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 نگاهی به گزارش نابرابری جهانی
 

 ترجمه و تلخیص: 
 سعادت طهماسبی دکتر 

 رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی 

 

 مقدمه-1
 یــری جهانـرابــب اـزارش نــگ

 (Report 2022 Inequality World ) که
منتشر شده به  0201در اواخر سال 

بررسی آخرین وضعیت نابرابری و 
عدالتی فزاینده در توزیع دارایی و بی

پردازد. بر اساس ثروت جهانی می
این گزارش، نابرابری « خالصه اجرایی»

تمامی نقاط دنیا به استثنای اروپا در در 
 5حال افزایش است تا جایی که سهم 

 15درآمد جمعیت کمتر از دهک کم

باشد و این درصد دارایی توزیع شده می
میزان در کشورهای آمریکای التین، 
جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و شمال 

رسد در درصد می 12آفریقا به کمتر از 
د از ثروتمندترین درص 12حالی که سهم 

 02جمعیت از این دارایی بیش از  دهک
درصد و حتی در بسیاری از مناطق 

تر آنکه درصد است. اما مهم 02نزدیک به 
درصد جمعیت دنیا از مجموع  52سهم 

 12درصد و سهم  0دارایی جهانی تقریباً 

درصد جمعیت مرفه از این میزان حدود 
 دلیلباشد. این شرایط به درصد می 60

آن که ثروت و دارایی منبع و سرمنشاء 
اصلی دستاوردهای آتی اقتصادی، قدرت 

شود زمینه تشدید و نفوذ محسوب می
کند. کانون اصلی نابرابری را فراهم می

چنین وضعیتی در واقع تمرکز فزاینده 
قدرت اقتصادی در دستان اقلیت بسیار 

 اندکی از ابرثروتمندان است.
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 پیدایش و استمرار فرایند تعمیق نابرابری-2

های زیادی از جهان از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و حتی هند و دوره کاهش نابرابری در بخش 1492تا  1452یا  1405های سال
دولت و جامعه مدنی به ضرورت توجه به کاهش نابرابری را  ها،های باالی مالیاتی و اعتقاد شرکتشود که استمرار نرخچین محسوب می

های قرن حاضر نیز تجربه تقریباً مشابهی در آمریکای التین رخ داد و این توان از دالیل این شرایط دانست. بعالوه طی اولین سالمی
در زمینه افزایش نرخ رشد نیز به موفقیت های بازتوزیعی در عین افزایش دستمزدها و کاهش فقر کشورها ضمن تعهد به استمرار سیاست

در آمریکا و انگلستان و پذیرش این ادعا که بخش اعظم این مشکل  1462های دهه دست یافتند. اما کاهش رشد اقتصادی طی سال
و مقررات و نظایر اخذ مالیات، قوانین  ناشی از عملکرد نهادهایی است که با اقداماتی از قبیل تعیین حداقل دستمزد، تشکیل اتحادیه، 

کرد تا دارند، موجب پدید آمدن نوعی از فرهنگ کارآفرینی شد که انباشت دارایی خصوصی را تحسین میآن نابرابری را پایین نگه می
 سشود. بر این اساتاچر نقطه آغازین افزایش نابرابری و استمرار آن تا حال حاضر محسوب می-جایی که اقدامات معروف به انقالب ریگان

آمیز مداخالت دولت در کشورهایی نظیر چین و هند و مجاز شمردن رشد متکی بر بخش خصوصی و تأکید بر و بدنبال تضعیف موفقیت
ز بزودی رود چین نیعدم نگرانی نسبت به نابرابری ناشی از آن، اکنون هند به یکی از نابرابرترین کشورهای جهان بدل شده و انتظار می

های این گزارش، دگرگونی چنین فرایندی مستلزم تغییرات قابل به سرنوشتی مشابه دچار شود اما بر مبنای یافتهبا ادامه این نگرش 
شود غالباً آسان است و در صورت عدم حل میهایی که موجب دستیابی به راهباشد. شناسایی سیاستهای فعلی میمالحظه سیاست

دست یافت. مؤسسه تهیه کننده گزارش نابرابری جهانی و تمامی مؤلفین گزارش حاضر در ها توان بسادگی به این سیاستوجود، نیز می
کنند. این گزارش در پی کاهش معضالت جهانی ناشی از پاندمی کرونا و توجه جهت نحوه اخذ مالیات و بازتوزیع بهینه آن تالش می

و تا پیش از آن که تمرکز روزافزون قدرت اقتصادی و در نتیجه  یابدهای اقتصادی در زمان بسیار مناسبی انتشار میدوباره به سیاست
این تواند به اقدامات مؤثری منجر شود. بنابرسایر اختیارات در دستان اقلیت بسیار اندکی قرار گیرد که بازگشت از آن را ناممکن سازد، می

 زمینه دست یافت.هایی برای اقدام در این ضمن مطالعه و بازنشر پیام این گزارش باید به راه
 

 ها و اطالعاتداده-3

ها، اطالعات بنیادین درخصوص نابرابری وجود ندارد. میزان رشد اقتصادی ساالنه توسط تمامی به رغم دسترسی به انبوهی از داده
تصادی های اقیاستشود اما این اعداد نشانگر چگونگی توزیع رشد بین افراد جمعیت و برندگان و بازندگان سهای جهان منتشر میدولت

ها و لهای جهانی، تحلیالمللی جهت ردیابی نابرابریهای بیننیست. لیکن گزارش حاضر ضمن ارائه ترکیبی بسیار بهنگام از پژوهش
سال تنظیم کرده که در قالب بانک اطالعات نابرابری  0هایی بر مبنای آثار بیش از یکصد پژوهشگر در سرتاسر دنیا طی بیش از داده
شده است. مؤسسات آماری،  ( گردآوریWorld Inequality Lab(توسط آزمایشگاه نابرابری جهانی )WID.worldانی )جه

ای نابرابری های مقایسهالمللی برای هماهنگ کردن، تجزیه و تحلیل و انتشار دادههای بینها و سازمانهای مالیاتی، دانشگاهسازمان
 کنند.همکاری میالمللی با این شبکه گسترده بین

 03392معادل  0201( بطور متوسط در سال PPPها و اطالعات، یک فرد بزرگسال بر حسب برابری قدرت خرید )بر اساس این داده
دالر دارایی است. اما این مقادیر، متوسط نابرابری گسترده موجود بین کشورها و در  120022کند و مالک حدود دالر درآمد کسب می

درصد از درآمد جهانی را کسب  50دهد زیرا در حال حاضر دهک ثروتمندترین جمعیت جهان معادل ر را نشان نمیداخل هر کشو
درصد جمعیت  12آورند. یک فرد از میان درصد از این میزان را بدست می 9.5کنند در حالی که پنج دهک فقیرترین مردم دنیا تنها می

کند اما فردی از پنج دهک  فقیرترین افراد دنیا ساالنه ر از توزیع درآمد جهانی کسب میدال 100122مرفه جهان ساالنه بطور متوسط 
 (.1دالر از توزیع درآمد جهانی است )شکل  3402تنها صاحب 
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 0201(: میزان نابرابری درآمد و دارایی در جهان در سال 1شکل )

 

 

Sources and series: wir2022.wid.world/methodology 
بر آن، نابرابری توزیع دارایی و ثروت در جهان بسیار بیش از نابرابری درآمد است. پنج دهک فقیرترین مردم دنیا را در واقع با عالوه 

درصد از کل  60توان صاحب ثروت دانست. اما برعکس، یک دهک ثروتمندترین مردم دنیا درصد از کل دارایی جهان نمی 0تملک تنها 
دالر دارایی  0122ر دارند که بر این اساس بطور متوسط هر یک از افراد فقیرترین جمعیت بزرگسال دارای فقط دارایی جهان را در اختیا

دالر دارایی است. بعالوه، سطح نابرابری در بین مناطق مختلف بسیار متفاوت  661322و یک فرد از دهک مرفه جمعیت دنیا دارای 
 MENAدرصد است اما این سهم در منطقه  30ترین منطقه جهان سهم دهک ثروتمند حدود باشد تا جایی که در اروپا به عنوان برابرمی

شود برای نمونه دهک مرفه در رسد. در بین این دو سطح هم الگوهای متنوعی مشاهده میدرصد می 59)خاورمیانه و شمال آفریقا( به 
 کند.ب میدرصد از کل درآمد را کس 55درصد و در آمریکای التین  03آسیای شرقی 
( 0دهد )شکل هایی نیست که نقشه نابرابری جهانی نشان میهای فوق، آمار ملی از متوسط درآمد نشانگر عمق نابرابریبا وجود داده

د. نرزیرا در میان کشورهای با درآمد باال برخی نظیر آمریکا بسیار نابرابرند در حالی که سایر کشورها مثل سوئد از وضعیت برابرتری برخوردا
این شرایط در مورد کشورهای با درآمد کم و متوسط هم صادق است تا جایی که برخی مانند برزیل و هند دچار نابرابری شدید و بعضی 

 نظیر مالزی و اروگوئه در سطوح متوسط یا نسبتاً کمتر نابرابری قرار دارند.
 0201(: نقشه شکاف درآمد در جهان در سال 0شکل )

 
 

Source and series: wir2022.wid.world/methodology 
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 ها در نابرابرینقش سیاست-4
از  ایکند. برای نمونه اجرای مجموعههای سیاسی آن را تقویت میها وگزینهناپذیر نیست بلکه سیاستنابرابری یک امر اجتناب

های های دارایی و درآمد طی سالباعث تشدید نابرابریهای گوناگون و در کشورهای مختلف زدایی و آزادسازی به شکلهای مقرراتبرنامه
ای در نابرابری بودند )از جمله شد. البته این افزایش بصورت یکسان نبوده و برخی از کشورها شاهد افزایش قابل مالحظه 1492دهه 

 کردند. تفاوت میزان افزایش نابرابریآمریکا، روسیه و هند( اما کشورهای دیگری مثل کشورهای اروپایی و چین افزایش کمتری را تجربه 
 بین کشورهای مختلف نشانگر تأثیر انتخاب سیاسی در بروز این شرایط است.

