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 مقدمه  -1
مدیریت بازار کار و اشتغال در اقتصاد ایران از اهمیت به سزایی برخوردار استت. رترا کته از یتف طترای بترای        1398در سال 

تبع آن افتزایش خریتد   بهبود نسبی قدرت خرید خانوارها بهجلوگیری از تعمیق رکود اقتصادیی نیازمند اتخاذ مدیریت تقاضای کل و 

باشد. از طرا دیگری برای مدیریت عرضه کل اقتصاد و کمف به کاالهای ایرانی و حفظ و ایجاد اشتغال ناشی از آن از جانب دولت می

های شغلی جدیتد بته خصتو     رصتهای موجود و صیانت از اشتغال کشور و در نهایت ایجاد فآوری اقتصاد و حفظ بنگاهافزایش تاب

وری اهمیت دارد. لذا نگاه سیستمی و راهبردی برای مقابله بتا  آموزی و بهرهبرای جوانانی تقویت تولیدی بهبود سرمایه انسانی و مهارت

کل  1398سال زایی برنامه ششم توسعه و اهداا بودجه رکود اقتصاد و کاهش تبعات آن بر بازار کار و اشتغال و تحقق اهداا اشتغال

 کشور ضروری است. 

نماید که بخشتی از  خصو  در حوزه اشتغال و بازار کار را طلب میدر این راستای مدیریت واحد و هماهنگ برای اقتصاد ملی به

 ایتن امتر   خصو  با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه عملیتاتی شتده استت کته    به 1397آن در سال 

ها و عوامل تأثیرگذار داخلی را نسبت به قبلی نمایان ستاخته استت. آن ته مهتم استت اتختاذ       و همگرایی در اتخاذ سیاستسویی هم

وزارت تعتاونی کتار و رفتاه    بتر همتین استا      دار اشتغال در این دوره از وضعیت اقتصادی کشتور استت   های خا  و اولویتسیاست

نامته  را جهت لحاظ شدن در آیین 1398های ایجاد اشتغال و کارآفرینی سال برنامهها و اجتماعی در راستای رسالت خویشی سیاست

 و اجرای آن در سطح ملی و استانی تهیه و تدوین نموده است.  1398قانون بودجه سال  18اجرایی بند الف تبصره 

ه شتده استت. ستبا بتا توجته بته       با تمرکز بر بازار کتار آورد  97در این گزارشی ابتدا تصویری کلی از وضعیت اقتصادی سال 

ها و ها طرحشود و برای جبران بخشی از عقب ماندگیبرای برون رفت از وضعیت موجود ارائه میمدل مفهومی و روندهای ها بینیپیش

امات ی مشخص در رارروب مدل مفهومی یاد شده در سطح کلی و جزیی آورده شده و در نهایتی منابع مالی مورد نیاز و الزهابرنامه

 است.  شدهرا ارائه  هاآن

 1397تصویر کلی از بازار کار و تولید در سال  -2
( نشان 1397تا نه ماهه اول سال  1390های اخیر )گذاری( در طی سالهای کالن اقتصادی )تولید و سرمایهروند کلی شاخص

به  1392درصد در سال  5هشی بوده است و از دهد که رشد اقتصادی )بدون احتساب بخش نفت( نسبت به روند بلندمدت آن کامی

جز هرسیده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت کل در اقتصاد کشور در دوره مورد بررسی ب 1397درصد در نه ماهه اول سال  1.9منفی 

شاخص تولید  عبارت دیگری روند دوهگذاری خصوصی با افت مواجه بوده است. بهمواره منفی بوده است و سرمایه 1396و 1393سال 

شود وضعیت بته مراتتب   شود. در مقابلی با مروری بر آمار و اطالعات بازار کار مشاهده میگذاری رندان مناسب گزارش نمیو سرمایه

هزار  472اند و برای بیش از هزار نفر وارد بازار کار شده 527(ی ساالنه بیش از 1397-1390ساله ) 7که طی دوره طوریهبهتر است ب

دلیل فزونی عرضته جدیتد بتر    هزار نفر از افراد متقاضی کار )به 55طور خالص حدود هرصت شغلی جدیدی ایجاد شده است. لذا بنفر ف

 اند.تقاضای جدید کار( شغلی کسب نکردند و به خیل بیکاران کشور اضافه شده
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ت قیمتت برختی از کاالهتا و ختدماتی اشتتغال      ثباتی و نوسانات ارزی و به تبتع آن تغییترا  های ناشی از بیافزون بر اینی تکانه 

ای بتا  های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است که در این بین بخش صنعت با توجه به ماهیت آن و واردات کاالهتای واستطه  بخش

نرخ بیکاری  و 40.5ی نرخ مشارکت  1397گردد. براسا  آخرین آمارهای منتشرشده در سال ها بیشتر متضرر میافزایش نااطمینانی

درصتد افتزایش و نترخ بیکتاری در      0.4میزان به 1396نسبت به سال  1397درصد بوده هررند نرخ مشارکت در سال  12در کشور 

 که نترخ بیکتاری جوانتان )   طوریتر از متوسط کشور است. بهدهدی اما ابعاد بیکاری عمیقدرصد افزایش را نشان می 0.1دوره مذکور 

تواند در آینتده منجتر بته شتو      رسیده است. لیکن این تغییرات ناریز می 1397درصد در سال  25.1متوسط طورساله( به15 -29

بزرگ در بازار کار کشور گردد. این بدان علت است که انباشت بالقوه جمعیت در سن کار تبدیل به جمعیت آماده برای کار)به صورت 

رستد  آن در رند سال اخیر مشهود بوده است(. افزون بتر ایتنی بته نظتر متی      هایطور که بخشی از عالمتبالفعل( خواهد شد )همان

های قبل با استراتژی کاهش بیکاری و مدیریت آنی تاکنون نتوانسته نگرانی جامعه های متعارا و سنتی گذشته و اقدامات دههبرنامه

پتذیری  ترین زمینه آسیبمهمکه بسیار مهم این را در خصو  بیکاری مرتفع سازد که این موضوع جای بحث و بررسی دارد. اما نکته

 باشد.های هدا میخصو  در حوزه بخشیی عدم توجه به گروههها ببرنامه

گذاری در کنار نرخ فزاینده ورود جوانان بته بتازار کتار    ها در فضای کسب و کار و هزینه فرصت باالی سرمایهاطمینانیافزایش نا

 واحتدهای  توازن بیشتر مواجه کرده است. در راستای تبیین موضوعات بیان شدهی ازار کار را با عدمواسطه ساختار سنی جمعیتیی ببه

اند تولیدات ختود را بتا   توانستهبین المللیی کمتر روابط اقتصادی  دشواری و تعامالت کمتردلیل در این رند سال اخیر بهصنعتی نیز 

هزینته تولیتد   د و بته دلیتل عتدم تتامین متواد اولیتهی       انه بازارهای خارجی کننت محصوالت خود را رودهند و های روز تطبیق فناوری

ه که بحران مالی واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه سازد کته نتیجته آن   رکود تورمی سبب شد طرفیاز  افزایش یافته وشان نهایی

ارها اثر مستقیم دارد. هر نوع شو  برونزای بیرونی) ها و تعدیل نیروی کار خواهد بود که این موضوع بر رفاه خانوتعطیلی برخی بنگاه

های تورمی باعث افزایش فاصله درآمدی خانوارها و تشدید فاصله طبقاتی تحریم( و برونزای داخلی )بالیای طبیعی( و هم نین شو 

-پذیر نمتی یین درآمدیی جبرانیابد که از طریق تغییر در سهم شاغلین هر خانوار پاشود و این فاصله رنان افزایش میدر جامعه می

 باشد.

مبتنی بتر واقعیتات و در    نگریمالحظات آیندهخصو  در عرصه بخش واقعی اقتصادی هبگذاری یکی از ضروریات مهم سیاست

-ی به پیش1398های بازار کار در سال شاخص انداز تولید وستی بر این اسا ی برای تبیین بهتر رشمارو انداز پیشنظر گرفتن رشم

های برونزای پرداختته شتده استت. بتا فترض تغییتر نستبی در نترخ         بینی متغیرها براسا  ادامه روند گذشته تاکنون و با اعمال شو 

هتزار فرصتت شتغلی     537رود با ورود بخشی از افراد جدید به بازار کار در ستال جتاریی حتداقل    ی انتظار می1398مشارکت در سال 

درصد( ثابت باقی بماند. در صورت تحقق اهتداا برنامته    12) 1397شود تا نرخ بیکاری در سطح سال جدید در بازار کار ایران ایجاد 

(ی انتظار بر این است کته  1398درصد در سال  10نرخ بیکاری )و رسیدن به نرخ  0.8و کاهش ساالنه  1398ششم توسعه برای سال 

پتذیر  ( برسد که با ساز وکار سنتی و متعتارا موجتود امکتان   1090فراتر از یف میلیون نفر ) 1398های شغلی جدید در سال فرصت

زای داخلی و های بروناز سویی با توجه به شو  باشد.ها میگیریهای فرآیندها و جهتنخواهد بود. لذا نیازمند اصالح و بازنگری رویه
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لذا مدیریت بازار کار برای دولت بستیار   های مختلف به بیش از حد برسد.خارجی احتمال ریزش اشتغال در واحدهای اقتصادی بخش

 مهم و حیاتی است.

 1398(: پیش بینی شاخص های کلیدی بازار کار ایران در سال 1جدول)

 سال
 جمعیت شاغل جمعیت بیکار جمعیت فعال نرخ بیکاری نرخ مشارکت جمعیت ده ساله و بیشتر

 هزار نفر هزار نفر هزار نفر درصد درصد هزار نفر

1396 66106 40.1 11.9 26514 3165 23349 

1397 66875 40.5 12 27074 3261 23813 

)ادامه روند  1398
 گذشته(

67653 40.9 12 27670 3320 24350 

 537 59.4 596 - 0.4 778 تغییرات ساالنه 

)بر اسا  هدا  1398
 24903 2767 27670 10 40.9 67653 گذاری مطلوب(

 1090 494- 596 0.8 0.4 778 تغییرات ساالنه
 ها معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینیبینیمرکز آمار ایرانی پیشماخذ: 

های باشند. بر اسا  بررسیها مهم میی وضعیت و روند رشد تولید و سرمایه گذاری1398برای تحقق اهداا اشتغال زایی سال 

ی در بهتترین  98با ادامه وضع موجود در ستال   98صادی سال انداز رشد اقترشم انجام شده توسط وزارت تعاونی کار و رفاه اجتماعیی

 2.7منفتی بتا  حتداقل  . این در حالی است که در ستناریوی بدبینانته اقتصتاد ایتران     بوددرصد خواهد  1.1حالت رشد اقتصادی منفی 

باشتد.  موضوع فوق میهای مجلا مؤید هم نین مطالعه انجام شده توسط مرکز پژوهشرا به پایان خواهد رساند.  جاریدرصدی سال

با ادامه روند موجود در بهترین  98های انجام شده توسط آن مرکز حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال بینیکه پیشطوریهب

درصد روبرو خواهد شتد. بتر ایتن استا  بتا       5.5درصد نزول خواهد کرد و در سناریو بدبینانه با رشد منفی  4.5حالت به رشد منفی 

گفتهی از یف سو پیش بینی رشد اقتصادی منفی و از سوی دیگر انتظار تحقق اهتداا برنامته ششتم توستعه در     ه مطالب پیشتوجه ب

برای اقتصاد ایران و برای تولیتد و اشتتغال ستالی     98کند که سال تحقق ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاریی این واقعیت را بیان می

ریزی صحیح به خصو  در گذاری مناسب و برنامهبرای مقابله با مشکالت یاد شدهی سیاست راینبنابباشد خا  و با شرایط دشوار می

 سازد.حوزه بازار کار و اشتغال را بیش از پیش ضروری می

 شود.در قالب مدل مفهومی مشخص ذیلی ارائه می 1398های ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی سال از این روی سیاست

 مدل مفهومی -3
نفعتان نقتش آفترین را در تصتمیم و اجترا بترای       سیاست اشتغال یف فرایند هماهنگ و مرتبط است که همه متداخالت و ذی 

گذاری اشتغال از تعهتد صتریح سیاستی و سیاستتی     دهد. بیش و پیش از هرریزی سیاسترسیدن به اهداا اشتغالی به هم پیوند می

گذاری اشتغالی قرار گرفتن امتر اشتتغال در   شود. مهمترین نکته در فرایند سیاستبرای رسیدن به سطح مناسبی از اشتغالی آغاز می
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اجتماعی و اتخاذ فرماندهی واحد و منسجم برای تحقق هدا واحتد و مشتتر    -های اقتصادیعنوان هسته( همه سیاستمرکز )و به

عنتوان  سمت اشتغال و ضرورت توجه بته آن بته  است. واقعیت امروز ایران سبب شده است تا به تدریج توجه صاحب نظران مجددا به 

بازار کار تغییتر کتردهس ستهم بختش ختدمات در اشتتغال کشتورها        یف مساله محوریی بازگردد. ررا که ترکیب نیروی وارد شونده به 

تا به شهر موجب ویژه زنان تحصیل کرده در بازار کار به میزان قابل توجهی بزرگ شدهس مهاجرت روسافزایش یافتهس. سهم جوانان و به

های شغلی مولدی افزایش اشتغال نتاقصی ستهم فزاینتده زنتان شتاغل در جمعیتت مهتاجرینی        ایجاد فقر شهریی کاهش نسبی فرصت

شده است. به این موارد باید یف نقطه مشتر  نیتز اضتافه کترد و آن     آنهای با مزد کمتر از انتظار س و نظایر اشتغال زنان به فعالیت

گذاری اقتصادیی لزوما منجر به ایجاد اشتغال و بهبود وضتعیت فقترا نشتده    عنوان مسیر سنتی سیاستاقتصادی به این است که رشد

ای شودس به گونهگذاری به معنای فراگیر آن تبدیل میعنوان محور سیاستتدریج بهاست. بدین ترتیبی بی دلیل نیست که اشتغال به

هتای سیاستتی اصتلی    های قبلی اشتغال به یکی از توصتیه ر تفاوتی رشم گیر با دورهی د2015در سال  20که حتی در نشست گروه 

 نشست تبدیل شد.

های اصلی در سیاست گذاری اشتغال کشور باید در بردارنده التف. طترا تقاضتای بتازار     بر این اسا ی در یف برش کلیی مولفه

و مهارت( و نهادهای بازار کار )شامل قتوانین و مقتررات    کار)شامل اقتصاد کالن و صنعت(ی ب. طرا عرضه )شامل جمعیتی تخصص

اشتتغال در میتان    -در رویکرد معطتوا بته تولیتد    حوزه بازار کار( باشند تا قضاوت بهتری در مورد ابعاد سیاستگذاری اشتغال داشت.

هتای کتالنی   قرار گرفتن سیاستاست که رشد فراگیر)همراه با کنار هم  "اشتغال-سیاست توامان تولید"سایر رویکردهای لحاظ کردن 

دنبال خود خواهد داشت. شاید بتوان مهمترین تفتاوت  صورت یف همسوی همزمان و به هم پیوسته( را بهمیانی و خرد و اعمال آنها به

تنهایی های مبتنی بر رشد اقتصادی صرا به رویکرد رشد فراگیر با سایر رویکردها را در آن دانست که بر اسا  این رویکردی سیاست

 "رشتد اشتتغالزا  "هایی را برای دستتیابی بته   کند در الیه های مختلف مکانیسمتواند اشتغال ایجاد کند. به همین دلیل سعی مینمی

  پیشنهاد دهد.

 رای خصتو  تستهیالت بتانکی و بیشتترین نقتش بت      موضوع تستهیالت بته   برایکمترین نقش  که در این رویکردیبدیهی است 

های اشتغال های موجود اقتصاد برای پایدارسازی واحدهای اقتصادی و اشتغال برای اجرای طرحتفاده از ظرفیتسازی و یا اسظرفیت

هتا در الیته هتای مختلتف     ها و طرحهایی باید دنبال شود و روابط بین این برنامهها و طرحاست. ابتداء باید دانست که ره برنامه لئقا

هتا و طترح هتا بایتد     باشد و ره انتظار و یا دستاوردی از اجرای این برنامهی هدا)جامعه( میهاریست و مربوط به کدام یف از گروه

 داشت. 

