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عالی آمار، شوراي 23/4/1393هاي آماري ایران و احکام مرتبط با آن در جلسه مورخ پس از تصویب کلیات طرح نظام جامع ثبت

 فازهاي اجرایی طرح در مرکز آمار ایران به شرح زیر تهیه و ابالغ شد:

 ؛سازيریزي و زمینهفاز اول: مطالعه، برنامه •

 ؛هاي اداري مورد نیازثبتآوري فاز دوم: جمع •

 وهاي آماري ایران فاز سوم: ایجاد نظام جامع ثبت •

 مبنا و بروزرسانی سیستم.فاز چهارم: تولید و انتشار آمارهاي ثبتی •

هاي آماري ایران مطابق با فازهاي فوق و تشکیل منظم جلساتی براي ایجاد هماهنگی، راهبري و سازي نظام جامع ثبتبه منظور پیاده

 رانهاي آماري اینظام جامع ثبتشوراي راهبري و کمیته کارشناسی  ،هاي مرتبط با طرح، ستادو دستگاهائه راهکارهاي فنی به دفاتر ار

 در سطح مرکز آمار ایران تشکیل شد. 

 است.  شدههاي اجرایی مرتبط تشکیل پایه با مشارکت دستگاه هاي زیر متناظر با چهار ثبتهمچنین براي اجراي طرح، کمیته

 محوریت این کمیته بر عهده دفتر جمعیت نیروي کار و سرشماري است.: کمیته ثبت جمعیت •

 محوریت این کمیته بر عهده دفتر جمعیت نیروي کار و سرشماري است.: کمیته ثبت فعالیت •

 محوریت این کمیته بر عهده دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات است.: کمیته ثبت کسب و کار •

 محوریت این کمیته بر عهده دفتر صنعت، معدن و زیربنایی است.: بت امالك و مستغالتکمیته ث •

 1399هاي چهارگانه در سالهاي کمیتههاي آماري ایران، فعالیتبینی شده براي استقرار نظام جامع ثبتهاي پیشبراساس برنامه

 ها به شرح زیر است:پیگیري شد. بر این اساس خالصه گزارش عملکرد این کمیته

 کمیته ثبت جمعیت:

  ؛کوچنده عشایر خانوارهاي جمعیتی اطالعات آوريجمع سامانه طراحی منظور به عشایري امور سازمان با همکاري •

 و هاي مربوط به آنمطالعه تجربیات ثبت جمعیت کشورها و ارائه گزارش •

 .مبنانیاز ثبت جمعیت همسو با سرشماري ثبتی هاي مکانی موردهاي جمعیتی و دادههاي الزم جهت تأمین دادهریزيهماهنگی و برنامه •

 ه ثبت فعالیت:کمیت

هیئت امه نمبنا پس از ابالغ تصویبهاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن ثبتیهاي مرتبط با ثبت فعالیت در ذیل فعالیتانجام فعالیت •

 و 3/3/1399وزیران در تاریخ 

 مبنا.نیاز آزمایش سرشماري ثبتی هاي جمعیت (آموزش) موردهاي ویژگیهاي الزم جهت تأمین دادهریزيبرنامه •

ستغالت:  کمیته ثبت امالك و م

 ؛نقاط روستایی مغایرت رفع طرح میدانی عملیات پیشرفت از هااستان گزارشات بررسی و دریافت •

 ؛جدید ژئوکدپستی از شرکت پست ج.ا.ادریافت نسخه  •
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 وهاي آماري نظارت بر اتصال ژئوکدپستی به بلوك •

 .مبناو اجراي سرشماري ثبتی توسعه آمار کشور یبرنامه ملها در راستاي تحقق ها و دستگاهتعیین تکالیف سازمان •

سب و کار  کمیته ثبت ک

 ؛.. . و »ایرانیان سالمت بیمه« ،»صمت وزارت بازرگانان و اصناف امور مرکز« اجرایی هايدستگاه چارچوبی اطالعات فایل دریافتمکاتبه و  •

