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ثٙذٞبی سیبست ٞبی وّی التصبد 
ٔمبٚٔتی وٝ ضِٕٛیت خبصی ثرز  
حررٛسٜ ٔرربِی دار٘ررذ را ٔررٛرد 
ثزرسی لزار ٔی دٞیٓ ٚ ایٙىٝ چٝ 
الذأبتی ثزای تحمك ٞز وذاْ اس 

 .ثٙذٞب ثبیستی ا٘جبْ دٞیٓ



َ سبسی وّیٝ أىب٘بت ثٙذ یه ر    تأٔیٗ ضزایظ ٚ فؼب

ٝ ٞبی ا٘سب٘ی ٚ ػّٕی وطرٛر   ٚ ٔٙبثغ ٔبِی ٚ سزٔبی

ثٝ ٔٙظٛر تٛسؼٝ وبرآفزیٙی ٚ ثٝ حذاوثز رسرب٘ذٖ  

ٔطبروت آحبد جبٔؼٝ در فؼبِیت ٞبی التصبدی ثرب  

تسٟیُ ٚ تطٛیك ٕٞىبری ٞبی جٕؼی ٚ تأویرذ ثرز   

ٓ درآٔذ ٚ ٔتٛسظ  .ارتمبء درآٔذ ٚ ٘مص عجمبت و



 ٟ٘بدسبسی سیستٓ

 Micro Financeدخزٔبِی 

         

 Micro Credit     ا٘ٛاع       

 

 ثب٘ىذاری تؼبٚ٘ی

 

 ٘ظبْ ٞبی ثب٘ىذاری اجتٕبػی

ثب٘ىررذاری ثٍٙبٟٞرربی خررزد  وٛچرره ٚ ٔتٛسررظ   

MSME B.  

ثب حٕبیت ٚ لزض اِحسٙٝ ا٘ضجبط ثخطی صٙذٚلٟبی 

 تمٛیت آٟ٘ب

     Cooperative Banking  تؼبٚ٘ی ٟبیثب٘ى

       

        Social Banks           اجتٕبػی       ٟبیثب٘ى



ٜ سبسی ثٙذ دٚ ر    پیطتبسی التصبد دا٘ص ثٙیبٖ  پیبد

ٚ اجزای ٘مطٝ جبٔغ ػّٕی وطرٛر ٚ سربٔب٘ذٞی   

٘ظبْ ّٔی ٘ٛآٚری ثٝ ٔٙظٛر ارتمبء جبیٍبٜ جٟب٘ی 

وطٛر ٚ افشایص سٟٓ تِٛیذ ٚ صبدرات ٔحصٛالت ٚ 

خذٔبت دا٘ص ثٙیبٖ ٚ دستیبثی ثٝ رتجٝ اَٚ التصبد 

 .دا٘ص ثٙیبٖ در ٔٙغمٝ



ثب تٛجٝ ثٝ افشایص جٟطی رضذ آٔٛسش ٚ ثٛدجٝ ٞبی جربری  )

