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1397اشتغال ي تًلیذ در بًدجٍ 

 وشست خبری سخىگًی ديلت
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ِ گذاری در بَدجِ  1397تجْیش هٌابع سزهای  
ّشار هیلیارد تَهاى 327/7  

فزصت ضغلی جذیذ 1033000 فزصت ضغلی جذیذ 1033000   

ِ گذاری در طزح ّای تَلیذ ٍ اضتغال  سزهای
ّشار هیلیارد تَهاى 73/4  

(حاهل ّا)بَدجِ عوَهی   
ّشار هیلیارد تَهاى17/4  

(حاهل ّا)بَدجِ عوَهی   
ّشار هیلیارد تَهاى17/4  

 تسْیالت صٌذٍق
ّشار هیلیارد تَهاى15  

 تسْیالت صٌذٍق
ّشار هیلیارد تَهاى15  

 تسْیالت باًکی
ّشار هیلیارد تَهاى 35  

 تسْیالت باًکی
ّشار هیلیارد تَهاى 35  

حوایت اس  اس هحل هاًذُ اعتثارات لاًَى
پایذار در  اؽتؽال تَععِ ٍ ایجاد

رٍعتایی ٍ عؾایزی  هٌاطك  
ّشار هیلیارد تَهاى 6  

حوایت اس  اس هحل هاًذُ اعتثارات لاًَى
پایذار در  اؽتؽال تَععِ ٍ ایجاد

رٍعتایی ٍ عؾایزی  هٌاطك  
ّشار هیلیارد تَهاى 6  

ِ گذاری در طزح ّای عوزاًی  سزهای
ّشار هیلیارد تَهاى 254/3  

 هٌابع عوَهی
ّشار هیلیارد تَهاى60/4  

 هٌابع عوَهی
ّشار هیلیارد تَهاى60/4  

 هٌابع اختصاصی
ّشار هیلیارد تَهاى13/3  

 هٌابع اختصاصی
ّشار هیلیارد تَهاى13/3  

هطارکت بخص خصَصی ٍ تسْیالت 
 صٌذٍق ٍ باًکی

ّشار هیلیارد تَهاى 53/1  

هطارکت بخص خصَصی ٍ تسْیالت 
 صٌذٍق ٍ باًکی

ّشار هیلیارد تَهاى 53/1  

 آب ّای هزسی
ّشار هیلیارد تَهاى 3  

 آب ّای هزسی
ّشار هیلیارد تَهاى 3  

ِ گذاری ؽزکت ّای دٍلتی اس هحل هٌاتع داخلی  عزهای
ّشار هیلیارد تَهاى 124/5  

ِ گذاری ؽزکت ّای دٍلتی اس هحل هٌاتع داخلی  عزهای
ّشار هیلیارد تَهاى 124/5  

درصذ  6  
 رؽذ التصادی تذٍى ًفت

درصذ  6  
 رؽذ التصادی تذٍى ًفت
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جذیذ، کار هتماضی ًفز ّشار 838 تعذاد 1397 عال در ؽَد هی تیٌی پیؼ ایٌکِ تِ تَجِ تا  

  خَاّذ درصذ 11.2 تِ تیکاری 1397 عال در ؽؽل ّشار 980 ایجاد ـزض تا ٍ ؽًَذ کار تاسار ٍارد

   .تاؽذ هی الشام گغتزدُ اؽتؽال ایجاد دیگز عثارت تِ ٍ رعیذ

عاالًِ هتَعط تطَر عالی آهَسػ دارای ؽاؼل جوعیت کِ ؽَد هی تیٌی پیؼ عال ایي در  

  هی تایغت ؽذُ ایجاد ؽؽلی ـزصتْای کل درصذ 70 اس تیؼ یعٌی یاتذ، اـشایؼ ًفز ّشار 686

  .یاتذ اختصاؿ داًؾگاّی آهَختگاى داًؼ تِ

جذیذ، کار هتماضی ًفز ّشار 838 تعذاد 1397 عال در ؽَد هی تیٌی پیؼ ایٌکِ تِ تَجِ تا  

  خَاّذ درصذ 11.2 تِ تیکاری 1397 عال در ؽؽل ّشار 980 ایجاد ـزض تا ٍ ؽًَذ کار تاسار ٍارد

   .تاؽذ هی الشام گغتزدُ اؽتؽال ایجاد دیگز عثارت تِ ٍ رعیذ

عاالًِ هتَعط تطَر عالی آهَسػ دارای ؽاؼل جوعیت کِ ؽَد هی تیٌی پیؼ عال ایي در  

  هی تایغت ؽذُ ایجاد ؽؽلی ـزصتْای کل درصذ 70 اس تیؼ یعٌی یاتذ، اـشایؼ ًفز ّشار 686

  .یاتذ اختصاؿ داًؾگاّی آهَختگاى داًؼ تِ

1397چطم اوذاز بازار کار در سال  1397چطم اوذاز بازار کار در سال    
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 ،حاضز حال در

 ٍیضُ تِ ـزاگیز اؽتؽال تزًاهِ هالی تاهیي  

  پزداخت ٍ کارٍرسی طزح ّای خصَؿ در

  هحذٍدیت دلیل تِ کارـزها عْن تیوِ حك

  رٍتزٍ جذی هؾکالت تا دٍلت هالی هٌاتع

   .اعت

ِعزهایِ هالی تاهیي ّشیٌِ تَدى تاال دلیل ت 

 ّای طزح هتماضیاى اس تغیاری گذاری

  دریاـت تزای ای اًگیشُ گذاری عزهایِ

 .ًذارًذ تاًکی تغْیالت

 ،حاضز حال در

 ٍیضُ تِ ـزاگیز اؽتؽال تزًاهِ هالی تاهیي  

  پزداخت ٍ کارٍرسی طزح ّای خصَؿ در

  هحذٍدیت دلیل تِ کارـزها عْن تیوِ حك

  رٍتزٍ جذی هؾکالت تا دٍلت هالی هٌاتع

   .اعت

ِعزهایِ هالی تاهیي ّشیٌِ تَدى تاال دلیل ت 

 ّای طزح هتماضیاى اس تغیاری گذاری

  دریاـت تزای ای اًگیشُ گذاری عزهایِ

 .ًذارًذ تاًکی تغْیالت

 جوعثٌذی عولکزد اجزای طزح ّای اؽتؽال سایی عال جاری جوعثٌذی عولکزد اجزای طزح ّای اؽتؽال سایی عال جاری

