	شده	خود	باشد	و	موفقیت	یا	عدم	موفقیت	در	فرآیند	اجرای	
برنامه	قابل	اندازه	گیری	خواهد	بود.	در	این	صورت،	اعتماد	اجتماعی	و	رابطه	دولت	
و	ملت	تقویت	می	شود	و	ارتقای	اعتماد	بین	دولت	و	ملت	یک	سرمایه	بزرگ	برای	
اجرای	موفقیت	آمیز	برنامه	خواهد	یود.	رئیس	جمهور	و	دولت	منتخب	امکان	آن	
گسترش	اعتماد	اجتماعی	برای	 را	خواهند	داشت	تا	از	سرمایه	اجتماعی	مبتنی	بر	
اجرای	موفق	برنامه	پیشنهادی	خود	بهره	مند	شوند	که	موفقیت	یک	برنامه	و	شتاب	

بخشیدن	به	پیشرفت	اجتماعی	دستاورد	مهم	آن	می	باشد.	
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بنده	به	عنوان	خدمت	گزار	مردم	شریف،	فهیم	و	بزرگوار	ایران	و	با	تکیه	بر	تجارب	
مدیریتی	و	اجرائی	از	سطح	کارشناسی	و	مهندسی	طراحی	تا	سطوح	عالی	مدیریت	
کشور	 به	عنوان	معاون	رئیس	جمهور،	معاون	وزیر،	استاندار	در	استانهای	بزرگ	
و	مجری	و	بنیانگذار	چندین	طرح	عمرانی،	اقتصادی	و	فرهنگی	با	هم	میهنان	
که	با	تمام	وجود	و	با	توکل	به	 عزیز	پیمان	و	عهد	برای	ادای	مسئولیت	می	بندم	
خداوند	متعال	به		اجرای	برنامه	پیشنهادی	اقدام	نمایم	و	با	صداقت	و	شفافیت	
ایران	متعهد	باشم.	این	میثاق	 بزرگوار	 به	پاسخگوئی	در	پیشگاه	مردم	عزیز	و	
کوشش	 و	اعتقاد	راسخ	به	درک	و	شعور	باالی	مردم	شریف	ایران،	پایه	تالش	و	
این	جانب	خواهد	بود	و	با	کمک	شما	مردم	بزرگوار	قادر	خواهیم	بود	امید	اجتماعی	
به	آینده	روشن	در	سرزمین	خود	ایجاد	و	نشاط	و	سرزندگی	و	اعتماد	اجتماعی	را	بر	

جامعه	مسلط	کنیم	و	براساس	آن	زندگی	برازنده	ایرانی	را	شکل	بدهیم.

محسن مهرعلیزاده
اردیبهشت	1400
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1-مقدمه

مبنای	تدوین	برنامه	4	ساله	برای	دوره	ریاست	جمهوری	در	سال	های	1400-4 
الگوی	حکمرانی	اقتصاد اجتماعی	است.	برنامه	پیشنهادی	یک	سند	ملی	است	
که	با	چشم	انداز	روشن	از	آینده	و	براساس	ماموریت	مشخص	رئیس	جمهور	دارای	
که	براساس	آن	ها	راهبردها	و	سپس	اقدامات	 کالن	است	 اهداف	و	سیاست	های	

ملی	تعریف	و	مشخص	شده	است.
کشور	 از	تحوالت	در	جهان	و	 سیاست	ها	و	راهبردها	معموال"	بر	پایه	یک	دورنما	
رسیدن	 و	 می	سازد	 منعکس	 را	 جامعه	 تحوالت	 افق	 چشم	انداز	 و	 است	 استوار	
تدوین	 صنعتی	 کشورهای	 در	 دارد.	 الزم	 را	 طوالنی	 مسیر	 افق،	 در	 سرمنزل	 به	
چشم	انداز	در	دوران	بعد	از	جنگ	جهانی	دوم	صورت	پذیرفت	و	برخی	ممالک	
در	طراحی	راهبردها	و	اجرای	اقدامات	بسیار	موفق	بودند	و	در	یک	دوره	چند	دهه	

دستاوردهای	مشخصی	داشتند.
تجربــه	بازســازی	آلمــان	و	ژاپــن	در	دوران	بعــد	از	جنــگ	جهانــی	دوم	و	نیــز	تجربــه	
کــه	راهبردهــای	معیــن	 چیــن	از	ســال	1978	بــه	بعــد	نمونه	هــای	تاریخــی	هســتند	
بــر	اســاس	چشــم	انداز	مشــخص	تدویــن	و	بــه	مرحلــه	اجــرا	در	آوردنــد	و	دوره	زمانــی	
مســیر	توســعه	و	رســیدن	بــه	دورنمــای	تنظیــم	شــده	را	در	مــدت	چندیــن	دهــه	
بــه	انجــام	رســاندند.	جمهــوری	فــدرال	آلمــان	در	مــدت	چهــار	دهــه	مشــکالت	
ــه	یــک	آلمــان	 کامــل	مرتفــع	نمــود	و	ب ــی	دوم	رابه	طــور	 دوران	بعــد	از	جنــگ	جهان
متحــد	تبدیــل	شــد	و	در	حــال	حاضــر	قدرتمندتریــن	اقتصــاد	اروپــا	بشــمار	می	آیــد.	
چشــم	انداز	آلمــان	متحــد	و	یکپارچــه	و	پیشــران	اتحادیــه	اروپــا	افــق	توســعه	آن	
کشــور	بــود.	ژاپــن	نیــز	در	مــدت	چهــار	دهــه	بــه	یکــی	از	اقتصادهــای	مهــم	و	مقتــدر	
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کمتــر	 کشــور	چیــن	در	یــک	دوره	چهــار	دهــه	از	یــک	مملکــت	 جهــان	تبدیــل	شــد.	
کــرد. توســعه	یافتــه	بــه	دومیــن	قــدرت	اقتصــادی	جهــان	ارتقــا	پیــدا	

تهدیدهــا،	 از	 واقع	بینانــه	 تحلیــل	 پایــه	 بــر	 و	درســت	 روشــن	 تعریــف	چشــم	انداز	
فرصت	هــا،	نقــاط	قــوت	و	ضعــف	یــک	ملــت	اســتوار	می	شــود	و	تحقــق	آن	حداقــل	دو	
یــا	ســه	دهــه	زمــان	الزم	دارد.	گرچــه	تعریــف	دقیــق	چشــم	انداز	الزم	اســت	ولــی	تدوین	
سیاســت	ها	و	راهبردهــای	منســجم	و	مبتنــی	بــر	یــک	نظریــه	قابل	اتکا	و	معتبر	شــرط	
کافــی	بــرای	رســیدن	بــه	افــق	دورنمــای	تعریــف	شــده	اســت.	در	آلمــان،	ژاپــن	و	چیــن	
سیاســت	ها	بــرای	یــک	آقتصــاد	مبتنــی	بــر	رقابــت	و	پشــتیبانی	از	بخــش	خصوصــی	
کارآمد	و	کارآفرین	تنظیم	شــد،	راهبردهای	اجتماعی	برای	توانمندســازی	انســان	ها	
و	خانوارهــا،	توســعه	عدالــت	اجتماعــی	و	مبــاره	بــا	فقر	و	فســاد	در	اولویت	قــرار	گرفت	و	
سیاســت	خارجــی	هــر	ســه	کشــور	براســاس	گفتگــو،	تعامل،	همــکاری،	تنظیــم	روابط	
ــازی	در	عرصــه	بین	المللــی	و	گســترش	ارتباطــات	بنیان	گــذاری	 ــر	مبنــای	قواعــد	ب ب
شــد.	بــه	ایــن	ترتیــب،	مشــاهده	می	شــود	کــه	مــدل	حکمرانــی	در	هــر	ســه	کشــور	مــورد	

