
 

 پيشگفتار
المللي ناشي از يكسان نبـودن تعـاريف و مفـاهيم و            هاي آماري در سطح ملي و بين        ها و گزارش    هاي موجود در نتايج طرح      بخش مهمي از تفاوت   

 پـذيري آمارهـا،      جمـع   پـذيري و    اين موضوع موجب بروز مشكالت متعددي مانند عدم مقايسه        . هاي مورد استفاده در توليد آمار است        بندي  طبقه
هـاي    رو، سـازمان    از ايـن  . شود  هاي زماني، اتالف منابع مالي و انساني و در نهايت كاهش اعتماد عمومي نسبت به آمار منتشره مي                   وقفه در سري  

هـا را بـه كـشورهاي عـضو      هاي مشخصي را تهيه و اسـتفاده از آن          بندي  هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، طبقه        المللي براي پديده    بين
هاي زمـاني مشخـصي ضـمن         ها در بازه    بندي  المللي، طبقه   اي و بين    از طرفي با توجه به رشد روز افزون فناوري، تحوالت منطقه          . اند  يه نموده توص

ي هـا  المللي رشته فعاليـت  بندي استاندارد بين طبقه. شود  ميارائهها  هاي قبلي، مورد بازنگري قرار گرفته و نسخه جديد آن حفظ ارتباط با نسخه 
 .المللي است هاي استاندارد بين بندي  يكي از اين طبقهISIC1اقتصادي 

به عهده ايـن مركـز      » هاي آماري   بندي  تعيين مفاهيم، معيارها و طبقه      تهيه تعاريف،    «  مركز آمار ايران،   تأسيس قانون   3از ماده   » و«در بند   
هـا،    هاي وابسته به دولت را ملزم به تبعيت از تعاريف، مفـاهيم، روش             شركت دولتي و    مؤسساتها،     همان قانون؛ وزارتخانه   8گذاشته شده و ماده     

 .هاي مركز آمار ايران نموده است بندي معيارها و طبقه
 اجـراي  همچنـين و  ISIC,Rev.3,1  تحـت عنـوان  2002بندي توسـط سـازمان ملـل متحـد در سـال        نسخه جديد طبقه ارائهبا توجه به  

  ه وظيفـ  بر اساس مركز آمار ايران    . هاي اقتصادي ايران ضرورت يافت      بندي فعاليت   ، بازنگري طبقه  1385ل  سرشماري عمومي نفوس و مسكن سا     
 آن در اين نشريه آمـده        هدر دستور كار خود قرار داد كه نتيج        ISIC,Rev.3,1 بر اساس هاي اقتصادي ايران را       بندي فعاليت   خود، بازنگري طبقه  

 .است
 نظرها و پيشنهادهاي خـود، مركـز آمـار          ارائهبندي، با      بهبود بخشيدن به محتواي طبقه     منظور  بهاين نشريه،   كنندگان از     است استفاده  اميد

 .ايران را ياري فرمايند

 مركز آمار ايران
_____________________________________________________________________________________ 

1 International Standard Industrial Classification of all Economic Activities 
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 مقدمه
المللي آمارهاي اقتصادي، متن اوليـه        ن ملل متحد به توصيه كميسيون آمار و با توجه به ضرورت مقايسه بين              اقتصادي سازما  –شوراي اجتماعي 

ي عـضو توصـيه كـرد بـا         كـشورها  پـذيرفت و بـه       1948 را در سال     (ISIC)هاي اقتصادي      رشته فعاليت  تماميالمللي    بندي استاندارد بين    طبقه
المللـي، از    مقايـسه بـين  منظـور  بهملي و يا با تنظيم مجدد اطالعات آماري خود مطابق با اين سيستم    عنوان يك استاندارد      پذيرفتن اين نظام به   

 . استفاده كنندISICبندي  طبقه
ويـرايش دوم در سـال      . د دهمين اجالس كميسيون آمار، چـاپ و منتـشر شـ             پس از تصويب آن در     و 1958 در سال    ISIC اولين ويرايش 

 1989ميسيون آمار تصويب شد، ويرايش سوم توسط كميسيون آمار در بيست و پنجمين اجـالس آن در سـال                     در پانزدهمين اجالس ك    1968
 . منتشر گرديد2003 مورد بازنگري قرار گرفت كه در سال 2002 نيز در سال 1/3تصويب شد و در نهايت نسخه 
 3و انجام تغييراتي مطابق بـا شـرايط اقتـصادي كـشور در               ISIC,Rev.3,1هاي اقتصادي ايران با مبنا قرار دادن          در اين نشريه نيز فعاليت    

 :فصل به شرح زير تدوين شده است

بنـدي   كليـات طبقـه  هايي از  ترجمه بخشدر دو بخش تنظيم شده است كه در بخش اول » بندي ي طبقهـول كلــاص«تحت عنوان  فصل اول -
هـاي اقتـصادي       فعاليـت  بنـدي   طبقـه و در بخش دوم به كليات       آمده است    )ISIC,Rev.3,1(هاي اقتصادي     المللي رشته فعاليت    استاندارد بين 

 .پرداخته شده است )1385بازنگري سال (ايران 
 .بندي، فهرست موضوعي و فهرست الفبايي اختصاص دارد در سه بخش به ساختار تفصيلي طبقه» بندي مشروح طبقه«فصل دوم تحت عنوان  -
 :در پنج بخش به شرح زير تنظيم شده است» اي سه مقايهاي جدول«فصل سوم تحت عنوان  -

 در بخـش سـوم       هاي اقتصادي اختصاص دارد،     المللي فعاليت   بندي بين    طبقه 1/3 و   3هاي    اي نسخه    مقايسه هاي  بخش اول و دوم به جدول     
 هـاي   در بخش چهارم و پنجم جدول      آمده است و     85 بازنگري سال     هاي اقتصادي ايران،    بندي فعاليت    با طبقه  ISIC,Rev.3,1 اي جدول مقايسه 

 . قرار گرفته است85 و 81ي ها سالشده در  بازنگري ،هاي اقتصادي ايران بندي فعاليت اي طبقه مقايسه



 

 

 فصل اول
 بندي اصول كلي طبقه
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 (ISIC,Rev.3,1)هاي اقتصادي  المللي رشته فعاليت بندي استاندارد بين كليات طبقه -1-1
 ديد نظرتجسابقه تاريخي و  -1-1-1
 . پذيرفته شد1948 در سال (ISIC) فعاليت اقتصادي   رشتهتماميالمللي  بندي استاندارد بين نسخه اصلي طبقه •

المللي آمارهاي اقتصادي و با در        با در نظر گرفتن توصيه كميسيون آمار، با توجه به ضرورت مقايسه بين              سازمان ملل  شوراي اجتماعي اقتصادي  
هاي عضو، گسترش داده اسـت، توصـيه    كشورهاي اقتصادي كه كميسيون آمار با همكاري     رشته فعاليت  تماميستاندارد  بندي ا   نظر گرفتن طبقه  

 :هاي عضو از طريق كشوركند كه  مي
  و يا يك استاندارد مليعنوان بهبندي،  پذيرفتن اين سيستم طبقه) الف
 رشته تماميالمللي  بندي استاندارد بين المللي، از طبقه  بينه مقايسنظورم بهبا تنظيم مجدد اطالعات آماري خود مطابق با اين سيستم     ) ب

 .هاي اقتصادي استفاده كنند فعاليت
• ISIC         هـاي جمعيـت، توليـد،         نوع فعاليت اقتصادي، در زمينـه      بر حسب بندي اطالعات     المللي، در طبقه     چه در سطح ملي و چه در سطح بين

ي براي تنظيم طـرح     ا  پايه عنوان  به ISICتعدادي از كشورها از     .  مورد استفاده وسيع قرار گرفته است       و ساير آمارهاي اقتصادي    درامداشتغال،  
 حفظ شده و ISICهاي بسياري از كشورها و  هاي رشته فعاليت بندي قابليت مقايسه طبقه. اند هاي خود استفاده كرده بندي رشته فعاليت طبقه

 تـضمين   ISICهاي ملي كشورها تنها بـا يـك رده            بندي در طرح    ها در سطوح تفصيلي طبقه      بين رده   كه قابل اجرا بوده است تناسب        جا  آنتا  
ي را بـا    زمـان هـاي     توانند سري   اند يا مي     تنظيم كرده  ISIC بر اساس ي خود را    زمانهاي   افزوني از كشورها، برخي از سري      تعداد روز . شده است 

 ،(FAO)، سـازمان خواربـار و كـشاورزي         (ILO)المللـي كـار         ، سازمان بـين   (UN) ملل متحد    سازمان.  نمايند ارائهبندي    استفاده از اين طبقه   
 و سـاير    (UNIDO)، سـازمان توسـعه صـنعتي ملـل متحـد            (UNESCO)سازمان آموزشي، علمي و فرهنــگي، سـازمان مــلل متحـــــد          

 .اند ي استفاده كرده در انتشار و تجزيه و تحليل اطالعات آمارISICالمللي، از  هاي بين  سازمان
با تغييراتـي كـه در   . ها و اصول اساسي آن را آشكار كرده است ساختار و تعاريف رده ي ا ، ضرورت بررسي دوره   ISICتجربه در مورد استفاده از       •

 ISICسـتفاده از  بـا تجربـه مـستمر در ا   . كننـد  هاي اقتصادي، اهميت پيدا مي    دهد، انواع جديد فعاليت     هاي اقتصادي روي مي     سازمان فعاليت 
 تجديـد نظـر   بدين سبب، كميسيون آمـار، بررسـي و         . شود  هايي كه بايد از طرق ديگر تقويت يا روشن شوند و يا بهبود يابند، آشكار مي                 جنبه
ISIC    بـين   تـر   بـيش هـر چـه     پذيري    در هر مورد، اين كميسيون، ضرورت حفظ مقايسه       . دار شد    عهده 1979 و   1965،  1956ي  ها  سال را در 
 قـرار داد و ضـمن آن، تغييـرات، تعـديالت و سـاير               تأكيـد  كه امكان داشت مـورد       جا  آن را تا    ISICهاي قبلي     هاي اصالح شده و نسخه      هنسخ

 .اصالحات را نيز اعمال كرد
ايش ويـر .  در دهمين اجالس كميسيون آمار مورد مالحظه قرار گرفت، چاپ و منتشر شـد              كه  اين پس از    1958 در سال    ISICاولين ويرايش    •

 توسط كميسيون   1989 پس از تصويب در پانزدهمين اجالس كميسيون آمار، انتشار يافت و سومين ويرايش آن در سال                  1968دوم در سال    
 . منتشر شد1990آمار در بيست و پنجمين اجالس خود تصويب شده و در سال 

. هـاي كـاال و خـدمات بـود          بنـدي    و طبقه   هاي فعاليت   نديب  خالف ويرايش گذشته، نيازمند هماهنگي با ديگر طبقه         بر ISICسومين ويرايش    •
بـا  . بندي بتواند با ساختارهاي اقتصادي و نيازهاي آماري كشورهاي مختلف جهان سازگار باشـد               هاي بسياري صورت گرفت تا اين طبقه        تالش
بنـدي     در بخش خـدمات بـه طبقـه        ويژه  بهي،  تر  بيشي نداشته است، سطوح تفصيلي      ا  تغيير قابل مالحظه   ISIC ساختار عمومي    كه  اينوجود  

 را ISICهـا، سـودمندي     بنـدي   هماهنگي با ساير طبقه   . باشد  مذكور اضافه شده است كه نشانگر رشد اين بخش از اقتصاد در اكثر كشورها مي              
بهبـود بخـشيده     1(CPC)بندي محوري محـصوالت        در حيطه شرح گسترده خدمات در طبقه       مثالًبراي بسياري از اهداف تحليلي و توصيفي        

 .است
ي دستخوش تغيير ا  سابقه  گذشته است، ساختار اقتصادي بسياري از كشورهاي جهان به نحو بيISICطي ده سالي كه از انتشار ويرايش سوم  •

هـاي    اليـت ي از فع  ا   هـاي تـازه     هـا و شـكل      ها، انواع جديدي از فعاليت      هاي جديد و تقسيمات جديد كار در سازمان         فناوري پيدايش. شده است 
_____________________________________________________________________________________ 

1 Central Product Classification 
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هـاي   بنـدي  ها، گروه كارشناسي طبقـه      كنندگان و كاربران داده     براي پاسخگويي به نيازهاي رو به افزايش تهيه       . وجود آورده است   اقتصادي را به  

 انعكاس بهتـر تغييـرات سـاختاري و نيازهـاي          منظور  به توصيه نمود    1999المللي اجتماعي و اقتصادي در چهارمين نشست خود در سال             بين
 . بهنگام شودISICتحليلي، ويرايش سوم 

. مانـده اسـت   بندي تـا حـد زيـادي دسـت نخـورده بـاقي       ي سازنده طبقهها قالب، ساختار و محدوده ISICشده ويرايش سوم  در نسخه بهنگام   •
 جزئيات تفصيلي مبـذول      توضيحات و  ارائههاي هر طبقه، توجه خاصي به         تر از محتوا و محدوده       فراهم آوردن امكان تفسيرهاي دقيق     منظور به

تـر،     شـده جديـد منظـور و موجـب كـاربرد آسـان             ارائـه اند در توضيحات       سال گذشته ايجاد شده    10هاي جديدي كه طي      فعاليت. شده است 
 .اند شده ISICتر  تر و در نتيجه قابل درك يكپارچه

هايي كـه قـبالً        كه مجموعه   اين با وجود .  بهنگام شده است   ها مورد بررسي قرار گرفته و       هاي جايگزين براي استفاده در تحليل       تعريف مجموعه  •
انـد، امـا نيـاز بـه         هاي تخصصي ديگـر داده      شده در چارچوب   هاي تعريف    منتشر شده بودند، اكنون جاي خود را به مجموعه         ISICدر راهنماي   

هـاي   تـا اهميـت ايـن بخـش را در فعاليـت     بسياري از كشورها خواستار ايجاد يك بخش اطالعات بودند . شود هاي جديد احساس مي   مجموعه
 بـه  منظـور  بـه . گران را به اين حوزه در حال تكامل نـشان دهـد   اقتصادي ملي وابسته به توليد و انتشار اطالعات منعكس سازد و عالقه تحليل           

هاي  نعكاس تغييرات واقعيت   در عين ا   ISIC كشورها براي حفظ ساختار      تر  بيش ايجاد اين رده جديد و در پي درخواست          تأثيرحداقل رساندن   
رسمي در پاسخ    تعريف يك مجموعه جايگزين براي بخش غير      . شوداقتصادي، تصميم بر اين شد كه بخش اطالعات در يك ساختار جايگزين             

