


استان گلستان

سند توسعه اشتغال و سرمايه گذاري



تاريخ در اشتغال شورايعالي جلسه يازدهمين مصوبات براساس  

 با شد موظف )سابق( اجتماعي امور و كار وزارت ٨٨/٣/١٢

 با را استاني و ملي اشتغال اسناد اختصاصي، دبيرخانه تشكيل

 جمهوري، رياست راهبردي نظارت و برنامه ريزي معاونت همكاري

  ذيصالح مشاورين از استفاده و استانداري ها و اجرائي دستگاههاي

.نمايد تدوين و تهيه غيردولتي بخش



اقدامات انجام شده

تائيد مورد آماري رتبه با كشور سطح در شرايط واجد شركت هاي شناسائي 
.ايران آمار مركز

وقت استاندار توسط استان خبره كارشناسان از مركب فني كميته تعيين.
استاني و كشوري مشاوران كيفي ارزيابي عمومي فراخوان.
به آن اعالم و شرايط واجد مراكز و شركتها صالحيت بررسي جلسات برگزاري 

)سابق( اجتماعي امور و كار وزارت
تنظيم و استان در طرح مجري عنوان به استان دانشگاهي جهاد واحد انتخاب 

٨٩/٧/٢٥ درتاريخ پروژه انجام موافقتنامه
٥٢٠٠٠٠ رديف ٦ جزء اعتبار ازمحل استان دانشگاهي جهاد با قرارداد عقد 

ريال ميليون ٣٨٠٠ مبلغ به كشور كل ٨٧ سال بودجه قانون



مشخصات سند توسعه اشتغال گلستان



 متبوع، وزارت شده تعيين معيارهاي و ضوابط و دستورالعمل وفق

 استانها اشتغال توسعه سند تهيه مطالعات خدمات شرح كلي چارچوب

.است شده تهيه ذيل بشرح بخش ٧ در



مطالعات جمعيت، نيروي انساني، اشتغال و بيكاري: بخش اول 

استان در جمعيت جغرافيايي توزيع ساختار تحليل

استان در روستايي متراكم نواحي و شهري پرجمعيت نقاط پراكندگي چگونگي بررسي

از استان سهم تغييرات و شهرستان ها از هريك و استان جمعيت رشد روند تحليل  

كشور جمعيت

در روستايي و شهري تفكيك به شهرستان ها از هريك و استان جمعيت تحليل و پيش بيني  

توسعه پنجم برنامه

آينده در كشور جمعيت از استان سهم تغييرات تحليل



تحليل رشد اقتصادي و تحوالت ساختاري اقتصاد استان: بخش دوم 

فعاليت هاي ستانده ارزش و افزوده ارزش و استان داخلي ناخالص توليد ارزش رشد  
١٣٨٦-١٣٧٩ دوره در ملي سطح با آن مقايسه و ١٣٨٦ سال ثابت قيمت به اقتصادي

طبقه بندي و فناوري جذب ظرفيت شامل استان در فناوري شاخص هاي تحليل و محاسبه  
فناوري سطح برحسب صنعتي فعاليتهاي

تعامالت تحليل و بررسي و استان اقتصاد مختلف بخش هاي بين تعامالت تحليل و بررسي 
ملي اقتصاد با استان اقتصاد بين

و استان شهرستانهاي درسطح اقتصادي فعاليت هاي و اشتغال جغرافيايي پراكندگي تحليل  
اشتغال توليد كانون هاي شناسايي و روستايي و شهري مناطق

توسعه چهارم و سوم برنامه هاي دوره در استان در سرمايه گذاري تحليل و تجزيه

ملي كار تقسيم در استان اقتصادي جايگاه تعيين



سنجش محيط كسب و كار و فضاي سرمايه گذاري: بخش سوم 

 تعيين جامعه آماري جهت نمونه  گيري

بنگاههاي اقتصادي استان -

 تكميل پرسشنامه

استخراج پرسشنامه

 شاخص سنجش محيط كسب و كار ١٣(شاخص سازي(
گستردگي اقتصاد غيررسمي   -٥جنسيت  -٤تأمين مالي  -٣امنيت اجتماعي  -٢فساد  -١         

