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 وظايف مرتبط با نظام آماري

روابعط درونعي و     نظعام،   هاي هر يك از ا زاي وظايف و فعاليت  هاي آماري، ها و نهادهاي دريير در فعاليت دستگاه  نظام آماري مج وعه

متشعكد  ساختار مديريتي نظام آماري . ييرد قوانيم و مقررات حاك  بر وظايف و روابط مزبور را در بر مي  اصول،  با يكديگر، آنهابيروني 

و « آمعار  ععالي  تخصصعي شعوراي   ك يسعيون »، «مركز آمعار ايعران  »، «آمار عالي شوراي» ،«دولت هيئت»  ،«مجلس شوراي اسالمي»از 

ناشعي از آن اسعت كعه     انيرا آمارملي وزيران در نظام  هيئتي مجلس شوراي اسالمي و دلسفه و وف .است «هاي آمار بخشي ك يته»

هاي آمعاري   ييري و تصويب قوانيم و مقررات ناظر بر فعاليت العاده، با تص ي  مشاركت ايم دو نهاد در صورت لزوم و موارد خاص و فوق

، هاي آماري هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت افزايش مشاركت بخشه چنيم به منظور . بيني شده باشد پيش انيرا آمارملي  در نظام

در تعاريخ   محتعرم وزيعران   هيئتو محور چهارم از برنامه تحول در نظام اداري كشور، آمار كشور  ملّيهاي برنامه  سياست در چارچوب

تشعخيص صعالحيت    وظيفعه را تصويب ن عود و  هع  -28196ت /22896به ش اره  نامه تشخيص صالحيت مشاوران آييم 29/1/4989

وظعايف  انجام  مركز آمار ايران در زمينه يزارش اه  اقدامات .وايذار كردمركز آمار ايران ه ب مشاوران آماري اع  از حقيقي و حقوقي را

 :ه شرح زير استبو تشخيص صالحيت مشاوران آماري  مرتلط با نظام آماري

 عال  آمار دبيرخانه شوراي 
 .عالي آمار را مركز آمار ايعران بعر عهعده دارد    ، وظيفه دبيرخانه شوراي«عالي آمار نامه ا رايي دبيرخانه شوراي آييم»اساس ماده يك بر 

 :اقداماتي به شرح ذيد انجام شده است 4931عالي آمار در سال  ايم مركز به منظور انجام وظيفه دبيرخانه شوراي

 ربط؛ هاي نظارتي ذي شوراي اسالمي، ديوان محاسلات كشور و دستگاهاي به مجلس  هاي دوره ارائه يزارش 

 ؛انيرا آمارملي هاي ا رايي كشور در خصوص نظام  مشاوره و پاسخگويي به دستگاه 

 تهيه و ارسعال صورتجلسعات و پيگيعري مصعوبات     و عالي آمار و ك يسيون تخصصي شورا   لسات شورايبريزاري  انجام مقدمات

 .شورا

 عال  آمار  شوراي 
 

 

 

 

تأميم نيازهعاي آمعاري    هاي آماري در زمينه فعاليت كننده   اهنگتريم مر   سياستگذاري و ه عنوان مه   عالي آمار به شورايوظايف 

مركعز آمعار ايعران     4919توليد آمارهاي ا ت اعي، اقتصادي و فرهنگي در قانون مصوب  هاي يسترده  كشور و رف  مشكالت و نارسايي

 _م لسات پنجاه و دوم و پنجاه و سعو  _ لسه  دو ،4931در سال  ايم شورا به منظور انجام وظايف خود. است تأكيد قرار يرفتهمورد 

 :كه اه  مصوبات آن علارتند ازد كربريزار 
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 و با تو ه به ايم كه ا راي طرح مذكور ععالوه بعر ابععاد آمعاري      شدتصويب  «اختصاص شناسه يكتاي كسب و كار» كليات طرح

