نگاهی به گزارش نابرابری جهانی
ترجمه و تلخیص:
دکتر سعادت طهماسبی
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

-1مقدمه
گــزارش نـا بــرابـری جهانــی
( )World Inequality Report 2022که
در اواخر سال  0201منتشر شده به
بررسی آخرین وضعیت نابرابری و
بیعدالتی فزاینده در توزیع دارایی و
ثروت جهانی میپردازد .بر اساس
«خالصه اجرایی» این گزارش ،نابرابری
در تمامی نقاط دنیا به استثنای اروپا در
حال افزایش است تا جایی که سهم 5
دهک کمدرآمد جمعیت کمتر از 15

درصد دارایی توزیع شده میباشد و این
میزان در کشورهای آمریکای التین،
جنوب صحرای آفریقا ،خاورمیانه و شمال
آفریقا به کمتر از  12درصد میرسد در
حالی که سهم  12درصد از ثروتمندترین
دهک جمعیت از این دارایی بیش از 02
درصد و حتی در بسیاری از مناطق
نزدیک به  02درصد است .اما مهمتر آنکه
سهم  52درصد جمعیت دنیا از مجموع
دارایی جهانی تقریباً  0درصد و سهم 12
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درصد جمعیت مرفه از این میزان حدود
 60درصد میباشد .این شرایط به دلیل
آن که ثروت و دارایی منبع و سرمنشاء
اصلی دستاوردهای آتی اقتصادی ،قدرت
و نفوذ محسوب میشود زمینه تشدید
نابرابری را فراهم میکند .کانون اصلی
چنین وضعیتی در واقع تمرکز فزاینده
قدرت اقتصادی در دستان اقلیت بسیار
اندکی از ابرثروتمندان است.

-2پیدایش و استمرار فرایند تعمیق نابرابری
سالهای  1405یا  1452تا  1492دوره کاهش نابرابری در بخش های زیادی از جهان از جمله آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و حتی هند و
چین محسوب میشود که استمرار نرخهای باالی مالیاتی و اعتقاد شرکتها ،دولت و جامعه مدنی به ضرورت توجه به کاهش نابرابری را
میتوان از دالیل این شرایط دانست .بعالوه طی اولین سال های قرن حاضر نیز تجربه تقریباً مشابهی در آمریکای التین رخ داد و این
کشورها ضمن تعهد به استمرار سیاستهای بازتوزیعی در عین افزایش دستمزدها و کاهش فقر در زمینه افزایش نرخ رشد نیز به موفقیت
دست یافتند .اما کاهش رشد اقتصادی طی سالهای دهه  1462در آمریکا و انگلستان و پذیرش این ادعا که بخش اعظم این مشکل
ناشی از عملکرد نهادهایی است که با اقداماتی از قبیل تعیین حداقل دستمزد ،تشکیل اتحادیه ،اخذ مالیات ،قوانین و مقررات و نظایر
آن نابرابری را پایین نگه می دارند ،موجب پدید آمدن نوعی از فرهنگ کارآفرینی شد که انباشت دارایی خصوصی را تحسین میکرد تا
جایی که اقدامات معروف به انقالب ریگان-تاچر نقطه آغازین افزایش نابرابری و استمرار آن تا حال حاضر محسوب میشود .بر این اساس
و بدنبال تضعیف موفقیت آمیز مداخالت دولت در کشورهایی نظیر چین و هند و مجاز شمردن رشد متکی بر بخش خصوصی و تأکید بر
عدم نگرانی نسبت به نابرابری ناشی از آن ،اکنون هند به یکی از نابرابرترین کشورهای جهان بدل شده و انتظار میرود چین نیز بزودی
با ادامه این نگرش به سرنوشتی مشابه دچار شود اما بر مبنای یافتههای این گزارش ،دگرگونی چنین فرایندی مستلزم تغییرات قابل
مالحظه سیاستهای فعلی میباشد .شناسایی سیاستهایی که موجب دستیابی به راهحل میشود غالباً آسان است و در صورت عدم
وجود ،نیز میتوان بسادگی به این سیاستها دست یافت .مؤسسه تهیه کننده گزارش نابرابری جهانی و تمامی مؤلفین گزارش حاضر در
جهت نحوه اخذ مالیات و بازتوزیع بهینه آن تالش می کنند .این گزارش در پی کاهش معضالت جهانی ناشی از پاندمی کرونا و توجه
دوباره به سیاستهای اقتصادی در زمان بسیار مناسبی انتشار مییابد و تا پیش از آن که تمرکز روزافزون قدرت اقتصادی و در نتیجه
سایر اختیارات در دستان اقلیت بسیار اندکی قرار گیرد که بازگشت از آن را ناممکن سازد ،میتواند به اقدامات مؤثری منجر شود .بنابراین
ضمن مطالعه و بازنشر پیام این گزارش باید به راههایی برای اقدام در این زمینه دست یافت.
-3دادهها و اطالعات
به رغم دسترسی به انبوهی از داده ها ،اطالعات بنیادین درخصوص نابرابری وجود ندارد .میزان رشد اقتصادی ساالنه توسط تمامی
دولتهای جهان منتشر میشود اما این اعداد نشانگر چگونگی توزیع رشد بین افراد جمعیت و برندگان و بازندگان سیاستهای اقتصادی
نیست .لیکن گزارش حاضر ضمن ارائه ترکیبی بسیار بهنگام از پژوهشهای بینالمللی جهت ردیابی نابرابریهای جهانی ،تحلیلها و
داده هایی بر مبنای آثار بیش از یکصد پژوهشگر در سرتاسر دنیا طی بیش از  0سال تنظیم کرده که در قالب بانک اطالعات نابرابری
جهانی ()WID.worldتوسط آزمایشگاه نابرابری جهانی ( )World Inequality Labگردآوری شده است .مؤسسات آماری،
سازمانهای مالیاتی ،دانشگاهها و سازمانهای بین المللی برای هماهنگ کردن ،تجزیه و تحلیل و انتشار دادههای مقایسهای نابرابری
بینالمللی با این شبکه گسترده همکاری میکنند.
بر اساس این دادهها و اطالعات ،یک فرد بزرگسال بر حسب برابری قدرت خرید ( )PPPبطور متوسط در سال  0201معادل 03392
دالر درآمد کسب میکند و مالک حدود  120022دالر دارایی است .اما این مقادیر ،متوسط نابرابری گسترده موجود بین کشورها و در
داخل هر کشور را نشان نمیدهد زیرا در حال حاضر دهک ثروتمندترین جمعیت جهان معادل  50درصد از درآمد جهانی را کسب
میکنند در حالی که پنج دهک فقیرترین مردم دنیا تنها  9.5درصد از این میزان را بدست میآورند .یک فرد از میان  12درصد جمعیت
مرفه جهان ساالنه بطور متوسط  100122دالر از توزیع درآمد جهانی کسب میکند اما فردی از پنج دهک فقیرترین افراد دنیا ساالنه
تنها صاحب  3402دالر از توزیع درآمد جهانی است (شکل .)1
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شکل ( :)1میزان نابرابری درآمد و دارایی در جهان در سال 0201