وطٛر ثٝ ثزوت ا٘مالة اسالٔی ضبٞذ افشایص جٟطی رضذ ػّٕی 

ٚ أتذاد عجیؼی آٖ افشایص جٟطی فٙبٚری ٚ تجبری سربسی ٚ  

تِٛیذ ثزٚت است وٝ ٟ٘بدٞبی صٙذٚلٟبی خغزپذیز ٚ ٚلفری ٚ  

صٙذٚق ٞبی سزٔبیٝ ٌذاری ٔطبع ٚ ٘یش اٚراق لرزض اِحسرٙٝ   

دا٘ص ثٙیبٖ ٔی تٛا٘ذ خٛد اٞزٔی ػٕرُ ورزدٜ ٚ پبسرخٍٛی    

ضزایظ فؼّی التصبد ایزاٖ است ٚ ضزٚرت ٌستزش سرزیغ آٖ  

اجتٙبة ٘بپذیز است وٝ تبوٖٙٛ تؼذاد آٖ ٔؼذٚد ٚ اِجتٝ ٟ٘بدٞبی 

 .ا٘مالثی پیص تبس ثٛد٘ذ



 صٙذٚق ٞبی خغزپذیز

 صٙذٚق ٞبی ٚلفی

ضٕب٘ت ٚاْ ٞبی ثب٘ىی تٛسظ  –ٚاْ ٞبی ٔستمیٓ دِٚت 

 دِٚت

صٙذٚق ٘ٛآٚری ٚ ضىٛفبئی ثبیستی ثٝ ٔثبثٝ ٔزوشیتری  

ثزای صذٞب صٙذٚق خغزپذیز ػُٕ وٙذ ٚ سزٔبیٝ ٘بچیش 

 آٖ افشایص پیذا وٙذ

 ثب٘ه ٞبی تٛسؼٝ استب٘ی



ٝ  ٘ظربْ  ثٙذ ٘ٝ ر    ٝ جب٘ج اصالح ٚ تمٛیت ٕٞ

ٔبِی وطٛر ثب ٞذف پبسخٍٛیی ثٝ ٘یبسٞبی 

التصبد ّٔی  ایجبد ثجبت در التصبد ّٔی ٚ 

 .پیطٍبٔی در تمٛیت ثخص ٚالؼی



 پِٛی –اِف   
ٔبِی اسالٔی در حٛسٜ ثب٘ىذاری ٘مص ثب٘ىٟب ثؼٙٛاٖ ٚاسغٝ 

ٚجٛد در التصبد اسالٔی ٚ ایٙىٝ پیربْ حیربتی ثب٘ىرذاری    

ثذٖٚ رثب  ٘ظبْ ثب٘ىذاری ٚ فمٝ ٚ ضزیؼت ٔؼغٛف ثٝ ثخص 

ٚالؼی التصبد است یه ثبر ٔزٚر ثٝ وّیٝ ٔٛاد لربٖ٘ٛ ایرٗ   

   َ  پرَٛ   -ٔؼٙب را ثخٛثی ٘طبٖ ٔی دٞذ یؼٙری راثغرٝ پرٛ

پرَٛ در   –وربال   –در ثب٘ىذاری رثٛی ثرٝ راثغرٝ پرَٛ    

ثب٘ىذاری اسالٔی یب در ٞز لبٖ٘ٛ ثب٘ىذاری ٘ظبْ اسرالٔی  

 .تجذیُ ٔی ضٛد



در سیبست ٞبی پِٛی سبختبر تسٟیالت ثرب٘ىی ثبیسرتی   

تِٛیذٔحٛر ضٛ٘ذ ٌٚز ٘ٝ التصبد ایزاٖ ثب رضذ ثی رٚیرٝ  

ثخص ٔجبسی ٚ تذاْٚ وژوبروزدی فؼّی ثب٘ىٟب لغؼبً ثرب  

ثٗ ثست ٔٛاجٝ ٔی ضٛد ضٕٗ ایٙىٝ ثبیستی ٚ اِٚٛیرت  

تسٟیالت ثب٘ىی ثب سزٔبیٝ ٌذاری ٚ ٘یش صبدرات ٚ ثٝ ٚیژٜ 