بحــث	بــر	شــالوده	اقتصــاد	بــازار	اجتماعــی	اســتوار	بــوده	اســت.	
اجــرای	سیاســت	ها	و	پیگیــری	راهبردهــای	مشــخص	حداقــل	در	یــک	دوره	زمانــی	
یــک	یــا	دو	دهــه	ممکــن	اســت	ولــی	دوره	زمانــی	مســئولیت	یــک	رئیــس	جمهــور	یــا	
ــه	افــق	مــورد	نظــر	در	دوره	محــدود	 ــا	8	ســال	اســت	و	رســیدن	ب نخســت	وزیــر	4	ی
و	 بایســتی	سیاســت	ها	 بنابرایــن،	 اســت.	 بســیار	دشــوار	 نباشــد	 گــر	غیرممکــن	 ا
ــی	برگزیــده	 ــر	یــک	نقشــه	راه	باشــد	و	هــر	یــک	از	مدیــران	عال راهبردهــای	مبتنــی	ب
کنــد	و	مدیــر	بعــدی	مســیر	 در	دوره	مســئولیت	خــود	قســمتی	از	نقشــه	راه	را	پیــاده	
را	از	نقطــه	مقصــد	مدیــر	قبلــی	و	طبــق	نقشــه	راه	آغــاز	نمایــد.	بــه	ایــن	ترتیــب،	یــک	
نامــزد	رئیــس	جمهــور	بایــد	محدوده	و	قلمرو	ســفر	خود	را	درســت	و	براســاس	تحلیل	
ــف	و	طبــق	آن	پیمایــش	را	 ــن	راهکارهــای	مناســب	تعری وضعیــت	موجــود	و	تدوی
گــذار	نمایــد	تــا	 شــروع	کنــد	و	ســرانجام	ادامــه	مســیر	را	بــه	مســئول	منتخــب	بعــدی	وا

گــردد. نیــل	بــه	افــق	چشــم	انداز	ممکــن	
ــد	سیاســت	ها،	راهبردهــا	و	برنامــه	اجرایــی	خــود	 یــک	رئیــس	جمهــور	منتخــب	بای
بــرای	پیمایــش	مســیر	را	بطــور	روشــن،	شــفاف	و	معیــن	تعریــف	نمایــد	و	قبــل	از	
گاهــی	مــردم	برســاند.	جامعــه	و	مــردم	انتظــار	دارنــد	مســئله	و	برنامــه	 انتخابــات	بــه	آ
حــل	آن	درســت،	شــفاف	و	صادقانــه	در	برنامه	پیشــنهادی	یــک	نامزد	رئیس	جمهور	
انعــکاس	پیــدا	کنــد	و	معیــار	ســنجش	تحقــق	برنامه	مشــخص	و	قابل	ارزیابی	باشــد.	
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ــات	ریاســت	جمهــوری	یــک	اقــدام	هوشــمند،	اعتمــاد	 چنیــن	برخــوردی	در	انتخاب
برانگیــز	و	مشــارکت	جویانه	اســت	و	رئیــس	جمهــور	را	در	مقابــل	مــردم	پاســخگو	
می	کنــد.	مســئولیت	پذیری	و	پاســخگویی	بــه	مــردم،	فرصت	هــای	بســیار	مهــم	
را	بــرای	یــک	رئیــس	جمهــور	برگزیــده	بوجــود	مــی	آورد	و	پشــتیبانی	اجتماعــی	مــردم	
کــه	تضمینــی	خواهــد	بــود	بــرای	موفقیــت	 از	برنامــه	رئیــس	جمهــور	شــکل	می	گیــرد	

اجــرای	یــک	برنامــه.
که	از	ســـوی	برخی	 نقطـــه	مقابـــل	رفتـــار	مســـئوالنه	برخـــورد	عوام	گرایانه	اســـت	
نامزدهـــای	انتخاباتـــی	بصورت	شـــعار	بـــرای	تحریک	احساســـات	مـــردم	اعالم	
کـــه	بنیـــان	چنین	رفتـــاری	عـــدم	بـــاور	و	اعتمـــاد	نامـــزد	انتخاباتی	به	 می	شـــود	
کســـب	رای	انتخاباتـــی	مـــردم	براســـاس	 گاهـــی	مـــردم	اســـت.	 شـــعور،	خـــرد	و	آ
شـــعارهای	بـــدون	پشـــتوانه	یـــک	اقـــدام	در	خـــالف	جهـــت	مســـئولیت	پذیری	
اســـت.	عدم	ارایه	برنامه	صریح	و	مشـــخص	نبودن	معیار	ســـنجش	توفیق	یک	
برنامـــه	رئیـــس	جمهور	و	تنها	تحریک	احساســـات	یا	توزیع	منابع	محدود	کشـــور	
کـــه	پیگیری	 بـــدون	منطـــق	و	عقالنیت	اقتصادی	و	سیاســـی	نشـــان	از	آن	دارد	
شـــعارهای	ارایـــه	شـــده	می	توانـــد	وضعیـــت	زندگـــی	را	دشـــوار	ســـازد،	مشـــکالت	
کشـــور	را	از	مســـیر	توســـعه	 بزرگی	را	در	زندگی	شـــخصی	و	اجتماعی	بوجود	آورد	و	

کند. منحـــرف	 پایدار	
کنــون	و	اخــذ	رای	انتخاباتــی	مــردم	 کشــور	از	ســال	1384	تــا	 رویدادهــای	سیاســی	
براســاس	شــعار	مبتنــی	بــر	ســطحی	نگری	و	سوءاســتفاده	از	ناهنجاریهــای	شــکل	
گرفتــه	و	شــکاف	های	اجتماعــی	بصــورت	یــک	رونــد	در	انتخابــات	ریاســت	جمهوری	
پدیــدار	گشــته	اســت.	شــعار	رئیــس	جمهــور	منتحــب	در	ســال	1384	بــر	پایــه	تحریک	
کــه	بــه	دلیــل	 مــردم	نســبت	بــه	اشــرافی	گری	بــدون	ارایــه	یــک	برنامــه	مشــخص	یــود	
اخــذ	رای	براســاس	شــعارهای	بــدون	پایــه،	دولــت	دهــم	مجموعــه	اقتصــادی	بــا	نرخ	
گســترده	 کاهــش	ارزش	پــول	ملــی	بــه	یــک	ســوم،	تحریم	هــای	 تــورم	بیــش	از	%45،	
بین	المللــی	و	بــا	تلفــات	وســیع	منابــع	اقتصــادی	را	تحویــل	داد.	در	دوره	1384-92 
فســاد	ســازمان	یافتــه	در	جامعــه	شــکل	گرفــت	و	گســترش	یافــت.	ابعــاد	اشــرافی	گری	
کــرد	و	جامعــه	را	بــا	شــکاف	ها	و	گســل	های	 بــه	حــد	غیرقابــل	تحمــل	افزایــش	پیــدا	
اجتماعــی	بســیار	پیچیــده	رهــا	نمــود.	دولــت	یازدهــم	در	ســال	1392	بایســتی	تمــام	
ــردن	از	هم	گســیختگی	اقتصــادی	و	اجتماعــی	 ک ــر	محــدود	 ــالش	خــود	را	ب ــرو	و	ت نی

