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 اقتصادی –های تجاری  سرفصل برنامه 

 

 ها. کاالهای معدنی در زمان تحریمحتی  کامل صادرات آزادسازی .1

مدیریت بهینه واردات کلیه کاالها حتی کاالهای خاص برای تمامی اقشار جامعه براساس نیاز  .2

 در جهت اشتغال حداکثری آحاد جامعه. بازار و فعالین اقتصادی

های حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در راستای صادرات بیشتر،  ارائه طرح .3

 درآمد و اشتغال باالتر قشر فعال جامعه خصوصا جوانان.

ها و  ایجاد کار حداکثری در کارخانه .4

های  های تولیدی خصوصا شرکت کارگاه

ای مالیاتی و ه صنعتی با ایجاد معافیت

های انرژی )برق،  معافیت پرداخت هزینه

گاز، آب و اینترنت( جهت کاهش هزینه 

تمام شده کاالی ایرانی در حمایت از 

 کننده ایرانی و صادرات مازاد تولید. مصرف

اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور  .5

در جهت صادرات نیروی کار و اشتغال 

 حداکثری جوانان نیمه متخصص و

 متخصص.

واردات نیروی کار، متخصصان و مهندسین عالیرتبه خارجی خصوصا اروپایی و آسیایی در  .6

های بزرگ و متوسط تولیدی و صادراتی ایرانی جهت  چهارچوب نیاز فنی کارخانجات و کارگاه

 های تولیدی کارکنان ایرانی. به روز کردن تجهیزات و مهارت

ر خصوصا نظارت بر توزیع صحیح کاال و خدمات جهت ها در بازا کنترل و مهار افزایش قیمت .7

 .ایجاد تعادل در معیشت مردم

 های بانکی. های الزم برای آزادسازی واردات و صادرات ارزهای رایج براساس مشوق ارائه طرح .8
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 اجتماعی –فرهنگی  –های سیاسی  سرفصل برنامه 

 

 صورت رایگان.ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی برای نوجوانان و جوانان به  .9

برای  دولتی()دولتی و غیر های ترکیبی تحصیلی در مقطع ابتدایی و آموزش آموزش رایگان .11

 مقاطع متوسط و دانشگاهی.

های برابر فرهنگی و تفریحی برای کلیه اقشار جامعه خصوصا دانشجویان و  ایجاد فرصت .11

 مذهبی هر استان.-های قومی آموزان براساس آموزه دانش

اغذبازی اداری برای تسهیل در ایجاد شغل و کسب حذف کلیه فرآیندهای بروکراتیک و ک .12

 .وکارهای اینترنتی ها و کسب آپ وکار جوانان خصوصا استارت

لزوم گسترش و تسهیل روابط و تعامالت سیاسی و تجاری با کشورهای دارای ظرفیت  .13

 .همکاری به خصوص کشورهای همسایه

 یا سرپرست خانوار. تالش در جهت تصویب قانون موثر حمایت از زنان بد سرپرست و .14

های مورد نیاز اقشار مختلف جامعه به خصوص تولیدکنندگان، صادرکنندگان،   تسهیل ارائه وام .15

 .دیگر اقشار نیازمند جامعهجوانان و 

نون اهای مالیاتی، مسکن، اشتغال، ق تالش در جهت عدالت اجتماعی به طور ملموس در زمینه .16

 .دیگر موضوعات مبتال به جامعهگذاری و 

 