 .سزٔبیٝ ٌذاری ثزای صبدرات ثبضذ



درصذ رضذ ثخص ٞبی ِٔٛذ ٘ظیرز ٌذضرتٝ   . پیطٟٙبد وبرثزدی

ثبیستی تؼییٗ ٚ رصذ ضٛد وٝ عی ثز٘بٔٝ ٞبی چٟربرْ ٚ پرٙجٓ   

تؼّیك ٚ رٞب ضذ وّیٝ سیبست ٌذاری ٞب پریص ٌفترٝ در لبِرت    

ثز٘بٔٝ ریشی ٚ پیص ثیٙی درصذٞبی رضذ جٟت ثخص ٞرب ٚ یرب   

ٚ ثٙرذٞبی   19سزٔبیٝ ٌذاری ٚ یب صبدرات ثبیستی ثبضذ ٚ ٔبدٜ 

لبٖ٘ٛ ػّٕیبت ثب٘ىی ثذٖٚ رثب ٚ ٘یش صزاحت  20یه ٚ دٚ ٔبدٜ 

سیبست ٞبی وّی التصبد ٔمبٚٔتی وٝ تٛجرٝ ثرٝ ثخرص     9ثٙذ 

ٚالؼی التصبد است ثبیستی ٔٛرد ػُٕ ثبضذ ٚ ٘ٝ آٔرٛسٜ ٞربی   

 رٞبسبسی سزٔبیٝ داری



ثٝ پیطٟٙبد ( یىسبِٝ)سیبست اػتجبری ٚ تسٟیالت اػغبئی وٛتبٜ ٔذت  -19ٔبدٜ 

ٔجٕغ ػٕٛٔی ثب٘ه ٔزوشی ٚ تصٛیت ٞیئت دِٚرت تؼیریٗ ضرذٜ ٚ سیبسرت     
اػتجبری ٚ تسٟیالت اػغبئی پٙجسبِٝ ٚ دراسٔذت در ضٕٗ ِٛایح ثز٘بٔٝ ٞربی  
ػٕزا٘ی پٙجسبِٝ ٚ دراسٔذت وطٛر جٟت تصٛیت ثٝ ٔجّس ضرٛرای اسرالٔی   

 .تمذیٓ ٔی ضٛد
 - 20ٔبدٜ 

تؼییٗ حذالُ ٚ یب حذاوثز ٘سجت سرٟٓ سرٛد ثب٘ىٟرب در ػّٕیربت      –ثٙذ یه 
ٔطبروت ٚ ٔضبرثٝ  ایٗ ٘سجتٟب ٕٔىٗ است در ٞز یه اس رضتٝ ٞربی ٔختّرف   

 .ٔتفبٚت ثبضذ

تؼییٗ رضتٝ ٞبی ٔختّف سرزٔبیٝ ٌرذاری ٚ ٔطربروت در حرذٚد      –ثٙذ دٚ 
سیبستٟبی التصبدی ٔصٛة ٚ تؼییٗ حذالُ ٘زخ سٛد احتٕبِی ثرزای ا٘تخربة   
عزحٟبی سزٔبیٝ ٌذاری ٚ ٔطبروت  حذالُ ٘زخ سٛد احتٕبِی ٕٔىٗ است در 

 .ٞز یه اس رضتٝ ٞبی ٔختّف ٔتفبٚت ثبضذ

 



سیبست ٞبی پِٛی ٚ ٔربِی ثبیسرتی در راسرتبی    

سیبست ٞبی التصبد ّٔی ثبضٙذ ٚ ٘ٝ ورُ التصربد   

ّٔی در خذٔت ٚ تحت اِطؼبع ثخص ٔبِی ٚ افشٖٚ 

 .عّجی سٟبٔذاراٖ آٖ لزار ٌیزد

ورٝ ٔٛجرت    WAGGED DOG TAILپذیذٜ 

ثحزاٖ ثشري ٔبِی در جٟبٖ ضذ ٚ ثرب اثزضربخ    

« GDP٘سجت دارائی ٞبی ٚاسغٝ ٞبی ٔبِی ثرٝ  »