ناشــی	از	عملکــرد	دولــت	قبلــی	متمرکــز	می	کــرد.
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کاهش	تنش	های	 کرد	و	بر	 کار	خود	را	شروع	 دولت	یازدهم	با	شعار	تدبیر	و	امید	
بین	المللی	و	رفع	تحریم	های	اقتصادی	و	سیاسی	تالش	نمود.	ولی	اقدامات	الزم	
به	 را	 فساد	 با	 مقابله	 و	 ناکارآمدی	 با	 مبارزه	 کشور،	 اقتصادی	 بنیه	 تقویت	 برای	
فراموشی	سپرد	و	امور	مدیریت	را	تنها	در	اختیار	افراد	شناخته	شده	موجود	در	چرخش	
کارآمد	سازی	مدیریت	را	در	عمل	اجتماعی	 مدیریت	قرار	داد	و	تقویت	اجتماعی	و	
مشکالت	 با	 اقتصاد	 یک	 	1400 سال	 در	 بنابراین،	 نمود.	 خارج	 خود	 برنامه	 از	
را	می	خواهد	 عظیم،	نرخ	تورم	باالی	48%،	پول	ملی	به	شدت	تضعیف	شده	
به	رئیس	جمهور	بعدی	تحویل		دهد.	عملکرد	دولت	در	دوره	99-1392	سبب	
کار	دولت	یازدهم	به	میزان	 شد	قدرت	خرید	خانوار	متوسط	نسبت	به	آغاز	شروع	
کار	جوان	 کم	شود،	بیش	از	25%	نیروی	 کاهش	یابد،	رکود	بر	اقتصاد	حا 	%34
)در	بازه	سنی	24-15	سال(	بیکار	باشند،	امید	اجتماعی	به	حداقل	سطح	خود	
اجتماع	 و	 اقتصاد	 بر	 را	 مضاعفی	 فشار	 همچنان	 ظالمانه	 تحریم	های	 و	 برسد	

تحمیل	نماید.
پیامدهــای	اقدامــات	دولت	هــای	نهــم	تــا	دوازدهــم	ناشــی	از	تاکیــد	بــر	شــعار	بــه	
گاهــی	اجتماعــی	بــرای	 جــای	شــعور	مــردم،	تحریــک	احساســات	بــه	عــوض	ارتقــای	آ
انتخــاب	مســیر	درســت	توســعه	پایــدار،	اقدامــات	ســطحی	و	عوام	گرایانــه	و	نداشــتن	
مبانــی	علمــی	بــرای	یــک	برنامــه	و	فقــدان	برنامــه	منســجم	بــوده	اســت.	ایــن	تجربــه	
کــه	در	پــی	شــعارهای	بی	پایــه،	بی	اعتمــادی	بــر	جامعــه	 تاریخــی	حکایــت	از	آن	دارد	
کــه	اعتمــاد	اجتماعــی	بیــن	دولــت	و	ملــت	را	تحلیــل	داده	و	بــر	تنــش	و	 حاکــم	شــده	

ســرخوردگی	در	جامعــه	افــزوده	اســت.
از	 تـا	یـک	بخـش	 باشـد	 بایـد	مسـئله	محـور	 رئیـس	جمهـور	 نامـزدی	یـک	 برنامـه	
مجموعـه	چالش	هـای	کشـور	را	حـل	نمایـد	و	راه	را	بـرای	نیل	به	افق	دورنمای	مسـیر	
همـوار	سـازد.	از	اینـرو،	الزم	اسـت	برنامـه	رئیـس	جمهـور	شـفاف،	روشـن،	مشـخص،	
قابل	ارزیابی	باشـد	و	این	در	تناقض	با	شـعارهای	عوام	گرایانه	و	تحریک	احساسـات	

ظاهـری	جهـت	اخـذ	رای	اسـت.	
ــوار	در	نوشــتار	حاضــر	 ــردم	بزرگ ــزار	م ــوان	خدمت	گ ــب	به	عن ــه	این	جان ک ــه	ای	 برنام
کارآمــد	و	تجربــه	شــده	اقتصــاد اجتماعــی	و	مبتنــی	 تقدیــم	می	کنــم	براســاس	مــدل	
بــر	چشــم	انداز	روشــن	و	سیاســت	های	مشــخص	و	راهبــرد	معیــن	اســت	و	اقداماتــی	
کــه	بایــد	در	4	ســال	دوره	ریاســت	جمهــوری	بــه	اجــرا	در	می	آیــد	موضوع	محــوری	آن	
حــل	مشــکالت	روزمــره	مــردم	و	همزمــان	همــوار	ســاختن	مســیر	بــرای	ایجــاد	تحــول	
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در	ســاختار		اقتصــاد	و	جامعــه	ایــران	و	اســتقرار	شــرایط	الزم	بــرای		ایجــاد	زندگــی	
کشــور	وایجــاد	اعتمــاد	 برازنــده	ایرانــی	و	تحــول	بنیانــی	در	نظــام	مدیریــت	اجرایــی	

بیــن	مــردم	و	دولــت	می	باشــد.
برنامــه	حاضــر	بــه	نحــوی	تنظیــم	شــده	اســت	کــه	خــود	الگویــی	بــرای	تحول	ســازنده	
در	فرآینــد	مبــارزه	اجتماعــی	و	ســازنده	ظاهر	شــود	و	فرد	منتخــب	دارای	صالحیت	و	با	
تجربــه	و	اقتــدار	مدیریتــی	و	تحــت	نظــارت	مــردم	و	پاســخگو	باشــد.	بــه	ایــن	ترتیــب،	
برنامــه	انتخاباتــی	این	جانــب	بــه	صورتــی	تنظیــم	شــده	اســت	تــا	ســطح	انتظــارات	
عقالنــی	مــردم	از	نامزدهــای	انتخاباتــی	را	ارتقــا	دهــد	و	نامزدهــای	ریاســت	جمهــوری	
کننــد	و	 گــذر	 کنــد	تــا	از	مرحلــه	شــعارهای	بــدون	پایــه	و	ســطحی	 را	مکلــف	و	مجبــور	
گاهــی	مــردم	شــریف	و	بزرگــوار	ایــران	باشــند	و	آن	را	مبنــای	حرکــت	 متکــی	بــر	شــعور	و	آ
گاه	و	با	ســطح	شــعور	باال	هســتند	و	ترجیح	 خــود	قــرار	دهنــد.	زیــرا	مــردم	بزرگــوار	ایران	آ

گاهــی	و	شــعور	ملــت	بــزرگ	ایــران	احتــرام	گذاشــته	شــود. می	دهنــد	بــه	درک،	آ
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کنونی 2-فرصت ها و تهديدها در وضعیت 

کهـــن	خـــود	دارای	نقـــاط	قـــوت	و	ضعف	 ســـرزمین	ایـــران	بـــا	تاریـــخ	و	فرهنـــگ	
کشـــور	تاثیر	 اســـت	و	تهدیدهـــا	و	اســـتفاده	از	فرصت	های	قابل	توجه	بر	توســـعه	
می	گذارنـــد.	مجموعـــه	نقـــاط	قوت،	ضعـــف،	فرصت	هـــا	و	تهدیدهـــا	را	می	توان	

بـــه	ترتیب	زیر	برشـــمرد:

نقاط قوت

نیروی	انسانی	جوان	و	تحصیل	کرده	و	توانمند	 

گازطبیعــی،	معــادن	و	برخــورداری	از		  حجــم	قابــل	توجــه	منابــع	نفــت،	
پتانســیل	بــاالی	منابــع	انــرژی	تجدیدپذیــر

تاریـــخ	و	تمـــدن	کهن	با	فرهنگ	واالی	مبتنی	بر	منشـــور	حقوق	بشـــر		 
اسالمی	 تمدن	 و	

موقعیت	جغرافیایی	مناسب	و	چهارراه	تبادالت	انرژی،	کاال،	خدمات		 
در	آسیای	غربی	
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ــای	ســیاه،		  ــی،	دری ــادالت	بیــن	آســیای	میان نقطــه	اتصــال	شــبکه	مب
خاورمیانــه	و	آســیای	شــرقی

توانمندی	اجتماعـــی	و	قدرت	بازدارندگی	برای	دفـــاع	از	منافع	ملی		 
و	سرزمین

نقاط ضعف

عدم	ثبات	اقتصادی	و	به	تحلیل	رفتن	منابع	اقتصادی	کشور	 

گسـترش	ناامیدی	اجتماعی	به	دلیل	رکود	اقتصادی	و	آسـیب	پذیری		 
اعتمـاد	بیـن	مردم	و	حاکمیت	و	دولت