Sources and series: wir2022.wid.world/methodology

عالوه بر آن ،نابرابری توزیع دارایی و ثروت در جهان بسیار بیش از نابرابری درآمد است .پنج دهک فقیرترین مردم دنیا را در واقع با
تملک تنها  0درصد از کل دارایی جهان نمیتوان صاحب ثروت دانست .اما برعکس ،یک دهک ثروتمندترین مردم دنیا  60درصد از کل
دارایی جهان را در اختیا ر دارند که بر این اساس بطور متوسط هر یک از افراد فقیرترین جمعیت بزرگسال دارای فقط  0122دالر دارایی
و یک فرد از دهک مرفه جمعیت دنیا دارای  661322دالر دارایی است .بعالوه ،سطح نابرابری در بین مناطق مختلف بسیار متفاوت
میباشد تا جایی که در اروپا به عنوان برابرترین منطقه جهان سهم دهک ثروتمند حدود  30درصد است اما این سهم در منطقه MENA
(خاورمیانه و شمال آفریقا) به  59درصد می رسد .در بین این دو سطح هم الگوهای متنوعی مشاهده میشود برای نمونه دهک مرفه در
آسیای شرقی  03درصد و در آمریکای التین  55درصد از کل درآمد را کسب میکند.
با وجود داده های فوق ،آمار ملی از متوسط درآمد نشانگر عمق نابرابریهایی نیست که نقشه نابرابری جهانی نشان میدهد (شکل )0
زیرا در میان کشورهای با درآمد باال برخی نظیر آمریکا بسیار نابرابرند در حالی که سایر کشورها مثل سوئد از وضعیت برابرتری برخوردارند.
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.
شکل ( :)0نقشه شکاف درآمد در جهان در سال 0201

Source and series: wir2022.wid.world/methodology
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-4نقش سیاستها در نابرابری
نابرابری یک امر اجتنابناپذیر نیست بلکه سیاستها وگزینههای سیاسی آن را تقویت میکند .برای نمونه اجرای مجموعهای از
برنامههای مقرراتزدایی و آزادسازی به شکلهای گوناگون و در کشورهای مختلف باعث تشدید نابرابریهای دارایی و درآمد طی سالهای
دهه  1492شد .البته این افزایش بصورت یکسان نبوده و برخی از کشورها شاهد افزایش قابل مالحظهای در نابرابری بودند (از جمله
آمریکا ،روسیه و هند) اما کشورهای دیگری مثل کشورهای اروپایی و چین افزایش کمتری را تجربه کردند .تفاوت میزان افزایش نابرابری
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
نابرابری داخلی در اغلب کشورها ،نابرابری های جهانی بین کشورها طی دو دهه گذشته کاهش یافته و شکاف بین درآمد متوسط 12
درصد از ثروتمندترین کشورها با درآمد متوسط  52درصد از فقیرترین کشورها از حدود  52برابر به کمتر از  02برابر رسیده است (شکل
 .)3اما نابرابریهای داخلی کشورها همزمان در حد قابل مالحظهای تشدید شده است .شکاف بین درآمد متوسط  12درصد از ثروتمندترین
و  52درصد از فقیرترین افراد یک کشور تقریباً دو برابر شده و از  9.5به  15برابر میرسد .این رشد قابل مالحظه در نابرابریهای داخلی
به معنای آن است که بهرغم شکوفایی و رشد اقتصادی ،نابرابری بیش از گذشته بر جهان سایه افکنده و این نابرابریها اکنون حتی بیش
از نابرابریهای قابل مالحظه بین کشورها مشهود میباشد (شکل  .)0در نتیجه نابرابریهای جهانی امروزه به حد میزان آن در اوج
امپریالیسم غرب طی سال های ابتدای قرن بیستم رسیده است و در واقع ،سهم درآمد کسب شده توسط پنج دهک از فقیرترین مردم
جهان در حال حاضر تقریباً معادل نصف میزان آن در سال  1902یعنی پیش از واگرایی ملموس بین کشورهای غربی و مستعمرات آن
کشورها میباشد .به عبارت دیگر ،برای از بین بردن نابرابریهای به ارث رسیده از سازماندهی بسیار نابرابر جهانی طی اواسط قرن نوزدهم
تا میانه قرن بیستم راه زیادی در پیش است.
شکل ( :)3نسبت نابرابری درآمد در جهان ()1202-0202

Sources and series: wir2022.wid.world/methodology and Chancel and Piketty (2021).
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شکل ( :)4نابرابری درآمد در جهان :نابرابری بین کشورها در مقابل نابرابری داخلی ()1202-0202

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

-4-1فقیرتر شدن دولت در برابر غنیتر شدن اشخاص
تمرکز بر شکاف بین دارایی خالص دولتها و دارایی خالص بخش خصوصی یکی از راههای درک این نابرابریهاست .کشورها طی چهل
ساله گذشته در حد قابل مالحظهای ثروتمندتر شدند اما دولتهای آنان طی این دوره به صورت چشمگیری رو به فقر رفتند .سهم دارایی
بازیگران عمومی در کشورهای ثروتمند نزدیک به صفر یا منفی است به این معنا که کلیت دارایی در دستان اشخاص است (شکل .)5
حتی بحران کووید  14نیز باعث تقویت این روند شد زیرا دولتها طی این مدت معادل  12تا  02درصد از تولید ناخالص داخلی ()GDP
را عمدتاً از بخش خصوصی استقراض کردند .بنابراین دارایی اندک کنونی دولتها بر ظرفیت آتی آنان برای مهار نابرابری و همچنین بر
امکانات آنان در جهت مهار چالشهای اساسی قرن  01نظیر تغییرات اقلیمی پیامدهای مهمی بر جای خواهد گذاشت.
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شکل ( :)5افزایش دارایی شخصی در مقابل تنزل دارایی عمومی از سهم درآمد ملی کشورهای ثروتمند ()1792-0202

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

-4-0نابرابری در توزیع ثروت و دارایی
رشد دارایی شخصی در سطح داخلی و همچنین در سطح جهانی نابرابر بوده است .طی چندین دهه گذشته ،مولتیمیلیونرهای جهان
سهم نامتناسبی را از رشد ثروت جهانی تصاحب کرده و از اواسط سالهای دهه  1442یک درصد قشر مرفه جهان به میزان  39درصد
از کل دارایی مازاد انباشت شده را جذب کردهاند در حالی که تنها  0درصد از این میزان به  52درصد از فقیرترین جمعیت جهان تعلق
گرفته است .این بیعدالتی از نابرابری چشمگیر نرخ رشد بخشهای باالیی و پایین توزیع ثروت نشأت میگیرد زیرا دارایی غنیترین افراد
کره زمین از سال  1445بین  0تا  4درصد در سال رشد کرده اما نرخ متوسط رشد دارایی طی این دوره معادل  3.0درصد در سال است
(شکل  .)0به این ترتیب سهم دارایی جهانی تحت تملک میلیاردرها از  1درصد در سال  1445به بیش از  3درصد ترقی یافته و این
افزایش طی دوره پاندمی کرونا شدیدتر شده و در واقع سال  0202بیشترین افزایش سهم میلیاردهای جهان از ثروت و دارایی را شاهد
بود (شکل  .)6نابرابری دارایی داخلی کشورها طی اغلب سالهای قرن بیستم کاهش یافت اما سهم  5دهک پایین همواره بسیار ناچیز
بوده است .نابرابری ثروت در کشورهای غربی از اوایل قرن بیستم تا دهه  1492بطور قابل مالحظهای کاهش یافت لیکن فقیرترین نیمه
جمعیت این کشورها همواره میزانی ناچیز و در حد  0تا  6درصد از کل را جذب کردند .حتی سهم این  52درصد دهکهای پایینی در
سایر مناطق کمتر بود .در مجموع این نتایج نشان می دهد که کاهش قابل مالحظه نابرابری دارایی در مناطق مختلف جهان مستلزم انجام
اقدامات زیادی است.
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شکل ( :)6نرخ رشد متوسط ساالنه دارایی در جهان ()1775-0201

wir2022.wid.world/methodology.

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

wir2022.wid.world/methodology.

