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ویژهنامههفتهدولت

هدایت نیروی کار از طریق دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی در استان ( دهه)90

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

توضیحات

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

جویندگان کار ثبتنام شده

20,818

34,865

56,880

64,765

52,812

54,807

34,716

15,993

فرصتهای شغلی

14,254

30,942

141,793

بکارگماردهشدگان

10,124

5,422

22,060

ایجاد و راهاندازی 24دفتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان

تشکیل کانون کارآفرینی استان و صدور 22مجوز مرکز مشاوره،
اطالعرسانیوخدماتکارآفرینی
اجرای طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی
اجرای طرح مشوق بیمه کارفرمایان
اجرای طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی

85,786

99,066

58,795

46,037

32,545

31,567

26,590

21,346

11,981

6,460

اجرای مطالعاتدینامیکاشتغال
پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی قرضالحسنه به متقاضیان و
برگزاری بازارچههای مشاغل خانگی و نمایشگاههای مشاغل خانگی
به منظور دسترســی دارندگان مجوزهای مشــاغل خانگی در بازار
فروشمحصوالتوعرضهمستقیممحصوالت
شــاخص جهانی کارآفرینی( )GEIکه همه ســاله از سوی مؤسسه

جهانی توسعه کارآفرینی ( )GEDIمنتشر می شود نماگری است که
سالمت اکوسیستم کارآفرینی در یک کشور را از طریق اندازهگیري
کیفیت کارآفرینی در دو ســطح فردي و نهادي مــورد ارزیابی قرار
میدهد .بر اساس آمار منتشر شده از شاخص جهانی کارآفرینی ،رتبه
کارآفرینی ایران در سال  2018با افزایش  13رتبهاي در میان 137
کشور جهان به 72رسیده است.
گــزارش منتشــر شــده نشــان مــی دهــد رتبــه کارآفرینی
ایــران در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا به  11رســیده
اســت کــه در مقایســه با ســال قبل ،ســه رتبــه بهبــود یافته
اســت .ایــران  4.7بهبــود امتیــاز را در ســال  2018تجربــه
کــرده و از ایــن منظر پنجمین کشــور جهــان در بهبــود امتیاز
است.

روابط کار
محسن نیرومند مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی و ایاماهلل دهه مبارک فجر به مردم شریف اســتان اصفهان به ویژه جامعه کار ،تولید و تعاون عنوان
کرد :این اداره کل در  4حوزه روابط کار ،اشــتغال ،تعاون و فرهنگی و اجتماعی در  27شهرستان به جامعه کار و
تولید و تعاون استان اصفهان خدمات ارائه میکند .
این مقام مسئول وظایف این اداره کل در راستای اهداف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر تبیین کرد:
تنظیم روابط کار بیــن کارگر و کارفرما ،صیانت از نیروی کار ،بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی و معیشــتی
کارگران
ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدارسازی مشاغل
توسعه و توانمندسازی تعاونی ها در جهت تأمین مطلوب نیازهای اقشار با درآمد متوسط و پایین
گسترش عدالت اجتماعی و کاهش نرخ بروز آسیبهای اجتماعی

 )1بازدید مالی از  5هزار و  414اتحادیه و شرکتهای تعاونی و بررسی  28هزار و 337
مورد از صورت مالی اتحادیه و شرکتهای تعاونی
)2برگزاری 5هزار و  985دوره آموزشــی به مدت  125هزار و  576ساعت برای 115
هزار و  428نفر از تعاونگران

فرهنگی و اجتماعی

ردیف

شرحفعاليت

وضعيت در سال 1357

وضعيت در سال 1397

رشد

توضیحات

1

حداقل دستمزد کارگران( با احتساب
نرخ تورم)

 567،630تومان

 1،111،269تومان

 95.8درصد

تقریبا دو برابر شده

2

تعدادهیئتهایتشخيصوحلاختالف

0

60

3

تعدادپروندههايرسيدگيشدهدرهئيتها

0

40،000پرونده

4

تعداد تشكل هاي كارگري و كارفرمايي

به صورت سنديكاو
اتحاديه جمعا  15مورد

 497تشكل

آموزش كارگر و كارفرما

اندك و فقط چهره
به چهره در حين
بازرسيها

 2600نفر ساعت

خالصه گزارشی از اهم دستاوردهای اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پس از پیروزی انقالب اسالمی:

5

تعاون

راه یافتن تعاون به قانون اساسی پس از انقالب اسالمی ،بابی جدید فراروی عدالت اجتماعی ،مصوب۱۳
شهریور  ۱۳۷۰در  ۱۲فصل و  ۷۰ماده
رديف

شرحفعاليت

سال 1357

1397سال

رشد

توضیحات

1

تعداد شركت هاي
تعاونی تشكيل شده

 158تعاونی

 6680تعاونی

 97درصد

 43برابر

2

تعداداعضاشركتهايتعاوني

 150،071نفر

 3،099،788نفر

 95درصد

 20برابر

3

ميزانسرمایهگذاریتعاونیها

 650،099،278هزارريال

 4،534،805،507هزار ريال

 86/5درصد

 69برابر

4

میزاناشتغالزایی
تعاونیها(بصورت
مستقيم)

 4،647نفر

 77،429نفر

 94درصد

 16.5برابر

5

تشكيلتعاونيهايبانوان

1

850

 100درصد

 850برابر

6

تشكيلتعاونيهايسهام
عدالتشهرستاني

-

23

7

تشكيلتعاونيهاي
روستایی

-

118

8

صادرات بخش تعاون

 7،280دالر

 303,020,185دالر

9

تشکیلشرکتهای
تعاونی توسعه و عمران
شهرستانی

-

 7شهرستان( ،رتبه اول
کشوری)

)3برگزاری جشــنواره تعاونیهای برتر و معرفی  16تعاونی موفق ملی در  13دوره
جشنواره کشوری
)4احداث و واگذاری  32هزار  904واحد مسکونی به اقشار کم درآمد استان اصفهان
با اجرای طرح مسکن مهر توسط  295شرکت تعاونی مسکن مهر
 )5احداث  65هزار و  980واحد مسکونی در سطح استان توسط شرکتهای تعاونی
مسکن
اشتغال
رديف

1
 100درصد

 42هزار برابر

قبل از انقالب نبوده

اشتغال ایجاد شده و ثبت شده در سامانه رصد (دهه ) 90

عنوانشاخص

سال 1357

نسبت کل
شاغالن به
کل جمعیت
کشور

 24.5درصد

سال 1397

 29.2درصد

رشد

 29.2درصد  1.2برابر شده،
 9.019به  36856میلیون نفر سال
57؛  24به  82.1سال 97

نسبتشاغالن

2

دانشآموخته

دانشگاهی بهکل
شاغالنکشور

 3.5درصد

 24.5درصد

توضیحات

 600درصد

 7برابر شده
است؛ با 21
درصدبهبود
شاخص

اشتغال ایجاد شده در سطح استان اصفهان با اجرای طرح مشاغل خانگی در دهه 90

قبل از انقالب نبوده :پیش بینی در قانون کار مصوب  1369برای
رسیدگی و حل و فصل اختالفات کارگری و کارفرمایی

 33برابر

 97درصد

يو
ي انسان 
ت نيرو 
فصل  4قانون کار مصوب  1368به منظور صيان 
ي كشور
ع ماد 
مناب 

6

تعداد بازرسان كار

11

67

 84درصد

 6برابر

7

تعداد بازرسي هاي انجام شده از
واحدهاي توليدي

3300

23،717

 86درصد

 7برابر

8

تعداد افراد برخوردارشده از مقرری
بیمه بیکاری استان ( تجمعی)