مقررات و ماليات   -٩مجوزهاي كسب و كار  -٨شركتهاي پيشرو  -٧زيرساخت ها  -٦         

تشكلهاي اقتصادي -١٣هدفمندسازي يارانه ها  -١٢نيروي كار  -١١تجارت  -١٠         

تحليل نتايج



بررسي طرحهاي دردست اجرا و طرحهاي شناسايي شده جديد : بخش چهارم 
درجهت توسعه اشتغال و سرمايه گذاري در هريك از شهرستانهاي استان

و تعاوني بخش غيردولتي، عمومي بخش دولتي، دستگاههاي اجراي دردست طرحهاي مشخصات  
  اجرا، محل بخش شامل شهرستان تفكيك به )زودبازده طرح هاي غيراز به( خصوصي بخش

  آغاز سال فيزيكي، پيشرفت درصد مهارت، و تخصص سطح برحسب اشتغال توليد، ظرفيت
  زيربخش ها تفكيك به گذاري سرمايه ميزان و برداري بهره سال احداث،

شهرستان تفكيك به تعاوني و خصوصي بخش هاي اجراي دردست زودبازده طرح هاي مشخصات  
  درصد مهارت، و تخصص سطح برحسب اشتغال توليد، ظرفيت، اجرا، محل بخش شامل

سرمايه گذاري ميزان و برداري بهره سال احداث، آغاز سال فيزيكي، پيشرفت
و شده پيشنهاد تعاوني و خصوصي بخش كارفرمايان ازسوي كه زودبازدهي طرح هاي مشخصات  

  درنظر استان سرمايه گذاري و اشتغال كارگروه و است نشده مالي تامين اما رسيده تصويب به
  ظرفيت اجرا، محل بخش شامل شهرستان تفكيك به .كند اقدام آنها مالي تامين به نسبت دارد

  ميزان و احداث دوره طول احداث، آغاز سال مهارت، و تخصص سطح برحسب اشتغال توليد،
نياز مورد سرمايه گذاري



بررسي طرحهاي دردست اجرا و طرحهاي شناسايي شده جديد : بخش چهارم 
درجهت توسعه اشتغال و سرمايه گذاري در هريك از شهرستانهاي استان

و دولت توسط پنجم برنامه طول در كه توجيه داراي شده شناسايي طرح هاي مشخصات 
 ظرفيت شامل شهرستان تفكيك به .آمد خواهد در اجرا مورد به غيردولتي، عمومي بخش

 سرمايه گذاري و احداث دوره طول مهارت، و تخصص سطح برحسب اشتغال توليد،
  موردنياز

به توسعه، پنجم برنامه دوره در اجرا جهت پيشنهادي زاي اشتغال بارز طرح هاي مشخصات  
 دوره طول مهارت، و تخصص برحسب اشتغال توليد، ظرفيت شامل شهرستان تفكيك
)ريال ميليارد ١٠٦٦٣٣( موردنياز سرمايه گذاري و احداث

در مهارت و تخصص سطح تفكيك به فوق طرح هاي اشتغال و سرمايه گذاري ميزان برآورد 
توسعه پنجم برنامه طول



تهيه اسناد دستگاهي توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان درطول : بخش پنجم 
برنامه پنجم توسعه

در سرمايه گذاري و اشتغال توسعه در دستگاه )وظايف و مأموريت ها( قانوني نقش  
اقتصاد مختلف بخشهاي

 اسناد باالدست(مستندات تنظيم برنامه توسعه اشتغال و سرمايه گذاري دستگاه(
چشم انداز بيست ساله -

استراتژي مدون دستگاه در افق چشم انداز -

برنامه چهارم توسعه -

سياست هاي اجرايي ابالغي مقام معظم رهبري -

برنامه پنجم توسعه) قانون(اليحه  -

سند ملي توسعه استان -

سند آمايش استان -



تهيه اسناد دستگاهي توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان درطول : بخش پنجم 
برنامه پنجم توسعه

برنامه هاي در سرمايه گذاري و اشتغال كار، نيروي بهره وري اقتصادي، رشد تحول ارزيابي  
توسعه چهارم و سوم