-4-3نابرابری جنسیتی
با توجه به ادامه نابرابری جنسیتی قابل مالحظه در جهان ،گزارش نابرابری جهانی نخستین برآوردها از نابرابری جنسیتی درآمدها را
در دنیا ارائه میکند .بطور کلی سهم زنان از کل دستمزدها در سال  1442نزدیک به  32درصد بود و امروزه کمتر از  35درصد است
(شکل  .)9زنان باید در حالت «برابری جنسیتی»  52درصد از کل دستمزدها را دریافت کنند اما نابرابری جنسیتی فعلی درآمدها قابل
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مالحظه است .پیشرفت جهانی در این زمینه طی  32ساله گذشته بسیار ناچیز بوده و با وجود تحرکاتی که در کشورهای مختلف انجام
شده برخی موجب افزایش و بعضی سبب کاهش سهم زنان از درآمدها گردیده است.
-4-4نابرابری جهانی در سهم انتشار کربن
نابرابریهای درآمد و دارایی جهانی با نابرابریهای زیستمحیطی و نابرابری در میزان کمک به مهار تغییرات اقلیمی ارتباط تنگاتنگی
دارد .سرانه متوسط هر فرد از انتشار دی اکسید کربن ( )CO2ساالنه  0.0تن است .آخرین دادههای گردآوری شده در زمینه انتشار
گازهای گلخانهای نشانگر نابرابریهای قابل مالحظه در انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح جهانی است بطوری که  12درصد از
کشورهای جهان مسئول انتشار نزدیک به  52درصد از کل کربن منتشره و  52درصد از کشورهای دنیا تنها  10درصد از کل این گازها
را منتشر میکنند (شکل .)4
این نابرابریها فقط مسئله کشورهای ثروتمند در برابر کشورهای فقیر نیست زیرا در کشورهای با درآمد کم و متوسط ،انتشار دهندگان
باالی گازهای گلخانهای وجود داشته و در مقابل آن انتشار دهندگان پایین نیز در کشورهای ثروتمند وجود دارد .سرانه انتشار کربن پنج
دهک فقیرتر جمعیت در اروپا حدود پنج تن به ازای هر نفر در سال است .میزان انتشار کربن همین دهکها در شرق آسیا حدود سه تن
و در آمریکای شمالی حدود  12تن میباشد .این میزان با سطح انتشار کربن  12درصد باالی جمعیت در این مناطق ( 04تن در اروپا،
 34تن در شرق آسیا و  63تن در آمریکای شمالی) اختالف آشکاری دارد.
همچنین گزارش حاضر نشان میدهد که پنج دهک فقیر جمعیت در کشورهای ثروتمند هم اکنون به اهداف اقلیمی  0232بر مبنای
میزان سرانه تعیین شده توسط کشورهای ثروتمند دست یافته یا نزدیک دستیابی به آن هستند اما نیمه برتر جمعیت با این اهداف فاصله
دارند .نابرابریهای قابل مالحظه در میزان انتشار کربن نشان میدهد که سیاستهای اقلیمی باید آالیندههای ثروتمند را بیشتر هدف
قرار دهد .عالوه بر آن ،سیاستهای اقلیمی مانند مالیاتهای کربن اغلب به طور نامتناسبی گروههای با درآمد پایین و متوسط را تحت
تأثیر قرار میدهد ،در حالی که عادات مصرفی ثروتمندترین گروهها را بدون تغییر باقی گذاشته است.
شکل ( :)2سهم زنان از دستمزدها در جهان ()1772-0202

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

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

-5جمعبندی :بازتوزیع دارایی برای سرمایهگذاری در آینده
گزارش نابرابری جهانی  0200برای توزیع مجدد دارایی و ثروت و سرمایهگذاری در آینده به منظور رویارویی با چالش های قرن بیست
و یکم چندین گزینه سیاستی را بررسی میکند .برای نمونه کسب درآمدهای حاصل از اعمال مالیات تدریجی بر دارایی مولتی میلیونرهای
جهانی که با توجه به حجم زیاد تمرکز ثروت ،این مالیاتهای تصاعدی اندک میتواند به منبع درآمد عظیمی برای دولتها تبدیل شود.
بر اساس این سناریو  1.0درصد از درآمدهای جهانی قابل حصول و سرمایهگذاری در آموزش ،بهداشت و سالمت و تحول زیست محیطی
است و بر مبنای یک شبیهسازی آنالین که در قالب این گزارش ارائه میشود میتوان میزان مطلوب اعمال مالیات ترجیحی بر دارایی را
در سطح جهانی و یا منطقهای طراحی کرد.
در خاتمهی «خالصه اجرایی» این گزارش تأکید میشود که بدون بازتوزیع قابل مالحظه نابرابریهای درآمد و دارایی ،پرداختن به
چالشهای قرن بیست و یکم امکان پذیر نیست .ظهور دولتهای رفاهی مدرن در قرن بیستم ،که با پیشرفت فوقالعاده در بهداشت و
سالمت ،آموزش و فرصتها برای همه همراه بود با افزایش پیشرونده نرخهای مالیاتی پیوند داشت .این امر در تضمین پذیرش سیاسی و
اجتماعی افزایش مالیات و اجتماعی شدن ثروت نقش مهمی ایفا کرد و پرداختن به چالش های قرن بیست و یکم مستلزم بروز تحول
مشابهی است .تحوالت اخیر در مالیات بین المللی نشان میدهد که در واقع ،پیشرفت به سمت سیاست های اقتصادی عادالنهتر در سطح
جهانی و همچنین در داخل کشورها امکانپذیر است .فصلهای  4 ،9و  12این گزارش ،با توجه به نمونههایی در سراسر جهان و در طول
تاریخ معاصر،گزینههای مختلفی را برای مقابله با نابرابری مورد بررسی قرار میدهد .نابرابری همواره یک انتخاب و گزینه سیاسی است و
برای طراحی مسیرهای توسعه عادالنهتر ،درس گرفتن از سیاست های اجرا شده در سایر کشورها یا در مقاطع زمانی مختلف حیاتی است.
منبع:
World Inequality Report 2022
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بررسی تحوالت شاخصهای مهم بازار کار در استان اصفهان
در سال  1311با تأکید بر نقش کرونا
نسترن محمدی
کارشناس برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

 -1مقدمه
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

انسانی در عرضه و تقاضای این بازار ،آن
را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز
مینماید .شیوع بیماری کرونا یکی از
مهمترین حادثههای جهان در سال
 1344بوده است .لذا تحلیل تاثیرات آن
در حوزههای مختلف اهمیت ویژهای
دارد .بازار کار در سال  1344بیش از هر

چیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده
است .لذا در این مقاله سعی شده است
به بررسی و تحلیل متغیرها و
شاخصهای مهم بازار کار استان
اصفهان در سال  1344ناشی از شرایط
جدید (ویروس کرونا) پرداخته شود.

