
حضرت آیت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمی، سیاستهاي کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع 

.تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند

گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شوراي متن سیاستهاي کلی اشتغال که به رؤساي قواي سه 

:نگهبان ابالغ شده به این شرح است

بسم اهللا الرحمن الرحیم

سیاستهاي کلی اشتغال

ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی 1

.لیغی کشوربا بهره گیري از نظام آموزشی و تب

و ارتقاء توان ) فعلی و آتی)ـ آموزش نیروي انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهاي بازار کار 2

و ) آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه اي و آموزش عالی(کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور 

.هت استفاده از ظرفیت آنهاتوأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاري بنگاه هاي اقتصادي ج

اقتصاد دانش بنیان و آینده نگري  ـ ایجاد فرصت هاي شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوري و3

.نسبت به تحوالت آنها در سطح ملی و جهانی

.ـ ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار4

سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کالن،  محیط(ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص هاي آن 5

و حمایت از بخش هاي خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح ) بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها

.قوانین، مقررات و رویه هاي ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

وي کار و دسترسی به بازارهاي خارجی کاال و خدمات از ـ جذب فناوري، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیر6

.طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه اي و جهانی



ـ هماهنگ سازي و پایداري سیاست هاي پولی، مالی، ارزي و تجاري و تنظیم بازارهاي اقتصادي در جهت 7

.عوامل تولید و افزایش تولید کاهش نرخ بیکاري توأم با ارتقاء بهره وري

ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاري، تولید و اشتغال مولد در بخش هاي خصوصی 8

.و تعاونی

)ترانزیت(گردشگري و حق گذر: ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت هاي اقتصادي داراي مزیت مانند9

صندوق هاي شراکت در سرمایه براي تجاري سازي ایده ها و پشتیبانی از  ـ حمایت از تأسیس و توسعه10

.شرکت هاي نوپا، کوچک و نوآور

ـ برقراري حمایت هاي مؤثر از بیکاران براي افزایش توانمندي هاي آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال 11

.پایدار

.وسط کشورـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاري استان هاي باالتر از مت12

.ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وري نیروي کار13

سیدعلی خامنه اي

1390/تیرماه28

.