 یلقب از موجود چارچوبی اطالعات پاکسازي منظور به صمت وزارت بازرگانان و اصناف امور مرکز و مالیاتی امور سازمان فایل فنی بررسی •

 بعدي؛ مراحل براي فایل سازيآماده و...  و تکراري موارد کدپستی،

 مواردي کدگذاري نیز و چارچوبی فایل کل در آن اعمال و هاآن به ISIC کدهاي انتساب و مالیاتی امور سازمان از یکتا کدهاي دریافت •

 ؛است نشده کدگذاري روش این با که

 و بررسی فایل در موجود رقمی چهار کدهاي تمامی از هایینمونه انتخاب اساس بر مالیاتی فایل به شده منتسب کدهاي آزماییراستی •

 ؛صحت کدگذاري فایل سازمان مالیاتی

 ؛پاالیش و تلفیق فایل سازمان امور مالیاتی و مرکز امور اصناف •

 ؛به آن ISIC4پاالیش و بررسی فایل اتاق اصناف ایران و انتساب کد  •

 ؛پاالیش و بررسی فایل شرکت پست •

 ؛هاآن به ISIC کدهاي انتسابدریافت و پاالیش فایل جدید شرکت پست جمهوري اسالمی ایران و  •

  ؛هاآن به ISIC کدهاي انتسابدریافت و پاالیش فایل جدید سازمان امور مالیاتی و  •

 و تلفیق فایل اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی و شرکت پست جمهوري اسالمی •

  .کسب و کار 63تحت ماده تجهیز اطالعات  •

 اطالعات جمعیتی عشایر کوچنده

خانوارهاي عشایر کوچنده یکی از تولیدکنندگان اصلی محصوالت دامی هستند. از آنجا که سهم قابل توجهی از گوشت قرمز کشور 

 واردات و صادرات گوشت قرمزروز و با کیفیت براي سیاستگذاري در امر تولید و توسط این جامعه تولید می شود، داشتن اطالعات به

با  1387و  1377، 1366هاي مهم است. به منظور شناسایی خانوارهاي عشایر کوچنده و تأمین نیازهاي آماري، سه سرشماري در سال

آوري اطالعات از اقتصادي عشایر کوچنده کشور اجرا و نتایج آن منتشر شده است. با تغییر روش جمع _عنوان سرشماري اجتماعی

از سازمان امور عشایر  ایران درخواست شد  1397تی به مدرن، سرشماري عشایر کوچنده نیز دستخوش تغییراتی شد. در سال سنّ

اي به منظور ثبت اطالعات خانوارهاي عشایري طراحی نماید. این سازمان با هدایت مرکز آمار ایران اولین سامانه ثبت اطالعات سامانه

 1398ها تا خرداد آوري و ریزدادهطراحی و ثبت اطالعات خانوارهاي عشایري و جمع 1397در زمستان  خانوارهاي عشایر کوچنده را

در  1398سنجی در بهمن سال ادامه یافت. سازمان امور عشایر اّطالعات خانواري جامعه عشایر کوچنده را به منظور کنترل و صحّت

ها از طریق کدملی به ها و همچنین اتصال آنها از طریق ساختار دادهطی بررسی دادهاختیار مرکز آمار ایران قرار داد. مرکز آمار ایران 
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طی چند را ها آوري شده را بررسی و اشکاالت آنهاي جمعهاي اجرایی موجود در مرکز آمار ایران، ریزدادهپایگاه اطالعاتی دستگاه 14

 517,881مرد و  590,759نفر شامل  1,108,640ه کشور با جمعیت مرحله برطرف نمود. بدین ترتیب ثبت پایه جمعیت عشایر کوچند

 ریزي، رونمایی شد.  ، روز ملی آمار و برنامه1399زن ایجاد و در اول آبان ماه 

 طرح اختصاص شناسه ملّی کسب و کار

، مرکز »فضاي کسب و کارقانون بهبود مستمر  6ماده «، )»1390-1394ساله آمار کشور (برنامه پنج 6ماده  2تبصره «به موجب 

