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

 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•

 هاي 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، سازي نظام جامع ثبتبه منظور پیاده

هاي نظام جامع ثبتشوراي راهبري و کمیته کارشناسی  ،هاي مرتبط با طرح، ستادو دستگاهراهبري و ارائه راهکارهاي فنی به دفاتر 

 در سطح مرکز آمار ایران تشکیل شد.  آماري ایران

 ست. ا هاي اجرایی مرتبط تشکیل شدهپایه با مشارکت دستگاه هاي زیر متناظر با چهار ثبتتهاي طرح، کمیّهمچنین براي اجر

 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.: کمیته ثبت امالك و مستغالت•

 1398هاي چهارگانه در سال هاي 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:-

ا در مبن-هاي مرتبط با اجراي اولین سرشماري عمومی نفوس و مسکن ثبتیتریزي و شروع فعالیّ مطالعه، برنامه

 1405ایران در سال 

هاي اجرایی مرتبطها از دستگاهدادهدریافت و بررسی ریزهاي مرتبط با ادامه فعالیت 

 ه ثبت فعالیت:کمیت-

بنديبرنامه عملیاتی مصوب کمیته مطابق زمان ادامه 

هاي اجرایی مرتبطها از دستگاههاي مرتبط با دریافت و بررسی ریز دادهادامه فعالیت 

 کمیته ثبت امالك و مستغالت:-

هاي مرتبط با آن استقرار ثبت امالك و مستغالت و آغاز فعالیت تهیه سناریوي اصلی 

تعریف پروژه اتصال کدپستی به آدرس آماري 

تعریف پروژه بهبود پوشش ثبت امالك و مستغالت 
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هاي اجرایی مرتبطها از دستگاههاي مرتبط با دریافت و بررسی ریز دادهادامه فعالیت  

 کمیته ثبت کسب و کار-

ّهاي تخصصی دولتنامه شناسه یکتاي کسب و کار در کمیسونهاي مرتبط با تدوین آیینتادامه فعالی 

 شرکت در جلسه کمیسون اقتصاد

 شرکت در چهار جلسه کارشناسی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

خذ ها براي اا دستگاههاي اجرایی مرتبط مکاتبه بها از دستگاهدادههاي مرتبط با دریافت و بررسی ریزادامه فعالیت

 هاي ارسالی شامل:داده و اطالعات هویتی و بررسی ریزدادهریز

 سازمان تامین اجتماعی

 و جوانان وزارت ورزش

 و پرورش وزارت آموزش

 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 امور مالیاتی سازمان

 درمان و آموزش پزشکی بهداشت وزارت

 تحقیقات و فناوري علوم وزارت

 جمهوري اسالمی ایران پست شرکت

 ، گردشگري و صنایع دستیمیراث فرهنگی وزارت

 جهاد کشاورزي وزارت

 یدامپزشک سازمان

 مرکزي بانک

 بهزیستی سازمان

 مرکزي بیمه

 کشور وزارت

 ف (وزارت صنعت )مرکز امور اصنا

 نیرو وزارت

 و اوراق بهادار بورس سازمان

 جمهوري اسالمی ایران گمرك

 ناجا یعموم اماکناداره نظارت بر 
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 هییقضا قوه

 ، معدن وتجارتصنعت وزارت

 کشور يو حرفه ا یفن سازمان

 ثبت اسناد و امالك کشور سازمان

 ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن

 

 طرح اختصاص شناسه ملّی کسب و کار

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

هاي اجرایی ، مرکز آمار ایران مکلف است با همکاري دستگاه»قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 54(ب) ماده 

ي اختصاص شناسه ملّی کسب و کار، پایگاه پویاي اطالعات آماري مربوط را نیز تشکیل دهد. ربط، ضمن تهیه طرح عملیاتی براذي

در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است ولی به دلیل  1389از سال » طرح اختصاص شناسه ملّی کسب و کار«از این رو 

هاي اطالعاتی مرتبط با کسب اداري و کامل نبودن پایگاههاي الزم، وجود برخی نقاط ضعف در فرآیندهاي آماده نبودن زیرساخت

پس از تدوین توسط » طرح اختصاص شناسه ملّی کسب و کار«، 1394هاي زیادي مواجه شده است. در سال و کار، با فراز و نشیب

و به تصویب رسید. در عالی آمار در حضور جناب آقاي دکتر نوبخت ارائه شد مرکز آمار ایران، در پنجاه و سومین جلسه شوراي

هاي هاي آماري ایران پیگیري و  با توجه به قرابت این طرح با مأموریت، این طرح در قالب برنامه استقرار نظام جامع ثبت1396سال 

نامه هایی با معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی به منظور تدوین تصویبمرکز ملی پایش کسب و کار کشور، هماهنگی

با همکاري معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت ارتباطات  1397توسط هیات محترم دولت انجام شد. در سال 

 6/4/97تدوین و در تاریخ  "اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهاي کشور"نامه نویس تصویبو فناوري اطالعات پیش

رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور تصویب در هیات محترم دولت جهت استحضار جناب آقاي دکتر نوبخت 

ارسال گردید. بنا به صالحدید ایشان، پیشنویس مذکور مجددا براي بررسی در دستور کار کمیسیون تخصصی شوراي عالی آمار 

شوراي عالی آمار به تصویب  28/8/97مورخ  58کمیسیون تخصصی و جلسه  9/7/97مورخ  107گرفت و پس از بررسی در جلسه 

جهت طرح در هیات محترم دولت، براي را نامه نویس تصویبجناب آقاي دکتر نوبخت پیش 3/10/97رسید. در نهایت در تاریخ 

نامه و مستندات مرتبط، در سامانه تصمیم بارگذاري و جناب آقاي دکتر جهانگیري ارسال نمودند. همزمان نیز پیشنویس تصویب

نویس تصویبنامه مزبور ابتدا به کمیسیون اقتصاد و پس از آن به کمیسیون امور ، بررسی پیش1398در سال  ثبت رسید.به 

اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت محول شد. چهار جلسه کارشناسی کمیسیون امور اجتماعی در این خصوص برگزار گردید 

 ویس تصویبنامه از سوي کمیته کارشناسی بود.که نتیجه آن اعمال برخی اصالحات در متن پیشن
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