لشٍم 

اصالح 

 عیاعتی

لشٍم ایجاد هٌاتع تاهیي 

اعتثار پایذار تزای اجزای  

طزح ّای اؽتؽال ٍ کاّؼ 

ّشیٌِ تاهیي هالی عزهایِ 

گذاری در طزح ّای اؽتؽال  

سا ٍ جذیذ تزای ایجاد اؽتؽال  

 جَاًاى ٍ ـارغ التحصیالى

پیؾٌْاد 

18تثصزُ   
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 150/000  
  هيليبسد سيبل

oاعطای هٌظَر تِ هلی تَععِ صٌذٍق ریالی هٌاتع هعادل 
 صَرت تِ اؽتؽالشا التصادی ّای طزح تِ تغْیالت

   تلفیمی

350/000  
  هيليبسد سيبل

oطزح تِ تغْیالت اعطای هٌظَر تِ تاًکی ؽثکِ هٌاتع 
   اؽتؽالشا التصادی ّای

 174/000  
  هيليبسد سيبل

o174 حاهل لیوت اـشایؼ هحل اس ریال هیلیارد ّشار 
 کوك ٍ تغْیالت عَد یاراًِ اعطای صزؾ اًزصی ّای
 تِ کوك تزای ؽذُ ادارُ ٍجَُ ٍ اعتثاری ٍ ـٌی ّای

 اس اؽتؽال تَععِ عیاعتْای ّوچٌیي ٍ اؽتؽال ٍ تَلیذ
 ٍ کارٍرسی ّشیٌِ کوك ،کارـزها عْن تیوِ حك جولِ

 .ؽَد هی  آهَسػ

 مىابع مالی الزم 

برای اجرای بروامٍ  

َای تًلیذ، اشتغال 
(َسار میلیارد ریال 734)  

 مىابع مالی الزم 

برای اجرای بروامٍ  

َای تًلیذ، اشتغال 
(َسار میلیارد ریال 734)  

 60/000  
  هيليبسد سيبل

oتَععِ اس حوایت لاًَى اعتثارات هاًذُ هحل اس ٍ 
 در عؾایزی ٍ رٍعتایی هٌاطك در پایذار اؽتؽال ایجاد
 1397 عال

 تجْیش هٌایع هالی هَرد ًیاس تجْیش هٌایع هالی هَرد ًیاس
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ّشار 174

هیلیارد ریال اس 

هحل افشایص 

قیوت حاهل 

 ّای اًزصی  

 رٍش ّای پزاخت رٍش ّای پزاخت

 یاراًِ سَد تسْیالت

 ٍجَُ ادارُ ضذُ

 رٍش استفادُ اس هٌابع ًاضی اس اصالح قیوت بزای تَسعِ اضتغال رٍش استفادُ اس هٌابع ًاضی اس اصالح قیوت بزای تَسعِ اضتغال

 کوک بِ آهَسش ًیزٍی کار

 پیشنهاد یاراًِ دستوشد ٍ کوک ّای بال عَض
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 تَجِ بِ تَسعِ اضتغال 

 در هَضَعات خاظ  

سیاستْای فعال 
 باسار کار

طزح ّای  صٌایع دستی
 هسکي

طرح َای 
اشتغالسایی 

 خرد

طرح َای 
 حمل ي وقل

طرح َای 
 کشايرزی

 گزدضگزی

طرح َای 
 صىعتی
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 1397بروامٍ َای اضتغال ديلت در سال 

 تعذاد اؽتؽال
 (ّشار ًفز)  

 

آٍردُ تخؼ  
 خصَصی

تغْیالت تاًکی ٍ  
هٌاتع صٌذٍق تَععِ 

 هلی

ٍجَُ ادارُ ؽذُ، یاراًِ  
عَد تغْیالت، کوك  

 تالعَض

 جوع کل هٌاتع
 

 9023 8723 300 0 221 عیاعت ّای ـعال تاسار کار

 طزح ّای
 اؽتؽالشایی خزد

41.8 0 780 1432 2212 

 20000 0 20000   80 اؽتؽال حوایتی

 138305 35257 103048 0 67 طزح ّای تخؼ کؾاٍرسی

صٌایع کَچك ٍ خَؽِ ّای صٌعتی اؽتؽال  
 سا

74.5 2611 21686 578 24875 

 86232 655 25673 59904 51.5 تکویل طزحْای ًیوِ توام صٌعتی 

 97589 48849 29040 19700 22.4 حول ٍ ًمل درٍى ؽْزی

 61600 27220 24220 10160 2.7 حول ٍ ًمل تزٍى ؽْزی

 78383 42383 36000 0 300 هغکي

 حَسُ گزدؽگزی
173 91096 

36568 21579 149243 

*186676 297315 183471 1034 جوع کل  667462 

 .یر مىتخب استفادٌ می ضًدراگقابل رکر است سایر مىابع تسُیالت باوکی ي مىابع صىذيق تًسعٍ ملی برای حمایت از تًلیذ ي اضتغال در سایر رستٍ َا در بروامٍ اضتغال ف•
ِ هیلیارد ریال اس  هٌاتع صٌذٍق  12680هثلػ *  ُ هٌاتع صٌذٍق تَععِ هلی تا تلفیك هٌاتع تاًکی تَعع ُ لزار هی گیزد ٍ تالیواًذ هلی تزای اجزای طزح ّای ـَق هَرد اعتفاد

