رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ادﻋﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ
 ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی در  ۶ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ  ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل
از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻣﯿﺪﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺼﻞ
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۹۵
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری روﺷﯽ ﻏﻠﻂ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ
اﻋﻼم ﮐﻨﻢ آﻣﺎر درﺳﺖ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺮ
ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۹۵ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﯾﮑﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺮ
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
ﭘﺎرﺳﺎ اﻓﺰود :در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۹۶آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  ۷۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده
و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۹۶اﯾﻦ آﻣﺎر ﺣﺪود  ۷۹۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﻟﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻣﺎر
اﺷﺘﻐﺎل ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی دارد و رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان را ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﺪﻋﻠﯽ
ﭘﺎرﺳﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻓﺰود :درﺻﺪد اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد ،ﭼﻮن آﻣﺎرﻫﺎ و دادهﻫﺎی
رﻗﻮﻣﯽ را ارﮔﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ذﯾﻨﻔﻌﺎن داﺧﻠﯽ و
ﻫﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارﯾﻢ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎرﺳﺎ اﻓﺰود :ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری در آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد .وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
دادهﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺰداده
از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺳﺖ ،آﻣﺎرﻫﺎی رﯾﺰ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .وی اﻓﺰود :ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻠﯽ آﻣﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﺴﯽ را از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری روش درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای
وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﯿﺪﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :وزارت ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را دارد،
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۵ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﯿﻞ:
ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ و ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
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اﺳﺘﺎنﻫﺎ
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ﭘﺎرﺳﺎ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﭼﺮاﮐﻪ
اﮔﺮ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ۴درﺻﺪ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد  ۹۶۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ در ﺳﺎل دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد از  ۴درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
در دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻧﺪارد
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮔﻔﺖ ::ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری
ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﺎر

در

ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺤﺪود

ﺷﺪ،

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺪﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻓﺰود :در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﮑﺎری در
ﮐﺸﻮر ﻋﻮض ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺪارد،
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر در دوﻟﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﺮوع
ﺷﺪ ﺗﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ
در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ آن را اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ ،:اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ را ﻫﻢ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ ﻓﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ در روﺳﺘﺎ و ﺑﻠﻮک در
ﺷﻬﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﺻﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

رﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻼن اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وﺿﻊ اﺷﺘﻐﺎل در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ،ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ از ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی درﺳﺖ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎرﺳﺎ اﻓﺰود :ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮای آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻫﺮ روز وﺿﻊ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری ﺧﻮد را
در آن وارد ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :در روز آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ
 ۴۴ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴۴ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﺷﺘﻐﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻏﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎرش در آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ اﺷﺘﻐﺎل
ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۴ﺳﺎﻋﺖ را در آﻣﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻓﺰود :ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﻣﺴﺎل  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۸۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۵۶ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .از  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۲۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ
ﻫﻢ  ۹،۲درﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از اﯾﻦ ۹،۲
درﺻﺪ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ زﯾﺮ  ۲روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎرﺳﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۲روز
در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻻ
در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺎ روش ﻗﺪﯾﻢ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻔﺎوت
دارد .وی اﻓﺰود :ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻧﭽﺮﺧﺪ ،اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۴۴ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و
آﻣﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻧﺪارد.
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