های مناطق مختلتف کشتور از بعتد توستعه     ها و پتانسیلتر ظرفیتمبتنی بر شناخت دقیقمدل مفهومی برای رویکرد یاد شده 

در قالب تقویت زنجیره ارزش کسب و کارهای مختلف کشور  اختههای شناخته شده و حتی ناشنکسب و کار و اشتغال و وجود گلوگاه

-ای )در قالب ایجاد و توستعه مراکتز آموزشتیی ظرفیتت    ها از طریق مداخالت نهادی و توسعهو در مقابلی رفع و یا کاهش این گلوگاه

صورت کوتاه متدت  ار و هدفمند بهانجام برخی مداخالت فعال بازار کسازیی توسعه مراکز تسهیل کننده خصوصی و...( از یف طرا و 

حمایت از اشتغال خرد و است. ضمن این که  از سوی دیگر و حمایت از واحدهای اقتصادی و میان مدت برای تحر  بخشی بازار کار
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اهتد  بوده و تجربه اقتصاد ایران در این حوزه بیش از موارد فوق استی نیز دنبتال خو  های هدا معینحمایتی نیز که معطوا به گروه

ی اثرگذاری هر  .محور مشخص ذیل ارایه شده است 7ها و برنامه اشتغال پیشنهادی در قالب شد. بر این اسا ی مدل مفهومی سیاست

ی ایتن  های هدا و روند توسعه اشتغال )از بعد کوتاه مدت و میان مدت( بنا به تناسب زمانی قابل توجه خواهد بودآنها بر گروهاز یف 

 ( به خوبی بیان شده است. 1)در نمودار  موضوع

های مرتبط با توسعه و گسترش فعالیتت سیاستهای اقتصاد کالنی است که عالوه بر سیاست های اخیر نشان دادهتجارب سال الف(

گتذاری در بختش   باشتد. بترای سیاستت   ای در ایجاد اشتغال برخوردار میاز اهمیت ویژه های اقتصادی(های اقتصادی )رسته فعالیت

وکارها و رونق تولید در سه بخش کشاورزیی صنعت و خدمات بایست نه تنها جریان تحوالت و دینامیف رشد کسبقعی اقتصاد میوا

ها بته زیتربخش و   ها )که از آنتر هر یف از این بخشهای فرعیرا شناختی بلکه شناخت جریان تحوالت و دینامیف یاد شده در الیه

هایی مورد توجه قرار خواهند گرفت که عالوه بر ایجاد ارزش افزوده در این رارروبی رسته فعالیت شود(ی ضروری است.رسته یاد می

-باالتری از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری ساز و کارهای رشد تولید و اشتتغال در الیته  

ای و منتاطق روستتایی و عشتایری خواهتد بتود.      رای اشتغال در سطح ملیی منطقههای اقتصادی زمینه مناسبیی بهای مختلف رسته

ای ایفتا  واستطه نهادهتای توستعه   هگتری بت  سازی و تستهیل منظور ایجاد اشتغال مولدی ابزارهای مداخله از طریق نهادسازیی ظرفیتبه

سعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانی و اصالح عبارت دیگر با اصالح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالی توهشود. بمی

های مختلتف اقتصتادی   های ایجاد اشتغال را در بخشتوان زمینهنظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدا افزایش اشتغال پذیری می

 فراهم نمود.

ربته کشتورهای پیشترو در تحتول     تجبیکتار در   های مهارتی و توانمندسازی نیتروی کتار  تقویت آموزشاز منظر دیگر در راستای  ب(

باشد که این دهنده گذار از آموزش قبل از اشتغال به آموزش متصل و سبا آموزش مبتنی بر نیاز میی نشانسازوکار آموزش مهارتی

جرای باشد. آموزش مبتنی بر نیازی متضمن اصالح سازوکار مواجهه دولت از اریزی میگذاری و برنامهرویکرد کمتر مورد توجه سیاست

های منتختب باشتد تتا بته ارتقتا و      باید متناسب با رستهای و تنظیمی در این حیطه است. آموزش مهارتی میآموزش به نقش توسعه

ای کته نیتاز   گونته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آمتوزش مهتارتی )بته   های اختصاصی برای این رستهتقویت ظرفیت

 گیرند.تی برآورده نمایند( مورد حمایت و تشویق ویژه قرار میهای منتخب را به درسرسته

های بارز در مدیریت بازار کاری ضعف نهادهای موجود بازار کار و هم نین نبود نظام اطالعات بازار کار است که نه یکی از مصادیق ج(

اطالعات بازار کار را از شفافیت خواهد کاست و کندی بلکه جریان ورودی و خروجی ها را درار مشکل میها و برنامهتنها رصد سیاست

های هدا خواهد شد. بنابراین یکتی از محورهتای اصتلی    صالح و یا گروههای ذیها و عدم توجه به گروهمنجر به ایجاد برخی انحراا

 خواهد بود. های نهادسازی و نظام اطالعات بازار کارتقویت برنامهی 1398های اشتغال سال سیاست

های کوتاه مدت و مبتنی بر واقعیات کنونی اقتصاد به برنامههای وزارت تعاونی کار و رفاه اجتماعی معطوا دیگری از برنامه خشب د(

های فعالی همواره سعی در ایجاد تغییرات طورکلی مجموعه سیاستهب شود.گنجانده می های فعال بازار کارسیاستاست که در قالب 

 باشند. این سه عنصر اصلی عبارتند از:ت عرضه نیروی کار داشته و بر سه عنصر اصلی استوار میالزم در بازار کار و کیفی
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 سایجاد تحر  در عرضه نیروی کار از طریق آموزش و کارآموزی بیکارانی ایجاد شغلی پرداخت یارانه به دستمزدها و غیره 

 سهای مجددآموزش های مختلف مانندهای جدید و با روشتوسعه اشتغال با ایجاد مهارت 

  کاهش بار تعهدات کارفرما به منظور افزایش رغبت برای جذب نیروی کار 

هتای  های مذکور بترای کتاهش عتدم تعتادل    ضروری است ازسیاستی روند فزآینده عرضه نیروی کار اقتصاد ایرانبا توجه به  رواز این

 موجود در بازار کار در کوتاه مدت و میان مدت استفاده نمود.

هتای حفتظ و   برنامهها مجبورند که برای کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادیی در کنار در برخی از شرایطی دولت ه(

هتای توستعه   تتوان بته برنامته   را در بازار کار اجرا نمایند که از آن جمله می های اشتغال حمایتی و خردبرنامهی تثبیت اشتغال موجود

های خا  و اجرای برنامه اشتغال عمومی به خصو  در منتاطق ستیل زده   تغال حمایتی بارویکرد گروهکسب و کارهای خانگی و اش

. از زایی خنثتی شتود  اشتغالهای برنامهشود که بخشی از عدم تثبیت مشاغل در شرایط فعلی باعث میاشاره نمود. الزم به ذکر است 

 ر از افزایش و توسعه اشتغال است.رو تثبیت و حفظ اشتغال موجود مهمترو در دوران پیشاین

ای و بین المللتی  استفاده از ظرفیت منطقهی 1398های اقتصادی کشور برای بهبود وضعیت بازار کار ایران در سال از دیگر اولویت و(

بته   راتیی توستعه بازارهتای صتاد   طترا تجتاری  جذب دانش و نوآوری از کشورهای است که در قالب  برای بهره مندی بازار کار ایران

به منظور مدیریت ورود و ختروج   .شودنمایان می ی خدمات فنی و مهندسی و اعزام نیروی کار به خارجهای منتخبخصو  در رسته

های ختارجی از جملته افتزایش    های استفاده از فرصتنیروی کار و هم نین کاستن از میزان فشارهای وارده بر بازار کار اجرای طرح

ها به جای نیروی کار خارجی و ساماندهی و ایجاد نظام شناسایی برای اعزام یروی کار داخلی و جایگزینی آنهای شغلی برای نفرصت

 نیروی کار به خارج و ... زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.

های اجرایی و هم نین ارتقتاء  حزای مشخص شدن میزان کارایی و نتایج طرهای اشتغالدر نهایتی به منظور ارتقای اثربخشی طرح ز(

استت کته    زای کشتور هتای اشتتغال  ها و برنامهاجرا و استمرار نظام ارزیابی و پایش طرحصحت اجرا و اجتناب از بروز خطا و انحراای 

 ها کمف بزرگی نماید.ها و برنامهتواند در اصالح و جهت گیری طرحبررسی تبعات و اثربخشی آنهای می
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 1398های اشتغالزای دولت در سال ها و طرح(: نمای کلی از برنامه1ه )نمودار شمار
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 کل کشور 1398و منابع مالی مورد نیاز آن در قانون بودجه سال  دولت تصویری کلی از پیش بینی فرصت های شغلی جدید در طرح ها و برنامه های اشتغالزای(: 2جدول)

 هدف عنوان طرح و اقدام برنامه ردیف
عمومی ودجه بمنابع 

 مورد نیاز
مالیتسهیالت   

1 
 توسعه کسب و کارهای پر

ایاشتغال منطقه  

 یهارستهتوسعه  یبرا انجام مداخالت توسعه ای
 پراشتغال در بخش های مختلف اقتصادی ومنتخب 

 تامین منابع مالی مورد نیاز

توسعه  مرتبط باهای نهاد یساز تیظرف_ 
 31نهاد در  186کسب و کار به تعداد 

 استان در رسته های منتخب 
هزار فرصت  450فراهم نمودن ایجاد  -

 شغلی

میلیارد ریال در   4250 -
 قالب کمف های بالعوض

میلیارد ریال در  4800 -
 قالب یارانه سود تسهیالت

هزار میلیارد  240
انکی تلفیق منابع ب ریال

عه به عالوه صندوق توس
 ملی

2 
 توسعه کسب و کارهای پر

 اطق روستایی واشتغال من
 عشایری

تقویت مداخالت توسعه برای مناطق روستایی و 
هزار روستای کانونی2عشایری به ویژه برای   

هزار فرصت شغلی 141ایجاد   
 

میلیارد ریال در  2000
قالب کمف های فنی و 
 اعتباری و بالعوض

--- 

 اعطای تسهیالت بانکی ارزان قیمت در قالب قانون
سعه اشتغال پایدار در مناطق حمایت از ایجاد و تو

وسعه روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق ت
 ملی

--- 

هزار میلیارد ریال 123  
به  تلفیق منابع بانکی

عالوه صندوق توسعه 
 ملی

تغال ای مرتبط با برنامه اشتقویت آموزش فنی و حرفه
 روستایی و عشایری

 ای بهارتقاء مهارت و آموزش فنی و حرفه
هزار نفر واجد شرایط  30میزان حداقل 

 در حوزه روستایی و عشایری
 ---- میلیارد ریال490

3 
های آموزشی و صالح نظاما

یمهارتی و توسعه کارآفرین  

بنگاه در هر استان 30شبکه سازی  طرح ملی شتابدهی کسب و کارهای نوآورانه   میلیارد ریال 50 
وجواناجرای طرح ملی باشگاه کارآفرینان ن نفر دانش آموز 3100  میلیارد ریال 6.3    
درصد برنامه آموزشی استان 15 مهارت آموزی دوگانه  ---- میلیارد ریال  100 
کارگاه آموزشی 240 کارآفرینی مهارت بنیان میلیارد ریال10   ---- 

ای های آموزشی سازمان فنی و حرفهشبکه ملی کارگاه کارگاه آموزشی 400   ---- ----  

 برنامه های فعال بازار کار 4
ای کارفرماییهای بیمهطرح مشوق هزار نفر شغل جدید 50جذب   میلیارد ریال  1920   ---- 

هزار نفر 50آموزش مهارتی  طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی میلیارد ریال 1050   ---- 
هزار نفر شغل جدید 5.46ایجاد  طرح یارانه دستمزد ارد ریالمیلی 3253   ---- 
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 هدف عنوان طرح و اقدام برنامه ردیف
عمومی ودجه بمنابع 

 مورد نیاز
مالیتسهیالت   

هزار نفر 100آموزش مهارتی  طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار میلیارد ریال 50   ---- 

5 
 

 اشتغال حمایتی و خرد

هزار نفر 40 پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی میلیارد ریال 240   --- 

هزار نفر 20 ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی   لمیلیارد ریا12000   --- 

های خودیار توسعه اشتغال خرد گروه  

 
هزار فرصت شغلی جدید 6ایجاد   میلیارد ریال 120  میلیارد ریال 1200   

 طرح اشتغال عمومی
 36.7ایجاد اشتغال موقت و یا پایدار برای 

 هزار نفر
میلیارد ریال 1364  --- 

ی اشتغال خرد حمایتی برای افراد تحت پوشش نهادها
حل منابع داخلی آنها) کمیته امداد امام حمایتی از م

خمینی)ره(ی بنیاد شهید و امور ایثارگرانی سازمان 
 بهزیستی کشور و سایر نهاد های حمایتی(

هزار نفر شغل جدید 148ایجاد   ---- 

میلیارد ریال  2960
یار تلفیق منابع در اخت
نهادهای حمایتی با 
 منابع بانکی

6 
غال ساماندهی و تثبیت اشت

دموجو  

ی های خصوصتثبیت اشتغال موجود و حمایت از بنگاه
 و تعاونی مشکل دار موجود کشور

 315حفظ و نگهداشت حداقل بیش از 
 هزار نفر

میلیارد ریال 3240  ---- 

هزار نفر6.33 طرح بیمه بیکاری مناطق سیل زده میلیارد ریال 1210   ---- 

7 
های استفاده از فرصت
 خارجی

وی کار ده به کار ایرانی به جای نیرجایگزینی نیروی آما
 خارجی

 ---- ---- هزار نفر 21

کار به خارج از کشور یرویاعزام ن ی وسامانده  هزار  نفر 8   ---- 32 میلیارد ریال 

8 
نهادسازی و اطالعات بازار 

و نظارت بر طرح ها و  کار
 برنامه های اشتغال

یارد ریالمیل120 ---- سامانه ملی اطالعات شغلی ایرانیان  ---- 

میلیارد ریال 200 ---- پیادسازی نظام پایش و ارزیابی طرح ها و برنامه  ---- 

هزار فرصت شغلی 1090 جمع کل -- میلیارد ریال 24505   
هزار  047025

ز )غیر امیلیارد ریال
(تسهیالت روستایی  

کار و رفاه اجتماعی یماخذ: برآوردهای وزارت تعاون  



12 

 فروض کلیدی -4
هدفمند منجر به بهبود بازار کار و اشتغال خواهد شد.  های مشخص وتجربه اقتصاد ایران حاکی از آن است که در صورت سیاست

هتا بتواننتد   ی انتظار بر این استت کته ایتن سیاستت    1398 دولت برای مدیریت بهتر بازار کار و اشتغال سالو اراده با توجه به تصمیم 

تتوان فتروض کلیتدی زیتر را     ی مییاد شدههای اشتغال ها و برنامهاهداا دولت را محقق نمایند. بدیهی است که برای اجرای سیاست

 مورد تاکید قرار داد:

  س(ها و کسری بودجه دولتنرخ تورمی نرخ ارزی تراز پرداختاقتصادی)های کاهش نااطمینانی شاخص و ثبات اقتصاد کالن -الف

هتای ستایر   همکتاری  هتا و هتا و برنامته  ایجاد فرماندهی واحد و منسجم در سطح دولت برای راهبریی هماهنگی و نظارت بر طرح -ب

  هاسدستگاه

 سپدیده قاراق مبارزه منطقی با واردات کاالها ومدیریت  -ج

 سبرای تقویت تولید و اشتغال کشوربانکی اصالح نظام  -د

 سهای اقتصادیتامین اجتماعی با حمایت از بنگاهو  مقررات ناظر بر بازار کاراستفاده از ظرفیت  -ه

 .برای بهبود تقاضای کل و تقویت عرضه اقتصاد الیاتیم استفاده از ظرفیت نظام -و

 هاها و برنامهطرح -5

 ایوکارهای پراشتغال منطقهتوسعه کسب -5-6
 مداخالت توسعه ای و نهادسازی رسته کسب و کار های منتخب -5-1-3

گیریی توسعه لاز ترتیبات حقوقیی مالیی سازمانی و ساختاری در قالب قواعد مشخص و رسمی است که در شک ای مجموعه نهاد

تواند در قالب نهتاد  و تکامل رنجیره ارزش کسب و کار رسته فعالیت اقتصادی نقش پیش برنده و تسهیل کننده دارند. این نهادها می