گاز	و	منابــع	پایان	پذیــر	و		  وابســتگی	اقتصــاد	بــه	تــک	محصــول	نفــت	و	
آســیب	پدیری	از	تحــوالت	در	بخــش	انــرژی	جهــان

رونــد	فزآینــده	مصــرف	منابــع،	انــرژی،	آب	و	کاالهــا	و	عــدم	تعــادل	بیــن		 
عرضــه	و	تقاضا

ســهم	بــاالی	بــی	کاری	در	ترکیــب	نیــروی	فعــال	جامعــه	و	گســترش	فقر		 
و	شــکاف	بیــن	گروه	هــای	اجتماعــی

انحصــار	دولتــی	و	شــبه	دولتی	بــر	بازارهــای	اقتصــاد	و	ســهم	انــدک		 
بخــش	خصوصــی	در	بــازار

تـــداوم	کســـری	بودجه	دولت،	محدود	شـــدن	منابـــع	درآمدی	دولت		 
و	نرخ	تـــورم	باال

بــه	خطــر	اقتــادن	پایــداری	رشــد	اقتصــادی	بــه	دلیــل	تخریــب	فزاینــده		 
منابــع	آب،	انــرژی	و	محیط	زیســت
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بــازده	پاییــن	تولیــد	و	تخریــب	رو	به	رشــد	منابع	انرژی،	آب	و	گســترش		 
آلودگی	محیط	زیســت

سطح	پایین	کارایی	اقتصاد	و	بهره	وری	کار	و	سرمایه	 
 

فرصت ها

امــکان	احیــای	منابــع	تخریــب	شــده	و	افزایــش	بــازده	تولیــد	و	ارتقــای		 
بهــره	وری	عوامــل

توســـعه	تـــوان	رقابـــت	اقتصاد	ملی	به	دلیل	مزیت	نســـبی	کشـــور	در		 
زمینه	انرژی

کار	بودن	نیروی	جوان	کشور	در	زمینه	های	دانش	بنیان	  آماده	به	

کارآمــد	انــرژی	بــه	دلیــل	مزیت	هــای	نســبی	و		  توســعه	فناوري	هــای	
دانش	آموختــگان از	 برخــورداری	

بــا	چالش	هــای		  مشــارکت	در	تالش	هــای	بین	المللــی	بــرای	مقابلــه	
ــرات	اقلیمــی ــا	تغیی مرتبــط	ب

تهديدها

کاهــش	درآمــد		  محــدود	شــدن	بــازار	منابــع	انــرژی	هیدروکربــوری	و	
انــرژی صــادرات	

کاهش	توان	رقابت	اقتصاد	و	سرعت		  کارآمدی	مدیریت	و	 گسترش	نا
باالی	تخریب	منابع

کارآمد	و		  محدودیت	دسترسی	به	منابع	مالی	بین	المللی	و	فناوری	
با	بازده	باال
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گسترده	شدن	فساد	سازمان	یافته	در	اقتصاد	و	جامعه	 

چالش	هـــای	سیاســـی	بین	المللـــی	و	عـــدم	امـــکان	اســـتفاده	از	ثمـــره		 
بین	المللـــی هم	کاری	هـــای	 هم	افزایـــی	

مقاومت	انحصار	دولتی		و	شبه	خصوصی	در	برابر	تحول	ساختاری	در		 
اقتصاد	و	افزایش	کارایی	

تشدید	آلودگی	محیط	زیست	)آب،	هوا،	خاک(	ناشی	از	تولید	و	تبدیل		 
حامل	های	انرژی	

کــه	توســعه	 	ارزیابــی	فرصت	هــا	و	تهدیدهــای	اقتصــاد	و	جامعــه	حاکــی	از	آن	اســت	
اقتصــادی	و	اجتماعــی	بــا	مخاطــرات	جــدی	همــراه	اســت	و	از	طــرف	دیگــر	توســعه	
اقتصــادی	بــا	محدودیت	هــای	اقتصــادی،	فنــی	و	زیســت	محیطی	مواجه	می	باشــد.	
مقابلــه	بــا	چالش	هــای	بــزرگ	جامعــه	موضــوع	رفــع	تنگناهــا	و	ســامان	دهی	بــه	
کاربرد	 توســعه	پایدار	و	گســترش	فعالیت	های	بهینه	ســازی	منابع	و	محیط	زیســت	و	
کشــور	را	 کارآمــد	انــرژی	و	محیط	زیســت	و	نوســازی	زیرســاخت	های	 فناوري	هــای	

ضــروری	می	نمایــد.
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3-چشم انداز مطالبات ملت بزرگ ايران

گذشــته	همــواره	بــرای	توســعه	پایــدار	جامعــه،	 ملــت	ایــران	در	یــک	صــد	ســال	
کهــن	و	 شــکل	گیری	زندگــی	متعالــی	و	شایســته	مــردم	ایــران	بــا	ســابقه	تمدنــی	
اعتقــاد	راســخ	بــر	عدالــت	اجتماعــی	مبتنــی	بــر	آموزه	هــای	دیــن	اســالم،	تحقــق	
حقــوق	بشــر،	آزادی	و	اســتقالل	مبــارزه	نمــوده		اســت.	محتــوی	مبــارزات	و	ســمت	
کــه	بطــور	 و	ســوی	حرکــت	مــردم	چشــم	انداز	مطالبــات	مــردم	را	نشــان	می	دهــد	

خالصــه	بــه	ترتیــب	زیــر	جمع	بنــدی	می	شــود.

الـــف-	تحقـــق	زندگـــی	شـــرافت	مندانه	و	شایســـته	مـــردم	ایـــران	مبتنی	بر
کرامت	انسانی

ب-	ایجاد	جامعه	ای	مبتنی	بر	عدالت	اجتماعی	و	فرصت	های	مشارکت
	یکسان	در	امور	جامعه	برای	همه	ایرانیان

پ-	ایجاد	جامعه	ای	حافظ	حقوق	مادی	و	معنوی	شهروندان،	آزادی
	اندیشه،	اجتماعی	و	سیاسی

ت- ایجاد	جامعه	ای	نوآور،	خالق،	مبتکر	و	دارای	فرهنگ	باال،	امنیت	
داخلـــی	و	خارجـــی	پایـــدار،	یکپارچگـــی	همـــه	اقـــوام	ایرانـــی	تـــوام	با	

احتـــرام	متقابـــل	بیـــن	همـــه	اقـــوام	و	آحـــاد	جامعه



25

تعامــالت در	 قدرتمنــد	 جایــگاه	 بــا	 توانمنــد	 و	 مســتقل	 ث-جامعــه	ای	
بین	المللــی	در	همــه	ابعــاد	اقتصــادی،	اجتماعــی،	فرهنگــی	و	سیاســی	
و	پیش	بــرد	همــکاری	بــا	کشــورهای	جهــان	براســاس	عــزت،	حکمــت،	

مصلحــت	و	احتــرام	متقابــل

ج- احتــرام	بــه	حقــوق	همــه	ملــل	جهــان	و	مشــارکت	در	تالش	هــای	جامعــه
	بشری	برای	توسعه	پایدار،	صلح،	ثبات	و	زندگی	شایسته	انسان	ها
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4-ماموريت دولت براساس مطالبات جامعه

مردم	ایران	در	تاریخ	چندین	صد	سـال	خود	انواع	دولت	ها	به	شـکل	های	مختلف	
را	ایجـاد	کردنـد	و	هـر	کـدام	از	دولت	هـا	در	جامعـه	ایران	نقشـی	را	ایفـا	نمودند	که	در	
تاریـخ	از	آن	هـا	بـه	نیکـی	یا	دولت	نامناسـب	یاد	می	شـود.	براسـاس	تجربـه	تاریخی	

ماموریـت	مـورد	انتظـار	جامعـه	از	دولت	به	ترتیب	زیرجمع	بندی	می	شـود.