 .سٙجص ٔی ضٛد



 پیطٟٙبد ٔطخ 
وّیٝ ثب٘ه ٞب ٚ ٔٛسسبت اػتجبری ٔٛظفٙذ ٞز سبَ تب پبیربٖ دی ٔربٜ   

ٔبٞٝ در سٔیٙٝ چٍٍٛ٘ی تسٟیالت اػغربئی    10ضٕٗ ٌشارش ػّٕىزد 

ثز٘بٔٝ سبَ آتی خٛد ثزای تخصی  تسٟیالت ثٝ ثخص ٞبی وطبٚرسی  

. صٙؼت  ٔؼذٖ  ثبسرٌب٘ی ٚ خذٔبت را ثٝ ثب٘ه ٔزوشی ارسربَ وٙٙرذ  

ثب٘ه ٔزوشی ٘یش ٔٛظف است پس اس دریبفت ثز٘بٔٝ ٕٞٝ ثب٘ره ٞرب ٚ   

ٔٛسسبت اػتجبری ٚ ٔالحظٝ سیبست ٞبی وّری التصربد ٔمربٚٔتی ٚ    

ثز٘بٔٝ ٞبی تٛسؼٝ وطٛر  سٟٓ ٞرز ثب٘ره در تخصری  اػتجربرات ٚ     

 .تسٟیالت ثٝ ثخص ٞبی ٔذوٛررا تؼییٗ ٚ جٟت اجزا اثالؽ ٕ٘بیذ



 (تؼبدَ ثخطی در التصبد اس ٔسیز تؼبدَ ثخطی در ٔبِیٝ دِٚتی)ة ر ٔبِی 

 وُادساسی سیستم

بییه وسی ی   وگاٌ بٍ وفت بٍ عىًان یک دارائی 

 (وظام تخصیص مىابع ارسی)

صىذيق تًسعٍ م ی 

 [ديران گذار] (ارسی)تثبیتی حاکمیتی صىذيق 

 جاری با مالیاتُاَشیىٍ َای تىاسب 
 عم یاتیبًدجٍ ریشی 

 وُادی کزدنVAT 

 در لبِررت ػٕزا٘رری ثٛدجررٝ ٞرربی

ٕٞىبری ٚ ضزاوت ثخص دِٚتری ٚ  

 غیزدِٚتیثخص ٞبی 

PPP 

ٌستزش اثشارٞبی ترأٔیٗ ٔربِی ثرز     ٔثبَ

 ضٟزٞب



سٟٓ   افشایص

ٔزدْ در ثبسار 

 سزٔبیٝ

صٙذٚق ریبِی 

 تثجیت ثبسار سزٔبیٝ



 9ج ر ضزٚرت تأسیس ٞیأت ثجبت ٔبِی در راستبی ٔبدٜ  

 سیبست ٞبی وّی التصبد ٔمبٚٔتی 

ثزرسی ٚضؼیت ٔمزرات ٌذاری ٚ ٘ظبرت در حٛسٜ ٔبِی 

ایزاٖ ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ در حبَ حبضز ثب٘ه ٞب تٛسرظ  

ثب٘ه ٔزوشی  ثیٕٝ ٞب تٛسظ ثیٕٝ ٔزوشی  ثبسار سزٔبیٝ 

تٛسظ سبسٔبٖ ثٛرس ٘ظبرت ٔی ضٛد اِجتٝ صٙذٚق ٞبی 

 .ثبس٘طستٍی ٘ظبرت ٕ٘ی ضٛ٘ذ



ثب تٛجٝ ثٝ خصٛصی سبسی ثب٘ه ٞب ٚ ٌستزش ثب٘ره ٞربی خصٛصری     

تٛسؼٝ ثبسار سزٔبیٝ ٚ ٌستزش ثیٕٝ ٞبی خصٛصی حٛسٜ ٔبِی عری دٚ  

ػالئٓ ٚ ضٛاٞذ . دٞٝ اخیز اس حسبسیت ٞبی ٚیژٜ ای ثزخٛردار ضذٜ است

ٔٛجٛد ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ػّٕىزد ثخص ٔبِی چٙرذاٖ رضربیت ثخرص    