0

 28،201نفر

بی نهایت

قبل از انقالب نبوده؛ تصویب قانون بیمه
بیکار ،1369برای بیکار شدگان مجدد

 )1افزایش کمی و کیفی مراجع حل اختالف کار در جهت حل و فصل
سازشی اختالفات کارگری و کارفرمایی و کاهش مدت زمان رسیدگی
 )2تأسیس اداره حمایت از پایداری مشاغل و رصد واحدهای مشکلدار
 )3راهاندازی واحد بررسی صالحیت ایمنی و عمومی پیمانکاری
 )4پیگیری ،تهیه و اجــرای طرح طبقهبندی مشــاغل در واحدهای
اقتصادی بزرگ
 )5شروع طرح بزرگ و فراگیر خود بازرســی به وسیله حضور مستمر
افســران ایمنی در محیطهای کارگــری و آموزش تخصصــی و تربیت
 .1درحال حاضر ورزش کارگری اســتان با گذر از استانداردهای کشور در
سطح آسیا و جهان مطرح است و کارگران توانســتهاند در مسابقات جهانی
کارگران به میزبانی فرانسه ،ایتالیا ،تهران ،لتونی و کسب مقامهای برتر جهان و
رویدادهای مهم و موفق استان در سالهای گذشته کسب نمایند.

کارشناسان ایمنی
 )6تأســیس گروه تحقیقات ،تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به
عنوان بازوی آموزشی و پژوهشــی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
راستای تحقق اســتراتژی های کالن وزارت متبوع با هدف تقلیل حوادث
ناشی از کار ،کاهش بیماری های شغلی و و ارتقاء سطح آموزش های نیروی
کار و بازآرایی آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی ،تولیدی،
خدماتی ،کشاورزی و معادن کشور
 .2معیارهای نگرشــی و راهبردی در فرایند ورزش و تربیت بدنی در بین
کارگران ،دانشآموزان و فرزندان کارگــران ،ورزش بانوان ،حمایت از مناطق
محروم و وارد کردن ورزش در سبک زندگی کارگران توانسته به صورت عینی
وعملیتحققیابد.

عنوان

قبل از پیروزی انقالب

بعد از پیروزی انقالب

رشد

تعداد ورزشگاه

1

16

 94درصد

فضایورزشی

4

99

 96درصد

شهرستانهایفعال

1

سراسراستان

توسعه و فرهنگسازی ورزش در شهرستانهای استان

انجمن ورزشی فعال

0

30

رشته های ورزشی فعال

5

40

 87.5درصد

شرکت های دارای زنگ ورزش

20

300

 94درصد

اعزام به مسابقات جهانی

0

 4دوره

 100درصد

 )1تشکیل 194خانه بهداشت کارگری در بنگاه
های اقتصادی 50تا  500نفر ،از سال 66
 )2خدمترســانی  269نفــر دانشآموختــه
بهداشــت حرفهای بــه 105هــزار و  312نفر از
کارگران در واحدهای اقتصادی
 )3توزیع  54هزار و  353برگ ســهام عدالت
کارگران فصلی و ساختمانی که شامل 167هزار و
 469نفر از افراد خانوار کارگران فصلی در سال93
 )4اجرای طرح کاربست شیوع شناسی اعتیاد
در جامعه کار و تولید از سال  95برای کارگاههای
اقتصادی  50الــی  500نفر با هــدف کاهش 25
درصدی اعتیاد در محیط کار
 )5شناســايي و تجلیل از كارگــران مخترع،
مبتكر و خالق در بخشهای صنعت ،کشــاورزی
وخدمات
 )6ایجــاد اســتراحتگاههای کارگــران در
شهرســتان مریــوان( ،)1393مهدیشــهر
سمنان( )1396و زائر سرای قم()1360
 )7توزیع  5مرحله سبد غذایی بین خانوادههای
تحت پوشش سازمانهای حمایتگر(کمیته امداد
امام (ره) و سازمان بهزیستی) از بهمنماه 1395
 )8تحت پوشــش بیمه قرارگرفتن  63هزار و
 221نفر از کارگران از سال  89تاکنون
 )9تشــکیل اداره پیشــگیری از آســیبهای
اجتماعی از ســال  1393با هدف ،ارتقای سالمت
کارگــران ،افزایــش مهارتهای زندگی ،ســبک
زندگــی ســالم  ،فرزندپــروری ،پیشــگیری از
آسیبهای فضای مجازی ،سالمت روان و .....
تعداد دورههای برگزار شده پیشگیری از اعتیاد
در دهه نود

