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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   •

 خودرو خراسان در خصوص سیستم رتبه بندی

 

 

سازی اجتماعی و  بندی کارآفرینان و اعطای امتیازاتی به برگزیدگان این حوزه، عالوه بر ظرفیترتبه گفت:    یدر خراسان رضو  یدولت و بخش خصوص  یگفت وگو  یکورا  رخانهیدب  سیرئ

 سازی، به ارتقای عملکرد بنگاه های اقتصادی می انجامد. فرهنگ

  ی متقاض  نانیکارآفر  یرتبه بنداین دبیرخانه که بار دیگر بر محور  جلسه    ن یستمیدر ب  ی« اکبر لبافی عل»   به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کناورزی خراسان رضوی؛ 

این اقدار در  .  ردیگ  یقرار م  یابیمورد ارز  به صورت ساالنه  نیکارآفر  یعملکرد و برنامه های که طی این چند ماه برای یینبرد این طر  ییش بینی کده،  ندی در فرآ  تکیه داکت، اظدار کرد: 

مومی نیز، جامعه را با این کارآفرینان موفق و تالش های آنان آکنا  ی، ظرفیت رکد و تعالی بنگاه های اقتصادی را فراهم می آورد و از جنبه عو برنز  ینقره ا  ،ییطال  یکارت ها  یاعطا  کنار

 می سازد.  

  ان یم   یمنجر به توافق  تایجلسات ندا  نیبرگزار کده است، ا  ی به کارآفرینان برگزیده و برنز  ینقره ا  ،ییطال  یکارت ها  اعطای  ندیجلسه در خصوص فرآ  15کرد: تاکنون حدود    حیتصر  یو

اصل   یدولت و بخش خصوص  یگفت و گو  یکورا  یکده است. به طور کل  نییتع  زیکار ن  ییمنخص و ساختار اجرا  ندیفرآ  نیا  یکه چارچوب ها  یکد به طور  یو دولت  یبخش خصوص

 کرده است.   بیآن را با اتفاق آرا تصو  یو کارگروه راهبرد یی ساختار اجرا ،کارت هااین موضوع صدور 

و  ردیقرار گ  یابیکاخص ها مورد ارز دیدر حال حاضر صرفا با کد و بیتصو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یدر کورا شیماه ی 8 ،مذکور یارت هاارچوب صدور کد چ وی متذکر کد:

 طبیعتا نقایص مذکور نیز در گذر زمان اصال  خواهند کد. وارد است که  یراداتیا یابیکده و نظار ارز فیتعر یکود. قطعا به کاخص ها نییتع زیکاخص ها ن از یامت
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 ی و برنز ینقره ا ،ییطال یهاکارت ی اعطا  برای یاقتصاد یبنگاه ها یابیارز  یشاخص هامعرفی * 

بحث و  کارت ها    یابیثبت و ارز  ندیجلسات گذکته در خصوص فرآدر کرد:    تریبون را در اختیار گرفت و عنوان  خراسان  یخودرو رانیا  ی کرکت مسئول تحول و تعال ر،یادامه، رضا جوانن  در

 قرار بگیرد.  یابی مورد ارز دیکاخص ها با ازیدر حال حاضر نحوه محاسبه امت بررسی انجار گرفت و

 ، ییدر منطقه، اکتغالزا  یگذار  هیکدت مصرف برق، کدت مصرف گاز، کدت مصرف آب، حجم سرما  ،ینسبت آن  ،یانرژ  ی کار، بدره ور  یروین  ی کل، بدره ور  ی عنوان کرد: بدره ور  یو

 ه ی سرما  یکده، تعداد یروژه ها  یگذار  هیسرما  ییروژه ها  یک یزیف  نرفتیی  زانیخدمات یس از فروش، م  تیرضا  زانیم  ان،یمنتر  تیو بنردوستانه، سنجش رضا  انهریخ  یکمک ها  زانیم

 . هستند یو برنز ینقره ا ،ییطال یکارت ها  یبه منظور اعطا  یاقتصاد یبنگاه ها یابیارز یدر منطقه و ... از کاخص ها کده یگذار