 .ها در اين زمينه، صورت گرفته است آوري و تحليل داده المللي براي جمع به نياز بسياري از كشورها به داشتن يك تعريف بين

 بندي اصول بنيادي طبقه -2-1-1
 بندي  هدف و ماهيت طبقه-1-2-1-1

 مالحظات كلي )الف
هـا مـورد      اطالعات مربوط به اين پديده    . نيست  پذير يا مطلوب       همزمان همه عناصر چندان امكان     كردنظ  اهاي اقتصادي، لح    در مطالعه پديده   •

بـه ايـن ترتيـب، تمـام     . ان اين عناصر، با يك نظـم منطقـي شـكل داده شـود             تمايز و وابستگي مي    كه  ايناستفاده چنداني نخواهد داشت مگر      
هاي آماري را با      ها، جامعه داده    بندي  اين طبقه . مند دارد  بنـدي نظام    آمار توصيف شود نياز به طبقه      صورت  بههاي اقتصادي كه قرار است      فرايند

 .كند كه تا حد امكان همگن باشد قسيم ميهايي ت  است، به ردهمورد نظري كه هدف آمارهاي يها ويژگيتوجه به 
• ISIC ي از  ا  مجموعـه  ارائـه بنـدي،     هدف عمده ايـن طبقـه     . هاي اقتصادي مولد در نظر گرفته شده است         بندي استاندارد فعاليت     طبقه عنوان  به

بنـدي اسـتاندارد    ، هدف طبقهبر اينبنا . ها مورد استفاده واقع شود     هاي فعاليتي است كه هنگام تفكيك آمارها بر حسب اين قبيل فعاليت             رده
  هاي مستقل را بـر طبـق نـوع فعاليـت      كند كه بتوان واحدارائهي ا گونه هاي فعاليت را به ها اين است كه اين مجموعه از رده        المللي فعاليت   بين

 اقتصادي در واحدها و نحوه توصيف دفراين تا حد امكان با طرز سازماندهي ISICهاي  تعريف رده. بندي كرد دهند طبقه اقتصادي كه انجام مي
 . در آمارهاي اقتصادي مرتبط شده استفراينداين 

داشت يا هـر واحـد مـستقل          هاي ممكن در جهان، رده وجود مي         به همان تعداد فعاليت    ISICبا توجه به موارد ذكر شده، بهتر اين بود كه در             •
. بنـدي شـود   توانست به وضوح تمام در يك رده مشخص طبقه كه يك واحد ميفقط در آن صورت بود . داد  انجام مي توليدي فقط يك فعاليت  

 و انجام فقط يك فعاليـت ممكـن         گيرد  بر مي ها فقط تعداد محدودي رده را در          المللي فعاليت   بندي استاندارد بين    داليل كاربردي، طبقه   ولي به 
هـا، از قبيـل    عـالوه، بعـضي از انـواع داده    به. اري مغايرت داشته باشدهاي حسابد ها در واحدها و در نتيجه در روش        است با سازماندهي فعاليت   

اقتصادي همگن  دهند و در نتيجه از لحاظ فعاليت   فقط براي واحدهاي مستقل موجود است كه چندين فعاليت انجام مي    لبغاهاي مالي،    داده
 جنبه جغرافيـايي    كه  اينبا  . هاست ست، توزيع جغرافيايي آن    حائز اهميت ا   اي   براي آمارهاي منطقه   خصوص  بهجنبه ديگر همگني كه     . نيستند

، همگني واحدها هم به فعاليت      بنا بر اين  .  قطعي دارد  تأثيرها ندارد، ولي بر تشكيل واحدهاي آماري          بندي فعاليت   اصوالً چندان ربطي به طبقه    
 .شود و هم به محل استقرار، مربوط مي

باشـد  ) تر  يا همگن  (تر  كوچككنند، زيرا هر چه واحد        جود بودن اطالعات، با يكديگر تضاد پيدا مي       گاهي اوقات شرايط الزم براي همگني و مو        •
شود اين مسئله با استفاده از واحدهاي مختلف براي آمارهاي متفاوت حـل شـود ولـي             پيشنهاد مي . هاي آماري كمتر براي آن وجود دارد       داده
در نتيجـه، حتـي در   .  باشـد تـر  كوچـك ، متشكل از تعدادي واحدهاي كامل تر بزرگ واحد ي تعريف شوند كه هر    صورت  بهعين حال، واحدها     در

 .توان بين آمارهاي گوناگون ارتباط برقرار ساخت صورت استفاده از واحدهاي مختلف مي
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تفـاوت اوضـاع و     .  نوع فعاليت اقتصادي از كشوري به كـشور ديگـر متفـاوت اسـت              بر حسب هاي آماري     بندي داده   مورد نياز در طبقه    جزئيات •

 كه  اي توسعه) درجه(يي در ميزان    ها  تفاوتهاي اقتصادي به      توسعه صنعتي و سازماندهي فعاليت    ) درجه( جغرافيايي و تاريخي و ميزان       شرايط
دهنـد منجـر    پـذير تـشخيص مـي    هاي آماري خود بر طبق نوع فعاليت اقتصادي ضـروري يـا امكـان    بندي داده كشورهاي گوناگون براي طبقه 

 .هاي ملي است تر از سطح مورد نياز براي تحليل پايينالمللي عموماً  سطح تفصيلي مورد نياز براي مقايسه بين. شود مي

 ها بندي  با ساير طبقهISICتفاوت  )ب

بنـدي رشـته       نوع فعاليت اقتصادي است، نـه طبقـه        بر اساس بندي     طبقه »اقتصاديهاي    فعاليت  رشته تماميالمللي    بندي استاندارد بين   طبقه« •
اسـت كـه    اي  فعاليت ياد شده صفت مشخصه. فعاليت يك واحد آماري، نوع توليدي است كه به آن اشتغال دارد . ها يا كاالها و خدمات      فعاليت
 .شود بندي مي طبق آن همراه با ساير واحدها براي تشكيل يك رشته فعاليت، گروه واحد بر

گيري آمار محصول در هـيچ سـطح تفـصيلي      را نبايد براي اندازهISIC نيست، پذير امكانها  چون انطباق يك به يك بين محصوالت و فعاليت         •
 بـا ارجـاع بـه       CPCگرچـه هـر رده      .  ايجاد شد  (CPC)بندي محوري محصوالت      بندي جداگانه يعني طبقه     بدين منظور يك طبقه   . كار برد  به

بنـدي محـصوالت،      همراه اسـت، طبقـه    )  فعاليتي منشأمعيار  (شوند    وليد مي  عمده در آن طبقه ت     طور  به كه كاالها و خدمات      ISICي از   ا  طبقه
 .شده استوار است ارائه خصوصيات فيزيكي كاالها يا ماهيت خدمات اساس بر
• ISIC           شود، زيرا اين قبيل معيارها به خـصوصيات خـود            گونه تمايزي قائل نمي     ، از نظر نوع مالكيت، نوع سازمان حقوقي يا نحوه عمليات، هيچ

هـاي اقتـصادي بـه         واحدهاي مزبور بنگاه   كه  اين از    نظر  صرف  واحدهايي كه به يك نوع فعاليت اقتصادي اشتغال دارند،        . فعاليت ارتباطي ندارد  
،  باشـد تر بيشهاي اقتصادي مادر داراي يك كارگاه يا   بنگاهكه اينباشند، اعم از ) ها آنيا جزئي از (ثبت رسيده در مالكيت خصوصي يا دولتي        

بندي   تواند مستقل از طبقه     بندي بر حسب نوع مالكيت حقوقي، نوع سازمان يا نحوه عمليات مي             طبقه. شوند  بندي مي    طبقه ISICدر يك رده    
به همين ترتيب واحـدهاي     . سازد   اطالعات اضافي مفيدي را فراهم مي      ISICبندي متقاطع با      طبقه.  نوع فعاليت اقتصادي ايجاد شود     بر اساس 

سيـستم مـدرن   . شوند بندي مي پذيرد طبقه  دستي انجام ميصورت به يا  آالت  ماشين كارشان با نيروي     كه  اين از    نظر  صرفنعتي نيز    ص يتوليد
همچنـين  .  نيست، هر چند كه اين تمايز ممكن است براي بعضي از آمارها مفيد واقع شودISICتوليد در مقابل سيستم سنتي، معياري براي    

ISICشود قائل نمي) قانونيغير يا  (غير رسمييد رسمي و  تمايزي بين تول. 
ي هـا   ويژگـي  كه ايـن تمايز هــمچنان يكـي از          شود تأكيد استشود ولي الزم      بازار قائل نمي  غير  هاي بازار و       تفاوتي بين فعاليت   ISICگرچه   •

آوري اطالعـات     اين اصل، يعنـي جمـع     هاي اقتصادي مطابق      تفكيك فعاليت .  است SNA-1)1993( هـاي ملي   حائز اهميت در سيستم حساب    
 متقـاطع  صـورت  بـه  ISICهـاي   پـس ايـن معيـار بايـد بـا رده     . بازار، مفيد اسـت غير مبناي بازار و    ها در هر دو حالت بر       ارزش افزوده فعاليت  

 .بندي شود طبقه
يي كـه   جـا   آناز  . گيـرد   بر مـي  خانوار در   هايي را براي توليد نامشخص كاالها و خدمات توسط خانوارها براي مصرف               ، رده ISIC ويرايش حاضر  •

 تنهـا بخـشي از       هـاي فـوق     شوند، رده   بندي مي    طبقه ISICهاي ديگر     دارند در بخش  ) بازارغير  بازار يا   (خانوارهايي كه فعاليت كامالً مشخص      
 در  ها  آنبندي    تا خانوارهايي را كه دسته    اند    هاي نيروي كار ايجاد شده      ها براي اهداف ويژه مثل آمارگيري       اين رده . دهند  خانوارها را پوشش مي   

 .ممكن است در برگيرندغير  مشكل يا ISICهاي ديگر  رده

 هاي اصلي، ثانويه و كمكي  فعاليت-2-2-1-1
 به يـك سـري      ر، يعني تركيب اعمالي كه منج     فرايند يك   عنوان  بههاي توليدي اقتصادي، بايد       اصطالح فعاليت را هنگام بحث در مورد فعاليت        •

توان گفت كه فعاليتي صورت گرفته است كه منابعي مانند تجهيزات، نيروي كار،               به عبارت ديگر، هنگامي مي    . شوند، تلقي كرد    ت مي والمحص
ي از  ا توان با نهاده    ، فعاليت را مي   بنا بر اين  . محصوالت يا فنون توليد يا ساخت با هم تركيب شده و منجر به خدمات يا كاالهاي خاصي بشوند                 

 بـه   رشود كـه منجـ      ي توصيف مي  فرايند عنوان  به مرسوم هر فعاليت به تنهايي       طور  به.  توليد و بازدهي از محصوالت توصيف كرد       فرايند منابع،
گيرند كـه     ي قرار مي  ا  در اين زمينه، سري همگن محصوالت بدان معني است كه محصوالت فوق در رده             . شود مييك سري محصوالت همگن     

_____________________________________________________________________________________ 
1 System of National Accounts,١٩٩٣ 
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 .هاست بندي فعاليت از طبقه) ترين رده تفصيلي(ك طبقه توليدات آن رده مشخصه ي

ولي ممكن است دامنه كلـي  .  ساده تشكيل شده باشد مانند بافندگي    فرايندشود ممكن است از يك        جا تعريف مي   ي كه در اين   صورت  بهفعاليت   •
ساخت اتومبيل براي مثال يك فعاليت به . شوند يبندي ذكر م  هاي مختلف طبقه     در رده  ها  آنهاي فرعي را نيز در برگيرد، كه هر يك از           فرايند

، آهنگـري، جوشـكاري،     گيـري   قالـب ، ماننـد    گيـرد   بر مي هاي فرعي ديگري را نيز در          پيوسته توليد آن، فعاليت    فرايندآيد، اگر چه     ميحساب  
ناپـذير    بخـش تفكيـك  صـورت  بهوازم، دنده، صندلي و ل  موتور، جعبه:هاي مخصوص مانند   عالوه بر اين، اگر ساخت قسمت     . …ومونتاژ، نقاشي   

 .آيد ها يك فعاليت به حساب ميفرايند  دهي شده باشد، كل مجموعه  ساخت سازمانفرايندهمان 
بندي فعاليت قـرار      هاي مختلف طبقه    رده هاي توليد آن در   فرايندهاي اقتصادي محصوالت نهايي را توليد كند كه            هر گاه يكي از بنگاه     عالوه  به •

اين است كه بنگاه اقتصادي فقط يك فعاليت اصلي         هاي توليد كامالً به هم وابسته يا منسجم باشند، فرض بر          فرايندرتي كه اين    گيرند، در صو  
آالت انجام گيـرد،    براي هر دو محصول توسط همان كاركنان و با همان ماشينگيري قالبدنده و   اگر توليد پمپ و جعبهمثالً. دهد را انجام مي  

 .پذيرد  بايد فعاليت ثانويه به حساب آيد، كه اين امر بر مبناي ارزش افزوده صورت ميفرايند يكي از اين دو
 به هم مربوط نباشد، يعني از نظر ها آنهاي توليدي فراينداز طرف ديگر، وقتي دو يا چند محصول از نوع همگن در كنار هم توليد شوند، ولي   •

هـا، مـشابه    بندي فعاليـت  آيند كه در هر حال از نظر طبقه    هاي مختلفي به حساب مي      ها فعاليت دفراينسازمان توليد كامالً مستقل باشند، اين       
هاي توليدي متفاوتي استفاده كنند، اگر چه هر دو           ها و تكنيك     اگر قلم و مداد در يك بنگاه اقتصادي توليد شوند، ولي از نهاده             مثالً. باشند  مي

البته اين بدان معني نيست كه    . دهنده دو فعاليت به حساب آورد      توان بنگاه اقتصادي را انجام      د، مي بندي واقع شون    فعاليت در يك رده از طبقه     
 .واحدهاي توليدي متفاوت بايد خود به خود از يكديگر متمايز شوند

هاي اصلي و ثانوي      ه فعاليت بازد. هاي كمكي متمايز ساخت     هاي ثانوي و از سوي ديگر از فعاليت         هاي اصلي را بايد از يك سو از فعاليت          فعاليت •
 فروش در بازار، براي عرضه رايگان يـا بـراي مـوارد اسـتفاده ديگـري كـه از پـيش                      منظور  بهباشند،    كه در نهايت محصوالت اصلي و فرعي مي       

 منظور  بهي كمكي   ها  سازي براي فروش در آينده يا براي مراحل بعدي توليد، فعاليت             ذخيره منظور  به مثالًشوند،    مشخص نشده است توليد مي    
 .شوند سهولت بخشيدن به فعاليت اصلي يا فرعي واحد مستقل انجام مي