امروزه نابرابری جهانی در سطحی نزدیک به میزان آن در اوایل قرن بیستم یعنی دوره اوج امپریالیسم غرب قرار دارد اما با وجود تشدید 
 12های جهانی بین کشورها طی دو دهه گذشته کاهش یافته و شکاف بین درآمد متوسط نابرابری نابرابری داخلی در اغلب کشورها،

برابر رسیده است )شکل  02برابر به کمتر از  52درصد از فقیرترین کشورها از حدود  52درصد از ثروتمندترین کشورها با درآمد متوسط 
درصد از ثروتمندترین  12ای تشدید شده است. شکاف بین درآمد متوسط مالحظه های داخلی کشورها همزمان در حد قابل(. اما نابرابری3
های داخلی رسد. این رشد قابل مالحظه در نابرابریبرابر می 15به  9.5درصد از فقیرترین افراد یک کشور تقریباً دو برابر شده و از  52و 

حتی بیش  ها اکنونبیش از گذشته بر جهان سایه افکنده و این نابرابریرغم شکوفایی و رشد اقتصادی، نابرابری به معنای آن است که به
های جهانی امروزه به حد میزان آن در اوج (. در نتیجه نابرابری0باشد )شکل های قابل مالحظه بین کشورها مشهود میاز نابرابری

د کسب شده توسط پنج دهک از فقیرترین مردم های ابتدای قرن بیستم رسیده است و در واقع، سهم درآمامپریالیسم غرب طی سال
یعنی پیش از واگرایی ملموس بین کشورهای غربی و مستعمرات آن  1902جهان در حال حاضر تقریباً معادل نصف میزان آن در سال 

وزدهم انی طی اواسط قرن نهای به ارث رسیده از سازماندهی بسیار نابرابر جهباشد. به عبارت دیگر، برای از بین بردن نابرابریکشورها می
 تا میانه قرن بیستم راه زیادی در پیش است.
 (1202-0202(: نسبت نابرابری درآمد در جهان )3شکل )

Sources and series: wir2022.wid.world/methodology and Chancel and Piketty (2021). 
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Sources and series: wir2022.wid.world/methodology and Chancel and Piketty (2021). 

 
 تر شدن اشخاصفقیرتر شدن دولت در برابر غنی-1-4

هاست. کشورها طی چهل نابرابریهای درک این ها و دارایی خالص بخش خصوصی یکی از راهتمرکز بر شکاف بین دارایی خالص دولت
های آنان طی این دوره به صورت چشمگیری رو به فقر رفتند. سهم دارایی تر شدند اما دولتای ثروتمندساله گذشته در حد قابل مالحظه

(. 5ل )شکبازیگران عمومی در کشورهای ثروتمند نزدیک به صفر یا منفی است به این معنا که کلیت دارایی در دستان اشخاص است 
( GDPدرصد از تولید ناخالص داخلی ) 02تا  12ها طی این مدت معادل نیز باعث تقویت این روند شد زیرا دولت 14حتی بحران کووید 

آتی آنان برای مهار نابرابری و همچنین بر  ها بر ظرفیترا عمدتاً از بخش خصوصی استقراض کردند. بنابراین دارایی اندک کنونی دولت
 نظیر تغییرات اقلیمی پیامدهای مهمی بر جای خواهد گذاشت. 01های اساسی قرن ت آنان در جهت مهار چالشامکانا
 

 

 (1202-0202در مقابل نابرابری داخلی )(: نابرابری درآمد در جهان: نابرابری بین کشورها 4شکل )
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 (1792-0202(: افزایش دارایی شخصی در مقابل تنزل دارایی عمومی از سهم درآمد ملی کشورهای ثروتمند )5شکل )

Sources and series: wir2022.wid.world/methodology, Bauluz et al. (2021) and updates. 
 

 نابرابری در توزیع ثروت و دارایی-0-4
میلیونرهای جهان رشد دارایی شخصی در سطح داخلی و همچنین در سطح جهانی نابرابر بوده است. طی چندین دهه گذشته، مولتی

درصد  39قشر مرفه جهان به میزان  یک درصد 1442های دهه سهم نامتناسبی را از رشد ثروت جهانی تصاحب کرده و از اواسط سال
درصد از فقیرترین جمعیت جهان تعلق  52درصد از این میزان به  0اند در حالی که تنها از کل دارایی مازاد انباشت شده را جذب کرده

ترین افراد نیدارایی غ گیرد زیراهای باالیی و پایین توزیع ثروت نشأت میعدالتی از نابرابری چشمگیر نرخ رشد بخشگرفته است. این بی
درصد در سال است  3.0درصد در سال رشد کرده اما نرخ متوسط رشد دارایی طی این دوره معادل  4تا  0بین  1445کره زمین از سال 

درصد ترقی یافته و این  3به بیش از  1445درصد در سال  1(. به این ترتیب سهم دارایی جهانی تحت تملک میلیاردرها از 0)شکل 
بیشترین افزایش سهم میلیاردهای جهان از ثروت و دارایی را شاهد  0202زایش طی دوره پاندمی کرونا شدیدتر شده و در واقع سال اف

دهک پایین همواره بسیار ناچیز  5های قرن بیستم کاهش یافت اما سهم نابرابری دارایی داخلی کشورها طی اغلب سال (.6بود )شکل 
ای کاهش یافت لیکن فقیرترین نیمه بطور قابل مالحظه 1492در کشورهای غربی از اوایل قرن بیستم تا دهه  بوده است. نابرابری ثروت

های پایینی در درصد دهک 52درصد از کل را جذب کردند. حتی سهم این  6تا  0جمعیت این کشورها همواره میزانی ناچیز و در حد 
دهد که کاهش قابل مالحظه نابرابری دارایی در مناطق مختلف جهان مستلزم انجام می سایر مناطق کمتر بود. در مجموع این نتایج نشان

 اقدامات زیادی است.
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 (   1775-0201(: نرخ رشد متوسط ساالنه دارایی در جهان )6شکل )

wir2022.wid.world/methodology. 

 

 (1775-0201میلیاردرها ). درصد دهک باالیی و 21(: سهم دارایی تحت تملک 9شکل ) 

 

wir2022.wid.world/methodology. 
 

 نابرابری جنسیتی-3-4
با توجه به ادامه نابرابری جنسیتی قابل مالحظه در جهان، گزارش نابرابری جهانی نخستین برآوردها از نابرابری جنسیتی درآمدها را 

درصد است  35درصد بود و امروزه کمتر از  32نزدیک به  1442کند. بطور کلی سهم زنان از کل دستمزدها در سال در دنیا ارائه می
درصد از کل دستمزدها را دریافت کنند اما نابرابری جنسیتی فعلی درآمدها قابل  52« برابری جنسیتی»(. زنان باید در حالت 9)شکل 
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ساله گذشته بسیار ناچیز بوده و با وجود تحرکاتی که در کشورهای مختلف انجام  32طی  مالحظه است. پیشرفت جهانی در این زمینه
 شده برخی موجب افزایش و بعضی سبب کاهش سهم زنان از درآمدها گردیده است.