 .تزای اعطای تغْیالت  تاًکی تِ عایز طزح ّای حوایت اس تَلیذ ٍ اؽتؽال  در ًظز گزـتِ ؽذُ اعت
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 بروامٍ اضتغال ديلت در بخص مسکه بروامٍ اضتغال ديلت در بخص مسکه

  1397تعذاد ؽاؼالى در عال  تزًاهِ
 (ّشار ًفز)

ّضاس   100)ثبكت ّبی كشسَدُ  کوک ثِ احيبء -1
 (ٍاحذ هسکًَی

240 

 کوک ثِ تأهيي هسکي سٍستبيی ٍ اجتوبػی  -2
ّضاس ٍاحذ   50ّضاس ٍاحذ هسکًَی ضْشی ٍ  50)

 (هسکًَی سٍستبيی
60 
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 اَذاف بروامٍ احیاء بافت َای فرسًدٌ اَذاف بروامٍ احیاء بافت َای فرسًدٌ

 ّشار ٍاحذ هغکًَی در تاـت ـزعَدُ  100کوك تِ هزدم تزای تاسعاسی 

 1400ّشار ٍاحذ هغکًَی تا عال  400جوعا تاسعاسی 

 ّشار ؽؽل در عال 240ایجاد 

کوك تِ رًٍك تخؼ هغکي 

 ِدرصذ 35ارتمای عزاًِ ـضای عوَهی در هٌاطك ّذؾ ت 
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 1397مىابع مالی مًرد ویاز در ريش سىتی در سال  1397مىابع مالی مًرد ویاز در ريش سىتی در سال 

 هٌثع هٌاتع هالی (هیلیارد تَهاى)هثلػ 

 ّب کوک دٍلت ثشای تأهيي سشاًِ 1500

 ٍجَُ اداسُ ضذُ 2500

 هٌبثغ ثبًکی 2500

 ٍديؼِ هسکي اص سَی دٍلت 150

 ٍديؼِ هسکي اص سَی ثبًک 150
 (ٍجَُ اداسُ ضذُ)

 جوغ 6800



14 

 1397مىابع مالی مًرد ویاز در ريش تًسعٍ گر در سال  1397مىابع مالی مًرد ویاز در ريش تًسعٍ گر در سال 

 هٌثع هٌاتع هالی (هیلیارد تَهاى)هثلػ 

 ّب کوک دٍلت ثشای تأهيي سشاًِ 1500

سْن اص ػشصِ هطؼبت 
 ٍاهغ دس ثبكت كشسَدُ

 آٍسدُ هشدم

سبخت ٍاحذّبی 
 هسکًَی جذيذ

 آٍسدُ ضشکت تَسؼِ گش ًوص

اص اًَاع اثضاس هبلی   استلبدُ
 ثبصاسّبی پَل ٍ سشهبيِ

 سٍش تأهيي هبلی ضشکت تَسؼِ گش
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 مسکه ريستایی ي اجتماعی  اَذاف بروامٍ  مسکه ريستایی ي اجتماعی  اَذاف بروامٍ 

 ّای آعیة پذیز ٍ کن درآهذ ؽْزی ُ  کوك تِ تأهیي هغکي گزٍ

هماٍم عاسی هغکي در رٍعتاّا 

 خاًَار ؽْزی کن درآهذ ؽْزیّشار  50کوك تِ تأهیي هغکي 

 ّشار ٍاحذ هغکي رٍعتایی 50تاسعاسی 

 ً1400ّشار ٍاحذ هغکًَی تا عال  400جوعا 

 ّشار ؽؽل در عال 60ایجاد 

کوك تِ رًٍك تخؼ هغکي 
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 مفريضات بروامٍ حمایت از مسکه ريستایی   مفريضات بروامٍ حمایت از مسکه ريستایی  

 ؽزح همذار

 ًشخ سَد تسْيالت دسصذ 5

 سٍستبيی    تسْيالت دس هسکي هتَسط هجلؾ تَهبى هيليَى 19



17 

 مفريضات بروامٍ مسکه اجتماعی ي حمایتی مفريضات بروامٍ مسکه اجتماعی ي حمایتی

 ؽزح همذار

 ًشخ سَد تسْيالت دسصذ 5

تسْيالت ثشای سبخت هسکي هلکی ٍ خشيذ هتَسط هجلؾ  تَهبى   هيليَى 40

 (  هسکي حوبيتی)هسکي 

/  تسْيالت ثشای سبخت هسکي اجتوبػیهتَسط هجلؾ  هيليَى تَهبى   50

 استيجبسی

 (هتَسط کطَسی)کوک اجبسُ هبّيبًِ  هجلؾ ّضاس تَهبى   300

 ٍديؼِ هسکي   ٍام هشض الحسٌِ هيليَى تَهبى   7.5
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 1397بروامٍ کمی در سال  1397بروامٍ کمی در سال 

 تعذاد عٌَاى ـعالیت

 50,000 ٍ حوایتی هغکي اجتواعی

 50,000 هغکي رٍعتایی  

 100,000 جوع کل
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 (میلیارد تًمان)1397برين ضُری در سال خالصٍ بروامٍ ديلت در حًزٌ حمل ي وقل دريوطُری ي  (میلیارد تًمان)1397برين ضُری در سال خالصٍ بروامٍ ديلت در حًزٌ حمل ي وقل دريوطُری ي 
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:ومًوٍ بروامٍ َای حمل ي وقل  