، مقرر شد مفاد زير در قالب يك مصوبه بعراي تصعويب بعه    تر بيشهاي  اداري نيز هست، به منظور ه اهنگي داراي ابعاد حقوقي و

 :دولت پيشنهاد شود هيئت

 هعاي اطالععاتي و    سعازي پايگعاه   اتصال و يكپارچعه ندهي فضاي كسب و كار كشور، ساما به منظور ايجاد بستر مناسب براي

هعا،   ايي موظفند در ه ه اسعناد، فعرم  رهاي ا  هاي آماري ايران در حوزه كسب و كار، ت ام دستگاه استقرار نظام  ام  ثلت

هاي  شناسه كسب و كار را درج و بر ا يم اساس، اطالعات پايگاه  هاي صادره، اوراق مالي، قلوض و نظاير آن، مجوزها، پروانه

 . اطالعاتي خود را ويرايش و بروز ن ايند

       ،صعدور    انجام فرايندهاي اداري مرتلط با كسب و كار از قليد صدور يا  ت ديعد مجعوز، اعطعاي تسعهيالت، ارائعه خعدمات

بط، منوط به ارائعه شناسعه كسعب و كعار توسعط متقاضعي       ر هاي ا رايي ذي ها و موارد مشابه از سوي دستگاه صورتحساب

 .خواهد بود

  وزارت تععاون، كعار و رفعاه      ه كاري وزارت امور اقتصعادي و دارايعي، وزارت صعنعت، مععدن و تجعارت،     با مركز آمار ايران

بعوط را حعداكثر   نامعه ا رايعي مر   ا ت اعي، وزارت ارتلاطات و فناوري اطالعات و سازمان ثلت اسناد و امالك كشور، آيعيم 

 . دولت، ارائه كند هيئتظرف مدت سه ماه براي تصويب در 

 ،اندازي سامانه شناسه كسعب و كعار، بسعتر الزم را     ض م راه مركز آمار ايران با ه كاري وزارت ارتلاطات و فناوري اطالعات

 . دهاي ا رايي، فراه  كن هاي اطالعات مربوط به كسب و كار در دستگاه براي اتصال پايگاه

 خعود را بعه سعامانه    هاي اطالعاتي مربوط به كسعب و كعار    هاي اتصال پايگاه هاي ا رايي كشور موظفند زمينه ت ام دستگاه

 . شناسه كسب و كار، فراه  كنند

 هاي ا رايي موظفند براي ا رايي شدن ايم مصوبه، در صورت لزوم، اعتلار مورد نيعاز را در بود عه سعنواتي خعود،      دستگاه

ي هعا  ريزي كشور نيز مكلف است اعتلار مورد نظر را در بود عه سعاالنه دسعتگاه    سازمان مديريت و برنامه. كنند بيني پيش

 . ، منظور كندا رايي

 مركز آمار ايعران مر ع    »، توسعه   هوري اسالمي ايران پنج ساله  پنجقانون برنامه  11ماده بند الف  با تو ه به اينكه بر اساس

براي پرهيز   :با حداكثر رأي اعضاي حاضر در  لسه مصوب شدرو  از ايم؛ «انتشار آمارهاي رس ي كشور استرس ي تهيه، اعالم و 

 پعس از  رانيع ا مركعز آمعار  . نعد ارائعه ده  ايعران  را بعه مركعز آمعار    يرسع   آمارهاي ا رايي، هاي از دويانگي در اعالم آمار، دستگاه

 .ن ايد مي اقدام آن انتشار هب نسلت ها كارشناسي و با ه كاري دستگاههاي  بررسي

 بعه ه عيم منظعور    . فقط توسط مركزآمارايران اعالم و انتشعار يابعد   «4931 نرخ تورم براي خردادماه »در راستاي ا راي بند فوق

 .دپذير صورت مركزي بانك و ايران آمار مركز بيمنشست كارشناسي 

 باشعند و درصعورت     اطالععات فععال   در توليد آمعار و   با ت ام توان كارشناسي خود يخصوصا  بانك مركز ييا را هاي دستگاه ريسا

