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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 تور جلسه:دس

 نهایی سازی دستورالعمل رتبه بندی متقاضیان کارت کارآفرینی  و کمیته راهبردی موضوع این دستورالعمل 

 سایر موارد 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 ی در دبیرخانه شورای گفتگوی استان جمع بندی شد:و برنز ینقره ا ،ییطال یها کارت یاعطا یکارآفرینان برا یرتبه بند دستورالعمل

 در کشور کارآفرینیارزش  کردننهینهادتالشی برای 

ص ین کارت، اختصاات ویژه اکارت کارآفرینی و امتیاز یانمتقاض یدستورالعمل رتبه بند لیو تکم یبه بررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهینشست دب نیتر تازه

 داشت.

 یرنزبو  ینقره ا ،ییکارت طال ترا جهت دریاف یکارآفرینان متقاض ی اشاره کرد کهبه دستورالعمل، نشست نیاستان در ا ی دولت و بخش خصوصیگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ی،اکبر لباف یعل

 جهینت به گاه چیهوضوع م نیند اما اارائه کرد ی برای این تحقق این مهمشنهاداتیبا هدف توسعه کارآفرینی پ گوناگون، یها تشکل در دوره های مختلف،گفت: فرینی، طبقه بندی می کند و کارآ

 یزنخاتمه ن شد و در عنوای آن برا یمختلف یها له در جلسات مختلف طرح و دستورالعملئمس نیو ا میگفتگو به موضوع ورود کرد یاز سال گذشته در شورا نکهیماند تا ا فیو بالتکل دینرس

 نهایی شده است که باید به صحن شورای گفتگو برود.  ی برای این منظورچارچوب

و  یفرهنگساز تالش ماافزود:  هره های پیشرو در عرصه کارآفرینی، برشمرد وبرای چ تشویق و انگیزه سازیکارآفرینان برتر را  ارائه این کارت های دارای امتیاز به ای یرتبه بند نیهدف از ا یو

 ازاتیبه امت یازیکارآفرینان ممکن است ن یو برخ بودهکارآفرینی  جیدستورالعمل توسعه و ترو نیدر ا ی. نکته اصلاستبه کارآفرینی در جامعه  تیفرهنگ اهم تاکید براز خدمات کارآفرینان و  ریتقد

خطه را به  نیبرتر کارآفرینی ا یچهره ها میخواهی ست و ما مدر این عرصه ا ها نآ تالش های بر نهادناما اصل ماجرا ارزش  ؛نداشته باشند یو بانک یا مهیب ی،اتیمال یها در حوزه ها کارت نیا
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 .میدر استان و کشور مطرح کن ییعنوان الگو 

است،  رانیاتاق ا یتبه بندرستورالعمل د بخش خصوصی  و ییها و اجرا، نظرات دستگاهو رفاه اجتماعی  کارکل تعاون گذشته اداره  یتبه بنددستورالعمل که برگرفته از ر نیخاطرنشان کرد: ا یلباف

 ها ارسال شده است.ها و تشکلسازمان رایب

استان  رایآنچه در اخت د.حوزه می باش در این یو مل یاستان کردیدو رواتخاذ  ارائه آن هاستکه قرار بر  یازاتیشد: امت ادآوری یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 .ندصادر کالزم را  صوص دستورخ نیدر ا تواندی استان م یادار یو شورا نیتام یشورا سیو استاندار به عنوان رئ می باشدسه قوه در استان قابل اعمال  ییاست، در حوزه مسئوالن اجرا

 یحوزه ها در ریامکان پذ یاه فیثل تخفمکارآفرینان مدنظر باشد؛  یخاص برا ازاتیمهم است که بحث امت اریو بس نماییمدر استان استخراج و ارائه  میتوانی را م کردهایرو نیادامه داد: ا یو

 را به انجام رساند. یاستان یها تیآن بتوان فعال قیمصوبه دولت است تا از طر ازمندیکه ن یمل کردیتوجه به رو ایو... و  یبانک ی،ا مهیب ی،گمرک

ر جلسه د رد؛یگی صورت م گفت و گو دبیرخانه شورای آن توسط بخش یریها و مسائل را دارد و دب راه حل یجمع بند توان است که یراهبرد یا تهیکم یدستورالعمل دارا نیکرد: ا حیتصر یلباف

 سپرده شود.معاون محترم اقتصادی  استیگفتگو و با ر یبه شورا تهیکم نیا رخانهیدب تیمسئول تا شد مقرر ؛میداشت یاستاندار یکه با معاون اقتصاد یا