 جایگسیىی تاکسی

:ومًوٍ بروامٍ َای حمل ي وقل  

 جایگسیىی تاکسی
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 اَذاف اَذاف

1397دسٍى ضْشی دس سبل  تاکغیدستگبُ  15000جبيگضيٌی 

1400دسٍى ضْشی تب سبل  تاکغیدستگبُ  60000جبيگضيٌی 

 جَيی سَخت ثِ هيضاى ِ  هيليَى دالس دس سبل 45.99صشك

 دس سبلّضاس تي  287کبّص اًتطبس گبصّبی آاليٌذُ ثِ هيضاى 

 (دس کبسخبًِ تَليذ کٌٌذُ)ضـل دس سبل  3000ايجبد 

ثْجَد ٍ تسْيل ثخص حول ٍ ًول ػوَهی 
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ُ ّای َّا در ضْزّای بشرگ ٍ صٌعتی-  کاّص آالیٌذ

 افشایص سطح رضایتوٌذی قطز سحوتکص تاکسی راى سزاسز کطَر-

 رعایت تَاى هالی تاکسی راًاى-

 با جایگشیٌی خَدرٍّای هٌاسباحتزام بِ ضْزًٍذاى  ارتقاء سطح رفاُ عوَهی ٍ -

 افشایص ایوٌی هسافزاى تاکسی ّا-

 هایع ٍ جایگشیٌی بٌشیي با سَخت گاس طبیعیصزفِ جَیی در هصزف سَخت -

 تَرهی اس سیستن باًکیتاهیي هالی غیز -

 .ساساى ٍقطعِاستفادُ اس ظزفیتْای تَلیذ داخلی ٍ تقَیت سًجیزُ تَلیذ خَدرٍ -

 کوک دٍلت بِ جزیاى جایگشیٌی-

 GPSًاٍگاى تاکسی با استفادُ اس  پایص بْتز-

 مسایای طرح جایگسیىی تاکسی فرسًدٌ مسایای طرح جایگسیىی تاکسی فرسًدٌ
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 مفريضات مفريضات

 ؽزح همذار

 تبکسی هيوت هتَسط ّش دستگبُ هيليَى تَهبى 35

 ًَع تبکسی جبيگضيي گبص سَص  

 (ثباحتسبة اسصش اسوبطی)سْن آٍسدُ هتوبضی  دسصذ 28

 (حوَم ٍ ػَاسض هطؼبت يذکی)سْن آٍسدُ خَدسٍ سبص دسصذ 14

 ثبًکی ًظبم دسصذ 58

 ًشخ سَد تسْيالت دسصذ  11 

 يبساًِ سَد تسْيالت دسصذ 7

 ثبصپشداخت تسْيالت دٍسُ هبُ  48
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 1397دستگاٌ تاکسی درين ضُری در سال  15000مىابع مالی مًرد ویاز برای تامیه  1397دستگاٌ تاکسی درين ضُری در سال  15000مىابع مالی مًرد ویاز برای تامیه 

 هٌثع هٌاتع هالی (هیلیارد تَهاى)هثلػ 

 دٍلتسْن يبساًِ سَد تسْيالت  37.5

 سْن آٍسدُ خَدسٍ سبص 75
 (حوَم ٍ ػَاسض هطؼبت يذکی)

 هٌبثغ ثبًکی 262.5

 هتوبضی آٍسدُ 67.5

 جوغ 442.5
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 السامات السامات

 تأهيي هٌبثغ هبلی دٍلت ثِ صَست يبساًِ سَد تسْيالت 
ّوشاّی ًظبم ثبًکی 
  ايلبی ًوص ضْشداسی دس تبهيي هٌبثغ ٍ اص سدُ خبسج کشدى

 تبکسی كشسَدُ
استلبدُ حذاکثشی اص تَاى هشدم ٍ ثخص خصَصی 
 ٍ4تَليذ خَدسٍّبی ثب استبًذاسدّبی يَس 
 سػبيت هصَثبت ضَسای ػبلی ّوبٌّگی تشاكيک ضْشّبی

 تبکسیًَع کطَس دس اًتخبة 
 استلبدُ اص حذاکثش تَاى داخلی کطَس 
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 مراحل اجرایی طرح
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حًزٌ طرح َای بروامٍ تًسعٍ اضتغال 

1397سال مىتخب بخص کطايرزی در   

حًزٌ طرح َای بروامٍ تًسعٍ اضتغال 

1397سال مىتخب بخص کطايرزی در   

 هٌابع هَرد ًیاس

ایجاد اضتغال 
 (ّشار ًفز)

 بزًاهِ اضتغال

 هٌابع عوَهی

 تسْیالت باًکی

 

 کل هٌابع هالی
هٌابع باًکی، )

ٍجَُ ادارُ 
کوکْای  ضذُ،

بالعَض ٍ یاراًِ 
 (سَد

 (هیلیارد ریال)

 جوع هٌابع عوَهی

ٍجَُ ادارُ 
ضذُ ٍ 

اعتبارات 
صٌذٍق تَسعِ 

 هلی
 (هیلیارد ریال)

ٍ  کوک ّای بالعَض
 یارًِ سَد هَرد ًیاس

 (هیلیارد ریال)

 1 طزح تَسعِ  گلخاًِ 33 40500 14175 - 14175 54675

21060 4860 - 4860 16200 14 
پزٍرش هاّی در 

 قفس 

2 

62570 16222 - 16222 46348 20 
صٌایع تبذیلی ٍ 

 تکویلی کطاٍرسی

3 

 جوع کل 67 103048 35257 0 35257 138305



30 



31 

تعذاد   
اؽتؽال  

 (ًفز)