الف-	حافظ	منافع	ملی،	امنیت	داخلی	و	بین	المللی،	نگهبان	حریم	خصوصی	افراد
	حقیقی	و	حقوقی

کثر	 کارآمد	مبتنی	بر	حکمرانی	خوب	براساس	حدا ب-	دولت	مقتدر	با	مدیریت	
مشـــارکت	مـــردم	در	امور	جامعه	و	توســـعه	دهنده	عدالـــت	اجتماعی	مبنی	بر	

ایجاد	فرصت	های	یکســـان	بـــرای	آحاد	جامعه

پ - حافــظ	حقــوق	بشــر،	نگهبــان	حقــوق	اقتصــادی،	اجتماعــی،	فرهنگــی
	و	سیاسی	مردم	و	پاسخگویی	در	پیشگاه	مردم

ت- تسهیل	کننده	مشارکت	اقتصادی،	اجتماعی	و	سیاسی	مردم	در	سرنوشت	جامعه

ث-	توسعه	دهنده	شفافیت	و	جلوگیری	از	هرگونه	فساد	و	رانت	های	اقتصادی،	
سیاسی،	خانوادگی	و	اطالعات
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5-سیاست های مورد انتظار مردم

کالن	مــورد	انتظــار	مــردم	ایــران	براســاس	ارزیابــی	مطالبــات	مــردم،	 سیاســت	های	
کنونــی	و	بــرای	مقابلــه	بــا	چالش	هــای	 تهدیدهــا	و	فرصت	هــای	جامعــه	در	شــرایط	
کالن	 اساســی	و	بنــا	بــر	تجربــه	جهانــی	در	مقابلــه	بــا	چالش	هــا	تنظیــم	و	اهــداف	

دولــت	بــه	ترتیــب	زیــر	جمع	بنــدی	شــده	اســت.

سیاست های کالن

الف-	توسعه	فعالیت	بخش	خصوصی	دراقتصاد	در	چارچوب	بازار	رقابتی	
و	خروج	دولت	از	امور	اجرایی	اقتصادی	و	اجتماعی

ب-	توسعه	انسانی	به	عنوان	عامل	اصلی	ایجاد	مزیت	رقابتی	و	پیش	برنده
توسعه	پایدار	جامعه

کیــد	بــر	حفــظ	نقــش	 پ- اولویت	دهــی	بــه	بخــش	غیردولتــی	در	اجــرا	بــا	تا
سیاست	گذاری	و	نظارتی	دولت	برای	بیشینه	سازی	منافع	اجتماعی	و	

کمینه	سازی	هزینه	های	بیرونی	و	اجتماعی

ت-	قانون	مــداری	و	قانون	گرایــی	و	تفکیــک	نقــش	و	متولیــان	حوزه	هــای
اجرایی	و	تقویت	سیاست	گذاری،	نظارت	حاکمیتی	و	گسترش	نظارت	

اجتماعی	بر	امور	جامعه
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کثــر	بهره	بــرداری	از	ســاز	و	کارهــای	بــازار	رقابتــی،	الگوهــای	اقتصاد	 ث-	حدا
سبز	و	ایجاد	موانع	بر	شکل	گیری	انحصارات

ج-	توســعه	دیپلماســی فعال	در	جهت	حفظ	و	بســط	منافع	ملی،	گســترش
گفتگو	و	بهره	برداری	از	امکانات	بین	المللی	برای	شتاب	دهی	 تعامل	و	

به	توسعه	پایدار	جامعه	

اهداف کالن
کالن	بــه	ترتیــب	 اهــداف	براســاس	بیانیــه	ماموریــت	و	پیگیــری	سیاســت	های	
کیفــی	تحقــق	وضعیــت	 کمــی	تعریــف	می	شــود.	اهــداف	 کیفــی	و	 در	دو	بخــش	
کمــی	دســتیابی	 مشــخص	در	راســتای	چشــم	انداز	را	منعکــس	می	ســازد	و	اهــداف	
بــه	وضعیت	هــای		مرحلــه	ای	در	افــق	چهــار	ســاله	در	فرآینــد	حرکــت	بــه	ســوی	

می	دهــد.		 بازتــاب	 را	 چشــم	انداز	

الف- اهداف کالن کیفی

تدوین	نقشه	راه	توسعه	پایدار	جامعه	 

طراحی	گام	ها	و	مراحل	براساس	نقشه	راه	 

سـازماندهی	حکمرانـی	خـوب	و	مقتـدر	و	حافظ	منافع	ملی	کشـور		 
و	بـرای	ارتقـای	سـطح	زندگـی	مـردم	ایـران	و	حراسـت	از	حقـوق	

اقتصـادی،	اجتماعـی،	فرهنگـی	و	سیاسـی	مـردم

توسعه	بستر	الزم	برای	مشارکت	وسیع	مردم	در	امور	جامعه	 

گیر	نوآوری	بر	اساس	فعالیت	و	ابتکارهای	افراد		  سازماندهی	نظام	فرا
حقیقی	و	حقوقی

شکل	دهی	مناسب	به	دیپلماسی	فعال	برای	حفاظت	از	منافع	ملی،		 
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گسترش	اقتدار	ملی،	مشارکت	در	تالش	های	بین	المللی	برای	مقابله	
با	چالش	های	جامعه	بشری	و	ارتقای	جایگاه	ایران	در	جامعه	جهانی

بازار		  ایجاد	 طریق	 از	 اقتصاد	 در	 خصوصی	 بخش	 نقش	 افزایش	
کشور رقابتی	و	جلوگیری	از	شکل	گیری	هرگونه	انحصار	در	اقتصاد	

کمی در دوره 4 ساله رياست جمهوری کالن  ب- اهداف 

کارایــی	و		  دگرگونــی	ســاختار	بودجــه	و	هزینه	کــرد	دولــت	براســاس	
کارآمــد	منابــع	و	هزینه	کــرد	و	محــدود	نمــودن	درآمــد	 تخصیــص	

دولــت	بــه	درآمدهــای	مالیاتــی

کاهــش	وابســتگی	بودجــه	دولــت	بــه	درآمدهــای	نفتــی	بــه	صفــر		 
در	پایــان	دولــت

کاهــش		  راســتای	 در	 انــرژی	 یارانــه	 هدفمندســازی	 اجــرای	
کاهــش	 و	 بهــره	وری	 ارتقــای	 دولــت،	 بــه	 اقتصــاد	 وابســتگی	
یارانه	هــای	انــرژی	بــه	40%	آن	در	ســال	1400	در	دوره	چهــار	ســاله	
کشــاورزی	 بــا	اولویــت	صنایــع	به	شــدت	انرژی	بــر،	ســایر	صنایــع،	

و	حمــل	ونقــل

کاهــش	یارانــه	انــرژی	خــارج		  کل	منایــع	حاصــل	از	 تخصیــص	
بخــش	 طریــق	 از	 ســرمایه	گذاری	 امــر	 بــه	 دولــت	 بودجــه	 از	
ســطح	 ارتقــای	 و	 مــردم	 خریــد	 قــدرت	 افزایــش	 خصوصــی،	

اقتصــاد کل	 بهــره	وری	

افزایــش	ســرمایه	گذاری	از	طریــق	بخــش	خصوصــی	در	اقتصــاد		 
بطــور	متوســط	بــه	میــزان	30%	در	ســال	در	دوره	4	ســاله

کاهش	نقش	دولت	در	اقتصاد	به	کمتر	از	%30		 
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کاهــش	نــرخ	تــورم	بــه	یــک	رقــم	در	طــول	ســه	ســال	اول	دولــت	و		 
پایــدار	نمــودن	آن	در	دوره	دولــت	ســیزدهم