 
 نابرابری جهانی در سهم انتشار کربن-4-4

ری در میزان کمک به مهار تغییرات اقلیمی ارتباط تنگاتنگی محیطی و نابرابزیست یهاینابرابردرآمد و دارایی جهانی با  یهاینابرابر
های گردآوری شده در زمینه انتشار تن است. آخرین داده 0.0( ساالنه CO2) کربن دیاکس یدهر فرد از انتشار  متوسط دارد. سرانه

درصد از  12 ی است بطوری کهسطح جهان در کربن دیاکس یدگاز  در انتشار قابل مالحظه یهاینابرابرای نشانگر گازهای گلخانه
درصد از کل این گازها  10درصد از کشورهای دنیا تنها  52درصد از کل کربن منتشره و  52کشورهای جهان مسئول انتشار نزدیک به 

 (.4کنند )شکل را منتشر می

دهندگان  با درآمد کم و متوسط، انتشار یورهاکش در زیرا ستین ربرابر کشورهای فقیثروتمند در  هایها فقط مسئله کشورینابرابر نیا
نج سرانه انتشار کربن پ. وجود داردثروتمند  یکشورهادر مقابل آن انتشار دهندگان پایین نیز در و  وجود داشته یاگلخانه یگازها باالی

حدود سه تن  ایدر شرق آسها دهکمیزان انتشار کربن همین  است.در سال به ازای هر نفر حدود پنج تن  در اروپادهک فقیرتر جمعیت 
تن در اروپا،  04مناطق ) نیادرصد باالی جمعیت در  12میزان با سطح انتشار کربن  نی. اباشدمیتن  12 ودحد یشمال یکایو در آمر

  .اختالف آشکاری دارد( یشمال یکایدر آمرتن  63و  ایدر شرق آستن  34
بر مبنای  0232 یمیاهداف اقل هم اکنون بهثروتمند  یکشورهادر  تیجمع ریفق پنج دهککه  دهدینشان محاضر گزارش  نیهمچن

ین اهداف فاصله ا با تیجمع اما نیمه برتر هستنددست یافته یا نزدیک دستیابی به آن ثروتمند  یشده توسط کشورها نییتعمیزان سرانه 
هدف  ربیشتثروتمند را  یهاندهیآال دیبا اقلیمی یهااستیسدهد که ینشان مکربن انتشار میزان در  قابل مالحظه یهای. نابرابردارند

حت را تو متوسط  نییبا درآمد پا یهاگروه یکربن اغلب به طور نامتناسب یهااتیمانند مال یمیاقل یهااستی، سعالوه بر آنقرار دهد. 
 گذاشته است. یباق رییرا بدون تغ هاهگرو نیثروتمندتر یکه عادات مصرف ی، در حالدهدقرار می ریتأث

 
 (1772-0202(: سهم زنان از دستمزدها در جهان )2شکل )

 

Sources and series: wir2022.wid.world/methodology and Neef and Robilliard (2021). 
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 (0217(: نابرابری جهانی در سهم انتشار کربن )سال 7شکل )
 

Sources and series: wir2022.wid.world/methodology and Chancel (2021). 

 

 ندهیدر آ یگذارهیسرما یبرا دارایی عیتوزبندی: بازجمع-5
 ستیقرن ب یبا چالش ها ییارویبه منظور رو ندهیدر آ یگذارهیثروت و سرمادارایی و مجدد  عیتوز یبرا 0200 یجهان یگزارش نابرابر

 یونرهایلیم یمولت داراییبر  یجیتدر اتیمالکسب درآمدهای حاصل از اعمال  برای نمونهکند. یم یرا بررس یاستیس نهیگز نیچند کمیو 
ود. ها تبدیل شبه منبع درآمد عظیمی برای دولتتواند یاندک م یتصاعد یهااتیمالاین تمرکز ثروت،  ادیبا توجه به حجم ز که یجهان

 یطیمح ستیز ، بهداشت و سالمت و تحولآموزشگذاری در قابل حصول و سرمایه یجهان یدرصد از درآمدها 1.0 ویسنار بر اساس این
را  ییبر دارا یحیترج اتیمالتوان میزان مطلوب اعمال می شودیارائه مکه در قالب این گزارش  نیآنال یسازهیشباست و بر مبنای یک 

 د.رک یطراح ایمنطقه ای ی ودر سطح جهان
پرداختن به  دارایی،درآمد و  هایینابرابرقابل مالحظه  عیتوزبازکه بدون  شودیم دیتأکاین گزارش « خالصه اجرایی»ی در خاتمه

 و العاده در بهداشتفوق شرفتیکه با پ ستم،یمدرن در قرن ب یرفاه یها. ظهور دولتستین ریامکان پذ کمیو  ستیقرن ب یهاچالش
سی و سیا رشیپذ نیامر در تضم نی. اپیوند داشت یاتیمال یهانرخ شروندهیپ شیهمه همراه بود با افزا یها برا، آموزش و فرصتسالمت
 ولحتمستلزم بروز  کمیو  ستیقرن ب یپرداختن به چالش ها و کرد فایا یشدن ثروت نقش مهم یو اجتماع اتیمال شیافزا یاجتماع
ر در سطح تعادالنه یاقتصاد یها استیبه سمت س شرفتیپ ،در واقع دهد کهینشان م یالملل نیب اتیدر مال ری. تحوالت اخاست یمشابه
در سراسر جهان و در طول  ییهانمونه توجه بهگزارش، با این  12و  4، 9 یهااست. فصل ریپذدر داخل کشورها امکان نیو همچن یجهان
است و  یسایسو گزینه انتخاب  کی وارههم ی. نابرابردهدیم رقرا ررسیبمورد  یمقابله با نابرابر یرا برا یمختلف یهانهی،گزمعاصر خیتار
 ست.ا یاتیح مختلف یدر مقاطع زمان ایکشورها سایر اجرا شده در  یها استیتر، درس گرفتن از ستوسعه عادالنه یرهایمس یطراح یبرا
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 های مهم بازار کار در استان اصفهانتحوالت شاخصبررسی 

 با تأکید بر نقش کرونا 1311در سال 
 

 نسترن محمدی
 ریزی استان اصفهانریزی سازمان مدیریت و برنامهکارشناس برنامه

 

 مقدمه -1
بازار کار در بین بازارهای چهار گانه 
اقتصاد )بازار سرمایه، بازار پول، بازار کاال 
و خدمات و بازار کار(، در تنظیم روابط 
عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در 
متغیرهای کالن اقتصادی، از جمله 
اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و 
تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل 

انی در عرضه و تقاضای این بازار، آن انس
را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز 

 یکی از کرونا بیماری نماید. شیوعمی

 در سال جهان هایحادثه ترینمهم

 آن تاثیرات تحلیل بوده است. لذا 1344

 ایویژه مختلف اهمیت هایدر حوزه

بیش از هر  1344دارد. بازار کار در سال 

شیوع ویروس کرونا بوده چیز متأثر از 
است  شده سعی مقاله این لذا در .است
و  متغیرها تحلیل و بررسی به

استان  کار بازار مهم هایشاخص
 شرایط از ناشی 1344سال  در اصفهان

 جدید )ویروس کرونا( پرداخته شود.

 

 تعاریف و مفاهیم -2

های اقتصادی )فکری فعالیت از دسته آن است. کار شده استفاده کار کلیدی کلمه از افراد اقتصادی فعالیت چگونگی تعیین برای کار:
 کار باشد. افرادی که ارائه خدمت یا کاال تولید آن هدف و پذیرد درآمد )نقدی یا غیرنقدی( صورت کسب یا بدنی( است که به منظور
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بگیر )افرادی که در قبال کار خود مزد کنند( و مزد و حقوقی که برای خود کار میخود اشتغال )افراد گروه دو به عمده به طور کنندمی
 شوند.گیرند( تقسیم میو حقوق می

 هر میانی تقویمی )شنبه تا جمعه( ماه هفته سومین و دومین فعالیت، وضع تعیین برای آماری زمان زمان آماری )هفته مرجع(:

 شود.می نامیده هفته مرجع که است فصل
 موقت به طور دالیلی به بنا یا و کرده کار ساعت یک حداقل کار، تعریف طبق مرجع، هفته طول در که بیشتر و ساله 15 افراد شاغل:

 کار دارند، خویشاوندی نسبت وی با که خود خانوار اعضای از یکی برای مزد دریافت بدون که باشند. افرادی کرده را ترک کارشان

 انجام کارآموزی مؤسسه محل فعالیت با ارتباط در فعالیتی کارآموزی دوره در که فامیلی بدون مزد(؛ کارآموزانیکنند )کارکنان می

 تمام و اندکرده کار تعریف، مطابق مرجع هفته در که محصالنی هستند؛ سهیم خدمات یا ارائه کاال تولید در مستقیماً  یعنی دهند،می

 سربازان و داراندرجه کادر، پرسنل شامل مسلح کنند )نیروهایمی خدمت یا موقت دائم کادر صورت به مسلح نیروهای در که افرادی

 .شوندمی شاغل محسوب افراد هایگروه از جمله )انتظامی و نظامی نیروهای وظیفه
 یا مزدبگیری اشتغال )دارایباشند  کار فاقد مرجع هفته در -1باشند:  دارا همزمان را معیار سه که بیشتر و ساله 15 افراد بیکار:

 اشتغال جستجوی منظور به را مشخصی باشند )اقدامات کار جویای آن از قبل هفته سه و مرجع هفته در -0خوداشتغالی نباشند(؛ 

اشتغالی، خود  یا مزدبگیری اشتغال برای آن از بعد هفته یا و مرجع هفته در -3به عمل آورده باشند( و  خوداشتغالی یا و مزدبگیری
 آماده و کار فاقد ولی نبوده، کار جویای قبلی شغل به بازگشت انتظار یا و آینده در کار آغاز به به دلیل که افرادی باشند. کار برای آماده

 .شوندمی محسوب بیکار نیز اند،بوده کار برای
 .است بیکار و شاغل جمعیت مجموع نیروی کار )جمعیت فعال(:

ساله و بیشتر به جمعیت  15فعال )شاغل و بیکار(  جمعیت نسبت از است عبارت )نرخ فعالیت اقتصادی(:نرخ مشارکت اقتصادی 
 ساله و بیشتر، ضرب در صد. 15در سن کار 

 فعال )شاغل و بیکار(، ضرب در صد. جمعیت به بیکار جمعیت نسبت از است عبارت نرخ بیکاری:
 فعال )شاغل و بیکار(، ضرب در صد. جمعیت به شاغل جمعیت نسبت از است عبارت نرخ اشتغال:

 در بازار کار به ورود سن زمینه در گرفته صورت اجتماعی تحوالت دلیل به آمده، عمل به هایبررسی اساس شایان ذکر است که بر

 به که تاس شده گرفته نظر در کار بازار کلیدی هایشاخص بررسی برای سال، 15 سن حداقل مختلف کشورهای در های اخیر،سال

 ارائه و محاسبه بیشتر و ساله 15 جمعیت بر اساس کشور کار بازار عمده هایشاخص 1349 بهار از کشورمان، در تحوالت مشابه دلیل

 [.1]گردد می
 

  1311های مهم بازار کار در استان اصفهان در سال مروری بر تحوالت شاخص -3
 استان اصفهان کار در نیروی عرضه و بیشتر و ساله 15 جمعیت -1-3

میلیون نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود  0.11در استان اصفهان،  1344ساله و بیشتر در سال  15جمعیت 
نیز نسبت به سال قبل تقریباً در  1349ساله و بیشتر استان در سال  15نفر افزایش داشته است. میزان افزایش در جمعیت  02222
 فر بوده است.ن 52222حدود 
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 1379-1377ساله و بیشتر در استان اصفهان در طی سال های  15جمعیت  -1نمودار 

 
 ریزی استان اصفهانماخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه

 
جمعیت فعال )عرضه نیروی کار( به جمعیت غیر با توجه به شرایط خاص کرونایی بخشی از  1344، در سال 0بر اساس نمودار شماره 

هزار نفر از جمعیت فعال کاسته شده و افت شدید  102نسبت به سال قبل حدود  1344فعال منتقل شده است. به عبارت دیگر در سال 
ین در حالی است که در ایم. اهای اقتصادی را داشتهورودی به بازار کار و یا تمایل کمتر جمعیت در سن کار برای مشارکت در فعالیت

 هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده است. 192حدود  1344سال 
  1379-1377های جمعیت فعال و غیرفعال در استان اصفهان در طی سال -0نمودار 

 
 ریزی استان اصفهانمدیریت و برنامهماخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان 

 
در استان اصفهان، مربوط به فصل پاییز  1349نسبت به سال  1344ساله و بیشتر در سال  15بیشترین کاهش فصلی جمعیت فعال 

 1349هزار نفر کاهش نسبت به فصل مشابه سال  00هزار نفر کاهش بوده و کمترین کاهش جمعیت مربوط به فصل زمستان با  144با 
 بوده است.
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 1ساله و بیشتر در نگاه فصلی در استان اصفهان 15جمعیت فعال  -3نمودار 

 
 ریزی استان اصفهانماخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه

 
 ساله و بیشتر در استان اصفهان 15جمعیت شاغل  -0-3

نفر افزایش یافته، در حالی که به دلیل  11361به میزان  1346نسبت به سال  1349سال ، جمعیت شاغل در 0بر اساس نمودار 
کاسته شده است. این نمودار  1349نسبت به سال  1344نفر از تعداد شاغلین استان اصفهان در سال  109662شرایط کرونا به میزان 

ایداری کافی برخوردار نبوده و در اثر یک شوک بیرونی مانند کرونا، های گذشته از پبیانگر این موضوع است که اشتغال ایجاد شده در سال
 اند.تعدادی از شاغلین بیکار شده

  1379-1377های ساله و بیشتر در استان اصفهان در طی سال 15جمعیت شاغل  -4نمودار 

 
 ریزی استان اصفهانبرنامه ماخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و

 
، مربوط به فصل بهار 1349نسبت به سال  1344ساله و بیشتر در استان اصفهان در سال  15بیشترین کاهش فصلی جمعیت شاغل 

به ، تاثیر کرونا بر جمعیت شاغل استان 1344هزار نفر کاهش بوده است. این روند به مرور تعدیل شده و نهایتاً در زمستان سال  199با 
 هزار نفر کاهش رسیده است. 32کمترین مقدار خود یعنی 

 

                                                           
ثبتی و فرابری و پردازش داده های سازمان به دلیل عدم وجود آمار جمعیت فعال فصلی در استان اصفهان، ارقام مورد نظر توسط جناب آقای سیدعلی قرشی نوش آبادی رئیس گروه آمارهای  1.

 د گردید. از ایشان سپاسگزارم.مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان برآور
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 0ساله و بیشتر در نگاه فصلی در استان اصفهان  15جمعیت شاغل  -5نمودار 

 
 ریزی استان اصفهانماخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه

 

 استان اصفهانتغییرات شاغلین به تفکیک جنسیت در  -3-3
به این  1349نسبت به سال  1344با بررسی تغییرات شاغلین استان اصفهان به صورت فصلی و به تفکیک زن و مرد در طی سال 

هزار نفر کاهش بوده است. در فصول  111با تعداد  1344رسیم که بیشترین تغییر در این متغیر مربوط به مردان در فصل بهار نتیجه می
هزار نفر  123دریج مردان به بازار کار برگشته و میزان کاهش شاغلین مرد کمتر شده است. در حالی که زنان با حدود دیگر سال به ت

 اند.بیشترین کاهش اشتغال را در فصل پاییز به خود اختصاص داده
 

 3به تفکیک زن و مرد در استان اصفهان 1372نسبت به سال  1377تغییرات شاغلین سال  -6نمودار 

 
 ریزی استان اصفهاناخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهم

 
 در استان اصفهان 1377های اقتصادی از اشتغال از دست رفته در سال سهم بخش -4-3

دهد، از کل خالص اشتغال ایجاد شده در سال های عمده اقتصادی در استان اصفهان نشان میبررسی کاهش اشتغال به تفکیک بخش
درصد(  4نفر ) 12444درصد( و در بخش کشاورزی  33نفر ) 00090درصد(، در بخش صنعت  59نفر ) 65294، در بخش خدمات  344

اشد. باین، بخش خدمات مهمترین بخش در اشتغال از دست رفته بوده است که مورد انتظار نیز میاند. بنابراشتغال خود را از دست داده

                                                           
 از ارقام برآورد شده استفاده شده است. 0.

 از ارقام برآورد شده استفاده شده است. 3.
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های کشاورزی و درصد مواجه بوده و این شاخص برای بخش 65بخش خدمات با کاهش اشتغالی در حدود  1344در کشور نیز در سال 
 [.3و  0دهد ]به استان نشان میدرصد بوده است که نتایج متفاوتی را نسبت  0و  05صنعت در حدود 

 

 1377های اقتصادی استان اصفهان از اشتغال از دست رفته در سال سهم بخش -9نمودار 
 

 
 ریزی استان اصفهانماخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه

 
 در استان اصفهان 1379-1377های نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در طی سال -5-3

رسیده، در حالی که  1349درصد در سال  12.0به  1346درصد در سال  13.9ساله و بیشتر در استان از  15نرخ بیکاری جمعیت 
نیز نسبت به  1344درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت در سال  1.4به میزان  1346نسبت به سال  1349نرخ مشارکت در سال 

 1344درصد در سال  4.0به  1349درصد در سال  12.6است. برخالف کشور که شاهد کاهش نرخ بیکاری از کاهش یافته  1349سال 
 [.3و  0افزایش یافته است ] 1349نسبت به سال  1344درصد در سال  2.3ایم، در استان اصفهان نرخ بیکاری به میزان بوده
 

 در استان اصفهان 1379-1377های نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در طی سال -2نمودار 
 

 

 ریزی استان اصفهانماخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه
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 1379-1377های نرخ بیکاری زنان و مردان در استان اصفهان در طی سال -6-3

