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به نام خدا
مقدمه
در آســتانه برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری و اســتقرار دولــت
ســیزدهم ،به منظور تبیین ســیر تحوالت آینده ایران ،تثبیت آثار مقاومت
ملت و بهرهگیری از دســتاوردهای آن ،ضرورت خنثیســازی تحریمهای
ظالمانه نظام ســلطه ،مقابله فراگیر و کارآمد در برابر بدعهدیهای دولت
آمریکا ،پاسخگویی به دغدغه دلسوزان و سیاستمداران خدوم کشور و حل
و فصل مشــکالت مزمن اقتصادی و اجتماعی ،اهم تکالیفی که بر دوش
دولت آینده قرار خواهد داشت ،بدین شرح اعالم میشود:
•تنظیم روابط سیاسی -اقتصادی  -بینالمللی و منطقهای کشور بر
پایه سه اصل عزت ،حکمت و مصلحت نظام
•حل مشکالت حاد اقتصادی و معیشتی مردم
•پی ریزی و ریلگذاری فرایند توسعه پایدار کشور تا سال 1420
حزب کارگزاران ســازندگی به عنوان حزب «فنساالر» که حامل بخش
قابل توجهی از تجارب کارشناســی و مدیریتی اســت ،درشرایط کنونی،
توســعه اقتصادی کشــور را ضرورتی اجتنابناپذیــر و راهبردی مهم برای
آینده کشــور و تقویت اعتماد فیمابین حاکمیت و جامعه تلقی مینماید و
برای تحقق آن ،رئوس سیاستهای راهبردیخود را با التزام به ضرورتها
و لوازم تحقق آن پیشنهاد مینماید.
ً
در منظومه سیاســتها و راهبردهــای پیش رو ،عمدتا بــه خطوط کلی و
رئوس برنامهها اشاره شده است و سایر برنامههای مصوب نباید در تعارض
با این برنامه باشد.

[]2

رئوس سیاستهای راهبردی حزب کارگزاران سازندگی ایران
برای آینده کشور در آستانه انتخابات ریاستجمهوری

اجرای راهبرد محوری «توسعه اقتصادی ایران»
متکی به چهار اصل مقدماتی به شرح زیر است

•اصل اول :توســعه اقتصادی ایران به عنوان «سیاســت راهبردی و
محوری نظام جمهوری اســامی» برای بیست ســال آینده کشور
تعییــن گردد .دیگر سیاســتهای کشــور از جمله سیاســتهای
داخلی ،منطقهای و بینالمللی ایران به گونهای تنظیم ،تصویب و
اجرا شود که نه تنها در تقابل این راهبرد نباشد بلکه برای تحقق آن
دشواریهای پنهان این راهبرد را تسهیل نماید.
•اصــل دوم :روابط منطقهای و بینالمللی ایران با عبور ســرافرازانه
نظام جمهوری اسالمی از عصر پایداری و مقاومت ،باید وارد مرحله
تعامل گسترده و سازنده خود با سایر کشورها گردد.
•اصــل ســوم :منابــع انســانی ،کارشناســی و مدیریتی کشــور در
بخشهــای دولتــی ،عمومی و خصوصی فــارغ از هرگونه تمایل و
ش سیاســی  -ایدئولوژیک باید در خدمت برنامههای توســعه
گرای 
قرار گیرد.
•اصــل چهــارم :نظر به اهمیــت و نقــش محیط زیســت جهانی و
منطقهای و تأثیر آن بر زیســت بوم سرزمین ایران ،تعهد به الزامات
آن باید مورد توجه قرار گیرد.
امید اســت رئوس سیاســتها و محورهای ذیــل آن بتواند مورد توجه
مقامات عالی نظام ،دولتمردان ،سیاســتمداران و کارشناســان برجسته
کشــور قرار گرفته و با بررســی نقادانه آن به راهکارهــای جامعتری برای
بهبود زندگی شهروندان و توسعه پایدار و پیشرفت آینده ایران دست یابیم.