 رس ي، انتشار براي و شود داده پاسخ غيررس ي صورت به ، ال للي ها يا مجام  بيم استعالم و درخواست آمار توسط ساير دستگاه
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 ، تنها به آمارتوسعه   هوري اسالمي ايران  پنج  قانون برنامه 11ها در خصوص ماده  مجام  وسازمان ميبه ا رساني اطالع ض م

 .دنيشده توسط مركز آمار ايران استناد ن ا منتشر

 تري بريزار شود در هر فصد تعداد  لسات بيش، ر صورت لزومد. 

 عال  آمار كميسيون تخصص  شوراي 
عالي  به عنوان بازوي كارشناسي و مشورتي شوراي، ك يسيون تخصصي، «عالي آمار نامه ا رايي دبيرخانه شوراي آييم» 8ماده  بر اساس

بخشعي و   هعاي آمعار   هعاي آمعاري كشعور كعه از سعوي ك يتعه       هاي مربوط به فعاليعت  ها و طرح منظور بررسي تخصصي برنامه به آمار، 

ن عوده اسعت،    لسعه بريعزار    چهعار كعه   عالوه بعر ايعم   4931ايم ك يسيون در سال  .شود ميشود، تشكيد  عالي آمار ار اع مي شوراي

 .اند هاي كارشناسي  لساتي را به قرار ذيد داشته كاريروه

 و عالي آمار هاي ا رايي در تركيب شوراي بريزاري چهار  لسه كاريروه تخصصي ملني بر تقاضاي تعدادي از دستگاه 

 ايران يهاي آمار نظام  ام  ثلتطرح »ربط در مورد  هاي ا رايي ذي بريزاري هفت  لسه كاريروه تخصصي متشكد از تعدادي از دستگاه». 

 هاي آمار بخش  ميتهك 
هعاي آمعار    ك يتعه  .انعد  دستگاه ا رايي كشور تشكيد شعده  26 هاي آماري در منظور سازماندهي فعاليت به نيز بخشي  هاي آمار ك يته

تحقيقعات    علوم،»ك يته آمارهاي  مركز آمار ايران ومستقر در «   عيت»آمارهاي   ك يته . لسه بريزار ن ودند 21بخشي در مج وع 

 .اند داشته يتر بيشفعاليت مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري « و فناوري

  ها و كارشناسان مشاور آماري صالحيت شركتتعيين 
هاي مشعاور بخش خصوصي در يروه خدمات آماري بر اسعاس آييعم نعامه تشخيعص صالحيعت  تشخيعص صعالحيعت شركعت

خدمات صدور  4931در سال  .شود انجام ميت محترم وزيران ئمصوب هي 29/1/4989مورخ  28196/ت/228961به ش اره مشاوران 

انجام به شرح ذيد معدن و زيربنايي  ،اقتصاد، كشاورزي، ا ت اعي خانوار و صنعت يتخصصچهار زمينه  در آماري يواهينامه فعاليت

 :استشده 

 و سه كارشناس آماري؛شركت  42  ديد واهينامهصدور ي 

  ؛شركت آماري 84ت ديد اعتلار يواهينامه فعاليت 

  ؛فعاليت آماري يواهينامهشركت آماري متقاضي دريافت  42بازديد از 

  حقيقي و اعالم موارد نقص مدارك ارسالي؛مكاتله با اشخاص 

 ها و اشخاص حقيقي و ييد استعالم يواهينامه شركتبراي تأ... و  هاي ا رايي مكاتله با دستگاه 

 مشاوره تلفني به متقاضيان حقيقي و حقوقي دريافت يواهينامه فعاليت آماري.  

 .اند دريافت كردهيواهينامه فعاليت آماري در سطح كشور  شركت آماري 422در مج وع بيش از در حال حاضر، 


