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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 برنزی و ای طالیی،نقره کارت اعطای رویکرد با رتبه متقاصی کارآفرینان بندی رتبه     •

 سایر موارد     •

 بندی کارآفرینانهای رتبهنظرخواهی از تشکل ها و دستگاه های اجرایی برای تدوین شاخص

این بحث و مولفه های الزم برای کارآفرینان متقاضی  بندیرتبه نحوه موضوع ، بار دیگر به گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاریدومین جلسه دبیرخانه شورای 

 . اختصاص داشت کارت طالیی، نقره ای و برنزی  تخصیص 

به بحث گذاشته شد و در   از جنبه های مختلف و گردید مطرح  نیز سال گذشتهدر جلسات  این موضوع ابتدای این نشست گفت: در علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان

 ها را برعهده دارد.  این کارگروه مدیریت اجرایی موضوع اعطای کارتگردید و  و تشکیل کارگروه اجرایی نهایت منجر به یک مصوبه و دستورالعمل اجرایی

 برعهده این کمیته راهبردی است. )در حوزه تشخیص و اجرا( ها از صفر تا صد یند اختصاص کارت آفرو ام ساز و کار اجرایی وی افزود: تم

 کار و رفاه اجتماعی خواهد بود ،تعاونوزارت اتاق ایران و  معیارهایگفت: اطالعات افراد برگرفته از  کارت ها دریافت لبافی با اشاره به طراحی سامانه ای برای درج اطالعات افراد متقاضی

 ها ورود کند و بتوان ارزیابی نهایی را انجام داد.  به تفاهم برسیم تا فعال اقتصادی به آن ،های ارزیابی نهایی برای این اطالعات و شاخص  که الزم است

 ساز و کاری برای ارزیابی عملکرد کارآفرینان *

پس از بررسی کردیم و برای ارزیابی کارآفرینان شاخص را  10اظهار کرد:  در همین رابطه استان نیز یدولت و بخش خصوص یگفتگو ی شورا یا رخانهیمسئول امور دبنرجس خوش زبان، 

که به   شودفرمولی را تعیین چه  موجود، براساس اطالعات و حاال در تالشیم تا مشخص نماییم که  مشخص گردداصلی در ارزیابی ها آیتم  4 به این نتیجه رسیدیم کهمشورت های الزم، 

 . یابد افراد تخصیص  نسبت آن،

 د. ن باید قابلیت عددگذاری داشته باش ها برای رتبه بندی افرادشاخص  وی افزود: اگر احساس کردیم یک شاخص قابلیت کمی سازی و اندازه گیری ندارد، از آن صرف نظر خواهیم کرد زیرا
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و روند رو به رشد مقدار  هستند های این معیار  شاخص  ،و ترکیب ارزش افزوده این مولفهاست، تصریح کرد: کارآفرینان یکی از معیارهای سنجش خوش زبان با بیان اینکه رشد ارزش افزوده  

ه  رو به رشد مقدار ثابت ارزش افزوده طی سه سال، مقدار ارزش افزوده نسبت به میانگین گرایش و... از جمله سنجه های شاخص رشد ارزش افزود وضعیتجاری ارزش افزوده طی سه سال، 

 . می آیندبه شمار  

 ه وری سرمایه و بهره وری انرژی است.هایی چون بهره وری نیروی کار، بهر این ارزیابی گفت: این معیار دارای شاخص  در  «بهره وری» در تشریح معیار  این کارشناس

 امتیاز توسط کارآفرینان برای ورود به فاز ارزیابی 400لزوم اخذ  *

طور که استاندار و ستاد تدبیر  نیز گفت: این اطالعات را براساس منابع تخصصی اتاق ایران و وزارت کار استخراج کردیم و آن رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

ها به نام برخی  گذاری برخی معابر و خیابان شورای فرهنگ عمومی استان در زمینه نام ،پای این موضوع ایستاده اند، بدین معناست که در این حوزه اتفاقاتی در حال وقوع است. به طور مثال