 19.5به  1344و  1349های این شاخص در سال درصد بوده که 03.3به میزان  1346، نرخ بیکاری زنان در سال 4بر اساس نمودار 
نسبت به سال  1344درصد رسیده است. در استان اصفهان، شاخص نرخ بیکاری مردان نیز مانند شاخص نرخ بیکاری کل در سال  10و 

رسیده  1344درصد در سال  9.0به  1349درصد در سال  4افزایش داشته است. در حالی که در کشور نرخ بیکاری مردان از  1349
 [.3و  0است ]

 

 1379-1377های نرخ بیکاری زنان و مردان در استان اصفهان در طی سال -7نمودار 
 

 
 ریزی استان اصفهانماخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه

 

 کشوراستان اصفهان با  1311های عمده بازار کار در سال مقایسه شاخص -4
بین کشور و استان اصفهان صورت گرفته است. آمار نشان  1344های عمده بازار کار در سال ای بین شاخص، مقایسه1در جدول 

درصد( ولی ترکیب جمعیت  66دهنده این موضوع است که جمعیت واقع در سن کار استان اصفهان نسبت به کشور درصد بیشتری دارد )
بازار کار بیانگر این است که در استان اصفهان نرخ  1344کشور تقریباً یکسان است. همچنین آمار سال فعال و غیر فعال در استان و 

 [.3و  0درصد بیشتر بوده است ] 1.3بیکاری نسبت به کشور به میزان 
 

 در کشور و استان اصفهان  1377های عمده بازار کار در سال شاخص -1جدول 

 اصفهان )ارقام برآوردی و به میلیون نفر( استان کشور )ارقام به میلیون نفر(

 (% 66) 0.11 ساله و بیشتر 15جمعیت  (%60) 00.0 ساله و بیشتر 15جمعیت 

 (% 01.0) 1.6 جمعیت فعال )نرخ مشارکت اقتصادی( (% 01.3) 05.6 جمعیت فعال )نرخ مشارکت اقتصادی(

 (% 59.0) 0.01 جمعیت غیرفعال (% 59.6) 30.0 جمعیت غیرفعال

 (% 94.1) 1.5 جمعیت شاغل )نرخ اشتغال( (% 42.0) 03.3 جمعیت شاغل )نرخ اشتغال(

 (% 12.4) 2.0 جمعیت بیکار )نرخ بیکاری( (% 4.0) 0.0 جمعیت بیکار )نرخ بیکاری(
 ریزی استان اصفهان وماخذ: طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه

 کرونا بیماری نقش بر تاکید با 1377 سال در کار بازار تحوالت بررسیگزارش 
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 گیریبندی و نتیجهجمع -5
در استان کم شده و به جمعیت غیرفعال  1344به دلیل شرایط خاص کرونایی، بخشی از جمعیت فعال )عرضه نیروی کار( در سال 

هزار نفر کاهش و کمترین کاهش مربوط  144با  1344اند که بیشترین کاهش فصلی جمعیت فعال مربوط به فصل پاییز سال منتقل شده
 فر کاهش نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده است. هزار ن 00با  1344به فصل زمستان 

نفر  109662به میزان  1344های قبل، جمعیت شاغل در سال همچنین به دلیل شرایط کرونا و پایدار نبودن اشتغال ایجاد شده سال
فصل  ن مربوط بهکاهش یافته و باعث افزایش بیکاری شده است که بیشترین کاهش فصلی جمعیت شاغل در استا 1349نسبت به سال 

شاهد کمترین میزان کاهش  1344هزار نفر کاهش بوده و این روند به مرور تعدیل شده و در زمستان سال  199با  1344بهار سال 
ایم. بیشترین کاهش اشتغال مردان در استان اصفهان در فصل هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده 32جمعیت شاغل به میزان 

هزار نفر بیشترین کاهش اشتغال را در  123هزار نفر کاهش نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده و زنان با حدود  111ا ب 1344بهار 
های عمده اقتصادی در استان اصفهان در بررسی کاهش اشتغال به تفکیک بخشاند. به عالوه، به خود اختصاص داده 1344فصل پاییز 

 ه بخش خدمات بیشترین اشتغال از دست رفته در استان را دارا بوده است. نشان دهنده این موضوع است ک 1344سال 
بوده که این  1349درصدی نسبت به سال  2.3، آمار نشان دهنده افزایش حدود 1344در مورد شاخص نرخ بیکاری استان در سال 

هایی همچون کرونا، بیش زمان بروز بحراندرصدی نرخ مشارکت همراه بوده است؛ این در حالی است که زنان در  2.9افزایش با کاهش 
درصد کاهش را به خود اختصاص داده  0.5حدود  1344از مردان از بازار کار خارج می شوند و به همین دلیل نرخ بیکاری زنان در سال 

 است.
مصوب  و بیمه بیکاری را در حال حاضر دولت جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا دو سیاست پرداخت تسهیالت بانکی

و اجرا نموده است. بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد این دو سیاست نشان می دهد که از سیاست 
های تشویقی عدم تعریف و لحاظ مکانیسم پرداخت بیمه بیکاری نسبت به پرداخت تسهیالت استقبال بیشتری شده است، چرا که دولت با

های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیالت قرار داده است فظ و صیانت از شاغلین برای بنگاهح
اند. همچنین علی رغم هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و و به جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده

 [.0اند ]مندی کمتری داشتهها، بهرهیر استانهای محروم به نسبت سااستان

 

 منابع
 .1344، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، مرکز آمار ایران، 1344گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال  -1
کرونا، امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه کشور،  بیماری نقش بر تاکید با 1344 سال در کار بازار تحوالت گزارش بررسی -0

1022 . 

 .1346-1344های ریزی استان اصفهان، سالطرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه -3

 .1344، رای اسالمیهای مجلس شوهای کارشناسی، مرکز پژوهش، گزارش1344های بازار کار در فصل بهار گزارش تحلیل شاخص -0
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 11دامپزشکی و کووید 

 اقدامات و توصیه های بهداشتی پیشگیری از کرونا در دام و فرآورده های خام دامی
 

  14دکتر محمد کشتکار
 دکترای عمومی دامپزشکی -معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 

 مقدمه
یکی از انواع  14ویروس کووید 

های متعلق به خانواده کرونا ویروس
های مختلف کرونا باشد که گونهمی

های قبل در انسان و ویروس از سال
از  کردندحیوان ایجاد بیماری تنفسی می
-SARSجمله سندرم حاد تنفسی 

COV (0223 و سندرم تنفسی )
MERS-COV  (0210 که هر دوی )

ها با منشا آنها از بتاکرونا ویروس

-COVIDها هستند. البته رفتار خفاش

مشخص  MERSو  SARSمانند  19
 نیست.

های انتقال این ویروس هنوز به راه 
طور دقیق مشخص نشده است اما راه 
اصلی انتقال این ویروس از انسان به 

دهد که این . شواهد نشان میانسان است
روس خاستگاه جانوری دارد و احتمال وی

. باشدانتقال آن از نوعی خفاش مطرح می

های حساس جانوری به این آلودگی گونه
ویروس بیشتر پس از تماس با انسان 
آلوده و انتقال آن به صورت مکانیکی رخ 

دهد لذا خصوصاً در موارد حتی می
مشکوک به بیماری کرونا بایستی از 

های خام دامی دهتماس با دام و فرآور
 جداً خودداری گردد. 

 
 

                                                           
1 dr.keshtkar1968@gmail.com 
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 یا مزرعه مستعد ابتال به کرونا های حیوانات اهلیگونه -1
بر اساس شواهد موجود در  14در مورد حساسیت حیوانات به بیماری کووید 0201در ژانویه  OIEسازمان جهانی بهداشت حیوانات 

 اند.هایی برای محافظت انسان و حیوانات در محیط مزرعه عنوان نمودهمزارع مباحثی را مطرح و برای متخصصین دامپزشکی توصیه
توانند به ویروس آلوده شوند و در صورت راسوهای معمولی میها ) نوعی راسو (، موش خرماها و های بسیار حساس: مینکگونه -1

دهند. حیوانات مذکور از طریق تماس مستقیم و یا از آلودگی عالئمی همچون عالئم تنفسی، عالئم گوارشی و مرگ و میر را نشان می
ها نیز از حیوانات حساس به این بیماری رگوشها و ختوانند بیماری را به سایر موش خرماها و یا راسوها منتقل کنند. راکونطریق هوا می

 هستند ولی تاکنون شواهدی مبنی بر انتقال بیماری از آنها به همنوعان خودشان مشاهده نشده است.
ها و گاوها حساسیت بسیار کمی به ویروس دارند که پس از تلقیح با دوز باالی ویروس در محیط های با حساسیت کم: خوکگونه  -0

 ها( را نشان دادند.عالئم بسیار خفیف تنفسی )در خوکآزمایشگاهی، 
 توانند به ویروس آلوده شوند.ها نمیها و همینطور ماهیها، غازها، اردکها، بلدرچینها، بوقلمونهای غیر حساس: مرغگونه -3

 :های حیوانات همراه مستعد به بیماریگونه
هایی که تنفسی یا گوارشی نشان دهند. البته سگ ها بیماری را به سایر سگ توانند به ویروس آلوده شوند و عالئمسگ وگربه ها: می

ل های دیگر منتقتوانند ویروس را به گونهها نشان داده است که آنها میکنند و یک مطالعه در مورد گربهدر تماس هستند منتقل نمی
 کنند.
 