 -2تعاریف و مفاهیم
کار :برای تعیین چگونگی فعالیت اقتصادی افراد از کلمه کلیدی کار استفاده شده است .کار آن دسته از فعالیتهای اقتصادی (فکری
یا بدنی) است که به منظور کسب درآمد (نقدی یا غیرنقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد .افرادی که کار
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میکنند به طور عمده به دو گروه خود اشتغال (افرادی که برای خود کار میکنند) و مزد و حقوقبگیر (افرادی که در قبال کار خود مزد
و حقوق میگیرند) تقسیم میشوند.
زمان آماری (هفته مرجع) :زمان آماری برای تعیین وضع فعالیت ،دومین و سومین هفته تقویمی (شنبه تا جمعه) ماه میانی هر
فصل است که هفته مرجع نامیده میشود.
شاغل :افراد  15ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع ،طبق تعریف کار ،حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت
کارشان را ترک کرده باشند .افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند ،کار
میکنند (کارکنان فامیلی بدون مزد)؛ کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزی انجام
میدهند ،یعنی مستقیماً در تولید کاال یا ارائه خدمات سهیم هستند؛ محصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف ،کار کردهاند و تمام
افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت میکنند (نیروهای مسلح شامل پرسنل کادر ،درجهداران و سربازان
وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی( از جمله گروههای افراد شاغل محسوب میشوند.
بیکار :افراد  15ساله و بیشتر که سه معیار را همزمان دارا باشند -1 :در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا
خوداشتغالی نباشند)؛  -0در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال
مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند) و  -3در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن برای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی،
آماده برای کار باشند .افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده ،ولی فاقد کار و آماده
برای کار بودهاند ،نیز بیکار محسوب میشوند.
نیروی کار (جمعیت فعال) :مجموع جمعیت شاغل و بیکار است.
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت اقتصادی) :عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار)  15ساله و بیشتر به جمعیت
در سن کار  15ساله و بیشتر ،ضرب در صد.
نرخ بیکاری :عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،ضرب در صد.
نرخ اشتغال :عبارت است از نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،ضرب در صد.
شایان ذکر است که بر اساس بررسیهای به عمل آمده ،به دلیل تحوالت اجتماعی صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار در
سالهای اخیر ،در کشورهای مختلف حداقل سن  15سال ،برای بررسی شاخصهای کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده است که به
دلیل تحوالت مشابه در کشورمان ،از بهار  1349شاخصهای عمده بازار کار کشور بر اساس جمعیت  15ساله و بیشتر محاسبه و ارائه
میگردد [.]1
 -3مروری بر تحوالت شاخصهای مهم بازار کار در استان اصفهان در سال 1311
 -3-1جمعیت  15ساله و بیشتر و عرضه نیروی کار در استان اصفهان
جمعیت  15ساله و بیشتر در سال  1344در استان اصفهان 0.11 ،میلیون نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود
 02222نفر افزایش داشته است .میزان افزایش در جمعیت  15ساله و بیشتر استان در سال  1349نیز نسبت به سال قبل تقریباً در
حدود  52222نفر بوده است.
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نمودار  -1جمعیت  15ساله و بیشتر در استان اصفهان در طی سال های 1379-1377
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جمعیت  15ساله و بیشتر (میلیون نفر)

ماخذ :طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

بر اساس نمودار شماره  ،0در سال  1344با توجه به شرایط خاص کرونایی بخشی از جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) به جمعیت غیر
فعال منتقل شده است .به عبارت دیگر در سال  1344نسبت به سال قبل حدود  102هزار نفر از جمعیت فعال کاسته شده و افت شدید
ورودی به بازار کار و یا تمایل کمتر جمعیت در سن کار برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را داشتهایم .این در حالی است که در
سال  1344حدود  192هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده است.
نمودار  -0جمعیت فعال و غیرفعال در استان اصفهان در طی سالهای 1379-1377
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جمعیت غیرفعال  15سال و بیشتر (میلیون نفر)
جمعیت فعال  15سال و بیشتر (میلیون نفر)
ماخذ :طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

بیشترین کاهش فصلی جمعیت فعال  15ساله و بیشتر در سال  1344نسبت به سال  1349در استان اصفهان ،مربوط به فصل پاییز
با  144هزار نفر کاهش بوده و کمترین کاهش جمعیت مربوط به فصل زمستان با  00هزار نفر کاهش نسبت به فصل مشابه سال 1349
بوده است.
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نمودار  -3جمعیت فعال  15ساله و بیشتر در نگاه فصلی در استان
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ماخذ :طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

 -3-0جمعیت شاغل  15ساله و بیشتر در استان اصفهان
بر اساس نمودار  ،0جمعیت شاغل در سال  1349نسبت به سال  1346به میزان  11361نفر افزایش یافته ،در حالی که به دلیل
شرایط کرونا به میزان  109662نفر از تعداد شاغلین استان اصفهان در سال  1344نسبت به سال  1349کاسته شده است .این نمودار
بیانگر این موضوع است که اشتغال ایجاد شده در سالهای گذشته از پایداری کافی برخوردار نبوده و در اثر یک شوک بیرونی مانند کرونا،
تعدادی از شاغلین بیکار شدهاند.
نمودار  -4جمعیت شاغل  15ساله و بیشتر در استان اصفهان در طی سالهای 1379-1377
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جمعیت شاغل  15سال و بیشتر (نفر)
ماخذ :طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

بیشترین کاهش فصلی جمعیت شاغل  15ساله و بیشتر در استان اصفهان در سال  1344نسبت به سال  ،1349مربوط به فصل بهار
با  199هزار نفر کاهش بوده است .این روند به مرور تعدیل شده و نهایتاً در زمستان سال  ،1344تاثیر کرونا بر جمعیت شاغل استان به
کمترین مقدار خود یعنی  32هزار نفر کاهش رسیده است.

 .1به دلیل عدم وجود آمار جمعیت فعال فصلی در استان اصفهان ،ارقام مورد نظر توسط جناب آقای سیدعلی قرشی نوش آبادی رئیس گروه آمارهای ثبتی و فرابری و پردازش داده های سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان برآورد گردید .از ایشان سپاسگزارم.
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نمودار  -5جمعیت شاغل  15ساله و بیشتر در نگاه فصلی در استان اصفهان
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ماخذ :طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

 -3-3تغییرات شاغلین به تفکیک جنسیت در استان اصفهان
با بررسی تغییرات شاغلین استان اصفهان به صورت فصلی و به تفکیک زن و مرد در طی سال  1344نسبت به سال  1349به این
نتیجه میرسیم که بیشترین تغییر در این متغیر مربوط به مردان در فصل بهار  1344با تعداد  111هزار نفر کاهش بوده است .در فصول
دیگر سال به ت دریج مردان به بازار کار برگشته و میزان کاهش شاغلین مرد کمتر شده است .در حالی که زنان با حدود  123هزار نفر
بیشترین کاهش اشتغال را در فصل پاییز به خود اختصاص دادهاند.
نمودار  -6تغییرات شاغلین سال  1377نسبت به سال  1372به تفکیک زن و مرد در استان اصفهان

3

0
-7
زمستان  44به
تغییرات
زمستان 49

تغییرات پاییز  44به پاییز
49

تغییرات تابستان  44به
تابستان 49

تغییرات بهار  44به بهار 49
-20
-40

-37

-47

-60

هزار نفر

-57

-80
-80
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شاغلین مرد

-111

-100
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-120
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 -3-4سهم بخشهای اقتصادی از اشتغال از دست رفته در سال  1377در استان اصفهان
بررسی کاهش اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در استان اصفهان نشان میدهد ،از کل خالص اشتغال ایجاد شده در سال
 ، 344در بخش خدمات  65294نفر ( 59درصد) ،در بخش صنعت  00090نفر ( 33درصد) و در بخش کشاورزی  12444نفر ( 4درصد)
اشتغال خود را از دست دادهاند .بنابر این ،بخش خدمات مهمترین بخش در اشتغال از دست رفته بوده است که مورد انتظار نیز میباشد.

 .0از ارقام برآورد شده استفاده شده است.
 .3از ارقام برآورد شده استفاده شده است.
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در کشور نیز در سال  1344بخش خدمات با کاهش اشتغالی در حدود  65درصد مواجه بوده و این شاخص برای بخشهای کشاورزی و
صنعت در حدود  05و  0درصد بوده است که نتایج متفاوتی را نسبت به استان نشان میدهد [ 0و .]3
نمودار  -9سهم بخشهای اقتصادی استان اصفهان از اشتغال از دست رفته در سال 1377
سهم بخش
کشاورزی از کاهش
اشتغال
%7
سهم بخش صنعت از
کاهش اشتغال

سهم بخش خدمات

%33

از کاهش اشتغال
%52
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 -3-5نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در طی سالهای  1379-1377در استان اصفهان
نرخ بیکاری جمعیت  15ساله و بیشتر در استان از  13.9درصد در سال  1346به  12.0درصد در سال  1349رسیده ،در حالی که
نرخ مشارکت در سال  1349نسبت به سال  1346به میزان  1.4درصد کاهش یافته است .نرخ مشارکت در سال  1344نیز نسبت به
سال  1349کاهش یافته است .برخالف کشور که شاهد کاهش نرخ بیکاری از  12.6درصد در سال  1349به  4.0درصد در سال 1344
بودهایم ،در استان اصفهان نرخ بیکاری به میزان  2.3درصد در سال  1344نسبت به سال  1349افزایش یافته است [ 0و .]3
نمودار  -2نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در طی سالهای  1379-1377در استان اصفهان
47.1

