
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان



ب و کار و یابی به آمار کسمنظوردستیکپارچه سازی اطالعات ثبتی به 

اشتغال استان 



: ساماندهی آمار و اطالعات ثبتی اشتغال و بیکاری و بنگاه های اقتصادی 

معدن و سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت،.)آمارهای ثبتی و رسمی دستگاه های اجرایی مرتبط با امر اشتغال:با بهره گیری از

...(تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 

رکت توزیع سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل پست، ش.) آمارهای ثبتی و رسمی دستگاه های خدمات رسان:با کنترل و راستی آزمایی 

...(برق، اداره کل بیمه سالمت و 

بنگاه اقتصادی و و هدفمند در راستای تقویت و توسعه ابزارهای مدیریتی و کنترلی وضعیت ایجاد اشتغال وبانک اطالعاتی هوشمند با هدف ایجاد 

.بیکارانبالعکس شناسایی بنگاه های اقتصادی غیر فعال و 



بهیثبتآمارهایطرفیاز.استآماریمراکزهایدغدغهازآننتایجهنگامزودارایهوزمانحداقلدربهنگاموصحیحودقیقاطالعاتآوریجمعهمواره

ازنینهمچوفعالیتوجمعیتبرموضوعاتاثرگذارترینازیکیعنوانبهاشتغالبخشوداردمطلوبیت،دسترسیسرعتوصحتافزایش،هزینهکاهشعلت

نظامکلیسیاست های25و16بندهایدررهبریمعظممقامتأکیداتبراساسطرفیازاستویژهتوجهنیازمندکهباشدکشورمیهردراطالعاتترینپرتقاضا

نظامدرترلکنونظارتشیوه هایوساختارهاهماهنگیوسازیکارآمدوادارینظامکردنبنیاندانشمنظوربهاطالعاتیکپارچه سازیلزومبرمبنیاداری

خواهندرحمط«آمارتولیدسنتیروش های»عنوانبهآیندهدرکهروش هاییجایبهآمدهدستبهعملیتجربیاتودانشازبهره گیریبااستضروریاداری،

آمارهایتولیددردنیاروزمتدولوژی هایازاستفادهباراپیشرفته ایونوینروش های(نمونه ایآمارگیری هایوعمومیسرشماری هایاجرای:جملهاز)بود

دولت هایدرربهتخدماتارائهزمینه سازیدررابسزایینقشاداریثبت هایازاستفادهارتباطاتواطالعاتفناوریعصردرعالوه،به.نمایدجایگزینرسمی

واقتصادی،اجتماعیجمعیتی،ویژگی هایزمینهدررسمیآمارهایازاستفادهبادولتبرنامه ریزی هایدرنیزراشایانیوکمکمی نمایندایفاالکترونیک

نمودخواهدکشورفرهنگی



؟داردوجوداجراییدستگاهدراقتصادی(هایبنگاه)هافعالیتبهمربوطاطالعاتثبتجهتایسامانهآیا

است؟بودهچهسامانهایناطالعاتآوریجمعازهدف

دهند؟میپوششرااشتغالوفعالیتثبتهدفاستاندراجراییدستگاههایسامانهآیا

دارد؟وجوداشتغالوفعالیتثبتیآمارخصوصدرمفاهیموتعاریفسازییکسانامکانآیا

دارد؟وجوداجراییدستگاههایدرهاسامانهسازییکپارچهقابلیتآیا

گردد؟میتهیهسازمانیکدرفقطیاشودمیدریافتمختلف(سازمان)منبعچندازسامانهدرموجوداطالعاتآیا

(.شودمیمحسوبیکتاشناسهیکملیشمارهمثالعنوانبه)چیست؟اطالعاتایندرافرادیکتایشناسه

(...واطالعاتشدنمفقوداطالعات،نادرستتکمیلمانند)هستند؟چیزهاییچهاطالعاتآوریجمعدرموجودهاینقص

د؟شوانجامبایدپوششتحتجامعهافتادنقلمازرفعبرایفرایندیچه



اشتغالووکارکسبفعالیتثبتیآمارهایبهبود

اشتغالوفعالیتوضعیتکنترلبراییکتاشناساییکداختصاص

استانمرتبطاجراییدستگاه هایاطالعاتیبانک هایبیناطالعاتتبادل

فرهنگیوادیاقتصاجتماعی،ویژگی هایووضعیتازمستمرومبهنگا،دقیقثبتیآمارهایتولیدزمینه ینمودنفراهم◦

استانیتصمیم گیری هایسایروتوسعهبرنامه ریزی هایدراستفادهبرایاستاناشتغال

اجراییدستگاه هایاطالعاتازاستفادهباوکارکسببهنگاموپویاچارچوب هایبهدستیابی



اجراییهایدستگاهکلیهاشتغالووکارفعالیت،کسبثبتهایسامانهبررسی

آننظارتواطالعاتثبتفرآیندتعریف.

