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بسمه تعالی

پيشگفتار

امروزه منطقه ای ش��دن برنامه ها امری اجتناب ناپذیر بوده و سیاس��ت گذاری، برنامه ریزی و 
تصمیم گیری به عنوان س��ه وظیفه مهم در مدیریت، نیازمند طیف وسیعی از آمار و اطالعات می 
باش��د به طوری که بدون در دس��ت داش��تن آمار کافی، دقیق و به هنگام، امکان سیاست گذاری، 
برنام��ه ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه میس��ر نمی 
باش��د. در واقع در جهت تامین منافع ملی زمانی قادر به برنامه ریزی هس��تیم که آمار و اطالعات 

صحیح و مبتنی برمستندات در زمینه امکانات بالقوه و بالفعل فراهم آمده باشد.
نقش آمار در عصر اطالعات به قدری بدیهی اس��ت که نظام آماری و ماهیت اطالعات به لحاظ 
راس��تی آزمایی نه تنها به عنوان اصلی ترین عامل تصمیم گیری به ش��مار می رود بلکه در کلیه 
امور برنامه ریزی مورد استفاده قرار گرفته و باعث تصمیم گیری های زیر بنایی و ایجاد یک نظام 
کارام��د و اث��ر بخش در تمامی زمینه های اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی می گردد. بنابراین آمار 
امروزه یک تکنولوژی از روشهای علمی است که ابزار و تکنیک الزم را برای آحاد انسانها آماده می 
س��ازد. لذا نظام آماری به عنوان جزئی از نظام اطالعاتی باید دارای آنچنان کارائی باشد که بتواند 
در زمان مناس��ب اطالع��ات و آمار صحیح، دقیق، کافی و بهن��گام را در اختیار تصمیم گیرندگان 

قرار دهد.
در این راستا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی به منظور رفع نیازهای 
حال و آتی همه عزیزان مش��تاق در تمامی زمین��ه های مرتبط کاری اقدام به جمع آوری و چاپ 
مجموعه ای تحت عنوان آمارنامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان خراسان شمالی در 

سال 1392 نموده است.
مجموعه حاضر در بر گیرنده جداول آماری، نمودار و مباحث تحلیلی می باش��د که جهت بهره 

برداری ارائه می گردد.
در پایان الزم اس��ت از تالش، دقت و کوش��ش خالصانه همکارانم در کارگروه آمارنامه اس��تان 
و همچنی��ن از هم��کاری صمیمانه مدی��ر کل محترم دفتر آمار و اطالعات و GIS  اس��تانداری و 

همکاران ایشان نیز تشکر و قدر دانی نمایم. 

                                                                                                           حسن نوری
                                                          سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی
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مقدمه:

قانون تش��کیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلس��ه علنی روز چهارشنبه مورخ 
هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شواری اسالمی تصویب و در تاریخ 1390/4/11 
به تأیید ش��ورای نگهبان رس��ید و س��پس در تاریخ 1390/4/18 از س��وی ریاست محترم 

جمهور برای اجرا ابالغ شد.
به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی  
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق 
 قوانین بر عهده وزارتخانه ها و وزراء یاد شده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل 
می ش��ود. همچنین همه امکانات،  تعهدات،  اعتبارات، نیروی انس��انی و اموال منقول و غیر 
منق��ول در وزارتخان��ه های تعاون، کار و امور اجتماعی و رف��اه و تأمین اجتماعی به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می ش��ود. بر اس��اس این قانون، تنقیح قوانین مربوط به 
وظایف و اختیارات وزارتخانه یاد ش��ده،  با توجه به قوانین برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه، 
 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی 
متش��کل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی،  توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی، 
 حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و حس��ب مورد وزیر مربوطه ظرف ش��ش ماه انجام و 

پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود.

سازمانهای تابعه:

بانک توسعه تعاون. 1
صندوق مهر امام رضا)ع( . 2
مدیریت درمان تأمین اجتماعي. 3
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای . 4
اداره کل تامین اجتماعی. 5
اداره کل بیمه سالمت ایران )اداره کل بیمه خدمات درمانی سابق(. 6
اداره کل بهزیستی . 7
صندوق بازنشستگی کشوری. 8
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر. 9

بانک رفاه کارگران. 10
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