ين سهم را در ارزش افزوده آن واحد مـستقل بـه خـود اختـصاص داده يـا                   تر  بيشفعاليت اصلي يك واحد مستقل اقتصادي فعاليتي است كه           •
 تر  بيش درصد يا    50لزومي ندارد كه فعاليت اصلي،      .  است تر  بيشتقل  فعاليتي است كه ارزش افزوده آن از هر فعاليت ديگري در آن واحد مس             

محصوالت به دست آمده از فعاليت اصلي، يـا محـصوالت اصـلي هـستند يـا      . از كل ارزش افزوده واحد مستقل را به خود اختصاص داده باشد         
شوند، مثل چرم و پوسـت كـه بـه هنگـام              وليد مي محصوالت فرعي محصوالتي هستند كه الزاماً همراه با محصوالت اصلي ت          . محصوالت فرعي 

 .شوند توليد گوشت از طريق ذبح حيوانات توليد مي
كنـد و فعاليـت اصـلي      براي اشخاص ثالت توليـد مـي  ي كه محصوالتي در نهايتا ي جداگانهها فعاليت ثانوي عبارت است از هر يك از فعاليت      •

 واحدهاي مـستقل اقتـصادي   تر بيش.  محصوالت ثانوي هستند هاي ثانوي الزاماً  يتحاصل فعال . شود  واحد مستقل مورد بحث نيز محسوب نمي      
 .كنند حداقل چند محصول ثانوي توليد مي

بـردن   هاي كمكي از قبيل حـسابداري، حمـل و نقـل، انبـارداري، خريـد، بـاال       هاي اصلي و ثانوي را بدون پشتيباني تعدادي از فعاليت     فعاليت •
هـا وجـود    در هر واحد مستقل اقتصادي حداقل تعدادي از اين فعاليت. توان به انجام رساند  نمي…وداري، امنيت فروش، نظافت، تعمير و نگه    

 تـأمين هاي توليدي عمده يك واحد مستقل از طريق   پشتيباني از فعاليتمنظور بهيي هستند كه ها آنهاي كمكي  به اين ترتيب، فعاليت . دارد
 . آمده استوجود بهيا منحصراً براي استفاده همان واحد مستقل دوام يا خدمات، كالً  كاالهاي بي

 فعاليت كمكي ميـسر  عنوان بهدهند و شناسايي خود را  هاي كمكي داراي چند صفت خاص هستند كه در حين عمل خود را نشان مي                فعاليت •
 معمـوالً رود و به همين دليـل         ي به كار مي   ا طه مصرف واس  منظور  بهها هميشه در داخل همان واحد مستقل           فعاليت گونه  اينحاصل  . سازند  مي

تـوان   هاي توليد كاال را نيز مي  برخي فعاليتپردازند، استثنائاًً هاي كمكي به توليد خدمات مي   فعاليت تر  بيشكه   با اين . شوند  جداگانه ثبت نمي  
 يك قسمت فيزيكي از محـصول فعاليـت   صورت  به شود ممكن است    ولي در هر حال كاالهايي كه به اين صورت توليد مي          . شمار آورد  كمكي به 

 در  معمـوالً گيـرد     هاي كمكي در مقايسه با فعاليت اصلي كه مورد پـشتيباني قـرار مـي                فعاليت). …ومانند ابزار كار، داربست     (اصلي در نيايد    
 .شوند مقياس كوچكي انجام مي

 طـور  بـه هاي كمكي را نبايد  توانند به فعاليت ادامه دهند، فعاليت ي نميهاي كمك  ها عموماً بدون پشتيباني تعداد معيني از فعاليت       فرايندچون   •
هاي كمكي در واحد مستقل حقوقي ديگر يا در محلـي جـدا           ي تشكيل داد، حتي اگر اين فعاليت      ا  مجزا در نظر گرفت و واحد مستقل جداگانه       
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هاي كمكي به آن تعلق دارد         فعاليت واحد مستقل كه فعاليت     همچنين در تعيين كد   . اجرا شود يا حتي اگر سوابق مستقلي از آن موجود باشد          

در . هاي اصلي و فرعـي واحـد مـادر تخـصيص يابـد              هاي كمكي بايد به فعاليت      ارزش فعاليت . هاي كمكي به حساب آيد       فعاليت گونه  ايننبايد  
هاي اصلي و فرعي تقـسيم         ارزش افزوده فعاليت   اسبر اس ها در دسترس نباشد، بايد آن را          صورتي كه اطالع دقيقي از توزيع ارزش اين فعاليت        

هاي ديگر عبارتند   مثال. دهند، دفاتر اداري مركزي يا ادارات مركزي است         ترين مثال واحدهاي مستقل كه فعاليت كمكي انجام مي         روشن. كرد
داري يـا كـامپيوتر كـه اصـوالً در خـدمات            هـاي حـساب     هاي توليد بـرق، و قـسمت        ها، كارخانه   هاي فروش، انبارها، گاراژها، تعميرگاه      از قسمت 

 .كنند واحدهاي مادر فعاليت مي
 در تمـام    بنـا بـر ايـن     . هاي زير نبايد فعاليت كمكي به حساب آيد          داده شد، فعاليت   هاي كمكي   هاي قبل در مورد فعاليت    با تعريفي كه در بند     •

بنـدي    ي نيز بايد مشخص و بـر حـسب فعاليـت طبقـه            ا  احدهاي جداگانه  موجود باشد، و   اي  هاي جداگانه   ها داده   موارد زير، اگر در مورد فعاليت     
 :شوند 

نوع واحدهايي كه بـيش از سـايرين مـشمول ايـن امـر قـرار                .  توليد كاالها يا انجام كارهايي كه قسمتي از تشكيل سرمايه ثابت است            )الف
اين روش در مورد رشته فعاليـت سـاختماني بـا           . دپردازن  يي هستند كه به حساب واحد مادر به كارهاي ساختماني مي          ها  آنگيرند    مي

 ؛ موجود است، انطباق داردها آن براي واحدهاي ساختماني به حساب خود كه اطالعات براي ISICبندي  طبقه
 آن در بـازار بـه فـروش         تـر   بيششود و قسمت      ي در فعاليت اصلي يا ثانوي مصرف مي       ا  واسطه صورت  به ها  آنهايي كه محصول       فعاليت )ب

 ؛رسد يم
بندي محـصوالت    كه براي بسته…و توليد جعبه، قوطي حلبي مثالً توليد كاالهايي كه قسمتي از محصول فعاليت اصلي يا ثانوي است     )پ

 ؛شود هاي آن توليد مي خود بنگاه اقتصادي توسط يكي از قسمت
 . جريان توليد به مصرف برسندكنند كه در  نميارائهها فراگير نيستند و خدماتي   اين فعاليت، تحقيق و توسعه)ت

يافته باشند ممكن است يك واحد كمكي مركزي         هاي كمكي به پشتيباني از دو يا چند واحد از يك بنگاه چند واحدي، سازمان                هرگاه فعاليت  •
 كـه  ايـن دون توجه بـه   كامل پوشش داده شوند بطور بهها  در اين قبيل موارد و نيز در مواقعي كه ضرورت دارد برخي فعاليت . را تشكيل دهند  
بـراي ايـن   . تواند مناسب باشد  تكميلي مي هاي  ، تهيه جدول  )هاي كامپيوتري   مانند فعاليت (وسيله واحدهاي كمكي     شوند يا به    مستقل اجرا مي  

بنـدي    يـز طبقـه    ن هـا   آن همراه با فعاليت واحد مادر، بر طبق فعاليت خود           ها  آنبندي كردن     توان واحدهاي كمكي را عالوه بر طبقه        منظور مي 
 .كرد

 بندي  اصول مورد استفاده در تشكيل طبقه-3-2-1-1
 ها ها و گروه ارهاي مربوط به بخشمعي )الف
هـا   المللـي فعاليـت   بندي استاندارد بين   طبقه) هاي دو و سه رقمي      به ترتيب رده  (هاي    ها و گروه    معيار عمده به كار رفته در تعيين حدود بخش         •

(ISIC)  ي كه در تعيين درجه تـشابه در سـاختار واحـدها و برخـي روابـط                 ا  توليدكنندههاي واحدهاي     خصوصيات فعاليت شود به     ، مربوط مي
 : ازند عبارتمورد نظرهاي  هاي اصلي فعاليت جنبه. معين در اقتصاد از اهميت استراتژيك برخوردارند

 ؛ويژگي كاالها و خدمات توليد شده) الف
 ؛روند دمات براي آن به كار ميي كه كاالها و خا موارد استفاده) ب
 غلـب ها، به دامنه انواع فعاليت كه ا        المللي فعاليت   بندي استاندارد بين    هاي طبقه   در تعيين حدود بخش   .  و فناوري توليد   فرايندها،    نهاده) پ

ي و امـور  ا يازهـاي سـرمايه  ها و نيز بـه ن       ي بالقوه در مقياس و سازمان فعاليت      ها  تفاوتشود و به      تحت همان مالكيت يا نظارت اجرا مي      
هـا بـه كـار رفتـه اسـت،            ها و گروه    معيارهاي ديگري كه در ايجاد بخش     . هاي اقتصادي وجود دارد توجه شده است        مالي كه ميان بنگاه   

 .هاي ملي بوده است بندي بندي در طبقه ها در سطوح گوناگون طبقه الگوي رده
متمـايز  . كنند توجه شده است      مي تأمينيب فيزيكي و مرحله ساخت اقالم و نيازهايي كه           ماهيت كاالها و خدمات توليد شده، به ترك        مورددر   •

 و پيوندهاي بين مـواد      ها  شباهتكننده را طبق      بندي واحدهاي توليد    بر حسب ماهيت كاالها و خدمات توليد شده، اساس گروه          ISICساختن  
 .سازد شده و منابع تقاضا و بازارهاي اقالم كاال فراهم مي خام مصرف

و معيارهـاي مربـوط بـه    ) …وها ر مالي، دولت، خانوامؤسساتمالي، غير هاي اقتصادي    مانند بنگاه (گران اقتصادي    معيارهاي مربوط به معامله    •
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شده توسط اين اقـالم   تأمين، مالحظات مربوط به مرحله ساخت و نيازهاي  )…ومانند مصرف واسطه و نهايي، تشكيل سرمايه        (انواع معامالت   

حسب منابع    بر توليدكننده را در متمايز ساختن واحدهاي       ISICها، ارزش     ها و گروه     اين معيارها در ايجاد بخش     كارگيري  به. كند   تقويت مي  را
 اساسـي   طـور   بـه  و ارتباط ميان اين واحدها با بقيه اقتـصاد،           توليدكنندهتقاضا و بازارهاي محصول، و نيز در رديابي پيوندهاي ميان واحدهاي            

اين عمل، ساختار   . ها نيز به كار گرفته شده است        ها در داخل بخش     ها و گروه    بندي طبقات در داخل گروه       هاين معيارها در رد   . دهد  ايش مي افز
 .شود بهبود بخشيده است  تنظيم ميISICها را كه بر طبق  سلسله مراتبي داده

در برخـي از    . ح داده شد، از يك رده به رده ديگـر تفـاوت داشـته اسـت               ضريب اطمينان تخصيص داده شده به انواع معيارهايي كه در باال شر            •
هـاي     خـدمات، جنبـه      و تجهيزات و رشـته فعاليـت       آالت  ماشينموارد مانند توليد مواد غذايي، صنايع توليد منسوجات، پوشاك و چرم، توليد             

 در مورد محـصوالت واسـطه،       . مطرح نيست  ها  آنمورد  در   تعيين ضريب اهميت     مسئلهگوناگون فعاليت چنان با يكديگر همبستگي دارند كه         
 پيچيـده توليـد، اسـتفاده نهـايي،     فراينـد در مورد كاالهاي داراي . گرفت ين ضريب را ميتر بيش معموالًيزيكي و مرحله ساخت اقالم تركيب ف 

 .شد ميلب نسبت به تركيب فيزيكي كاال از اولويت برخوردار غفناوري و سازمان توليد اقالم ا

 معيارهاي مربوط به طبقات )ب

 هـا   آنهـا ادغـام شـده و بـه            هـا در كارگـاه      ي كه طي آن فعاليـت     روش  به، معيارهاي مربوط    ISIC) هاي چهار رقمي    رده(بندي    در تعريف طبقه   •
 بـراي   ISICت  اين معيارها براي اين منظور بوده است تا اطمينان حاصل شود كه استفاده از طبقـا               . يابند، مركز توجه بوده است      تخصيص مي 

گيرند تـا جـايي     نوع فعاليت، كاري عملي است و واحدهايي كه در هر يك از طبقات قرار مي              بر حسب ها    بندي فعاليتي واحدها يا كارگاه      طبقه
مكـان دو   اند كه، تا حـد ا        به شكلي تعريف شده    ISICطبقات  . اند   بوده است از نظر نوع فعاليتي كه به آن اشتغال دارند به هم شبيه               كنمكه م 

 : شده باشدتأمينشرط زير 
ندي شده در آن طبقـه      ب   توليد رده كاالها و خدماتي كه صفت مشخصه يك طبقه معين است، قسمت عمده محصول واحدهاي طبقه                 )الف

 شود؛ محسوب مي
 .تكنند در خود جاي داده اس ين رده كاالها و خدمات مشخصه آن را توليد ميتر بيش هر طبقه، واحدهايي را كه )ب

 نـوع فعاليـت اقتـصادي،       بـر حـسب   نحـو يكـسان و بـا سـهولت            ها يا واحدهاي مشابه بتوانند بـه        شرط اول به اين دليل الزم است كه كارگاه         •
 .كن است به يكديگر شبيه باشندم كه مجا آنگيرند تا  بندي شوند و واحدهايي كه در يك طبقه معين قرار مي طبقه

ايـن طبقـات بايـستي از       . كننـد    به آن دست يافت، تعيين مـي       ISICتوان در طبقات      بندي كه مي    بقهاين دو شرط حدودي را براي تفصيل ط        •
هـا ممكـن      كارگـاه .  متداول به آن اشتغال دارند، در مورد كشورهاي مختلف جهان تعريف شوند            طور  بهها    هايي كه كارگاه    لحاظ تركيب فعاليت  

هـا   د و با اين كه به همان نوع كلي فعاليت اقتصادي اشتغال دارند، دامنه اين فعاليـت هاي مختلفي را در خود جاي دهن    است در عمل، فعاليت   
هاي واقع  هاي داخل يك كشور وجود خواهد داشت و در مورد كارگاه  در مورد كارگاهها تفاوتاين  . از واحدي به واحد ديگر متفاوت خواهد بود       

كنـد،    مـي تفاوت  دهي توليد از كشوري به كشور ديگر          د كه اين واقعيت كه سازمان      كر تأكيدبايد  . تر خواهد بود    در كشورهاي متفاوت مشخص   
 . جداگانه منعكس نسازدطور به، ساختار توليد را در هر كشور ISICآورد كه طبقات   ميوجود بهاين احتمال را 