طترح  . نظیر تولید مبتنی بر قرارداد )قرارداد مزرعه( و نهاد سخت نظیر تأسیا مرکز آموزش مهارت یا آزمایشگاه و... ایجاد شتود  نرم

هتای  ی برنامته مقتررات  له شامل راهبردها و برنامه عمل توسعه هر رسته منتخب نظیر ایجتاد یتا توستعه نهتادی اصتالح قتوانین و      مداخ

این است که باعث تکمیل زنجیتره  مزیت این نوع مداخالت توسط دولت باشد. ری توسعه تکنولوژی و نظایر آن میآموزشیی توسعه بازا

 اریابی و مصرا( و به تبع آن تقویت کسب و کارها و توسعه اشتغال پایدار خواهد شد.ارزش )تامینی طراحیی تولیدی باز

 هدف گذاری کمی
  هزار فرصت شغلی جدید  450ایجاد 

  هدف گذاری کلی یا کیفی

 استان کشور  31در بخش های مختلف اقتصادی در منتخب  یرسته هاتوسعه  یبرا ینهادساز 
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 ها ه ارزش واحدهای اقتصادی در استانبرای تقویت زنجیر انجام مداخالت نهادی هدفمند و الزم 

 و نهاد مالکیت و مدیریت در خصوصی – عمومی مشارکت توسعهگیری نهادها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شکل 

 ربطذی اجرایی هایدستگاه توسط مربوطه مرکز

 گروه هدف 
  استان کشور  31در  های اجراییدستگاهبا نهایی شده اشتغال پر یمنتخب اقتصاد یرسته هاکلیه 

 شده و یا سازو کار اجرایی بینیپیشهای  فعالیت
تکمیل زنجیره ارزش کستب و  مربوط به ای قالب نهاد سازی و مداخالت توسعه وعه اقدامات مورد نیاز درمو مج اجراییسازو کار 

 کار رسته های منتخب بخش های اقتصادی به شرح زیر می باشد:

 سمداخله نقاطیی شناسا وی پهنه بندی جغرافیایی منتخبهای رسته کار و کسب ستمیس لیتحل 

  ستیفعال رسته اقتضائات به بنا نهاد توسعه ای و جادیا قالب در مداخلهارایه طرح 

 ه عملی شامل جزئیات ساختار نهادی مالکیت و اداره نهادی زمانبندی برنام)مداخله مصوب  طرحیی اجرا مستندات و مدار  ارائه

 انجامی برا الزمی مال منابع صیتخص جهت (نحوه تأمین و تخصیص منابع و خروجی و دستاوردهای نهاد در طرح مداخله

 سنظارت و مداخالت

 استان به اعالم و منتخبی هارسته از فی هر مداخله طرح بیتصو  

 سالزم مستندات همراه هبو  موسسه عاملدستگاه تخصیص دهنده اعتبار و یا به  منابع صیتخص جهتی معرف 

 در شده اعالمی زمانبند اسا  بر منتخب رسته هر تیوضع با متناسب نهاد جادیای( افزار سخت وی افزار نرم) ندیفرآی اجرا 

 سمداخله طرحمستندات اجرایی 

 بندی.پایش و ارزیابی و جمع 

 دستاوردهای مورد انتظار یا خروجی
 تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار آن رسته و در مرتبط با رسته منتخب و  اکز و ....ها ی مریا توسعه نهاد و گیریی شکل ایجاد

 نهایت پایدار سازی مشاغل ایجاد شده در تمامی استانهای کشور

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن
  مکاری دستگاه های با ه اعتباری براسا  سازوکار مشخص و و فنی های بالعوضمیلیارد ریال در قالب کمف 5250بالغ بر

 هاساجرایی درسطح استان

  استانی بندی پهنه

  توسعه  مرتبط باهای و توسعه نهاد یساز تیظرفاز طریق هزار فرصت شغلی  450ایجاد فراهم نمودن بسترهای الزم برای

 های منتخب.استان در رسته 31نهاد در  186اد کسب و کار به تعد
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  (پرداخت تسهیالت و یارانه سود)های منتخباری پراشتغال در رستهگذهای سرمایهحمایت از طرح -5-1-2
های منتخب و کارآفرینی اجتماعی در قالتب پرداختت تستهیالت و    های پراشتغال در رسته فعالیتحمایت از ایجاد و توسعه طرح

درصتد پیشترفت    60بتاالی   هتای استتان کشتور بتا اولویتت طترح      31های مختلف اقتصادی در یارانه سود تسهیالت بانکی در بخش

بتا عاملیتت برختی موسستات      های اقتصادی دارای رونق و پر اشتغالته فعالیتای خصوصی و تعاونی( و تمرکز بر رسهفیزیکی)بخش

-و احصای نوع حمایت و طبقه بندی آنها )مشوق مالیی نهادیی آموزشی مشاورهی تامین اجتماعیی مالیات و کمتف  شبکه بانکی کشور

 ( از جمله اقدامات دولت برای توسعه سرمایه گذاری اشتغال زا در بخش های خصوصی و تعاونی است.اعتباری و...های فنی و 

 کمی گذاری هدف

  منتخب  یهارستهتوسعه  یبرا ینهادسازهای اقتصادی کشور همزمان با اجرای طرح هزار فرصت شغلی در بخش 450ایجاد

 ساقتصادیهای مختلف در بخش

 ی یا کیفیکل گذاریهدف 

 (س وای های بازار کار از ابعاد مختلف )سنیی سوادی منطقهکاهش عدم تعادل... 

 های اقتصادیستقویت زنجیره کسب و کارها در هریف از بخش 

  سموجودحفظ و صیانت از اشتغال 

 هدفگروه 

 ای و ایجادی دشی توسعهکه در قالب سرمایه در گر ی بخش خصوصی و تعاونیگذاری اشتغالزاهای سرمایهمتقاضیان طرح

 سباشدمیهای اقتصادی منتخب مرتبط با رسته فعالیت

 و یا سازو کار اجرایی هافعالیت

 های های منتخب توسط دستگاه اجرایی استانی به متقاضیان بخشدار ذیل رسته فعالیتهای اولویتفراخوان اجرای پروژه

 سرایطخصوصی و تعاونی و شناسایی و تعیین متقاضیان واجد ش

 سخصوصی و تعاونی به دستگاه اجرایی استانی هایبخش انارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی 

  بررسی اولیه مدار  و مستندات طرح توجیه فنیی اقتصادی و مالی توسط دستگاه اجرایی و تایید و یا رد آن از نظر اهلیت و یا

 سو ارسال آن به کارگروه اشتغال استان 1398بودجه سال قانون  18نامه اجرایی تبصره ات الزم در رارروب آیینهیتوج

  و ارائه کد رهگیری به متقاضی بعد از تایید اولیه برای پیگیری فرایند اجرای طرح از طریق این  مربوطهثبت طرح در سامانه

 سامانه

  پیشرفت کار و  هایزارشو ارائه گ استان اشتغالکارگروه های دارای اولویت توسط با رسته طرحبررسی و کنترل همسویی

  سارسال طرح به بانف عامل
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  اشتغال کارگروهی طرح توسط بانف عامل و اعالم تایید و یا رد طرح و اعالم به متقاضی و مال وی اقتصاد ییفن هیتوجبررسی 

 ساستان

  سبانکیتکمیل مدار  و مستندات مورد نیاز بانف عامل توسط متقاضی برای عقد قرارداد استفاده از تسهیالت  

 قانون  18نامه اجرایی تبصره پرداخت تسهیالت بانکی به متقاضی در رارروب ضوابط و مقررات بانکی و در رارروب آیین

 1398بودجه سال 

 برداری طرح توسط متقاضی به بانف عامل و دستگاه اجرایی ذیربط و ثبت در سامانه برای پرداخت یارانه سود اعالم بهره

 1398قانون بودجه سال  18نامه اجرایی تبصره در رارروب آیین استان اشتغال کارگروهسط تسهیالت حسب نیاز تو

 یا دستاوردهای مورد انتظار خروجی

 کشورس مناطق هایمزیت جغرافیای در متنوع هایقابلیت و ظرفیت کارگیریبه و هااستان و مناطق بین رقابت بستر ایجاد 

 مولدس  اشتغال و گذاری سرمایه کارآفرینیی وریی هبهر ثروتی تولید افزودهی ارزش ایجاد 

 ارزشس زنجیره مفقوده هایحلقه تکمیل و بندی اولویت شناساییی موجودس استفاده بال هایظرفیت از استفاده 

  پذیرس آسیب اقشار معیشت تضمین 

  کشورس اقتصادی هایفعالیت در خصوصی بخش مشارکت تقویت و هاظرفیت از گیریبهره  

 صادراتس توسعهه کسب و کارهای مرتبط با بخش خدمات نوین و توسع  

 ایمنطقه توازن و تعادل زداییی تمرکز.  

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن

 540 هر فرصت شغلی)تسهیالت و منابع بودجه عمومی(س میلیون ریال به ازای 

 4800 ( سمومی مورد نیازعبودجه منابع میلیارد ریال در قالب یارانه سود تسهیالت) 

 240 ( و منابع صندوق توسعه ملی تسهیالت بانکیتلفیق هزار میلیارد ریال.) 

 پهنه بندی استانی
 1398های شغلی، تسهیالت و یارانه سود بانکی در رسته های منتخب در سال (: توزیع استانی، فرصت2جدول)

 استان
اشتغال رسته های 
 کسب و کار )نفر(

 سهم استانی 
 )درصد(

 سهیالت بانکی ت
 )میلیارد ریال(

 یارانه تسهیالت 
 )میلیارد ریال(

 137 6840 2.9 12825 آذربایجان شرقی

 144 7200 3.0 13500 آذربایجان غربی

 174 8712 3.6 16335 اردبیل

 170 8496 3.5 15930 اصفهان

 131 6552 2.7 12285 البرز
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 169 8448 3.5 15840 ایالم

 120 6000 2.5 11250 بوشهر

 208 10392 4.3 19485 تهران

 203 10152 4.2 19035 رهارمحال و بختیاری

 135 6768 2.8 12690 خراسان جنوبی

 201 10032 4.2 18810 خراسان رضوی

 130 6480 2.7 12150 خراسان شمالی

 181 9072 3.8 17010 خوزستان

 125 6240 2.6 11700 زنجان

 103 5160 2.2 9675 سمنان

 165 8256 3.4 15480 و بلورستانان سیست

 173 8640 3.6 16200 فار 

 149 7440 3.1 13950 قزوین

 122 6120 2.6 11475 قم

 165 8256 3.4 15480 کردستان

 164 8184 3.4 15345 کرمان

 202 10080 4.2 18900 کرمانشاه

 187 9360 3.9 17550 کهگیلویه و بویراحمد

 134 6696 2.8 12555 گلستان

 150 7488 3.1 14040 گیالن

 192 9576 4.0 17955 لرستان

 150 7488 3.1 14040 مازندران

 126 6312 2.6 11835 مرکزی

 129 6456 2.7 12105 هرمزگان

 147 7344 3.1 13770 همدان

 115 5760 2.4 10800 یزد

 4800 240000 100 450000 کل کشور



17 

 کارها در بخش های اقتصادیمنتخب و اولویت دار کسب و  هایرسته
تهیه و تنظیم شده است  1397قانون بودجه سال  18های اجرایی مرتبط ذیل بند الف تبصره ها بر اسا  توافق با دستگاهاین رسته
مه برنامبنای عمل  یهمراه با اصالحات الزم 1398در سال ها این اولویتی اجرای ناقص آن در سال گذشتهعدم اجرا و یا و به دلیل 
  خواهد بود.ریزی ها 

  وزارت جهاد کشاورزی(کشاورزیبخش( 
o  رسته فعالیت محصوالت گلخانه 
o  رسته فعالیت شیالت و آبزیان 
o ( 6رسته فعالیت گیاهان دارویی  )گرایش منتخب 
o ( 5رسته فعالیت صنایع تبدیلی و تکمیلی )گرایش منتخب 
o  رسته فعالیت محصوالت دامی 
o و گیاه پزشکی  رسته فعالیت خدمات دامبزشکی 
o  رسته خدمات فنی و مشاوره ای مرتبط با کشاورزی 
o سازی کشاورزیرسته فعالیت مکانیزاسیون و مدرن 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت(معدن و فرآوری معدنیصنعت و بخش( 
o  پوشا 

o کفش و مصنوعات ررمی 

o مبلمان 

o )صنایع غذایی )رسته های منتخب 

o  فرش 

o  خدمات فنی و مهندسی 

o ین دستی پتروشیمی )رسته های منتخب(صنایع پای 

o آرایشی و بهداشتی 

o صنایع روشنایی 

o محصوالت سلولزی 

o های منتخب کسب و کار بخش معدنی رسته 

o های منتخب کسب و کار بخش فراوری معدنیرسته 

 )بخش بازرگانی و صنوف)وزارت صنعت، معدن و تجارت 

o ت بندریخدمات بازرگانی و توزیع و پخش کاال و انبارداری و خدما 
o   دوخت و تولید پوشا 

o  ساخت زیورآالت طال و جواهر 
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o خدمات تخصصی بازرگانی و بازاریابی 
o  تولید محصوالت خبازی و تولید شیرینی سنتی 

o  تراش شیشه و رودوزی الحاقی 

o درودگری و مبلمان سازی 
o بازرگانی و تجارت وابسته مرزی 
o تولید و خدمات ساختمان و ابنیه  

 نیرو( بخش آب و برق)وزارت 

o های کشاورزیکسب و کارهای معطوا به کاهش مصرا آب مانند هوشمندسازی راه 

o کسب و کارهای معطوا به افزایش بهره وری منابع آبی 

  )بخش گردشگری و صنایع دستی )سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
o کسب و کار های معطوا به ایجاد توسعه و تقویت جاذبه های گردشگری 
o ب و کارهای مراکز گردشگری سالمتکس 
o گردشگری روستایی و عشایری 
o طبیعت گردی و گردشگری ورزشی 
o خدمات گردشگری 
o )کسب و کارهای نوپا در حوزه گردشگری) استارت اپ ها و دانش بنیان 
o کسب و کارهای مرتبط با برگزاری رویدادهای گردشگری 

o گرایش منتخب( 8)رسته های تولید صنایع دستی 

o  ی بازرگانی صنایع دستیهارسته 

 )بخش فرهنگ و هنر)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
o گرایش منتخب(رسته کسب و کارهای منتخب رسانه ای و تولید محتوای دیجیتال( 

o  گرایش منتخب()فرهنگی نشررسته کسب و کارهای 

o  گرایش منتخب(هنری خدماترسته کسب و کارهای( 

و کارهای منتخب زیر رسته کسب رسته منتخب)محورهای اصلی(  

 تولید محتوای دیجیتال و رسانه ای
 )گرایش منتخب(

 خدمات و تولید محتوای روایی و خالق

... بازیهای رایانه ایی انیمیشنی برنامه نویسی و  
 گرافیف دیجیتال
 تولید محتوای خبری

فعالیت های انتزاعیی مدلسازی و مفهومسازی 
 کسب و کار رسانه ای 

دیریت کسب و کار رسانه ایتاسیا و م  
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و کارهای منتخب زیر رسته کسب رسته منتخب)محورهای اصلی(  

 مطبوعات و نشریات کاغذی

 نشر فرهنگی

 موسسات و مراکز فرهنگی و دینی
امور نشر )تالیفی ترجمهی طراحیی تصویرگریی 
 صفحه آرایی و نویسیی نمایه سازی  ...(

راپ و بسته بندی)ویراستاری یکاغذ سازی ی 
 حروف ینیی...(

 خدمات  هنری

) طراحی لبا ی طراحی ارایه خدمات هنری 
 پاررهی طراحی اسباب بازی و ...(
 مد ی لبا  و اسباب بازی

 دینی و آیینی
 گسترش هنرهای نمایشی

ی و گسترش امور سمعی و بصری )سینمای موسیق
)... 

