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 ُذف گزاسی تْسهی دّساى اطالزات التظادی 2001تا  90دَُ  80دَُ  1980لبل اص 

 دّساى حوبیت گشایی

 سبصیآصاد 

 جشیبًبت  هتٌبّة سشهبیَ

 آغبص  اصالحبت سبختبسی

 دّساى  ُذف گزاسی تْسم
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(
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 تْسم دس تشکیَ



الضاهبت ًِبدی ّ 
 سیبستی 

تصوین ّ 
 اجوبع

 استمالل

 پبسخگْیی

سبختبس دسًّی 
 ثبًک هشکضی 

ضفبفیت ّ 
سیبست ُبی 
 استجبعی

 تْاى فٌی

سبختبس 
 ثبصاسُبی هبلی

 لْاًیيتغییش 

سیبست ُبی 
ثجبت ثخص 
 پْلی ّ هبلی



ضْاُذی اص تفْق هبلی ّ حمبیمی آهبسی 
 هبلیاص سلغَ 



 (دسصذ) ۱۳۹۲تب  ۺ۱۳۸ثذُی ثبًک ُب ثَ ثبًک هشکضی اص پبیَ پْلی اص سبل سِن 
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۱۳۹۳سزوتی، هذًی صادٍ ّ ًدفی : هٌبغ  



 (دسصذ)گشٍّ ُبی ثبًکی اص ثذُی ثبًک ُب ثَ ثبًک هشکضی سِن 
 

 ۺ

 ۺ۱

 ۺ۲

 ۺ۳

 ۺ۴

 ۺ۵

 ۺ۶

 ۺ۷

 ۺ۸

 ۺ۹

 ۺۺ۱

 ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۺ۱۳۹ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵

 تخظظی دّلتی خظْطی شذٍ خظْطی

 .دادٍ ُای تشاصًاهَ شبکَ باًکی: هٌبغ



  گشٍّ ُبی ثبًکی اص ثذُی ثبًک ُب ثَ ثبًک هشکضی ثب حزف ثبًک هسکيسِن 
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 تخظظی بذّى باًک هغکي دّلتی خظْطی شذٍ خظْطی

 .دادٍ ُای تشاصًاهَ شبکَ باًکی: هٌبغ



 (دسصذ)ّ اجضای هغبلجبت غیشجبسی اص هبًذٍ تسِیالت اعغبیی ًسجت 
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ْک الْطْل هؼْق عشسعیذ گزشتَ  هشک

 .دادٍ ُای تشاصًاهَ شبکَ باًکی: هٌبغ



 (چپ)رخیشٍ گیشی ًسجت ّ ( ساست) ًسجت هغبلجبت غیشجبسی همبیسَ 
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 ایشاى تشکیَ ػشبغتاى هظش چیي ٌُذ سّعیَ بشصیل

 (بَ هغالبات ؿیش خاسی)ًغبت رخیشٍ گیشی  (بَ خالض تغِیالت اػغایی)ًغبت هغالبات ؿیش خاسی 

 (.۱۳۹۳)هسوْدصادٍ ًیلی، : هٌبغ



 (دسصذ)کفبیت سشهبیَ ثشای گشٍّ ُبی ثبًکی ًسجت 
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 کل شبکَ باًکی خظْطی خظْطی شذٍ تخظظی دّلتی  

۱۳۹۳بشگشفتَ اص ازوذیاى   



هفادٍ  ۵عبك هظْبَ هدلظ باًک هشکضی هْظف اعفت دس اخفشای تبظفشٍ 
ُفضاس  ۺ۱ّازذٍ لاًْى تضویي خشیذ هسظْالت اعاعفی کشفاّسصی هبلفؾ 

هیلیاسد سیال تغِیالت اص عشیك باًک ُفای ػاهفل بفشای خشیفذ تضفویٌی ّ 
تْافمی هسظْالت کشاّسصی با ًشش هظفْ  شفْسای لفْل ّ اػتبفاس بفشای 
بخف  کشفاّسصی دس اختیففاس عفاصهاى هشکفضی تؼففاّى سّعفتایی ایفشاى لففشاس 

 .دُذ



،هدلظ باًک هشکضی سا هکلف کشد دسلالف  ایدفاد خفظ اػتبفاسی  ۴۵بشاعاط هادٍ •
هغففتمل اصعشیففك باًففک ػاهففل، تغففِیالت الصم سا بففشای خشیففذ گٌففذم ّ هسظففْالت 

کشفاّسصی تْلیفذ داخلفی بفَ هیفضاى اػتبفاسی کفَ بفا ( اعتشاتژیک)اعاعی ّ ساُبشدی 
لیشٌِاد ّصاست خِاد کشاّسصی ّ تظفوین ُیتفت ّصیفشاى تؼیفیي هفی شفْد، لبفل اص 

خشیذاساى بخ  ُفای خظْطفی )آؿاص فظل بشداشت دساختیاس هباششاى ّ کاسگضاساى 
 .هؼشفففففی شففففذٍ اصخاًفففف  ّصاست خِففففاد کشففففاّسصی لففففشاس دُففففذ( ّ تؼففففاًّی

هباششاى ّ کاسگضاساى هْظفٌذ تغِیالت رکش شفذٍ : ایي هظْبَ تظشیر شذٍ اعتدس 
 .سا دس هْػذ همشس باصلشداخت کٌٌذ

