ایٌفَگزافیک ادارُ کل تؼاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواػی استاى تْزاى در  6هاِّ اٍل سال 1398
اّذاف ٍ هاهَریت ّای ادارُ کل

مطابق بروامٍ تًسعٍ پىج سالٍ ششم اقتصادی ،اجتماعی ي فرَىگی

از سًی يزارت تعاين ،کاري رفاٌ اجتماعی  81خذهت ٍ سیز خذهت 76 ،بزًاهِ ي  240فؼالیت
بٍ ایه ادارٌ کل ابالغ شدٌ است.
* ایه ادارٌ کل در جشىًارٌ شُید رجایی بیه دستگاٌ َای اجرایی مًفق بٍ کسب رتبِ اٍل گردید*.

فؼالیت ّای هؼاًٍت ّای ادارُ کل

رٍابط کار

*دادخَاست ٍاصلِ در ّیات تطخیص 35834

* پزًٍذُ ّای ٍاصلِ در ّیات حل اختالف 13973

*آرای صادرُ در ّیات تطخیص 30559

*آرای صادرُ در ّیات حل اختالف 11647

* آرای ساسضی در ّیات تطخیص 14188

*آرای ساسضی در ّیات حل اختالف 6710

* کل هقزری بگیزاى بیوِ بیکاری 66629

* باسرسی ّای اًجام ضذُ 17751

* تاسیس تطکل ّای کارگزی ٍ کارفزهایی141

آیا هی داًیذ بیطتز اس  20درصذ اس حجن دادخَاست ّای ٍاصلِ در سطح کطَر هتؼلق بِ استاى تْزاى هی باضذ؟

تؼاٍى

* ًظارت ػوَهی بز تؼاًٍی ّا 2645

* ًظارت بز هجاهغ ٍ اًتخابات 2370

* فزصت ّای ضغلی ایجاد ضذُ 2214

* جذب ػضَ در تؼاًٍی ّا 2735

* بزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی هْارتی (ًفز ساػت) 60312

بیطتز اس  11درصذ اس تؼذاد تؼاًٍی ّای سطح کطَر هتؼلق بِ استاى تْزاى هی باضذ.
* فزصت ّای ضغلی 6905

اضتغال

* اتباع خارجی غیزهجاس ضٌاسایی ضذُ 10870

* بکارگواردضذگاى 10752
* صذٍر هجَس هطاغل خاًگی 515

بزآٍرد اطالػات جوؼیتی استاى در سال 1397

* لغَ تؼْذ داًطجَیاى داًطگاُ ّای دٍلتی 1391

تؼذاد بکارگواردُ ضذگاى استاى تْزاى تَسط کاریابی ّا حذٍد  20درصذ اس کل کطَر هی باضذ .

اجتواػی

*آهَسش دیذگاى هْارت سًذگی 1104

*آهَسش دیذگاى باسآهَسی بْذاضت یاراى کار 30

*کَدکاى تحت پَضص در هزاکش ًگْذاری هادُ  78قاًَى کار 155

*آهَسش دیذگاى رابطیي فزٌّگی 60



جمعیت َ 13636سار وفر



جمعیت  64-15سالٍَ 9873 :سار وفر



ورخ مشارکت اقتصادی39.8 :



ورخ بیکاری12.2 :
هذیزیت پطتیباًی ٍ تَسؼِ هٌابغ اًساًی

تؼذاد ً 109000فز تحت پَضص بیوِ کارگارى ساختواًی در استاى تْزاى قزار گزفتِ اًذ کِ بزابز با  13درصذ اس کل کطَر است.

گزٍُ فٌاٍری اطالػات ،بَدجِ ٍ تحَل اداری
هْزهاُ 1398