 گسترش هنرهای  تجسمی
 

 وزارت ورزش و جوانان(بخش ورزش و تربیت بدنی( 

o زشیرسته های منتخب تولید کاالی ور 
o رسته های منتخب تولید خدمات ورزشی 

 های منتخبرسته 
ب 
تخ
 من
ای
ه ه
ست
ر

شی
ورز
ی 
کاال
ید 
تول

 
 تولید انواع پوشا  ورزشی

 تولید انواع لوازم و تجهیزات ورزشی 

های دیجیتال های الکترونیکی تست و اندازه گیریتولید انواع لوازم و دستگاه
 صنعت ورزش

 ی ورزشیتولید انواع لوازم ایمن

ب 
تخ
 من
ای
ه ه
ست
ر

شی
ورز
ت 
دما
 خ
ید
تول

 

 باشگاه های ورزشی

 گردشگری و توریسم ورزشی

 تجارت و خدمات مکمل ها و تغذیه ورزشی

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( بخش فناوری اطالعات و ارتباطات(  
o افزار کسب و کارهای تولید نرم 
o تکسب و کارهای ارائه خدمات فناوری اطالعا 
o ات و محصوالت فضاپایهمکسب و کارهای ارائه خد 
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( بخش بهداشت و درمان( 
o  مراقبت های سالمت جامعه نگر توسعه 

o  گردشگری سالمت 
o  مراکز تر  اعتیادMMT  
o  )خدمات بهداشتی )غیر دولتی 
o  )طب سنتی علمی ) غیر دولتی 
o  (مشاغل خانگیخانگی)خدمات سالمت  
o مشاغل دانش بنیان  فناوری های نوین سالمت و 
o مراکز تشخیصی درمانی و بازتوانی غیر دولتی 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( بخش فناوری و دانش بنیان( 
o های مربوط به فناوری سالمت )داروهای پیشرفتهی تجهیزات و ملزومات پزشکی(رسته 
o ار های دوّهای مربوط به فناوری ماشینرسته 

o های مرتبط به اقتصاد دیجیتال رسته 

o های مربوط به فناوری حوزه کشاورزی رسته 

o ونقلهای مربوط به فناوری حوزه حملرسته 
o گازسوز خانگی هایموتورخانه فنی های مربوط به معاینهرسته 
o الکترونیف موتورسیکلت های مربوط به توسعهرسته 
o زباله مدیریت هوشمند یهاسامانه و سوزهای مربوط به زبالهرسته 
o خورشیدی انرژی پراکنده تولید و انرژی مدیریت هوشمند هایسامانه های مربوط به خدماترسته 

 های اقتصادیتصویر کلی از پیش بینی اشتغال و منابع مالی مورد نیاز بخش

خالت الزم نهادی و سیاستی و تامین و انجام مدا های اقتصادیهای منتخب بخشانجام شده از تلفیق رسته فعالیت هایبررسیبا 

هتای  جدیتد در بختش   هزار فرصت شغلی 450( بیش از 3مطابق جدول) 1398ی انتظار بر این است که در سال منابع برای این امر

 :ودشرح ذیلی ایجاد شبا منابع مالی مورد نیاز به های منتخب در سطح ملی و استانیمختلف اقتصادی از طریق توسعه و ایجاد رسته
های کسب و کار در قالب ای و نهادی رستهمداخالت توسعه برای میلیارد ریال 4250مبلغ عمومی به تامین منابع  -الف
 های بالعوضسهای فنی و اعتباری و کمفکمف
برای انجام سرمایه گذاری)در  ریال هزار میلیارد 240مبلغ توسعه ملی( به تامین منابع تسهیالتی)بانکی و صندوق  -ب

 های کسب و کار منتخبسای و ایجادی( در رستهگردشی توسعه
مجریانی که اهداا  برای میلیارد ریال 4800مبلغ بهره برداری رسیده به های به تامین منابع یارانه تسهیالت بانکی طرح -ج

 ایجاد اشتغال )بیمه تامین اجتماعی و یا بیمه روستایی( را دنبال کرده باشندس
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های شغلی و منابع مالی مورد نیاز رسته های منتخب بخش های اقتصادی در ی ظرفیت ایجاد فرصت: پیش بین(3)جدول
 1398سال 

 نام بخش ردیف

پیش بینی 
ظرفیت ایجاد 

هزار  -اشتغال
 نفر

 میلیارد ریال -منابع عمومی
تسهیالت 
 -بانکی

 میلیارد ریال
بالعوض و کمف  مالحظات

های فنی و 
 اعتباری

یارانه سود 
 یالتتسه

  4567.0 1678.8 1193.0 46.5 کشاورزی 1
  439.3 58.3 21.3 5.7 معدن و فرآوری معدنی 2
  4880.8 657.9 935.0 70.7 صنعت 3
  1969.7 149.5 65.9 14.6 آب 4
  1561.8 29.9 36.1 76.3 بازرگانی و صنوا 5
  2173.9 379.8 305.0 47.8 گردشگری 6
  61.3 25.4 18.1 20.8 صنایع دستی 7
  980.5 60.1 152.2 56.5 ارتباطات و فناوری اطالعات 8
  1606.3 97.5 108.2 14.3 فرهنگ و هنر 9
  3416.5 1570.0 1115.7 36.7 سالمت 10

 1464.2 92.7 65.9 23.6 ورزش و تربیت بدنی 11

بخشی از اشتغال جدیدی 
تسهیالت و منابع عمومی 

 سهم بخش صنعت 
  878.5 307.9 233.8 36.3 و دانش بنیانعلمی و فناوری  12

  24000 4800 4250 450 جمع کل -

 توسعه کسب و کارهای پراشتغال مناطق روستایی و عشایری -5-7

 در مناطق روستایی و عشایری پایداربرنامه اشتغال  -5-2-1

ویژه در زمینه کسب و کار بههای اولیه برای اعتالی اقتصادی و اجتماعی متوازنی توجه بیشتر به جوامع روستایی یکی از ضرورت

وری اقتصاد روستاها منجر شده است کته  های توسعه در کشور طی سالیان گذشتهی به کاهش بهرهباشد لیکن استراتژیو اشتغال می

هتای  نماید. دولت با در  ضترورت ایتن امتر و اهمیتت توجته بته ظرفیتت       این امر ضرورت توجه به اقتصاد روستایی را دورندان می

گذاری در زمینه حمایتت از توستعه و ایجتاد اشتتغال     ای مناطق روستایی و عشایری نسبت به سیاستهای توسعهلزایی و جنبهاشتغا

قانون حمایت از توستعه و ایجتاد اشتتغال پایتدار در منتاطق      "اند. نتیجه آن تصویب پایدار در مناطق روستایی و عشایری اقدام نموده

توسط مجلا شورای اسالمی است  1396در سی و یکم مرداد ماه سال  "منابع صندوق توسعه ملی روستایی و عشایری با استفاده از

تا بتواند بخشی از خلع های اصلی در توسعه کسب وکار در مناطق روستایی و عشایری را مرتفتع نمایتد. در قتانون متذکور بتا هتدا       

اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایریی توزیتع اعتبتارات    های کلی اقتصاد مقاومتیی ارتقای تولید و ایجادتحقق اهداا سیاست
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های کلیدی استان مورد توجه قرار گرفته است. بخشتی از اجترای ایتن قتانون در     تخصیص داده شده با در نظر گرفتن برخی شاخص

 صورت گرفت و بخش دیگر آن در سال جاری تداوم خواهد یافت. 1397سال 

 هدف گذاری کمی
  ار فرصت شغلی در مناطق روستایی و عشایریهز 150ایجاد 

 هدف گذاری کلی یا کیفی

  سدر مناطق روستایی و عشایریانجام مداخالت نهادی هدفمند با توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری 

 ستقویت زنجیره ارزش رسته فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری 

 سطق روستایی و عشایریبهبود وضعیت درآمد و رفاه خانوارهای منا  

 سمهاجرت معکو  از مناطق شهری به خصو  شهرهای بزرگ به مناطق روستایی و عشایری 

 وستایی و عشایری و حتی مناطق شهرهای کورف.ایجاد اشتغال غیرمستقیم در مناطق ر  

 گروه هدف

  و عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر  و حقوقی که قصد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی حقیقیکلیه افراد

 جمعیت دارند.

 بینی شده و یا سازو کار اجراییهای پیشفعالیت
 بازنگری دستورالعمل آیین نامه قانون مذکور در صورت لزومس 

 هاسهای موسسات عامل و دستگاهها و ... برای استانها و بخشنامهابالغ دستورالعمل 

 وکار و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری در قالب نوع های توسعه کسبسازی برنامهانجام مطالعه اولیه برای پیاده

 گر)در روستاهای منتخب( ای و تسهیلمداخالتی انتخاب نهاد توسعه

 ها حسب ضرورتسها و شهرستاندار مناطق روستایی و عشایری استانهای اولویتاصالح رسته 

  2ای و اجرای ای انجام مداخالت نهادی و فراهم سازی و هماهنگی با نهادهای توسعههزار روستای کانونی بر 5نهایی سازی 

 س1398هزار روستای آن در سال 

 این گزارش( 1-2-5بند)ای در روستاهای کانونی مطابق با پیش بینی ساز و کارهای اجرایی انجام مداخالت توسعه 

 فرایند اعطای تسهیالت توسط موسسات عامل در مناطق  ها واستان ها دررعایت سهم مدیریت اطالعات متقاضیان در سامانه و

 سهدا همزمان با راهنمایی و مشاوره

 هماهنگی و مدیریت بر اعطای تسهیالت در مناطق روستایی و عشایریس 

 سانجام مطالعه میدانی حسب ضرورت در قالب پایش اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در سطح ملی و استانی 

 سها)کمیته نظارت عملیاتی ملی و استانی(بر قبلی حین و بعد از اجرای طرح جام نظارت عملیاتیان  
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 )انجام نظارت عالیه در سطح ملی و استانی)سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان استانی آن.  

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن
  قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و  نابعباقیمانده م هزار میلیارد ریال از محل 123حدود

 عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

  ایعمومی برای انجام مداخالت توسعه میلیارد ریال منابع 2000پیش بینی بالغ بر 

 خروجی یا دستاوردهای مورد انتظار
  ساری در مناطق روستایی و عشایریکسب و کار و سرمایه گذ رونق بخشیایجاد و 

  سهزار فرصت های شغلی جدید در  مناطق روستایی و عشایری 150ایجاد حداقل  

 سمهاجرت معکو  از مناطق شهری به خصو  شهرهای بزرگ به مناطق روستایی و عشایری 

 سبهبود وضعیت درآمد و رفاه خانوارهای مناطق روستایی و عشایری 

  کسب و کارهای مناطق روستایی و عشایری گرفتندر مناطق شهری ناشی از رونق ایجاد اشتغال غیرمستقیم 

 بندی استانی پهنه

 (:4جدول)

 سهم )درصد( استان
پیش بینی 
 اشتغال جدید

تعداد روستاهای 
کانونی برای 
 مداخالت

منابع اعتباری  
 )میلیارد ریال(

منابع تسهیالت 
 )میلیارد ریال(

 3100 40 40 5400 3.6 آذربایجان شرقی

 3444 105 105 6000 4 آذربایجان غربی

 2540 40  40  4425 2.95 اردبیل

 2617  38  38 4560 3.04 اصفهان

 1610 9  9  2805 1.87 البرز

 2230  38  38 3885 2.59 ایالم

 2015 37  37  3510 2.34 بوشهر

 2307 10  10  4020 2.68 تهران

 3134  50  50 5460 3.64 رهارمحال و بختیاری

 2419 15  15  4215 2.81 خراسان جنوبی

 4382 77  77  7635 5.09 خراسان رضوی

 2695 22  22  4695 3.13 خراسان شمالی
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 3461 177  177  6030 4.02 خوزستان

 2049 19  19  3570 2.38 زنجان

 1894 12  12  3300 2.2 سمنان

 4701 234  234  8190 5.46 و بلورستانسیستان 

 3694 218 218 6435 4.29 فار 

 1920 20 20 3345 2.23 قزوین

 1455 4 4 2535 1.69 قم

 2669 49 49 4650 3.1 کردستان

 4029 135 135 7020 4.68 کرمان

 3608 101 101 6285 4.19 کرمانشاه

 2196 42 42 3825 2.55 کهگیلویه و بویراحمد

 3323 52 52 5790 3.86 گلستان

 3160 80 80 5505 3.67 گیالن

 2600 87 87 4530 3.02 لرستان

 3392 75 75 5910 3.94 مازندران

 2101 22 22 3660 2.44 مرکزی

 2962 115 115 5160 3.44 هرمزگان

 2678 70 70 4665 3.11 همدان

 1705 8 8 2970 1.98 یزد

 36900  -- --   -- درصد متمرکز 30

012300 2000  2000 150000 کل کشور  

 
 ای مرتبط با برنامه اشتغال روستایی و عشایریطرح تقویت آموزش فنی و حرفه -5-2-2

ای است. در خصو  برنامه اشتتغال روستتایی و   حرفهوهای فنیمهم در دستیابی به توسعه پایدار توجه به آموزش عواملیکی از 

نظتر  و دستورالعمل اجرایی مربوط بته آن بته   نامهد آیینرنین وجوشود و همعشایری با توجه به اطالعاتی که در سامانه کارا ثبت می

سازماندهی و تتأمین امکانتات    یی مهارت آموزیزیربرنامهضمن نیازسنجی و امکان سنجیی منظور ارتقاء مهارت کارجویان رسد بهمی

 باشد.مرتبط با برنامه فوق میبرای پاسخ به تقاضاهای آموزشی  ایهای فنی و حرفهنیازمند آموزش ی آموزش و ...اجرا آموزشیی

 هدف گذاری کمی 
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 7  هاسافراد معرفی شده از طرا کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ساعت نفرمیلیون 

 هدف گذاری کلی یا کیفی

  یش برای افزا و یا افراد متقاضی سرمایه گذاری در مناطق روستایی و عشایری روستاییان و عشایرو ظرفیت سازی توانمندسازی

 سپذیریاشتغال 

 گروه هدف
 در مناطق روستایی و  معرفی شده شاغلین کلیه افراد متقاضی سرمایه گذاری در مناطق روستایی و عشایری و یا افراد و

 سعشایری

 بینی شده و یا سازو کار اجراییهای پیشفعالیت
  سات آموزشیسازماندهی و تأمین امکان یی مهارت آموزیزیربرنامهنیازسنجی و امکان سنجیی 

  ی آموزشساجرا  

 سآزمون و اعطای گواهینامه پا از موفقیت در آزمون 

  آموزشراهبری  نظارت و. 

 خروجی یا دستاوردهای مورد انتظار
 عشایریهزار نفر واجد شرایط در حوزه روستایی و  30ای به میزان حداقل ارتقاء مهارت و آموزش فنی و حرفه . 

