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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 دستور جلسه: 

با محوریت بررسی طرر  یینرندادی کررکت محتررر ایرران  برنزی و ای طالیی،نقره کارت اعطای رویکرد با  رتبه  متقاصی  کارآفرینان  بندی  رتبه  راهبردی  کمیته  ساتجلسلسله   •

 )به ییوست( خودرو خراسان در خصوص سیستم رتبه بندی

 سایرموارد  •

 ی مطرح شد:خراسان رضو  یدولت و بخش خصوص  ی گفتگو  یشورا  رخانهینشست دب  نوزدهمین  در  

 

در رابطه با احصاء کاخص های رتبه  نوزدهمین ننست دبیرخانه کورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی تازه ترین نتایج و اقدامات صورت گرفته ندادهای متولی  

 های طالیی، نقره ای و برنزی اختصاص داکت.  بندی کارآفرینان برای اخذ کارت

های رتبه بندی کارآفرینان خراسان رضوی در کارگروهی کارکناسی و مقرر کد تا  دبیرخانه در ابتدای این ننست گفت: صفر تا صد موضوع تعیین کاخص   ؛ »علی اکبر لبافی«، رئیس این

ها ارائه و نقطه نظراتی ست یافتیم و بخنی از آنهایی برای این سامانه دهای الزر در تعیین آن طراحی کود. در بخنی از کار طی چند ماه گذکته، به کاخص ای برای انجار ارزیابیسامانه

ربط را جویا  های دولتی ذی ها و سازمانها از سوی کارکناسان ایران خودرو مطر  خواهد کد تا بار دیگر نقطه نظرات مسئوالن تنکل مطر  گردید و امروز تغییر و تحوالت جدید این کاخص 

 کویم.  

ها برای این موضوع کار بزرگی  بندی کارآفرینان و تعیین کاخص بستی راه عبوری بیابیم. رتبه کنیم برای هر بنککاالتی خواهد داکت، اما سعی می وی خاطرننان کرد: اگرچه کار نواقص و ا

 ها، این موضوع را ییگیری کنیم. اکید بر همدلی است برای قریب به یک دهه، استان خراسان رضوی به دنبال اجرایی کردن آن بوده است. بر همین اساس، باید با رویکردی اصالحی و توامان ت

های ها دارای مولفه های ارزیابی وزارت کار و اتاق ایران در تعیین کارآفرینان برتر بدره جستیم، تصریح کرد: آن کاخص های ابتدایی، از مولفهلبافی با بیان اینکه در تعیین و تببین کاخص 

 ها دست ییدا کنیم و به همین دلیل آن بخش از اطالعات که دست یافتنی نیست، در این سامانه باید اصال  یا حذف کوند. الزر در خصوص آن  مختلفی بود و نتوانستیم به برخی اطالعات
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و در صورت لزور، اصالحاتی روی آن انجار    آینده   وی ادامه داد: ما به دنبال بر زمین گذاکتن کار نیستیم و معتقدیم کار ایجاد سامانه برای رتبه بندی کارآفرینان باید صورت یذیرد و در 

های الزر برای این مدم دست یابیم؛ انتقاد کردن بسیار ساده است اما ییننداد اصالحی ارزنده تر خواهد  خواهیم داد. رتبه بندی کارآفرینان استان کار بزرگی است و باید با همدلی به کاخص 

 ال کنیم زیرا چاره ای جز این نداریم.  بود و باید با نگاه جمعی و اصالحی موضوع را دنب

توان گفت این سامانه بدون اککال است اما به مرور باید آن را اصال  نمود تا ارزیابی مطلوبی رئیس دبیرخانه کورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: به هیچ وجه نمی 

 صورت بگیرد. 