مدیرانرزیابیاوبیکارانبرایاشتغالایجادجهتریزیبرنامهمنظوربههاشهرستانمحدودهدربیکارانوشاغلیندقیقشناسایی

.پایداراشتغالوتولیدایجادجهتشهرستانهایظرفیتوهافرصتدرآوردنفعلیتبهراستایدرشهرستانی

درفعالیتتغییروضعیتیا(کارمتقاضیانبهمحصلینیادانشجویان)فعالبهغیرفعالجمعیتازگذارزماندرافراددقیقشناسایی

.شوندکاربازارواردآنکهازقبلدقیقریزیبرنامهجهت(اشتغالمتقاضیبهسربازان)فعالجمعیت

استانیمدیرانازاستعانتو...وتحصیلیرشتهومدرک،سن،جنسیتوتوانمندی،تخصصنظرازبیکارانهایویژگیدقیقبررسی

آنهاتوانوظرفیتبامتناسباشتغالایجادجهتکارآفرینانوخصوصیبخش،گذارانسرمایه،دانشگاهیانملی،و



بودنفعالغیریافعالنظرازبنگاهوضعیت،اشتغالمنظرازاقتصادیبنگاههایبهنکامودقیقاطالعاتوجودعدم

اجرائیدستگاههایاطالعاتوآمارتناقص

مناطقبامتناسبفعالیتهاآمایشتهیه

ایمنطقهواستانیکالنهایگیریتصمیمزماندرهنگامبهاطالعاتوآمارفقدان.

دهستانوشهر،بخش،شهرستانسطوحدراطالعاتوآماربرخیفقدان.

وکاروکسبوالیتفعثبتبحثبینایندرکهباشدمیامالکوکاروکسب،فعالیت،جمعیتثبتشاملکشورپایههایثبتمهمترین

آنعاتاطالآوریجمعخصوصدرموجودتنگناهایوظرفیتوریزیبرنامهدرآنلزومواهمیتبهتوجهبااشتغالموضوعهمچنین

.باشدموثربسیارتواندمیزمینهایندرپایلوتطرحاجرایوباشدمیاساسیهایاولویتجزو



مرتبطخصوصیبخشهایتشکلواجراییهایدستگاهدقیقشناسایی

اولفازدرمرتبطدستگاههایبرایطرحتبیین

نظرموردتیثبآمارهایفرآیندهایوعملیاتیواطالعاتیسیستمهایمطالعهوموجودمستنداتبررسیوهاسامانهبازدیددرمیدانیعملیات◦

اجراییدستگاههایهایسامانهمطالعهوبازدید

موجودهایشناسهونظرمدآماریاقالممطالعهوبررسی

فعالیتهاواشتغالخصوصدراستفادهموردتعاریفمطالعه

آنهافعالیتثبتجاریفرایندهایواطالعاتورودنحوهبررسی

اطالعاتیاقالموفرآیندهاتحلیلوتجزیه

واحدفهرستایجادوشدهآوریجمعاطالعاتخصوصدربندیجمعفرمطراحی

مربوطهدستگاههایازاقتصادیبنگاههایاطالعاتیفایلدریافت

(آیسیککد)فعالیتهاوشاغلینبراییکتاشناساییکدبامشترکفهرستتهیهودریافتیفایلهایتطبیق



دستگاه های اجرایی دارای بانک: الف

.اطالعات افراد ساکن در استان

احوالثبتکلاداره

هایارانهکردنهدفمندسازمان

ایرانآمارمرکز

پرورشوآموزشکلاداره

مه  دستگاه های اجرایی و سازمان ها و تشکل های نی: ب

.دولتی و خصوصی مرتبط با فعالیت های اقتصادی

کشاورزیجهادسازمان

تجارتومعدن،صنعتسازمان

گردشگریودستیصنایعوفرهنگیمیراثکلاداره

پزشکیعلومدانشگاه

هاپایانهنقلوحملوراهداریکلاداره

اصنافکلاداره

غلهکلاداره

دامپزشکیکلاداره

ها و تشکل های نیمه سازمان دستگاه های اجرایی و : ج

.دولتی و خصوصی خدمات رسان به بنگاه های اقتصادی

برقتوزیعشرکت/اجتماعیتأمینسازمان

یاجتماعرفاهوکارتعاون،کلاداره/پستکلاداره

ساختمانمهندسینظام/پیمانکارانانجمن

کشاورزیمهندسینظام/معدنمهندسینظام

اسنادثبتکلاداره/مالیاتیکلاداره

(دهیاریها)بخشداریها/هاشهرداری

مخابراتشرکت



هایفرصتایجادجهتجامعهنیازهایشناساییمهمترهمهازوکارتقاضایوعرضهبازارمستمرودقیقشناساییوکنترلجهتابزارهاتریناصلیازیکی