ربط، ضمن تهیه طرح عملیاتی براي اختصاص شناسه ملّی کسب و کار، پایگاه هاي اجرایی ذيآمار ایران مکلف است با همکاري دستگاه

ز در دستور کار مرک 1389از سال » طرح اختصاص شناسه ملّی کسب و کار«رو پویاي اطالعات آماري مربوط را نیز تشکیل دهد. از این

یندهاي اداري و کامل نبودن اهاي الزم، وجود برخی نقاط ضعف در فرآمار ایران قرار گرفته است ولی به دلیل آماده نبودن زیرساخت

طرح اختصاص شناسه ملّی «، 1394هاي زیادي مواجه شده است. در سال هاي اطالعاتی مرتبط با کسب و کار، با فراز و نشیبپایگاه

ئه اعالی آمار در حضور جناب آقاي دکتر نوبخت ارپس از تدوین توسط مرکز آمار ایران، در پنجاه و سومین جلسه شوراي» کسب و کار

هاي آماري ایران پیگیري و با توجه به قرابت ، این طرح در قالب برنامه استقرار نظام جامع ثبت1396شد و به تصویب رسید. در سال 

هایی با معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی به منظور هاي مرکز ملی پایش کسب و کار کشور، هماهنگیاین طرح با مأموریت

با همکاري معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی و  1397محترم دولت انجام شد. در سال  هیئتنامه توسط تدوین تصویب

تدوین و در  "اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهاي کشور"نامه نویس تصویبوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات پیش

 هیئتر نوبخت رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور تصویب در جهت استحضار جناب آقاي دکت 6/4/1397تاریخ 

عالی براي بررسی در دستور کار کمیسیون تخصصی شوراي مذکور مجدداً نویسپیشمحترم دولت ارسال گردید. بنا به صالحدید ایشان، 

عالی آمار به شوراي 28/8/1397مورخ  58سه کمیسیون تخصصی و جل 9/7/1397مورخ  107آمار گرفت و پس از بررسی در جلسه 

ت محترم دولت، ئجهت طرح در هیرا نامه نویس تصویبجناب آقاي دکتر نوبخت پیش 3/10/1397تصویب رسید. در نهایت در تاریخ 

 اقتصاد و پسنویس تصویبنامه مزبور ابتدا به کمیسیون ، بررسی پیش1398براي جناب آقاي دکتر جهانگیري ارسال نمودند. در سال 

دولت محول شد. چهار جلسه کارشناسی کمیسیون امور اجتماعی در این  هیئتاز آن به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک 

 تصویبنامه از سوي کمیته کارشناسی بود.  نویسپیشخصوص برگزار گردید که نتیجه آن اعمال برخی اصالحات در متن 

با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی مورد بازنگري قرار گرفت و تولید و اختصاص  کار و کسب ملی شناسه، مصوبه 1399در سال 

ت محترم وزیران رسید. بر اساس این مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارایی از طریق ئشناسه یکتاي مجوزهاي کسب و کار به تصویب هی

 مجوزهاي کسب و کار شد.ه شناسه یکتاي ئدرگاه ملی مجوزهاي کشور، مجري ارا

 ايو منطقه یمل يهاحساب دیتول یبه عنوان منبع اصل هاي مالیاتیسنجی استفاده از اظهارنامهامکان

ا هاي یکی از آمارهاي رسمی است و مطابق با قانون مرکز آمار ایران، این مرکز موظف به تهیه این حسابهاي ملی و منطقهحساب

هاي مالی ها، صورتاي، هر سال نیاز به منابع آماري زیادي از جمله اطالعات ثبتی دستگاهملی و منطقه هاياست. براي تولید حساب
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هاي تواند به عنوان یک کالن داده، منبع اصلی تهیه حسابهاي آماري است. یکی از بهترین منابعی که میها و اجراي طرحبرخی شرکت