 أمین آنمنابع مالی مورد نیاز و محل ت
 کل کشور مورد حمایت قرار  1398قانون بودجه سال  18میلیارد ریال منابع که از محل بند الف تبصره  490بینی پیش

 .گیردمی

 بندی استانی پهنه
 هاگذاری در استانهای سرمایهبرای طرح 1398مطابق با تعهدات سال  -در سراسر کشور و استان ها

 وزشی و مهارتی و توسعه کارآفرینیهای آمهای اصالح نظامبرنامه -5-8
 مهارت آموزی دوگانه -5-3-6

اند. در آموزی نیز درار دگرگونی شدههای مهارتروشهای به تبع آن ا و پی یدگی مهارتها و ابزارهبا گذشت زمان و توسعه روش

 ایتن  کننتد. هتدا  ای همراه با کار برای تربیت نیروی کار ماهر استتفاده متی  وحرفهبسیاری از کشورها از نظام دوگانه فنی یاین راستا

 باشد.افزایش اعتماد متقابل بین محیط کار و محیط آموزش فنی و حرفه ای و افزایش اشتغال جوانان و کارجویان می یطرح

 هدف گذاری کمی
 15  هاستانادرصد برنامه آموزشی 
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 هدف گذاری کلی یا کیفی

  افزایش اعتماد متقابل بین محیط کار و محیط آموزش فنی و حرفه ای 

  کار  جویایافزایش اشتغال پذیری نیروی انسانی 

 گروه هدف

  اقتصادی(بنگاههای صاحبان افراد حقیقی و حقوقی )کلیه 

 بینی شده و یا سازو کار اجراییفعالیت های پیش
 بری مهارت آموزی دوگانه استانیایجاد کمیته راه 

  امکان سنجی ورود کارگاه ها به طرحی 

   امکان سنجی ورود بنگاه های اقتصادی به طرحی 

 یی جهت  اجرای دورهزیرنامه رب 

 سازماندهی و تامین امکانات آموزشیی 

  ی آموزشی آزمون و اعطای تائیدیه پا با تائید مربییاجرا 

  راهبری آموزش. نظارت و 

 الی مورد نیاز و محل تأمین آنمنابع م
 100 کل کشورس 1398پیش بینی شده در قانون بودجه سال ( از محل اعتبارات میلیون ریال 1.4)به ازاء هر نفر  میلیارد ریال 

 خروجی یا دستاوردهای مورد انتظار
 ظرفیت سازی و توانمند سازی نیروی انسانی جویای کارس 

 اشتغال پذیری نیروی کار جویای کارس 

 بندی استانی پهنه
 98 سالمطابق با تعهدات  -در سراسر کشور و استان ها 

 کارآفرینی مهارت بنیان -5-3-7

 هدف گذاری کمی

 240  آموزشیکارگاه  

 هدف گذاری کلی یا کیفی

 داریپا شغلبه  النیمهارت آموختگان و فارغ التحص یابیدست کردیبا رو یو حرفه ا یفن یهدفمند نمودن آموزش ها 
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 هدف  گروه
  کنندهافراد حقیقی و نهادهای حقوقی حمایت 

 بینی شده و یا سازو کار اجراییفعالیت های پیش

 امکان سنجی ورود کارگاه ها به طرحی 

  یی جهت  اجرای دورهزیربرنامه 

  سازماندهی و تأمین امکانات آموزشیی 

  ید مربییأییدیه پا با تأیی آموزشی آزمون و اعطای تاجرا 

  وزشراهبری آم نظارت و 

 دستاوردهای مورد انتظارخروجی یا 
 کار بازارگروه استارتاپی برای ورود به  50سازی و اشتغال پذیری آماده 

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن
  به منظور آماده سازی مربیان و نظارت بر کارگاه های  تعمیر و نگهداری تجهیزات از منابع سازمان ریالمیلیارد  10بالغ بر- 

قانون وصول برخی از  61سط افراد و یا نهادهای حقوقی حمایت کننده اجرای طرح )بر اسا  آئین نامه اجرایی ماده تو

 شد( خواهددرآمدهای دولتی از افراد حقیقی و یا نهادهای حمایت کننده دریافت 

 بندی استانی پهنه
  اجرایی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها ظرفیتمتناسب با 

 ایوحرفهفنی سازمان یآموزش یهاکارگاه یکه ملشب -5-3-8

 عضتو شتبکه   هتای شتگاه یو آزما هتا کارگتاه امکان استتفاده متقابتل   ای با هدا های آموزشی فنی و حرفهطرح شبکه ملی کارگاه

 400گردیتده کته   طراحی  نیطرف یهای علمبرداری از منابع و توانمندیو بهره گریکدیاز امکانات  های راهبردیآزمایشگاهی فناوری

 های مختلف کشور فراهم خواهد کرد.پژوهشگرانی صنعتگران و کارآفرینان حوزهکارگاه آموزشی برای 

 کمی گذاریهدف
  کارگاه آموزشی  400ایجاد و یا برگزاری 

 کیفی یاکلیگذاریهدف

  و  گریکدیاز امکانات  اهبردیآزمایشگاهی فناوری های ر عضو شبکه هایشگاهیو آزما هاکارگاهمتقابل  استفادهامکان

 نیطرف یهای علمبرداری از منابع و توانمندیبهره
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 گروه هدف

 مختلف کشور یهاحوزه نانیپژوهشگرانی صنعتگران و کارآفر 

 بینی شده و یا سازوکاراجراییپیش هایفعالیت

 رانیا یراهبرد یها یفناور یشگاهیجهت درج در شبکه آزما ی و تجهیزات مربوطآموزش یو انتخاب کارگاه ها ییشناسا 

 دستاوردهای مورد انتظار خروجی یا

  ی برای و کارگاه یشگاهیآزما زاتیتجه یاطالعات یبانف ها یسامانه ها یگذارو به اشترا  یامکان دسترس آوردنفراهم

 ذینفعان

 منابع مالی موردنیاز و محل تأمین آن
--- 

 استانی بندیپهنه 

 هااستان یاو حرفه یکل آموزش فن ادارات یدر تمام 

 نوآورانه یکسب و کارها یشتابده یطرح مل -5-3-9

 رشتد  انتظار با کارهای و کسب گسترش طریق از اشتغال پایدار و کارآفرینی توسعه هدا با شتابدهندگی ملی برنامهاین طرح یف 

 در هتا شتتابدهنده  و کتارآفرینی  مشتاوره  مراکز توسط که موفق عملی هاینمونه تجربه به برنامه این طراحی در. است شده تدوین باالی

 مورد برنامه این در بازار به ورود مرحله تا ایده گیریشکل از کارآفرینی فرایند تمامی .است شده توجه شدهی اجراو سایر کشورها  کشور

 با ایده دارای هایتیم و آغاز اهایده بررسی و انگیزشی رویدادهای برگزاری طریق از بالقوه شناسایی کارآفرینان. گرفت خواهد قرار توجه

 و نوزادی دوره مالی مینأت مشتر ی کاری فضای مشاورهی ی(یمهارت و کارآفرینی ازاعم  ش)آموز جمله از الزم افزودهخدمات ارزش ارائه

هتا  کاستتی  متداومی  یارزیتاب  و پتایش  بواستطه  کار حین در شد. خواهند حمایت گذاریسرمایه جذب و بازار به ورود مرحله تا ... و نوپایی

 .گرفت خواهد قرار مناطق کار دستور در آنها رفع و شناسایی

 گذاری کمیهدف
  بنگاه در هر استان   30شبکه سازی 

 گذاری کلی یا کیفیهدف
 شبکه بندی نقش آفرینان اکوسیستم کارآفرینی 

 ایجاد تعامالت گسترده و با کیفیت بین اجزای اکوسیستم کارآفرینی استان 

 دفگروه ه
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 کارآفرینان برتر استانی و کسب و کارهای نوپا 

 بینی شده و یا سازوکار مربوطههای پیشفعالیت
 طراحی و برگزاری جلسات جهت شبکه سازی کارآفرینان 

 دستاوردهای مورد نیاز
 افزایش بنگاه هایی با پتانسیل رشد باال  

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن
 کل کشور  1398قانون بودجه سال  18میلیارد ریال از محل بند الف تبصره  50لغ بر منابع مالی مورد نیاز با 

 پهنه بندی استانی
   اندازی خواهد شد.بینی شده و راهپیش برای هر استان یف شبکه شتابدهی برآوردهابر اسا 

 اجرای طرح ملی باشگاه کارآفرینان نوجوان -5-3-10

گشا باشد. لذا ضرورت دارد شرایطی تواند راهمی آموزنوجوانان دانشنوآوری در بین و افزایش خالقیت و  کارآفرینانه تقویت نگرش

کارآفرینان نوجوان در راستتای موضتوع فتوق    آموزان شود. طرح باشگاهد منجر به شکوفایی استعدادهای دانشنرا فراهم کرد که بتوان

رت کارآفرینی طی یف دوره دو ساله تنظیم شده استت کته   کور در دو بعد نگرش و مهاازجمله اهداا طرح مذطراحی گردیده است. 

 .باشدمیعبارتند از اهداا نگرشی و اهداا مهارتی 

 گذاری کمیهدف
  ها.پذیری آنپردازی و یا اشتغالبرای تقویت کارآفرینیی ایدهنفر دانش آموز ( 3100استان )  31دوره باشگاه در  31برگزاری 

 گذاری کلی یا کیفیهدف
 پذیر در برابر )ایجاد نگرش خالقی نگرش دانستنی توانستن و انجام دادنی تقویت نگرش مثبت و انعطاا نگرشیداا اه تقویت

  .و ...( های مبهمی تقویت حا کنجکاویی تقویت احسا  خودکارآمدی و شایستگی اجتماعیتغییرات و موقعیت

  های پژوهشیی مسئولیتی مهارت حل مساله و مهارت ی مهارت در پذیرشدیگراناهداا مهارتی)برقراری ارتباط با تقویت

 های فردی و ...(.های مختلف برای یادگیریی کسب مهارت یادگیریی و تقویت مهارتاستفاده از ابزارها و رسانه

 گروه هدف
  سال 18تا  15(و دوم متوسطه  )سال 15تا 12(دانش آموزان دوره اول( 

 ربوطهبینی شده و یا سازوکار مهای پیشفعالیت
 برگزاری کمپ آموزشی اولیه به مدت حداقل دو روز و برگزاری رخدادهای آموزشی در طول دو سال 
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 دستاوردهای مورد نیازخروجی یا 
  با تفکرات کارآفرینانه و نوآورانه آموزدانش 3100پرورش 

  به روش کوشش و خطاتقویت نگرش کارآفرینانه و توانمندسازی دانش آموزان از طریق کشف و واکاوی خالقیت خود 

 افزایش خالقیت و نوآوریی عزت نفای میل به موفقیت 

 گریی گریی مشاهدهگری ی تفکر پیوندیی آزمایشهای اساسی مانند پرسشبهبود مهارت -نوآور نوجوان کارآفرینان پرورش

 سازی.توانایی کار گروهیی حل مساله و شبکه

 تأمین آن محلمنابع مالی مورد نیاز و  
 کل کشور  1398قانون بودجه سال  18ریال از محل بند الف تبصره  میلیارد 4/6الی مورد نیاز این طرحمنبع م 

 پهنه بندی استانی
 .برای هر استان برگزاری حداقل یف دوره باشگاه در نظرگرفته شده است 

 های فعال بازار کاربرنامه -5-9

 آموختگان دانشگاهیکارورزی دانش طرح -5-4-5

پنجتره جمعیتتی بتا پنجتره تحصتیلی       و ایتن  وارد دوران پنجره جمعیتی شده است 1385ایران از سال  کشور اینکهبا عنایت به 

 التحصیالن دانشگاهی جوان عمدتاً فاقتد مهتارت و یتا بامهتارت کتم در کشتور روبترو        همراه بوده و امروزه با حجم قابل توجهی ازفارغ

ی طترح  جتوان  افتزایش مهتارت افتراد   تعدادهای نیروی کتار جتوان تحصتیلکرده و    ها و اسبرداری از تواناییبهرهبه منظور باشد. لذا می

بترای   1396و از تیر ماه سال در شورای عالی اشتغال به تصویب رسید  1395آموختگان دانشگاهی در بهمن ماه سال دانشکارورزی 

 اجرا در سطح ملی تا پایان سال برنامه ششمی به استانها ابالغ شد. 

 1398برای سال  گذاری کمیهدف
  التحصیل دانشگاهی متقاضی شرکت در دوره کارورزی هزار نفر فارغ 50مهارت برای تعداد  زمینه ارتقاء فراهم سازی 

 گذاری کلی یا کیفیهدف
 آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار به پذیری دانشجذب و اشتغال قابلیتفزایش ا

 صو  در مناطق کمتر برخوردارسخ

  آموختگانسکار در دانشوکارآفرینی و کسب انگیزهایجاد 

 آموختگانسای دانشارتقاء اخالق و صالحیت حرفه 

 آموخته به بنگاه اقتصادیسفراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش 

 گروه هدف
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 های اقتصادی )خصوصی و کارفرمایان بنگاه ناسی و باالتر()کارش های تحصیلی دانشگاهیآموختگان دانشگاهی کلیه رشتهدانش

 و تعاونی( 

 بینی شده و یا سازوکار مربوطههای پیشفعالیت
 اطالع رسانی به واحدهای پذیرنده و بیکاران دانش آموخته دانشگاهی 

 مندی از مزایای طرح و بهرهالتحصیل دانشگاهی واجد شرایط مطابق دستورالعمل اجرایی پذیرنده و فارغ واحدهاینام از ثبت

 کارورزی

   تنظیم قرارداد آموزش کارورزی بین متقاضیان کارورزی و واحدهای پذیرنده در ادارات تعاونی کار و رفاه اجتماعی شهرستان

  به جای واحد پذیرنده و حوادث بیمه مسئولیت ها  پوشش 

  پرداخت کمف هزینه آموزشکارورزی 

 .نظارت بر اجرای طرح 

 ارشات مربوطهتهیه گز 

 دستاوردهای مورد نیاز
  آموختگان دانشگاهی شغل اولی بیکار هزار نفر از دانش50افزایش اشتغال پذیری 

 های شغلی متناسب با رشته تحصیلی آنان.در فرصتی دانشگاه آموختگانتسهیل روند بکارگماری دانش 

 ارتقاء سطح سرمایه انسانی بنگاه های اقتصادی 

 یاز و محل تأمین آنمنابع مالی مورد ن

 کل کشور 1398قانون بودجه سال  18میلیارد ریال از محل منابع بند الف تبصره  1050مبلغ 

 پهنه بندی استانی

 (:5جدول)
 تعداد)نفر( سهم استان )درصد( نام استان ردیف
 1800 3.6 آذربایجان شرقی 1
 2000 4 آذربایجان غربی 2
 1500 3 اردبیل 3
 1500 3 اصفهان 4
 950 1.9 البرز 5
 1300 2.6 ایالم 6
 1150 2.3 بوشهر 7
 1350 2.7 تهران 8
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 1800 3.6 رهارمحال بختیاری 9
 1400 2.8 خراسان جنوبی 10
 2550 5.1 خراسان رضوی 11
 1550 3.1 خراسان شمالی 12
 2000 4 خوزستان 13
 1200 2.4 زنجان 14
 1100 2.2 سمنان 15
 2750 5.5 سیستان و بلورستان 16
 2150 4.3 فار  17
 1100 2.2 قزوین 18
 850 1.7 قم 19
 1550 3.1 کردستان 20
 2350 4.7 کرمان 21
 2100 4.2 کرمانشاه 22
 1300 2.6 کهگیلویه و بویراحمد 23
 1950 3.9 گلستان 24
 1850 3.7 گیالن 25
 1500 3 لرستان 26
 1950 3.9 مازندران 27
 1200 2.4 مرکزی 28
 1700 3.4 هرمزگان 29
 1550 3.1 همدان 30
 1000 2 یزد 31
 50000 100 جمع 

  ای کارفرماییطرح مشوق های بیمه -5-4-6

های تمتام  های موفقی اعمال حمایت در راستای کاهش هزینههای فعال مورد اجرا در اغلب کشورموفق سیاست هاینمونهیکی از 

باشتد  صی و تعاونی جهت ترغیب و تشویق آنها به استفاده از نیروی کار جدید متی شده نیروی کار بترای کارفرمایان بخش های خصو

های شغلی و کتاهش بیکتاری در   های تولید و به کارگیری نیروی کار بیشتری زمینه افزایش فرصتتا بدین وسیله ضمن کاهش هزینه

های های شغلی جدید با استفاده از ظرفیتایجاد فرصت قانون برنامه ششم توسعه و با هدا 71کشور را فراهم نمایند. به استناد ماده 

 1395کارفرمایی با ارائه و تصویب در جلسه اسفندماه سال  ایبیمه هایمشوق های اقتصادی موجودی اجرای طرحبالتصدی نزد واحد

دالیلی قادر به بکارگیری ایی که بههشورای عالی اشتغال را در دستور کار قرار گرفت تا از طریق کاهش هزینه تأمین نیروی کاری بنگاه

آموختگان دانشگاهی جوان ترغیب نمایند. ضمن این که با تصویب نیروی کار جدید نیستند را به جذب نیروی کار جدید از بین دانش
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قبال قانون برنامه ششم توسعهی زمینه اجرایی تر شده بخش مهمتی از ایتن طترح نیتز فتراهم خواهتد شتد و استت         71آیین نامه ماده 

 های خصوصی و تعاونی از این طرح نسبت به قبل بیشتر خواهد بود.واحدهای اقتصادی بخش

 هدف گذاری کمی
  آموختگان دانشگاهی بیکار شغل اولی.هزار نفر فرصت شغلی جدید برای دانش 50ایجاد 

 کلی یا کیفی گذاریهدف 
 های اقتصادیسی در بنگاهنش آموخته دانشگاهو به کار گیری جوانان دا جذبهای کاهش هزینه 

 آموختگان دانشگاهی بیکار شغل اولیسایجاد فرصت شغلی جدید برای دانش 

 گروه هدف
 باالتر. ودانشگاهی بیکار شغل اولی دارای مدر  تحصیلی لیسانا  آموختگاندانش 

 بینی شده  یا سازوکارهای اجراییپیش هایفعالیت
  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی. 71اجرایی ماده  نامهآیینتصویب و ابالغ 