افزایــش	درآمــد	واقعــی	30%	خانوارهــای	ضعیــف	جامعــه	)ســه		 
دهــک	پاییــن	جامعــه(

پوشــش	کامــل	هزینه	هــای	بهداشــت	و	آمــوزش	50%	خانوارهــای		 
جامعــه	)5	دهــک	پاییــن	جامعه(	

فاقــد		  خانوارهــای	 	%60 بــرای	 مســکن	 ارزان	 تســهیالت	 ارایــه	
مســکن	مناســب	)6	دهــک	پاییــن	جامعــه(	بــه	میــزان	2026 

هــزار	میلیــارد	ریــال	)معــادل	8/1	میلیــارد	یــورو(

ایجــاد	شــغل	جدیــد	بــه	میــزان	حداقــل	1/8	میلیــون	نفــر	تــا	پایــان		 
دوره	ریاســت	جمهــوری

ایجــاد	رونــق	اقتصــادی	و	دســتیابی	بــه	رشــد	متوســط	حداقل	%6		 
در	ســال	در	دوره	4	ســاله
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کلی و اقدامات دولت در دوره 4 سال 6-راهبردهای 

کمــی	 کیفــی	و	 کلــی	دولــت	بــرای	اجــرای	سیاســت	ها	و	تحقــق	اهــداف	 راهبردهــای	
اقتصــاد	بــه	ترتیــب	زیــر	اســت.

6-1-کارآمد نمودن مديريت دولتی
تخصیــص	بودجــه	به	دســتگاه های	دولتی	براســاس	کارایــی	و	ارزیابی	دقیق	
کمــی،	 کیفــی	و	 عملکردهــای	دســتگاه های	دولتــی	طبــق	شــاخص های	
شفاف	ســازی	عملکــرد	دســتگاه	های	دولتــی،	تســهیل	دسترســی	عمــوم	بــه	
اطالعــات	در	مــورد	عملکــرد	بودجــه	عمومــی	براســاس	شــاخص	های	عملکرد	
دســتگاه	های	دولتــی	و	عمومــی	و	پشــتیبانی	از	نظــارت	اجتماعــی	بــر	عملکــرد	
بودجــه	مهمتریــن	روش	بــرای	سالم	ســازی،	کارامد	نمودن	مدیریــت	و	مبارزه	
کارآمــدن	نمــودن	مدیریــت	دولتــی	اقدامــات	زیــر	 بــا	فســاد	اســت.	بــرای	

انجــام	خواهــد	شــد.

الــف-	انتخــاب	مدیــران	در	ســطوح	باالی	کشــور	بر	اســاس	توانمندی،	
ــه	در	 ــم،	دانایــی،	تجرب ــت	علمــی،	تخصــص،	عل ــوان	مدیری ت
موضــوع،	اشــراف	بــر	چالش	هــای	تحــت	مدیریــت،	صداقــت،	
ــی	براســاس	اقتصــاد اجتماعــی ــه	حکمران ــز	و	باورمنــد	ب برنامه	ری

ب-	دارای	سوابق	علمی،	حرفه	ای،	کاری	معتبر	در	زمینه	موضوع	مدیریت
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بــرای	پیاده	ســازی	برنامــه کار	و	مدیریــت	 ارایــه	برنامــه	 تــوان	 پ-	
 اقتصاد اجتماعی	در	حوزه	فعالیت

ت-	پاسخگویی،	صراحت	در	گفتار،	نیک	اندیش،	دارای	اعتقاد	راسخ	
به	مبارزه	با	فساد

ث-	دارای	توان	پشتیبانی	از	سازمان	های	مردم	نهاد	و	تشکل	های
	اجتماعی	در	حوزه	فعالیت	

6-2-رونق اقتصادی

الــف-	تنظیــم	و	تدویــن	ســاختار	نویــن	بودجــه	و	اجــرای	آن	از	ســال	اول

ب- تعریــف	هدفمندســازی	یارانه	هــای	انــرژی	به	عنــوان	یــک	طــرح	تحــت	
مسئولیت	مستقیم	رئیس	جمهور

کاهــش	هزینه	هــای	اضافــی	و کاهــش	ســریع	بودجــه	دولــت	از	طریــق	 پ-	
ارتقای	درآمدهای	مالیاتی	دولت

ت-	جایگزینی	درآمدهای	نفتی	بودجه	از	محل	منابع	حاصل	از	هدفمندسازی
	یارانه	انرژی

کارآفریــن	بــا	ارایــه	تســهیالت ث-	پشــتیبانی	از	فعالیــت	بخــش	خصوصــی	
به	پروژه	های	افزایش	کارایی	و	بهینه	سازی	و	جلوگیری	از	شکل	گیری	

انحصارهای	اقتصادی	و	مالی

ج-	ایجاد	بازار	رقابتی	بهینه	ســازی	انرژی	و	محیط	زیســت	برای	جلوگیری
	از	تلفـات	و	تخریـب	منابـع	طبیعـی	و	ثروت	ملی،	افزایش	فعالیت	بخش	

خصوصـی	و	کاهـش	هزینه	های	اجتماعی	اقتصاد
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ث-	افزایش	سرمایه	گذاری	جدید	از	طریق	ارایه	تسهیالت	ارزان	به	بخش	
خصوصی	از	محل	منابع	هدفمندسازی	یارانه	انرژی	به	موارد	زیر:

بهینه	سازی	انرژی،	آب	و	منابع	اقتصادی	 

توسعه	ظرفیت	های	مقیاس	کوچک	انرژی	براساس	فناوری	های		 
با	بازده	انرژی	باال	و	انرژی	های	تجدیدپذیر

کاهش		  توسعه	اقتصاد	چرخشی	از	طریق	ارایه	تسهیالت	برای	
صنعتی،	 کشاورزی،	 بخش	های	 در	 پسماندها	 و	 ضایعات	

تجاری،	خانگی،	شهرها،	روستاها	و	شهرک	های	صنعتی

اعمـــال	ســـقف	و	مبادلـــه	و	ایجـــاد	بازار	ملـــی	مبـــادالت	آلودگی	و		 
گلخانه	ای گازهـــای	

اصالح،	نوسازی	و	توسعه	زیر	ساخت	های	حمل	و	نقل	 

اصالح،	نوسازی	و	توسعه	زیر	ساخت	های	انرژی	 

و		  بنیادی	 پژوهش	های	 و	 گیر	 فرا نظام	نوآوری	 از  پشتیبانی	
کاربردی،	توسعه	فناوری	و	تجاری	سازی	فناوری

ج-	رفـــع	موانـــع	اداری	و	حقوقی	در	مشـــارکت	بخـــش	خصوصی	در	
سرمایه	گذاری	و	جذب	سرمایه	گذاری	خارجی	از	طریق	بخش	خصوصی	

فعال	در	عرصه	های	مختلف

و	 انرژی	 بخش	 در	 دولت	 جاری	 و	 عمرانی	 هزینه	های	 کاهش	 چ-	
دگرگونــی	مدیریــت	در	شــرکت	های	دولتــی	و	افزایــش	کارایــی	آن	هــا	
گــذاری	بــه	بخش	خصوصــی	کارآمد	 و	آمــاده	نمــودن	آن	هــا	بــرای	وا

و	کارآفریــن	طبــق	ضوابــط	مشــخص	و	حرفه	ای
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گســترش	و	تعمیــق	نظــام کشــور	و	 ــی	 ح-	اصــالح	و	ارتقــای	نظــام	مال
	نظارت	بر	عملکرد	موسسات	مالی

خ-	افزایــش	درآمــد	مالیاتــی	دولــت	از	طریــق	هموارســازی	مســیر	رونــق
اقتصــادی	و	اعمــال	مالیــات	ارزش	افــزوده	بــر	فــروش	انــرژی	در	پــی	