.باشدمیاستاندرساکنجمعیتاطالعاتبانکداشتنجدیدشغلی

قرارالفندبگروهدردارنداختیاردرایگستردهاطالعاتیهایبانکشانذاتیوظیفهورسالتوضرورتبهبناکهاجراییهایدستگاهمنظوربدین

.اندگرفته

.یافتدست%90ازبیشپوششبااستانجمعیتاطالعاتیبانکیکبهتوانمیمزبوراطالعاتیهایبانککارشناسیبررسیبا

کمکبااتیاطالعهایبانکبیندارمعنیارتباطبرقراریبرعالوهتوانمیجوببندهایدستگاهاطالعاتیهایبانکدریافتازپسادامهدرضمناً

.یافتتدساستاندرفعالیتوضعیتازجامعیسامانهیکبهودادافزایشرااستاناطالعاتیبانکجمعیتیپوشش(ملیشماره)یکتاشناسه



تصمیمشدهثباعآنهابیندارمعنیارتباطعدمگاهاوبودهآماریتناقضاتدالیلازیکیخصوصیبخشواجراییهایدستگاهدراطالعاتیهایبانکوهاسامانهتعدد

حداقلدرومستمردقیق،صورتبهدولتونظامهایحمایت،مصوباتارزیابیامکانمهمترهمهازسازد،مشکلدچاررامدیریتوتوسعهعرصهگیرانتصمیموسازان

.نمودمرتفعرامشکلاینحدیتاتوانمیاقتصادیبخشاجراییهایدستگاهدقیقشناساییباخصوصایندر.باشدنمیکردنرصدقابلزمان

وآمار1393تا1379سالازکهاندشدهبندیطبقهپیوستجدولقالبدرهافعالیتومشاغلتکتک(آیسیککد)مشاغلوهافعالیتالمللیبینبندیطبقهدر

بودجهوبرنامهسازمانوایرانآمارمرکزتوسطاقتصادیعمدهگروه4وبخش15فعالیت،رشته72درکشورهایاستانواسطهمصرفوستانده،افزودهارزشاطالعات

.استشدهمحاسبهاستانیوملیاجراییهایدستگاههمکاریبا(اطالعاتوآمارمعاونت)هااستان

.باشدمیایعهتوسواقتصادیهایشاخصواطالعاتیهایبانکبااقتصادیاجراییهایدستگاهبینارتباطجهتابزارترینمطمئنوبهترینهامشاغلوهافعالیتکد

بررسیبااشد،بمیبخشواقعیاشتغالواقتصادیفعالهایبنگاهدقیقتعدادبهرسیدنبخش،ایناجراییهایدستگاهاطالعاتیهایبانکوهاسامانهبررسیازهدف

تصیماتودهششناساییثبتیورسمیغیرمشاغلاطالعاتوآمارشدخواهداشارهآنبهادامهدرکهجبنداجراییهایدستگاهاطالعاتوآماروبخشایناطالعاتدقیق

.گرفتخواهیمپایدارتوسعهواشتغالواقتصادیمباحثخصوصدراستانتوسعهافقبرایبهتری



.شدخواهداشارهاجراییهایدستگاهبرایهافعالیتنظرموردآمارازهاییمثالبهموضوعشدنروشنمنظوربه

:سازمان جهاد کشاورزی

استاندامداراناطالعاتبانکاستانمرغداراناطالعاتبانکاستانباغداراناطالعاتبانکاستانکارانزراعتاطالعاتبانک

کشاورزیخدماتهایشرکتاطالعاتبانکابرشمکرمپرورشاطالعاتبانکزنبورداراناطالعاتبانکآبزیانپرورشاطالعاتبانک

.......وکشاورزیتبدیلیصنایعاطالعاتبانکدارانگلخانهاطالعاتبانکقارچکنندگانتولیداطالعاتبانک