در سرمايه گذاري و اشتغال توسعه براي دستگاه اجرايي اقدامات و سياست ها ارزيابي  
توسعه چهارم و سوم برنامه هاي

نظارت و تصدي تحت بخش هاي در اشتغال تهديدهاي و فرصت ها ، ضعف قوت، نقاط تحليل 
 خدمات و كاالها توليدكننده بخشهاي رقابتي و نسبي مزيتهاي تعيين منظور به دستگاه

بازار در مبادله قابل

دستگاه اجرايي اقدامات و سياست ها و اشتغال اساسي راهبردهاي كمي، اهداف تعيين  
پنجم برنامه طول در سرمايه گذاري و اشتغال توسعه اهداف پيشبرد براي



تهيه اسناد دستگاهي توسعه اشتغال و سرمايه گذاري در استان براي : بخش پنجم 
دوران برنامه پنجم توسعه

و خصوصي عمومي، بخش سرمايه گذاري طرح هاي اجراي و ساماندهي براي دستگاه برنامه  
تعاوني

بخش هاي تفكيك به دستگاه كمي اهداف تحقق براي موردنياز سرمايه گذاري برآورد  
دستگاه پوشش تحت فعاليت هاي براي پنجم برنامه طول در تعاوني و خصوصي عمومي،

برنامه طول در تعاوني و خصوصي عمومي، بخش سرمايه گذاريهاي براي مالي منابع تأمين 
پنجم

بخش هاي در سرمايه گذاري توسعه و اشتغال ايجاد تسهيل براي دستگاه تعهدات  
)هردستگاه وظيفه به باتوجه( تعاوني و خصوصي



تهيه سند توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان در دوره برنامه پنجم: بخش ششم

استان اقتصاد گذشته عملكرد ارزيابي

توصيفي( توسعه پنجم برنامه دوره در استان در سرمايه گذاري و اشتغال توسعه برنامه(

و روستايي و شهري مناطق تفكيك به آن شهرستان هاي و استان اشتغال تحوالت جمعبندي  

١٣٨٥ و ١٣٧٥ سال هاي در فعاليت عمده گروههاي

كار و كسب تسهيل بر ناظر سياستهاي و استان در كار و كسب انجام موانع جمع بندي

توسعه پنجم برنامه دوره در استان كار نيروي عرضه و جمعيت بيني پيش



ايجاد سامانه اطالع رساني و مستندسازي اسناد توليدشده: بخش هفتم

رساني اطالع سامانه ايجاد

براي هريك دريافت مسير و سرمايه گذاري مشوق هاي و فرصت ها راهنماي دفترچه تهيه 
كارآفرينان

مطالعات مستندسازي



و مأموريت برخي از دستگاههاي اجرايي در سند توسعه اشتغال استاناهم وظايف 

راستاي در استان معدني و صنعتي استراتژيك و خاص هاي برنامه اجراي و تدوين و تهيه  
)تجارت و معدن صنعت سازمان( .كشور صنعتي توسعه راهبردي برنامه

كشاورزي توليد منابع و عوامل از وري بهره افزايش منظور به الزم تدابير اتخاذ و ريزي برنامه  
  شرايط و توليد هاي ظرفيت دسترس، در آب منابع با متناسب كشت الگوهاي به دستيابي و

)كشاورزي جهاد سازمان( .كشور مختلف مناطق اقليمي

اداره( فرهنگي ميراث تنگناهاي و مشكالت و مسائل حل و احيا و حفظ منظور به پژوهش انجام  
)گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث كل

خدمات پژوهشي، پزشكي، گروه انساني نيروي تربيت به مربوط هاي فعاليت براي ريزي برنامه  
)پزشكي علوم دانشگاه( استان اجتماعي تأمين و بهزيستي دارويي، درماني، –بهداشتي

ايجاد زمينه در استان پتانسيل و امكانات شناخت به منظور الزم بررسي هاي و مطالعات انجام  
)اجتماعي رفاه و كار .تعاون كل اداره( مناسب راهكارهاي ارائه و اشتغال



