راهنمای ارزیابی شاخص کسب و کار استانی
ضوبسُ
ًوبگش

سٍش اهتیبصدّی

ػٌَاى ًوبگش

هستٌذات ٍ هذاسن لبثل لجَل ثشای اهتیبصدّی

هؼیبس اهتیبصدّی ثِ ایي ًوبگش
اسسبل گضاسش ثٌذّبی  14گبًِ اص
طشیك ستبد دستگبُ ثِ هؼبًٍت
لَاًیي هجلس ضَسای اسالهی دس
1

پیطٌْبد تٌمیح لَاًیي ٍ همشسات دستگبُ
اجشایی ثِ هٌظَس ثْجَد هحیط کست ٍ
کبس دس ساستبی اجشای تجػشُ ثٌذ  1هبدُ
 3لبًَى تٌمیح لَاًیي ٍ همشسات کطَس

2

تغییش دس سیبستّب ٍ همشسات ثِ هٌظَس
ثْجَد هحیط کست ٍ کبس هطبثك ثٌذ الف
هبدُ  22لبًَى ثشًبهِ ضطن تَسؼِ

خػَظ لَاًیي ٍ دس هَسد
آییيًبهِّب

تػَیتًبهِّب،

ٍ

دستَسالؼولّب ٍ ثِ طَس کلی
ثب

همشسات

ّوکبسی

ضشایط ػذم

هؼبًٍت

حمَلی سیبستجوَْسی ثِ هشاجغ
تػَیتکٌٌذُ هیثبضذ .ثِ اصای ّش
گضاسش یب پیطٌْبد اص ثٌذّبی فَق

سمف اهتیبص

هػذاق

الف :لَاًیي
-1جوغ آٍسی لَاًیي ٍ همشسات -2حزف هوَاسد
ًسخ غشیح -3تؼییي هوَاسد ًسوخ ضووٌی -4
حزف هوَاسد هوذت هٌمضوی  -5حوزف هوَاسد
هووَسدی  -6تؼیوویي لووَاًیي هجووول  -7اػووالم
لَاًیي هغبیش ثب سیبستْبی کلوی اثالغوی هموبم

ضشایط ػذم

هؼظن سّجشی  -8حزف هَاسد هَضَػبت هٌتفی

5

هػذاق ًذاسد.

 -9حزف هَاسد هتشٍن -10حزف هَاسد تکشاسی
 -11اػوووبل تغییووشات ٍ اغووالحبت  -12سفووغ
اثْبم ٍ اجووبل اص لوبًَى -13سفوغ ًوَالع ٍ
کوجَدّب -14ضٌبسِ گزاسی هَاد
ة:همشسات

 0/5اهتیبص

ًبهِّبی اسسبلی ثِ ستبد دستگبُ.

ثِ اصای ّش تغییش دس سیبست ثب

ثب تَجِ ثِ ایيکِ ثشخی اص فشایٌذّبی دس

اسائِ گضاسش پطتیجبى لجل ٍ ثؼذ

دستگبُّبی اجشایی ثذٍى لبًَى یب همشسُ دستگبُ،

تَسط ثبالتشیي همبم دستگبُ ،یب

پطتیجبى لبثل تسْیل است ،چٌیي فشایٌذّبیی فؼبلیتّبی اجشایی

همشسات

دس لبلت سیبستّب دس ًظش گشفتِ ضذُ است .هشتجط ثب هحیط

تػَیتضذُ جذیذ ،دس ساستبی

ّوچٌیي هؼیبس اهتیبصدّی ثِ تغییش همشسُ اسائِ کستٍکبس ًذاضتِ

همشسُ

هستٌذ

ثِ

ثْجَد هحیط کستٍکبس کطَس1 ،
اهتیبص

هستٌذ همشساتی تػَیتضذُ جذیذ است.

غَستیکِ

ثبضذ ،ضشایط ػذم
هػذاق دس هَسد
تغییش
سیبستّب،

دس
حبکن

است( .غشفب داسای
خذهبت دٍلت ثِ

5
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ضوبسُ
ًوبگش

سٍش اهتیبصدّی

ػٌَاى ًوبگش

ضشایط ػذم

هستٌذات ٍ هذاسن لبثل لجَل ثشای اهتیبصدّی

هػذاق

سمف اهتیبص

دٍلت ثبضذ)
غَستیکِ

دس
دستگبُ،

3

اطالعسسبًی ػوَهی دس خػَظ ّش
گًَِ تغییش سیبستّب ،همشسات ٍ
سٍیِّبی التػبدی دس صهبى همتضی لجل
اص اجشا ،اص طشیك سسبًِّبی گشٍّی
استبًی هطبثك هبدُ  24لبًَى ثْجَد
هحیط کست ٍ کبس

فؼبلیتّبی اجشایی
ثِ

اصای

ّش

همشسُ-سٍص

اطالعسسبًی لجل اص اجشا 0/1
اهتیبص

دستگبُّب ثشای کست حذاکثش اهتیبص ،حذالل اص هشتجط ثب هحیط
 3هبُ لجل اص اجشا خَد سا هکلف ثِ اطالعسسبًی کستٍکبس ًذاضتِ
ثذاًٌذ ،ثِ اصای ّش همشسُ-سٍص اطالعسسبًی لجل ثبضذ ،ضشایط ػذم
اص اجشا  0/1اهتیبص دادُ ضذُ است.