45.2
41.4

10.9

10.6

1398

1399
نرخ مشارکت (درصد)

13.8

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

1397

نرخ بیکاری (درصد)
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 -3-6نرخ بیکاری زنان و مردان در استان اصفهان در طی سالهای 1379-1377
بر اساس نمودار  ،4نرخ بیکاری زنان در سال  1346به میزان  03.3درصد بوده که این شاخص در سالهای  1349و  1344به 19.5
و  10درصد رسیده است .در استان اصفهان ،شاخص نرخ بیکاری مردان نیز مانند شاخص نرخ بیکاری کل در سال  1344نسبت به سال
 1349افزایش داشته است .در حالی که در کشور نرخ بیکاری مردان از  4درصد در سال  1349به  9.0درصد در سال  1344رسیده
است [ 0و .]3
نمودار  -7نرخ بیکاری زنان و مردان در استان اصفهان در طی سالهای 1379-1377
10.9
10.6

نرخ بیکاری کل نیروی کار

13.8
9.9
8.7
16.0

نرخ بیکاری مردان

11.0

18.5

نرخ بیکاری زنان

23.3
25.0

20.0

15.0

10.0

1397

1398

5.0

0.0

1399
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 -4مقایسه شاخصهای عمده بازار کار در سال  1311استان اصفهان با کشور
در جدول  ،1مقایسهای بین شاخصهای عمده بازار کار در سال  1344بین کشور و استان اصفهان صورت گرفته است .آمار نشان
دهنده این موضوع است که جمعیت واقع در سن کار استان اصفهان نسبت به کشور درصد بیشتری دارد ( 66درصد) ولی ترکیب جمعیت
فعال و غیر فعال در استان و کشور تقریباً یکسان است .همچنین آمار سال  1344بازار کار بیانگر این است که در استان اصفهان نرخ
بیکاری نسبت به کشور به میزان  1.3درصد بیشتر بوده است [ 0و .]3
جدول  -1شاخصهای عمده بازار کار در سال  1377در کشور و استان اصفهان
استان اصفهان (ارقام برآوردی و به میلیون نفر)

کشور (ارقام به میلیون نفر)
جمعیت  15ساله و بیشتر

)%60( 00.0

جمعیت  15ساله و بیشتر

)% 66( 0.11

جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی)

)% 01.3( 05.6

جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی)

)% 01.0( 1.6

جمعیت غیرفعال

)% 59.6( 30.0

جمعیت غیرفعال

)% 59.0( 0.01

جمعیت شاغل (نرخ اشتغال)

)% 42.0( 03.3

جمعیت شاغل (نرخ اشتغال)

)% 94.1( 1.5

جمعیت بیکار (نرخ بیکاری)

)% 4.0( 0.0

جمعیت بیکار (نرخ بیکاری)

)% 12.4( 2.0
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گزارش بررسی تحوالت بازار کار در سال  1377با تاکید بر نقش بیماری کرونا
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 -5جمعبندی و نتیجهگیری
به دلیل شرایط خاص کرونایی ،بخشی از جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) در سال  1344در استان کم شده و به جمعیت غیرفعال
منتقل شدهاند که بیشترین کاهش فصلی جمعیت فعال مربوط به فصل پاییز سال  1344با  144هزار نفر کاهش و کمترین کاهش مربوط
به فصل زمستان  1344با  00هزار نفر کاهش نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده است.
همچنین به دلیل شرایط کرونا و پایدار نبودن اشتغال ایجاد شده سالهای قبل ،جمعیت شاغل در سال  1344به میزان  109662نفر
نسبت به سال  1349کاهش یافته و باعث افزایش بیکاری شده است که بیشترین کاهش فصلی جمعیت شاغل در استان مربوط به فصل
بهار سال  1344با  199هزار نفر کاهش بوده و این روند به مرور تعدیل شده و در زمستان سال  1344شاهد کمترین میزان کاهش
جمعیت شاغل به میزان  32هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل بودهایم .بیشترین کاهش اشتغال مردان در استان اصفهان در فصل
بهار  1344با  111هزار نفر کاهش نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده و زنان با حدود  123هزار نفر بیشترین کاهش اشتغال را در
فصل پاییز  1344به خود اختصاص دادهاند .به عالوه ،بررسی کاهش اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در استان اصفهان در
سال  1344نشان دهنده این موضوع است که بخش خدمات بیشترین اشتغال از دست رفته در استان را دارا بوده است.
در مورد شاخص نرخ بیکاری استان در سال  ،1344آمار نشان دهنده افزایش حدود  2.3درصدی نسبت به سال  1349بوده که این
افزایش با کاهش  2.9درصدی نرخ مشارکت همراه بوده است؛ این در حالی است که زنان در زمان بروز بحرانهایی همچون کرونا ،بیش
از مردان از بازار کار خارج می شوند و به همین دلیل نرخ بیکاری زنان در سال  1344حدود  0.5درصد کاهش را به خود اختصاص داده
است.
در حال حاضر دولت جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا دو سیاست پرداخت تسهیالت بانکی و بیمه بیکاری را مصوب
و اجرا نموده است .بررسی مستندات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد این دو سیاست نشان می دهد که از سیاست
پرداخت بیمه بیکاری نسبت به پرداخت تسهیالت استقبال بیشتری شده است ،چرا که دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسمهای تشویقی
حفظ و صیانت از شاغلین برای بنگاه های اقتصادی ،سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیالت قرار داده است
و به جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شدهاند .همچنین علی رغم هدف حمایتی این دو سیاست ،مناطق و
استانهای محروم به نسبت سایر استانها ،بهرهمندی کمتری داشتهاند [.]0
منابع
 -1گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال  ،1344دفتر جمعیت ،نیروی کار و سرشماری ،مرکز آمار ایران.1344 ،
 -0گزارش بررسی تحوالت بازار کار در سال  1344با تاکید بر نقش بیماری کرونا ،امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه کشور،
.1022
 -3طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان ،سالهای .1346-1344
 -0گزارش تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل بهار  ،1344گزارشهای کارشناسی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.1344 ،
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دکتر محمد کشتکار
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان -دکترای عمومی دامپزشکی

مقدمه
ویروس کووید  14یکی از انواع
ویروسهای متعلق به خانواده کرونا
میباشد که گونههای مختلف کرونا
ویروس از سالهای قبل در انسان و
حیوان ایجاد بیماری تنفسی میکردند از
جمله سندرم حاد تنفسی SARS-
 )0223( COVو سندرم تنفسی
 )0210 ( MERS-COVکه هر دوی
آنها از بتاکرونا ویروسها با منشا

خفاشها هستند .البته رفتار COVID-
 19مانند  SARSو  MERSمشخص
نیست.
راههای انتقال این ویروس هنوز به
طور دقیق مشخص نشده است اما راه
اصلی انتقال این ویروس از انسان به
انسان است .شواهد نشان میدهد که این
ویروس خاستگاه جانوری دارد و احتمال
انتقال آن از نوعی خفاش مطرح میباشد.

آلودگی گونههای حساس جانوری به این
ویروس بیشتر پس از تماس با انسان
آلوده و انتقال آن به صورت مکانیکی رخ
میدهد لذا خصوصاً در موارد حتی
مشکوک به بیماری کرونا بایستی از
تماس با دام و فرآوردههای خام دامی
جداً خودداری گردد.