و مأموريت برخي از دستگاههاي اجرايي در سند توسعه اشتغال استاناهم وظايف 

راه كل اداره( مصوب استاندارهاي و ضوابط به توجه با شهرها از يك هر براي جامع طرح تهيه  
)شهرسازي و

 ،منابع به مربوط هاي طرح اجراي جهت مناسب راهكارهاي وارايه ريزي برنامه سياستگزاري  
)منطقه اي آب سهامي شركت( استان آب

شركت( استان هاي وروستا شهرها در برق انرژي وتوزيع انتقال توليد، هاي طرح وتوسعه اجرا  

)برق نيروي توزيع

كشاورزي صنعت، بخش نياز مورد ماهر نيمه و ماهر متخصص انساني نيروي تربيت تامين  
)حرفه اي و فني آموزش كل اداره( استان وخدمات

اداره( المللي بين و ملي ميادين در برتر جايگاه كسب جهت استان قهرماني ورزش سطح ارتقاء  
)جوانان و ورزش كل



و مأموريت برخي از دستگاههاي اجرايي در سند توسعه اشتغال استاناهم وظايف 

بر استان فناوري و پژوهش نيازهاي و استعدادها ها، قابليت نسبي، هاي مزيت شناسايي  

 مراكز و تحقيقاتي و  توليدي واحدهاي به آن معرفي و يشپژوه آينده و نگري آينده مبناي

)فناوري و تحقيقات علوم( برداري بهره جهت آموزشي

و تحقق روحيه و استعدادها شكوفايي و مختلف هاي زمينه در عمومي هاي آگاهي اعتالي  

)اسالمي ارشاد و فرهنگ كل اداره( ابتكار و تتبع

معلوالن و سرپرست بي نيازمند، هاي خانواده براي متعارف زندگي موجبات نمودن فراهم 

)بهزيستي كل اداره( استان



  توسعه سند پيشرفت مراحل تخصصي، جلسات برگزاري و گزارشات تهيه و جمع آوري از پس

 و استانداري برنامه ريزي معاون باحضور راهبردي كميته جلسات عنوان تحت اشتغال

  ارزيابي ٩٠/١٢/٢٤ درتاريخ و )جلسه ١٣( برگزار طرح مجري و اجرايي دستگاههاي

  مادر مشاور شركت توسط استان اشتغال توسعه سند طرح مطالعات سند پيشرفت مقدماتي

  به كشور اشتغال شورايعالي در تصويب جهت و گرديد تائيد )البرز توسعه و آمايش شركت(

.گرديد ارسال متبوع وزارت



  توسعه سند كشور، اشتغال شورايعالي جلسه هشتمين و پنجاه در ٣٠/٣/٩١ درتاريخ

 راهبردها، اهداف، مهمترين آن در كه گرديد ابالغ استان به و تصويب استان اشتغال

: مي باشد ذيل شرح به آن از برخي كه شده تعيين استان براي اقدامات و سياستها



مصوبه شوراي عالي اشتغال درمورد سند توسعه اشتغال استان

بيكاري و اشتغال اهداف

  ايجاد استان در جديد شغل ١٤٦٠٠٠ تعداد توسعه پنجم برنامه طول در -
  برنامه درپايان %١٠ به ٨٩ درسال %١١/٤ از استان در بيكاري نرخ و شد خواهد

.رسيد خواهد )٩٤ سال(

استان در توسعه راهبردهاي اهم

توسعه محرك فعاليت هاي -

توسعه در محوري فضاهاي -

توسعه قابليت داراي مانده عقب فضاهاي -

در تغيير استان كار و كسب عمومي محيط بهبود بر ناظر اجرايي اقدامات و سياست ها اهم 
اجرايي دستگاههاي عملكرد ارزيابي نظام