 . تجدی اس   توجه به کارآفرینان لهئدهد که مس  کارآفرینان مصوبه داشته است و این نشان می

 ،گیرد رتبه بندی قرار میدر ارزیابی برای رسیم. کسی که  د، به نتیجه خوبی می ها تعیین کر اگر بتوان با کمک به یکدیگر ساز و کاری اجرایی برای هر یک از شاخص  خاطرنشان کرد: لبافی 

 شود. ارزیابی   به طور دقیقها را اخذ کند تا  امتیاز شاخص  400باید همان ابتدا 

 ها دچار هم  گفت: ممکن است بررسی توسط تشکلوی مهم است.  امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز ابراز کرد: اینکه برای هر شاخص چگونه به عدد دست یابیم، بسیار

 توان با مشورت حل کرد. ها را می پوشانی پوشانی شود که این هم

کار بسیار بزرگی است که  ی طالیی، نقره ای و برنزی به کارآفرینان ها اعطای کارت  در همین رابطه بیان کرد: نیز خراسان رضوی جهاد کشاورزی ، مدیر سرمایه گذاری سازمان علی یگانه

 .  قابل تقدیر باشدن آهای قبل اتفاق می افتاد اما این کار بزرگ باید با دقت و وسواس به گونه ای انجام شود که خروجی   باید از سال

ی  همان ابتدا ،توانند در این چرخه ارزیابی قرار گیرند لینک باشد و کسانی که نمی و سازمان ها با مراکز به گونه ای طراحی شود کهسنجش کارآفرینان کنم سامانه  پیشنهاد میوی افزود: 

 حذف شوند.  امر
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  اسمی از آن د تا صورت گیرتندیسی نصب خیابان و یا نام گذاری اگر  ،در بخش کشاورزی بسیار موجه هستندکه کسانی  و در خصوص نفس این کار بسیار پسندیده است یگانه تصریح کرد: 

 ها به یادگار بماند، به نوعی ترویج فرهنگ سرمایه گذاری است. 

  های سازمان صمت از نظر تولید، صادرات و فروش برای محاسبه ابراز کرد: شاخص در این جلسه استان نیز  صنعت، معدن و تجارتفلزی سازمان امور قاسم کیومرثی، رئیس اداره اما 

)که یکی از شاخص های ارزیابی پیشنهادی برای اعطای کارت های طالیی، نقره  استخراج بهره وری یک بنگاه اقتصادی برای سه سال  اما باید درنظرداشت که  ستساده ا عملکرد کارآفرینان 

 باشند.  دقیق  سنجیصحت باید در بحث  ،و کسانی که در این زمینه قرار است مسئولیت داشته باشندمی باشد  ی کاری سنگینای و برنزی است( 

باز کردن  از طرفی، فراموش نکنیم که  است.صحیح فرمول گذاری  نکته مهم وجود دارد اما  این سازمانوی افزود: برخی اطالعات مثل مباحث ارزش افزوده و میزان تولید و... در سامانه های 

 توان نتیجه گرفت.   سمت عملیاتی تر شدن بروند، بهتر می ها به  کند بنابراین اگر شاخص  ها، کار را سخت و سیستم را پیچیده می زیاد برخی شاخص 

 اهمیت مقبولیت عمومی کارآفرینان *

و ممکن است نتیجه   بودهزیاد برای سنجش عملکرد، اظهار کرد: در برخی موارد سخت گیری نیز در سخنانی  استان تیفیانجمن دارندگان نشان استاندارد و نشان ک سیعلیرضا کیوانی، رئ

 ؛ از این منظر باید تدوین کنندگان این شاخص ها، رویکرد متناسبی را تعریف و اتخاذ کنند تا در مرحله اجرا، با چالشی مواجه نشوند.  گیری امکان پذیر نباشد

 توان به راحتی این موضوع را اجرایی کرد.  و نمیدر پاسخ به کیوانی گفت: سخت گیری در مواردی الزم است  ، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسانمرادیاما  

 د. نباید از نظر قاطبه مردم و مقبولیت عمومی مورد تایید باش ،گردند ابراز کرد: کسانی که برای ارزیابی انتخاب می ، مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان نیزیگانه

های اجتماعی فرد و  اظهار کرد: یکی از مولفه های ما در این ارزیابی فعالیتنیز در تایید این موضوع  استان یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا یا رخانهیمسئول امور دب ،خوش زبان

 خوشنامی اوست. 