. شـد  بندي گنجانده مـي  ود كه بايد در طبقه    هايي ب   اهميت نسبي فعاليت  ،  ISICبندي    ها در طبقه    يكي ديگر از مالحظات عمده در تشكيل رده        •
ي برخوردار است طبقات مجزا در نظر ا   كشورها رايج است يا در اقتصاد جهان از اهميت ويژهتر بيشهايي كه در   كلي، براي انواع فعاليتطور  به

المللـي، در      بـين  پـذيري   تيابي بـه مقايـسه     دس منظور  بهبندي    ها در سطح طبقه يا ساير سطوح طبقه         قرار دادن بعضي از رده    . گرفته شده است  
 . نيز اثر گذاشته استISICهاي آماري، بر توازن  بندي فعاليتي داده طبقه

 بندي  ساختار و سيستم كدگذاري طبقه-4-2-1-1
جزئيـات  هـر چنـد در ويـرايش سـوم،          . ي نداشـته اسـت    ا  در مقايسه با ويرايش دوم آن تغيير قابل مالحظـه          ISICساختار كلي ويرايش سوم      •

ايـن تغييـرات مـورد درخواسـت توليدكننـدگان و           .  شـده اسـت    ارائـه  در سطوح يـك رقمـي و دو رقمـي            ويژه  بهي در زمينه خدمات،     تر  بيش
 . از سطوح باالتر تغيير ساختاري صورت نگرفته استيك هيچ، نيز در ISIC,Rev.3,1 در نسخه بهنگام شده. كنندگان آمار بوده است استفاده

 يـك سيـستم اعـشاري       صـورت   بـه اعدادي كه    ها برخوردار بود كه با      ، از يك سيستم كامالً سلسله مراتبي رده       ISICهاي قبلي      ويرايش تمامي •
 .شد مرتب شده بودند كدگذاري مي
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اعمـال  شد با     در حالي كه سعي مي    . ي افزود ا  قابل مالحظه  طور  به ISIC ويرايش   فرايند، نيازهاي جديد، به پيچيدگي      ISICطي بازبيني سوم     •

هاي  تر از آنچه كه بين رده      تا سر حد امكان حفظ شود، ساختاري متعادل        پذيري  فقط آن دسته از تغييرات كه مورد توافق وسيع بودند مقايسه          
هاي يك رقمـي تقـسيم نـشده          در ويرايش قبلي، بعضي از رده     . شد   وجود داشت نيز حائز اهميت تلقي مي       ISICتر ويرايش دوم      باالتر و پايين  

هـا از نظـر اهميـت اقتـصادي، وزن            در نتيجه، بعضي طبقه   . غلب در سطح چهار رقمي تفكيك شده بود       اهايي    ها نيز به زير رده      د و ساير رده   بو
 .بندي داشتند هاي ديگر در سطوح باالي طبقه ي نسبت به برخي ردهتر بيش

هاي خدماتي با توجه به سهم آن    وز افزون بعضي رشته فعاليت    ي نوين، به نحوي كه اهميت ر      روش  بهنياز به منعكس كردن ساختار يك اقتصاد         •
در ايجـاد   . سـاخت   ناپـذير مـي     در محصول ناخالص داخلي، مورد توجه قرار گرفته باشد، استفاده از يك سيستم جديـد كدگـذاري را اجتنـاب                   

باشـد، در   كـاربران   گيـري بعـضي از        بندي پاسـخگوي نيازهـاي جـدول         براي اين كه طبقه    ISICسيستم جديد كدگذاري، براي ويرايش سوم       
هـاي وسـيع      اين كار با استفاده از حروف در سطح يـك رقمـي بـه انجـام رسـيد كـه رده                    . ي اعمال شد  ا  بندي جداگانه   ساختار كدگذاري، رده  

 .دنماي مانده است، مجزا مي  عدد باقيصورت بهگيري را در مقايسه كدگذاري، كه در سطح دو، سه و چهار رقمي صرفاً  جدول
رسـد    مينظر بهابتدا . به دو دليل نسبت به ويرايش دوم تغيير پيدا كرده است SIC,Rev.3,1 و ISIC,Rev.3 ها در سطوح مختلف   اسامي رده  •

به اين ترتيب، .  به كار رفته است متوقف شودISICي كه در ويرايش دوم      صورت  بهبهتر است كه استفاده از يك نام، در تركيب تعدادي از ارقام             
دليـل دوم،   .  اسـت  مانـده   بـاقي هاي دو رقمـي       فقط اصطالح بخش براي رده    . هاي ويرايش دوم اشتباه نخواهد شد       هاي ويرايش سوم با رده      هرد

بنـدي،    براي عملـي بـودن طبقـه      .  است CPCو   SITC1هاي سازمان ملل از قبيل        بندي  ها با ساير طبقه     هاي رده   استفاده از نام   كردن  هماهنگ
 .ناميده شدند »طبقه«قمي، رهاي چهار  و رده »گروه«هاي سه رقمي،  ، رده»بخش«هاي دو رقمي،  ، رده»قسمت«دي، بن هاي جدول رده

 منظـور   ISICهـاي خـاص از        شود، اعدادي كـه بـراي رده        بندي از حروف بزرگ استفاده مي       هاي جدول   در حالي كه براي مشخص نمودن رده       •
سـه رقـم اول     .  رده نيز هـست    دهنده  نشانكنند كه در واقع       دومين رقم با هم بخش را مشخص مي       اولين و   . كنند  اند به نحو زير عمل مي       شده

هـا     قسمت تشكيل شده است كه ايـن قـسمت         17 از   ISICدر حال حاضر    . دهند و هر چهار رقم با هم بر طبقه داللت دارند            گروه را نشان مي   
هـا در مقايـسه بـا         اتي كه به ويرايش سوم اضافه شده است، بـر تعـداد رده            جزئي. گردند   طبقه تقسيم مي   298 گروه و    161 بخش،   62خود به   

 تنها موجب ايجاد شش طبقه جديـد شـده          ISICتغييرات اعمال شده در مورد نسخه حاضر از ويرايش سوم           .  افزوده است  ISICويرايش دوم   
 .است

 بندي كاربرد طبقه -3-1-1
  مالحظات كلي-1-3-1-1
هـايي ماننـد     در زمينـه ISICهاي قابـل تبـديل بـه       رده بر اساس  يا   ISIC بر اساس ست كه كشورها اطالعات را      كميسيون آمار توصيه كرده ا     •

 ارائـه المللي آمارشناسان كار نيز در زمينه آمارهاي كار، همين پيـشنهاد را               كنفرانس بين . بندي كنند   هاي ملي، طبقه    توليد، اشتغال يا حساب   
ي از ا المللي براي گستره  بينپذير المللي در تدوين و انتشار اطالعات مقايسه هاي ملي و بين  ساير هيئت توسط سازمان ملل وISIC. داده است
المللـي آمارشناسـان كـار     كنفرانس بين. گيرد اند مورد استفاده قرار مي بندي شده  نوع فعاليت اقتصادي طبقهبر حسبهاي آماري كه   مجموعه

 . اشاره كرده استISICمار كار مشخصاً به هاي مختلف آ نيز در رابطه با زمينه
ي در رابطه با    يبندي كاربردها   اين طبقه . رود  ها در حيطه آمارهاي صنعت فراتر مي        هاي مرسوم مثل گردآوري داده       از زمينه  ISICدامنه كاربرد    •

 در ،هـاي وابـستگان خـارجي    عاليتگذاري مستقيم خارجي، ف هاي تجارت در نظام سرمايه ، مانند شرح محدوديت سياستگذاريشناسي و    روش
هـاي ديگـر ماننـد     بنـدي   در كنـار طبقـه  ISIC مختلف، از داليل به. گيرد بر مي  خدمات و عملكردهاي دولت را در ،زمينه آمار تجارت خارجي   

 .شود استفاده مي COPP2)  وCOFOG) ، COICOP ،COPNI  هدفبر اساسبندي مخارج  طبقه
• ISIC المللـي نـوع فعاليـت       هاي قابـل مقايـسه بـين         رده بر حسب بندي شده     ساني كه در جستجوي اطالعات طبقه      نيازهاي ك  تأمين منظور  به

_____________________________________________________________________________________ 
1 Standard International Trade Classification 
٢ Classifications of Expenditure According to Purpose (Classification Of the Function Of Government; Classification Of 

Individual Consumption According to Purpose; Classification Of the Purpose Of Non-profit Institutions serving 
Households; Classification Of the Outlays Of Producers According to Purpose). 
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بندي ملي شود، بلكه هدف تهيه چارچوبي  بندي مذكور اين نيست كه جايگزين طبقه ، هدف طبقه  بنا بر اين  . اقتصادي هستند تهيه شده است    

توانـد بـا      المللـي تفـاوت دارد، ايـن مقايـسه مـي            بندي بين   هاي ملي با طبقه     بندي  كه طبقه هر جا   . المللي آمارهاي ملي است     براي مقايسه بين  
بندي مجدد، بايد از      اما براي انجام اين كار، تمام عناصر ضروري براي گروه         . هاي ملي، انجام پذيرد     بندي  بندي مجدد اعداد حاصل از طبقه       گروه

 .آمارهاي ملي قابل حصول باشد
دهد، همان اصول كلـي        كه نيازهاي كشوري اجازه مي     جا  آنشود تا      كشورها توصيه مي   تمامالمللي، به      بين پذيري  به مقايسه  دستيابي   منظور  به •

 .هاي خود بپذيرند بندي فعاليت هاي طبقه و تعاريف را در برنامه
 در هر كشوري از اهميت برخـوردار اسـت و يـا در           كند كه تقريباً     مي ارائههاي اقتصادي     هايي را براي فعاليت     ، رده ISICالمللي    بندي بين   طبقه •

 ساختار  ISICدر پرداختن تفصيلي به هر رده،       . نمايند  صورتي كه تنها در برخي از كشورها وجود دارند، در اقتصاد جهاني نقش مهمي ايفا مي               
 .سازد توليد را منعكس مي

ها،   بندي  هاي اين طبقه    ، ويرايش ISICالمللي، از جمله      هاي بين   بندي   طبقه هايي را براي نشر اطالعات مرتبط با        آمار سازمان ملل مكانيزم    اداره •
 الگـو  عنـوان  بـه توانـد    ميISICبا توجه به اين موارد، .  كرده استارائههاي ملي   و اقتباسها ويژگي و اطالعات مربوط به  ها  آنكاربرد و تفسير    

تـوان از    را مـي هـا  آناين تسهيالت و اطالعات مربـوط بـه   . هاي ملي باشد بندي بقهمورد استفاده قرار گيرد و راهنمايي براي ايجاد و توسعه ط     
 . يافتhttp://unstats.un.org/unsd/class: طريق سايت بخش آمار سازمان ملل در نشاني

 :ورها را از هم متمايز كردتوان دو گروه گسترده كش هاي ملي فعاليت مرتبط، مي بندي  و طبقهISICالمللي  بندي بين با توجه به ارتباط طبقه •
بيننـد كـه      ي مـي  صورت  بهالمللي را     هاي بين   بندي  اند و طبقه    هاي ملي خود را ايجاد كرده       بندي   كه طبقه  يافته  توسعه كشورهاي   تر  بيش) الف

 ؛بندي ملي تشكيل شده و يا از آن مشتق شده است پايه طبقه بر
المللي يا منتج از      هاي بين   بندي  كنند كه بر مبناي طبقه      ي تنظيم مي  صورت  بهد را   هاي ملي خو    بندي  كشورهاي در حال توسعه كه طبقه     ) ب

بندي فعاليتي خود هستند و بـه همـين دليـل             كشورهاي گروه دوم اغلب فاقد زيربناي مورد نياز براي توسعه و حفظ طبقه            . آن باشد 
ISIC ،پذيرند اليت ملي خود ميبندي فع  طبقهعنوان به را تقريباً بدون تغيير يا با تغيير جزئي. 

 كامـل و بـدون انجـام تغييـرات الزم بـه كـار       طور به را ISICالمللي به اين معني نيست كه كشورها  پذيري بين  ، تمايل به مقايسه    اين با وجود  •
 بـا اسـتانداردهاي     هاي ملي خود    بندي   طبقه كردن  هماهنگ راهنمايي در راستاي     عنوان  به ISICدر واقع هدف اين است كه كشورها از         . گيرند
المللـي،    پـذيري بـين     ي اقتصاد ملي و در عين حال حفظ كـردن امكـان مقايـسه             ها  ويژگي با   ISICمتناسب ساختن   . المللي استفاده كنند    بين

 .نيازمند رعايت قوانين خاصي است كه در ادامه به آن اشاره شده است

 ISIC دادن بسط يا كردن فشرده -2-3-1-1
 نمايش بهتر ساختار اقتصاد ملـي كـشور، فـشرده و يـا              منظور  بههاي آن     هاي ملي ممكن است رده       با موقعيت  ISIC نكرد  هماهنگدر هنگام    •

ي قابـل تـأملي بـه    ها ويژگيدر صورتي كه يك بخش اقتصادي خاص از اهميت زيادي برخوردار باشد، يا           . ي به آن اضافه شود    تر  بيشجزئيات  
بنـدي بـسط       مشخص نشده باشد، در اين حالت، بخش مربـوط بـه مـورد مـذكور در طبقـه                  ISICدر   جداگانه   طور  بهآن اضافه شده باشد كه      

 كلـي از اهميـت بـااليي در اقتـصاد           طور  بهاگر بخش ديگري در اقتصاد كشور وجود ندارد يا هنوز در حال توسعه است و يا                 . يابد  ي مي تر  بيش
هـا   در نظر نيست كه گردآوري داده. تري مورد استفاده و توجه قرار گيرد    تواند در سطح كلي     بندي مي   مربوطه در طبقه  برخوردار نيست، بخش    

 .هايي صورت پذيرد كه مستلزم تقسيمات ساختگي و بدون انعطاف در واحدهاي آماري موجود باشد براي رده
 ISICترين سطح آن بايد در كـل منطبـق بـا طبقـات                ها در تفصيلي    شد، رده  با ISICبندي فعاليت ملي قابل تبديل به          يك طبقه  كه  اينبراي   •

تـرين سـطح خـود     بندي ملي در تفـصيلي  هاي طبقه به عبارت ديگر، هر يك از رده. هاي طبقات مذكور باشند بخش ها، زير   باشند و يا اين رده    
بندي ملي تركيبي از دو يا چنـد طبقـه    هاي طبقه  الزم است رده  در مواقعي كه    .  را بپوشاند  ISICهاي منتخبي از دو يا چند طبقه          نبايد بخش 