کده در سامانه استفاده کرد اما در نحوه محاسبه    وستیو اسناد موجود ی  یاقتصاد  یصاحبان بنگاه ها   یتوان از خوداظدار  یم  ی کمّ  ی ادامه داد: در خصوص نحوه محاسبه کاخص ها  ریجوانن

صاحب بنگاه ها استفاده کرد.    ی و خوداظدار  ی تعال  یاز مدل ها  دیرابطه با  نیامحاسبه آن وجود ندارد. در    یبرا  یگونه عدد  چیچرا که ه  م یمواجه هست  ییها  تیبا محدود  یفیک  ی کاخص ها

 کود،   بارگذاریدر سامانه مدنظر  ی براساس کاخص ها دیاسناد با نیعالوه بر ا

ی  ابیارز  میت یک  آل ها را کنار گذاکته و    ده یا  د یقاعدتا با  ، یفیک  ی نحوه محاسبه کاخص ها  یها  تیخودرو خراسان خاطرننان کرد: با توجه به محدود  رانیاکرکت    یتحول و تعال  مسئول

 رابطه در نظر گرفته کود.  نیدر اتوانمند 

 شوند سهیمقا گریکدیبا  دیهمجنس و همگن با یاقتصاد یها بنگاه*

ام  این  از  یگریبخش د  در کارآفر  ،ییبابا  نیننست، محمد  اجتماع  ینیمعاون  رفاه  کار و  تعاون،  اداره کل  اکتغال  انباردار  ی خراسان رضوی در سخنانیو  و  نقل  و  در   یاظدار کرد: حمل 

است هر چند که در عنوان    ی ها خدمات  تیگونه فعال  نیبخش صنعت باکند، چرا که ذات ا  رمجموعهیز  د یو نبا  بگیرد قرار    یاب یدر بخش خدمات مورد ارز  دی بای،  بنگاه ها اقتصاد  یبندمیتقس

که در    ی تخصص  ی ها  نگاه یآزما  نی. عالوه بر استند یبرخوردار ن  ی و نوآور  R&Dاز بخش    یدارا   عیصنا  ی بخش ها مانند مابق  ن یکود اما ا  ی استفاده م  « صنعت» عبارات از اصطال     نیا  یبرا

 . نمی باکد  حیصح  عیحوزه ها با صنا نیا سهی. لذا مقاستی ن موجودی  وجود دارد در حوزه حمل و نقل و انباردار عیصنا ریسا

در بخش خدمات دسته    دی صورت با  نیا  ر یدر غ  رند،یگببخش صنعت قرار    رمجموعهیز  دیباکند با   یدیاگر تول  ز یاطالعات و ارتباطات ن  یو فناور  کیخاطرننان کرد: البته حوزه الکترون  یو

 دارند.  ت ینرر افزار فعال دیکنند بلکه در حوزه تول ی نم د یتول زاتیکرکت ها تجد نی معطوف به خدمات است، چرا که ا  کان ت یاطالعات، فعال یفناور  یکوند. اکثر کرکت ها یبند

  زات یتجد   دیو تول  کیکود بخش الکترون  یم  نندادیاساس ی  ن ی. بر همستین  کسانیمحصول    دیتول  ی اطالعات با کرکت ها  یفناور  ی کرکت ها  تیفعال  بیکرد: در واقع ضر  حیتصر  ییبابا
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 کد.    می با منکل مواجه خواه ی اقتصاد ی بنگاه ها ی ابیصورت در مرحله ارز نیا ر یدر غ ردیگ بقرار  « خدمات»  حوزهدر  ی و بخش خدمات نرر افزار «صنعت» مجموعه ریز 

  یی غذا عیکد: صنا ادآوریکوند،  سهیمقا گریکدیهمجنس و همگن با  یبنگاه ها دیبا یاقتصاد یبنگاه ها یابیدر ارز نکهیا انیبا ب یو اکتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ین یکارآفر معاون

