
نقاط قوت و ضعف دولت نهم و دهم

  91/6/2برجسته شدن ارزشها و شعارهاي انقالب اسالمی

  84/6/8طرح شعارعدالت محوري

  91/6/2دیپلماسی همراه با روحیه انقالبی

  86/6/4اعاده ى عزت ملی و ترك انفعال در مقابل سلطه

  91/6/2ارتقاء جایگاه كشور در عرصه  ى سیاست خارجی

 87/6/2دفاع از حقوق هسته اى ملت ایران در برابر زورگویی غرب

  92/1/1راه اندازى به موقع پروژه  غنی سازى اورانیوم 20 درصد

  89/6/8پایبندِى بی اغماض به اصول در كارها

0 87/6/2با مردم و از میان مردم بودن  

  86/6/4مواجه شدن با واقعیتهاى زندگی مردم در سفرهاى استانی

 87/6/2ساده زیستی آقاى رئیس جمهور

  87/6/2توقف روند غرب باورى و غرب زدگی دولت هاى قبلی

  87/6/2جلوگیري از گرایش هاى سكوالریستی در دولت

  91/6/2تالش جمعي و فوق العاده در دولت

 91/6/2استفاده از ظرفیت هاي بیرون دولت

91/6/2اجراي گسترده كارهاي عمراني خصوصا در مناطق محروم  

 85/3/29پیشرفتهاى وسیع در علم و فناورى

91/6/2پركارى، پشتكار و خستگي ناپذیري  

 86/6/4جرأت تحول آفریني و مقابله با مشكالت

  84/4/9شجاعت اقدام براى كارهاى بزرگ

87/6/2جرأت مقابله ى با فساد  

  85/6/6انجام طرح هاى خوب اقتصادى

 85/6/6وابسته نبودن به گروه ها و جریانات

85/6/6سعه ى صدر و تحمل مخالف  

  91/1/1اجراى طرح تحول اقتصادي

 91/5/3شجاعت و قاطعیت در سهمیه بندي بنزین

نقاط قوت:

86/6/04 1.  مظلومیت فرهنگ در دولت نهم  

  290/6/6. اولویت بندى نكردن فعالیت هاى فرهنگی

 389/6/8. كارهاى تشریفاتی و ویترینی در زمینه هاى فرهنگی

488/6/18. بر زمین ماندن بخش عمده اي از اصل44  

590/6/6. اجرایي نكردن مصوبه یارانه تولید در طرح تحول اقتصادي  

691/6/2. عالج نكردن تعطیلي برخي كارخانجات و صنایع  

790/6/6. ضعف در اولویت بندي كارها  

891/6/2.  عالج نكردن تورم  

 991/6/2. مدیریت نادرست منابع ارزى

1090/6/6. ارتباط كم با نخبگان حوزه و دانشگاه  

1190/6/6. ضعف در مدیریت واردات  

1290/6/6. پرداختن به حواشي  

1389/6/8. نبود اهتمام ویژه به مسئله اشتغال زایي و بهره وري  

1489/6/8. موضع گیرى ها و اطالع رسانی متناقض درون دولت  

1587/6/2. بهانه دادن به جنجال آفرینان  

1685/6/6. وعده هاى عملی نشده و دامن زدن به توقعات مردم  

1789/6/8. موازي كاري در مدیریت هاى دولتی  

  1891/7/19. برخی بی تدبیرى ها در برابر تحریم ها

 1991/8/10. كشاندن اختالفات میان مردم

  2091/5/3. تصمیم هاى خلق الساعه و تغییر مقررات

2191/11/28. فقدان مبارزه عملی با فساد اقتصادي  

  2291/11/28. متهم كردن دیگران به استناد اتهام ثابت نشده

نقاط ضعف:

سال 92