هػذاق

01

حبکن

است( .غشفب داسای
خذهبت دٍلت ثِ
دٍلت ثبضذ)
اػالم ًبم ٍ پست سبصهبًی

4

تؼییي ٍ هؼشفی هسئَل ثْجَد هحیط کست ٍ هسئَل ثْجَد هحیط کست ٍ کبس
کبس دستگبُ ،هطبثك هبدُ  14لبًَى ثْجَد دستگبُ ثِ ضَسای گفتگَی دٍلت
هحیط کست ٍ کبس

تؼییي ،ضٌبسبیی ٍ اٍلَیتثٌذی هطکالت
5

ثخص خػَغی ،اػن اص هجَصّب ٍ فشایٌذّب
دس سطح استبًی هطبثك هبدُ  14لبًَى ثْجَد
هستوش هحیط کست ٍکبس تَسط دستگبُ

6

ٍ ثخص خػَغی استبًی ٍ اػالى
ػوَهی ثِ هشدم
تؼذاد پیطٌْبدات ثِ دثیشخبًِ ضَسای

هؼیبس اهتیبصدّی ثِ ایي ًوبگش ،اسائِ هستٌذات
اسسبلضذُ ثِ ضَسای گفتگَی دٍلت ٍ ثخص

ضشایط ػذم

خػَغی استبى ٍ اطالعسسبًی اص طشیك تبثلَی

هػذاق ًذاسد.

اػالًبت دستگبُ ثِ هشدم است.

گفتگَی استبًی دس خػَظ تؼییي،
ضٌبسبیی ٍ اٍلَیتثٌذی هطکالت

2

دستگبُّبیی کِ
تأییذیِ دثیشخبًِ ضَسای گفتگَی استبًی

ثخص خػَغی .ثِ اصای ّش هػَثِ

ػضَ ضَسای گفتگَ

8

ًیستٌذ.

هشتجط ثب هَضَع 1 ،اهتیبص

تسْیل فشایٌذ غذٍس هجَصّبی دستگبُ ثب

تؼذاد هتمبضیبى ّش هجَص ،ثِ هٌظَس کوی ًوَدى

دستگبُ،

تبییذ ّیبت همشساتصدایی ٍ تسْیل غذٍس

اّویت ّش هجَص دس ًظش گشفتِ ضذُ است .هؼیبس

غبدسکٌٌذُ هجَص

هجَصّبی کست ٍ کبس هطبثك هبدُ  57لبًَى

اهتیبصدّی ثِ ایي ًوبگش ،ثش اسبس فشهَل

ًجبضذ.

01
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ضوبسُ

ػٌَاى ًوبگش

ًوبگش

سٍش اهتیبصدّی

سفغ هَاًغ تَلیذ

ضشایط ػذم

هستٌذات ٍ هذاسن لبثل لجَل ثشای اهتیبصدّی

هػذاق

سمف اهتیبص

هحبسجِ ثب اسسبل هستٌذات تأییذ هجَصّبی
تسْیلضذُ ٍ ثِ ػٌَاى دسغذی اص سمف 10
اهتیبص است.
دس

پبسخ ثِ سؤاالت ٍ ثشسسی هطبلجبت ٍ
ضکبیبت ًوبیٌذگبى تطکلّب ٍ فؼبالى
7

هیبًگیي حسبثی دٍ فبکتَس ریل ثِ

دستگبُ،فؼبلیتّبی

اًضوبم گضاسش پطتیجبى:

اجشایی هشتجط ثب

-

ثْجَد هحیط کست ٍ کبس

تؼذاد سَاالت پبسخ دادُ
ضذُ ثِ کل سَاالت ٍاغلِ

التػبدی تَسط سبصهبىّب ٍ اداسات کل آىّب
دس هشاکض استبىّب ثش اسبس هبدُ  15لبًَى

غَستیکِ

ضشثذس 100
-

تؼذاد ضکبیبت سسیذگی ضذُ

هؼیبس اهتیبصدّی ثِ ایي ًوبگش ،ثش اسبس فشهَل
هحبسجِ ثب اسسبل گضاسش پطتیجبى ٍ ثِ ػٌَاى
دسغذی اص سمف  10اهتیبص است.

هحیط

کستٍکبس

ًذاضتِ

ثبضذ،

ضشایط

ػذم

هػذاق

حبکن

ثِ کل ضکبیبت ٍاغلِ ضشثذس

است( .غشفب داسای

100

خذهبت دٍلت ثِ
دٍلت ثبضذ)

01