1 dr.keshtkar1968@gmail.com
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 -1گونههای حیوانات اهلی یا مزرعه مستعد ابتال به کرونا
سازمان جهانی بهداشت حیوانات  OIEدر ژانویه  0201در مورد حساسیت حیوانات به بیماری کووید 14بر اساس شواهد موجود در
مزارع مباحثی را مطرح و برای متخصصین دامپزشکی توصیههایی برای محافظت انسان و حیوانات در محیط مزرعه عنوان نمودهاند.
 -1گونههای بسیار حساس :مینکها ( نوعی راسو ) ،موش خرماها و راسوهای معمولی میتوانند به ویروس آلوده شوند و در صورت
آلودگی عالئمی همچون عالئم تنفسی ،عالئم گوارشی و مرگ و میر را نشان میدهند .حیوانات مذکور از طریق تماس مستقیم و یا از
طریق هوا میتوانند بیماری را به سایر موش خرماها و یا راسوها منتقل کنند .راکونها و خرگوشها نیز از حیوانات حساس به این بیماری
هستند ولی تاکنون شواهدی مبنی بر انتقال بیماری از آنها به همنوعان خودشان مشاهده نشده است.
 -0گونههای با حساسیت کم :خوک ها و گاوها حساسیت بسیار کمی به ویروس دارند که پس از تلقیح با دوز باالی ویروس در محیط
آزمایشگاهی ،عالئم بسیار خفیف تنفسی (در خوکها) را نشان دادند.
 -3گونههای غیر حساس :مرغها ،بوقلمونها ،بلدرچینها ،غازها ،اردکها و همینطور ماهیها نمیتوانند به ویروس آلوده شوند.
گونههای حیوانات همراه مستعد به بیماری:
سگ وگربه ها :میتوانند به ویروس آلوده شوند و عالئم تنفسی یا گوارشی نشان دهند .البته سگ ها بیماری را به سایر سگهایی که
در تماس هستند منتقل نمیکنند و یک مطالعه در مورد گربهها نشان داده است که آنها میتوانند ویروس را به گونههای دیگر منتقل
کنند.
 -2اقدامات پیشگیرانه :
الزم است اقدامات پیشگیرانه و بهداشت ی زیر در هنگام مراجعه به مراکز پرورش دام و طیور ،اماکن تولید و بسته بندی فرآورده های
خام دامی و فروشگاههای مواد پروتئینی به دقت رعایت شود.
 مزارع پرورشی:کارگران و بازدیدکنندگان باید وسایل نقلیه خود را در مناطقی تعیین شده و دور از محل نگهداری حیوانات پارک کنند .ورود
بازدیدکنندگان غیرضروری در محل مجاز نمیباشد .برای کلیه افرادی که به مزرعه وارد میشوند باید سوابقی ثبت شود و اگر دمای
بدنشان بیشتر از  36.5درجه باشد اجازه حضور ندارند .کسانی که عالیم بالینی مشابه با کووید 14دارند یا افرادی که آزمایش کرونای
آنان مثبت است و یا افرادی که در تماس با بیماران بوده اند تا زمانی که سالمت آنان توسط پزشک تایید نگردد مجاز به ورود به مزرعه
نیستند .از حضور سگ ،گربه ،حیوانات وحشی در مراکز جلوگیری شود .با استفاده از ضدعفونیکنندههای توصیه شده نسبت به پاکسازی
جایگاههای دام اقدام شود .بسته به فعالیتی که در مزارع انجام می شود تجهیزات حفاظت شخصی برای کارگران تهیه و استفاده گردد از
حوضچه های ضدعفونی کننده مناسب در محلهای ورودی مزارع استفاده شود و به طور مرتب محلهای مشترک کارگران مزرعه تمیز
و ضدعفونی شوند .همیشه قبل یا بعد ا ز استفاده از وسایل نسبت به ضدعفونی کردن آنها اقدام گردد .تهیه و ارسال مواد خوراکی از
محیط خارج مزرعه به داخل به حداقل ممکن برسد )مثال هفتهای یک بار) با رعایت اصول قرنطینه و انتقال ایمن .تهویه مناسب در
سالنهای محل فعالیت بررسی شود .پیامهای آموزشی در مورد اصول بهداشتی و نحوه اجرای آن در اختیار کارگران قرار گیرد و اهمیت
آن روزانه یادآوری و بر نحوه اجرای آن اصول توسط کارگران نظارت جدی شود .تا حد امکان در مواقع فعالیت ،غذا خوردن و سایر
مراسم کارگران از دورهمی استفاده نکنند و فاصله حداقل دومتری رعایت شود و حتی االمکان برای هر فرد از میز جداگانه استفاده شود.
رعایت بهداشت تنفسی از طریق پوشاندن عطسه و سرفه با آرنج بسته و یا داخل دستمال کاغذی و دفع بهداشتی دستمال کاغذی،
ماسک و هرگونه وسیله بهداشتی استفاده شده.
 بهداشت مواد غذایی :توصیه میگردد فرآوردههای خام دامی از جمله مرغ ،ماهی ،میگو ،گوشت و ...در بستهبندیهایی که مورد تایید سازمان دامپزشکی
کشور میباشد قرار گرفته باشد و در واحد صنفی و فروشگاههای زنجیرهای و میادین تره بار عرضه شود .توصیه میگردد به منظور کاهش
تماس مرغ ،ماهی ،میگو با سطوح و دست از قطعه ق طعه و تمیز کردن و رو باز بودن آن ها در مراکز عرضه و صنفی خودداری شود.
گوشت چرخکرده و آماده ،بدون بسته بندی دارای مجوز دامپزشکی عرضه نگردد و در صورت تقاضای مشتری فقط در حضور وی و با
رعایت بهداشت فردی و تجهیزات محیطی گوشت میتواند چرخ گردد .عرضه و فروش محصوالت گوشتی و هرگونه فرآورده خام دام و
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طیور به صورت دستفروشی و سیار در خارج از محل های صنفی ممنوع میباشد .فرآورد های خام دامی (مرغ ،ماهی ،گوشت) در خارج
از یخچال نگهداری نشود.
 ابزار ،تجهیزات و ساختمان محل عرضه فرآوردههای خام دامی:یخچال و فریرزها ،ابزار و تجهیزات ،تخته گوشت ،چاقو ،ساتور ،سینی ،چرخ گوشت ،ترازو و امثال آن بطور مستمر ضدعفونی شود .تهیه
ماسک ،کاله ،دستکش و پیش بند یکبار مصرف جهت استفاده در حین کار بصورت روزانه ضروری است .ظرف حاوی صابون مایع و
دستمال کاغذی در کنار دستشویی تعبیه گردد .جهت نقل و ا نتقال محصوالت از خودروهای حمل و نقل ضدعفونی شده و دارای نشان
از سازمان دامپزشکی کشور استفاده شود .کارت خوان ،کلیه دستگیره در و یخچال و فریزرها و در صورت وجود میز و صندلی یا مبلمان
می بایست بصورت مستمر ضدعفونی شود .استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرههای در واحد صنفی ضروری میباشد طوریکه
همیشه هوای مناسب و بدون بو در داخل محل باشد .دیوار ،کف سقف ،روشویی و ابزار کار بصورت روزانه گندزدایی شود .سطوح دارای
تماس مشترک با دستمال ،تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد .در خصوص جمعآوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات
بهداشتی (جمعآوری پسماند در کیسههای پالستیکی محکم بدون درز و نشت) و سطلهای پدالی الزامی است.
در پایان با رعایت و جدی گرفتن ضوابط بهداشتی و نکات ایمنی زیستی در دامداریها و مراکز تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی
در قطع زنجیره انتقال ویروسهای نانومتری کووید 14و کاهش عامل عفونت زا موثر باشید.
منابع
 راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 14در واحدهای صــنفی عرضــه گوشــت و مرغ مرکز ســالمت محیط و کار معاونتبهداشتی وزارت بهداشت و درمان
 ترویج پی شگیری از شیوع بیماری کرونا در جامعه رو ستایی و ع شایری ک شور -مو س سه آموزش و ترویج ک شاورزی سازمانتحقیقات ،آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی
 بیماری کووید 14در کتاب امنیت زیستی و ضوابط بهداشتی مزارع مرغ تخمگذار به قلم دکتر محمد کشتکار کرونا ویروس جدید و حیوانات خانگی -کمیته علمی و سالمت واحد -مترجم دکتر رضا اسدی()wsava کووید 14و حیوانات -سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد( )FAOمترجم دکتر رضا اسدی و دکتر مهدی سیمرونی  9ژانویه0201
- 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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تبریک سرپرست سازمان به مناسبت فرارسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
اصفهان ،دکتر قاسمی ،به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و آغاز چهل
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران در پیامی ،این
مناسبت را تبریک گفت .متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
"وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا".
دهــه فجــر تجلــی آرمــان ملتــی اســت کــه بــرای برپــایی
ارزشهای اصیل خود قیـام کـرده و بـا نثـار خـون خـود نهـال
انقالب را آبیاری کردنـد ،انقالبـی کـه بـا گذشـت چهـل و سـه
سال از طلـوع آن  ،همچنـان بـرای همـه مـردم آزاده و اصـیل
جهان شایسـته عـزت و احتـرام و الگـوی عملـی مردمسـاالری
دینی ،پیشـرفت و اقتصـاد مقـاومتی اسـت .انقالبـی کـه بـدون
اتکــای بــه قــدرت سیاس ـی ،اقتصــادی و نظــامی ابرقــدرتهای
جهــان توانســته ایــدئولوژی اســتقالل طلبــی و آزادیخــواهی
خــــود را در سراســــر منطقــــه و حتــــی دنیــــا تســــری
بخشــد.انقــالب اســالمی ،نتیجــه خــون شــهیدان و ثمــره
پــایمردیهــای جوانــانی بــوده کــه همــواره بــا خــون خــود
درخت تنومند اسالم را آبیاری نمودند و بیشک این راه