هدفمندســازی	یارانه	هــای	انــرژی

ح هدفمندسازی يارانه های انرژی 6-3-طر
کشــور	از	طریــق	تلفــات	و	تخریــب	منابــع	انــرژی	بــه	 بخــش	مهمــی	از	منابــع	
ــر	 ــادی	را	ب هــدر	مــی	رود	و	ایــن	امــر	هزینه	هــای	اقتصــادی	و	اجتماعــی	زی
اقتصــاد	تحمیــل	نمــوده	اســت.	طــرح	هدفمندســازی	یارانه	هــای	انــرژی	
و	دســتاورهای	آن	طبــق	طــرح	مــدون،	شــفاف،	مشــخص	و	معیــن	بــه	
مرحلــه	اجــرا	درخواهــد	آمــد.	دسترســی	بــه	منابــع	احیــا	شــده	و	بهره	بــرداری	
کمــک	می	کنــد	 کــه	در	اقتصــاد	تلــف	یــا	تخریــب	می	گــردد	 از	منابــع	وســیعی	
اقتصــاد	 در	 ســاختاری	 تحــول	 ایجــاد	 بــرای	 داخلــی	 منابــع	 و	 امکانــات	
کلیــات	طــرح	هدفمندســازی	یارانــه	انــرژی	بــه	 فراهــم	شــود.	اصــول	و	

ترتیــب	زیــر	خواهــد	بــود.

الف-	منابع	حاصل	از	هدفمندسازی	یارانه	انرژی	خارج	از	بودجه	دولت	
و	تحت	مسئولیت	و	مدیریت	مستقیم	رئیس	جمهور	و	بطور	اخص	
به	موارد	معین	و	طبق	طرح	تفصیلی	مشخص	و	با	شفافیت	کامل	

و	تحت	نظارت	اجتماعی	تخصیص	داده	می	شود.

طرح در	 خانگی	 بخش	 برای	 انرژی	 قیمت	 افزایش	 هرگونه	 ب- 
	هدفمندسازی	انرژی	در	طول	دوره	4	ساله	دولت	ممنوع	خواهد	بود.

پ-	هرگونه	افزایش	قیمت	سوخت	برای	حمل	و	نقل	عمومی	و	سهمیه
	سـوخت	خودروهـای	اقشـار	ضعیـف	جامعـه	در	طول	4	سـال	دوره	

دولـت	مجاز	نخواهـد	بود.
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کننده کاهش	یارانه	انرژی	برای	صنایع	به	شدت	انرژی	بر	و	صادر	 ت-	
	محصـوالت،	صنایـع،	بنگاههـای	حمـل	و	نقـل	و	گروه	هـای	مرفه	
و	برخـوردار	جامعـه	در	طـول	دوره	4	سـال	در	دو	فـاز	انجـام	می	گیـرد.

ث-	فروش	و	صادرات	انرژی	صرفه	جویی	شده	برای	بخش	خصوصی	
آزاد	خواهد	بود.

ث-	درآمد	حاصل	از	هدفمندسازی	یارانه	های	انرژی	در	بخش	تولیدی
برابر	33620	هزار	میلیارد	ریال	)معادل	134	میلیارد	یورو(	می	باشد.

ج- مالیات	بر	ارزش	فزورده	فروش	انرژی	و	مالیات	حاصل	از	حقوق	
شغل	های	جدید	حاصل	از	سرمایه	گذاری	برابر	3330	هزار	میلیارد	
ریال	)معادل	13/3	میلیارد	یورو(	می	باشد	و	تنها	برای	افزایش	درآمد	

دولت	و	جایگزینی	درآمد	صادرات	نفت	مورد	استفاده	خواهد	بود.

چ-	ارایه	تسهیالت	ارزان	به	بخش	خصوصی	برای	امور	معین	و	برای
	بهینه	ســازی	انرژی	و	آب،	پیاده	ســازی	اقتصاد	چرخشــی،	تقویت	
نظــام	اجتماعــی	و	پشــتیبانی	از	پژوهــش،	توســعه	و	کاربــرد	فناوری	
کارآمــد	برابــر	 	و	 و	تســهیل	تولیــد	انبــوه	فنــاوری	نویــن	و	بــا	بــازده	بــاال

15302	هــزار	میلیــارد	ریــال	)معــادل	61	میلیــارد	یــورو(	می	باشــد.

6-4حفاظت و بهینه سازی محیط زيست
و	 است	 ایران	 در	 بزرگ	 چالش	 محیط	زیست	 آلودگی	 و	 منابع	 تخریب	
تنظیم	نشده	 این	چالش	عظیم	 با	 مقابله	 برای	 سیاست های	مشخص	
مسائل	 حل	 برای	 است.	 بوده	 ضعیف	 همواره	 نیز	 اجرایی	 مدیریت	 و	
معین	 اقتصادی	 منابع	 و	 تدوین	 مشخصی	 سیاست	های	 محیط	زیست	

برای	حل	مسائل	در	نظر	گرفته	شده	است.

آلودگی کاهش	 برای	 معین	 استانداردهای	 اعمال	 و	 تعریف	 الف-	
	محیط	زیست



36

گیر	پایش،	راستی	آزمایی	و	گزارش	دهی ب-	پیاده	سازی	طرح	جامع	و	فرا
تولید	و	پخش	آالینده	های	محیط	زیست	و	تاثیر	اجرای	طرح	ها	و	

پروژه	های	بهینه	سازی

پ-	مدیریت	تقاضا	و	تنظیم	و	تدوین	نظام	مشوق	ها	و	جرایم	مصرف
منابع	)مانند	آب،	زمین(	و	محیط	زیست

ت-	ایجاد	بازار	رقابتی	بهینه	سازی	منابع	)به	ویژه	آب(	و	صدور	مجوز	
فروش	و	صادرات	منابع	صرفه	جویی	شده	از	طریق	بخش	خصوصی

گازهــای ث-	ایجــاد	ســقف	و	مبادلــه	و	تشــکیل	بــازار	مبادلــه	آلودگــی	و	
گلخانه	ای

ج-	تخصیص	مبلغ	1339	هزار	میلیارد	ریال	)معادل	5/4	میلیارد	یورو(
بصورت	ارایه	تسهیالت	ارزان	به	بخش	خصوصی	برای	سازماندهی	

اقتصاد	چرخشی	و	گذار	به	اقتصاد	سبز

6-5-ارتقای جايگاه اجتماعی مردم و گسترش امید اجتماعی
برای	مقابله	با	چالش	های	اجتماعی	موارد	مشخص	با	منابع	اضافی	معین	

به	ترتیب	زیر	در	برنامه	اجتماعی	دولت	منظور	شده	است.

الــف-	تخصیــص	منابــع	اضافــی	آزاد	شــده	و	حاصــل	از	هدفمندســازی	
یارانه	انرژی	برای	ارتقای	سطح	زندگی	اقشار	ضعیف	جامعه	به	

ترتیب	زیر	می	با	شد.