بخش    یلیتبد  عیصنا  یسال است که سازمان صنعت و معدن برا  10از    شیب  قتیحق  در.  تعریف کود  یمجموعه بخش کناورز  ریز  دیاست و با  یبخش کناورز  یلیتبد  عیصنا  وجز  زین

 کود.   یصادر م یمجوزات توسط جداد کناورز نیکند و ا  یصادر نم  یمجوز ،یکناورز

 کار در مرحله عمل منخص کود.   راداتیکود تا نواقص و ا یی صورت گرفته در عرصه عمل اجرا  یها یبند میتقس ینیبه طور آزما کباریکود   یم  نندادیکرد: ی حیتصر یو

ارز  یبراساس خوداظدار  یکمّ  یخاطرننان کرد: کاخص ها  ییبابا با  یم  یابی بنگاه ها  ی  دیکود و صرفا اسناد مرتبط  مراحل    یتمام  اتی الاخذ م  ندیکود. در واقع در فرآ  وستیدر سامانه 

 . ردیگ ی الزر انجار م یها ی کود و صحت سنج یکخص است، سپس مدارک و مستندات استخراج م یبراساس خوداظدار

در طول بازه    زین  یو برنز  ینقره ا   ،ییطال  ی کارت ها  یاعطا  ستم یس   ایجاداست،    یکار فرهنگ  یارتقا  یو برنز  ینقره ا  ،ییطال  یکارت ها  یخاطرننان کرد: هدف از اعطا این مقار مسئول  

. لذا همان طور که هر ساله ردیگبقرار  یو بررس  یابیدر سال گذکته مورد ارز یمذکور صرفا عملکرد بنگاه اقتصاد یکارت ها یاعطا یکه برا ستیطور ن اینو  ردیگ یسه ساله انجار م یزمان

دنبال نمونه    نانیاز کارآفر  لیبا هدف تجل  ساالنه وتواند    یم  زین  یو برنز  ینقره ا  ،ییطال  یکارت ها   یاعطا   موضوع  ،گزار می کودبربرتر، برند برتر، روز صادرات و ...    نانیجننواره کارآفر

 کود.  

  را یکود، ز ریآن مجموعه تقد انگذاریاز بن دیبا ردیگ  یصورت م  لیتجل ی اگر از مجموعه اهمچنین کرد:  حیتصر ی خراسان رضویو اکتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ینیکارآفر معاون

 کند.  یم  افتیدهد، حقوق در ی که انجار م ی انجار خدمات یبرا رعامل یمد

 خاص باشد دیبا یو برنز ینقره ا ،ییطال یاخذ کارت ها ندیفرآ*

اطالعات به دو حوزه    یو فناور  کیکردن حوزه الکترون  میتوان به صورت جامع از تقس  یعنوان کرد: نمدر سخنانی  خراسان    عیصنا  رانیانجمن مد  ییاجرا  ری دب  ،یمراد  ی مدد  ر یادامه ام  در

در    این بخش   عیکه صناچرا    به کمار آورد  یبخش کناورز  وجز  مطلق   ورتوان به ط  یرا نم  ییغذا  ع یوارد دانست. صنا  یراداتیله ائمس  نیتوان به ا  یصنعت و خدمات دفاع کرد، چرا که م

 د. نکن یم افتیدر یمجوز کناورز ایار، بعضیو در  ی مواقع مجوز صنعت یبرخ

  تا   میمقرر کرد  های برتر خراسان رضوی برند  ن ییتع   برایعنوان کرد:  ساالنه همایش برندینگ و روند یُرفراز و فرود تعیین کاخص ها و کار کارکناسی آن،    ی برگزار  نکهیبا اکاره به ا  یمراد

همین ظرفیت را به کار بگیریم    توان  ی م  زین  یو برنز  ی نقره ا  ،ییطال  یکارت ها یطااع  ندیدر فرآ   بگیرد.به او تعلق    شیمدال هما  ،برتر را کسب کند  برند  متوالی  لسا  5  ی که بتواندهر بنگاه
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  ویژه برخوردار گردد.از یک امتیاز اجتماعی  کود،یی کارت طال یاعطا ط یحائز کرا  یسال متوال 3توانست  ی اگر کس تا  مقرر کود و مثال، 

