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 در سامانه  ییاجزا هایشده دستگاه جادیدر خصوص ثبت تعهدات اشتغال ا یارائه گزارش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع

 رصد

 یاستاندار گذاریهیامور اشتغال و سزما یدر استان توسط دفتز هماهنگ گذاریهیسزما یو راهبزدها هااستیس ارائه  

 یاستاندار گذاریهیامور اشتغال و سزما یو مشکالت اشتغال در استان توسط دفتز هماهنگ لیمسا ارائه  

 ییو دارا یدر استان توسط اداره کل امور اقتصاد گذاریهیپنجزه واحد سزما یاجزا تیوضع گزارش  

کاسگشٍُ اقتصادی، اضتغال ٍ ٍ اقتصاد هقاٍهتی هطتشک ستاد فشهاًذّی جلسِ  15/10/1400هَسخ  522428تٌاهِ ضواسُ پیشٍ دػَ

استاًذاس  ،هحوذی صادُآقای جٌاب  تِ سیاست 19/10/1400طٌثِ هَسخ یکسٍص  تؼذ اص 30/15گزاسی استاى تَضْش سؤس ساػت سشهایِ

  تا دستَسکاسّای فَق تطکیل گشدیذ. ضَس اػضاء دس هحل استاًذاسیتا حهحتشم 

 خیش هقذم تِ استاًذاس ٍ اػضاءضوي ٍ کاسگشٍُ  ستادسیضی ٍ دتیش اتتذای جلسِ، آقای دسٍیطی سییس ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ دس

-ستَسکاسّای جلسِ جٌاب آقای هحوذیضوٌا قثل اص اسائِ دذ کِ ریال هطشٍح آى اسایِ هی ضَد. جلسِ سا تثییي ًوَدً هَاسد دستَسکاس

ٌاسة تاسًذگیْای اخیش ٍاسغِ هذیشت هِ هحتشم اص هذیشاى کلیِ دستگاّْای اجشایی ٍ ػضَ ستاد هذیشیت تحشاى استاى ت صادُ استاًذاس

 . تطکش کشدًذ

  اول :   دستورکار

تَسظ  1400تغال ایجاد ضذُ دس سال تؼْذات اض ثثت آخشیي ٍضؼیتکاس ٍ سفاُ اجتواػی  تؼاٍى،هذیشکل آقای کطاٍسصی 

. الصم تِ هَسد داًستٌذ 2335یل جلسِ تشاتش ٍی تؼذاد ثثتْای اًجام ضذُ سا تا صهاى تطک .سا تطشیح ًوَدًذ دستگاّْای اجشای استاى

. ضوٌا تا ایٌکِ تؼذاد تؼْذ اضتغال هَسد تَدُ است 639کاسگشٍُ تشاتش رکش است تؼذاد ثثتْای اًجام ضذُ تا صهاى تطکیل جلسِ قثلی 

سد فشصت ضغلی سا اػالم هَ 18779ٍلی دستگاّْای اجشایی استاى آهادگی ایجاد  ،هَسد است 15254تشاتش  1400استاى دس سال 

هَسد سا ثثت ًوَدُ  407هشتَط تِ ساصهاى صوت است کِ تاکٌَى تؼذاد  هَسد 12222تا  ،تیطتشیي تؼذاد تؼْذ ایجاد اضتغال. اًذًوَدُ

اضتغال خاًگی آقای کطاٍسصی ّوچٌیي آخشیي ٍضؼیت جزب اػتثاسات . شک تیطتشی دس ایي خصَظ صَست گیشداست ٍ الصم است تح

ٍ ّوچٌیي تشخی هطکالت ٍ ایشادّا اص شایی ٍضؼیت اقذاهات اًجام ضذُ تشای ثثت تؼْذات ّای اجدس اداهِ دستگاُ. سا تطشیح ًوَدًذ

سا ّای اجشایی ٍ ّوچٌیي ضوَلیت دستگاّْای اجشایی استاى جولِ اهکاى هطتشک تَدى ضاغلیي ًْادّای حوایتی تا سایش دستگاُ

ادی ًظاست تش ًحَُ تکاسگیشی ًیشٍی اًساًی دس عشحْای اقتصاستاًذاس هحتشم تش دس اداهِ جٌاب آقای هحوذی صادُ  تَضیح دادًذ.