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اقتصاد و توسعه ــ اولویت نخست
اســتمرار و تشــدید رکود تورمی در کشور ناشــی از اعمال تحریمهای
بیسابقه و نیز ســوء تدبیرها و ناهماهنگیهای داخلی ،مشکالت حادی
را برای مردم و کشــور ایجاد کرده اســت .عدم توازن در درآمد وهزینههای
خانوار ،افزایش بیکاری ،مهاجرت نیروهای متخصص ،کســری ســنگین
بودجه دولت ،بیثباتی بازارو نیز عقب افتادگی کشور در اجرای برنامههای
توسعه ،از جمله عدم دستیابی به اهداف سند چشمانداز  ،1404ایجاب
میکند در مقطع کنونی برتوســعه اقتصادی /اجتماعی  /فرهنگی ایران
(صنعت ،معدن ،کشــاورزی ،نفت وگاز ،ساختمان ،خدمات ،گردشگری،
تجارت ،فناوری و ). . .تأکید شــود تا با تکیه بر توانمندی منابع انسانی و
بهرهگیری از الگوی مقبول ملی ،گامهای بلندی به ســوی اهداف توسعه
همه جانبه برداشته شود.
بدین منظور اهداف میانی مورد نظر بدین شرح اعالم میشود:
 -1رشد اقتصادی و کنترل تورم
دســتیابی به رشــد اقتصادی دو رقمی (میانگین ده درصد) و کاهش
تورم تا مرز تک رقمی (زیر ده درصد) به عنوان اهداف جســورانه اما قابل
دسترس ،تعیین میشود .با لحاظ کردن متوسط سالیانه ده درصد رشد،
سالیانه یک میلیون فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد و حجم اقتصاد
ایران از  500میلیارد دالر در ســال  1400به  3500میلیارد دالر در ســال
 1420افزایش خواهد یافت.
میلیارد دالر500* )1/1(20=3364
 -2سطح رفاه
بــرای جلوگیری از تشــدید فشــار اقتصــادی بر زندگی روزمــره مردم
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و ضــرورت ارتقاء رفاه ملی در عصر توســعه ،اســتحصال و تخصیص 3/8
میلیون بشکه نفت 700 ،میلیون مترمکعب گاز و 300هزار بشکه میعانات
در روز برای مصارف داخلــی و همچنین صادرات محصوالت نفتی جهت
تأمین بودجه ،مالک عمل دولت است .تامین منابع مالی برای برنامههای
توســعه با اســتفاده حداکثــری از منابــع خارجــی ارزان قیمت خارجی
(پسانداز سایر ملل) و پرهیز از افزایش قیمتها مورد توجه و کنترل برنامه
خواهد بود.
 -3تأمین مالی از منابع خارجی
اســتفاده از منابع خارجی برای ســرمایهگذاری مستقیم ،استفاده از
مکانیسمهای فاینانس و بای بک ،جذب منابع هموطنان ایرانی خارج از
کشــور برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و توسعه ،مورد توجه جدی این
برنامه خواهد بود.
 -4نفت وگاز
نظــر به اهمیــت وجود نفت و گاز به عنوان ثــروت ملی و مزیت برتر در
اقتصــاد ایران و با عنایت به روند آتی کاهش نقش نفت در اقتصاد جهانی
به عنــوان آخرین فرصت جهــش در اقتصاد ایران ،ســرمایهگذاری برای
افزایــش تولید نفت خام تا ســال  ،1410بــه میزان  7میلیون بشــکه در
روز و گاز طبیعــی به میــزان  1/2میلیارد مترمکعب در روز ،دســتیابی به
تکنولوژیهــای جدید و افزایش ضریب بازیافت مخازن ،عقد قراردادهای
درازمدت فروش نفت و گاز ،اســتفاده حداکثری از ظرفیت ترانزیت نفت و
گاز ایران ،اســتفاده از ظرفیت نفت و گاز و میعانات به عنوان خوراک برای
توسعه صنعتی کشور ،مد نظر برنامه خواهد بود.
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 -5در آمدهای توسعه نفت
درآمدهای (بیست ساله) آینده کشور ناشی از افزایش تولید نفت و گاز
پس از کسر هزینههای تولید و سهم  35درصدی صندوق توسعه ملی ،به
توسعه زیرساختهای کشور و سرمایهگذاری برای افزایش تولید نفت و گاز
اختصاص مییابد.
با لحاظ کردن  3میلیون بشــکه افزایش تولید روزانه نفت به نسبت شرایط
موجود و متوســط قیمت  50دالر برای هر بشکه ،درآمد بیست ساله برای
توسعه زیرساختها و نیز سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز  700میلیارد
دالر برآورد میشود.