 دور از اعمال سلیقه اکخاص باکد *رتبه بندی کارآفرینان باید در سامانه و به 

 های یینندادی برای رتبه بندی کارآفرینان بپردازد.در ادامه تریبون در اختیار کارکناس ایران خودرو قرار گرفت تا به ارائه کاخص 

های زیادی برای ارزیابی کارآفرینان وجود  ساس و ییچیده است. مدلرضا جواننیر، مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان در همین رابطه گفت: رتبه بندی کارآفرینان موضوعی بسیار ح

های برتر ایران (، جایزه ملی مدیریت مالی ایران، جایزه تعالی منابع انسانی، رتبه بندی کرکت EFQMها میتوان به فرآیند تعیین دارندگان جایزه ملی تعالی سازمانی )دارد که از جمله آن 

(IMI- 100    و... اکاره کرد اما کاخص سازمان مدیریت )های مذکور وجود نداکت. هدف این است که رتبه بندی کارآفرینان استان به صورت سیستمی  های مدنظر ما در این ارزیابی صنعتی

 و براساس سامانه صورت بگیرد تا سلیقه اکخاص در این رتبه بندی دخیل نباکد.  

هایی که قرار است وارد این فرآیند  ما بر این بود تا نیازها را در این مدل تعریف کوند. نخستین گار در این مدل این است که سازمان   وی افزود: براین اساس مدلی را طراحی کردیم و سعی

را نیز از نظر ابعاد در دو مدل کوچک و    هاها را براساس نوع کسب و کار خود دسته بندی کنیم و سازمان کوند، براساس گروه بندی از هم مجزا کوند. ییننداد ما برگرفته این است که گروه

نفر    150های بزرگ با تعداد کارکنان  نفر و سازمان  150هایی با تعداد کارکنان کمتر از  های کوچک و متوسط در این دسته بندی، سازمانکنیم. منظور از سازمان متوسط، و بزرگ تعریف می 

 دهد. صنعت و خدمات است که کسب و کارهای گوناگون را در خود جای می  های کسب و کار نیز کامل کناورزی،یا بینتر است. گروه 

 های ارزیابی، پُرچالش ترین موضوع در ایجاد سامانه استتعیین شاخص *

بندی لحاظ کنیم مدم است؛ در  ا در این رتبههایی رگیرترین و یُرچالش ترین موضوع در ایجاد سامانه نار برد و گفت: اینکه چه کاخص های ارزیابی به عنوان وقتجواننیر از تعیین کاخص 

 ها با چه تعریفی در ارزیابی استفاده کوند و کمّی یا کیفی بودن آن کاخص نیز منخص باکد.  تواند منخص کند کاخص این نرر افزار فرمی را تعریف خواهیم کرد که می 

ها فرمول و یارامترهایی تعریف  توانیم برای محاسبه کاخص های این ارزیابی اکاره و تصریح کرد: میدسته از کاخص   های »کمّی و قابل محاسبه« و »کیفی و توصیفی« به عنوان دووی به مولفه 
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 کنیم تا برای ارزیابی، تبدیل به مقدار کود و یا از همان ابتدا مقدار هر کاخص تعیین گردد.   

های یایه ای بحث رقم کاخص است؛ این ارقار باید تعیین گردد و تعیین اینکه این اعداد باید توسط یک سازمان  مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان افزود: در این میان، یکی از بحث 

 تعریف کود یا خیر، مدنظر ماست.  

ها با خوداظداری است؛ بنابراین فرآیند ارزیابی کارآفرینان نیز از هنگار وصول اظدارنامه  ذکر کد: اولین گار در ارزیابی سازمانوی با بیان اینکه کروع این مدل با خوداظداری خواهد بود، مت

 ها، باید تایید الزر را انجار دهد.  کود و در این زمان، فرد و سازمان تعیین کننده امتیاز کاخص به دست ارزیابان آغاز می 

های الزر، ورود متقاضی،  ها کامل ثبت نار اولیه و انجار کنترلگار وجود دارد و این قدر10افزار مذکور،  ند ثبت و ارزیابی این نرر افزار بیان کرد: در فرآیند ثبت نررجواننیر در تعریف فرآی 

د تایید، ارجاع به نماینده فرد یا سازمان تایید کده، جمع بندی امتیازات  ثبت اطالعات کاخص های تعیین کده با توجه به گروه بندی، انجار کنترل های سیستمی و تعیین کاخص های نیازمن

در صورت نیاز، رتبه بندی ندایی متقاضیان و  و رتبه بندی متقاضیان، ارجاع اطالعات متقاضیان برتر به مراجع خاص و اخذ و ثبت نظرات، بازدید از محل متقاضی و ثبت تاییدیه و نتایج  