ISIC   بنـدي ملـي بـه         در اين صورت، قابليت تبديل طبقه     .  نمايند، طبقات مذكور بايد بخشي از همان گروه باشند         ارائه راISIC    تـأثير  تحـت 
 .بندي ملي قرار نخواهد گرفت ها در سطح تفصيلي طبقه بندي رده موقعيت يا نحوه گروه

اين كار از طريق    .  بسط يابد  زيرطبقههاي مرتبط به      توانند از طريق تقسيم طبقه       مي ISICها در ساختار       دستيابي به اهداف ملي، رده     منظور  به •
هـا را     ها به طبقـه     توان تقسيم گروه     مي همچنين. پذيرد   است، انجام مي   ISICافزودن يك رقم اعشاري به كد چهار رقمي كه نشانگر هر طبقه             

 حفظ قابليت مقايـسه بـا       منظور  به. تر، گسترش داد    هاي تفصيلي   ي از رده  تر  بيشهاي موجود با تعداد        از طريق جايگزين كردن طبقه     ISICدر  
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 . در طبقات جمع كرد را دوبارهها آني مشخص شود كه بتوان ا نهگو تر بايد به هاي تفصيلي ، حدود طبقهISICهاي  طبقه

 نيازهـاي   تـأمين  منظـور   بـه ،  ISICها يكسان باشند، گسترش كدهاي چهار رقمي          ه بايد تقسيم شوند با گروه     هايي ك   در صورتي كه تنها طبقه     •
 را با حداكثر با نه      ها  آنتوان    شوند و مي     مشخص مي  »0«، با كدهاي چهار رقمي مختوم به        ISICهاي    اين طبقه . ملي، ضرورتي نخواهد داشت   

 .شوند جايگزين كرد طبقه كه با كدهاي چهار رقمي ويژه مشخص مي
• ISIC  حتـي  . ها، فشرده كـرد     ها در گروه    تر، يا با ادغام كامل طبقه       هاي كمتر و كلي     هاي منتخب، به طبقه     هاي گروه   توان با تركيب طبقه      را مي

هـاي    ب طبقـه  بندي ملي ايجاد شوند كـه از تركيـ          ترين سطح طبقه    هايي در تفصيلي    ممكن است در موارد خاص، مطلوب يا الزم باشد كه رده          
ISIC  هاي منتخب     هايي كه در طبقه     يابد كه انواع فعاليت     اين امر وقتي ضرورت مي    .  آيد به دستISIC  انـد، در يـك كـشور از      تفكيـك شـده

هـاي خـاص    ها يا واحدهاي نوع فعاليت، كمتر از آن حـدي باشـد كـه طبقـه                اهميت بااليي برخوردار نباشند، يا ميزان تخصص فعاليت كارگاه        
ISIC   هاي ملـي كـه    بندي ها را در طبقه براي مثال، ممكن است برخي از كشورها ايجاد رده       . بندي ملي مورد استفاده قرار گيرد       در طرح طبقه

قابل اجرا بيابند و يا تشخيص دهند كه ادغام تمام يا تعدادي از غير هستند، ) آالت ساخت ماشين (32 تا 29هاي  هاي بخش مشابه يكايك رده
 .رود  ميشمار بهبندي ملي، امري ضروري  ترين سطح طبقه هاي منفرد در تفصيلي ها در رده  طبقهها يا گروه

هـا را در   المللـي داده   بينپذيري تر، چه در سطح گروه يا در سطوح ديگر، مقايسه         هاي كلي   ها و ايجاد مجموعه     بايد توجه داشت كه ادغام طبقه      •
 .ازدس تر، محدود مي آن سطح يا حتي در سطوح كلي

در صورتي كـه دو  . هاي چهار رقمي را فشرده كند ، برخي از طبقه291 در گروه مثالًافتد كه كشوري تصميم بگيرد       حالت دوم وقتي اتفاق مي     •
رود و تنهـا در سـطح          در سطوح فشرده شده متناظر از دست مي        ها  آنهاي    تر كنند، قابليت مقايسه داده       را فشرده  291هاي گروه     كشور طبقه 

آوري   هـاي جمـع     پـذيري داده     اين عمل بر مقايـسه     تأثيرها، از نظر      در نتيجه بهتر است در زمان تلفيق طبقه       . باشد   ممكن مي  291تر گروه   باال
 . رده جديد، دقت الزم به عمل آيدبر اساسشده 

 ISIC  اخذ اطالعات در مورد فعاليت واحدها و كدگذاري آن بر اساس-3-3-1-1
ايـن  .  به درستي كدهاي تخصيص داده شده به واحـدهاي آمـاري بـستگي دارد   ،ISIC بر اساس آمارهاي توليد شده    كيفيت و قابليت مقايسه      •

 .داردبستگي هاي به كار گرفته شده به اين منظور،  مسئله به نوبه خود، به اطالعات در دسترس براي تعيين كد صحيح و به ابزار و روش
اند به ميزان كاربرد اين       آوري شده    ثبت اداري جمع   منظور  بهكيفيت اطالعات كه    . ي بستگي دارد  كيفيت اطالعات تا حدودي به نوع منبع آمار        •

 مـثالً . يابـد  اطالعات در روند كار اداري كه ثبت به آن منظور صورت گرفته است و به نوع تمايزي كه الزمه اين كاربرد خاص است، ارتباط مي           
شوند، نيازمنـد ثبـت        مي ارائهگذاري يا خدماتي كه توسط مؤسسات كاريابي          ين اعتبارات سرمايه   اجتماعي، قوان  تأمينقوانين مالياتي، مقررات    

  مستقيمطور به اطالعات مورد نياز براي تعيين كدهاي فعاليت واحدها را          ، الزم است ادارات آماري اغلب     بنا بر اين  . باشند  دقيق نوع فعاليت مي   
 مأخذ آمارگيري ادارات فوق مورد استفاده قـرار گرفتـه           عنوان  به مواردي كه اطالعات ثبتي كه       آوري نمايند، حتي در     از واحدهاي مذكور جمع   

شوند  ، اطالعات ثبتي يا آمارگيري كه كدگذاري مي     ISICبا توجه به ماهيت     .  آمده باشد  به دست است با همكاري يك يا چند دستگاه اجرايي         
 محـصوالت در واحدهايي كه داراي دامنه وسـيعي از         . خدمات يا عملكرد را نشان دهند     بايد محصول اصلي فعاليت توليدي واحدها يعني كاال،         

 در ارزش افزوده يا عوامل مرتبط ديگر كه فعاليت اصلي واحـدها             ها  آنت براي تعيين سهم     محصوالهستند، اطالعات مربوط به هر يك از اين         
 ارائـه ذ گردند و دقت شـود افـرادي كـه از جانـب واحـدها اطالعـات را                   اطالعات مذكور بايد از واحدها اخ     . استكنند، ضروري    را مشخص مي  

خوبي درك نمايند تا بتوانند با استفاده از سوابق واحد يا دانش شخصي، اطالعات مـذكور را پيـدا     هكنند نوع اطالعات مورد درخواست را ب        مي
هاي  در آمارگيري. هاي خانوار داراي اهميت است   ن اندازه آمارگيري  هاي كارگاهي به هما    در آمارگيري ها    سؤال آزمايش الگوي    بنا بر اين  . كنند

شود كه اطالعات، هم در مورد نام و نشاني محل كار و هم در مورد محصول اصلي كـه در آن محـل                         هاي نفوس توصيه مي    خانوار و سرشماري  
شـود و هـم    پذير مـي   متناظر در اطالعات ثبتي امكاندر نتيجه اين امر، اخذ كد درست هم از طريق يك واحد         . شودآوري    شود جمع   توليد مي 

در مورد اطالعات ثبتي نيز، يافتن كدهاي صحيح بر مبناي اطالعات محصول با استفاده از يك نمايه كد .  اطالعات مربوط به محصولاساس بر
 .شود تر مي  و جامع، بسيار آسانيافته سازمان
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  آمارارائهراي بندي ب  استفاده از سطوح مختلف طبقه-4-3-1-1

تـر باشـد و تعـداد و          بندي نوع فعاليت اقتصادي براي برخي از انواع آمار مطلـوب            هاي داراي تفصيل كمتر در طبقه       ممكن است استفاده از رده     •
 مـثالً . ته باشـد  د به نوع منبع آمار و مالحظات محرمانگي اطالعات بستگي داشـ           شو   مي ارائه ها  آنهايي كه آمار قابل اعتماد در مورد          اندازه رده 

يا ممكـن اسـت الزم نباشـد كـه در           . بندي كرد   هاي كارگاهي حاصل شده است، طبقه      هاي مربوط به اشتغال را كه از پرسش         شايد نتوان داده  
 بـا   ISIC. شود  بندي مي   بندي شود كه آمارهاي صنعتي طبقه        نوع فعاليت اقتصادي با همان جزئيات طبقه       بر حسب حسابداري ملي، اطالعات    

ها در سطوح متفـاوت تفـصيلي         بندي قابل مقايسه داده     چارچوبي براي طبقه  )  طبقه  و قسمت، بخش، گروه  (بندي    بيني چهار سطح طبقه     يشپ
 الزاماً به اين معني نيست كـه آن رده خـاص را نتـوان در              ISICگرچه بايد توجه داشت كه تعريف يك رده در سطح طبقه در             . آورد    فراهم مي 

 . تعريف نمودتر بزرگ يك كشور در سطوح نظام اقتصادي ملي

 يي همگنها نسبت تدوين -5-3-1-1
هـا   هاي كارگاه  برخي از فعاليت؛بندي ملي فعاليت ديگر ترين سطح هر طبقه  يا تفصيليISIC آمده براي تعريف طبقات    عمل  بهرغم تالش     علي •

 در گردآوري   بنا بر اين  . بندي خواهند بود    هاي طبقه   صه ساير طبقه  شوند، مشخ   بندي معين قرار داده مي      يا واحدهاي مشابهي كه در يك طبقه      
هـاي    هاي همگني با توجه به انواع فعاليت براي واحدهايي كه در رده            بندي شده بر طبق نوع فعاليت اقتصادي، محاسبه مقياس          اطالعات طبقه 

 .گيرند، ارزشمند خواهد بود بندي قرار مي گوناگون طرح طبقه
نـسبت تخـصص يـك رشـته        . هاي مختلف عبارتند از نسبت تخصص و نسبت پوشش           براي ارزيابي همگني رده    ها  نسبتين  تر مهمدو مورد از     •

نسبت پوشش، بازده كاالها يا خـدمات       .  كاال يا خدمات مشخصه آن به نسبت كل بازده آن فعاليت است            صورت  بهفعاليت، بازده همان فعاليت     
 .بازده همان كاالها يا خدمات در كل اقتصادمشخصه آن رشته فعاليت است به نسبت كل 

 مثـال  عنـوان  به(توانند مشخصه بيش از يك فعاليت باشند  برخي محصوالت مي. ، مسائل زيادي را بايد در نظر داشتها  نسبتدر محاسبه اين     •
 طـور   بـه و برخي   ) مثل ضايعات (بعضي محصوالت نيز ممكن است مشخصه فعاليت خاصي نباشند          ). شوند  محصوالت فرعي كه الزاماً توليد مي     

ي محاسبه  ها  نسبتدر چنين مواردي، ضرورت دارد هنگام تفسير        ) مثل خدمات تعميرات صنعتي   (مرسوم مشخصه يك يا چند فعاليت باشند        
 .عمل آيد هاي الزم به گيري شده، تصميم

 ها بندي  ارتباط با ساير طبقه-4-1-1
  مالحظات كلي-1-4-1-1
ها تهيه كند كه بتوانـد        بندي  ي از طبقه  ا  لل متحد در نوزدهمين نشست خود از دبيرخانه درخواست كرد كه مجموعه           كميسيون آمار سازمان م    •

اين كار، با مبنا .  دهد و نيز براي انواع مختلف آمارهاي اقتصادي به كار رودارائهها، كاالها و خدمات  بندي فعاليت نظام منسجمي را براي طبقه
.  شد CPC و پديد آمدن     SITC و   ISIC در   تجديد نظر ، منجر به    1(SINAP)ها و محصوالت      هاي فعاليت   بندي  ه طبقه قرار دادن نظام يكپارچ   

بنـدي كاالهـا و        ابـزار اصـلي بـراي طبقـه        CPCكند،     مي ارائه وجه فعاليت نظام را      ISIC. بندي كامالً به يكديگر وابسته هستند       اين سه طبقه  
هايشان،   در مورد ردهSITC و CPC. رود  ميشمار بهالمللي    اي قابل حمل براي آمارهاي بازرگاني بين      بندي كااله    طبقه SITCخدمات است و    

 .كنند ي ساختاري استفاده ميها قالب صورت به 2(HS) هماهنگ توصيف و كدگذاري كاال سيستم هاي فرعي هر دو از سر عنوان

 SITCش سوم  و ويرايHS ،CPC :هاي محصول بندي  ارتباط با طبقه-2-4-1-1
هـاي   بندي  از طرف ديگر، بيانگر اين حقيقت است كه طبقهCPC و HS  ،SITCهاي محصول در بندي  از يك طرف و طبقهISICارتباط بين  •

شـوند، در يـك رده ادغـام      توليـد مـي  ISIC تنها در يك رشته فعاليـت، طبـق تعريـف    معموالً اصولي كاالها يا خدماتي را كه طور  بهمحصول  

_____________________________________________________________________________________ 
1 Integrated System of Classification of Activities and Products 
2 Harmonized Commodity Description and Coding System 
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 هنگـامي كـه   مـثالً در برخـي مـوارد،   . ، تا جايي كه در آن زمان امكان داشت مورد توجه قرار گرفـت   HS فعاليتي در    منشأاين معيار   . كند  مي
هـا و   ، هنـوز هـم سـر عنـوان        ايـن  با وجود . شد   گمرك نتواند تمايزي بين كاالها قايل شود، از اين اصل پيروي نمي            مأموررسيد يك      مي نظر  به

هـاي   هـا و عنـوان     به هر حال، تنظيم سـر عنـوان       . شوند   توليد مي  ISIC، كاالهايي را در بردارند كه كالً تنها در يك رده            HSهاي فرعي    عنوان
 . تفاوت داردSITC و CPC فعاليتي و ساختار منشأكند كه كامالً با   از معيارهايي پيروي ميHSفرعي 

بنـدي تفـصيلي تجـارت         طبقـه  HS. اند  ام براي مقاصد متفاوتي ايجاد شده     شود كه هر كد      ناشي مي  جا  آن از   SITC و   CPC  ،HSتفاوت ميان    •
تري است كه براي اهداف تحليلي كاربرد دارد و البتـه همـان دامنـه                 بندي كلي    طبقه SITCدر حالي كه    . المللي كاالهاي قبل حمل است      بين
HS        دامنه  . باشد  ، يعني تجارت كاالهاي قابل حمل را دارا ميCPC    از دامنه ،HS   و SITC   رود و توليـد، تجـارت و مـصرف تمـامي              فراتر مـي

