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   1رانیا یآمار یهااستقرار نظام جامع ثبت

عالی آمار، فازهای شورای 32/4/3232های آماری ایران و احکام مرتبط با آن در جلسه مورخ جامع ثبت پس از تصویب کلیات طرح نظام

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

 سازیریزی و زمینهالعه، برنامهفاز اول: مط 

 های اداری مورد نیازآوری ثبتمعفاز دوم: ج 

 های آماری ایران م جامع ثبتفاز سوم: ایجاد نظا 

 مبنا و بروزرسانی سیستمهای ثبتیفاز چهارم: تولید و انتشار آمار 

و تشکیل منظم جلساتی برای ایجاد هماهنگی،  های آماری ایران مطابق با فازهای فوقسازی نظام جامع ثبتبه منظور پیاده

های نظام جامع ثبتشورای راهبری و کمیته کارشناسی  با طرح، ستاد، های مرتبطراهبری و ارائه راهکارهای فنی به دفاتر و دستگاه

 در سطح مرکز آمار ایران تشکیل شد.  آماری ایران

 ت. اسهای اجرایی مرتبط تشکیل شدهپایه با مشارکت دستگاه های زیر متناظر با چهار ثبتهمچنین برای اجرای طرح، کمیته

 ر عهده دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری است.محوریت این کمیته ب: کمیته ثبت جمعیت 

 محوریت این کمیته بر عهده دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری است.: کمیته ثبت فعالیت 

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

 فتر صنعت، معدن و زیربنایی است.محوریت این کمیته بر عهده د: کمیته ثبت امالک و مستغالت 

 به شرح زیر است: 3231های انجام شده در سال اهم فعالیت

 به شرح زیر آغاز شد ثبت اصلی ایران استارز 4برنامه عملیاتی سال با تعیین چهار سرفصل مرتبط با  اجرای: 

 مطالعات تطبیقی لیتکم -

 های اطالعاتی مرتبطتهیه فهرست فهرست اولیه بانك -

 یاطالعات یهامرتبط با بانك یهااز سامانه دیو بازد ییشناسا -

 هیپا یهاثبت یاطالعات یهابانك لینمونه فا افتیدر -

 های اجراییهای اداری توسط دستگاههای ایجاد و بهبود ثبتپیگیری فعالیت -

 هیثبت پا یاطالعات یهابانك یهالیفا افتیدر -

 های پایه اولیهتهیه ثبت -
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 یاصالح شنهاداتیو ارائه پ هالیفا یبررس -

 هیبه ثبت پا یاطالعات یهااتصال بانک -

 های پایهایجاد ثبت -

  هیپا یهابهنگام سازی و نگهداشت ثبت -

 هیبه ثبت پا یکمک یهااتصال ثبت -

 : هاتیفعال ریسا

  های اجراییرکورد اطالعاتی از دستگاه 0001101110111حدود دریافت 

 های اجراییتی دستگاههای اطالعاهای داده مرتبط با سیستمبررسی فایل پایگاه 

 ای مختلفیکسان سازی منابع داده و تهیه مدل داده 

  های اجرایی و ارائه گزارش به ستاد ایران استارز و سازمان مربوطههای دریافتی از دستگاهآزمایی و ترکیب فایلبررسی، راستی  

 ای ثبت کسب و کار با همکاری برگزاری کارگاه آموزشی منطقهESCAP در پژوهشکده آمار 

 طرح اختصاص شناسه ملّي كسب و كار

بند »و « قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 6ماده »، («0931-0931ساله آمار کشور )برنامه پنج 6ماده  0تبصره »به موجب 

های اجرایی دستگاه ، مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری«قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 41)ب( ماده 

ربط، ضمن تهیه طرح عملیاتی برای اختصاص شناسه ملّی کسب و کار، پایگاه پویای اطالعات آماری مربوط را نیز تشکیل دهد. ذی

در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است ولی به دلیل  0933از سال « طرح اختصاص شناسه ملّی کسب و کار»از این رو 

های اطالعاتی مرتبط با کسب های الزم، وجود برخی نقاط ضعف در فرآیندهای اداری و کامل نبودن پایگاهزیرساخت آماده نبودن

پس از تدوین توسط « طرح اختصاص شناسه ملّی کسب و کار»، 0931های زیادی مواجه شده است. در سال و کار، با فراز و نشیب

عالی آمار در حضور جناب آقای دکتر نوبخت ارائه شد و به تصویب رسید. در ایمرکز آمار ایران، در پنجاه و سومین جلسه شور

های آماری ایران پیگیری شده است. با توجه به قرابت این طرح با ، این طرح در قالب برنامه استقرار نظام جامع ثبت0936سال 

دی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و هایی با معاونت اقتصاهای مرکز ملی پایش کسب و کار کشور، هماهنگیمأموریت

 نامه اختصاص شناسه به مجوزهای مربوط به کسب و کار در دستور کار قرار گرفته است.تدوین آیین

 
 
 

54