ًیشٍی اًساًی تَهی استاى تاکیذ ًوَدًذ ٍ اص دستگاّْای اجشایی استاى خَاستٌذ کِ تذاتیش  ی اصتشداسی حذاکثشاستاى تِ هٌظَس تْشُ

    . وَدُ ٍ دس جلسِ آتی اسائِ ًوایٌذالصم دس ایي خصَظ اتخار ً

 دستورکار چهارم : 

ٍ ٍضؼیت پٌجشُ ٍاحذ سشهایِ گزاسی اجشای ٍضؼیت اص تفصیلی  آقای صاسػی هذیشکل اهَس اقتصادی ٍ داسایی ًیض گضاسشجٌاب 

دس اداهِ تشخی اص سا تَضیح دادًذ. استؼالهات صَست گشفتِ دس ساهاًِ ٍ ضشایظ ّش یک اص دستگاّْای اجشایی استاى سا دس ایي خصَظ 

دس اداهِ استاًذاس هحتشم استاى تش اّویت . تاخیش دس پاسخْا سا تَضیح دادًذ هات هشتَعِ ٍ ػلتدستگاّْای اجشایی ٍضؼیت استؼال

ّوچٌیي تش اصالح فشایٌذّای اخز . ٍی اجشایی دس ایي خصَظ تاکیذ ًوَدًذپٌجشُ ٍاحذ سشهایِ گزاسی استاى ٍ ّوشاّی دستگاّْای 

  ًوَد. استؼالهات ٍ کاّص گاهْای هشتَعِ تاکیذ 



 ر دوم و سوم : دستورکا

 . ِ جلسات آتی کاسگشٍُ هَکَل گشدیذاسائِ ایي دستَسکاسّا تتا تَجِ تِ اتوام ٍقت جلسِ 

 

 مصوبات:

 مهلت اجزا دستگاه اجزایی شزح مصوبه ردیف

1 

، کاس ٍ سفاُ اجتواػی استاى تا ّواٌّگی دستگاّْای هقشس گشدیذ اداسُ کل تؼاٍى

ضواسی ضاغلیي سا تشسسی ٍ ًسثت تِ اصالح اجشایی هطکل ّوپَضاًی ٍ دٍتاسُ 

 تؼْذ اضتغال دستگاّْای هشتَعِ اقذام ًوایذ .

، کاس ٍ اداسُ کل تؼاٍى

اداسُ  -یسفاُ اجتواػ

، هؼذى ٍ کل صٌؼت

اهذاد  تِیکو -تجاست

 -سُ() یٌیاهام خو

 -جْاد کطاٍسصی 

 شاثیاداسُ کل ه

 یگشدضگش ،یفشٌّگ

 یدست غیٍ صٌا

 ّفتِ دٍ

2 

دس ساهاًِ سصذ قاتل  ٌکِیتذٍى اصا ایٌکِ هتقاضیاى تسْیالت اضتغالِ تا تَجِ ت

تسْیالت دس سالْای هختلف ٍ  اص دستگاّْای هتفاٍت تَاًٌذ، هیی تاضذشیگیپ

ساص ٍ  ،ی، کاس ٍ سفاُ اجتواػدٍ ّفتِ اداسُ کل تؼاٍى یعهقشس ضذ  ،ًوایٌذدسیافت 

، اضتغال ٍ یخاًِ کاسگشٍُ اقتصاد شیهطکل تِ دت يیسا جْت سفغ ا یکاس هٌاسث

 .ذیاسائِ ًوا یگزاس ِیسشها

، کاس ٍ اداسُ کل تؼاٍى

 یسفاُ اجتواػ
 جلسِ آیٌذُ

3 
 ، اضتغال ٍ یکاسگشٍُ اقتصادجلسِ آیٌذُ  تاهقشس ضذ ّوِ دستگاّْای اجشایی 

 .ساهاًِ سصذ ثثت ًوایٌذ سا دساضتغال ایجاد ضذُ ٍاقؼی ی اعالػات گزاسِیسشها
 ٌذُیجلسِ آ دستگاّْای اجشایی