آٍردُ  
تخؼ  

 خصَصی

 (ریال هیلیارد)هالیتأهیي 

کوک ثالػَض   تسْيالت ثبًکی
 دٍلت

يبساًِ سَد  ٍجَُ اداسُ ضذُ
 تسْيالت

 534 --- 4899 2473  --- 90500 تزًاهِ ّای جذب گزدؽگز

عزهایِ گذاری در حَسُ  
 گزدؽگزی

29300 91096 19584   --- 6332 

 2135 --- 945 7000 --- 35000 (حَسُ تَلیذ)صٌایع دعتی 

 400 --- 690 2059 --- 1832 (تاسرگاًی)صٌایع دعتی 

 2000)هیزاث ـزٌّگی 
 (پزٍصُ

8560 --- 4280 4280 --- 1.7 

 0.885 --- 718 541.8 --- 7000 هیزاث ـزٌّگی ًاهلوَط

 13.6 --- 630 630 --- 900 طزح ّای ادارُ کل هَسُ ّا

 9417.2 --- 12162 36567.8 91096 173092 جوع  

گزدؽگزیـزٌّگی ، صٌایع دعتی ٍ خالصِ تزًاهِ هیزاث  گزدؽگزیـزٌّگی ، صٌایع دعتی ٍ خالصِ تزًاهِ هیزاث    
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 عٌَاى تزًاهِ ردیؿ

ّذؾ گذاری 
 ایجاد اؽتؽال

کل هٌاتع 
 هَرد ًیاس

 (هیلیارد ریال)ًحَُ تاهیي هٌاتع
 

 هالحظات عاس ٍ کار اجزای طزح

 (ّشار ًفز)
هیلیارد  )

 (ریال
تالعَض ٍ  کوك 

 یاراًِ عَد دٍلت
 تغْیالت

1 
 داًؼ آهَختگاى کارٍرسی طزح

 - 1800 1800 70   داًؾگاّی
 ّضاس 100 ثشای هْبستی ٍ ػولی آهَصش

 دس ثيکبس داًطگبّی كبسؽ التحصيالى اص ًلش
 .هبُ 6 تب 4 هذت ثِ پزيشًذُ ٍاحذّبی

 ّضيٌِ کوک سشاًِ هتَسط
 هيليَى 18 کبسٍسصی آهَصش

 هبُ 6 تب 4 هذت ثشای سيبل

2 
 کارـزها عْن تیوِ حك هعاـیت

 جَاًاى اعتخذام تزای
 داًؾگاّی داًؼ آهَختِ

130 6000 6000 - 

 تبهيي ثِ کبسكشهب سْن ثيوِ حن پشداخت
  کِ كبسؽ التحصيالًی جزة ثبثت اجتوبػی

 ػٌَاى ثِ يب ٍ گزساًذُ سا کبسٍسصی دٍسُ
 .هی ضًَذ ثٌگبُ جزة هستويوبً اٍلی ضـل

 حن پشداخت سشاًِ  هتَسط
 هيليَى 30 کبسكشهب سْن ثيوِ
 سبل دس سيبل

3 
 تزای دعتوشد یاراًِ پزداخت

 کوتز هٌاطك در جَاًاى اعتخذام
   تزخَردار

10 390 390 - 

  دستوضد حذاهل اص دسصذ 30 پشداخت
 جَاًبى کِ کبسكشهبيبًی ثِ دٍلت تَسط
 دس سبل يک هذت ثِ حذاهل سا ثيکبس

 .ًوبيٌذ جزة ثشخَسداس کوتش هٌبطن

 دستوضد يبساًِ  سشاًِ هتَسط
 سبل دس سيبل هيليَى 39

4 
 خصىصی نهادهای ایجاد به کمک

 ارسػ سًجیزُ تکویل راعتای رد
 صادرات تَععِ ٍ

3 500 500 - 
 اص يک ّش دس هذاخلِ طشح تْيِ(الق

ِ ّبی  ًشم  كشآيٌذ اجشای (ة  هٌتخت سست
   اكضاسی سخت ٍ اكضاسی

  ثِ هشکض يب ًْبد 310 ايجبد
 ٍ اسصش صًجيشُ تکويل هٌظَس
  ثبصاسّبی دس كشٍش اكضايص
 خبسجی ٍ داخلی

5 
 کارّای ٍ کغة  تَععِ هلی طزح

 ّا دٌّذُ ؽتاب ٍ ًَآٍراًِ
8 333 33 300 

ُ اًذاصی  ٍ ًَآٍساًِ کبس ٍ کست 800 سا
  دس كؼبل ؿيشدٍلتی تطکل ّبی اص حوبيت
 ثش ًظبست ٍ کبسآكشيٌی تَسؼِ صهيٌِ

 کبسآكشيٌی کبًَى ّبی

  هبًٌذ ًَآٍساًِ کبسّبی ٍ کست
  ثِ ای سايبًِ ّبی ثبصی تَليذ

  ٍ خبسجی ضشکتْبی سلبسش
  هبًٌذ ضتبثذٌّذُ ٍ اسٌپ
 تْشاى داًطگبُ ضتبة هشاکض

     300 8723 9023 221 جوع  

کار بٍ تفکیک بروامٍ ي وحًٌ تامیه مىابع سیاست َای فعال بازار  کار بٍ تفکیک بروامٍ ي وحًٌ تامیه مىابع سیاست َای فعال بازار     خالصِ 
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کاريرزی داوش آمًختگان بروامٍ 

  داوشگاَی

کاريرزی داوش آمًختگان بروامٍ 

  داوشگاَی
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اجزای طزح کارٍرسی -الؿ اجزای طزح کارٍرسی -الؿ   