میلیارد دالر  *)100-%35( =711سال * 20روز )3*106(* 50$ *365

ایــن درآمد بــرای اجــرای برنامههای توســعه زیرســاختی کشــور با
پیشنهادهایی به شرح زیر مصرف میگردد:
•توســعه منابع آب کشــور شــامل آبخیــزداری ،ســاخت و تکمیل
سدهای کوچک و بزرگ ذخیره آب و مهندسی رودخانهها با هدف
اســتفاده حداکثر از منابع آب و به حداقل رساندن خسارات ناشی
از خشکســالی و ســیل و نیز تأمین و انتقال آب از دریا برای تأمین
کسری آب شرب و صنعت
•تکمیل و توســعه نیروگاهها ،انرژیهای پاک و تجدیدپذیر و شبکه
توزیع انرژی کشور
•تکمیل شبکه راهآهن کشور
•توسعه شبکه اتوبانهای کشور
•توسعه مترو و حملونقل مدرن شهرهای باالی  500هزار نفر
•ایجاد و توسعه شبکه راهآهن سریع السیر برقی کشور
•توسعه زیر ساختهای  ITو ICT
•توسعه فرودگاه امام خمینی با ظرفیت شصت میلیون نفر مسافر در سال
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•توســعه فرودگاههــای کشــور و تجهیــز یــک نــاوگان هواپیمایی
بینالمللی
•توسعه دانشگاههای مادر و تجهیز و ارتقای آنها به سطح قابل قبول
بینالمللی
•توسعه شبکههای بهداشت و درمان کشور
•توسعه و نوسازی مدارس و ارتقای امکانات آموزشی کشور
•توسعه بنادر جنوبی و شمالی کشور
•توسعه شبکه فاضالب شهرهای با جمعیت بیش از  100هزار نفر
•توسعه زیر ساختهای ورزشی وتربیت بدنی کشور
•سایر طرحهای توسعه زیرساختی
«بستههای طرحهای زیرساختی» متناســب با تعیین «مابه ازای» آن
از توســعه میادیــن نفتی ،از طریــق مناقصه بینالمللی و با تعیین ســهم
مشــخص برای پیمانکاران داخلی ،به ســرمایه گــذاران خارجی ذیصالح
واگذار میشود.
منابــع مالی مــورد نیاز بــرای طرحهای زیر ســاختی مورد نظر ،توســط
ســرمایهگذاران خارجــی تأمیــن و تأدیه اصــل و فرع این منابــع از محل
صادرات نفت انجام خواهد شد.
عقد قراردادهای توســعه زیر ســاختها و میادین در دوره چهارساله
دولت ســیزدهم قابل انجام اســت .پیشبینی میشــود دوره زمانی
اجرای پروژهها  10سال و دوره بازپرداخت دیون  20ساله خواهد بود.
 -6تأمین منابع مالی بخش غیردولتی برای اجرای طرحهای توسعه
•اســتفاده حداکثر از ظرفیت بورس برای تجهیز منابع و گســترش
مشارکت ملی در توسعه اقتصادی کشور
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•تعییـن «ارزش حـال درآمدهای بیست ساله صندوق توسعه ملی»
برآورد درآمدهای آینده و
المللی
به روشهای شــناخته شــده بین
ِ
ِ
تنزیل آن  Discount rateو انتشــار انــواع اوراق ارزی در بازارهای
بینالمللی برای تجهیز منابع.
با نگاهی واقع بینانه ،برآورد میشــود ارزش حال درآمدهای بیســت ساله
صندوق توســعه ملی به میزان  400میلیارد دالر بوده و با لحاظ مشــارکت
«یــک به یک» صنــدوق و بانکهای داخلی و خارجی بــرای یک دوره ده
ساله بالغ بر  800میلیارد دالر منابع ارزی در دسترس خواهد بود.
این منابع به صورت وام برای توسعه صنعتی به بخشهای غیردولتی با رعایت
دو اصل توازن منطقهای و توازن اجتماعی تخصیص داده خواهد شد.
•با در نظر گرفتن  700میلیـارد دالر بـرای توسعـه زیرساختها و
میادین نفت
و  800میلیارد دالر برای توسعه بخشهای غیردولتی طی ده سال
ظرفیت سرمایهگذاری از منابع خارجی بدون لحاظ کردن
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
ساالنه  150میلیارد دالر خواهد بود.