ػذْ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثخطری در حرٛسٜ ٞربی ٔختّرف ٔربِی ٚ      . ٘یست

سیبستٍذاری  ٚجٛد ػّٕىزدٞبی خٙثی وٙٙذٜ ٚ ٔتضربد  ػرذْ وفبیرت    

٘ظبرت ٞبی ثخطی در حٛسٜ ٞبی ٔبِی  پبسخٍٛ ٘جرٛدٖ حرٛسٜ ٞربی    

٘ظبرتی ثٝ ٕٞزاٜ اثزٌذاری ػٛأُ فزاثخطی اس جّٕٝ ٔٛضٛػبتی اسرت  

وٝ آسیت پذیزی اس ثحزاٖ ٞبی ٔبِی ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی را سیبد ٔی وٙذ 

 .ٚ ثجبت ٔبِی ٕٞٛارٜ در ٔؼزض تٟذیذ ٚ ٘یبسٔٙذ چبرٜ ا٘ذیطی است



پبیص ٚ ٔذیزیت ٔخبعزات 

سیستٕی ٚ تٟیٝ ٚ ارائٝ ٌشارضبت 

 ادٚاری ثجبت ٔبِی



تجزثٝ سبیز وطٛرٞب در ٔٛاجٟٝ ثب ثحزاٖ ٞبی ٔختّرف ٔربِی   

ٔٙجز ثٝ اٍِٛٞبی ٚیژٜ ای وٝ ثزای حُ ٚ فصُ ایٗ چبِص ٞبی 

رٚیىزد درٔب٘ی ثٝ پیطٍیزی تغییز وزدٜ ا٘ذ ٚ . ٔبِی داضتٝ ا٘ذ

ثجبی استمجبَ اس ٚرضىستٍی  سیبست ٞبی احتیبعی ٌزیرش یرب   

. چبرٜ سبسی لجُ اس ٚلٛع ثحزاٟ٘ب ثبیستی اِٚٛیت داضتٝ ثبضٙذ

اس جّٕٝ سیبست ٞبئی وٝ در تؼذاد سیبدی اس وطٛرٞب در پریص  

ٌزفتٝ ا٘ذ ٟ٘بدسبسی ثزای اػٕبَ ٔمرزرات ٌرذاری ٚ ٘ظربرت    

ثٝ عٛر ٔطخ  تطىیُ ٞیأت ثجبت ٔبِی در . یىپبرچٝ ثٛدٜ است

اوثز وطٛرٞب ٔٛرد تٛجٝ لزار ٌزفتٝ است وٝ ثیطتزیٗ فزاٚا٘ی 

 .ٔی ثبضذ Twin peaksآٖ اٍِٛی 



پبیص ٚ ٘ظبرت ثز ٔخربعزات   -اِف ثٕٙظٛر 

 حفظ ٚ ارتمربء ثجربت ٔربِی      -ة سیستٕی  

افشایص وبرآئی ٟ٘بدٞبی ٘بظز ثز ثخص  -ج 

 ٕٞرربٍٞٙی سیبسررت ٞررب در   -دٔرربِی  ٚ 

حٛسٜ ٞبی ٔبِی تؼییٗ ٚ اثالؽ سیبست ٞربی  

احتیبعی والٖ  تطىیُ ٞیأت ثجربت ٔربِی اس   

 .ضزٚرت ٞبی فٛری التصبد ایزاٖ است



ٞیأت ثجبت ٔبِی در وطٛر ٔب ٘یرش ٔری تٛا٘رذ اٍِرٛی     

ٔٙبسجی ثزای یىپبرچٝ سبسی ٔذیزیت ٚ چربرٜ جرٛئی   