مصوبه شوراي عالي اشتغال درمورد سند توسعه اشتغال استان

 اجرايي دستگاه هاي عملكرد ارزيابي نظام در تغيير -

استان اداري نظام اصالح و فرايندها بهبود -

مجوزها اعطاي فرآيند تسهيل -

حرفه اي و فني آموزش مراكز كيفي و كمي توسعه -

دانش سطح ارتقاء -



مصوبه شوراي عالي اشتغال درمورد سند توسعه اشتغال استان

استان در كار بازار اطالعات سامانه ايجاد براي الزم اجرايي اقدامات در تسريع

استان در خانگي و كوچك صنايع توسعه براي مؤثر اجرايي اقدامات و سياست ها اجراي

استان در زودبازده طرح هاي مشكالت رفع درجهت تالش

در اشتغال توسعه و سرمايه گذاري تسهيل براي اجرايي اقدامات و سياست ها ساير اهم  
  استان

غيردولتي بخش مشاركت توسعه -

خصوصي و عمومي بخش فعاليت و سرمايه گذاري بر نظارت نظام تقويت -

استان فيزيكي زيرساخت هاي بهبود بر ناظر اجرايي اقدامات اهم -



با تخصصي متعدد جلسات اشتغال كارگروه دبيرخانه اشتغال، توسعه سند ابالغ از پس  
  ١٣ تاكنون و برگزار مالي مؤسسات و بانكها و عالي آموزش مراكز اجرايي، دستگاههاي

 است نموده برگزار دستگاهي اشتغال سند تحقق درجهت مؤثر اقدامات پيرامون جلسه
  متبوع وزارت به ماهه سه گزارشات درقالب اجرايي دستگاههاي اقدامات نتيجه كه

.مي گردد ارسال

مشاغل اطلس تهيه طرح سند، ٧ بخش با مرتبط شده انجام پيگيري هاي طريق از همچنين  
  كليه دراختيار ٩٢/٩/٣٠ درتاريخ متبوع وزارت ازطريق آن نرم افزار كه بوده استان

  دستگاههاي باهمكاري شده روز به اطالعات بارگذاري به نسبت تا شده داده قرار استانها
 كارگروه دبيرخانه كارهاي اولويت در كه اقدام استانداري اطالعات و آمار دفتر و اجرايي
.دارد قرار استان اشتغال



اقدامات سند توسعه اشتغال استان

اجرايي دستگاههاي به استان اشتغال توسعه سند فايل ارسال و اشتغال شورايعالي مصوبه ابالغ 

بانكها و مالي مؤسسات و عالي آموزش مراكز فرمانداريها، 

سند تحقق عملي و علمي راهكارهاي بررسي موضوع )جلسه ١٣( هم انديشي جلسات برگزاري 

 اجتماعي رفاه و كار تعاون كل اداره در ٩١/٦/٤ درتاريخ جلسه اولين( استان اشتغال توسعه

)شد برگزار استان فناوري و علم پارك در ٩٢/٨/٨ درتاريخ جلسه آخرين و



نتايج اقدامات انجام شده

٨( برگزاري با كشاورزي بخش آموزشهاي در بويژه حرفه اي و فني آموزش كل اداره در آموزش هدفمندي 
.اجرايي دستگاههاي كارشناسان و مديران درسطح توجيهي )جلسه

استان فناوري و علم پارك با دانشگاهها و اجرايي دستگاههاي تعامل

كارآفريني و كار فرهنگ ترويجي برنامه هاي تهيه درجهت صداوسيما جرايد،  با تعامل فضاي ايجاد

گردد مرتبط استان سيمابر سامانه با مي بايست كه كشوري پايلوت بصورت كارجويان سامانه ايجاد.

اجرايي دستگاههاي از استان اقتصادي طرحهاي فيزيكي پيشرفت وضعيت مستمر پيگيري و گزارش اخذ.

٩٢و٩١-٩٠( سنوات در استان در ايجادشده اشتغال اعتبارسنجي طرح انجام(

آمار دسترسي و اطالع رساني سامانه ايجاد درخصوص امر مسئولين توجيه و فراوان پيگيري هاي از پس 
 كليه به ٩٢/٨/٣٠ درتاريخ و تهيه متبوع وزارت توسط هفت بخش  دستورالعمل وفق GIS افزار نرم جمعيتي،

 همچنين و استان نقشه برروي اشتغال توسعه سند شده جانمايي اطالعات بر مشتمل كه .گرديد تحويل استانها
  .مي باشد آن برروي اشتغال اطالعات كردن روز به و بارگذاري براي خام اطالعات بانك