بنـدي مجـدد     را، گرچـه بـه طريقـي متفـاوت، گـروه     HSهـاي    ، هـر دو رده    SITC و ويرايش سوم     CPC. دهد  كاالها و خدمات را پوشش مي     
. نهـايي، معيارهـاي اصـلي هـستند    آوري و كـاربرد      نمايد كه در آن مواد به كار رفته، مرحله عمل            از ترتيبي سنتي پيروي مي     SITC. كنند  مي

CPC هاي    هاي خود را به شيوه رده        ردهISIC فعاليتي خـود    منشأ بر اساس گرچه اين بدين مفهوم نيست كه همه كاالها         . كند  بندي مي    گروه 
 .شوند بندي مي گروه

بنـدي كـه بـر مبنـاي           يك طبقه  ورتص  بهبندي مذكور به سهم خود        شد، ولي طبقه     معياري با اهميت تلقي مي     CPC، در بسط    منشأ چند هر •
كه گوشت و پوست هر دو از محصوالت         براي مثال، در حالي   . شده استوار است، توسعه يافت     ارائهخصوصيات فيزيكي كاالها يا ماهيت خدمات       

هاي مختلف    متدر قس ولي  )  و حفاظت گوشت و محصوالت گوشتي از فساد        آوري  عمل، توليد،   ISIC 1511طبقه  (روند     مي شمار  بهكشتارگاه  
CPC  به هر حال، هر نوع كاال يا خدمات مشخص شده در          . شوند   ظاهر ميCPC معمول توسـط يـك   طور به تعريف شده است كه اي گونه، به 

د بندي، يك انطباق مورد به مورد برقرار شو         تا جايي كه عمالً امكان دارد، سعي بر اين است كه بين دو طبقه             . شود  ، توليد مي  ISICفعاليت در   
 .گيرد ارجاع شود  عمده انجام ميطور به كه در آن، توليد كاال يا خدمت ISIC به يك طبقه CPCو هر رده 

 توليد ISIC كلي توسط فقط يك طبقه طور به SITC)  رقمي5رده (يعني هر يك از اقالم  .  وجود دارد  ISIC، همان ارتباط با     SITCدر مورد    •
آينـد، متقـابالً، تمـامي        در CPC زيرطبقه يك   صورت  بهتوانند     مي SITC اقالم   تمامي است كه     به نحوي  CPC و   SITCارتباط بين   . شود  مي

 . جمع شوندSITC) رده سه رقمي(توانند در يك گروه   ميCPC زيرطبقات

 BEC و EBOPSهاي كاالها و خدمات  بندي  ارتباط با ساير طبقه-3-4-1-1
ي طراحـي شـده اسـت كـه بتوانـد           ا   به گونه  BEC.  است يافته  توسعهزمان ملل متحد    توسط سا  (BEC)1 هاي عمده اقتصادي    بندي رده   طبقه •

 SITCآوري شـده در مـورد    تبديل اطالعات جمع )  و كاالهاي مصرفي    اي، كاالهاي واسطه    تمايز بين كاالهاي سرمايه    (SNA مفاهيم   اساس بر
 بر اسـاس   در شكل فعلي خود براي تحليل        SITCها تسهيل كند، زيرا     دار براي تحليل اقتصادي موارد استفاده از كاال         هاي معني   را به مجموعه  

بخشد، ارتباط ديگري بـين ايـن دو           مي بارهو رده نظم د   19 را در    SITCهاي    ، رده BEC كه  اينبه غير از    . مصرف نهايي چندان مناسب نيست    
 ويـرايش سـوم     بـر اسـاس    1986 در سال    BEC. كند  ه نمي  فعاليتي كاالها استفاد   منشأ از   BECبراي انجام اين كار،     . بندي وجود ندارد    طبقه

SITC شده تجديد نظر با نسخه  آن براي انعكاس ارتباط2003 و در سال HSبازبيني شد ،. 
 و  ISICهـا، نحـوه انطبـاق         ز پرداخـت  تـرا هـاي      و رده  ISICهـاي اقتـصادي بـا اسـتفاده از            هاي عمده بنگاه     پيوند ميان فعاليت   ارائه منظور  به •

 .تهيه گرديد 2(EBOPS)يافته  هاي بسط  پرداختترازدي خدمات بن طبقه

 (NACE, ANZSIC, NAEMA, NAICS, ICFA) هاي اشتقاقي و وابسته فعاليت بندي  ارتباط با ساير طبقه-4-4-1-1

هاي چنـد   بندي  طبقهكردن هماهنگهاي اقتصادي، كميسيون آمار بر تالش در راستاي  بندي  طبقهكردن هماهنگاز همان ابتداي كار بر روي      •
خـانواده  « المللـي اجتمـاعي و اقتـصادي در حيطـه           هـاي بـين     بنـدي   ار گروه تخصصي طبقـه    ـــك.  داشت تأكيد ISICمليتي با ويرايش سوم     

_____________________________________________________________________________________ 
1 Classification by Broad Economic Categories 
2International Monetary Fund, Balance of payment Manual  
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مثل (هاي مرجع  بندي  در ابتدا، اساس ارتباط بين طبقه     . ها صورت گرفت    در ادامه اين تالش    1»هاي اجتماعي و اقتصادي     بندي  المللي طبقه   بين

ISIC   هـاي فعاليـت      بندي   شدن طبقه  تر  نزديكضرورت  . شود  هاي اشتقاقي و وابسته طراحي مي       بندي  و طبقه ) هاي اقتصادي    در زمينه فعاليت
 .ها خواهد بود بندي روي اين طبقه  قرار گرفته است و عنصري كليدي در كارهاي آتي برتأكيد آمار مورد  موجود دوباره توسط كميسيون

هـاي ملـي    بنـدي   طبقـه بـر روي كـار  . كاهد هاي ملي نمي   بندي  ها، از اهميت و ضرورت طبقه       بندي  تر شدن طبقه     و هماهنگ  تر  يكنزدضرورت   •
المللـي،    معيـار بـين  عنوان بههاي مرجع  بندي  طبقهبر اساساند،  اند يا با توجه به وضعيت كشور ارتقا يافته فعاليت كه براي منطقه تنظيم شده    

 گروهـي از كـشورها   اي منطقـه ي هـا  ويژگي مشتق شوند و طبق ISICها بايد از  بندي اين طبقه.  استISICفزايش كاربرد روش مهمي براي ا   
 يك راهنماي طراحي شده براي ايجاد و        عنوان  به و   پذير بوده   شوند مقايسه   هايي كه به اين شكل ايجاد مي        بندي  در نتيجه، طبقه  . تنظيم گردند 

 .گيرند مورد استفاده قرار ميملي ي ها بندي طبقهتوسعه 

 هاي اشتقاقي بندي طبقه )الف
هـاي مربـوط، موافقـت        با همكاري تمـامي طـرف      )SOEC)2/UNSO3  اروپايي اتحاديهاداره آمار    /گروه كاري مشترك اداره آمار سازمان ملل       •

، و يـا نـسخه      CPC و   ISIC ترتيـب بـا      بندي محصول مربوط به جوامـع اروپـايي بـه            قرار گيرد و طبقه    تجديد نظر  مورد   NACE4 كه   كردند
هاي سازمان ملل متحد و جوامع اروپايي تا حد امكـان             بندي  هاي كدگذاري به كار رفته در طبقه         نظام عالوه  به. ، يكسان شود  ها  آنيافته   گزارش

 تـا سـطح دو رقمـي        NACE و   ISIC.  هماهنـگ خواهـد بـود      اي  گـسترده هاي مربوط به هر دو سازمان به نحـو            در نتيجه داده  . يكسان شود 
. ي را بسط داده اسـت     تر  بيشبندي، جزئيات      متناسب با نيازهاي كاربران اروپايي طبقه      NACEتر،    در سطوح پايين  . يكسان هستند ) ها  بخش(

وجـود  بندي هميشه   رقمي در ساختار همان طبقه   4 و   3 در سطوح    ISICهاي     به رده  ها  آنتر شدن جزئيات ايجاد شده و تبديل          امكان فشرده 
 .دارد

 گرفتـه شـده اسـت و    ISICانـد كـه از ويـرايش سـوم           بندي فعاليت ايجاد كـرده      ، يك طبقه  (AFRISTAT)كشورهاي عضو اداره آمار افريقا       •
 .شود ناميده مي 5(NAEMA)بندي فعاليت كشورهاي عضو اداره آمار افريقا  طبقه

• NAEMA     ويرايش سوم   ) رقميسطح دو   ( بخش   60و  ) سطح يك رقمي  ( قسمت   17 با استفاده ازISIC     بنـدي   ، بدون هيچ تغييري، از طبقه 
ISICهاي  بندي عموماً مشابه گروه اين طبقه) سطح سه رقمي( گروه 149. كند  پيروي ميISICهستند . 

ر زمينـه    مشتق و براي گـزارش آمـار د        ISICباشد كه از      ها مي   بندي فعاليت   ، يك نظام گروه   6(ICFA) براي وابستگان خارجي     ISICهاي    رده •
هاي خـدماتي در مقايـسه    هاي بنگاه  ايجاد امكان بررسي فعاليت منظور  به ICFA. المللي تهيه شده است     هاي بين   وابستگان خارجي به سازمان   

 . استيافته توسعههاي اقتصادي ايجاد و  هاي تمامي بنگاه با فعاليت

 هاي وابسته بندي طبقه )ب
 در سـطح    گـسترده طـور  بـه  منتـشر شـده اسـت،    1993 كه در سال   7(ANZSIC) ستراليا و زالندنو  هاي ا   بندي استاندارد رشته فعاليت     طبقه •

 همخـواني   ISICهاي منفرد يا تجمعي          طراحي شده است كه با طبقه      اي  گونه در سطح طبقه به      ANZSIC. است هماهنگ   ISICتفصيلي با   
 .دهد  را، بدون هيچگونه انحرافي، تشكيل ميANZSIC زيربناي ISICمفاهيم و تفسيرهاي به كار رفته در . داشته باشد

هايي براي به حداقل رساندن مـواردي   تالش. دش ايجاد 1990 در اواسط دهه 8(NAICS) هاي امريكاي شمالي    بندي رشته فعاليت    نظام طبقه  •
_____________________________________________________________________________________ 

1 International Family of Economic and Social Classifications 
2 Statistical Office of the European Communities 
3 United Nations Statistical Office 
4General Industrial Classification of Economic Activities Within the European Communities  
5Nomenclature d ’ Activities des Etats Membes d’ Afristat  
6ISIC Categories for Foreing Affiliates  
7 Australian and Newzealand Standard Industrial Classification 
8 North American Industry Classification System 
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كننـد،    را قطـع مـي  ISICهاي سطح دو رقمـي ويـرايش سـوم     محدوده) ها پنج رقمي، رشته فعاليت كدهاي   (NAICSترين سطوح     كه پايين 

هـاي دو رقمـي ويـرايش     توان دوباره در بخـش   را ميNAICS بر اساسآوري شده  جمعهاي آماري   با تحقق اين امر، داده    . عمل آمده است   به
 كننده تالشي اسـت كـه بـراي    باشد، منعكس  مي ISIC مبتني بر مفاهيم متفاوتي نسبت به        NAICS كه  اين رغم  علي جمع كرد و     ISICسوم  

 .بندي صورت گرفته است اطمينان از قابليت مقايسه اين طبقه

 ISICالمللي با  هاي بين بندي  ارتباط ساير طبقه-5-4-1-1
 دارنـد و يـا      ISICاند و ارتباط نـسبتاً جزئـي بـا            هاي تابع آن تهيه شده     هاي ديگري نيز وجود دارد كه توسط سازمان ملل يا ارگان            بندي  طبقه •

 تعريف آمارهـاي    منظور  بههاي مذكور     بندي  طبقه. اند  هاي خود سود برده     بندي براي تعريف دامنه يا رده       هاي اين طبقه    خش از برخي از ب    كه  اين
 دولـت   وظـايف بندي    طبقه: ها عبارتند از    بندي  اين طبقه . اند  مربوط به مشاغل، اشتغال، هزينه، آموزش، گردشگري و محيط زيست ايجاد شده           

(COFOG) المللي آمـوزش    ندارد بين بندي استا   ، طبقه (ISCED)1   المللـي مـشاغل   بنـدي اسـتاندارد بـين    ، طبقـه (ISCO)2 بنـدي    و طبقـه
 .3(TSA)هاي اقماري گردشگري  حساب

• COFOG       هـاي ملـي تهيـه شـده بـود،        استفاده در نظام حسابمنظور به عمده طور به كه توسط دبيرخانه اداره آمار سابق سازمان ملل متحد
 در اصـل، واحـدهاي      .اسـت  ISIC بـسيار شـبيه بـه        COFOGدر عمـل    .  بازبيني شد  2000 منتشر و در سال      1980 در سال    براي اولين بار  

، عـالوه  بـه . باشـد   مـي ISICها، واحـد مـورد نظـر همـان واحـد دولتـي                بندي آن معامالت منفرد است، ولي براي بسياري از انواع هزينه            طبقه
بندي   طبقهمنظور به،  اينبا وجود. ، از نظر مفهوم بسيار شبيه هستندISIC و فعاليت در COFOG در وظايفها يعني  بندي هاي طبقه مقياس
 مخصوصاً بـراي رجـوع بـه دامنـه          كه  اين دليل  به COFOGها در    وظايف است، چون فهرست     ISICتر از      مناسب COFOGهاي دولت،     هزينه

هـاي دو    يي كـه بـين مقيـاس      هـا   شـباهت بـا وجـود     .  است ISICهاي    عاليتتر از فهرست ف     هاي دولت تنظيم شده است، مفصل       متنوع فعاليت 
بـراي مثـال،    .  ممكن است مشكالتي پيش آيد     COFOG و   ISICآوري شده از طريق       هاي جمع   بندي وجود دارد، به هنگام مقايسه داده        طبقه

COFOG    هاي مربوط به خـدمات       ارس خصوصي و هزينه   هاي اعطا شده به مد      هاي مستقيم مدارس دولتي، يارانه       هزينه دادن  پوشش عالوه بر
 .گيرد بر مي را نيز در آموزان دانش، خوراك و تهيه اقامتگاه براي جايي جابههاي  جانبي به آموزش و پرورش از جمله هزينه

• ISCED           توسط سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (UNESCO) ين و  يك وسيله مناسب بـراي گـردآوري، تـدو        عنوان  به
 1997 جهاني توسعه يافـت و آخـرين بـار در سـال              صورت  به آمارهاي مربوط به آموزش و پرورش چه در داخل هر يك از كشورها و چه                 ارائه