هاي باشد. سازمان امور مالیاتی در حال حاضر با تهیه اظهارنامهقوقی فعال در اقتصاد میاي باشد اطالعات مالی اشخاص حملی و منطقه

صل ها است ولی اگر این اطالعات با حفظ االکترونیکی داراي بهترین اطالعات مالی است. گرچه نیازمند تکمیل و بهبود بیشتر اظهارنامه

 سازي نظام آماري برداشته خواهد شد.بزرگ در راستاي نوینمحرمانگی در اختیار مرکز آمار ایران قرار گیرد گامی 

هاي مالیاتی سال برگـزار شد مقرر گردید چند سؤال به اظهارنامه8/11/1399اي که با سازمان امور مالیاتـی در تاریخ طبق جلسـه

لیاتی در آینده صورت گیرد و همچنن مقرر هاي ماها بر اساس اظهارنامهافزوده رشته فعالیتبه بعد اضافه گردد تا محاسبه ارزش 1400

) در اختیار این ISICبندي شده رشته فعالیتی (شد سازمان امور مالیاتی اقالم و اطالعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را به صورت طبقه

هاي ملی ري مختص حسابهاي آمارگیهاي طرحمرکز قرار دهد. بزرگترین دستاوردي که این راه براي نظام آماري دارد کاهش هزینه

 .است

 سازي و آمار ثبتی و رسمیطراحی سامانه استخراج ارزش افزوده فعالیت اقتصادي اصناف کشور با محوریت نوین

هاي کارگاهی مطرح بوده، نحوه تعامل پرسشگر ان در طرحیآوري اطالعات آماري از پاسخگویکی از مشکالتی که همواره براي جمع

سفانه هر سال این تعامل و اعتماد رو به کاهش است و باید راه حل جدیدي شود. متأهایی است که ارائه میدهبه داو پاسخگو و اعتماد 

هاي آوري اطالعات پیشنهاد داد. این طرح بر آن است تا روش جدید براي این مشکالت پیدا کند. در این طرح پس از بررسیبراي جمع

اس آن اي است تا بر اسهاي اجرایی، به دنبال سامانهتجربیات کارشناسی مرکز آمار ایران و دستگاه اي و نیزمیدانی و مطالعات کتابخانه

هاي مهم اقتصادي آوري این اطالعات، شاخصها با مراجعه به آن، اطالعات مربوط به گردش مالی خود تکمیل نمایند و با جمعکارگاه

شود هاي مهم اقتصادي اصناف کشور به کار گرفته میتدا براي محاسبه شاخصبه اهاي قابل محاسبه است. این سامانبر اساس فعالیت

ها نیز عملی شود. پس از مطالعات و تجربیات کارشناسی مرکز آمار ایران و اتاق اصناف کشور، چارت توان براي سایر بخشو سپس می

احی مدل شود. طراصناف کشور بررسی و ساماندهی میمربوط به  ISICشود، سپس کدهاي آوري اطالعات تهیه میتفصیلی نحوه جمع

افزوده بخش محاسبه متغیرهاي اساسی از جمله ارزش یند کار از دیگر مراحل کار است همچنین روشمفهومی براي مشخص شدن فرا

اي مرتبط با ها شبکهافزارها و زیرساختشود. براي این منظور روش طراحی سامانه، نرماصناف و نهادهاي دیگر کشور نیز بررسی می

شود و در پایان به صورت آزمایشی، طرح در چند کد اجرا خواهد شد تا بر اساس آن بتوان یک سامانه یند استخراج مشخص میافر

   ن اقتصادي تدوین شود.آوري اطالعات براي فعاالآوري اطالعات طراحی کرد و در پایان راهنماي جمعجامع براي جمع

 و توسعه تحقیق تیفعال يدارا يهااطالعات کارگاه يسامانه تحت وب براي گردآور یطـراح

و وب و  یتلفن يریو رودررو تا آمارگ يکاغذ يهاکرده است. از روش دایپ يادیآمار از گذشته تا کنون توسعه ز دیتول يهاروش