 ای کارفرماییسهای بیمهبازنگری و ابالغ دستورالعمل اجرایی طرح مشوق 

 اطالع رسانی به ذینفعان و فراهم نمودن سامانه ثبت نام ازمشارکت کنندگان در طرحس 

 نمایندسبرقراری مشوق بیمه کارفرمایی در مورد کارفرمایانی که اقدام به جذب کارورز می 

 .نظارت بر اجرای طرح 

 مورد انتظار دستاوردهایخروجی یا 
  التحصیالن دانشگاهی دارای مدر  تحصیلی لیسانا و باالتر.هزار نفر از فارغ 50برای  جدیدایجاد اشتغال 

 نیاز و محل تأمین آن موردمنابع مالی 
  بیمه کارفرمایی از محل بند الف قانون بودجه  هایمیلیارد ریال برای اجرای طرح مشوق 1920منابع مالی مورد نیاز بالغ بر

 زیر تأمین خواهد شد. جدولکل کشور به تفکیف  1398سال 

 استانی بندیپهنه 

 (:6جدول)

یف
رد

 

 نام استان
سهم 
 استان

 مشوق بیمه کارفرمایی

 تعداد
منابع عمومی مورد نیاز)میلیون 

 ریال(

 69120 1800 3.6 آذر بایجان شرقی 1

 76800 2000 4 ن غربیآذر بایجا 2
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 57600 1500 3 اردبیل 3

 57600 1500 3 اصفهان 4

 36480 950 1.9 البرز 5

 49920 1300 2.6 ایالم 6

 44160 1150 2.3 بوشهر 7

 51840 1350 2.7 تهران 8

 69120 1800 3.6 رهارمحال و بختیاری 9

 53760 1400 2.8 خراسان جنوبی 10

 97920 2550 5.1 خراسان رضوی 11

 59520 1550 3.1 خراسان شمالی 12

 76800 2000 4 خوزستان 13

 46080 1200 2.4 زنجان 14

 42240 1100 2.2 سمنان 15

 105600 2750 5.5 سیستان و بلورستان 16

 82560 2150 4.3 فار  17

 42240 1100 2.2 قزوین 18

 32640 850 1.7 قم 19

 59520 1550 3.1 کردستان 20

 90240 2350 4.7 کرمان 21

 80640 2100 4.2 کرمانشاه 22

 49920 1300 2.6 کهگیلویه و بویر احمد 23

 74880 1950 3.9 گلستان 24

 71040 1850 3.7 گیالن 25

 57600 1500 3 لرستان 26

 74880 1950 3.9 مازندران 27

 46080 1200 2.4 مرکزی 28

 65280 1700 3.4 هرمزگان 29

 59520 1550 3.1 همدان 30

 38400 1000 2 یزد 31

 1920000 50000 100 جمع

 
 یارانه دستمزد طرح  -5-4-7

انگیزشی سنتی در بخش خصوصی و تعاونی کشور برای ایجاد اشتغالی پرداختت یارانته بته صتورت تخصتیص       ساختاروجه غالب 

وارد بسیاری هم ون پرداخت یارانه مستقیم های خوداشتغالی است. در مگذاری و وامهای سرمایهاعتبارات و تسهیالت بانکی به طرح

رسد در شرایط رکتودی و یتا دوره ختروج از رکتود و     دستمزدی یارانه آموزشی کمف هزینه جستجوی شغل توجه نمی شود. بنظر می
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-بنگتاه  انگیزگی و محدودیت فعالیتت )از جمله سیل و زلزله( به دلیل دوره طوالنی بی حتی دوره پا از حوادث طبیعی و غیرمترقبه

گذاری اشتغال کشور به استفاده از این ابتزار  هایکارفرمایان به سادگی پذیرای نیروی کار جدید نباشند از این روی توجه بخش سیاست

یابتد. هتدا از یارانته دستتمزدی     ها و سیل فروردین ماه سال جاری ضترورت متی  )پرداخت یارانه دستمزد( بخصو  در شرایط تحریم

بته متدت   حداقل دستتمزد   یف سوم)معادل  خصو  شغل اولیهش هزینه جبران خدمات نیروی کار جوان بهحمایت و کمف به کا

 باشد. های اقتصادی میتبع آن کاهش هزینه بنگاهو بهبه کارفرمایان( یف سال 

 هدف گذاری کمی

  و بیکار شدگان ناشی از سیل  بمنتخ هایاستاندر برای جوانان بیکار شغل اولی هزار نفر شغل جدید  46.5حمایت از ایجاد

  1398فروردین ماه 

 کلی یا کیفی گذاریهدف 

 خصو  در مناطق محرومی کم های به کارگیری جوانان بیکار شغل اولی در کلیه مناطق مختلف کشور بهکاهش هزینه

 برخوردار و مناطق آسیب دیده از سیل.                 

 استانهای محروم و صادی خصوصی و تعاونی برای اشتغال جوانان بیکار شغل اولی در استفاده از فرصت های خالی واحدهای اقت

 کشور.  کم برخوردار

 گروه هدف  

 کشور منتخب مناطق جوانان بیکار جویای کار شغل اولی در. 

 بیکار شدگان شاغل در مناطق سیل زده کشور 

 بینی شده و یا سازوکار مربوطههای پیشفعالیت

  به واحدهای اقتصادی خصوصی و تعاونییارانه دستمزد  پرداختتدوین شیوه نامه  

 اطالع رسانی به ذینفعان مشارکت کنندگان در طرحس 

 فراهم نمودن سامانه ثبت نام از مشارکت کنندگان در طرحس 

  نمایند مطابق شیوه نامهسیاد شده که اقدام به جذب گروه هدا می اقتصادیبه واحدهای یارانه دستمزد برقراری 

 .نظارت بر اجرای طرح 

 خروجی یا دستاوردهای مورد انتظار
 اشتغال دانش آموختگان در جامعه هداسزمینه سازی برای  هم نینهای خرد و کورف و تحر  در ایجاد اشتغال در بنگاه  

 ارتقاء مهارت و کسب تجربه شغل اولی از طریق تعامل با نیروهای متخصص و با تجربهس 

 دانش و فناوری به بنگاه اقتصادی با ورود دانش آموختگانس انتقال یافته های جدید 
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 .ارتقا سطح تولید و تحریف سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن

 کشور کل  1398قانون بودجه سال  18ریال از محل منابع تبصره  میلیارد 3253مالی مورد نیاز برای اجرای طرح بالغ بر  منابع

 کمف به مناطق سیل زده(  محلاز های دولت ) پرداختیسایر  و یا

 

 استانی بندیپهنه

 (:7جدول)
 برآورد مالی )میلیارد ریال( تعداد نام استان ردیف

 323 4613 گلستان 1

 74 1052 مازندران 2

 539 7712 لرستان 3

 1068 15275 خوزستان 4

 21 297 ایالم 5

 329 4705 کرمانشاه 6

 113 1616 ه وبویراحمدکهگیلوی 7

 103 1475 رهارمحال وبختیاری 8

 178 2550 خراسان جنوبی 9

 257 3675 سیستان و بلورستان 10

 248 3550 کردستان 11

 3253 46520 جمع کل

 طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی  -5-4-8

های کلتی اقتصتاد   سیاست 5رهبری و بند  های کلی اشتغال ابالغی از سوی مقام معظمسیاست 2نمودن بند  اجراییدر راستای 

با هدا افتزایش مهتارت و اشتتغال پتذیری جوانتان عمتدتاً        "مهارت آموزی در محیط کار واقعی برای شغل اولی ها"مقاومتیی طرح 

از ظرفیتت  ساله و باالتر و با رویکرد ایجاد بسترهای الزم بترای اشتتغال مولتد و پایتدار بتا استتفاده        15غیردانشگاهی در گروه سنی 

 های مهارتی تدوین گردیده است. های غیردولتی در توسعه آموزشهای کارگاهی بخشآموزشی موجود در محیط

در شورای عالی اشتغال به تصویب رسید و  1395مهارت آموزی در محیط کار واقعی برای شغل اولی ها نیز در بهمن ماه سال طرح 

های آموز پا از کسب دانش کافی در یکی از حرفهواهد داشت. در این طرحی مهتارتنیز استمرار خ 1398اجرای این طرح در سال 

های اقتصادی خصوصی و تعاونی دارای پروانه کسب یا آموزشی مجازی براسا  توافق کارفرما و فرد آموزش گیرنده وارد بنگاه

ای مقررات آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه صالح خواهند شد و تحت نظارت مرکز یادگیری و مطابقبرداری از مراجع ذیبهره
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کشور در واحدهای مشمول طرح توسط فردی که تجربهی توان فنیی شغلی و مهارتی وی مورد تایید صنف یا صنعت مربوطه بوده و 

 شود. آموزی میباشدی مشغول مهارتدر کارگاه شاغل می

 هدف گذاری کمی
  های غیردولتیهای کارگاهی بخشر نفر شغل اولی در محیطهزا 100فراهم سازی انتقال مهارت ها برای 

 هدف گذاری کلی یا کیفی
 آموز برای ورود به عرصه اشتغال و آشنایی با محیط کسب و کاری کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری مهارت

 سکارآفرینی

 منظور شناسایی نیروی کار مستعد و توانمندسکمف به واحدهای اقتصادی به 

 کار گیری نیروهای فاقد مهارتسهای جذب و بهسازی برای کاهش هزینهزمینه 

 های آموزشی مهارت شغلی.استفاده از ظرفیت بنگاه اقتصادی برای برگزاری دوره 

 گروه هدف
  ساله و باالتر 15جوانان جویای کار شغل اولی 

 بینی شده یا سازوکارهای اجراییفعالیت های پیش
 س(فعان)واحدهای اقتصادی و افراد متقاضی دوره مهارت آموزیاطالع رسانی به ذین 

 هاسکار حسب ضرورت و ابالغ به استانواقعی محیط در آموزی بازنگری دستورالعمل اجرایی طرح مهارت 

 منظور ثبت نام متقاضی دوره مهارت آموزی و ای کشور( بهمدیریت سامانه مهارت آموزی)پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه

 حد پذیرندهسوا

  تعیین ظرفیت مهارت آموزی متناسب با مربی موجود در واحد پذیرنده و امکاناتی تجهیزات و ایمنی کافی در هر واحد مشمول

 طرح بطور همزمانس

 برقراری بیمه مسئولیت مدنی و حوادث در مورد مشمولین طرحس 

  سماه در واحد پذیرنده 12برگزاری دوره های مهارت آموزی تا حد اکثر 

 آموزان مشارکت کننده در طرح در طول دوره مهارت آموزیعدم شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی در مورد مهارت. 

 خروجی یا دستاوردهای مورد انتظار

  باشند.ساله و باالتر که عمدتاً فاقد تحصیالت دانشگاهی می 15هزار نفر از کارجویان جوان  100افزایش اشتغال پذیری 

 ام آموزش مهارتیبهسازی نظ 

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن



38 

  میلیارد ریال برای اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مطابق جدول زیر  از محل  50منابع مالی مورد نیاز به مبلغ

 کل کشور. 1398بند الف قانون بودجه سال 

 پهنه بندی استانی

 (:8جدول)

یف
رد

 

 نام استان
سهم 
 استان

 ارت آموزی در محیط واقعی کارمه

 منابع مالی مورد نیاز)میلیون ریال( تعداد

 1800 3600 3.6 آذر بایجان شرقی 1

 2000 4000 4 آذر بایجان غربی 2

 1500 3000 3 اردبیل 3

 1500 3000 3 اصفهان 4

 950 1900 1.9 البرز 5

 1300 2600 2.6 ایالم 6

 1150 2300 2.3 بوشهر 7

 1350 2700 2.7 تهران 8

 1800 3600 3.6 رهارمحال و بختیاری 9

 1400 2800 2.8 خراسان جنوبی 10

 2550 5100 5.1 خراسان رضوی 11

 1550 3100 3.1 خراسان شمالی 12

 2000 4000 4 خوزستان 13

 1200 2400 2.4 زنجان 14

 1100 2200 2.2 سمنان 15

 2750 5500 5.5 سیستان و بلورستان 16

 2150 4300 4.3 ار ف 17

 1100 2200 2.2 قزوین 18

 850 1700 1.7 قم 19

 1550 3100 3.1 کردستان 20

 2350 4700 4.7 کرمان 21

 2100 4200 4.2 کرمانشاه 22

 1300 2600 2.6 کهگیلویه و بویر احمد 23

 1950 3900 3.9 گلستان 24

 1850 3700 3.7 گیالن 25

 1500 3000 3 لرستان 26

 1950 3900 3.9 زندرانما 27

 1200 2400 2.4 مرکزی 28
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 1700 3400 3.4 هرمزگان 29

 1550 3100 3.1 همدان 30

 1000 2000 2 یزد 31

 50000 100000 100 جمع

 برنامه های اشتغال حمایتی و خرد  -5-10
 سازی الگوی توسعه مشاغل خانگیپیاده -5-5-4

گردند. قابلیت انجام ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می عنوان راهکاری مهم برایخانگی به وکارهایکسبامروزه 

 توان به ایجاد توازن بین مستئولیت شود. از جمله میها میوکار در)منزل( سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آناین نوع کسب

ذهاب و ... اشاره کرد. برای ایجاد و توستعه  وگاه و ایابهای مربوط به خریدی رهن اجاره کارخانوادگی زنان و اشتغال آنانی حذا هزینه

اولویتت بنتدی    مشتاغل ختانگیی  در بررسی و شناسایی فعالیتت هتای   مشاغل خانگی متناسب با هر استان و منطقه ضرورت دارد که 

بته ستاماندهی و    های استانی در نظر گرفته شود. سبا با بررسیی استعدادسنجی و توانمندستازی متقاضتیان مشتاغل ختانگی    مزیت

 اتصال به بازار و پایدارسازی مشاغل خانگی پرداخت.

 کمی  گذاریهدف 
   هزار نفر در قالب مشاغل خانگی 40ایجاد فرصت های شغلی برای 

 گذاری کلی یا کیفی  هدف
  توسعه و پایدارسازی مشاغل خانگی 

                 تقویت بازار محصوالت خانگی در رشته های مختلف 

 هدف  گروه 
   به خصو  زنان خانگی مشاغلکلیه متقاضیان 

 بینی شده و یا ساز و کار اجرایی پیش هایفعالیت

  تهیه و به روز رسانی شرح خدمات پیاده سازی دقیق  الگوی توسعه مشاغل خانگی 

 گر و انعقاد قراردادتعیین نهاد تسهیل 

 نی در راستای الگوی توسعه مشاغل خانگی بررسیی شناسایی و اولویت بندی مزیت ها و اولویت های استا 

  ساماندهیی استعدادسنجی و توانمند سازی متقاضیان در راستای الگوی توسعه مشاغل خانگی 

 بررسی و اتصال به بازار و پایدار سازی مشاغل خانگی بر اسا  الگوی توسعه مشاغل خانگی  

 خروجی یا دستاوردهای مورد انتظار 

 انمندسازی و اتصال متقاضیان به بازار پایدار سازی از طریق تو 
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 با توجه به ظرفیت های باالی اشتغالزای این مشاغل توسعه مشاغل خانگی 

 مورد نیاز و محل تأمین آن  مالیمنابع 
  کل کشور 1398سال  قانون بودجه 18میلیارد ریال از محل تبصره 420مبلغ 

 استانی بندیپهنه

 (:9جدول)

 استان ردیف
 پیش بینی تعداد
 متقاضیان

پیش بینی بودجه مورد 
 نیاز )میلیارد ریال (

 7.7 1283 آذربایجان شرقی 1

 2.9 480 آذربایجان غربی 2

 9.6 1600 اردبیل 3

 9.6 1600 اصفهان 4

 7.4 1234 البرز 5

 9.6 1600 ایالم 6

 6.6 1097 بوشهر 7

 11.8 1960 تهران 8

 7.5 1257 رهارمحال وبختیاری 9

 5.1 846 جنوبیخراسان  10

 4.1 691 خراسان رضوی 11

 4.6 760 خراسان شمالی 12

 13.0 2171 خوزستان 13

 6.9 1143 زنجان 14

 5.5 914 سمنان 15

 9.3 1554 سیستان و بلورستان 16

 9.6 1600 فار  17

 8.2 1371 قزوین 18

 6.9 1143 قم 19

 4.9 811 کردستان 20

 8.2 1371 کرمان 21

 6.3 1057 هکرمانشا 22

 9.6 1600 کهگیلویه و بویراحمد 23

 7.7 1280 گلستان 24

 2.9 483 گیالن 25

 9.6 1600 لرستان 26
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 دیارهای خوتوسعه اشتغال  خرد گروهطرح  -5-5-5
 هتا  هتا و سیاستت گتذاری   و کارهای خترد و کورتف در منتاطق مختلتف کشتور نیازمنتد توجته بیشتتر در برنامته ریتزی           کسب