هايي از قبيل ثبت نام كـادر   هاي آموزشي است كه براي پديده       منظوره در مورد برنامه    بندي چند    يك طبقه  ISCED. مورد بازبيني قرار گرفت   
، كه براي مثال از طريق سرشـماري جمعيـت يـا آمـارگيري از               كرده  تحصيل براي آمار مربوط به تعداد افراد        طور  همينامور مالي و    آموزشي و   

، برنامه آموزشي يـا گـروه       ISCEDبندي    ترين سطح طبقه    واحد آماري در پايين   . نيروي كار به دست آمده است، بايد مورد استفاده قرار گيرد          
 .استهاي آموزشي  برنامه

در اصـل ممكـن   . شـوند  بندي مـي  نمايند دسته  ميارائههاي آموزشي كه   و بر پايه نوع برنامه ISCED بندي   طبقه بر اساس مؤسسات آموزشي    •
 در  ISICهاي مربوط به خدمات آمـوزش در          تعاريف رده .  دانست ISICبندي شده توسط       طبقه اي  پايهها را مشابه واحدهاي       است اين مؤسسه  

 . هماهنگ شودISCEDبندي تغيير يافت تا تعاريف مذكور با تغييرات اعمال شده در آخرين ويرايش  ني اين طبقهآخرين بازبي
مقايسه آمارهاي  براي  بندي مبنايي     اين طبقه . المللي كار تهيه شده است       توسط سازمان بين   (ISCO)المللي مشاغل     بندي استاندارد بين    طبقه •

آورد و در تبادل ساير اطالعات مربوط به مشاغل، مثل استخدام يا پذيرش كارگران مهاجر، بـه ايـن                     ميمشاغل براي كشورهاي مختلف فراهم      
هـاي موجـود      هاي مشاغل ملي يا بـازبيني نـسخه         بندي   الگويي براي ايجاد طبقه    عنوان  بهبندي مذكور      طبقه همچنين. نمايد  كشورها كمك مي  

 .گيرد توسط كشورها مورد استفاده قرار مي
 شده، يا به عبارت ديگـر وظـايفي كـه بايـد انجـام               ارائه نوع كار    بر اساس  ISCOمشاغل در   .  مشاغل هستند  ISCOبندي در     اي طبقه واحده •

_____________________________________________________________________________________ 
1 International Standard Classification of Education 
2 International Standard Classification of Occupations 
2 Tourism Satellite Account 
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هـاي     از نظر عملكرد و مفاهيم كامالً با يكديگر تفاوت دارند يعنـي در واقـع جنبـه                 ISCO و   ISICيي كه   جا  آناز  . شوند  بندي مي   شوند، دسته 

 در مواقع تعريـف     ISCOبا وجود اين،    . بندي ضرورتي ندارد     ساختار اين دو طبقه    كردن  هماهنگكنند،    گيري مي   اد را اندازه  كامالً متفاوت اقتص  
 ISICهـاي مناسـب بـه          هـستند از ارجـاع     ISIC مـنعكس شـده در       هايهاي خاص كه مبتني بر نوع تمايز        ي بين گروه  ها  تفاوت و   ها  شباهت

، به همين شكل ISCO-88در . شوند ايزات بين نوع محصول، يعني كاالها و خدماتي كه توليد يا فروخته مي  در مورد تم   مثالًكند،    استفاده مي 
) مـديران كـل  ( 131و ) مـديران ادارات عمليـات و توليـد    (122هاي فرعي  هاي واحد در گروه     ايجاد شده بين گروه    يهاها براي تمايز   از ارجاع 

 .استفاده شده است
 اخيراً توسط كميسيون آمـار تهيـه شـد و در سـي و يكمـين           (TSA)هاي اقماري گردشگري      لي جديد با عنوان حساب    المل  يك استاندارد بين   •

 آن بر اقتـصاد در چـارچوب        تأثيرگيري گردشگري و      استاندارد مذكور در زمينه اندازه    .  به تصويب رسيد   2000نشست اين كميسيون در سال      
 داده اسـت كـه      TSAهـاي مـرتبط بـا گردشـگري جـاي خـود را بـه                  فهرست فعاليـت  . اشدب   مي (SNA)هاي ملي     اقتصاد كالن نظام حساب   

نمايـد   هايي كـه ايـن محـصوالت را توليـد مـي      شود و فعاليت  كه توسط بازديدكنندگان خريداري مي  اي    ويژهگردشگري را از جنبه محصوالت      
هـاي    هاي ويژه گردشگري عبارتند از فعاليت       فعاليت. كند  دي مي بن   فهرست ISIC و   CPCنمايد و محصوالت مذكور را با استفاده از           تعريف مي 

تعـاريف،  . كننـده آن فعاليـت شـود        بازده خالص روند توليد مـشخص      عنوان  بهتوليدي كه منجر به ايجاد يك يا چند محصول ويژه گردشگري            
چـارچوب  : ي اقمـاري گردشـگري    هـا   حـساب  « در نـشريه   TSAشناسـي توصـيه شـده در مـورد            هايي و چـارچوب روش      بندي  مفاهيم، طبقه 

 .اند شدهداده  شرح 1»شده شناسي توصيه روش

 ISIC,Rev.3 در مقايسه با نسخه ISIC,Rev.3,1تغييرات نسخه  -5-1-1
 مناسب  كردن  فشرده ايجاد امكان    دليل  بهبرخي از تغييرات    . بندي، محدود شده است      آن بر ساختار طبقه    تأثير نظر  نقطه، از   ISICنسخه حاضر    •

قـبالً  ) 722 و   515(يي كـه ايـن دو گـروه         جـا   آناز  . انـد    تقسيم شـده   ISICبدين منظور، تنها دو گروه      . اند  ضروري بوده  ISICهاي    طبقهكل  
پوشي   هاي خود را بدون چشم      توانند داده   بندي را اعمال نمايند مي      توانند جزئيات جديد تقسيم     اند، كشورهايي كه نمي     تقسيمات فرعي نداشته  

 .هاي زماني جديدتر همچنان در سطح سه رقمي، يعني سطح گروه توليد كنند  با ساير سريپذيري از مقايسه
پرورش  (0502و  ) ماهيگيري (0501، به دو طبقه     )هاي خدماتي جانبي ماهيگيري     ماهيگيري، پرورش آبزيان و فعاليت     (ISIC در   050گروه   •

 .دشو دو فعاليت لحاظ ي ماهيتي و اهميت اينها تفاوتتقسيم شده است تا ) آبزيان
فروشـي رايانـه،      عمـده  (5151: به سه طبقـه زيـر تقـسيم شـده اسـت           ) آالت، تجهيزات و ملزومات     فروشي ماشين   عمده (ISIC در   515گروه   •

الت، آ فروشـي سـاير ماشـين    عمده (5159و ) فروشي قطعات و تجهيزات برقي و مخابراتي عمده (5152، )افزارها  ها و نرم    تجهيزات جنبي رايانه  
 ).تجهيزات و ملزومات

ساير مـوارد در زمينـه      (7229و  ) افزار  تهيه و توليد نرم    (7221به دو طبقه    ) افزار  افزار و مشاوره در ارتباط با نرم        توليد و عرضه نرم    (722گروه   •
هاي   افزاري شامل بازي    هاي سخت    محيط افزارهاي انواع   هاي مذكور اكنون تهيه و توليد نرم         طبقه عالوه  به. دشو تقسيم مي ) افزار و عرضه آن     نرم

 .شود ويديويي را نيز شامل مي
 بـازبيني شـد،     1997 كـه در سـال       (ISCED)المللي آمـوزش      بندي استاندارد بين     در برگرفتن تغييرات طبقه    منظور  به ISICدر  » ز«قسمت   •

 .فته است موارد مربوط به آموزش بزرگساالن در سطوح مختلف تغيير ياويژه به، تعديل شده است
گيـرد، دو بخـش جديـد بـه نـسخه             هاي توليدي كه توسط خانوارهاي معمولي براي مـصرف خـانوار انجـام مـي                 فعاليت دادن  پوشش منظور  به •

ISIC,Rev.3,1     97 و بخـش     نشده توليد كاال توسط خانوارهاي معمولي براي خود مصرفي         هاي تفكيك   فعاليت -96بخش  ( اضافه شده است-
هاي مذكور بـه آمارهـاي كـار و كـسب             در نتيجه، بخش  . شده توليد خدمات توسط خانوارهاي معمولي براي خود مصرفي        ن هاي تفكيك   فعاليت

 .هاي معيشتي مفيد خواهند بود ها در زمينه خانوار و فعاليت شوند، اما در گردآوري داده مربوط نمي
، ISIC,Rev.3,1 و نـسخه     ISIC,Rev.3قي مربوط به نسخه     هاي تطبي    جزئي ديگري نيز صورت گرفته كه جزئيات آن در جدول          هاي  تصحيح •

 ملـــل  بنـــدي بـــر روي ســـايت بخـــش آمـــار ســـازمان تـــر ايـــن تـــصميمات در ثبـــت طبقـــه شـــرح تفـــصيلي. ده اســـت شـــارائـــه

_____________________________________________________________________________________ 
1 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 
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http://unstats.un.org/unsd/classباشد  قابل دسترسي مي. 

 1385 سال -هاي اقتصادي ايران  فعاليتبندي طبقه كليات -2-1
  سابقه تاريخي-1-2-1
 1334 است كـه در سـال        » اقتصادي و كد مشاغل    دستجمعيهاي    بندي فعاليت   طبقه«ها و مشاغل، نشريه       بندي از فعاليت    اولين نشريه طبقه   •

چـارچوب مـورد اسـتفاده در    .  تهيـه شـد  1335استفاده در سرشماري عمـومي نفـوس سـال          راي  توسط اداره كل آمار عمومي وزارت كشور ب       
 .باشد  مي(ISIC Original)هاي اقتصادي  المللي رشته فعاليت  استاندارد بينبندي طبقهذكور، نسخه اوليه بندي م طبقه

 كاالهـا   بنـدي   طبقـه در ايـن نـشريه      .  توسط دفتر آمار وزارت اقتصاد منتـشر شـد         »بندي كاالهاي صنعتي ايران     بقهط« نشريه   1345سال   در •
 .شد ي صنعتي در طبقات مختلف حداكثر با كد شش رقمي نشان داده مي شده بود و كاالهاگذاري پايه ISICمبناي  بر
هـاي اقتـصادي      بنـدي فعاليـت     طبقه« نسخه اصالح شده     1346اداره كل مطالعات نيروي انساني و آماري وزارت كار و امور اجتماعي در سال                •

ن در   عمـده محـل كـار شـاغال         بندي فعاليت    طبقه منظور  هب مركز آمار ايران     1345 تهيه نمود و در سال       ISIC نسخه اوليه    بر اساس  را   »ايران
 . تهيه كردISICهاي اقتصادي را با استفاده از  بندي فعاليت سرشماري عمومي نفوس و مسكن، طبقه

بنـدي محـصوالت توليـدي        راهنمـاي طبقـه   « نـشريه     ،1344ستانده اقتصاد ايران براي سال      /  تهيه اولين جدول داده    منظور  به،  1347در سال  •
بنـدي،     در ايـن طبقـه  . دشـ  تهيـه  هاي اقتصادي    فعاليت المللي  بينرد  بندي استاندا    توسط وزارت اقتصاد با استفاده از ويرايش اول طبقه         »ايران

 مـصرفي و     ،   محصوالت كـشاورزي   تمامبندي و كدگذاري شده بود،        بندي كاالهاي صنعتي ايران كه فقط كاالهاي صنعتي طبقه          خالف طبقه  بر
 . شدبندي طبقهق و گاز نيز به همراه كاالهاي صنعتي آب و بر

 چـاپ و    (ISIC,Rev.1) توسط اداره آمار وزارت اقتصاد بـا اسـتفاده از            »هاي اقتصادي ايران     جديد فعاليت  بندي  طبقه« نشريه   1348در سال    •
بنـدي محـصوالت      راهنمـاي طبقـه   « نشريه    معدني، صنعتي و آب و برق و گاز كه در           در اين نشريه عالوه بر محصوالت كشاورزي،      . منتشر شد 

 نيـز  … و  حمـل و نقـل، انبـارداري و ارتباطـات           هاي اقتصادي يعنـي سـاختمان، بازرگـاني،         بندي شده بود، ساير فعاليت       طبقه »توليدي ايران 
 .بندي شدند طبقه

ايـن   اسـتفاده از  منظـور  بـه ار ايـران    مركـز آمـ   .  اقتصادي توسط سازمان ملـل منتـشر شـد         المللي  بينبندي     ويرايش دوم طبقه   1968در سال    •
بندي فوق تهيه كرد و       را با استفاده از طبقه    » هاي اقتصادي   بندي فعاليت   گروه«،  1355بندي در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال          طبقه

عالوه بـر فهرسـت   .  تهيه نمود  تسهيل در انتخاب و انتساب كد،      منظور  بهها را     براي اولين بار در نشريه مذكور فهرست الفبايي مصاديق فعاليت         
ي اول  هـا   سـال طي  . است   نيز در اين نشريه آمده     ها  آن مربوط به     هاي دولتي و كد فعاليت      سازمان هاي ملي و    الفبايي، فهرست اسامي سازمان   

 . بودISIC,Rev.2ها  نديب هاي اقتصادي ايران به عمل آمد كه پايه و اساس همه اين طبقه بندي فعاليت هايي در طبقهتجديد نظرانقالب نيز 
توسـط  ويـرايش دوم آن     هـاي اقتـصادي،        رشـته فعاليـت    تمـامي المللـي     بندي استاندارد بـين     طبقه  استفاده بهينه از   منظور  به 1362در سال    •

 .ايران با شرح كامل به فارسي ترجمه شد آمار مركز
هاي شناخته شده در ايران را   رشته فعاليت  تماميند تا عناوين     شد مأمور گروهي متشكل از كارشناسان مركز آمار و وزارت كار           1363در سال    •

اي بـا    منجر به تهيه نـشريه 1365ها براي استفاده در سرشماري، فهرست و كدگذاري كنند كه در سال  جهت تهيه فهرست جامعي از فعاليت     
 تهيـه   ISIC,Rev.2 بـر اسـاس   بنـدي نيـز       ين طبقه ا.  شد »)فهرست موضوعي و الفبايي   (هاي اقتصادي     المللي فعاليت   بندي بين   طبقه«عنوان  
هاي خـصوصي شـناخته شـده و          هاي دولتي و عمومي، اسامي شركت       ها و دستگاه    ها، اسامي سازمان    بود و در آن عالوه بر عناوين فعاليت        شده

