اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل

چارچوب کلی شرح خدمات مطالعات تهیه سند توسعه اشتغال استان گلستان

محصول نهایی سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استانی به شرح ذیل قابل تلخیص و طبقه بندی است:
 .1شناخت وضع موجود بازار کار استان
 .2پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار استان در برنامه ششم توسعه
 .3نقش و جایگاه هریک از بخش های اقتصادی و دستگاه های اجرایی در عرضه نیروی کار و تامین اشتغال در برنامه ششم توسعه
 .4پیش بینی ساختار جنسی ،سنی  ،تحصیلی و وضعیت جسمی (معلول و غیر معلول) جمعیت فعال و ساختار فعالیتی شاغالن در بازار کار
استان در افق ششم توسعه
 .5شناسایی موانع بهبود فضای انجام کسب و کار و اصالح نهادهای بازار کار در استان و ارائه راهبردها و سیاست های تسهیل کننده مربوطه
 .6تعیین نقش و وظایف هریک از دستگاه های ذیربط در اجرای سیاست ها و تحقق اهداف توسعه اشتغال و سرمایه گذاری ذیل هر بخش

اقتصادی در استان
 .7ایجاد سامانه اطالع رسانی در خصوص بازار کار استان

سرفصل های شرح خدمات پیشنهادی سند اشتغال استان گلستان
مرحله اول
 -1سازماندهی و آماده سازی مطالعات

مرحله دوم
 -1انجام مطالعات
 -2بررسی های جمعیتی
 -3بررسی تحوالت گذشته عرضه نیروی کار و پیش بینی روند آتی ان در استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستایی
 -4بررسی تحوالت گذشته تقاضای نیروی کار در استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستایی
 -5بررسی شکاف در بازار نیروی کار استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستایی
 -6تحلیل نقاط ضعف  ،نقاط قوت ،فرصت ها و تهدید ها برای توسعه سرمایه گذاری و رشد اشتغال در سطح استان و شهرستان های مختلف به تفکیک

فعالیت
 -7ارائه راهبردها و سیاست های کلی توسعه اشتغال در سطح استان و هریک از شهرستان ها
 -8ترسیم چشم انداز اشتغال به تفکیک شهرستان تا پایان برنامه ششم در سناریوهای مختلف
 -9تدوین برنامه اقدامات برای نیل به اهداف اشتغال

مرحله اول
سازماندهی و آماده سازی مطالعات
 شناسایی داده های آماری استانی وشهرستانی و جمع آوری آنها با کمک کلیه دستگاه های اجرایی
 بررسی نقش و جایگاه استان در اسناد مطالعاتی باالدست در سطح ملی از قبیل سند چشم انداز بیست ساله کشور  ،سیاست های کلی نظام  ،برنامه
های ششم توسعه ،سند آمایش سرزمین
 شناسایی و جمع آوری گزارشات تحقیقی و پژوهشی ( در سطح استان ) معتبر منتشر شده توسط سازمان ها و نهادهای مختلف مرتبط با موضوع

مرحله دوم
 -1انجام مطالعات
 تعیین کم و کیف شاغالن استان در هریک شهرستان ها در پایان برنامه پنجم توسعه به تفکیک رشته های فعالیت و بخش های خدمات صنعت و
کشاورزی  ،دولتی  ،تعاونی و خصوصی برحسب جنس  ،سن  ،سطح تحصیلی
 شناسایی استعداد های بالقوه و مزیت های نسبی رقابت پذیر در بخش های مختلف اقتصادی در سطح شهرستان
 شناسایی موانع کسب و کار و رشد اشتغال و سرمایه گذاری در سطح استان

 -2بررسی های جمعیتی
 تحلیل ساختار توزیع جغرافیایی جمعیت در استان
 بررسی چگونگی پراکندگی نقاط پرجمعیت شهری و نواحی متراکم روستایی در استان
 روند رشد جمعیت استان و هریک از شهرستان ها به تفکیک شهری و روستایی

 روند تغییرات ساختار سنی و جنسی جمعیت و بعد خانوار در استان و هریک از شهرستان ها به تفکیک شهری و روستایی
 -3بررسی تحوالت گذشته عرضه نیروی کار و پیش بینی روند آتی ان در استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستایی
 روند تغییرات نرخ مشارکت به تفکیک جنس و گروه های سنی
 روند رشد جمعیت فعال و ساختار جنسی  ،سنی  ،تحصیلی و مهارتی آن

 پیش بینی عرضه نیروی کار در برنامه ششم توسعه به تفکیک جنس ،گروه های سنی ،وضعیت تحصیالت و وضعیت جسمی(معلول و غیر معلول)

 -4بررسی تحوالت گذشته تقاضای نیروی کار در استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستایی
 روند رشد جمعیت شاغل به تفکیک جنس ،گروه های سنی و تحصیالت
 روند رشد جمعیت شاغل به تفکیک رشته های فعالیت  ،مهارت(گروه های شغلی) و وضع شغلی(دولتی  ،خصوصی و تعاونی)
 روند تغییرات توزیع جمعیت شاغل بر حسب رشته فعالیت  ،مهارت (گروه های شغلی) و وضع شغلی(دولتی  ،خصوصی و تعاونی)

 روند تغییرات بار تکفل شغلی
 برآورد تعداد شاغالن غیر رسمی در بخش های مختلف اقتصادی و حتی االمکان رشته فعالیت
 -5بررسی شکاف در بازار نیروی کار استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستایی
 تعیین شکاف بین اشتغال موجود و عرضه نیروی کار تا پایان برنامه ششم توسعه

 -6تحلیل نقاط ضعف  ،نقاط قوت ،فرصت ها و تهدید ها برای توسعه سرمایه گذاری و رشد اشتغال در سطح استان و شهرستان های مختلف به تفکیک
فعالیت
 -7ارائه راهبردها و سیاست های کلی توسعه اشتغال در سطح استان و هریک از شهرستان ها
 توسعه زیر ساخت ها

 بهبود فضای کسب و کار
 توسعه منابع انسانی
 نهادسازی و اصالح ساختارهای مدیریتی
 -8ترسیم چشم انداز اشتغال به تفکیک شهرستان تا پایان برنامه ششم در سناریوهای مختلف
 پیش بینی تعداد شاغالن به تفکیک رشته های مختلف فعالیت
 پیش بینی ساختار جنسی ،سنی ،تحصیلی ،تخصصی(گروه های شغلی)شاغالن
 محاسبه و برآورد سرمایه گذاری مستقیم مورد نیاز برای نیل به اشتغال هدف

 پیش بینی تعداد بیکاران و ساختار جنس ،سنی و تحصیلی آنها

 -9تدوین برنامه اقدامات برای نیل به اهداف اشتغال
 برنامه های کالن اقدامات در زمینه توسعه زیر ساخت های مورد نیاز
 برنامه کالن اقدامات در زمینه نظام تامین مالی
 برنامه کالن اقدامات در زمینه توسعه منابع انسانی و مدیریتی و تناسب آموزش های رسمی و غیر رسمی با نیازهای بازار کار و شناسایی اولویت
های مهارتی در عرضه رشته های آموزشی
 برنامه کالن اقدامات در زمینه سیاست های مربوط به بهبود فضای کسب و کار و اصالحات در نظام و تعامالت مدیریتی استان
 اولویت بندی و زمان بندی برنامه اقدامات