4 

تَهی َاًی، کاسگشی ٍ ...( ًیشٍّای غیشهاًٌذ هلتشخی اص هطاغل استاى )دس اص آًجا کِ 

  ی، کاس ٍ سفاُ اجتواػکل تؼاٍىهقشس ضذ تا اداسُ ، ضًَذگشفتِ هیتِ کاسیا افغاى 

 .اهش سا اسائِ ًوایذتشای تِ حذاقل سساًذى ایي ساص ٍ کاس هٌاسة 

، کاس ٍ تؼاٍى کلاداسُ 

 یسفاُ اجتواػ
 یک ّفتِ

5 
استاى دس فاسی صتوام لٌج ّای صیادی ٍ هجَص فؼالیت هقشس ضذ اص اٍل تْوي هاُ 

 .کاسگیشی ًیشٍی تَهی ٍ تیوِ ًوَدى آًْا صادس ضَد ِ صَست ت

، تٌادس ٍ دسیاًَسدی

اداسُ کل ضیالت، 

اث اداسُ کل هیش

فشٌّگی، گشدضگشی 

، ٍ صٌایغ دستی

 ساصهاى صوت

 دٍ ّفتِ



6 

تؼْذ اداسُ کل کاس ٍ سفاُ اجتواػی دس خصَظ دستگاّْای اجشایی کِ هقشس ضذ 

سا دس جلسِ آتی  گیشی الصم اًجام دادُ ٍ ًتیجِپی ،اًذاضتغال خَد سا اػالم ًٌوَدُ

، پاسک ػلن ٍ یهسکي اًقالب اساله ادیتٌ  ّوچَى ییاجشا یدستگاّْا. )اػالم ًوایذ

 (... اداسُ کل ٍسصش ٍجَاًاى، فاسس جیخل یفٌأٍس

هسکي اًقالب  ادیتٌ

، پاسک ػلن ٍ یاساله

، فاسس جیخل یٍسافٌ

اداسُ کل ٍسصش 

 ٍجَاًاى

 سِ سٍص

7 

اص  یسصذد 50 کاسگیشی حذاقلِ جْاد کطاٍسصی استاى تذاتیش الصم تشای ت هقشس ضذ

اتخار ًیشٍّای تَهی  تَسظّای استاى ذاسیٍ هشغ ًیشٍّای ضاغل دس پشٍسش هیگَ

 .تیجِ سا دس جلسِ آتی اسائِ ًوایذًوَدُ ٍ ً

اداسُ کل ضیالت، 

 جْاد کطاٍسصی
 دٍ ّفتِ

8 

کاسگیشی ِ تذاتیش الصم تشای جلَگیشی اص تفشهاًذاساى هحتشم استاى هقشس ضذ 

اتخار اهاکي تجاسی ضْشستاى ّای هشتَعِ شٍّای غیش ایشاًی دس فشٍضگاّْا ٍ ًی

الصم سا دس ایي خصَظ  اقتصادی استاًذاسی پیگیشی ّواٌّگی اهَس . هؼاًٍتًوایٌذ

 .داضتِ تاضذ

ّواٌّگی هؼاًٍت 

اقتصادی اهَس 

 استاًذاسی

 دٍ ّفتِ

9 

سا کِ  تخصصْای ضغلی فْشست تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواػیکل ُ سهقشس ضذ تا ادا

ّای خَد سا جْت اقذاهات ٍ تشًاهٍِ احصا ًوَدُ  ،ّستاستاى تا کوثَد سٍتشٍ 

 .ذًٌوایاسائِ  یگزاس ِی، اضتغال ٍ سشهایاقتصادکاسگشٍُ دس تشتیت ایي تخصصْا 

اداسُ کل تؼاٍى، کاس ٍ 

 سفاُ اجتواػی
 آیٌذُ ِجلس

10 
 فضای کسة ٍ کاس استاى تشسسیْای الصم تشای کاّصجْت سَْلت تیطتش  هقشس ضذ

 .گیشدٍاحذ سشهایِ گزاسی صَست پٌجشُ  دس ّفتگاًِ گاهْای

 ادساُ کل اهَس

 اقتصادی ٍ داسایی
 دٍ ّفتِ

11 

تا اتثاع استاًذاسی اهَس ، کاس ٍ سفاُ اجتواػی ٍ اداسُ کل هقشس ضذ اداسُ کل تؼاٍى

هجاص جوغ آٍسی اضتغال غیشگطت دس خصَظ عشح هطتشک  ّایفشهاًذاس یّواٌّگ

 دٌّذ.اتثاع تیگاًِ دس استاى اقذاهات الصم سا اًجام 

اداسُ ، ّافشهاًذاسی

، کاس ٍ سفاُ کل تؼاٍى

ٍ اداسُ کل  یاجتواػ

 یاتثاع استاًذاساهَس 

 یک ّفتِ

 
 

 