 و اجماع در خصوص متقاضیان برتر است.  ارجاع به کمیته راهبری

 نحوه ارزیابی کارآفرینان در شاخص های کّمی و کیفی*

رکد بخش مدنظر در ارزیابی کمتر از  وی درباره نحوه محاسبه امتیازات کاخص های کمی گفت: کاخص های کمی مقدار و عددی دارد که براساس آن امتیاز داده می کود؛ اگر میانگین  

  20درصد،  90درصد و کمتر از  70امتیاز منظور خواهد کد. برای رکد بینتر از  10درصد،  70درصد و کمتر از  50هیچ امتیازی نخواهد داکت. برای میانگین رکد بیش از  درصد باکد،  50

امتیاز را نیز دریافت خواهد    20ب داکته باکد نیز بقیه  امتیاز منظور خواهد کد. همچنین، بخنی که سه دوره، روندی مطلو  80درصد رکد،  90امتیاز اعمال می کود و برای رکد بیش از  

  کرد.

ای  های کیفی نیز اظدار کرد: چون این کاخص براساس خوداظداری است؛ ینج حالت درنظر خواهیم گرفت. برای آیتم »نظری ندارر«؛ صفر امتیاز، برجواننیر درباره نحوه محاسبات کاخص 

امتیاز و برای    75امتیاز، برای »اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم«    50کنیم اما نیاز به بدبود داریم«  تیاز، برای آیتم »خوب عمل می ام25آیتم »نیاز به بدبود قابل مالحظه«  

 د و تندا به یاسخ کارآفرینان اکتفا نخواهیم کرد.  کو ها راستی آزمایی می امتیاز درنظر گرفته خواهد کد که البته این خوداظداری 100توانیم ثابت کنیم که عملکرد خوبی داریم« »می

د: در خصوص اندازه سازمان بدتر است  قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یس از توضیحات جواننیر، تریبون را در اختیار گرفت و متذکر ک

کارمند در جایگاه سازمان بزرگ، تعیین کوند. در گروه بندی های    150کارمند به عنوان سازمان متوسط و بیش از    150تا    50ی  کارمند به عنوان واحد کوچک، دارا  50واحدهای صفر تا  
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 تر است، استفاده کرد.تر و علمی بنگاه های اقتصادی هم می توان از گروه بندی وزارت صمت که دقیق  

ارند تا براساس آن فرمول امتیازات منظور کود اما برای معیارهایی که قابلیت فرمول بندی ندارد، باید راستی آزمایی صورت  ها قابلیت فرمولی کردن دوی اظدار کرد: تعدادی از کاخص 

 بگیرد تا ارزیابی درست و دقیقی داکته باکیم. 

 مزایای واحدهای کوچک و بزرگ دارنده کارت طالیی متفاوت است؟ *

اسان نیز بیان کرد: این یرسش مطر  است که آیا کوچک، متوسط و یا بزرگ بودن واحد در اینکه چه نوع کارتی دریافت خواهد کرد،  امیرمددی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خر

باید در تعاریف ارزیابی و    هاکوند؟ این کارگر کارت طالیی دارد، با یک واحد بزرگ صنعتی دارای کارت طالیی از مزایای یکسانی برخوردار می   50اثرگذار است؟ آیا واحد کوچکی که با  

 منخص گردد.  

حث قطعات خودرو کرکت هایی با تولید منابه باید  وی افزود: در تعیین میانگین رکد و ارزیابی ها در این زمینه، تعداد واحدها باید زیاد باکد تا ارزیابی مطلوبی صورت بگیرد؛ مثال در ب

 کرد؛ اما در برخی از حوزه ها مثل تولید قدوه در استان فقط یک واحد وجود دارد.وجود داکته باکد تا بتوان عملکرد آن ها را مقایسه 

 به تنکل مربوطه سپرد. مرادی تصریح کرد: در تعریف کاخص ها ممکن است برخی از تنکل ها ارزیابی هایی را انجار داده باکند و می توان بخش هایی از این کار را 

است برای  دانی واحدها نیز تاکید کرد: ما در انتخاب برندهای برتر استان به این نتیجه رسیده ایم که برخی از واحدها مستندسازی می کنند و ممکن  وی درباره راستی آزمایی و بازدید می