 ـارغ التحصیل داًؾگاّی جَاًاىاـشایؼ هْارت ٍ اؽتؽال پذیزی •

 التصادیتغْیل در جذب ٍ تکارگیزی جَاًاى در تٌگاّْای •
 اهداف

تیکار ٍ ـالذ   ّشار ًفز داًؼ آهَختگاى داًؾگاّی 100تزای 

 تیوِ تاهیي ٍ عاتمِ کار
 گروه هدف

 نحىه اجرا

 هبُ دس ٍاحذ پزيشًذُ 6تب  4گزساًذى دٍسُ آهَصضی •

 پشداخت هتَسط سشاًِ کوک ّضيٌِ آهَصضی کبسٍسصی •

 ثِ جبی ٍاحذ پزيشًذُ( ثيوِ حَادث)پشداخت ثيوِ هسئَليت هذًی•

 ثِ اصای ّش سِ كشد ضبؿل ثيوِ ضذُ پزيشش يک کبسٍص•

بزًاهِ 

 کارٍرسی
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1397هیشاى عْویِ اعتاى ّای کؾَر در اجزای طزح کارٍرسی در عال  1397هیشاى عْویِ اعتاى ّای کؾَر در اجزای طزح کارٍرسی در عال    

 ردیؿ
 تعذاد کارٍرساى در اعتاىّذؾ گذاری  اعتاى

تزآٍرد هٌاتع هالی هَرد  
 (ریال هیلیارد)ًیاس

 66.6 3700 آرسثبيجبى ضـشهی 1

 57.6 3200 آرسثبيجبى ؿشثی 2
 46.8 2600 اسدثيل 3
 63 3500 اصـلْبى 4
 32.4 1800 الجشص 5
 45 2500 ايالم 6
 39.6 2200 ثَضـْش 7
 97.2 5400 تْشاى 8

 57.6 3200 چْبسهحبل ٍ ثختيبسی 9

 27 1500 خشاسبى جٌَثی 10

 70.2 3900 خشاسـبى سضَی 11

 34.2 1900 خشاسبى ضوبلی 12
 100.8 5600 خَصسـتبى 13
 32.4 1800 صًجبى 14
 25.2 1400 ســوٌبى 15

 88.2 4900 سيسـتبى ٍ ثلَچسـتبى 16

 بزًاهِ کارٍرسی



37 

 ردیف
 استان

ّذؾ گذاری  
تعذاد کارٍرساى  

 در اعتاى

تزآٍرد هٌاتع هالی هَرد  
 (هیلیارد ریال)ًیاس

 100.8 5600 فارش 17

 46.8 2600 قسویه 18

 23.4 1300 قم 19

 66.6 3700 کردسـتان 20

 43.2 2400 کرمان 21

 99 5500 کرماوشـاه 22

 27 1500 کهگیلىیه و بىیراحمد 23

 57.6 3200 گلسـتان 24

 73.8 4100 گیالن 25

 81 4500 لرسـتان 26

 70.2 3900 مازودران 27

 52.2 2900 مرکسی 28

 52.2 2900 هرمسگان 29

 64.8 3600 همدان 30

 57.6 3200 یسد 31

 1800 100000 جمع کل  

 كشٍض
 ضبخص اسبس ثش ّب استبى سْن•

 ٍ اهتصبدی هختلق ّبی

 (تشکيجی)اجتوبػی

  ّضيٌِ کوک سشاًِ هتَسط•

 هذًی هسئَليت ثيوِ ٍ آهَصضی

 4 ثشای سيبل هيليَى 18 هيضاى ثِ

   هبُ 6 تب

بزًاهِ 

 کارٍرسی

1397هیشاى عْویِ اعتاى ّای کؾَر در اجزای طزح کارٍرسی در عال ادامه،  1397هیشاى عْویِ اعتاى ّای کؾَر در اجزای طزح کارٍرسی در عال ادامه،    

  هَرد (عوَهی)هالی هٌاتع کل
   ریال هیلیارد 1800 ًیاس

  هَرد (عوَهی)هالی هٌاتع کل
   ریال هیلیارد 1800 ًیاس
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  طرح َای اشتغالسایی خردبروامٍ   طرح َای اشتغالسایی خردبروامٍ 
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 عٌَاى تزًاهِ ردیؿ

ّذؾ گذاری ایجاد 
 اؽتؽال

 هٌاتع هَرد ًیاس
 (هیلیارد ریال)ًحَُ تاهیي هٌاتع
 

 هالحظات عاس ٍ کار اجزای طزح

 (هیلیارد ریال) (ّشار ًفز)
کوك تالعَض ٍ  
 یاراًِ عَد دٍلت

 تغْیالت

 20000 - 20000 80 طشح اضتـبل حوبيتی 1
کبسيبثی، کبسٍسصی،  ّذايت  آهَصش،

ضـلی ٍ کوک ثِ تبهيي سشهبيِ 
 کبس

هؼبدل  1397سشاًِ ثشای ّش ضـل دس سبل 
 هيليَى سيبل دس ًظش گشكتِ ضذُ است  250

 .  تبهيي خَاّذ ضذ 16کِ اص هحل تجصشُ 
اكشاد ثبصهبًذُ اص :جبهؼِ ّذف ضبهل

تحصيل،هؼلَالى هستؼذ تحت پَضص، 
هؼتبداى ثْجَد يبكتِ، صًبى سشپشست خبًَاس، 
كشصًذاى خبًَادُ  ّبی تحت پَضص،  كشصًذاى 

ثی سشپشست تشخيص ضذُ ٍ هذدجَيبى 
 پَضصهستؼذ تحت 

2 
طشح اضتـبل ػوَهی کبسثش  

 دس هٌبطن هحشٍم
30 1080 1080 - 

ضٌبسبيی ٍ اجشای پشٍطُ ّبی 
کبسثش صيشثٌبيی دس سطح خشد ٍ 
کَچک ثب ّوکبسی ٍ هطبسکت 
 جَاهغ هحلی دس اجشای پشٍطُ ّب

  