•ستاد اقتصادی دولت با توجه به اهداف رشد اقتصادی دو رقمی
و تورم یک رقمی و بررسی ظرفیتهای انسانی و قدرت جذب
اقتصادی کشور سطح استفاده از این منابع را تعیین خواهد کرد

-7توسعه پایدار اجتماعی
در برنامههای توسعه اقتصادی ،اختصاص دستاوردهای توسعه به همه
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طبقات جامعه ،امری مهم و جدی تلقی میشــود .تقویت طبقه متوسط و
ارتقاء بخش قابل مالحظهای از طبقات ضعیف جامعه و انتقال آنها به مدار
طبقه متوسط از اهداف این برنامه میباشد.
برای دستیابی به هدف افزایش دارایی مردم ،به خصوص طبقات متوسط
و پایین جامعه % 35 ،ســهام طرحهایی که از منابع صندوق توســعه ملی
یا از منابع خارجی با تضمین دولت اســتفاده خواهند کرد ،به دهکهای
مورد نظر به صورت اقســاط واگذار میشــود .با چنیــن تدبیری ،طی ده
ســال به میزان  280میلیارد دالر سهام به طبقات متوسط و پایین جامعه
واگذار خواهد شد.
-8توسعه متوازن منطقه ای
اجرای برنامههای توسعه در کشور باید به توسعه متوازن مناطق کشور
و ســکونت گاههای شهری و روستایی با هدف آبادانی فراگیر سرزمین و
کنترل مهاجرت در مبدا و به حداقل رســاندن جابهجایی جمعیت منجر
شود.
بــرای تحقــق ایــن هدف ،شــهرهای بــا جمعیت  50تــا  200هــزار نفر
(170شــهر) به عنوان قطبهای توســعه کشــور انتخاب میشوند که با
توجــه به تأثیرگذاری پیرامونی تا شــعاع  50کیلومتــر ،بیش از  90درصد
ســکونتگاههای کشــور /به جز اســتانهای تهران و البرز /از برنامههای
توسعه به خوبی بهره مند خواهند شد.
-9بودجه
بــه منظور تأمیــن هزینههای جــاری از محل درآمدهای مالیاتی ،ســهم
بودجه عمومی کشــور از درآمدهای نفتی تا ســقف تولید  3/8میلیون بشکه
در روز تعیین و پس از اعمال نرخ جدید ارز ،سقف هزینههای جاری در سطح
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هزینههای سال نخست دولت جدید ،تثبیت خواهد شد .افزایش هزینههای
ً
ت و دستگاههای اجرایی ،صرفا از محل افزایش درآمد اختصاصی
جاری دول 
آنها یا افزایش درآمدهای مالیاتی کشور امکانپذیر خواهد بود.
 -10مالیات
ح جامع مالیاتی با هدف جلوگیری حداکثری از فرار مالیاتی
اجرای طر 
و اعمــال جرایم مؤثر به منظور تقویــت تولید و افزایش خدمات به مردم در
دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
 -11بهبود فضای کسب و کار
اصالح و کاهش مقررات دســت و پاگیر به منظور توسعه فضای کسب
و کار و ارتقای چشــمگیر جایگاه ایران ،ضــرورت اجتنابناپذیر برای رفع
موانع تحقق اهداف توسعه خواهد بود.
 -12بانک
تقویت جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل ،اصالح ساختار و
ادغام بانکهای تجاری کشور ،سرمایهگذاری دولت در بانکهای دولتی و
تخصصی ،جلوگیری از دخالت دولت در تخصیص منابع بانکها از جمله
تکالیف و سیاستهای مورد نظر خواهد بود.
-13نرخ ارز
حمایــت از صــادرات ،تعدیل ســاالنه نرخ ارزهای خارجی بر اســاس
مابهالتفاوت تورم داخلی /ریال /و تورم جهانی /ارز /با هدف حفظ قدرت
رقابت تولیدات ایران در بازارهای جهانی تا مرحله رقابتی شــدن نرخ ارز،
مد نظر دولت خواهد بود.
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 -14صندوقهای بازنشستگی
اصالح ساختار صندوقهای بازنشســتگی و سوق دادن آنها به سمت
شــکلگیری منطقی بنگاههای ســرمایهگذاری و کاهــش تدریجی اتکاء
صندوقها به بودجه عمومی ،از اهداف پیش روی دولت خواهد بود.