ها و اشتغال آنهتا انجتام متداخالت    باشند. هر رند این نوع کسب و کارهای خرد و کورف هستند ولی برای استمرار بخشی فعالیتمی

های هدای پیوند مالی بین یف نهاد مالی رسمی بتا  رحی برای ارائه خدمات مالی خرد به گروهای الزم مورد نیاز است. در این طتوسعه

اقتصتادیی   ترین اهداا طرح متذکور ارتقتای توانمنتدی   یف موسسه مالی غیررسمی محلی)مانند گروه خودیار( شکل می گیرد. مهم

درآمتدی زنتان و   اشتغال و معیشت برای خانوارهای کتم ظرفیت سازی اجتماعی و نهادیی گسترش خدمات مالی خرد و بهبود وضعیت 

 باشد.جوانان در نقاط هدا می

 هدف گذاری کمی

  استان کشور. 31نفر عضو در  15هزار گروه خودیار جدید با میانگین  1.0شناسایی و تشکیل 

  هزار فرصت های شغلی جدید برای برخی از اعضای گروه و تسهیل گران آنها 6ایجاد بیش از 

 نفر عضوس 15هزار گروه موجود با میانگین  4سازی برای های ظرفیته فعالیتادام 

 هدف گذاری کلی یا کیفی

 تر برخوردارو کم خرد و خانگی در مناطق روستایی یافزایش توسعه کسب و کارها 

 ستوانمندسازی افراد و ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد و بهبود معیشت مناطق مورد نظر 

 گروه هدف

 به ویژه جوانان و زنانس پذیر و کم درآمد در مناطق شهری و روستایی با رویکرد اشتغال زاییراد آسیباف 

 بینی شده و یا سازو کار اجراییهای پیشفعالیت

 ای یا تسهیل گر برنامه.وزارت تعاونی کار و رفاه اجتماعی و نهاد توسعهمیان  توافق 

  سهای هداشهرستانمناطق و تعیین 

  سهای هدامجریان محلی به شهرستانو معرفی  مجریان محلیانتخاب 

  سهای توجیهی و آموزشی الزم برای دست اندرکاران مختلف برنامهدورهبرگزاری 

 9.6 1600 مازندران 27

 7.4 1234 مرکزی 28

 9.6 1600 هرمزگان 29

 6.6 1097 همدان 30

 11.8 1960 یزد 31

 240 40000 جمع
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 و انجام مداخالت الزم تا مدت سه سالس های خودیارورود تسهیلگران به روستاها و آغاز تشکیل گروه 

 ستداوم و تکمیل مراحل برنامه 

 بر فرایند اجرایی طرح. و نظارت بازدید 

 خروجی یا دستاوردهای مورد انتظار

 های خودیارآموختگان دانشگاهی و یا سایر افراد بیکار در گروههزار فرصت شغلی برای دانش 7.5بینی بیش از پیش 

 ترهای بزرگها در نهادسازی و تجمیع آنهای خودیار از طریق شبکهافزایش پایداری گروه 

 های کسب و کار خردسرانه برای آموزش و ترویج مهارت هایکاهش هزینه 

 های خرد برای گروه های هداایجاد بستر مناسب برای هدایت و جذب بیمه 

  تقویت نهادهای روستایی و توسعه اجتماع محور 

 آید.کاهش خطر انحراا از هدا تسهیالت که معموالً در پی استفاده از تسهیالت ارزان قیمت پیش می 

 لی مورد نیاز و محل تأمین آنمنابع ما

هتای اول و دوم  باشد. به این صورت که ستال میلیون ریال برای سه سال می 100هر گروه خودیار به میزان  سازیظرفیتهزینه 

هتزار گتروه    4و ادامه فعالیتت   1398گروه در سال 1000میلیون ریال. با احتساب تشکیل 20میلیون ریال و در سال سوم  40هریف

هم نین با احتساب میتانگین مبلتغ   گردد. میلیارد ریال برآورد می 160هزار نفر به مبلغ  6بینی ای و با پیشاعتبارات بودجه موجودس

 باشد.  میلیارد ریال مورد نیاز می 1500گروه خودیاری تسهیالتی به مبلغ  5000میلیون ریال( و 300تسهیالت برای هر گروه )

 بندی استانی پهنه

 (:10جدول)

های تعداد گروه استان
خودیار تشکیل 

 شده

تعداد اعضا با 
 15میانگین 
 نفر

 اشتغال

درصد  10)
 اعضا(

اعتبار مورد 
نیاز )میلیارد 
 ریال(

تسهیالت مورد 
نیاز )میلیارد 
 ریال(

 38.4 3.8 192 1920 128 آذربایجان شرقی

 24 2.4 120 1200 80 آذربایجان غربی

 32 3.2 160 1600 107 اردبیل

 39.4 3.9 197 1970 131 اصفهان

 30 3.0 150 1500 100 البرز

 90 9.0 450 4500 300 ایالم

 30 3.0 150 1500 100 بوشهر
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 30 3.0 150 1500 100 تهران

 95 9.5 475 4750 317 رهارمحال و بختیاری

 30 3.0 150 1500 100 خراسان جنوبی

 49.2 4.9 246 2460 164 خراسان رضوی

 30 3.0 150 1500 100 مالیخراسان ش

 30 3.0 150 1500 100 خوزستان

 10 1.0 50 500 33 زنجان

 28 2.8 140 1400 93 سمنان

 44 4.4 220 2200 147 و بلورستانسیستان 

 48 4.8 240 2400 160 فار 

 30 3.0 150 1500 100 قزوین

 30 3.0 150 1500 100 قم

 85 8.5 425 4250 283 کردستان

 30 3.0 150 1500 100 کرمان

 36 3.6 180 1800 120 کرمانشاه

 30 3.0 150 1500 100 کهگیلویه و بویراحمد

 30 3.0 150 1500 100 گلستان

 49 4.9 245 2450 163 گیالن

 30 3.0 150 1500 100 لرستان

 52 5.2 260 2600 173 مازندران

 30 3.0 150 1500 100 مرکزی

 30 3.0 150 1500 100 هرمزگان

 30 3.0 150 1500 100 همدان

 30 3.0 150 1500 100 یزد

 1200 120 6000 60000 4000 کل کشور

 عمومی اشتغالطرح  -5-5-6
های کشور و ضرورت مداخله دولت در راستای کاهش اثرات ( در برخی از استان1398اخیر )فروردین  هایسیلبا توجه به وقوع 

 یهتا تیت فعال تیدر جهتت هتدا  عنوان یکی از راهکارهای متوثر  جرای طرح اشتغال عمومی بهو پیامدهای منفی ناشی از این پدیدهی ا
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باشد. این طرح بترای  ضروری می ضمن کمف و یاری به آسیب دیدگان در جهت ایجاد اشتغال در کوتاه مدتی و عام المنفعه یعموم

های عتام  شود و با اجرای پروژهبالیای طبیعی تنظیم می های اشتغال در دوران رکود اقتصادی و هم نین به هنگام بروزاجرای پروژه

های گستترش ارایته   زیستی تکمیل زیرساختهای اجتماعیی حفظ و ارتقای کیفیت محیط هایی نظیر مقابله با آسیبالمنفعه در زمینه

دهد و بتا ایجتاد   رد هدا قرار میهای فاقد درآمد یا کم درآمدی و ارتقای سطح مهارت جوانان را موخدمات اجتماعیی حمایت از گروه

 گردد.های فردی و اجتماعی ناشی از بیکاری میاشتغال موقتی مانع ازگسترش آسیب

 هدف گذاری کمی
  هزار فرصت های شغلی برای بیکاران و شاغلین بیکار شده مناطق سیل زده   36.7ایجاد حداقل 

 هدف گذاری کلی یا کیفی

 تامین اشتغال موقتس 

  های ناشی از سیلسآسیبکاهش و ترمیم 

 هاستوسعه زیرساخت 

 های جوامع محلی و مدنیسارائه خدمات اجتماعی و استفاده از ظرفیت  

 .افزایش تقاضای کل و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت افزایش سرمایه گذاریی تولید و اشتغال 

 گروه هدف 
 کلیه افراد بیکار و شاغل بیکار شده ساکن در مناطق سیل زده   

 بینی شده و یا سازو کار اجراییفعالیت های پیش
 های اجرایی تهیه شیوه نامه حمایت از اشتغال عمومی در مناطق سیل زده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه

 مرتبطس

 آنکارگیری افراد بیکار و شاغل بیکار شده در مناطق سیل زده و هزینه تامین منابع برآورد میزان به 

 ها و نیازهای منطقه توسط دستگاه اجرایی مربوطه و یا ستاد بحران استان شناسایی اولویت 

 های مرتبط با طرح در کارگروه اشتغال استان های اشتغال عمومی براسا  زمینهتصویب عناوین فعالیت 

 هت واگذاری پروژه به مجریان دار در قالب پروژه و اطالع رسانی جهای اولویتتعریف اقدامات ذیل هر یف از فعالیت 

 عقد قرارداد بین کارفرما و مجریان پروژه واجد شرایطس 

 ربطهای اجرایی ذیها از سوی دستگاهاعمال نظارت فنی بر حسن اجرای پروژه 

 زایی طرح از سوی وزارت تعاونی کار و رفاه اجتماعیساعمال نظارت بر اشتغال 

 خروجی یا دستاوردهای مورد انتظار
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 هزار فرصت شغلی موقت و یا پایدار در مناطق سیل زدهس 36.7د ایجا 

 بهبود نسبی وضعیت درآمدی و رفاه خانوارهای آسیب دیده ناشی از سیلس 

 های آسیب دیده در مناطق سیل زده سبهبود و یا توسعه زیرساخت 

 های جوامع محلی و مدنیساستمرار ارائه خدمات اجتماعی و استفاده از ظرفیت  

 مالی مورد نیاز و محل تأمین آنمنابع 
  و یا سایر منابع و یا کمف های اعطاییکل کشور  1398سال  قانون بودجه 18میلیارد ریال از محل تبصره 1364بالغ بر 

 بندی استانی پهنه

 1398استان ناشی از سیل فروردین سال  8طرح اشتغال عمومی در مناطق  (:11جدول)

 استان ردیف

 اشتغال عمومی 

 مبلغ )میلیارد ریال( عدادت

 171 4613 گلستان 1

 39 1052 مازندران 2

 286 7712 لرستان 3

 567 15275 خوزستان 4

 11 297 ایالم 5

 175 4705 کرمانشاه 6

 60 1616 کهگیلویه وبویراحمد 7

 55 1475 رهارمحال وبختیاری 8

 1364 36745 جمع کل 

 شتغال موجودهای ساماندهی و تثبیت ابرنامه -5-6
 دار جهت حفظ اشتغالهای مشکلراهبری حمایت از بنگاه -5-6-1

و پایتداری تولیتد و حفتظ     اشتتغال  و تثبیتت  کارنیروی  های اقتصادی در جهت صیانت ازی مشکالت بنگاهو حل و فصل  یگیریپ

فتع  هتای تستهیل و ر  هتای کتارگروه  این موضوع از اولویتت باشد.هم نین امری حیاتی برای اقتصاد کشور میها حیات اقتصادی بنگاه

گذاران و  سرمایه برای صیانت از نیروی کاریکارفرمایانی کار آفرینان و . می رود ملی به شمار  های کشور و کارگروهتولید استان  موانع

دار ادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال رسیدگی حل و فصل مشتکالت بنگتاه هتای اقتصتادی مشتکل     حفظ حیات بنگاه های اقتص

 .ضروری است

 هدف گذاری کمی
 1398هزار کارگران شاغل در سال  315اقتصادی با تعداد  بنگاه 1678بینی حمایت از پیش          

https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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 هدف گذاری کلی یا کیفی

 شتغال موجودحفظ و صیانت از نیروی کار و تثبیت ا 

 های کارگریگیری از واکنشها و پیشمساعدت در تداوم و استمرار حیات اقتصادی بنگاه 

 گروه هدف 
 ها درکشورسهای اقتصادی مشکل دار و یا بحرانی و نیروی کار ذیل آنکلیه بنگاه 

 بینی شده و یا سازو کار اجراییفعالیت های پیش
 هاسسطح استاندار در شناسایی واحدهای اقتصادی مشکل 

 ها در سامانه مربوطهسدار در سطح استانثبت واحدهای اقتصادی مشکل 

 های احتمالی برای آنهاسطبقه بندی مشکالت واحدهای اقتصادی و نحوه حمایت 

 دارسهای اقتصادی مشکلبینی برنامه حمایتی و نهادی و آموزشی و... بنگاهپیش 

 ها و پرداخت حقوق معوق ها و مدیریتوضی تسهیالت بانکیی استمهالی اصالح رویههای بالعپیگیری تأمین اعتبار برای کمف

 دار.های مشکلکارگران بنگاه

  درصد هزینه های دستمزد کارگران برخی از بنگاه های مشکل دار به مدت یف سال در صورت حفظ و نگه داشت  30پرداخت

 نیروی کار موجود به تشخیص کمیته صیانت از اشتغال

 ی یا دستاوردهای مورد انتظارخروج
  هزار نیروی کار و تثبیت اشتغال و جلوگیری از بیکاری کارگران و یا تعطیلی کارخانه. 315حفظ و صیانت از حداقل 

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن
 ته صیانت از اشتغال حسب تشخیص استان و کمی 1398میلیارد ریال در بودجه سنواتی سال  3240بینی اعتبار به مبلغ پیش

 و واحدهای اقتصادی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 بندی استانی پهنه 

 (:12جدول)

یف
رد

 

 نام استان
تعداد بنگاههای 
 مشکل دار

تعداد کارگران 
بنگاههای 
 مشکل دار

تعداد شاغلین 
منابع اعتباری مورد نیاز  تحت حمایت

 )میلیارد ریال(

 74.0 1370 7193 55 آذر بایجان شرقی 1

 4.9 90 473 16 آذر بایجان غربی 2

 86.4 1600 8400 84 اردبیل 3

 1188.0 22000 115500 315 اصفهان 4
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 9.7 180 945 21 البرز 5

 2.9 54 284 26 ایالم 6

 3.8 70 368 21 بوشهر 7

 1134.0 21000 110250 263 تهران 8

 13.0 240 1260 46 رهارمحال و بختیاری 9

 44.8 830 4358 45 راسان جنوبیخ 10

 75.6 1400 7350 89 خراسان رضوی 11

 32.4 600 3150 26 خراسان شمالی 12

 75.6 1400 7350 54 خوزستان 13

 5.4 100 525 21 زنجان 14

 22.7 420 2205 42 سمنان 15

 10.8 200 1050 32 سیستان و بلورستان 16

 55.1 1020 5355 63 فار  17

 23.8 440 2310 24 قزوین 18

 4.9 90 473 16 قم 19

 32.4 600 3150 68 کردستان 20

 10.8 200 1050 32 کرمان 21

 21.6 400 2100 32 کرمانشاه 22

 11.9 220 1155 26 کهگیلویه و بویر احمد 23

 16.2 300 1575 32 گلستان 24

 43.2 800 4200 32 گیالن 25

 41.1 762 4000 35 لرستان 26

 6.2 114 599 19 درانمازن 27

 118.8 2200 11550 53 مرکزی 28

 16.2 300 1575 37 هرمزگان 29

 16.2 300 1575 16 همدان 30

 37.8 700 3675 37 یزد 31

 3240 60000 315003 1678 کل کشور

 زدهطرح بیمه بیکاری مناطق سیل -5-6-3

اند امکان استفاده از بیمه بیکاری کسانی که قبالً بیمه نشده کلیه کارگران و کارفرمایان در مناطق سیل زده اعم از برایاین طرح 

هتای اقتصتادی و   مین اجتماعی که در اثتر ستیلی بنگتاه   تأبیمه پرداز مشمول قانون کار و  همه کارگرانفراهم آمده است و هم نین 

رداخت حق بیمتهی تحتت پوشتش دریافتت     های آنها آسیب دیدهی تا بازسازی و رفع مشکل و بازگشایی کارگاه به میزان سابقه پکارگاه

 .گیرندمقرری بیمه بیکاری قرار می



48 

 کمی گذاری هدف
 1398هزار نفر کارگر شاغل فاقد بیمه )صنوا( اعم از کارگر یا کارفرما حمایت شده در سال  33.6بینی حداقلپیش 

