بررسی پیشنویس آییننامه ایجاد شناسه ملی كسب و كارهای كشور کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار
پیشنویس آییننامه ایجاد شناسه ملی كسب و كارهای كشور ،پیشنهاد شده از سوی مرکز آمار ایران ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در جلسه مورخ  7997/7/9کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ،با حضور نماینده انجمن آمار
ایران ،بررسی و پس از اصالحاتی نهایی شد .این آیین نامه پس از تأیید شورای عالی آمار ،برای تصویب به هیئت محترم دولت
جمهوری اسالمی ارجاع داده خواهد شد.
یکی از اهداف اصلی نظام آماری كشور برنامهر یزی مبتنی بر نظام آمارهای ثبتیمبنا است .پیشنیاز این هدف ایجاد بسترهای قانونی
و استقرار نظام ثبتی مبنا است .تكمیل و پیادهسازی نظام جامع ثبتهای آماری ایران (ایران استارز) به عنوان مأموریت اصلی نظام
آماری كشور و تأمین یكپارچه تمامی اطالعات آماری مورد نیاز كشور برحسب تفكیكهای جغرافیایی و موضوعی مطابق با طبقهبندی-
های ملی و بینالمللی مستلزم تجمیع و اتصال تمام ر یزدادههای دستگاههای اجرایی است .فراهم آوردن امكان اتصال پایگاههای داده-
های دستگاههای اجرایی مبتنی بر داشتن سه شناسه ملی كسب و كار ، (BIN) 7فرد (PIN) 2و مكان (LIN) 9است .وجود یك
شناسه ملی با پوشش كل كسب و كارها ضروری است تا بتوان از طر یق آن امکان پوشش كامل و روزآمد تمام كسب كارهای كشور،
برقراری جر یان اطالعات كسب وكار بین دستگاههای اجرایی ذیربط ،تبادل دادهها بین پایگاههای اطالعاتی كسب و كار در كشور،
یكپارچهسازی دادههای كسب وكار ،ایجاد پنجره واحد برای ساماندهی فضای كسب و كار در كشور ،پایهر یزی نظام جامع ثبتهای
آماری در حوزه كسب و كار و دستیابی به چارچوبهای آماری پویا و بهنگام به منظور حفظ كیفیت نتایج آمارگیریها را فراهم نمود تا
بتوان از طر یق آن در تمام دستگاههای اجرایی مرتبط با كسب و كار چرخه حیات یك كسب و كار را رصد كرد.
محسن محمدزاده
نماینده انجمن آمار در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار
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