بـــرای ایـــن انقـــالب شـــکوهمند همیشـــه ادامـــه خواهـــد
داشــت.اینجانــب ضــمن گرامیداشــت ی ـاد و خــاطره شــهدای
انقــالب اســالمی  ،چهــل و ســومین فجــر پیــروزی انقــالب
اسالمی را بـه آسـتان مقـدس حضـرت بقیـه ا ...االعظـم ،مقـام
عظمــای والی ـت ،خــانواده محتــرم و معــزز شــهدا ،جانبــازان و
ایثــارگران ،ملــت شــریف ایــران و همــه خــدمتگزاران خــدوم
جمهوری اسـالمی ایـران بـه ویـژه همکـاران ارجمنـد سـازمان
تبریک و تهنیت عرض نمـوده و امیـدوارم بـه برکـت ایـن ایـام
و بــا اتحــاد و همــدلی و در ســایه الطــاف الهـی ،شــاهد توفیـق
روز افزون ایران اسالمی باشیم.
محمدرضا قاسمی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان.
برگزاری مراسم گرامیداشت روز زن و تجلیل از بانوان شاغل در سازمان
بــه گــزارش روابــط عمــومی ســازمان مــدیریت و برنامــه
ری ـزی اســتان اصــفهان دکتــر قاســمی سرپرســت ســازمان
روز شــنبه  0بهمــن طـی مراســمی کــه بــه مناســبت والدت
حضــرت فاطمــه زهــرا (س) و گرامـیداشــت روز زن در ایـن
ســازمان برگــزار شــد از بــانوان شــاغل در ســازمان تجلیـل و
قدردانی کرد.
وی در ای ـن مراســم ضــمن اشــاره بــه جایگــاه واالی بــانوان
در کشــور ی ـادآور شــد :حضــرت فاطمــه زهــرا (س) ،انس ـیه
حــوراء ،کــوثر تمــام ناشــدنی و چشــمه جوشــان عصــمت و
عفــت اســت کــه تــاریخ در برابــر عظمــت و فرزانگــی آن
بــانوی بزرگــوار ســرتعظیم فــرود آورده و نــام ایشــان نجــوای آرامــش بخــش دل مضــطرین و دردمنــدان اســت.در ادامــه ایـن مراســم
کــه بــا حضــور سرپرســت ســازمان و مــدیر اداری ،مــالی و پشــتیبانی برگــزار گردیــد بــانوان شــاغل در ســازمان دیــدگاهها و
پیشــنهادات خــود را در جهــت بهبــود فراینــد امــور در ســازمان مطــرح کردنــد و در پای ـان بــه رســم ی ـادبود ،لــوح تقــدیر و هدی ـه
گرامیداشت روز زن به بانوان شاغل اهداء گردید.
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برگزاری سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان با موضوع بهرهوری
جلســـه شـــورای راهبـــری توســـعه
مــدیریت اســتان بــا حضــور رئــیس
سازمان ملـی بهـرهوری ایـران تشـکیل
شـد .ســومین جلســه شــورای راهبــری
توســعه مــدیریت اســتان بــا موضــوع
بهــــــرهوری در ســــــال  1022روز
چهارشــنبه  13بهمــن مــاه بــه ریاســت
دکتـــر مرتضـــوی اســـتاندار اصـــفهان
برگزار گردید.
در ابتدای ایـن نشسـت پـس از تـالوت
آیـاتی چنــد از کــالم اهلل مجیـد ،دکتــر
قاسـمی سرپرســت ســازمان مــدیریت و
برنامهریزی استان و دبیر شورا ضمن
خیــر مقــدم بــه دکتــر پیشــوایی رئــیس
ســازمان ملــی بهــرهوری ایــران و دکتــر
محمـــودی معـــاون راهبـــری بهـــرهوری
سازمان ملی بهـرهوری بـه اهمیـت ارتقـاء
بهــــرهوری در بخشهــــای مختلــــف
اقتصادی تاکید نمـود و اظهـار داشـت :بـا
توجه بـه اینکـه جلسـه شـورا بـا موضـوع
تخصصــی بهــرهوری تشــکیل شــده و بــا
عنایــت بــه تعــداد اقــدامات و اهمیــت
بخـــش آب و کشـــاورزی در اســـتان از
دســتگاههای م ـرتبط دعــوت شــده اســت
تا گـزارش برنامـههای ارتقـاء بهـرهوری را
ارائه دهند.
در ادامـــه آقـــای نیکاقبـــالی معـــاون
توســـعه مـــدیریت و ســـرمایه انســـانی
ســازمان مــدیریت و برنامــهریزی اســتان
به ارائـه گـزارش پـایش برنامـههای ارتقـا
بهـــــرهوری بـــــه همـــــراه گـــــزارش

آسیبشناســی فراینــد پــایش برنامــهها
پرداخــت .پــس از آن گــزارش عملکــرد
برنامـــههای ارتقـــا بهـــرهوری توســـط
شـــرکت آب منطقـــهای و شـــرکت آب و
فاضـــالب اســـتان و اداره کـــل جهـــاد
کشاورزی ارائه شد.
در ادامه ایـن نشسـت دکتـر پیشـوایی بـا
اشــاره بــه پیشــرو بــودن اســتان اصــفهان
در زمینـــههای علمـــی و فنـــاوری بـــه
اهمیــــت ســــهم بهــــرهوری در رشــــد
اقتصــادی تاکیــد نمــوده و بیــان داشــت:
با توجه به منـابع کشـور ،بهـرهوری بـرای
کشــور یــک انتخــاب نیســت بلکــه یــک
ضــرورت مبــرز و نــافع اســت .همچنــین
وی بـــر جایگـــاه کمیتـــه بهـــرهوری در
اســـتان در راســـتای ارتقـــاء برنامـــههای
بهرهوری تاکیـد نمـود و تصـریح کـرد :تـا
زمــانی کــه برنامــههای اســتانها توســط
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کمیتـه بهـرهوری اسـتان تأییـد و تصـریح
نشــود از نظــر مقــنن بــه عنــوان برنامــه
محسوب نمیشود.
در پایــان ایــن جلســه ،دکتــر مرتضــوی
اســـتاندار اصـــفهان و رئـــیس شـــورای
راهبــری توســعه مــدیریت اســتان ،ضــمن
تبریـــک ایـــام اهلل دهـــه مبـــارک فجـــر،
حضور دکتـر پیشـوایی و هیـأت همـراه را
خیـــر مقـــدم گفـــت و اظهـــار داشـــت:
بهــرهوری ی ـک ضــرورت انکــار ناپــذیر در
رشــد اقتصــادی کشــور اســت و خواســتار
ارائــه اختیــار و آزادی عمــل بیشــتر بــه
اســـتان در تعیـــین اولویتهـــا جهـــت
دســتیابی بــه اهــداف بهــرهوری گردیــد.
وی تصـــریح کـــرد :مســـئولین اداری و
اجرایــــی اســــتان مکلفنــــد کــــارکرد
دســتگاههای خــود را در راســتای ارتقــای
بهرهوری محقق و به پیش برند.