 . بود، فهرست شده بودها آنهاي توليدكننده  دهنده فعاليت كارگاه برخي محصوالت كه نشان
بنـدي   هاي اقتصادي بعد از جنگ تحميلي طرح جـاري جمعيـت انجـام شـد كـه بـراي طبقـه         شناسايي بهتر فعاليت منظور  به 1370در سال    •

در ايـن  .  و تجديد نظر در آن تدوين شـد 1365بندي سال   با استفاده از طبقه  »هاي اقتصادي ايران    بندي فعاليت   طبقه«هاي اقتصادي،     فعاليت
  تـوان بـه فعاليـت      مـي جمله  آن   تجزيه شدند كه از      اي  گسترده طور  بهها     انجام گرفت برخي فعاليت    ISIC,Rev.2بندي كه با استفاده از        طبقه
هـايي كـه طـي      در سرشماري شناسايي شده بـود و فعاليـت      1365هايي كه در سال       همچنين فعاليت .  اشاره كرد  فروشي  عمده و   فروشي  خرده
 . اضافه شدبندي طبقه بودند به هاي جاري شناسايي شده  در طرح70 الي 65ي ها سال

بنـدي    طبقـه « ترجمـه    1371هاي اقتصادي توسط سازمان ملل، مركز آمار ايران در سال             بندي فعاليت    سوم در طبقه   تجديد نظر پس از انجام     •
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هـا قـرار    هـا در سـازمان   تبندي فعالي عنوان مرجع طبقه    اين نشريه به  .  را منتشر نمود   »هاي اقتصادي    رشته فعاليت  تماميالمللي    استاندارد بين 

 .بندي كاالها نيز استفاده نمودند بندي براي طبقه ها از اين طبقه گرفت و حتي برخي سازمان
هـا كـه در ايـران     بندي كرد كه در آن برخي فعاليت   طبقه ISIC,Rev.3را بر پايه     »هاي اقتصادي ايران    فعاليت« نيز مركز آمار     1373در سال    •

 خاص اختصاص داده نشده بـود،  هالمللي به آن طبق بندي بين هايي كه در ايران عمده بود ولي در طبقه و فعاليتمصداق نداشتند حذف شدند     
هايي كه امكان انجام آن در آينده نزديك وجـود            هاي شناخته شده و برخي فعاليت        فعاليت تماميبندي براي     در اين طبقه  .  خاص گرفت   طبقه

المللي را با كمترين و يـا         بندي بين   نحوه انتساب كد به طبقات، اصولي رعايت شد كه مقايسه با طبقه           داشت كد چهار رقمي تعيين شده و در         
عالوه از كد  المللي تركيب نشدند و به بندي بين  هيچكدام از طبقات طبقه1373بندي سال  در طبقه. توان انجام داد بدون هيچگونه خطايي مي

اي تنظـيم شـد كـه بـا           المللـي دو جـدول مقايـسه        بندي بين   براي انجام مقايسه با طبقه    . ده نشد طبقات تجزيه شده براي طبقات جديد استفا      
 .توان كدهاي معادل استفاده شده را به راحتي پيدا نمود  ميها مراجعه به اين جدول

راهنمـاي  «نعتي تحـت عنـوان       كاالها و خدمات صـ     بندي  طبقه اداره كل آمار و اطالعات وزارت صنايع اقدام به تجديد نظر در              1376در سال    •
تر در    عنوان تقسيمات جزئي   500از مشخصات بارز اين سيستم، اوالً ايجاد        .  نمود »ISIC,Rev.3 بر اساس كدگذاري كاالها و خدمات صنعتي      

 8الب كـدهاي     است كه در ق    زيرطبقات كاالها و خدمات مشمول هر كدام از         تمامي از   فهرستي تهيه   باشد و ثانياً     مي ISIC,Rev.3 زيرطبقات
 . شده استارائهرقمي 

آمار ايـران بـا پيـروي از اصـول              توسط مركز  »هتل و رستوران در ايران        خدمات بازرگاني،  بندي  طبقهساختار تفصيلي    « نشريه   1378ر سال   د •
وجـه بـه شـرايط بازرگـاني         خدمات بازرگاني، هتل و رسـتوران بـا ت          در اين نشريه،  .  و انتساب كد، منتشر شد     بندي  طبقه در   ISIC بندي  طبقه

 تحقيقات به عمل آمـده در واحـدهاي مختلـف           بر اساس هاي اقتصادي و      المللي فعاليت   بندي استاندارد بين    داخلي كشور و در چارچوب طبقه     
 .بندي و كدگذاري شده است بازرگاني، طبقه

هـاي اقتـصادي را كـه         بنـدي فعاليـت     تـصادي، طبقـه   هاي فهرست شده بـا ديـدگاه فعاليـت اق           بندي كارگاه    طبقه منظور  به نيز   1381در سال    •
 ويـرايش  بر اساسهاي اقتصادي ايران  بندي فعاليت طبقه« تهيه كرده بود مورد بازنگري قرار داد و تحت عنوان           1373ايران در سال     آمار مركز

 . منتشر نمود»)1381بازنگري شده در سال ( هاي اقتصادي   رشته فعاليتتماميالمللي  بندي استاندارد بين سوم طبقه
هاي بازنگري، اصـالحات الزم در كـدهاي فعاليـت            در مرحله نخست، بر پايه هدف اصلي و ضرورت        . اين بازنگري در دو مرحله انجام شد      

در مرحلـه دوم بـا توجـه بـه نيـاز شـيوه              . اين اصالحات شامل تجزيه، تغيير، حذف، ادغام و افزودن كدهاي فعاليت صورت گرفـت             . انجام شد 
 مورد استفاده قرار گرفت، نسبت به تكميل فهرست         1381 كه براي نخستين بار در سرشماري عمومي كارگاهي          1(CAC)ذاري ماشيني   كدگ

، سـعي   1381در بـازنگري سـال      . هاي اقتصادي در مرحله كدگذاري اقدام شد         باال بردن ضريب پوشش فعاليت     منظور  بههاي اقتصادي     فعاليت
بـا ايـن حـال در بخـش     . ر سطح كدهاي چهار رقمي انجام شود و سطوح باالتر كدهاي فعاليت را در بـر نگيـرد    شد كه تغييرات و اصالحات د     

تر از ديدگاه مديريت موضوعي، چند كد سه رقمي تغيير    هاي در اختيار داشتن فهرست تفصيلي       فروشي، به لحاظ ضرورت     فروشي و خرده    عمده
 .يافت

 اسـتفاده از  منظور بهالمللي توسط سازمان ملل متحد منتشر شد، مركز آمار ايران           بين بندي  طبقه 1/3 نسخه   2002 در سال    كه  اينتوجه به   با   •
هاي اقتصادي ايران را در دسـتور كـار    بندي فعاليت ، بازنگري طبقه1385 در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال   بندي  طبقهنسخه جديد   

، نظـران  صـاحب ها و پيشنهادهاي كارشناسي از دفـاتر موضـوعي و            ات، ديدگاه نظر  نقطهافت  دري   هاي كارشناسي،   پايه بررسي بر  خود قرار داد و     
بنـدي    هاي اقتصادي ايـران منظـور شـود و ثانيـاً همـاهنگي الزم بـين طبقـه                    فعاليت بندي  طبقهتالش نمود اوالً نيازهاي موجود، در بازنگري        

 داخلـي كـشور،   نيازهـاي  كـه عـالوه بـر    طـوري  بهلل متحد كماكان حفظ شود  بندي پيشنهادي سازمان م     هاي اقتصادي ايران با طبقه      فعاليت
 . نمايدتأمينخوبي ه المللي ب  بينپذيري  مقايسهمنظور بههاي جهاني را  هدف

 بندي  اصول كلي طبقه-2-2-1
ها نيز كـامالً   ه كدگذاري فعاليت انجام شده است، نحوISIC,Rev.3,1 بر اساسهاي اقتصادي ايران  بندي فعاليت   يي كه بازنگري طبقه   جا  آناز   •

_____________________________________________________________________________________ 
1 Computer Asisted Coding 
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حـروف  : بندي عبارتنـد از  هاي مورد استفاده در اين طبقه به اين ترتيب سلسله مراتب رده.  استISICهماهنگ با كدگذاري مورد استفاده در  

و ارقام چهار  »گروه«تعيين  ارقام سه رقمي براي  ،»بخش«شود، ارقام دو رقمي براي تعيين  ناميده مي »قسمت«ي جدول كه ها ردهالفبا براي  
 .»طبقه«رقمي براي تعيين 

 طبقه تشكيل شده است     298 گروه و    161   بخش، 62   قسمت، 17از  ) 1/3نسخه  (هاي اقتصادي     لمللي فعاليت ا   استاندارد بين  بندي  طبقه
 . طبقه تدوين شده است374 گروه و 163 بخش، 64   قسمت،18در حاضر بندي  كه طبقه

 . چند كد سه رقمي تغييـر يافتـه بـود          فروشي  خرده و   فروشي  عمدهدر بخش   ) 1381سال  (هاي اقتصادي ايران       فعاليت بندي  طبقهدر بازنگري    •
رقمي مربوط بـه ايـن      شده بود و كدهاي چهار     523 جايگزين كد    529 و   528،  527 و كدهاي    513 جايگزين كد    518 و   517،  516كدهاي  

 بـا   تـر   بيش  هاي كارشناسي و با هدف ايجاد هماهنگي         بررسي بر اساس در نسخه حاضر،    . ت شده بود  تر فهرس   ريزتر و تفصيلي   صورت  به ها  گروه
 . تطبيقي نشان داده شده استهاي  به حالت اول برگردانده شد كه در جدولبارهودكدهاي تجزيه شده  المللي،  نسخه بين

هـاي     مشترك بـه فعاليـت     طور  به اختصاص كد ويژه به واحدهايي كه         ضرورت دليل  به،  1381  و   1373هاي    بندي نيز مانند نسخه     در اين طبقه   •
 قـسمت    در 98 بخش   عالوه بر آن  . در قسمت صنعت، به اين گروه اختصاص داده شده است          38بخش   با صنعت اشتغال دارند،      توأمكشاورزي  

 ايـن دو    ISIC,Rev.3,1مان ملل متحـد در      شده ساز   بندي توصيه     بندي دفاتر مركزي در نظر گرفته شده است كه در طبقه             براي طبقه  »ض«
 بـراي  96 كـد  ،1381بنـدي سـال     ذكـر اسـت در طبقـه   شايان. اختصاص داردهاي اقتصادي ايران     بندي فعاليت  بخش وجود ندارد و به طبقه     

 98 به   96بود كه كد    بندي ادارات مركزي و ستادي بنيادها تعيين شده           براي طبقه  97ها و كارخانجات و كد        بندي دفاتر مركزي شركت    طبقه
 . حذف شده استكالً) ارات مركزي و ستادي بنيادهااد (97تغيير يافته و كد 

هـاي الزم انجـام شـد و          بررسـي   هـاي دولتـي،        و شـركت   مؤسـسات هاي اجرايي،     ها، دستگاه   سازي و تكميل فهرست وزارتخانه      بهنگام منظور  به •
 .ن فهرست اصالح و تكميل شد آخرين تغييرات در ساختار تشكيالت دولت، اياساس بر
 فهرسـت مـصاديق تكميـل شـد و          1385هاي اقتصادي در سرشـماري عمـومي نفـوس و مـسكن                نتايج حاصل از كدگذاري فعاليت     بر اساس  •

 .ها اعمال شد اصالحات نهايي در فعاليت
 هاي گونـاگون تـا      هاي متفاوت و نام     ا با گويش  ه  بندي هر يك از فعاليت       در اين طبقه    ي اقتصادي، ها   سهولت در انتساب كد به فعاليت      منظور  به •

دوزنـدگي پوشـاك تحـت عنـاوين مختلـف            مانند فعاليت   (حدي كه امكان شناسايي داشته است در كد مربوط به آن فعاليت ذكر شده است                
 . انجام شودرت  فهرست الفبايي آسانبر اساس ماشيني و صورت بهتا جستجوي نام فعاليت ) دوزي و خياطي دوزندگي پوشاك، لباس

بندي شده و هر يك       هايي كه داراي مكان ويژه نيستند نيز طبقه        مكان يعني فعاليت    هاي بي   هاي قبل فعاليت    بندي حاضر مانند نسخه    در طبقه  •
 يگرد دورههاي تاكسيراني، چوپاني، چوبداري، سيگار فروشي،  هاي مورد بحث در جايگاه ويژه خود قرار داده شده است مانند فعاليت از فعاليت
 .فروشي و دست

ـ    طبقهوالمللي، جز بندي بين  حفظ قابليت تطبيق با طبقهمنظور به  هايي كه در ايران وجود ندارد،      فعاليت • . حـساب آورده شـده اسـت   ه بنـدي ب
 . صفر خواهد بودها  ها در اين فعاليت بديهي است كه تعداد كارگاه

 . مطب، موزه فرش و بيمارستان مانند مسجد،. رگاه درج شده است نام فعاليت نام مكان يا كاجاي بهدر بعضي موارد  •
 : شده است غير از موارد استثنايي زيربندي طبقه، در گروه مربوط به توليد آن كاالها ها تعمير كاال •

 »ي دفتري، حسابداري و كامپيوترها تعمير و نگهداري ماشين« 7250 تعمير كامپيوتر در كد )الف
 »نگهداري و تعمير وسايل نقليه موتوري« 5020ه موتوري در كد  تعمير وسايل نقلي)ب
 » مربوطيفروش، نگهداري و تعمير موتورسيكلت و قطعات يدكي و لوازم الحاق« 5040 تعمير موتورسيكلت در كد )پ
 »تعمير كاالهاي شخصي و خانگي« 5260 تعمير وسايل شخصي و خانگي در كد )ت

 اختـصاص   هـا   آنبندي كد خاصي بـه        در طبقه  كه  اينمگر  . بندي شده است     در توليد طبقه   ها  آن نوع   سببر ح ها    آالت و دستگاه    نصب ماشين  •
 .داده شده باشد

 . آن كاال در نظر گرفته شده استفروشي عمده و جز  نوع كاال،بر حسبكاري، صادرات و واردات   العمل  حق هاي بنكداري، تجارت، فعاليت •
 يـك فعاليـت مـستقل در نظـر          عنوان  بهرساند،   تي كه محصوالت توليد شده در آن واحد را به فروش مي            يك واحد صنع   فروشي  خردهفعاليت   •

پـزي و نـانوايي كـه     بنـدي حاضـر، فعاليـت شـيريني     در طبقـه . حساب آيده  فعاليت صنعتي آن واحد ب واين فعاليت بايد جز   . شود  گرفته نمي 
 .بندي شده است  طبقه»صنعت«كنند، در قسمت  ميعرضه  خرده به مشتريان صورت بهمحصوالت توليد شده خود را 