ها   ها باید روی شاخص  ها و تشکل د؛ همچنین دستگاهتوضیح معیارهای این ارزیابی گفت: الزم است معیارهای اولیه ای برای رد و یا تایید درخواست وجود داشته باش و در در ادامهوی 

 تعیین کنند. ارائه دلیل،  عوض شود را با یستیها با نآ هایی که به نظر  هایی که مورد تایید است را مشخص کنند و شاخص  نآبازبینی داشته باشند تا  
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 . نمایدکند، اعالم آمادگی ی مکمک  در این زمینه تواند درباره هر شاخصی که   می  یوی افزود: هر تشکل و دستگاه 

 های ارزیابی کمک کنند را معرفی نمایند.  تعیین شاخص  هایی به روند نشست چنینهایی که میتوانند با حضور در   ها و تشکل از حاضران در این نشست خواست دستگاه خوش زبان

سامانه مالیاتی به دست   درتوان با استفاده از ارزیابی عملکرد فرد را می  استان مالیاتی  کل امور نظر اداره ،به طور مثال ؛ها نیاز به حضور در جلسه ندارند خاطرنشان کرد: برخی دستگاه وی

 ورد.آ

 در روند تعیین این معیارها، است که آنها  ها و تشکل نشست اظهار کرد: تقاضای ما از دستگاهاین در پایان نیز استان  ی دولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب رئیس  ،لبافی

   به عمل آورند تا این کار با سرعت بیشتری به چرخه تصویب و اجرا، وارد شود. همکاری الزم را

 مصوبات: جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید پیرامون موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بخش خصوصیی 

 :در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و راهکارهای اصالحی مد نظر ارائه گردد 

 معیارهای اولیه رد درخواست متقاضیان دریافت کارت  -1

 آنهابررسی شاخص های ارسالی و اعالم نظر در خصوص ضرورت  -2

اعالم اسامی سایر دستگاه ها و تشکل های مدنظر که امکان فرمیول بنیدی شیاخص هیا را خواهنید -3

 داشت.

 دستگاه های اجرایی و بخش خصوصیتعیین شاخص هایی که توسط  -4

اجرایی و بخش خصوصیی کیه میی بایسیت  در مورد هرشاخص در صورت انتخاب توسط آن دستگاهی  ❖

 یک هفته دبیرخانه شورا  
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 :تشکیل  در سایت شناسایی شودبرای بارگذاری  

 الف( اطالعات متقاضی 

 ب(مدارک قایل ارائه توسط متقاضی 

 ج( فرمول متناسب با شاخص جهت امکان رتبه بندی 

 د( امتیاز قابل اختصاص به هر شاخص  

 مثال:

 شاخص رشد ارزش افزوده 

 ود عملیاتی سال های فعالیتالف( اطالعات متقاضی: س 

 ب( مدارک: برگ قطعی مالیات 

 ج( فرمول :

 سود عملیاتی سال آخر (( = رشد –* )سود عملیاتی سال قبل /  )سود عملیاتی سال قبل 100%

 و سایر فرمول های مرتبط 

 د( امنیاز دهی 

 عدد بدست آمده از فرمول مرحله )ج( براساس رابطه زیر امتیازدهی می شود:

 100درصد یییییییییییی  100تا  80 بین

 50درصد ییییییییییییی 80تا  60بین 

  10درصد یییییییییییییی60تا  40بین 
 

 