:سازمان صنعت ، معدن و تجارت

بافانبانک اطالعات فرش بانک اطالعات دارای کارت بازرگانیبانک اطالعات معادنبانک اطالعات صنایع  

.....(/ .شرکت های کامپیوتری/ فیلمبرداران... / و خودورلوازم خانگی و تعمیرکاران/ اطالعات بخش های خدمات اعم از خرده فروشی و عمده فروشی) بانک اطالعات اصناف 

:اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

....و بانک اطالعات صنایع دستی  بانک اطالعات خدمات گردشگریو پذیراییاقامتیبانک اطالعات واحد های 



هابنگاهاینالعاتاطوآماررسانیروزبهندارند،هادستگاهآنبامستمریارتباطغالباًمرتبطاجراییهایدستگاهازبرداریبهرهپروانهومجوزاخذازبعداقتصادیهایبنگاهاغلب

بررسیوادیاقتصهایبنگاهبهرسانخدماتاجراییهایدستگاهشناساییمنظوربدینسازد،میمشکلوچالشدچارراتوسعهوریزیبرنامهمتولیاجراییهایدستگاههمیشه

.رودمیشماربههابنگاهایناشتغالواقتصادیهایبنگاهیکپارچهسامانهبهرسیدنهایراهازدیگریکیهادستگاهایناطالعاتیهایبانکوهاسامانه

دولتیایهدستگاهبارااقتصادیهایبنگاهبینارتباطکهاستمواردیجملهاز...ونظارتیوبهداشتیهایدستگاههایبازدید،انرژیوسوختمالی،وایبیمهخدماتارائه

باآنهاخدماتبادلتبسترهایومراجعاتفرآینداستالزموشدهشناساییبخشایناجراییهایدستگاهآنهاساماندهیوهابنگاهدقیقشناساییجهتمنظوربدین.سازدمیبرقرار

بندهایدستگاهعاتاطالباوگرفتهقرارطرحمجریدستگاهاختیاردرآنهااطالعاتایدورهصورتبههاییتفاهمنامهقالبدروگیردقرارکارشناسیبررسیمورداقتصادیهایبنگاه

.شدخواهداشارهبخشایناطالعاتاهمیتبهادامهدر.گرددکنترلب

.مجوزارائهدارایمتولیهایدستگاهطریقازفعالاقتصادیهایبنگاهکاملپوششعدم1.

.مجوزفاقدفعالاقتصادیهایبنگاهومجوزدارایفعالغیراقتصادیهایبنگاهشناسایی2.

.فعالاقتصادیهایبنگاکارکنانایبیمهپوشششناسایی3.

.توازنوتعادلاصولازیکیعنوانبههافعالیتآمایشمقدماتبهرسیدنوسرزمینپهنهدرهافعالیتشناسایی4.

....و.هافعالیتبیندارمعنیارتباطبرقراریبااقتصادیهایشبکهایجادوبالفعلهایظرفیتشناسایی5.





شرحردیف

ماهه30تغییرات 1395تابستان 1393بهار 

روستاییشهریکلروستاییشهریکلروستاییشهریکل

1,874,192965,785908,4071,958,8401,018,100940,74084,64852,31532,333کلجمعیت1

1,460,275769,349690,9261,523,479810,124713,35463,20440,77522,429بیشتروساله10جمعیت2

526,395273,384253,012596,920321,990274,93070,52548,60721,918فعالجمعیت3

9124,982-72,11641,34730,77076,18640,43535,7514,070بیکارجمعیت4

454,279232,037222,242520,734281,555239,17866,45549,51816,936شاغلجمعیت5

136,22632,670103,556154,70139,259115,44218,4756,58911,886کشاورزیبخششاغلین6

128,74170,56258,180135,01770,73064,2876,2761696,107صنعتبخششاغلین7

1,260-189,312128,80560,507230,813171,56659,24741,50142,761خدماتبخششاغلین8

1,380-69,96256,78513,17774,41862,62011,7974,4565,836عمومیبخششاغلین9

384,317175,252209,065446,316218,935227,38161,99943,68318,316خصوصیبخششاغلین10

36.135.636.739.139.638.43.04.01.7اقتصادیمشارکتنرخ11

2.50.8-0.9-13.715.112.212.812.613.0بیکارینرخ12

0.8-86.384.987.887.287.487.00.92.5اشتغالنرخ13

0.60.01.7-30.214.046.629.614.048.3کشاورزیبخشاشتغالسهم14

5.40.7-2.4-28.330.526.225.925.126.9صنعتبخشاشتغالسهم15

2.4-41.555.527.244.560.924.83.05.4خدماتبخشاشتغالسهم16

1.0-2.2-0.9-15.324.55.914.422.34.9عمومیبخشاشتغالسهم17

84.775.594.185.677.795.10.92.21.0خصوصیبخشاشتغالسهم18



هایپتانسیلواهظرفیتبااشتغالحوزهاطالعاتیبانکارتباطبهموضوعاهمیتدلیلبهادامهدرشد،اشارهکاروکسبواشتغالحوزهدرثبتیاطالعاتوآماراهمیتبهتاکنون