   بندی ها هم واحدهایی که مدعی برخورداری از کرایط الزر هستند، مستندسازی کرده باکند. بنابراین باید مراقب این موضوع باکیم. رتبه

 امکان استفاده از اطالعات ثبت شده واحدها در سازمان ها *

اید آن ها را باهم مقایسه کرد. از طرفی، اطالعاتی که از  محمد امین بابایی، مدیر کارآفرینی و اکتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز اظدار کرد: در بحث تعیین اندازه واحد، ب

بای کود  می  اخذ  میانگین واحدها  در  نیز  مالیاتی  کل  اداره  لیست  از  توان  می  و  باکد  ساله  چدار  تا  سه  ای  دوره  برای  اعتبارسنجی  د  و  آزمایی  راستی  برای  همچنین  گرفت.  بدره  گیری 

 ها، باید از اطالعات قبلی واحد در سازمان ها استفاده کرد. خوداظداری 

ی واحدها، بازدیدهای میدانی صورت بگیرد تا مواردی که کارافرین خود منظور نکرده است، به دست آید. ما در اداره کل تعاون، کار  وی تاکید کرد: الزر است برای راستی آزمایی خوداظدار

 ا ظرف یک ماه صورت گرفت.  واحد مربوط به بخش صنعت بود و این بازدیده 30واحد برای تعیین کارآفرین برتر بازدید میدانی به عمل آوردیم که  62و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از 

 طر  به مرحله بازدید میدانی رسید.   60ها، ثبت نار انجار کد که بعد از مرحله داوری 250بابایی یادآور کد: برای انتخاب کارآفرینان برتر حدود 
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 اعتراضی وجود نداکته است.سال اخیر که در حال ارزیابی هستیم به خاطر فیلترهایی که در مسیر ارزیابی وجود دارد،  5وی افزود: در  

 توجه به عملکرد اجتماعی کارآفرینان در رتبه بندی *

زبان،   بندی    مسئولنرجس خوش  رتبه  موضوع  بررسی  حال  در  اخیر  سال  کرد: طی سه  اظدار  در همین خصوص  نیز  و بخش خصوصی خراسان رضوی  دولت  گفتگوی  دبیرخانه کورای 

های  گیریم، با ارزیابیای و برنزی در نظر می  های طالیی، نقره؛ نخستین نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که امتیازاتی که برای کارآفرینان در راستای اخذ کارت  کارآفرینان هستیم

 توان به طور مثال نار خیابانی را برای او درنظر گرفت.  برند برتر و کارآفرین برتر متفاوت است؛ زیرا اگر کارآفرینی به لحاظ اجتماعی قابل دفاع نباکد، نمی

قرار داد و به فرمولی برای ارزیابی ها دست ییدا کنیم تا بینترین ارزیابی توسط نرر افزار صورت بگیرد و نه از طریق    وی ادامه داد: بنابراین در این کاخص ها باید مسائل اجتماعی را مدنظر

 هاست.  تر کدن روند ارزیابی  بازدید میدانی. نکته دور در این ارزیابی ها این است که تعیین کنیم راستی آزمایی ها چگونه صورت بگیرد و نکته سور جلوگیری از طوالنی

ست ساز و کار بسیار قدرتمندی تعریف کنیم و  خوش زبان تصریح کرد: در وهله نخست باید ببینیم آیا ارزیابی ها قابل فرمول بندی هست یا خیر؟ دور اینکه درصورت راستی آزمایی، الزر ا

 م؟نکته سور اینکه توجه داکته باکیم که به چه مستنداتی برای انجار راستی آزمایی نیاز داری

رود اطالعات چگونه آغاز کود و حتی  لبافی، رئیس دبیرخانه کورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در همین خصوص توضیح داد: کلیات کار در این ارزیابی و اینکه و

ار در تعیین کارآفرین برتر را انجار دادیم و سپس نکاتی به آن اضافه کردیم؛ لذا یایه  نحوه میانگین گیری اعداد و امتیازات تصویب کده است. ما تلفیقی از ارزیابی های اتاق ایران و وزارت ک

برای امتیازات ویژه تعیین کد تا مازاد بر عدد کل    100کار همین یایه ای است که برای انتخاب کارآفرینان صورت میگیرد ولی با توجه به رویکرد استان در رتبه بندی کارآفرینان، عدد  

 دد. منظور گر

 شاخص های مولفه های ارزیابی کارآفرینان*

ا میانگین رکد هر واحد را با میانگین رکد یک گروه  جواننیر، مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان بار دیگر توضیحاتی درباره نحوه ارزیابی میانگین رکد هر واحد ارائه و اظدار کرد: م

 ارزیابی و مقایسه خواهیم کرد.  