 دینگاه استاندار با با عتایگفت: طب خبر داد و یدستورالعمل رتبه بند نیدر ا ها نیمع یبرا یگاهیاز درنظر گرفتن جا ،یو فرهنگ یمثلث توسعه اقتصادتداوم اجرای استاندار بر  دیبا اشاره به تاک یو

 .نمایددر کشور مطرح  یاستان شنهادیموضوع را در قالب پ نیا تواندی استاندار م رایز ؛میکن یدستورالعمل را جمع بند نیا تر عیهر چه سر

 انیمتقاض یدستورالعمل رتبه بند حیتشر*

 نیفت: اگکارآفرینی ارت ک افتیرد انیمتقاض یدستورالعمل رتبه بند حیقرار گرفت؛ او در تشر خصوصی استان ی دولت و بخشگفتگو یکارشناس شورا ،یاصغر ههیوج اریدر اخت بونیادامه تر در

 این قشر به شمار می آید.به  ژهیو ازاتیامت یاعطا یقابل اعتماد برا یکارآفرینان است و بستر نیعادالنه ب یزیتماایجاد دستورالعمل به دنبال 

 یناسکارش میت سیر، یکم نیدر ا ود.بخواهد  های و بررس یابیحاصل از ارز یکمّ جهینتمذکور نیز رتبه  و ستهای رتبه بند یو اجرا میدستورالعمل مرکز تنظ نیدر ا یراهبرد تهیافزود: کم یو

توان  ،یماعاجت تیو مسئول یحرفه ا تیریمربوط به مد یداده ها ی،ستمیس کردیشود که با استفاده از رو فیتعر دیبا یراستا، سامانه ا نی. در ابه انجام می رساندرا  های ابیارز ط،یواجد شرا

 . ردیگبصورت زم ال یسپس بررس وثبت نام انجام شود  دیسامانه با نیدر امطلوب ارائه دهد.  یخروج کی تیو در نها نموده یو بررس یو... را جمع بند یهر متقاض یریپذ سکیو ر یاقتصاد

تبه ر ازیمحاسبه امت و یابی؛ ارزاخذ کرده اند تیمجوز فعال صالحی هستند که از مراجع ذ یو حقوق یقیاشخاص حق ردیگ یقرار م دییها مورد سنجش و تا که رتبه آن یانیگفت: متقاض یاصغر

 مربوط است. یکسب و کار شیبر اساس گرا یمدل رتبه بند یو شاخص ها ارهایاز مع کیبه هر  یصیو اوزان تخص یرتبه بند یبر اساس الگو انیمتقاض

سامانه مناسب  هیموظف است نسبت به ته یراهبرد تهیکم ،یرتبه بند ابانیارز یاز سو ازیدقت محاسبه امت شیبه منظور افزا زیها و ن آن یو تنوع حوزه کار انیافزود: با توجه به کثرت متقاض یو
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 .خواهد بود یرتبه بند دیمراحل تمد ریآن منوط به س دیمددو سال بوده و ت ،اخذ شده در دوره اول یمدت زمان اعتبار رتبه ها .امر اقدام کند نیا یبرا 

 اورد،یا فراهم نره ردو یابیمکان ارزمدارک ا وو ارائه اطالعات و اسناد  یبندآغاز فرآیند رتبه یبرا یو هماهنگ یزیراز جمله عدم برنامه لیبه هر دل یکه متقاض یکارشناس اظهار کرد: در صورت نیا

 کان یموضوع رتبه بند ؛ا ارائه نکندرمدارک و مستندات الزم  یمتقاض ی،از اعالم کتب یروز کار ۱۰گذشت  زدرخواست کند و چنانچه پس ا یرفع نواقص را از متقاض تاملزم است  یراهبرد تهیکم

 خواهد شد. یتلق کنیلم 

آبان ماه انجام خواهد  امیهرماه تا سمز پانزدهم ا یو رتبه بند یابیتا پانزدهم مهرماه اعالم کرد و گفت: انجام ارز وریشهر کمیطرح را  نیدر ا ینیبشیطبق پرا در سامانه  انیزمان ثبت نام متقاض یو

 .ردیگ یآذرماه صورت م امیا ستهفتم  خیدر تار زیا نکارت ه یو اعطا های شود. اعالم رتبه بند یم امتا هفتم آذرماه انج کمیوگو گفت یو شورا یراهبرد تهیدر کم یابیارز دییشد و تا

رتبه  نیینوان سه مولفه تععبه  ی،راهبرد تهیتوسط کم ۶۰۰ یعیتجم ازیکسب و کار با سقف امت تیو موقع یرقابت تیموقع ی،اجتماع یریپذ تیمسئول ،یاحرفه تیو صالح تیریاز مد یاصغر