انجمن مد  یتخصص  کینیخواجه، عضو کل  یننست هاداین  از    یگریبخش د  در  اقتصاد  دیبا  یفیک  یکاخص ها  یخراسان عنوان کرد: در بررس   عیصنا  رانیبرند  بنگاه  مورد    یمستندات 

 تا به نوعی نتایج اجرای کار نیز محک بخورد.   کود ی ریاندازه گ  دی با زیاز کاخص ها ن کیعمق هر   و ردیقرار گ یابیو ارز یبررس 

قائل کد. لذا    یتفاوت  ،کرده باکد  ییو اجرا  نیسند را تدو  نیکه ا  ینکرده باکد و بنگاه  نیسند را تدو  نیکه ا  یکرده و بنگاه  هیتد  یراهبرد  یکه سند  یصادبنگاه اقت   انیم  دیبا  وی ادامه داد:

 کود.  ی ریدر محاسبه کاخص ها جلوگ ییگرا  قهیکود تا از سل  هیتد یازدهی امت ستیچک ل  کیاست که  نیبنده ا نندادیی

 ابد ی شیافزا یو برنز ینقره ا ،ییطال یکارت ها یاعطا یاست بازه زمان بهتر*

  ن یاگر ا .لحاظ کده است یو برنز   ینقره ا ،ییطال یکارت ها یاعطا یکه برا یا رانهیسختگ  یابیارز ستمیس متذکر کد:  ی نیزخراسان رضو یوطن یرست، کارکناس استاندار یادامه مدد در

داکته    یسال فرصت کاف  کیدر    نیکارآفر  کیکه    ستین  یبه گونه ا  زین  یاقتصاد  طیکه کرا  میریبپذ  دیکاسته خواهد کد، با  نامنتخب  تیفیکود، هر سال از ک  ییبه طور ساالنه اجرا  ستمیس 

 بدره مند کود.   یو برنز  ینقره ا ،ییطال یکارت ها  یایبتواند از مزا کهبرساند  یخود را به سطح نده یباکد تا بتواند سال آ

  ی بدتر است بازه زمان   نی. همچنافزون می گردد  زین  یابیارز  نهیهز  کمار این افراد زیاد کود،سه نفر در سال باکند، چرا که اگر    دگانیکود که تعداد برگز  یم   نندادیی  نیبنابراوی ادامه داد:  

 . ابدی شیافزا یو برنز ینقره ا ،ییطال ی کارت ها یاعطا

برخوردار    ی خاص  گاهیها از جا  یابی ارز  نیدر ا  دیعنوان کرد: بنده معتقدر بخش تعاون با  رضوی در سخنانی  اتاق تعاون خراسان  سیرئ  ،یمجتبو  ن یحس  دیننست، س این  از    یگریبخش د  در

 در نظر گرفته کود.  ییمجزا ی کاخص ها  دیها با یاب یارز نیدر ا زیبخش تعاون ن یکرده است، لذا برا ت یبخش حما نیاز ا یکد، چرا که قانون اساس با

 ست ین یچندان علم  یفیک یمحاسبه شاخص ها یبرا یاتکا به خوداظهار صرف*

مورد    یفیک   ی در محاسبه کاخص ها  یخوداظدار   ا صرف  ا یآ  ؛» سوال که  نیبا طر  ا  ی خراسان رضوی نیز دولت و بخش خصوص  ی گفت و گو  ی کورا  رخانهیخوش زبان، کارکناس دبنرجس  

  ی ف یک  مولفه های استخراج    ی برا  باید  کاخص ها  نیکرده اند، استخراج کده و ا افتیرا در  ازی امت  نیکه باالتر  یکمّ  یاز کاخص ها  ی تعداد  « به طر  این نکته یرداخت که؛» قبول همگان است؟

  یاز سو  یموارد  نیچن   که  منخص کود  دیبا  هستند  یفیکاخص ها ک  نیبود. حال از آنجا که ا  یمتک  یاقتصاد  ی بنگاه ها  یتوان صرفا به خوداظدار  یچرا که نم  رند،یگبقرار   یابیمورد ارزباید  