صدای کمی ارزیابی واحدها گفت: در این مولفه؛ ارزش افزوده، فروش، رکد اکتغال و تعداد محصوالت جدید به عنوان کاخص  وی درباره مولفه اندازه و رکد کرکت به عنوان یکی از کاخ

 مدنظر است.  

 جواننیر تصریح کرد: در مولفه بدره وری نیز کاخصدایی چون بدره وری کل، بدره وری نیروی کار و بدره وری سرمایه منظور خواهد کد. 



 استان خراسان رضوی 

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصی و  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح         8     ساعت شروع:                                                                           17/06/99  تاریخ جلسه                          19شماره جلسه:  

 نفر  12 تعداد اعضا حاضر در جلسه:                مرکزآموزش و پژوهش اتاق بازرگانی صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

د متوسط است. بنابراین ییننداد  سرمایه گذاری جداد کناروزی استان نیز گفت: ما در سازماندا گاها کارمند نمونه معرفی میکنیم اما در ارزیابی ساالنه، آن فرد جزو افراعلی یگانه، مدیر   

ین رقابت به درستی صورت نگیرد و یینندادر این است که با توجه به ارتباط  میکنم کسانی که ارزیابی کارآفرینان را انجار میدهند، کارکناس باکند. البته در بخش کناورزی به نظر میرسد ا

 هر فعال اقتصادی با یک سازمان و ارگان، برآیند نظر سازماندا درباره آن کخص نیز مدنظر قرار گیرد.

ان آن را حذف کرد زیرا سطح وسیعی از کارآفرینان وجود دارد که باید اطالعات آندا  لبافی در یاسخ به یگانه تاکید کرد: ایجاد سامانه رتبه بندی کارآفرینان برای ما یک اصل است و نمیتو

 در سامانه ثبت گردد.  

انتر کند و بخنی که تواند کار داوران را در محاسبات آس بابائی، مدیر کارآفرینی و اکتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز اظدار کرد: به نظر میرسد سامانه با فرمول نویسی می

 نیاز است داوری کود، از این طریق به خوبی انجار گیرد.  

ی کنند و براساس آن اطالعات ارزیابی کوند  خوش زبان نیز اظدار کرد: در کاخصدای کمی رکد بخش مربوطه درنظر گرفته کده است؛ لذا ابتدا متقاضیان باید همه اطالعات خود را بارگزار

 سال اطالعات متفاوت باکد و نباید این موضوع را نادیده گرفت. اما ممکن است در هر 

 رف کرد.  لبافی گفت: ما منکر وجود ایرادات در این کار نیستیم اما کار باید آغاز گردد و در صورت وجود اککال، باید در سالدای آتی آندا را برط

 ی ها به جلسه ای دیگر موکول کد. گفتنی است؛ ادامه دستور کار این ننست به دلیل طوالنی کدن روند بررس 

 مصوبات جمع بندی و

 مسئول پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

نمایندگان محترم  توضیحات مفصل  با  در جلسه  برنزیِ  و  ای،  نقره  کارت های طالیی،  بندی سامانه صدور  رتبه  تعیین شاخص های  موضوع 

نمایندگان محترم تشکلهای بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی ذیربط ارائه گردید ، پس از شرکت ایران خودرو خراسان و اظهار نظر جدی  

بحث و تبادل نظر و بررسی ابهامات احتمالی به لحاظ اهمیت موضوع مقرر شد در جلسه فوق العاده ای ادامه مباحث مطرح شده مجددا ادامه  

   پیدا کند 

 یک هفته  دبیرخانه کورا 

 
 