 کیفی یا کلی گذاری هدف
  حادثه دیده در  و درآمدی کارگر شاغل فاقد بیمه )صنوا(حفظ حداقل معیشتی پوشش حمایتی موقتی تأمین اجتماعی برای

 مناطق سیل زده 

 برقراری موقتی بیمه بیکاری و امکان برگشت آنها به محیط کار قبلی و یا جدید 

  هدف گروه

 زدهسیلهای کلیه کارگران و کارفرمایان فاقد بیمه استان 

 اجرایی کار سازو یا و شده بینیپیش هایفعالیت
 اند که بیشتر مشمول کارگران و یا کارفرمایانی است که بنابه دالیلی حق بیمه را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده طرح مذکور

 باشد.صورت موقت میشود. هدا اصلی حمایت از این افراد بهصنوا را شامل می

 انتظار مورد خروجی یا دستاوردهای
 باشند.حمایت از کارگران و کارفرمایانی که فاقد بیمه می 

 آن تأمین محل و نیاز مورد مالی منابع
  های مربوط از سوی دولت تأمینی تخصیص و میلیارد ریال جهت اجرای این مصوبه از محل ردیف تبصره 1210منابع الزم

 شود.پرداخت می

  استانی بندی پهنه
 (:13جدول)

 استان ردیف

 (غیر رسمی)بیکاریپرداخت مقرری 

 یال(مبلغ )میلیارد ر تعداد

 160 4452 گلستان 1

 36 992 مازندران 2

 284 7880 لرستان 3

 473 13130 خوزستان 4

 10 275 ایالم 5

 142 3948 کرمانشاه 6

 60 1669 کهگیلویه وبویراحمد 7

 46 1275 رهارمحال وبختیاری 8

 1210 33620 جمع کل 
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 های خارجیهای استفاده از فرصتطرح -5-7
 ماده بکار ایرانی بجای نیروی کار خارجیجایگزینی نیروی آ -5-7-3

گیرد. با توجه های علمیی از طریق انتقال مهارت و مهارت آموزی در حین کاری صورت میتوسعه منابع انسانی توام با ارائه آموزش

ربیتات میتان   های اقتصادی خارجی در کشور و تعامالت بین آنها و واحدهای اقتصادی داخلتی و هم نتین تبتادل تج   به حضور بنگاه

شتود کته در رتارروب مقتررات     نیروی انسانیی استفاده از ظرفیت واحدهای خارجی برای نیروی کار داخلی نیز یف فرصت تلقی می

ستعی بتر آنستت تتا ضتمن       یجایگزینی نیروی آماده بکار ایرانی بجای نیروی کار خارجی در طرحگیرد. جاری کشور ایران صورت می

 000آوری در اشتغال پایدار و توسعه فضای کسب و کاری با یتف نگتاه ویتژه بته استتفاده از فرصتت      فن ت ونقش انتقال مهاراشاره به 

های موجود و بهره گیری از دانش و مهتارت متخصصتین ختارجیی    های محیطی و ظرفیت میلیارد ریال در قالب کمف های بالعوض

 توان نیروی آماده بکار را در سطح بین المللی ارتقاء دهد.

 گذاری کمیفهد
  استان کشور  31هزار فرصت شغلی جدید در  21فراهم سازی 

 گذاری کلی یا کیفیهدف
 کارسوانتقال مهارت و تکنولوژی توسط متخصصین خارجی با هدا توسعه فضای کسب 

 توانمندسازی نیروی آماده به کار ایرانیس 

 بومی سازی مشاغلس 

 آوری.هارت و فنوکارهای نوپا از طریق انتقال محمایت از کسب 

 گروه هدف
 استان  31کار ایرانی در تمامی نیروی کار جویای کار و آماده به 

 بینی شده یا سازوکار مربوطههای پیشفعالیت
 ها و موسسات دارای نیروی متخصص خارجیس های آموزشی شرکترصد برنامه 

 جاد اشتغال مولدسها با هدا ایها( و حمایت از آنهای نوپا )استارتاپتعامل با شرکت 

 ای کشورسبرگزاری جلسات تخصصی با سازمان آموزش فنی و حرفه 

 های تخصصی اشتغال اتباع خارجیس گیریآموزی و انتقال مهارتی اولویت اصلی هیات فنی در تصمیممهارت 

 ها در زمینه انتقال مهارت و مهارت آموزی به نیروی کار ایرانی.نظارت بر عملکرد شرکت 

 دستاوردهای مورد نیاز خروجی یا
  هزار فرصت شغلی جدید برای نیروی کار ایرانیس 21ایجاد 
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  استاندارد سازی مشاغلس 

 کارستوانمندسازی نیروی آماده به 

 کار. افزایش اثربخشی و کارایی نیروی 

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن
--- 

 پهنه بندی استانی

 (:14جدول)
ایگزین شده نیروی کار خارجی تعداد نیروی کار ایرانی ج  

 هدا کمی نام استان ردیف
 نفر آذربایجان شرقی 1
 نفر آذربایجان غربی 2
 15 اردبیل 3
 1100 اصفهان 4
 600 البرز 5
 2 ایالم 6
 75 بوشهر 7
 6350 تهران 8
 10 رهارمحال و بختیاری 9
 60 خراسان جنوبی 10
 850 خراسان رضوی 11
 17 خراسان شمالی 12
 180 خوزستان 13
 55 زنجان 14
 280 سمنان 15
 200 سیستان و بلورستان 16
 4060 فار  17
 1250 قزوین 18
 1050 قم 19
 15 کردستان 20
 1550 کرمان 21
 8 کرمانشاه 22
 45 کهگیلویه و بوبر احمد 23
 130 گلستان 24
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 25 گیالن 25
 60 لرستان 26
 75 مازندران 27
058 مرکزی 28  
 310 هرمزگان 29
 12 همدان 30
 400 یزد 31

 1511 اداره کل اشتغال اتباع خارجی 32

 21000 جمع کل

 کار به خارج از کشور یرویاعزام نی و سامانده -5-7-4

هایی است که کشورها برای مقابله با پدیتده بیکتاریی   های خالی بازار کار کشورهای خارجی یکی از راهفرصت ظرفیتاستفاده از 

تنهتا تشتدید بحتران    که با اعزام نیروی کار مازاد به کشورهای جهان نهطورینمایند. بهام به صدور نیروی کار به خارج از کشور میاقد

مستلزم تهیه نقشه جامع  کار به خارج از کشور یرویاعزام نشوند. طرح مند میبیکاری تعدیل خواهد شد بلکه از درآمد ارزی آن بهره

های مهارتی جهت آمادگی در بازار کار جهانی و ستازماندهی و ایجتاد نظتام    های بالقوه اشتغالی ارائه آموزشو فرصتبازار کار جهانی 

هتای ختارجی در   روزرسانی اطالعات مدیران کاریابیباشد. بدیهی است در راستای آنی بهشناسایی برای اعزام نیروی کار به خارج می

اندازی دفاتر هتدایت  هم نین ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل در اعزام نیروی کار ایرانی با راه زمینه اعزام با برگزاری دوره آموزشی

هتای  عنتوان بنگتاه  و حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج از کشور ضروری است. امروزه دفاتر کاریابی و مؤسسات مشتاوره شتغلی بته   

ارهای هدا شغلی و تسهیل اعزام نیتروی کتار ایرانتی بته ختارج از      جستجوگر شغل در کشورهای مختلف فعالیت دارند شناسایی باز

 باشد.بینی شده برای مراکز مذکور میهای پیشجمله وظایف و مأموریت

 گذاری کمیهدف
   نامه شغلیهزار فرصت شغلی جدید در خارج از کشور در قالب صدور و یا تمدید گواهی 8فراهم سازی 

 گذاری کلی یا کیفیهدف
 های شغلی در خارج از کشور برای بکارگیری و جذب نیروی ایرانیسز ظرفیت فرصتاستفاده ا 

 افزایش سطح درآمد نیروی کار ایرانی در خارج از کشور و ورود ارز به کشورس 

 های مهارتی و کاربردی برای نیروی کار ایرانی جهت آمادگی در بازار کار جهانیسارائه آموزش 

 ر اعزام نیروی کار ایرانی با راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج از ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل د

 کشور.

 گروه هدف
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 کارجویان واجد شرایط و متقاضی کار در خارج از کشور 

 بینی شده و یا سازوکار مربوطههای پیشفعالیت
 های بالقوه اشتغالستهیه نقشه جامع بازار کار جهانی و فرصت 

 نعقاد تفاهم نامه با کشورهای پذیرنده نیرو برای اعزام نیروی کارسا 

 های مهارتی )سخت افزاری و نرم افزاری( جهت آمادگی در بازار کار جهانیسارائه آموزش 

  صدور گواهینامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشورس 

 یس آموزش توانمندسازی مدیران دفاتر مشاوره شغلی غیردولتی خارج 

 اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج از کشورسساماندهی و راه 

 ایجاد نظام شناسایی برای اعزام نیروی کار داخلی به خارج از کشورس 

 شناسایی بازارهای هدا شغلی و تسهیل اعزام نیروی کار ایرانی به خارجس 

 خروجی یا دستاوردهای مورد نیاز
  رصت شغلی جدید در خارج از کشور برای نیروی کار ایرانیهزار ف 8ایجاد 

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن
  کل کشور 1398قانون بودجه سال  18میلیارد ریال از محل بند الف تبصره  32منابع مالی از بودجه عمومی بالغ بر 

 پهنه بندی استانی
 های خارج از کشور توزیع خواهد های کاریابیدر هر استان و ظرفیت این طرح در سراسر کشور با توجه به نیروی کار موجود

 شد. 

 

 نهادسازی و اطالعات بازار کار -5-8
 سامانه ملی اطالعات شغلی ایرانیان -7-8-1

ای کته  خا  بازار کار در ایران و نرخ بیکاری باال هم نین افزایش اشتغال غیررسمی در کشور وجتود ستامانه   وضعیتبا توجه به 

باشد. هدا از ستامانه ملتی اطالعتات شتغلی ایرانیتانی بهبتود نظتام        اطالعات شغلی افراد را رصد نماید بسیار حائز اهمیت میبتواند 

منظور سازماندهی به نظام اطالعتاتی شتغلی و   اطالعات بازار کار و شاغلین کشور از طریق تشکیل بانف اطالعاتی مشاغل در ایرانی به

هتا و تهدیتدهای   بینتی نیازهتا و فرصتت   توان به پتیش باشد. از سویی در سامانه مذکور میمشاغل میکمف به روند استاندارد سازی 

هر فرد شتاغل  رو کشور در حوزه اشتغال ی شناخت و عرضه مشاغل نو و .. پرداخت. سامانه اطالعات بازار کار با ارائه کد شغلی بهپیش

توانتد  ریزی صحیح را فراهم آورد. هم نین این سامانه مید برای افراد بیکار برنامهریزان بتواننشود که سیاستگذاران و برنامهباعث می

 منبع خوبی برای اطالعات شغلی در سطح ملی باشد. 
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 گذاری کمیهدف
 تشکیل بانف اطالعات اشتغال ایرانیان همراه با تخصیص شناسه شغلی کدگذاری مشاغل 

 گذاری کلی یا کیفیهدف
 عات شغلی کشورسساماندهی به نظام اطال 

 کمف به روند استاندارد سازی مشاغلس 

 شناخت و عرضه مشاغل نو و ارائه اطالعات شغلی مناسب جهت استفاده افراد در مرحله ورود به بازارکارس 

 شناسایی دقیق بیکاران و شاغالن کشورس 

 ها و تهدیدهای آینده کشور در حوزه اشتغال.پیش بینی نیازهای فرصت 

 گروه هدف
  شاغلین و بیکاران در قالب جمعیت فعال کشورکلیه 

 بینی شده و یا سازوکار مربوطههای پیشفعالیت
 برگزاری مناقصه جهت انتخاب شرکت پیمانکارس 

 طراحی سامانه ملی اطالعات شغلی ایرانیانس 

 رصد و پایش و به روز رسانی مستمر سامانهس 

 .تشکیل کمیته راهبری 

 ین آنمنابع مالی مورد نیاز و محل تأم
 120  کل کشور 1398قانون بودجه سال  18میلیارد ریال از محل تبصره 

 دستاوردهای مورد نیاز
 تدوین بانف اطالعات مشاغل ایرانس 

 شناسایی دقیق بیکاران و شاغالن کشورس 

 شناخت و عرضه مشاغل نو در بازار کارس 

 استاندارد سازی مشاغلس 

 و مهارت آموزیس ایارائه اطالعات به حوزه آموزش فنی و حرفه 

 تهیه و تدوین نظام جامع کدگذاری مشاغل استانداردس 

 .تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار کشور 

 پهنه بندی استانی
 .به صورت متمرکز توسط ستاد انجام می پذیرد 



54 

 

 نظام پایش و ارزیابی                                        -8
های اجرایی و هم نین ارتقاء صحت اجرا شدن میزان کارایی و نتایج طرحزای مشخصاشتغالهای طرح اثربخشیمنظور ارتقای به

و اجتناب از بروز خطا و انحراا الگوی ارزیابیی پایش و ارزشیابی استانداردی برای این برنامه با انجام اقداماتی قبتلی حتین و پتا از    

ی بررسی پیامدها و نتایج و... طراحی و تدوین خواهتد  های فنی/عملیاتیسیبازری سیستم اطالعات مدیریتاجرای برنامه از جمله تهیه 

 شد. 

ها در کنار همکاری در اجرای برنامه یاد شده های اشتغالزای انتظار بر این است که کارکرد و وظایف استانها و برنامهبا اجرای طرح

هتای اجرایتی و بتر    ر این راستای این وزارتخانه با همکتاری دستتگاه  به سمت اقدامات نظارتی )پایش و ارزیابی و ...( نیز هدایت شود. د

های اشتغال و کتارآفرینی  ها و طرحاسا  اهداا عالیه شورای عالی اشتغالی اقدام به تنظیم رارروب نظارت عملیاتی و کنترل برنامه

 نماید. ها میدر سطح استان

 اهداف 
 ماتسشفافیت و پاسخ گویی در قبال جامعه و رفع ابها 

 مشخص شدن میزان کارایی و نتایج اجرای برنامه و ارتقای اثربخشی آنس 

  ارتقای صحت اجرا و جلوگیری از بروز خطا و انحرااس 

 هدایت صحیح منابع مالی اختصا  یافته در راستای توسعه اشتغالس 

 های صورت گرفتهسبازنگری در رویه ها و فرآیندها براسا  نظارت و کنترل 

 عمل آمدهسهای بهها براسا  نتایج نظارتی ارزیابیازوکار تشویقی و تنبیهی مجریان در سطح استاناستفاده از س 

 گیتریی رفتع اشتکالی اصتالح و بهبتود      هتای موضتوع ایتن برنامته بازدیتدی بررستیی مطابقتتی تصتمیم        منظور از نظارت بر طترح  

 باشد:لی ذیل میها به تفکیف مراحل اصگیری و کنترل کمی و کیفی کلیه طرحاندازه

 هاها/ برنامهنظارت قبل از شروع طرح 

 هاها/ برنامهنظارت حین اجرای طرح 

 هاها/ برنامهنظارت بعد از  اجرای طرح 

 منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن
 200  کل کشور 1398قانون بودجه سال  18میلیارد ریال از محل تبصره 

 (از مح0.01حداکثر به میزان یف صدم ) ی رقانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشای 1ل از محل ماده 

 1398های اشتغال زا در سال الزامات اجرای برنامه -9
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o های اشتغال با هدا تحر  بخشیی هماهنگی ها و طرحایجاد فرماندهی واحد برای مدیریتی راهبری و هماهنگی برنامه

 شفافیت و پاسخ گوییس

o های اجراییی شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی در اجرا و تامین منابع تسهیالتی مورد نیاز ستگاههمکاری د 

 سهای منتخبرسته

o و برنامه های فعال بازار  های منتخبهای اجرایی برای انجام مداخالتی نهادی و سیاستی مورد نیاز رستهپیگیری دستگاه

 سکار در سطح استان ها

o های منابع درآمدی دولتسسوی دولت با توجه به لحاظ شدن محدودیت تامین منابع عمومی از 

o های اجرایی و زا توسط دستگاههای اشتغالهای منتخب و سایر طرحهای رستهها و پروژهتقویت نظارت بر اجرای طرح

 هاسهای نظارتی استانکمیته
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