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  شورايعالي اشتغاللسه ج مينوس و چهلتصويب نامه 
  

  رياست جناب آقاي دكتر به در دولت نهم و دهم لسه شوراي عالي اشتغال ج مينوسو  چهل     
و ساير مدعوين،  با حضور اعضاء محترم ١٩/٤/٩٠يختاردر  شيخ االسالمي وزير محترم كار و امور اجتماعي

پس از بحث و بررسي پيرامون  و تشکيل ١٥/٤/٩٠ مورخ ٣٥٣٨١ ارهشمبر اساس دعوت نامه 

  :با اعالم نظر اعضاء موارد ذيل مصوب گرديدموضوعات دستور كار، 

  

  :مصوبات 
با هدف ايجاد ارتباط  »تأسيس مراكز مشاوره ، اطالع رساني و خدمات كارآفريني استان ها«طرح  -١

ضمناً  .گرديدتصويب  در استانها با رشد اقتصادي کشورمنطقي و پايدار بين فعاليت هاي کارآفريني 

راه اندازي و ايجاد پرداخت تسهيالت در راستاي براي ) ع(مدير عامل محترم صندوق مهر امام رضا 

  .مراکز ياد شده در استانها اعالم آمادگي نمودند

قيقات و فناوري وزارت علوم، تحمقرر شد به منظور توسعه و ترويج فرهنگ کارآفريني در کشور  -٢

با همکاري وزارت کار وامور اجتماعي و ساير دستگاههاي داوطلب برنامه هاي عملياتي را در اين 

  . زمينه تنظيم و اجرا نمايند

مقرر شد از مجموع پس از ارائه گزارش برنامه اشتغال وزارت صنايع و معادن در سال جاري،  -٣

هزار  ١٠٥مبلغ  طرح هاي اشتغالزا در جلسات قبل شورا،بانکي در نظر گرفته شده به هزار منابع  ٤٥٠

هزار ميليارد ريال به طرح هاي  ٨٠ميليارد ريال به آن وزارت تخصيص يابد که از اين منابع مبلغ 

استاني آن توسط -نيمه تمامي که تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسند و جدول توزيع بانکي

  همچنين  .در جلسه قبل شورا ارائه شده بود، در نظر گرفته شدايران تهيه و .ا.بانک مرکزي ج

مورد  ،بر اساس جداول اعالمي دبيرخانه شوراخانه جداول توزيع استاني اشتغال آن وزارتمقرر شد 

  .گيرد بازنگري و اصالح قرار

و سهم  يگذار هيسرمامقرر شد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ترکيب منابع مورد نياز  -٤

ميليون فرصت  ٥/٢اشتغال  جاديهدف ابخش هاي اقتصادي به منظور تحقق منابع را در هر يک از 

نظرات  ضمن اخذ ساعت کتباً به دبيرخانه شورا ارسال نموده تا ٢٤ظرف را  يشغلي در سال جار

   .نهايي گرددمطرح و در جلسه آتي   ،اعضاي شورا
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استان البرز، با توجه به اهميت آن استان در منطقه و نوپا پس از ارايه گزارش وضعيت بازار کار  -٥

و از جمله سازمان محيط زيست، وزارت نيرو  بودن آن بر همکاري تمامي دستگاههاي اجرايي

   .گرديد مذکورتاکيداستان  فراروي توسعه اشتغال بانکهاي عامل در جهت رفع مشکالت و چالشهاي

هزار ميليارد ريال تسهيالت سال جاري بر اساس حداکثر توان  ٤٥٠نظر به اينکه ميزان قابل توجه  -٦

پرداخت تسهيالت از طريق منابع داخلي بانکهاي عامل به طرح هاي اشتغالزا تخصيص يافته و 

اولويت با اتمام طرح هاي نيمه تمامي است که تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهند رسيد و 

وري در جلسات ستاد تحول اقتصادي در اجراي قانون حسب رهنمودهاي رياست محترم جمه

هدفمند يارانه ها و به منظور کنترل نقدينگي توسط بانک مرکزي، کليه مصوبات مربوط به تخصيص 

  .استانهايي که تا اين تاريخ اجرايي نشده، منتفي مي گردد درخطوط اعتباري به بانکهاي عامل 

  .مه يافتبا ذكر صلوات خات 12:30لسه راس ساعت  *
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