 نام برد. یمتقاض یتخصص

 .دنریگ یقرار م یابیرزامورد  یراهبرد تهیتوسط کم ۴۰۰ یعیتجم ازیبا سقف امت یمال یریپذ سکیو ر یتوان اقتصاد های مولفه ،یمتقاض یرتبه مال نییادامه داد: به منظور تع یو

 .باشدی هزار م ی اشاره شده،هامربوط به مولفه یها و شاخص ارهایدر مجموع مع انیمتقاض ازیگفتگو خاطرنشان کرد: حداکثر امت یشورا رخانهیدب کارشناس

هر  یست برامرکز موظف ا ز،ایامت صیو تخص یبنددر فرآیند رتبه قیبه منظور تدق زیها و ن آن تینوع فعال تیکسب و کار در سطح کشور و تفاوت ماه یاذعان کرد: با توجه به تنوع حوزه ها یو

 .دکن یو اختصاص ژهیو یازیجدول امت میو تنظ هیمبادرت به ته یاقتصاد یهاتیفعال یهااز بخش کی

 یاهو برنامه   حقق تدر جهت  انیمتقاض بیکشور و ترغ یکالن اقتصاد یها و برنامه ها استیبا س یرتبه بند یمولفه ها نیب ییو همسو یهماهنگ جادیبه منظور اهمچنین شد:  ادآوری یاصغر

 کند. اقدام یندبرتبه  یالگو یهاو شاخص ارهایدر مولفه ها و مع یگرموظف است حسب ضرورت نسبت به بازن یراهبرد تهیکم ان،یاز متقاضدر صورت اخذ باز خورد  ایمذکور و 

 واهد شد.و با افشاکنندگان برخورد خ یمحرمانه تلق ،یبنداستفاده در فرآیند رتبه یو برا یراهبرد تهینزد کم انیمدارک و اطالعات متقاض یکرد: تمام دیتاک یو

 یبرنز ۸۰۰تا  ۵۰۰ نیو ب یانقره ۹۰۰تا  ۸۰۰ نیب یی،واحد شوند کارت طال ۹۰۰باالتر از  ازیموفق به کسب امت یبندکه در فرآیند رتبه یانیمتقاض یگفتگو، برا یشورا رخانهیگفته کارشناس دب به

 تهیسط کمواهد بود که توخ یمکتوب نهادشیپبا کارت مطابق  یدارا انیبه متقاض ییاعطا التیتسه زانیبرخوردار خواهند شد و م یاژهیو التیتسه از ها، کارتاین صادر خواهد شد که دارندگان هر 

 دستورالعمل اضافه و منتشر خواهد شد. نیبه ا بیو پس از تصو هیته یراهبرد

 است یمستندات بر عهده متقاض صحت*

صحت مدارک و مستندات ارائه  تیمسئول ،شود یاخذ م یاز متقاض یراهبرد تهیتوسط کم یبه صورت خود اظهار یبنداطالعات فرآیند رتبه یتمام نکهیگفت: با توجه به ا این کارشناس در ادامه
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 نیدر ح زین یراهبرد تهیتعلق نخواهد گرفت؛ کم یبه متقاض یا همتوقف و رتب یرتبه بند ندهیآ یبرا یراهبرد تهیها توسط کم از آن کیهر دییاست و در صورت عدم تا یشده بر عهده متقاض 

 است. یمدارک و مستندات متقاض قیدق یموظف به بررس ،و رتبه یابیفرآیند ارز

 یقاضمت ییر رتبه نهاو صدو دییاپس از ت یراهبرد تهیکم یاقتصاد نیشده است؛ در حوزه مع ینیب شیپ های در رتبه بند یاقتصاد یها نیدستورالعمل حضور مع نیاز ا یبخش دروی متذکر شد: 

 یکیرونده الکترونپ لیبا تشک تهیمک یتقاضمهر  یابیو ارز ییشناسا تیقابل جادیا یها به کارآفرینان اهدا خواهد شد؛ براکارت ،استاندار یو امضا دییکند و بعد از تأ یاقدام به صدور کارت ها م

رداخت نشده تابع پالعمل به آنها دستور نیکه در ا یبه موارد و موضوعات یدگیکند. رس یو درج و ثبت اطالعات الزم در آن اقدام م یبانک اطالعات هینسبت به ته انیاز متقاض کیهر  یبرا یاختصاص