طرح و کاهش سرعت  ياجرا يباال يهانهیهز ،يه خوداظهارب توانیاست که از آن جمله م یو اشکاالت بیمعا يدارا یسنت يها.... روش

اسب من یعدم کنترل فن انه،یبروز خطا در انتقال اطالعات به پرسشنامه و از آنجا به را ج،یبه استخراج نتا اتاطالع يآوراز مرحله جمع

اد تعامل و اعتم نیسفانه هر ساله اأارائه شده که مت يهابر صحت اطالعات اظهار شده، نحوه تعامل پرسشگر و پاسخگو و اعتماد به داده
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 يآورکه در جمع یو مشکالت 19-کووید روسیو وعیمانند ش ياقتصاد -یها و حوادث اجتماعبحران نیرو به کاهش است و همچن

 شود. شنهادیپ يریآمارگ يبرا دیجد یتا روش شودیوجود دارد، سبب م میمراجعه مستق قیاطالعات از طر

 يدارا يهاشده تا کارگاه شنهادیپ ياسامانه ،یکارشناس اتیتجرب زیو ن ياو مطالعات کتابخانه یدانیم يهایطرح پس از بررس نیا در

بر حسب نوع آن، مشخصات محققان و کارکنان مرتبط با  یقاتیتحق يهاپروژه یو توسعه، اطالعات مربوط به گردش مال قیتحق تیفعال

ه ها قابل محاسبکارگاه تیو توسعه، بر اساس فعال قیمهم تحق يهااطالعات، شاخص نیا يآورو با جمع ندینما لیکمخود را ت يهاپروژه

 باشد.

ج در ایاطالعات، امکان انتخاب و  یکیو الکترون يکاغذ ریغ يآورجمع تیبه قابل توانیسامانه م نیا یطراح يهاتیها و مزیژگیو از

 کیمهم از جمله تعداد محقق به تفک يرهایپاسخگو، محاسبه متغ يبرا ISICو کد  یمانند کدپست يدیکل يرهایمتغ یخودکار برخ

 ازیجداول متقاطع مورد ن جادیو ا يریپروژه، امکان انواع گزارش گ کیبه تفک نهیها و هزنوع پروژه ،یلیجنس، مدرك و گروه تحص

 یسنجصحت يبرا یکنترل يابزارها هیها به واسطه تعبدقت باال در اطالعات اخذ شده از کارگاه از،یآمار مورد ن هیدر ته عیکاربران، تسر

 ) و ... اشاره کرد. یکشور (از لحاظ کم يهاکارگاه شتریپوشش ب ،روز نگه داشتن اطالعاتبرخط اطالعات، به

محاسبه متغیرهاي اساسی از  شده و روش یاطالعات طراح يآورنحوه جمع یلیچارت تفص ،یکارشناس اتیاز مطالعات و تجرب پس

منابع  و ياهیو سرما يجار نهی)، هزياو توسعه يکاربرد ،يادینوع پروژه (بن کیبه تفک یقاتیتحق نهیوقت، هزجمله تعداد محقق تمام

با  مرتبط ياشبکه هارساختیافزارها و زطراحی سامانه، نرم نیقابل محاسبه خواهد بود، همچن فرایند کیپروژه در قالب  نهیهز نیتأم

ان است کیطرح ابتدا در سطح  يبرا ،یشیبه صورت آزما انیبه صورت کامل مشخص شده است و در پا زییند استخراج مشخص نافر

ر کرد و ب ییانه را شناساتا بر اساس آن بتوان نقاط قوت و ضعف سام شدخواهد  یاتیاجرا خواهد شد و سپس در سطح کل کشور عمل

 يآورجمع يراهنما انیارائه شود. در پا يطرح آمار کی جیاطالعات و استخراج نتا يآورجمع يسامانه جامع برا کی فرایند نیاساس ا

 .شودیم نیکشور تدو یاطالعات براي جامعه علم
  