اهم مصوبات جلسات هماهنگي اجراي سند توسعه اشتغال

جداول تكميل به نسبت اجرايي دستگاههاي گرديد مقرر اشتغال توسعه سند ابالغ به باعنايت 
 مستندات همراه به را نتيجه و اقدام )دستگاهي اسناد( خود وظايف شرح با متناسب شده ارائه

.نمايند ارسال اشتغال كارگروه دبيرخانه به مدارك و

ارزيابي معيارهاي از يكي استان توسعه دستگاهي سند بهينه اجراي منظور به گرديد مقرر 
 اشتغال توسعه سند مفاد اجراي درجهت مؤثر اقدامات اشتغال، درزمينه اجرايي دستگاههاي

.باشد استان

اشتغال توسعه سند چهارم بخش بررسي و مطالعه به نسبت اجرايي دستگاههاي گرديد مقرر 
 طرحهاي ساير و عمراني طرحهاي فيزيكي، پيشرفت اجرا، درحال اقتصادي طرحهاي موضوع

 كارگروه دبيرخانه به را مذكور طرحهاي وضعيت آخرين گزارش و اقدام استان اشتغالزاي
.نمايند ارسال اشتغال



اهم مصوبات جلسات هماهنگي اجراي سند توسعه اشتغال

از متشكل دستگاهي درون كارشناسي كميه تشكيل به نسبت اجرايي دستگاههاي گرديد مقرر 

 توسعه سند نمودن اجرايي عملي و علمي راهكارهاي و اقدام مطلع و خبره كارشناسان

.نمايند اعالم و بررسي را اشتغال

استان اجرايي دستگاههاي با بهينه تعامل راهكارهاي علمي، مراكز و دانشگاهها گرديد مقرر 

.نمايند ارائه اشتغال كارگروه دبيرخانه به مكتوب بصورت را



موانع و مشكالت اجرايي سند توسعه اشتغال استان

ذيربط مراجع ازسوي سرمايه گذاري درخصوص بخشنامه ها و مقررات و قوانين مكرر تغييرات.
سرمايه گذار از حمايت درخصوص شفاف دستورالعملهاي فقدان و زائد بروكراسي.
استان اقتصادي طرحهاي اجراي جهت اعتبارات و نقدينگي كمبود.
توسعه سند در شده تعيين سياستهاي اجراي درجهت اجرايي دستگاههاي از برخي توجهي كم  

اشتغال
 بنگاههاي شغلي فرصت هاي و بيكاران وضعيت به مربوط اطالعات و آمار نبودن روز به و يكپارچه  

.اقتصادي
طرحهاي در شده تمام قيمت باالرفتن به منجر كه صنايع در انرژي بر و قديمي تكنولوژي  

مي گردد سرمايه گذاري
استان كشاورزي دربخش پائين بهره وري.
كارآفريني و كار فرهنگ در ضعف.
مسير دراين شده انجام اقدامات نبودن مؤثر و صنعت با دانشگاه ضعيف تعامل.
عالي آموزش بويژه كار و كسب فضاي و موجود آموزشهاي بين تناسب عدم
اشتغال درخصوص اجرايي دستگاههاي از برخي كاري موازي.
و خانگي مشاغل بحث در اشتغال شورايعالي ازسوي شده ابالغ سياستهاي نشدن اجرايي  

خوداشتغالي



پيشنهادات

ارائه و تدوين به نسبت ماه سه حداكثر مدت ظرف مي بايست گرديده تعريف برايشان وظايف شرح سند در كه اجرايي دستگاههاي 
.نمايند اقدام اشتغال كارگروه دبيرخانه به اجرايي برنامه هاي

نمايند گزارش استان توسعه و برنامه ريزي شوراي به را دستگاهي اشتغال توسعه سند تحقق ميزان اجرايي دستگاههاي.

جهت عامل بانكهاي شدن مكلف و سال درابتداي اقتصادي طرحهاي به تسهيالت پرداخت جهت اعتبارات وضعيت تكليف تعيين 
.پرداخت

استان بانكهاي براي عامل بانكهاي مركزي دفاتر ابالغيه هاي در مصارف و منابع رعايت عبارت حذف.

