
ایجـــاد رشکـــت هـــای دانـــش بنیـــان

 تعــداد کل رشکتهــای
ــان ــش بنی دان

تعداد شـرکت های
دانـش بنیـان نـوپا

واحــد هــای تولیــدی کوچــک 
تعطیــل شــده اســت

ایجاد و تشویـق بنگاه های کارآفرینان

حامیت از صندوق های رشاکت در رسمایه

ایجاد و حامیت از رشکت های تعاونی

ــکاری از  ــل بی ــع معض ــاب، رف ــر انق ــگاه ره افزایــش اشــتغال« براســاس بیانــات رهر انقــاب را اطاع رســانی  KHAMENEI.IR برخــی »راهکارهــای کمــر نیســت، بلکــه بیشــر اســت.« 95/3/16 پایــگاه کــه بیــکار میــرود خانــه و دســتش چیــزی نیســت، »رشمندگــی بنــده ی حقیــر از رشمندگــی آن جوانی اقتصــادی اســت، ایشــان در ایــن زمینــه فرمودنــد: اولویتهــای کاری دولــت بــرای حــل مشــکات از ن
ــد. ــر می کن ــت منت ــاع نگاش ــن اط در ای
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راه اندازی کارخانه های نیمه تعطیل

پرداخنت به واحدهای کوچک تولیدی

تولید فرآورده از محصوالت نفتی

رسمایه گذاری صنعتی

ــاوری ارتباطــات ــع فن گســرش صنای

اشتغال زایی در محیط فناوری اطاعات

احیاء کشـاورزی با توجه به شـرایط آن

سـرمـایــــه گـــذاری در کـشــــاورزی 

صـنعت کشـاورزی

فناوری ارتباطاتشـرکت ها

راهکارهای افزایش اشتغال
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نسبت جمعیت )نفر(
روستا نشین به کل

نسبت مساحت )هکتار( 
اراضی کشاورزی به کل

%46 %10/4%39 %9/3%32 %10/7%29 %9/9

67 72 82 93

راهکارهای 
 اشتغال
مسئوالن برای ایجاد اشتغال شب و روز نشناسند 

ــا  ــد ب ــد و رش ــه درآم ــیدن ب ــا: رس ــت نوپ رشک

رشوع  از یــک ایــده ســاده و مبتنی بر فنــاوری

نقش  نظام آموزشی

ارتقاء توان کارآفرینی در آموزش و 

پرورش آموزش فنی و حرفه ای و 

آموزش عالی

آموزش نیروی انسانی متناسب با 

نیازهای فعلی و آینده بازار کار

نقــش مــردم

ترجیح فعالیت تولـیدی توسط 

صـاحبان سـرمایه

پـرهـیـز از خـریـد کـالـای
خارجِی دارای مشابه داخلی

نقش دانشگاه

برقراری نظام صحیح میان 

صنعت و دانشگاه

استفـاده از پـارکـهای

 علم و فناوری

نقش دستگاه های دولتی

ایجاد نظام جامع اطاعات 

بازار کار

نشان دادن 

راه های جستجوی کار به مردم

خرید کاالی داخلی توسط 

براساس بیانات در تاریخ های: 95/5/11، 95/3/25، 95/3/16، 95/1/1، دستگاه های دولتی
  ،93/11/29  ،94/2/9  ،94/6/14  ،94/6/4  ،94/6/16  ،94/8/20
81/2/31  ،87/2/4  ،88/2/26  ،90/4/28  ،91/7/25  ،93/1/1

اطاعــات و ارقــام براســاس: درگاه ملی 

آمــار و پایــگاه اطــاع رســانی  معاونت 

ــوری ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن

نرخ بيکاری
نسبت جمعيت بيکار به فعال

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
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