
 

 

 کارآفرینی سازمان تشکیلیادداشت / 

 
 محمد حسین روشنک ؛ رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی 

 

  کارآفرینی شدن دار سازمان تا کارآفرینان دغدغۀ از
 نیازهای از یکی را کارآفرینی سازمان تشکیل رضوی  خراسان کارآفرینان کانون رئیس روشنک، محمدحسین

 بیان سازمان این تشکیل مهم محورهای و اهداف بیان با و دانست پویا اقتصادی داشتن برای کشور مهم

 و مشکالت رفع کارآفرین، استعدادهای از حمایت و شناسایی نظیر هایی محور سازمان، این تشکیل در: »کرد

 .«.است گرفته قرار عمل مالک کشور در کارآفرینی توسعۀ و کارآفرینان، های دغدغه

 نیست کانون حذف معنی به سازمان تشکیل
 نوعی به را سازمان این ایجاد که کارآفرینان، دغدغۀ دربارۀ رضوی  خراسان کارآفرینان کانون رئیس

 گونه این دانستند، می سازمانی چارتی تشکیل واسطۀ به موجود اداری های بوروکراسی کردن دار خم و پیچ

 یا یابد افزایش کارآفرینان اداری های بوروکراسی سازمان این تشکیل با نیست قرار عنوان هیچ به: »داد پاسخ

 بناست، مسئول، مقام این گفتۀ به.«. بگیرد را استان در موجود کارآفرینی های کانون فعلی جایگاه سازمان این

 .شود فراهم کارآفرینی های کانون از بیشتر های حمایت برای بستر سازمان، این تشکیل با

 یکسان های کارت صدور و کارآفرینان بندی رده
. بود فرااستانی حوزۀ در کارآفرینی های کارت اعتباری بی کارآفرینان سوی از شده مطرح موارد از دیگر یکی

 استان از فراتر یا استان در حتی و بود ای منطقه و محلی ها کارت این: »کرد عنوان مسئله این تأیید با روشنک

 را ها کارت این فردی اگر که، بود نشده تعریف ها کارت این برای مشخصی امتیاز آن، از جدا. نداشت اعتبار

 به را امتیازات آن و باشند آگاه فرد آن امتیازات از ها کارت این با مواجهه در نهادها و ادارات همۀ داد، ارائه

 .«.دهند اختصاص او

 صدور و کارآفرینان بندی سطح را شد خواهد پیگیری سازمان این تشکیل با که اقداماتی از یکی وی

 تشکیل از پس وی،بناست گفتۀ به.باشند شده تعریف و خاص امتیازی دارای که کرد ذکر یکسان هایی کارت

 دارای ها استان تمام در که هایی کارت از خود، رتبۀ مبنای بر و، شوند بندی رتبه کارآفرینان سازمان، این

 شوند مند بهره باشد اعتبار
 