دولت در جایگاه مسئولیت مهم صیانت از روند توسعه ملی ،در
استقرار و تقویت
زیرساختهای اقتصادی توسعه کشور مسئولیت اول و تعیین
کنندهای خواهد داشت.
این نقش به هیچ عنوان نافی استقالل اقتصادی بخش خصوصی
نیست و دولت از هرگونه دخالت بیجا در تکالیف و اختیارات ذاتی
بنگاههای اقتصادی پرهیز خواهد کرد.

تحقق راهبرد محوری توسعه افتصادی اجتماعی وفرهنگی کشور،
مستلزم افزایش کارآمدی
در منظومه حاکمیت و دولت است.
بدین منظور اصالحاتی بدین شرح پیشنهاد میشود:
سیاست داخلی
با تکیه بر ارزیابی و محک تجربههای پیشــین نظام سیاســی کشور از
انتخاب اولین رئیسجمهور تاکنون (قبل و بعد از اصالح قانون اساسی)،
بازنگــری در روابــط رئیسجمهور با نهاد رهبری ،قــوای قضائیه و مقننه،
نیروهای مســلح و نهادهای عمومی و اهتمام به اســتقرار دولتی فراگیر،
کارآمد ،منســجم ،حداقلــی و هماهنگ به مثابه “دولــت نظام جمهوری
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اسالمی ایران” که فراتر از قوه مجریه است ،ضرورت تام دارد.
تنفیذ رأی ملت توسط مقام معظم رهبری را میتوان
بمثابه تنفیذ برنامههای رئیسجمهور
تلقی و به عنوان برنامه حاکمیت نظام بهرسمیت شناخت
•پذیرش ،تقویت و کاربســت احزاب و جبهههای سیاسی به عنوان
ابزار اعمال دموکراسی
•اســتقرار نظام چند حزبی بر اســاس گرایشهای فکری و سیاسی
وفادار
•پذیرش رقابت در خط مشیها ،برنامهها و سیاستها و وحدت نظر
در دفاع از کیان نظام و تمامیت ارضی ایران
•تعریــف ،تبیین و شفافســازی کامــل تعهدات متقابــل احزاب و
جبهههای سیاسی با نظام
•ارتقای نقش تعیینکننده انتخابات و داوری مردم
•تعریف حقوق اکثریت و اقلیت و جلوگیری از حذف اقلیت جزو تکالیف
ذاتی و تدابیر سیاسی دولت مستقر
•ارتقای منزلت و جایگاه شهروندی و تأمین حقوق آنان
•حمایت از اتحادیهها و سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای صنفی
•واگــذاری تصدیهای دولت به ســازمانهای مردم نهــاد ،مأموریت
مستمر دولت
•تشــکیل دولت فنگــرا با حضــور تواناتریــن و پاکتریــن مدیران
متخصص کشــور از همه گروههای سیاسی و فکری بر اساس وزن
سیاسی و اجتماعی آنها ،مناسبترین ساز و کار برای توفیق دولت
در تأمین مصالح ملی خواهد بود.
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سیاست خارجی
•اعمال یکپارچه و هماهنگ سیاســتهای منطقهای و بینالمللی،
تحــت نظارت عالیه مقام معظم رهبری ،اســتفاده از قدرت و نفوذ
منطقــهای و بینالمللی ایران برای گفتوگو و دســتیابی به توافق
عزتمند با ســایر دولتها ،با هدف ارتقــاء منافع ملی ایران (قدرت
ملی ،مهمترین ســاز و کار برای مصالحه است و ابزاری برای جنگ
سرد و یا گرم به حساب نمیآید).
•تقویت و گســترش روابط ایران با کشــورهای اســامی و عربی ،با
عرفی کردن سیاست خارجی و ارتقای سطح حضور ایران در حوزه
نفوذ سیاسی (حوزه مقاومت) و نفوذ تاریخی (حوزه تمدن آسیایی)
به حضوری همه جانبه و تشکیل بلوکهای اقتصادی منطقهای.
•صیانت از اســتقالل سیاسی نظام جمهوری اسالمی ،ایفای نقش
کارآمد ایران در تعامل و تقویت روابط منطقـهای – بینالمللی.
•توسعه مناسبات امنیتی پایدار در خاورمیانه و مشارکت کشورهای
پیرامونی بهخصوص کشــورهای حریم خلیج فارس برای استقرار و
تقویت امنیت منطقهای.