 اقدامات پیشگیرانه :  -2

ی زیر در هنگام مراجعه به مراکز پرورش دام و طیور، اماکن تولید و بسته بندی فرآورده های الزم است اقدامات پیشگیرانه و بهداشت
 های مواد پروتئینی به دقت رعایت شود.خام دامی و فروشگاه

 
 مزارع پرورشی:   -

پارک کنند. ورود کارگران و بازدیدکنندگان باید وسایل نقلیه خود را در مناطقی تعیین شده و دور از محل نگهداری حیوانات 
شوند باید سوابقی ثبت شود و اگر دمای باشد. برای کلیه افرادی که به مزرعه وارد میبازدیدکنندگان غیرضروری در محل مجاز نمی

دارند یا افرادی که آزمایش کرونای  14درجه باشد اجازه حضور ندارند. کسانی که عالیم بالینی مشابه با کووید 36.5بدنشان بیشتر از 
اند تا زمانی که سالمت آنان توسط پزشک تایید نگردد مجاز به ورود به مزرعه آنان مثبت است و یا افرادی که در تماس با بیماران بوده

سازی های توصیه شده نسبت به پاککنندهنیستند. از حضور سگ، گربه، حیوانات وحشی در مراکز جلوگیری شود. با استفاده از ضدعفونی
شود تجهیزات حفاظت شخصی برای کارگران تهیه و استفاده گردد از م اقدام شود. بسته به فعالیتی که در مزارع انجام میهای داجایگاه

های مشترک کارگران مزرعه تمیز های ورودی مزارع  استفاده شود و به طور مرتب محلحوضچه های ضدعفونی کننده مناسب در محل
 از خوراکی مواد ارسال و ز استفاده از وسایل نسبت به ضدعفونی کردن آنها اقدام گردد. تهیهو ضدعفونی شوند. همیشه قبل یا بعد ا

 در مناسب ایمن. تهویه و انتقال قرنطینه اصول رعایت با بار( یک ایهفته مثال (برسد ممکن حداقل به داخل به مزرعه خارج محیط

 و اهمیت گیرد قرار کارگران اختیار آن در  اجرای نحوه و بهداشتی اصول مورد در های آموزشیشود. پیام بررسی فعالیت محل هایسالن

 سایر و خوردن فعالیت، غذا مواقع در امکان حد شود. تا جدی نظارت کارگران توسط اصول آن نحوه اجرای بر و یادآوری روزانه آن

شود.  استفاده جداگانه میز از فرد هر برای االمکان حتیو  شود رعایت دومتری حداقل فاصله و نکنند استفاده دورهمی از کارگران مراسم
کاغذی،  دستمال بهداشتی دفع و کاغذی دستمال داخل یا و بسته آرنج با سرفه و عطسه پوشاندن طریق از تنفسی بهداشت رعایت

 شده. استفاده بهداشتی وسیله هرگونه ماسک و

 

 بهداشت مواد غذایی :  -

هایی که مورد تایید سازمان دامپزشکی بندیدامی از جمله مرغ، ماهی، میگو، گوشت و... در بستههای خام گردد فرآوردهتوصیه می
اهش گردد به منظور کای و میادین تره بار عرضه شود. توصیه میهای زنجیرهباشد قرار گرفته باشد و در واحد صنفی و فروشگاهکشور می

طعه و تمیز کردن و رو باز بودن آن ها در مراکز عرضه و صنفی خودداری شود. تماس مرغ، ماهی، میگو  با سطوح و دست از قطعه ق
بندی دارای مجوز دامپزشکی عرضه نگردد و در صورت تقاضای مشتری فقط در حضور وی و با کرده و آماده، بدون بستهگوشت چرخ

الت گوشتی و هرگونه فرآورده خام دام و تواند چرخ گردد. عرضه و فروش محصورعایت بهداشت فردی و تجهیزات محیطی گوشت می
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های خام دامی )مرغ، ماهی، گوشت( در خارج  باشد. فرآوردطیور به صورت دستفروشی و سیار در خارج از محل های صنفی ممنوع می
 از یخچال نگهداری نشود.

 

 های خام دامی:بزار، تجهیزات و ساختمان محل عرضه فرآوردها -

تجهیزات، تخته گوشت، چاقو، ساتور، سینی، چرخ گوشت، ترازو و امثال آن بطور مستمر ضدعفونی شود. تهیه  یخچال و فریرزها، ابزار و
ماسک، کاله، دستکش و پیش بند یکبار مصرف جهت استفاده در حین کار بصورت روزانه ضروری است. ظرف حاوی صابون مایع و 

نتقال محصوالت از خودروهای حمل و نقل ضدعفونی شده و دارای نشان دستمال کاغذی در کنار دستشویی تعبیه گردد. جهت نقل و ا
از سازمان دامپزشکی کشور استفاده شود. کارت خوان، کلیه دستگیره در و یخچال و فریزرها و در صورت وجود میز و صندلی یا مبلمان 

که باشد طوریهای در واحد صنفی ضروری میبایست بصورت مستمر ضدعفونی شود. استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهمی
همیشه هوای مناسب و بدون بو  در داخل محل باشد. دیوار، کف سقف، روشویی و ابزار کار بصورت روزانه گندزدایی شود. سطوح دارای 

مالحظات  آوری و دفع پسماند رعایت تمامیتماس مشترک با دستمال، تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. در خصوص جمع
 های پدالی الزامی است.های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( و سطلآوری پسماند در کیسهبهداشتی )جمع

 های خام دامیها و مراکز تولید و عرضه فرآوردهدر پایان با رعایت و جدی گرفتن ضوابط بهداشتی و نکات ایمنی زیستی در دامداری
 و کاهش عامل عفونت زا موثر باشید. 14نومتری کوویدهای نادر قطع زنجیره انتقال ویروس

 

 منابع 
در واحدهای صــنفی عرضــه گوشــت و مرغ مرکز ســالمت محیط و کار معاونت  14راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید -

 بهداشتی وزارت بهداشت و درمان

شور - شایری ک ستایی و ع شیوع بیماری کرونا در جامعه رو شگیری از  سازمان   -ترویج پی شاورزی  سه آموزش و ترویج ک س مو
 تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی

 در کتاب امنیت زیستی و ضوابط بهداشتی مزارع مرغ تخمگذار به قلم دکتر محمد کشتکار 14بیماری کووید -

 (wsavaمترجم دکتر رضا اسدی) -کمیته علمی و سالمت واحد -کرونا ویروس جدید و حیوانات خانگی -

ژانویه  9( مترجم دکتر رضا اسدی و دکتر مهدی سیمرونی FAOسازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد) -و حیوانات 14کووید -
0201 

- FAO Guidelines to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic on 
livestock production and animal health. 

- FAO Exposure of humans or animals to SARS-CoV-2 from wild, livestock, 
companion and aquatic animals. 
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 یانقالب اسالم یروزیسالگرد پ نیچهل و سوم دنیسرپرست سازمان به مناسبت فرارس کیتبر
 

استان  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یبه گزارش روابط عموم

دهه فجر و آغاز چهل  دنیبه مناسبت فرارس ،یاصفهان، دکتر قاسم

 نیا ،یامیدر پ رانیا یانقالب اسالم یروزیسالگرد پ نیو سوم

 :است ریبه شرح ز امیپ نیگفت. متن ا کیمناسبت را تبر

 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 ."وَقُلْ جَاءَ الْحَق ُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِن َ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا"

ــه ــ ده ــر تجل ــ یفج ــان ملت ــرا یآرم ــه ب ــت ک ــا یاس  ییبرپ

کـرده و بـا نثـار خـون خـود نهـال  امیـخود ق لیاص یهاارزش

کـه بـا گذشـت چهـل و سـه  یکردنـد، انقالبـ یاریانقالب را آب

 لیهمـه مـردم آزاده و اصـ یسال از طلـوع آن ، همچنـان بـرا

 یسـاالرمردم یعملـ یعـزت و احتـرام و الگـو سـتهیجهان شا

کـه بـدون  یاسـت. انقالبـ یو اقتصـاد مقـاومت شـرفتیپ ،ینید

 یهاابرقــدرت یو نظــام یاقتصــاد ،یاســیبــه قــدرت س یاتکــا

ــته ا ــان توانس ــجه ــ یدئولوژی ــتقالل طلب ــواهیو آزاد یاس  یخ

ــــ ــــه و حت ــــدن یخــــود را در سراســــر منطق  یتســــر ای

و ثمــره  دانیخــون شــه جــهینت ،یاســالم انقــالب.بخشــد

ــا ــایمردیپ ــان یه ــوار یجوان ــه هم ــوده ک ــود ب ــون خ ــا خ ه ب

 راه  نیا شکینمودند و ب یاریدرخت تنومند اسالم را آب

 