پایین		  کم	)سه	دهک	 درآمد	 با	 درآمد	30%	خانوارهای	 افزایش	
جامعه(	به	میزان	20%	در	سال	در	طول	دوره	4	ساله
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پوشش	کلیه	هزینه	های	بهداشت	تعداد	50%	خانوارهای	کشور	)5 	 
دهک	پایین	جامعه(

پوشش	کلیه	هزینه	های	آموزش	تعداد	50%	خانوارهای	کشور	)5 	 
دهک	پایین	جامعه(

به	50%	خانوارهای		  بلند	مدت	مسکن	 و	 ارزان	 ارایه	تسهیالت	
فاقد	مسکن	)5	دهک	پایین	جامعه(

تقویت	بودجه	بهزیستی	واصالح	و	نوسازی	نظام	بهزیستی	 

ب-پشتیبانی	از	تشکل	های	مدنی	و	اجتماعی	و	بنیادهای	خیریه	در	
امور	بهداشت،	آموزش،	کارآفرینی

کاهش	بی	کاری	از	طریق	ایجاد	رونق	اقتصادی	و	شغل	جدید پ-	
به	میزان	1/8	میلیون	نفر	از	طریق	ارایه	تسهیالت	ارزان	به	بخش	

خصوصی	براساس	منابع	حاصل	از	هدفمندسازی	یارانه	انرژی

کارآمد	 ت-	اصالح،	نوسازی	و	تقویت	نظام	بیمه	تامین	اجتماعی	و	
نمودن	نظام	تامین	اجتماعی

کارآمد	نمودن	نظام ث-	اصالح،	نوسازی	و	تقویت	نظام	سالمت	و	
بهداشت	عمومی

زمینه	های در	 مردم	نهاد	 سازمان	های	 و	 تشکل	ها	 از	 پشتیبانی	 ج-	
اجتماعــی	و	زیســت	محیطــی	در	راســتای	ارتقای	تــوان	مطالبه	گری	

آن	هــا	و	ایجاد	شــفافیت	در	جامعه

چ-	پشتیبانی	از	تشکل	های	مردم	نهاد	اجتماعی	برای	مبازره	با	فساد
و	خشونت	در	سطوح	مختلف
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کار و تالش 6-6-ارتقای فرهنگ جامعه و با ارزش نمودن 
برای	مقابله	با	چالش	های	فرهنگی	و	ارتقای	فرهنگ	کشور	موارد	مشخص	

با	منابع	اضافی	معین	به	ترتیب	زیر	در	برنامه	دولت	منظور	شده	است.

الــف-	تخصیــص	منابــع	بــرای	اصــالح	و	تقویــت	نظــام	بیمــه	و	حقــوق	
بازنشستگی	اهل	فرهنگ،	هنر	و	ورزش

ب-	حفاظــت	از	حقــوق	مــادی	و	معنوی	اعضای	اهل	هنر	و	نگهبانی	از
	مالکیت	معنوی	و	گسترش	آن

پ-	تســهیل	تولید	و	انتشــار	محصوالت	فرهنگی	و	رفع	موانع	اداری	در	
راه	فعالیت	فرهنگی

ت-	پشــتیبانی	از	تشــکل	ها	و	نهادهــای	فرهنگــی،	علمــی،	آموزشــی،
هنــری	و	کمــک	بــه	گســترش	فعالیــت	آن	هــا	بــرای	ارتقــای	اخــالق	
فــردی،	اجتماعــی،	حرفــه	ای	و	تقویــت	تــوان	نظارتی	آن	ها	بــر	امور	

فرهنگــی	و	هنــری	جامعه

ث-	پشتیبانی	از	و	تقویت	تشکل	های	فرهنگی	برای	مبارزه	با	خشونت
فــردی	و	اجتماعــی،	توســعه	جــو	اعتمــاد	فــردی	و	اجتماعــی،	
ایجــاد	آرامــش	فکــری	و	گســترش	بســتر	فرهنگی	بــرای	جلوگیری	

از	تنش	هــای	فــردی	و	اجتماعــی

ج-	پشــتیبانی	از	مطالبــات	صنفــی	و	تشــکل	های	معلمیــن،	اســتادان	
دانشــگاه،	دانش	آمــوزان،	دانشــجویان،	جوانــان،	هنرمنــدان،	
نویســندگان،	ورزشــکاران	و	ســایر	اهــل	فرهنــگ	و	تقویــت	روحیــه	

مطالبه	گــری	و	ایجــاد	امکانــات	الزم	بــرای	آن	هــا	

چ-	پستیبانی	ار	فعالیت	های	فرهنگی	محلی	و	قومی	و	گسترش	تعامل	
فرهنگی	بین	اقوام	و	مناطق	مختلف	کشور



39

ح-	پشتیبانی	و	تقویت	ایران	گردی	و	جلب	و	تسهیل	ورود	جهان	گردان
خارجی	به	کشور

خ-	پشتیبانی	و	تقویت	طبیعت	گردی،	توریست	سالمت	و	رفع	موانع
اداری	از	توسعه	گردشگری

6-7-شفافیت و جلب مشارکت احزاب در سیاست داخلی
ایجاد	جو	اعتماد	بین	دولت	و	ملت	و	توســعه	بســتر	مناســب	برای	شــفافیت،	
گســترش	فعالیــت	اجــزاب	سیاســی	و	رقابــت	ســالم	سیاســی	موضــوع	برنامــه	

کلیــات	آن	بــه	ترتیــب	زیــر	می	باشــد. کــه	 دولــت	اســت	

الــف-	رفــع	موانــع	از	فعالیــت	احــزاب	سیاســی	و	پشــتیبانی	از	گســترش	
فعالیت	آن	ها

ب-	رفع	موانع	از	فعالیت	مستقل	روزنامه	نگاران	و	توسعه	آزادی	فعالیت	
روزنامه	نگاری	براساس	قانون	اساسی	

پ-	جلوگیــری	از	قانون	گریــزی	و	اعمــال	ســلیقه	نهادهــای	انتظامــی	و
امنیتی	و	ممانعت	از	انجام	موارد	خالف	قانون	اساسی	در	ارتباط	با	

فعالین	سیاسی

ت-	تعریــف	دقیــق	امنیــت	ملــی	براســاس	قانــون	اساســی،	حفاظــت	
از	حقــوق	شــهروندی،	جلوگیــری	از	هرگونــه	اعمــال	محدودیــت	بــر	

فعالیــت	سیاســی	شــهروندان	و	حراســت	از	حقــوق	شــهروندان

گفتگــو،	تعامــل،	 ث-	پشــتیبانی	از	توســعه	فعالیــت	سیاســی	براســاس	
تسامح	و	مدارا	
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6-8سیاست خارجی در خدمت توسعه پايدار کشور
سیاست	خارجی	دولت	در	دوره	4	سال	ادامه	سیاست	داخلی	و	برای	پیاده	سازی	

اقتصاد اجتماعی	در	عرصه	سیاست	بین	المللی	خواهد	بود.

الف-	تسریع	دیپلماسی	خارجی	برای	حل	مسائل	برجام	طبق	نظر	مقام
رفـع	 و	 مصلحـت	 حکمـت،	 عـزت،	 براسـاس	 رهبـری	 معظـم	
تنگناهـای	ناشـی	از	تحریم	هـای	ظالمانـه	اقتصـادی	در	راسـتای	

منافـع	ملـی

ب-	پیگیری	دیپلماسی	فعال	برای	بهره	برداری	از	امکانات	اقتصادی
گســترش	فعالیــت	و	تــوان	 و	تجــاری	بین	المللــی	جهــت	تقویــت	و	

بخــش	خصوصــی	در	عرصــه	بین	المللــی

پ-	توسعه	دیپلماسی	فعال	برای	تقویت	مبادالت	اقتصادی	و	فرهنگی
با	کشورهای	مرتبط	با	فرهنگ	ایرانی،	منطقه	غرب	آسیا	و	خاورمیانه

خاورمیانه در	 تنش	زدایی	 برای	 مشخص	 اقدامات	 پیگیری	 پ-	
و	گسترش	ارتباطات	اقتصادی،	فرهنگی	و	اجتماعی	با	کشورهای	

همسایه	براساس	احترام	متقابل	و	برای	تقویت	منافع	ملی	ایران

ت-	دیپلماسی	فعال	برای	تنش	زدایی	در	غرب	آسیا	و	جهان	در	راستای
صلح،	ثبات	و	آرامش

ث-	گسترش	هم	کاری	های	اقتصادی	و	فرهنگی	با	مناطق	اقتصادهای	
بزرگ	و	تقویت	مبادله	تجاری،	علمی	و	فناوری

ج-	تقویت	منافع	ملی	و	ارتقای	جایگاه	سیاسی،	اقتصادی	و	فرهنگی
ایران	در	عرصه	های	بین	المللی
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