اجرايي دستگاههاي توسط مزيت دار و اولويت دار طرحهاي و دستگاهي سياستهاي كردن مشخص.

هدف اين تحقق جهت دانشگاهها از يكي مأمورشدن و دانشگاه و صنعت رابطه تقويت.

زماني ناقص اشتغال + بيكاري نرخ( اشتغال تركيبي نرخ پذيرش جهت ايران آمار مركز متقاعدكردن درجهت تالش(

پشتيبان شركتهاي بويژه خانگي مشاغل طرح از اجرايي دستگاههاي جدي حمايت.

نرم افزار در اطالعات و آمار تكميل در اجرايي دستگاههاي جديت GIS.

كار و كسب واحد پنجره نقش به توجه و اداري زائد بروكراسي كاهش درجهت جدي تالش.

اشتغال كارگروه مصوبات اجراي درجهت عامل بانكهاي و اجرايي دستگاههاي هماهنگي و كاري ها موازي از پرهيز.



عملكرد اشتغال درطول برنامه پنج ساله توسعه

١٣٩٢سال  ١٣٩١سال  ١٣٩٠سال 
دستگاه اجرايي رديف

تحقق تعهد تحقق تعهد تحقق تعهد
١٩٦٣ ٢٣٠٠ ٤٩٩٦ ٥٠٠٠ ٠ ٠ سازمان صنعت، معدن و تجارت ١
١٧٣٠ ٣٧٠٠ ٤٧٦١ ٤٥٠٠ ٤٠٥١ ٥٥٠٠ سازمان جهاد كشاورزي ٢
٢٠٢٥ ٣٢٠٠ ٥٧٧١ ١٠٠٠ ٦٠٦٢ ١١٥٠ كميته امداد امام خميني ٣
٥٩٨ ٩٠٠ ٩٩٢ ٧٠٠ ٢٣٦٥ ٧٠٠ اداره كل آموزش فني و حرفه اي ٤
٤٤٢ ٥٠٠ ٧٦٧ ٣٠٠ ١٣٤٠ ٣٥٠ اداره كل بهزيستي ٥
٢٨ ٦٠ ٨٧ ٨٠ ١٢٤ ١٠٠ اداره كل حمل و نقل و پايانه ها ٦

٨٧٤ ١٠٠٠ ١٠٤١ ١٠٠٠ ١١٣٩ ١٠٠٠ اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري ٧

٣٤٠ ٣٥٠ ٥٦١ ٥٠٠ ٠ ٠ اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ٨
٣٠ ٤٥ ٥٥ ٤٠ ٨١ ٥٠ منابع طبيعي ٩

١٨٣ ٧٠٠ ٥٧٦ ٥٦٠ ١٤٢٣ ١٤٠٠ دانشگاه علوم پزشكي ١٠
٤٠٦ ٢٠٠٠ ١٨١٥ ١٢٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ )ع(اداره كل صندوق مهر رضا  ١١



عملكرد اشتغال درطول برنامه پنج ساله توسعه

١٣٩٢سال  ١٣٩١سال  ١٣٩٠سال 
دستگاه اجرايي رديف

تحقق تعهد تحقق تعهد تحقق تعهد
٩٩ ٩٦ ١٢٧ ٧٠ ٥٢١ ١٠٠ اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران ١٢

١٠٢ ٤٠٠ ٢١٢ ٣٥٠ ٣٠٨ ٣٠٠ شركت آب منطقه اي ١٣
٢٠ ١٠٠ ١٣٣ ٧٠ ١٣١ ١٠٠ اداره كل زندانها ١٤
٢٥ ٣٠ ٤٠ ٤٠ ٠ ٠ اداره كل ورزش و جوانان ١٥
٤٧ ٤٥ ٤٣ ٤٥ ٤٩ ٤٠ شركت شهركهاي صنعتي ١٦
١٢ ٥٠ ٣٨ ٥٠ ١٦٠ ١٦٠ شركت گاز ١٧
٢٧ ٢٠ ٥٧ ٣٤ ٤٤ ١٠٠ شركت پخش فرآورده هاي نفتي ١٨
٣٠ ٦٠ ٧٢ ٦٠ ٨٩ ٦٠ اداره كل شيالت ١٩
٤ ١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )غيرمسكن(سازمان راه و شهرسازي  ٢٠
٠ ٣٥ ٠ ٠ ٥٠٠ ٧٠٠ دفتر امور شهري استانداري ٢١
٠ ٣٥ ٠ ٠ ١١٤ ١٢٠ دفتر امور روستايي استانداري ٢٢