•تالش ایران در راستای حمایت از فرهنگ جهان عاری از خشونت
و خصیصههای آن ،از طریق مشــارکت فعال دولتها در نهادهای
اجماع ساز بینالملل.
تشکیالت نظام و دولت ،مدیریت و منابع انسانی
•تشکیل « نهاد عالی هماهنگی» به ریاست عالیه رهبری و با نیابت
رئیسجمهــور و عضویت روســای قوای قضاییــه ،مقننه و معاونان
رئیس جمهور ،رئیس کل ستاد نیروهای مسلح برای ایجاد انسجام
و هماهنگی نهادهای نظام
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•ایــن نهــاد عالیترین مرکز تعیین سیاســت کلی نظام با مشــورت
مجمع تشخیص مصلحت و ایجاد هماهنگی در کشور خواهد بود.
•تقویــت و ارتقاء جایــگاه هیئت وزیران و بازســازی اقتدار دولت به
عنوان باالترین نهاد اجرائی کشور از طریق ایجاد ارتباط سازمانی
نهادهــای تأثیرگذار از جمله شــورایعالی امنیت ملی ،شــورایعالی
انقــاب فرهنگی ،با دولــت و نیز تقویت جایــگاه وزارت خانههای
دفاع و دادگستری با تغییر ساختار نهاد ریاست جمهوری به عنوان
باالترین سطح هرم قوه مجریه،
•رئیــس جمهور عالوه بر معــاون اول ،دارای معاونانی به شــرح زیر
خواهد بود که همگی عضو هیئت وزیران هستند.
•معاون سیاسی امنیتی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی
•معــاون فرهنگی رئیسجمهــور به عنوان دبیر شــورایعالی انقالب
فرهنگی
•معاون اقتصادی رئیسجمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه به
عنوان هماهنگکننده ستاد اقتصادی
•معــاون اجرائی رئیسجمهور به عنوان رئیس نهاد و ریاســت عالیه
کلیه ستادهای هماهنگی و اجرائی
•استقرار تیم منســجم و هماهنگ در ستاد اقتصادی دولت ،متشکل
از معاون اقتصــادی رئیسجمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه،
وزیر امور اقتصاد و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق هدف
مذکور و ســپردن مأموریت تنظیم سیاستهای مالی و پولی به آنان و
نظارت مداوم برای تحقق اهداف تعیین شده.
•پیشــنهاد یکی از معاونین قوه قضائیه به عنوان وزیر دادگستری و
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا قائم مقام او به عنوان وزیر دفاع
•بازگرداندن قدرت و مســئولیت به مدیران سطوح مختلف دولتی و
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جلوگیری از دخالت نهادهای نظارتی و تقنینی در امور اجرایی
•تعیین و تحدید پســتهای سیاسی و نظامی و انتظامی در سطوح
مختلف مدیریت کشــور و سیاست زدایی از پستها و مدیریتهای
فنی و اجرایی
•پیشــگیری از تعدیل نیروی انســانی در بخشهای دولتی قبل از
دستیابی کشور به نرخ بیکاری  % 8و کمتر
• توسعه تأمین اجتماعی ،افزایش حقوق و دستمزدها ،باالتر از نرخ
تورم برای جبران کاهش قدرت خرید عامه مردم
بهداشت و درمان
تاکید بر بهداشــت عمومی و بازنگری طرح تحول ســامت و واگذاری
نقش محوری درمان به شرکتهای بیمه ،تقویت و توسعه بیمههای درمانی
و ایجاد پوشش کامل خدمات درمانی در کشور.
نظارت مستمر بر فرایند سالمت عملکرد مسئوالن
•تقویت و توجه جدی به رســانهها و رســالت مطبوعــات و تضمین
امنیت رســانهای برای تأمین زمینههای اجتماعی و مبارزه با فساد
دولتی ،حاکمیتی.
•ایجــاد فرصتهای برابــر برای دســتیابی به اطالعــات (معماری
اطالعات) و امکانات،
•اســتفاده از فناوریهای نویــن و ابزارهای مــدرن الکترونیکی به
منظور اعمال شــفافیت در کلیه ســطوح مدیریت کشــور و تحقق
کامل دولت الکترونیک
• برخورد قاطع و زودهنگام نســبت به هرنوع سوء استفاده از قدرت
و فساد جزئی و کلی
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