3 
سبهبًذّی ٍ تَسؼِ هطبؿل  
خبًگی ثشای جَاًبى ٍ صًبى 

ِ داس  خبً
7.8 7956 156 780 

استوبء تَاًوٌذی هتوبضيبى هطبؿل 
تَسؼِ كؼبليتْبی  -خبًگی 

تَسؼِ ثبصاس  -ایپطتيجبًی ٍ ضجکِ 
ػشضِ ٍ كشٍش هحصَالت هطبؿل 

كؼبليت ّبی اػتوبد  -خبًگی 
سبصی ثشای اكضايص تجبست  

 الکتشًٍيکی

 هيليَى سيبل 20ّضيٌِ سشاًِ اػتجبسی 

4 
تبهيي هبلی خشد ثب سٍيکشد 

 ثبًکذاسی پيًَذی
4 176 176 - 

ضٌبسبيی سٍستبّبی ّذف طشح 
تَسط تسْيل گش يب ػبهل اجشا  ٍ 
ِ ّبی ايجبد  كشاّن ًوَدى صهيٌ

ٍ ٍ آهَصش گشٍُ ّبی خَديبس 
ثِ سسيذى ظشكيت سبصی گشٍُ ٍ 

هشحلِ ثبًک پزيشی ٍ دسيبكت  
 تسْيالت اص ثبًک کطبٍسصی 

 80ّضيٌِ سشاًِ اػتجبسی ايجبد اضتـبل 
 هيليَى سيبل

     20780 1412 29212 121.8 جوغ 

خردبروامٍ طرح َای اشتغالسایی  خردبروامٍ طرح َای اشتغالسایی    
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ياحذ در  4237
استاوُای حائش 
 مشیت ي ايًٍیت

سزاوٍ سزمایٍ ىذاری 
میَیًن  326متًسط 

 ریاً

سزاوٍ سزمایٍ ىذاری 
میَیًن  326متًسط 

 ریاً

تسُیالت مًرد ویاس بزای 
میَیارد  21.685: تنمیٌ

 ریاً

تسُیالت مًرد ویاس بزای 
میَیارد  21.685: تنمیٌ

 ریاً

:  97اشتغاً جذیذ تا پایان 
74.552 

:  97اشتغاً جذیذ تا پایان 
74.552 

  5یاراوٍ سًد بزای ديرٌ 
میَیارد ریاً 4100: ساٍٍ  

ياحذ درصذ 4  

  5یاراوٍ سًد بزای ديرٌ 
میَیارد ریاً 4100: ساٍٍ  

ياحذ درصذ 4  

 بروامٍ اضتغال در حًزٌ صىایع کًچک ي خًضٍ َای صىعتی اضتغال زا بروامٍ اضتغال در حًزٌ صىایع کًچک ي خًضٍ َای صىعتی اضتغال زا

شزمت 12تًسعٍ تًٍیذ پًشاك،
مارخاوٍ  120پشتیبان استاوي، 

 ديسوذىي صىعتي
 10تًٍیذ سىيُای سیىتي ي جًاَزات، 

مارىاٌ  2000جًاَزساسی استاوي، 
 خاويي

َای مسب  حَقٍ َای مفقًدٌ خًشٍ
 حَقٍ مفقًدٌ، 422يمار، 

مزمش  10َای صىعت، در مَیىیل
 شُزستان 120استان ي 

-مزمش در شُزك 50مزامش ٍجستیل، 
 َای صىعتي بشره

 ياحذ 25رشتٍ صىعت چزُ، 
 250رشتٍ صىعت مصىًعات چزمي

 ياحذ
 ياحذ 1000رشتٍ صىعت پالستیل، 
 ياحذ 250رشتٍ صىعت سىو، 
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 تعذاد بٌگاُ استان
 اضتغال ایجادی

 تسْیالت هَرد ًیاس سزهایِ گذاری
سزهایِ 
گذاری 
 سزاًِ

 تسْیالت
 سزاًِ

 هَرد سَد یاراًِ
 هستقین ًیاس

 اعتاى 12
شزمت 12تًسعٍ تًٍیذ پًشاك،

مارخاوٍ  120پشتیبان استاوي، 
 ديسوذىي صىعتي

15270 5282000 4900000 346 321 925748 

 اعتاى 10
تًٍیذ سىيُای سیىتي ي جًاَزات، 

 2000جًاَزساسی استاوي،  10
 مارىاٌ خاويي

5000 1800000 1650000 360 330 311731 

َای مسب  حَقٍ َای مفقًدٌ خًشٍ اعتاى 31
 حَقٍ مفقًدٌ، 422يمار، 

16582 11480000 10000000 692 603 1889281 

مزمش  10َای صىعت، در مَیىیل اعتاى 10
 شُزستان 120استان ي 

10000 6500 5500 1 1 1039 

مزمش در  50مزامش ٍجستیل،  اعتاى 10
 َای صىعتي بشرهشُزك

5000 550000 500000 110 100 94464 

 71793 317 375 380000 450000 1200 ياحذ 25رشتٍ صىعت چزُ،  اعتاى 8

 250رشتٍ صىعت مصىًعات چزمي اعتاى 8
 ياحذ

2500 558000 500000 223 200 94464 

 566784 200 222 3000000 3335000 15000 ياحذ 1000رشتٍ صىعت پالستیل،  اعتاى 15

 141696 188 209 750000 835000 4000 ياحذ 250رشتٍ صىعت سىو،  اعتاى 8

  4,097,000        291              326            21,685,500               24,296,500              74,552                    جمع   

 (میلیًن ریال)زا بروامٍ اضتغال در حًزٌ صىایع کًچک ي خًضٍ َای صىعتی اضتغال  (میلیًن ریال)زا بروامٍ اضتغال در حًزٌ صىایع کًچک ي خًضٍ َای صىعتی اضتغال 
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طزح در 1971
استان 31  