 « ر؟یخ  ای ردیگ  یقرار م تی مربوطه مورد رعا ی بنگاه اقتصاد

به    میتوان  ینم  ،میمواجه هست  ابیما با کمبود ارز  نکهیخاطرننان کرد: با توجه به ا  ست،ین  ی چندان علم  یفیک  یمحاسبه کاخص ها  یبرا  یرف به خوداظدارصِ  یِاتکا،  نکهیبا اکاره به ا  یو
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 .  کوداز نرر افزار استفاده  د یرابطه با نیلذا در ا و میمذکور عمل کن یروش ها 

  یی آزما  یو راست  یابیاعداد و ارقار را با مستندات مورد ارز  ابیارز  کیکرده و تندا    یاطالعات و اسناد خود را در نرر افزار بارگذار  د یبا  یاقتصاد  یابنگاه ه  در همین رابطه،وی یادآور کد:  

 .رفتیتوان یذ ینم به تبعیتقرار داد  ییآزما  یرا که نتوان مورد راست  یقرار دهد. در واقع آن اطالعات

اتفاق آرا مورد تصو  فیو تعار  ازها یامت  ،یف یو ک   یکم  ی جلسه کاخص ها  نیکرد: در ا  حیزبان تصر  خوش   وه یاعطا کود و ک  ی حقوق  ای   ی قیکارت به کخص حق  نکهیقرار گرفت، اما ا  بیبه 

 خواهد کد.  گذاکته یبه بحث و بررس  ندهیچگونه باکد در جلسات آ دیبا ی و مل یاستان یرتبه ها ینامه برا یبه گواه یازدهیامت

 
 

 مصوبات جمع بندی و

 مسئول پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

های   نشست  از طی  متعدد پس  کارشناسی  استان  های  اجرایی  دستگاههای  و  تعاونی  و  بخش خصوصی  پیشنهادی   نمایندگان  موضوع طرح 

سیستم رتبه بندی، فرم تعریف شاخص های ارزیابی، فرایند ثبت  و ارزیابی و) ثبت اطالعات فردی، و اطالعات سازمانی، و انجام کنترل های  

به اتفاق آ رائ مورد تایید و تصویب  نمایندگان بخش خصوصی   اسان  ارایه شده توسط نمایندگان محترم شرکت ایران خودرو خر  سیستمی

 ، مقرر شد  و تعاونی و دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گرفت

در فرایند ارزیابی به منظور صدور کارت طالیی ، نقره ای ، برنزی پس از بارگذاری اطالعات و مستندات توسط متقاضی دریافت کارت ، جهت   

افراد ابتدا شا  ،ارزیابی ارزیابی قرار گرفته و سپس  افزار مورد  از طریق تطبیق اطالعات و مستندات بارگذاری شده توسط نرم  خص های کمی 

انتها سایر م ارزیابان قرار گیرند و در  ارزیابی میدانی و حضوری  از این حوزه در رابطه با شاخص های کیفی مورد  راحل  دارای باالترین امتیاز 

 ادل سازها و ... در نظر گرفته شود.  ارزیابی از جمله متع

 دبیرخانه کورا  

نمایندگان محترر  

 ایران خودرو 

 مستمر 

2 
ملی و استانی با توجه به  نظر کتبی کانون کارآفرینان استان مقرر شد برای این اشخاص امتیاز جداگانه  نمونه  در خصوص دارندگان لوح های  

 ای در نظر گرفته شود 
 مستمر  دبیرخانه کورا 
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3 

 مستمر  دبیرخانه کورا  شاخص های کیفی و کمی پیشنهاد شده در جلسه با تعاریف و امتیازات اختصاص یافته مورد تصویب قرار گرفت 

4 
این مصوبات مقرر شد در جلسه دیگری تصمیم    2در خصوص نحوه اختصاص کارت به اشخاص حقوقی و همچنین میزان امتیازات موضوع بند  

 گیری شود .  
 ده روز دبیرخانه کورا 

 
 


