سیاست های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقالب
ابالغ شد)0934/40/82( .

حضشت آیت اهلل خاهٌِ ای سّثش هعظن اًمالب اسالهی ،سیاستْای کلی اضتغال سا پس اص هطَست تا هجوع

تطخیص هصلحت ًظام تعییي کشدًذ.

هتي سیاستْای کلی اضتغال کِ تِ سؤسای لَای سِ گاًِ ،سئیس هجوع تطخیص هصلحت ًظام ٍ دتیش ضَسای

ًگْثاى اتالغ ضذُ ،تِ ایي ضشح است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اشتغال

1ـ تشٍیج ٍ تمَیت فشٌّگ کاس ،تَلیذ ،کاسآفشیٌی ٍ استفادُ اص تَلیذات داخلی تِ عٌَاى اسصش اسالهی ٍ هلی
تا تْشُ گیشی اص ًظام آهَصضی ٍ تثلیغی کطَس .

2ـ آهَصش ًیشٍی اًساًی هتخصص ،هاّش ٍ کاسآهذ هتٌاسة تا ًیاصّای تاصاس کاس(فعلی ٍ آتی) ٍ استماء تَاى
کاسآفشیٌی تا هسإٍلیت ًظام آهَصضی کطَس(آهَصش ٍ پشٍسش ،آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ٍ آهَصش عالی) ٍ
تَأم کشدى آهَصش ٍ هْاست ٍ جلة ّوکاسی تٌگاُ ّای التصادی جْت استفادُ اص ظشفیت آًْا.

3ـ ایجاد فشصت ّای ضغلی پایذاس تا تأکیذ تش استفادُ اص تَسعِ فٌاٍسی ٍ التصاد داًص تٌیاى ٍ آیٌذُ ًگشی
ًسثت تِ تحَالت آًْا دس سطح هلی ٍ جْاًی.

4ـ ایجاد ًظام جاهع اطالعات تاصاس کاس.

5ـ تْثَد هحیط کسة ٍ کاس ٍ استماء ضاخص ّای آى (هحیط سیاسی ،فشٌّگی ٍ لضایی ٍ هحیط التصاد کالى،
تاصاس کاس ،هالیات ّا ٍ صیش ساخت ّا) ٍ حوایت اص تخص ّای خصَصی ٍ تعاًٍی ٍ سلاتت اص ساُ اصالح لَاًیي،

همشسات ٍ سٍیِ ّای ریشتط دس چاسچَب لاًَى اساسی جوَْسی اسالهی ایشاى.

6ـ جزب فٌاٍسی ،سشهایِ ٍ هٌاتع هالی ،هثادلِ ًیشٍی کاس ٍ دستشسی تِ تاصاسّای خاسجی کاال ٍ خذهات اص
طشیك تعاهل هإثش ٍ ساصًذُ تا کطَسّا ،ساصهاى ّا ٍ تشتیثات هٌطمِ ای ٍ جْاًی.

7ـ ّواٌّگ ساصی ٍ پایذاسی سیاست ّای پَلی ،هالی ،اسصی ٍ تجاسی ٍ تٌظین تاصاسّای التصادی دس جْت
کاّص ًشخ تیکاسی تَأم تا استماء تْشُ ٍسی عَاهل تَلیذ ٍ افضایص تَلیذ.

8ـ تَجِ تیطتش دس پشداخت یاساًِ ّا تِ حوایت اص سشهایِ گزاسی ،تَلیذ ٍ اضتغال هَلذ دس تخص ّای خصَصی

ٍ تعاًٍی.

9ـ گستشش ٍ استفادُ تْیٌِ اص ظشفیت ّای التص� �دی داسای هضیت هاًٌذ :گشدضگشی ٍ حك
گزس(تشاًضیت).

10ـ حوایت اص تأسیس ٍ تَسعِ صٌذٍق ّای ضشاکت دس سشهایِ تشای تجاسی ساصی ایذُ ّا ٍ پطتیثاًی اص
ضشکت ّای ًَپا ،کَچک ٍ ًَآٍس.

11ـ تشلشاسی حوایت ّای هإثش اص تیکاساى تشای افضایص تَاًوٌذی ّای آًاى دس جْت دستشسی آًْا تِ اضتغال
پایذاس.

12ـ تَجِ ٍیژُ تِ کاّص ًشخ تیکاسی استاى ّای تاالتش اص هتَسط کطَس.
13ـ سعایت تٌاسة تیي افضایص دستوضدّا ٍ تْشُ ٍسی ًیشٍی کاس.
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