-اپتیني-ابشارپششني•
 (33)ساعت-دقیق

ساخت ماشیه آالت  •
 (29)يتجُیشات

مبَمان  •
 (36)سایزمصىًعات

محصًالت غذائي  •
 (15)يآشامیذویُا

محصًالت فَشی  •
 (28)فابزیني

سزاوٍ سزمایٍ ىذاری 
  1650متًسط 

 میَیًن ریاً

سزاوٍ سزمایٍ ىذاری 
  1650متًسط 

 میَیًن ریاً

تسُیالت مًرد ویاس 
: بزای تنمیٌ

میَیارد ریاً 25.700  

تسُیالت مًرد ویاس 
: بزای تنمیٌ

میَیارد ریاً 25.700  

اشتغاً جذیذ تا پایان 
ًفز 51.515: 97  

اشتغاً جذیذ تا پایان 
ًفز 51.515: 97  

یاراوٍ سًد بزای ديرٌ 
  3.270: ساٍٍ 5

 میَیارد ریاً

یاراوٍ سًد بزای ديرٌ 
  3.270: ساٍٍ 5

 میَیارد ریاً

 رشتٍ فعالیت پر اشتغال  5بخش خصًصی در  97بروامٍ تکمیل طرحُای ویمٍ تمام صىعتی خاتمٍ  رشتٍ فعالیت پر اشتغال  5بخش خصًصی در  97بروامٍ تکمیل طرحُای ویمٍ تمام صىعتی خاتمٍ 
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 (ًفز)اضتغال هجَس تعذاد رضتِ فعالیت
 سزهایِ هجَس   
 (هیلیَى ریال)

 تسْیالت سزاًِ تسْیالت هَرد ًیاس سزهایِ سزاًِ

ٍاحذ  4)یاراًِ سَد
(  درصذ یاراًِ سَد

سالِ  5بزای دٍرُ 
 باسپزداخت

-دقیق-اپتیني-ابشارپششني
 (33)ساعت

95  4,254  5,364,443  
         

1,261  
1,609,333  378 205,000  

ساخت ماشیه آالت  
 (29)يتجُیشات

350  9,802  11,183,391  
         

1,141  
3,355,017  342 428,000  

  3,267,239  3,096  178 (36)مبَمان سایزمصىًعات
         

1,055  
980,172  317 125,000  

محصًالت غذائي  
 (15)يآشامیذویُا

829  23,247  46,776,727  
         

2,012  
14,033,018  604 1,785,000  

  18,986,431  11,116   519 (28)محصًالت فَشی فابزیني
         

1,708  
5,695,929  512 726,000  

  3,269,000  498  25,673,469  1,661  85,578,231  51,515  1,971 جوع

 رشتٍ فعالیت پر اشتغال  5بخش خصًصی در  97بروامٍ تکمیل طرحُای ویمٍ تمام صىعتی خاتمٍ  رشتٍ فعالیت پر اشتغال  5بخش خصًصی در  97بروامٍ تکمیل طرحُای ویمٍ تمام صىعتی خاتمٍ 
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 مشارکت عمًمی خصًصیريیکرد 
 (در خصًصی پريشٌ َای عمراوی)

 

 
 

 مشارکت عمًمی خصًصیريیکرد 
 (در خصًصی پريشٌ َای عمراوی)
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 تقسین بٌذی کلی پزٍصُ ّای تولک دارایی ّای سزهایِ ای دٍلت

 کل پزٍصُ ّای عوزاًی

 پزٍصُ ّای حَسُ حاکویتی پزٍصُ ّای حَسُ حاکویتی پزٍصُ ّای حَسُ تصذی گزی  پزٍصُ ّای حَسُ تصذی گزی 

 ّشار پزٍصُ ًاتوام در دعت دٍلت ٍجَد دارد، ؽاهل 71حذٍد: 

 ّشار پزٍصُ هلی 6حذٍد 

 ّشار پزٍصُ اعتاًی 65حذٍد 
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تفنیل پزيصٌ َا بٍ ىزيٌ َای مختَف ي تُیٍ بستٍ َای تامیه ماٍي بزای َز ىزيٌ اس پزيصٌ َا با َذف تشًیق 
 مشارمت بخش غیز ديٍتي

 حول ٍ ًمل

ل 
ی لات

حَسُ ّا
ی

ٍاگذار
 

 صٌعت ٍ هعذى

 آب ٍ ـاضالب

 ارتثاطالت ٍ ـٌاٍری اطالعات

 آب

 کؾاٍرسی

 هیزاث ـزٌّگی ٍ گزدؽگزی

 عالهت

 ٍرسػ

 ـزٌّگی ٍ ٌّزی

 اًزصی

 آهَسػ عالی

ِ ای  آهَسػ عوَهی ٍ ـٌی ٍ حزـ
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هٌاتع پیؼ تیٌی 
ُ ّای  ؽذُ تزای پزٍص

 هؾارکتی

هٌاتع طزح ّای تولك دارایی ّای 
ِ ای تِ عٌَاى یاراًِ عَد ٍ  عزهای

 ٍجَُ ادارُ ؽذُ

هٌاتع ارسی ٍ ریالی صٌذٍق  
 تَععِ هلی

هٌاتع تاًك ّا ٍ هَعغات هالی  
 تاسار پَل ٍ عزهایِ ٍ ـایٌاًظ 

 آٍردُ عزهایِ گذار

ٌ َای مطارکت عمًمی خصًصی -سیاست ايلًیت تخصیص مىابع محذيد بٍ پريش  
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 سْن دٍلت دس تأهيي هٌبثغ هبلی 150٫000

 اص هحل صٌذٍم تَسؼِ هلی   169٫330

 اص هحل ثبصاس ّبی پَلی ٍ هبلی ٍ تبهيي هبلی خبسجی    300٫000

 اص هحل آٍسدُ ثخص خصَصی    61٫930

 جوع 681٫260

(هیلیارد ریال) خصَصی  -تجْیش هٌابع بزای هطارکت عوَهی (هیلیارد ریال) خصَصی  -تجْیش هٌابع بزای هطارکت عوَهی   
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 پایاى