.شودپرداختهاجراییهایدستگاهعملیاتیواجراییتکالیفنهایتدرواقتصادیهایبخشموجود

بخشدرشاغالنتوزیعوانیزمناقصاشتغالواشتغالوبیکارینرخ،فعالیتنرخ،روستاییوشهریجنسیت،تفکیکبهاستانجمعیتوضعیتآخرینبهموضوعاینبهپرداختنازقبل

.خواهدشداشاره1395تابستانفصلزمانیدورهبرای(خدماتوصنعتکشاورزی،)اقتصادیعمدههای

(درصد77.8)نفر1523479:باالتروساله10جمعیت(درصد22.2)نفر435363:ساله10کمترازجمعیتنفر1958840:کلجمعیت

(درصد39.1)نفر596920:اقتصادیفعالجمعیت(درصد60.9)نفر926559:اقتصادیفعالغیرجمعیت

(درصد12.8)نفر76186:بیکارجمعیت(درصد87.2)نفر520734:شاغلجمعیت

(درصد44.5)نفر230813:خدماتبخششاغلین(درصد25.9)نفر135017:صنعتبخششاغلین(درصد29.6)نفر154701:کشاورزیبخششاغلین

(درصد85.6)نفر446316:خصوصیبخششاغلین(درصد14.4)نفر74418:عمومیبخششاغلین



1900سالدر.رسیدنفرهزار11به2002سالدرتعداداینوبودندمشغولراه آهنصنعتدرکارگرهزار76ومیلیون2تعداد،1920سالآمریکایدر،

نفرهزار75آمریکادر1920سالدر.نمی کندکارصنعتایندرهیچ کساالنکهمی کردندکارآمریکایراقوکالسکهصنعتدرنفرهزار9ومیلیونیک

.ترسیدمسألهاینازنباید.دارندمماتوحیاتانسانمانندنیزمشاغل.نیستنداالنکهبودندتلگرافاوپراتور

نفرمیلیون100شکمبتوانندتابودندکشاورزیتولیداتدرگیرآمریکامولدمنابع%39حدودوداشتجمعیتنفرمیلیون100حدودآمریکا1900سالدر

.موارددیگردرهم%21وخدماتدر%8تجارت،درگیر%10بودند،صنعتدرگیرهم%22.سیرکنندراجمعیت شان

40درصد%36سال40ظرفیعنی!بودندکشاورزیدرگیرجمعیتشدرصد3فقطداشت،جمعیتنفرمیلیون200حدوددیگرکهآمریکاهمینبعدسال
شد%22ازهمصنعتشدردرگیرجمعیت.%22بهرساندراتجارتشونکنیدکارزمینرویدیگرشماگفتوکردآزادکشاورزیازراانسانی اشمنابعاز

.می رسید٪28بهوشدبیشترهمدیگرشموارد.%32شدندکهبودندفعال%8اماخدماتشدر.15%

درتجارتشدر،%13شدهمصنعتشدر،%2شدکشاورزی اشدرفعالانسانینیرویونفرملیون300ازبیشبهرسیدجمعیتش2000سالدرآمریکااما

یاصنعتازمولدمنابعسهمکاهشفرایندوکنیددقتآمارایندر.٪20همموارددیگردرو%42بهرسید%32ازخدماتشدراماماند،%22همان

درگیرنبایددشانمولمنابعمی گویندکهاستسالصدآمریکایی ها.ببینیدآمریکاگذشتهسالصددررامولدعواملازسهم بریبه لحاظراصنعت زدایی
.ی کنندمپیگیریرامطلبدانش بنیانعنوانباپررنگترشکلیبهنیزامروزه.باشندخدماتحوزه یدربایدبلکهبشوند،صنعتوکشاورزی

انتقال در اقتصاد؟

درصد کاهش37=درصد2درصد شد 39از کشاورزی

درصد کاهش9=درصد13درصد شد 22از صنعت 

درصد افزایش34= درصد42درصد شد 8اما در خدمات از 