عملكرد اشتغال درطول برنامه پنج ساله توسعه

١٣٩٢سال  ١٣٩١سال  ١٣٩٠سال 
دستگاه اجرايي رديف

تحقق تعهد تحقق تعهد تحقق تعهد
٠ ٠ ٠ ٠ ٥٢٢٧ ٤٠٠٠ اداره كل بازرگاني ٢٣
٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٧٦ ٢٥٠٠ سازمان صنايع و معادن ٢٤
٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ١٠ اداره كل كار و امور اجتماعي ٢٥
٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦٦٤ ٢٦٠٠ تعاوناداره كل  ٢٦
٠ ٠ ٠ ٠ ٦٣ ٦٠ اداره كل تربيت بدني ٢٧
٠ ٠ ٣٠ ٣٤ ٥٥ ٣٠ اداره كل دامپزشكي ٢٨
٠ ٠ ٢٥ ٠ ٢٥ ٢٥ اداره كل تأمين اجتماعي ٢٩
٠ ٠ ١٥ ٠ ٣٦٩ ٣٠٠ اداره كل آموزش و پرورش ٣٠
٠ ٠ ١٢ ٢٠ ٩٥ ١٠٠ شركت توزيع نيروي برق ٣١
٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٣٠ اداره كل ثبت احوال ٣٢
٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ١٠ اداره كل تبليغات اسالمي ٣٣



عملكرد اشتغال درطول برنامه پنج ساله توسعه

١٣٩٢سال  ١٣٩١سال  ١٣٩٠سال 
دستگاه اجرايي رديف

تحقق تعهد تحقق تعهد تحقق تعهد
٠ ٠ ٢٠ ١٠ ٢١ ٢٠ جمعيت هالل احمر ٣٤
٠ ٠ ٠ ٠ ٣٦٥ ٢٥٠ اداره كل راه و ترابري ٣٥
٠ ٠ ٣ ٠ ٢٠ ٥٠ و فاضالب شهري اداره كل آب ٣٦
٠ ٠ ٢١ ٠ ١٤٤ ١٢٠ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ٣٧
٠ ٠ ٢٤ ١٩ ٥٧ ٥٠ و فاضالب روستايي اداره كل آب ٣٨
٠ ٠ ٠ ٠ ٣٢ ٢٠ اداره كل غله و خدمات بازرگاني ٣٩
٠ ٠ ٠ ٠ ٤٣ ١٥٥ دانشگاههاي دولتي و غيردولتي ٤٠
٠ ٠ ١ ٠ ١١١ ٩٥ بانكهاي عامل ٤١
٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٢٠ اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ٤٢
٠ ٠ ٠ ٠ ٢١ ٢٠ اداره كل فرودگاههاي استان ٤٣
٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ١٠ كل امور اقتصادي و دارايي اداره ٤٤



عملكرد اشتغال درطول برنامه پنج ساله توسعه

١٣٩٢سال  ١٣٩١سال  ١٣٩٠سال 
دستگاه اجرايي رديف

تحقق تعهد تحقق تعهد تحقق تعهد
٠ ٠ ٧ ٣ ٤ ١٠ اداره كل ثبت اسناد و امالك ٤٥
٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥ ٢٨ اداره كل امور مالياتي ٤٦

٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان ٤٧

٠ ٠ ٤ ١٣ ٠ ٠ كتابخانه هاي عمومي ٤٨
٣٠ ٥٨٠ ساير دستگاهها ٤٩

٨٩٨٥ ١٥٧٢٦ ٢٢٣٣١ ١٥٧٢٦ ٣٢٧٨١ ٢٥٠٠٠ جمع كل



باتشكر از حوصله شما


