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 کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار كشور یكسب و كارها یشناسه مل یجادنامه انییس آینوشیپبررسی 

مرکز آمار ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و  پیشنهاد شده از سوی ،كشور یكسب و كارها یشناسه مل یجادنامه انییس آینوشیپ
، با حضور نماینده انجمن آمار کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار 9/7/7997جلسه مورخ  دروزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

دولت  محترم هیئت به تصویب ، براییید شورای عالی آمارأتاز شد. این آیین نامه پس  پس از اصالحاتی نهاییبررسی و  ایران،
 .خواهد شدداده جمهوری اسالمی ارجاع 

 یقانون یجاد بسترهاین هدف ایاز اینشیمبنا است. پ یثبت یبر نظام آمارها ینمبت یزیركشور برنامه ینظام آمار ییکی از اهداف اصل
ام ظن یلت اصینوان مأمورع هب (ران استارزیا)ران یا یآمار یهاتبام جامع ثظن یسازادهیل و پیتكم مبنا است. یو استقرار نظام ثبت

-یدبنطبقها بق بمطا یعو موضو ییایجغراف یهاكیسب تفكحرباز كشور یمورد ن یآماراطالعات  یكپارچه تمامین یكشور و تأم یآمار
-های دادهپایگاه اتصال امكاناست. فراهم آوردن  ییاجرا یهادستگاه یهازدادهیرتمام  و اتصال مستلزم تجمیع المللیبینو  یلم یها

ك یوجود  است.  (LIN)  9نو مكا   (PIN)2، فرد (BIN) 7اركسب و ك یلسه شناسه مداشتن ر ب یتنبم های اجراییهای دستگاه
 كشور، یپوشش كامل و روزآمد تمام كسب كارهاامکان  ق آنیبا پوشش كل كسب و كارها ضروری است تا بتوان از طر یشناسه مل

 ،كسب و كار در كشور یاطالعات یها گاهین پایها ب داده ، تبادلربط یذ ییاجرا یها ن دستگاهیاطالعات كسب وكار ب انیجر یبرقرار
 یها ثبتنظام جامع  یزیر هیپا ،كسب و كار در كشور یفضا یسامانده یبرا واحد پنجرهجاد یا ،كسب وكار یها داده یساز كپارچهی

تا  را فراهم نمود ها یریج آمارگیت نتایفیا و بهنگام به منظور حفظ كیپو یآمار یها چارچوببه  یابیدستو  در حوزه كسب و كار یآمار
 ك كسب و كار را رصد كرد. یات یمرتبط با كسب و كار چرخه ح ییاجرا یها ق آن در تمام دستگاهیبتوان از طر

 
 محسن محمدزاده

 نماینده انجمن آمار در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار

                                                           
1
 Business Identification Number 

2
 Personal Identification Number 

3
 Location Identification Number 