بررسی عوامل فرونشست زمین در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان

صرفهجویی هدفمند در صنایع و بهرهمندی از شیوههای نوین
استفاده از آبهای در گردش را از مهمترین عوامل کنترل
فرونشست بیان نمود.
پس از آن مصوبات کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری،
شهری ،آمایش سرزمین و محیطزیست که بالغ بر  539طرح و
پروژه میباشد و مستندات آن قبال به انضمام دعوتنامه برای کلیه
اعضای شورا ارسال شده بود ،مطرح و اعضاء نیز دیدگاهها و نظرات
خود را نسبت به بندهایی از آن بیان نمودند.
در ادامه این نشست مهندس ناطقی معاون هماهنگی برنامه و
بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،به بیان اعتبارات
موضوع بند (ز) تبصره ( )9قانون بودجه سال  1022و پروژههای
پیشنهادی راه و شهرسازی و بنیاد مسکن پرداخت .در پایان
جلسه نیز آقای لعلی معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان گزارشی از طرح آمارگیری از کارگاههای
صنعتی در استان ارائه نموده و با بیان اینکه به منظور ارزیابی و
تحقق اهداف بخش صنعت در برنامههای توسعه ،در اختیار
داشتن آمار و اعداد دقیق و بهنگام از این بخش امری بسیار
حیاتی میباشد ،خواهان همکاری هر چه بیشتر کارگاههای
صنعتی استان در اجرای این طرحها شد.

دویست و چهاردهمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان
روز شنبه نهم بهمن به ریاست استاندار اصفهان در سالن
اجتماعات استانداری برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
اصفهان ،در ابتدای این جلسه پس از تالوت آیاتی چند از کالم
اهلل مجید و خیر مقدم توسط دکتر قاسمی سرپرست سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان و دبیر شورا ،مهندس شیشهفروش
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ضمن تبیین عوامل مهم و
تأثیرگذار در فرونشست زمین در اصفهان ،به مهمترین عوامل
فرونشست شامل برداشت بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی و
تخلیه آب از مخازن آب زیرزمینی (آبخوان) اشاره کرد .وی با
بیان اینکه در حال حاضر  06دشت از مجموع  35محدوده
مطالعاتی استان در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارد ،پیگیری
پایش مستمر وضعیت آبخوانهای سطح استان و هماهنگی در
جانمایی و نصب  06دستگاه  GPSدر مناطق تعیین شده و
اولویتدار و همچنین اجرای پروژههای مرتبط با طرح احیاء و
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و پیگیری تأمین اعتبارات
مرتبط با اجرای طرحهای تعادلبخشی منابع آب در استان را از
مهمترین اقدامات انجام شده در این خصوص دانست.
در ادامه این نشست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و رئیس
شورای برنامهریزی و توسعه استان با بیان اینکه برای کنترل
فرونشست زمین ،باید از برداشتهای غیر مجاز جلوگیری کرد،
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تأکید سرپرست سازمان بر ضرورت اجرایی شدن سند آمایش استان

دکتر قاسمی روز دوشنبه  19بهمن با
میزبانی خبرگزاری ایمنا از مجتمع
مطبوعاتی اصفهان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان اصفهان ،دکتر
قاسمی سرپرست سازمان روز دوشنبه 19
بهمن  1022در بازدید از مجتمع
فرهنگی-مطبوعاتی به میزبانی خبرگزاری
ایمنا با بیان اینکه نقش مطبوعات و
رسانهها در ایجاد حس مطالبهگری و
آگاهی بسیار پر رنگ و تاثیر گذار
میباشد ،به ارتباط خوب سازمان با همه
رسانهها اشاره کرد و افزود :با تاکید
همیشگی حوزه ریاست و تالش واحد
روابط عمومی در امر اطالعرسانی و ایجاد
بستری مناسب بین مدیران و کارشناسان
با مطبوعات و لطف خداوند امروز در
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
اجرایی کردن موارد و نکات اشاره شده
در سند آمایش استان.

اصفهان به سطح قابل قبولی از تعامل با
مطبوعات رسیدهایم.
در پایان این بازدید و به درخواست
خبرگزاری ایمنا ،سرپرست سازمان در
یک مصاحبه خبری شرکت و به سواالت
خبرنگاران پاسخ داد.
دکتر قاسمی در پاسخ به سوالی در ارتباط
با نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان در شناسایی و رفع مشکالت اظهار
داشت :به همت کارشناسان سازمان،
مطالعهای به نام طرح آیندهنگاری توسعه
استان انجام شده که در این طرح
متغیرهای کلیدی استان شناسایی و در
راستای کنترل یا رفع کامل آنها سند
آمایش استان تهیه گردید که با توجه به
شرایط کنونی و تاکید مقام معظم رهبری
و ریاست محترم جمهوری مبنی بر
اجرایی شدن سند آمایش امیدوار به
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برطرف شدن برخی از مشکالت استان در
دراز مدت هستیم.
وی افزود :در حال حاضر تعدادی از
کارشناسان این سازمان جهت اعمال و
تطبیق پروژه های استان در چهارچوب
قوانین و دستورالعملهای سند آمایش
استان تالش میکنند که انتظار میرود با
توجه به اهمیت و ضرورت اجرایی شدن
سند آمایش در تمام دستگاههای دولتی،
هردستگاه با استفاده از نیروهای آموزش
دیده خود در اجرایی شدن سند امایش
نقش خود را ایفا کند.
سرپرست سازمان خاطرنشان کرد:
مشکالتی که در استان اکنون درگیر آن
هستیم در یک روز و یک سال به وجود
نیامده و به یقین در زمان کوتاهی قابل
رفع نخواهد بود مگر با همت تمام
دستگاهها و داشتن تعهد نسبت به

برگزاری جلسه کمیته توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی استان

نشست کمیته توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی استان روز پنجشنبه  01بهمن تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان ،کمیته توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی  52کارکن
و بیشتر که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در استان سرایت میکند به استناد مفاد جزء  3بند ب ماده  0قانون برنامه ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،روز پنجشنبه  01بهمن با حضور سرپرست سازمان ،معاون هماهنگی برنامه و
بودجه ،مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ،مدیر کل امور مالیاتی استان و فرمانداران شهرستانهای تحت تاثیر آلودگی تشکیل
گردید.
در این جلسه بر اساس دستورالعمل ابالغی سازمان حفاظت محیط زیست ،تعداد  10واحد بزرگ تولیدی و شهرستانهای تحت تأثیر و
سهم هر شهرستان از عوارض وصول شده با توجه به سیاستهای ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور توسط اداره کل محیط زیست
استان مشخص و مقررگردید فرمانداران ذیربط نقطه نظرات مربوط را ظرف ده روز جهت نهایی شدن ضرایب به اداره کل محیط زیست
استان اعالم نمایند.
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