ـــرا ـــا یب ـــه خواهـــد  شـــهیانقـــالب شـــکوهمند هم نی ادام

ــبیا.داشــت ــ داشــتیضــمن گرام نجان  یو خــاطره شــهدا ادی

ــالم ــالب اس ــوم یانق ــل و س ــر پ نی، چه ــفج ــالب  یروزی انق

ا... االعظـم، مقـام  هیـرا بـه آسـتان مقـدس حضـرت بق یاسالم

خــانواده محتــرم و معــزز شــهدا، جانبــازان و  ت،یــوال یعظمــا

ــارگران،یا ــر ث ــت ش ــا فیمل ــدوم  رانی ــه خــدمتگزاران خ و هم

همکـاران ارجمنـد سـازمان  ژهیـبـه و رانیـا یاسـالم یجمهور

 امیـا نیـبـه برکـت ا دوارمیـعرض نمـوده و ام تیو تهن کیتبر

 قیــشــاهد توف ،یالطــاف الهــ هیو در ســا یو بــا اتحــاد و همــدل

 .میباش یاسالم رانیروز افزون ا
 یقاسم محمدرضا

.استان اصفهان یزیرو برنامه تیریسازمان مد سرپرست          

 

 از بانوان شاغل در سازمان لیروز زن و تجل داشتیمراسم گرام یبرگزار
ــه ــوم ب ــط عم ــزارش رواب ــد یگ ــازمان م ــه  تیریس و برنام

ــر ــر قاســم یزی سرپرســت ســازمان  یاســتان اصــفهان دکت

کــه بــه مناســبت والدت  یمراســم یبهمــن طــ 0روز شــنبه 

 نیــروز زن در ا داشــتیحضــرت فاطمــه زهــرا )س( و گرامــ

و  لیــســازمان برگــزار شــد از بــانوان شــاغل در ســازمان تجل

 .کرد یقدردان

ــدر ا یو ــه جا نی ــانوان  یواال گــاهیمراســم ضــمن اشــاره ب ب

 هیشــد: حضــرت فاطمــه زهــرا )س(، انســ رادآویــدر کشــور 

و چشــمه جوشــان عصــمت و  یحــوراء، کــوثر تمــام ناشــدن

ــار ــه ت ــت ک ــت اس ــ خیعف ــت و فرزانگ ــر عظم آن  یدر براب

مراســم  نیــادامــه ا در.اســت دردمنــدانو  نیآرامــش بخــش دل مضــطر ینجــوا شــانیفــرود آورده و نــام ا میبزرگــوار ســرتعظ یبــانو

ــد ــازمان و م ــت س ــور سرپرس ــا حض ــه ب ــال ،یادار ریک ــت یم ــزار گرد یبانیو پش ــبرگ ــازمان د دی ــاغل در س ــانوان ش ــب و  هادگاهی

ــد و در پا نــدیخــود را در جهــت بهبــود فرا شــنهاداتیپ ــامــور در ســازمان مطــرح کردن ــه رســم  انی ــب ــوح تقــد ادبود،ی ــو هد ریل  هی

 .دیاهداء گرد اغلروز زن به بانوان ش داشتیگرام
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 یوراستان با موضوع بهره تیریتوسعه مد یراهبر یجلسه شورا نیسوم یبرگزار
 

ـــه ـــورا جلس ـــر یش ـــعه  یراهب توس

 سیاســتان بــا حضــور رئــ تیریمــد

 لیتشـک رانیـا یوربهـره یسازمان ملـ

 یراهبــر یجلســه شــورا نیســوم .شـد

ــد ــعه م ــوع  تیریتوس ــا موض ــتان ب اس

ــــــره روز  1022در ســــــال  یوربه

 اســتیبهمــن مــاه بــه ر 13چهارشــنبه 

اســـتاندار اصـــفهان  یدکتـــر مرتضـــو

 .دیبرگزار گرد

نشسـت پـس از تـالوت  نیـا یابتدا در

دکتــر  د،یــچنــد از کــالم اهلل مج یاتیــآ

و  تیریسرپرســت ســازمان مــد یقاسـم

شورا ضمن  ریاستان و دب یزیربرنامه

ــخ ــر پ ری ــه دکت ــدم ب ــ ییشــوایمق  سیرئ

ــ ــازمان مل ــره یس ــا یوربه ــر  رانی و دکت

 یوربهـــره یمعـــاون راهبـــر یمحمـــود

ارتقـاء  تیـبـه اهم یوربهـره یسازمان مل

مختلــــف  یهــــادر بخش یوربهــــره

نمـود و اظهـار داشـت: بـا  دیتاک یاقتصاد

جلسـه شـورا بـا موضـوع  نکـهیتوجه بـه ا

ــره یتخصصــ ــک یوربه ــا  لیتش ــده و ب ش

 تیــبــه تعــداد اقــدامات و اهم تیــعنا

ـــاورز ـــش آب و کش ـــتان از  یبخ در اس

رتبط دعــوت شــده اســت مــ یهادســتگاه

را  یورارتقـاء بهـره یهاتا گـزارش برنامـه

 .دهند ائهار

ـــا در ـــه آق ـــالکین یادام ـــاون  یاقب مع

ـــد ـــعه م ـــرما تیریتوس ـــان هیو س  یانس

ــد ــازمان م ــه تیریس ــتان  یزیرو برنام اس

ارتقـا  یهابرنامـه شیبه ارائـه گـزارش پـا

بـــــه همـــــراه گـــــزارش  یوربهـــــره

ــبیآس ــدیفرا یشناس ــا ن ها برنامــه شیپ

ــرد  ــزارش عملک ــس از آن گ ــت. پ پرداخ

ـــه ـــره یهابرنام ـــا به ـــط  یورارتق توس

و شـــرکت آب و  یاشـــرکت آب منطقـــه

ـــاد  ـــل جه ـــتان و اداره ک ـــالب اس فاض

 .ارائه شد یکشاورز

بـا  ییشـواینشسـت دکتـر پ نیـادامه ا در

بــودن اســتان اصــفهان  شــرویاشــاره بــه پ

ـــهیدر زم ـــ یهان ـــاور یعلم ـــه  یو فن ب

در رشــــد  یوربهــــرهســــهم  تیــــاهم

ــتاک یاقتصــاد ــوده و ب دی ــنم داشــت:  انی

 یبـرا یوربا توجه به منـابع کشـور، بهـره

ــکشــور  ــاب ن کی ــه  ســتیانتخ ــبلک  کی

ــ ــت. همچن ــافع اس ــرز و ن  نیضــرورت مب

ـــ یو ـــاهیجا رب ـــهیکم گ ـــره ت در  یوربه

 یهاارتقـــاء برنامـــه یاســـتان در راســـتا

کـرد: تـا  حینمـود و تصـر دیـتاک یوربهره

ــان ــه یزم ــه برنام ــتان یهاک ها توســط اس

 حیو تصـر دییـاسـتان تأ یوربهـره تـهیکم

ــه  ــوان برنام ــه عن ــنن ب ــر مق نشــود از نظ

 .شودیمحسوب نم

ــپا در ــا انی ــو نی ــر مرتض ــه، دکت  یجلس

ـــ ـــفهان و رئ ـــتاندار اص ـــورا سیاس  یش

اســتان، ضــمن  تیریتوســعه مــد یراهبــر

اهلل دهـــه مبـــارک فجـــر،  امیـــا کیـــتبر

همـراه را  أتیـو ه ییشـوایحضور دکتـر پ

مقـــدم گفـــت و اظهـــار داشـــت:  ریـــخ

ــذ کیــ یوربهــره در  ریضــرورت انکــار ناپ

کشــور اســت و خواســتار  یرشــد اقتصــاد

ــه اخ ــتارائ ــل ب یو آزاد اری ــتریعم ــه  ش ب

ـــتان در تع ـــیاس ـــاتیاولو نی ـــت  ه جه

ــت ــره یابیدس ــداف به ــه اه ــگرد یورب . دی

ـــر یو ـــئول حیتص ـــرد: مس و  یادار نیک

ــــیاجرا ــــد کــــارکرد ی  اســــتان مکلفن

 یارتقــا یخــود را در راســتا یهادســتگاه

 برند. شیمحقق و به پ یوربهره
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 و توسعه استان یزیربرنامه یدر جلسه شورا نیعوامل فرونشست زم یبررس