 .دیخواهد رس ایو  دهیرس یراهبرد تهیکم بیو تصو دییخواهد بود که به تا یاصول وروش ها 

 میکن نهیرا در کشور نهاد کارآفرینیکه ارزش  میهست آندنبال به  *

ف در ه شدن بخش اصنااستار اضافتوسعه اتاق اصناف مشهد خو ریمد یمشرف نیاعالم کردند؛ حس دستورالعمل نیخود را نسبت به موارد درج شده در ا دیدگاه هاینشست حاضران  نیادامه ا در

 شد. های رتبه بند یو در بخش خدمات برا یکنار بازرگان

 یها نیمع یم براو آن ه میریگی را درنظر م ازاتیدر مجموع ده درصد امت ها نیمع یگفت: برا های رتبه بند نیدر ا یاقتصاد یها نیدر خصوص حضور مع زیگفتگو ن یشورا رخانهیبد سیرئ

 برسد.  ۵۰۰به عدد  ازاتشیکه کف امت ردیگی قرار م یدر رتبه بند یدر سامانه ثبت شود و کس یالزم است اطالعات کامل نیبنابرا شود؛ی موفق اعمال م

 دولت دستور داده شود.  یاز سو دیبا ازاتیامت نیاز ا یدستورالعمل گفت: برخ نیدر ا یشنهادیپ ازاتیدرباره امت یو

ندارد.  یتیان اهمو چند بردی ال مسو ریا زخدمات وجهه دارندگان کارت ر نیاز ا یاظهار کرد: برخ یشنهادیدستورالعمل پ نیدرباره بند مربوط به خدمات قابل ارائه به دارندگان کارت در ا یلباف

 خدمات ندارد. نیاز ا یبه برخ یازین و برتر است یکارآفرینی که از هر نظر چهره ا

 اریس بسآستان قد یقتصاد: توان اها شد و گفت ارندگان کارتبه د دهی آستان قدس در بخش خدمات یاقتصاد تیخواستار استفاده از ظرف زیاستان ن ییدستگاه قضا ندهینما ن،یسروش ام رضایعل

 نیلبته ااداده شود که  یا ژهیدمات وها خ و امالک استفاده کنند و به آن یآستان قدس در حوزه اقتصاد یبهتر است از همکار رندیگی م یو برنز ینقره ا ،ییطال یها که کارت یباالست و کسان

 ارگان است.  نیموافقت ا ازمندیموضوع ن

خدمات آستان  فت: استفاده ازگائه شود، ها ار که قرار است به دارندگان کارت یبه خدمات یبر اضافه کردن امکانات شهردار یاز حضار مبن گرید یکیو درخواست  نیدر ادامه سخنان سروش ام یلباف

 . میکنی دستورالعمل اضافه م نیرا به ا یقدس و شهردار

 .گرددیابالغ م یراهبرد یشدن به شورا ییاجرا یو برا شودی م بیگفتگو تصو یدستورالعمل بسته شد و در شورا نیز اکرد: امرو حیتصر یو



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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     صبح   30/7     ساعت شروع:                  28/5/1398  تاریخ جلسه:                                19شماره جلسه:    

 نفر  22  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

ه باشد، به مربوط یها رگروهرح در کاطاخذ نظر سران سه قوه و  ازمندیو ن فتدیکارآفرینی اتفاق ب جیتوسعه و ترو یکه برا دیدار یمل شنهادینشست گفت: اگر پ نیخطاب به حاضران در ا یلباف 

 هیباشد قوه قضائ لت باشد و الزممصوبه دو ازمندیاگر ن یحت م،یکن نهیرا در کشور نهاد کارآفرینیکه ارزش  میهست نی. ما به دنبال امیالزم را انجام ده یهای ریگیتا ما پ دیاعالم کن رخانهیدب

 خصوص بدهد. نیدر ا یدستور

 مطرح شود. ی دولت و بخش خصوصیگفتگو یدر شورا نیز دهیرس بیبه تصو (ب)بند  تهیکه در کم ییدستورکارهاتا نشست مقرر شد  نیا انیپا در
 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

م به وضیحات الزس از تپدستور العمل رتبه بندی کارآفرینان برای اعطای کارت های طالیی ، نقره ای ، برنزی در دبیرخانه شورا و  1

 قرر شد در شورا مطرح و به کار گروه راهبردی منعکس گردد. اتفاق آرا به تصویب رسید و م

 ده روز دبیرخانه شورا

وبات پیشنهادی در احکام دائمی مطرح و مقرر گردید عینا مص ۱2کلیه دستور کارهای ارجائی از سوی دبیرخانه بند ) ب ( ماده  2

 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد. 

 مستمر دبیرخانه شورا

 
 