ٚظبیف ٟٕٔی ورٝ  . ٔطىالت حٛسٜ ٔبِی وطٛرٔبٖ ثبضذ

ثٝ ػٟذٜ ٞیأت ثجبت ٔبِی ٌذاضتٝ ضذٜ ایجبة ٔی وٙرذ  

جبیٍبٜ آٖ . اػضبی آٖ ٔتٙبست ا٘تخبة ٚ ٔٙصٛة ضٛ٘ذ

٘یش فزالٜٛ ای ثبیذ ثبضذ ٚ ٘حٜٛ ٔؼزفی ٚ ا٘تخبة آٟ٘ب ٚ 

 .عَٛ دٚرٜ ػضٛیت اػضب ٘یش ٔتٙبست ثب آٖ تؼییٗ ضٛد



اػضبی ٞیأت ثجبت ٔبِی ػالٜٚ ثز ٔسئِٛیٗ التصبد وطٛر ٚ ثب٘ه ٔزورشی  

ثبیستی دارای اضتٟبر ثٝ پب ن دستی  تذیٗ ٚ اِترشاْ ػّٕری ثرٝ ٘ظربْ     

جٕٟٛری اسالٔی ایزاٖ  ٔتخص   صبحت ٘ظز ٚ دارای سربثمٝ تجزثری   

ٔزتجظ  ثبضٙذ ٚ تٛسظ دِٚت ٚ ٔجّس ثٝ دِیُ دٚری اس سیبسرت ٞربی   

چٟبرسبِٝ ٚ ثجبت ٔٛرد٘ظز پس اس پیطٟٙبد رئیس جٕٟٛر ٚ تأییذ ٔجّرس  

٘ظیز وطٛرٞبی ٔٛفك ٚ ثرب ثجربت   )حتی ثٝ تأییذ ثبالتزیٗ ٔمبْ حبوٕیت 

ثٝ تأییذ ٔمبْ ٔؼظٓ رٞجزی ثزسرذ ٚ دٚرٜ ػضرٛیت   ( ٔبِی ثبال در جٟبٖ

 .آ٘بٖ حذالُ ضص ٚ یب ٞفت سبَ ثبضذ



تٟیٝ ٚ ارسیبثی چٍٍٛ٘ی ػّٕىرزد ضرٛراٞبی   

٘ظبرتی ٔبِی ٚ ٘یش رؤسب ٚ ٞیأت ٞبی ػبٔرُ  

ٟ٘بدٞبی ٘ظبرتی ٘ظیز ثب٘ه ٔزورشی  ثیٕرٝ   

 ....ٔزوشی ٚ



ٕٞبًٞٙ سبسی سیبست ٞربی پرِٛی  ارسی    

 ٔبِی  ثیٕٝ ای ٚ ثبسار سزٔبیٝ



تٟیٝ ٚ ارسیبثی ٌشارش چٍرٍٛ٘ی تخصری    

ٔٙبثغ پِٛی ٚ ٔبِی در ثخص ٞربی ٔختّرف ٚ   

 اِٚٛیت ٞبی التصبدی وطٛر



ضرفبف سربسی التصربد ٚ    ثٙذ ٘رٛسدٜ ر    

ٓ سبسی آٖ ٚ جٌّٛیزی اس الرذأبت    سبِ

ٝ ٞرربی فسرربدسا در  فؼبِیررت ٞررب ٚ سٔیٙرر

ٜ ٞبی پِٛی  تجبری  ارسی ٚ   ... .حٛس



 ا٘ضجبط پِٛی   -

oضفبفیت در صٛرتٟبی ٔبِی ثب٘ىٟب 

o     ٚ ضفبفیت رػبیرت ٔمرزرات پرِٛی ٚ ثرب٘ىی

 ٔمزرات ا٘ضجبعی در ٔٛرد ٔذیزاٖ ٔتخّف

 رػبیت وبُٔ لبٖ٘ٛ ػّٕیبت ثب٘ىی ثرذٖٚ رثرب    -

 (فؼالً ثب وژوبروزدی ٔؼىٛس ػُٕ ٔی ضٛد)

 صٙذٚق ثجبت ارس -