 
 و توسعه استان یزیربرنامه ینشست شورا نیو چهاردهم ستیدو

استاندار اصفهان در سالن  استیروز شنبه نهم بهمن به ر

 .دیبرگزار گرد یاجتماعات استاندار

استان  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یگزارش روابط عموم به

چند از کالم  یاتیجلسه پس از تالوت آ نیا یاصفهان، در ابتدا

سرپرست سازمان  یمقدم توسط دکتر قاسم ریو خ دیاهلل مج

 شفروشهیشورا، مهندس ش ریاستان و دب یزیرو برنامه تیریمد

عوامل مهم و  نییضمن تب یبحران استاندار تیریمد رکلیمد

 عوامل نیدر اصفهان، به مهمتر نیدر فرونشست زم رگذاریتأث

و  ینیرزمیز یهااز منابع آب هیرویفرونشست شامل برداشت ب

با  ی)آبخوان( اشاره کرد. و ینیرزمیآب از مخازن آب ز هیتخل

محدوده  35دشت از مجموع  06در حال حاضر  نکهیا انیب

 یریگیقرار دارد، پ یو بحران وعهممن تیاستان در وضع یمطالعات

در  یسطح استان و هماهنگ یهاآبخوان تیمستمر وضع شیپا

شده و  نییدر مناطق تع  GPS دستگاه 06و نصب  ییجانما

و  اءیمرتبط با طرح اح یهاپروژه یاجرا نیو همچن دارتیاولو

ت اعتبارا نیتأم یریگیو پ ینیرزمیمنابع آب ز یتعادل بخش

منابع آب در استان را از  یبخشتعادل یهاطرح یمرتبط با اجرا

 .خصوص دانست نیاقدامات انجام شده در ا نیمهمتر

 سیاستاندار اصفهان و رئ ینشست دکتر مرتضو نیادامه ا در

رل کنت یبرا نکهیا انیو توسعه استان با ب یزیربرنامه یشورا

، کرد یریمجاز جلوگ ریغ یهااز برداشت دیبا ن،یفرونشست زم

 نینو یهاوهیاز ش یمندو بهره عیهدفمند در صنا ییجوصرفه

عوامل کنترل  نیردر گردش را از مهمت یهااستفاده از آب

 .نمود انیفرونشست ب

 ،یریاعش ،ییتوسعه روستا ،ییربنایاز آن مصوبات کارگروه ز پس

طرح و  539که بالغ بر  ستیزطیو مح نیسرزم شیآما ،یشهر

 هیکل یو مستندات آن قبال به انضمام دعوتنامه برا باشدیپروژه م

 و نظرات هادگاهید زیشورا ارسال شده بود، مطرح و اعضاء ن یاعضا

 .نمودند انیاز آن ب ییخود را نسبت به بندها

برنامه و  یمعاون هماهنگ ینشست مهندس ناطق نیادامه ا در

 اعتبارات انیاستان، به ب یزیرو برنامه تیریبودجه سازمان مد

 یهاو پروژه 1022( قانون بودجه سال 9موضوع بند )ز( تبصره )

 انیمسکن پرداخت. در پا ادیو بن یراه و شهرساز یشنهادیپ

و  تیریسازمان مد عاتمعاون آمار و اطال یعلل یآقا زیجلسه ن

 یهااز کارگاه یریاز طرح آمارگ یاستان گزارش یزیربرنامه

و  یابیبه منظور ارز نکهیا انیدر استان ارائه نموده و با ب یصنعت

 اریتوسعه، در اخت یهاتحقق اهداف بخش صنعت در برنامه

 اریبس یبخش امر نیو بهنگام از ا قیداشتن آمار و اعداد دق

 یهاکارگاه شتریهر چه ب یخواهان همکار باشد،یم یاتیح

 ها شد.طرح نیا یاستان در اجرا یصنعت
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 استان شیشدن سند آما ییسرپرست سازمان بر ضرورت اجرا دیتأک

 
بهمن با  19روز دوشنبه  یقاسم دکتر

از مجتمع  منایا یخبرگزار یزبانیم

 .کرد دیاصفهان بازد یمطبوعات

 تیریسازمان مد یگزارش روابط عموم به

استان اصفهان، دکتر  یزیرو برنامه

 19سرپرست سازمان روز دوشنبه  یقاسم

از مجتمع  دیدر بازد 1022بهمن 

 یزارخبرگ یزبانیبه م یمطبوعات-یفرهنگ

نقش مطبوعات و  نکهیا انیبا ب منایا

و  یگرحس مطالبه جادیها در ارسانه

گذار  ریتاثپر رنگ و  اریبس یآگاه

به ارتباط خوب سازمان با همه  باشد،یم

 دیها اشاره کرد و افزود: با تاکرسانه

و تالش واحد  استیحوزه ر یشگیهم

 جادیو ا یرساندر امر اطالع یروابط عموم

ان و کارشناس رانیمد نیمناسب ب یبستر

با مطبوعات و لطف خداوند امروز در 

استان  یزیرو برنامه تیریسازمان مد

ا از تعامل ب یبه سطح قابل قبول اصفهان

 .میادهیمطبوعات رس

و به درخواست  دیبازد نیا انیپا در

سرپرست سازمان در  منا،یا یخبرگزار

شرکت و به سواالت  یمصاحبه خبر کی

 .خبرنگاران پاسخ داد

اط در ارتب یدر پاسخ به سوال یقاسم دکتر

 یزیرو برنامه تیریبا نقش سازمان مد

و رفع مشکالت اظهار  ییاستان در شناسا

داشت: به همت کارشناسان سازمان، 

ه توسع ینگارندهیبه نام طرح آ یامطالعه

طرح  نیاستان انجام شده که در ا

ر و د ییاستان شناسا یدیکل یرهایمتغ

رفع کامل آنها سند  ایکنترل  یراستا

 که با توجه به دیگرد هیاستان ته شیآما

 یمقام معظم رهبر دیو تاک یکنون طیشرا

بر  یمبن یمحترم جمهور استیو ر

به  دواریام شیشدن سند آما ییاجرا

از مشکالت استان در  یبرطرف شدن برخ

 .میدراز مدت هست

از  یافزود: در حال حاضر تعداد یو

جهت اعمال و سازمان  نیکارشناسان ا

استان در چهارچوب  یپروژه ها قیتطب

 شیسند آما یهاو دستورالعمل نیقوان

با  درویکه انتظار م کنندیاستان تالش م

شدن  ییو ضرورت اجرا تیتوجه به اهم

 ،یدولت یهادر تمام دستگاه شیسند آما

آموزش  یروهایاز ن ادههردستگاه با استف

 شیشدن سند اما ییخود در اجرا دهید

 .کند فاینقش خود را ا

سازمان خاطرنشان کرد:  سرپرست

ن آ ریکه در استان اکنون درگ یمشکالت

سال به وجود  کیروز و  کیدر  میهست

 قابل یدر زمان کوتاه نیقیو به  امدهین

رفع نخواهد بود مگر با همت تمام 

ها و داشتن تعهد نسبت به دستگاه

دن موارد و نکات اشاره شده کر ییاجرا

 استان. شیدر سند آما



 
 

05 

 
 

 استان یدیبزرگ تول یواحدها یعوارض آلودگ عیتوز تهیجلسه کم یرگزارب
 

 .شد لیبهمن تشک 01استان روز پنجشنبه  یدیبزرگ تول یواحدها یعوارض آلودگ عیتوز تهیکم نشست

کارکن  52 یدیبزرگ تول یواحدها یعوارض آلودگ عیتوز تهیاستان اصفهان، کم یزیرو برنامه تیریسازمان مد یگزارش روابط عموم به

قانون برنامه ششم توسعه  0بند ب ماده  3به استناد مفاد جزء  کندیم تیشهرستان در استان سرا کیاز  شیآنها به ب یکه آلودگ شتریو ب

برنامه و  یبهمن با حضور سرپرست سازمان، معاون هماهنگ 01روز پنجشنبه  ران،یا یماسال یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 لیتشک یآلودگ ریتحت تاث یهااستان و فرمانداران شهرستان یاتیکل امور مال ریاستان، مد ستیز طیکل حفاظت مح ریبودجه، مد

 .دیگرد

و  ریتحت تأث یهاو شهرستان یدیواحد بزرگ تول 10تعداد  ست،یز طیسازمان حفاظت مح یجلسه بر اساس دستورالعمل ابالغ نیا در

 ستیز طیسازمان برنامه و بودجه کشور توسط اداره کل مح یابالغ یهااستیسهم هر شهرستان از عوارض وصول شده با توجه به س

 ستیز طیبه اداره کل مح بیشدن ضرا یینقطه نظرات مربوط را ظرف ده روز جهت نها ربطیذ رانفرماندا دیاستان مشخص و مقررگرد

 .ندیاستان اعالم نما
 