لیوت خشیذ هسظْالت کشاّسصی هشوْل لاًْى خشیذ تضویٌی با دس ًظفش ُوچٌیي •
گشفتي لیوت توام شذٍ اػن اص ُضیٌَ ُای هتشت  بش ُش هسظفْل ّ عفْد هتؼفاسف ّ 

 .هؼمْل ُوَ عالَ دس شْسای التظاد تؼییي ّ بشای اخشا ابالؽ هی شْد



 لاًْى تؼييي عمف اًتشاس اّساق هشاسکت تْعظ باًک هشکضی•
لاًْى بشًاهَ چِاسم تْعفؼَ، ( ۺ۱)هادٍ ( ذ)دس اخشای بٌذ  -هادٍ ّازذٍ•

بَ باًک هشکضی اخاصٍ دادٍ هی شْد اص هسل اّساق هشاسکت لابفل اًتشفاس 
ُفضاس هيليفاسد سیفال  ۺ۲بَ هٌظفْس کٌتفشل ًمفذیٌمی هبلفؾ  ۱۳۸۵دس عال 

 .اّساق هشاسکت هٌتشش کٌذ



لْل ّ اػتباس همشس گشدیذ، شْسای ۱۳۸۴/۱۲/۲۷هْسش  ۵۸ۺ۱دس خلغَ •
زذالل عْد هْسداًتظاس تغِيالت باًکِا ّ هْعغات اػتباسی ؿيشدّلتی 

دسطذ باالتش اص  ۳دس عغر  ۱۳۸۵بشای کليَ بخشِای التظادی دس عال 
 .ًشخِای عْد تغِيالت دس باًکِای دّلتی باشذ



 سلغَ هبلی
هدلظ شْسای اعالهی با تظْی  بٌذی اص الیسَ ًوایٌذگاى •

هیلیاسد تْهاى  ۺۺ۱۴باًک هشکضی سا هکلف کشدًذ  ۹۴بْدخَ 
تغِیالت بَ اصدّاج خْاًاى ّ اشتـال هذدخْیاى عاصهاى 

 .صًذاى ُا اختظاص دُذ



اصالحبت سبختبسی پبیذاسکٌٌذٍ 
 تْسم یک سلوی دس دّساى گزاس



 دّساى گزاس
 !((؟)همابلَ با ُغتَ عخت) عیاعتِای التظادی خِت کاُ  تْسم •

   کاُ  اًتظاسات تْسهی : ًم  اطلی–
 زل هغالَ چغبٌذگی سّ بَ لاییي •

 افضای  اػتباس باًک هشکضی–
 .اعت« هباسصٍ با خشج کشدى»عختی ُغتَ دس عختی •

 تـییش دس ًْع عیاعتمزاسی ُای لْلی ّ اسصی•
 ششّع اطالزات عاختاسی •

 (۵٪صیش )خِت لایذاسعاصی سژین تْسم لاییي –
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 ًِبد
َ اًذًِبدُب • بَ ػباست دیگش ًِادُا هسفذّدیت ُای ( ۺ۱۹۹ًْسث ) لْاعذ ثبصی دس یک جبهع

 عفففاختاس عفففاختَ ای ُغفففتٌذ کفففَ عیاعفففت، التظفففاد ّ تؼفففاهالت اختوفففاػی سا ‐اًغفففاى
 (.۱۹۹۱ًْسث )هی دٌُذ

ُوگشایی دسزال سشذی دس هیاى التظادداًاى ّ داًشوٌذاى ػلْم عیاعی دس زفال شفکل گیشی •
سابختبس اجتوابعیا التصابدیا اعت کَ بخ  صیادی اص ًظفشات ًفْسث دسعفت اعفت یؼٌفی 

. تعییي کٌٌاذٍ اصالی عولکاشد التصابد ُساتٌذیعٌای ًِبدُابا لبًًْی ّ سیبسی یک جبهعاَا 
 (۵ۺۺ۲ػدوملْ ّ خاًغْى )
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 همبم ًبظش ثبًکی سیبست پْلی تفکیک ضّْى

 ُذف غبیی ُش ضبى
 (  اّلْیت داس) ثجبت لیوتی-1

َ ُبی دّلتا ثجبت هبلیا اضتغبلا -2 حوبیت اص ثشًبه
 (دس صْست عذم تعبسض ثب ثجبت لیوتی)ثجبت ثخص خبسجی 

 ثجبت هبلی

تعییي فشآیٌذ  تصشیح 
 ُذف

 دّلت ثب ُوبٌُگی ثبًک هشکضی  لبًْى
 ؟ عالَ  ۳دسطذ دس دّسٍ  ۲دسطذ  با باصٍ اعویٌاى ۲هثال تْسم  هثال ػولی

 کویتَ ًظبست ثبًکی کویتَ سیبست پْلی ُش ضبى سکي هسئْل

افشاد  تعییي هطخصبت
 ُش سکي  

ثب هالک ُبی )سئیس ثبًک ّ 
 (کویتَ سیبست پْلی

 عذم ّاثستگی جذی سیبسی ّحضثی سیبسی

دس صْست لضّم ثشخی همبهبت لضبیی ) ثبًکی ّ التصبدی ثبًکی-التصبدی ّ هبلی (ثَ تشتیت اُوجت)تجشثَ 
 (ّ اًتظبهی

 ّ التصبد التصبد هبلی التصبد تحصیالت

 استمالل

 هبلی دّلت یب ُش ًِبد حمیمی یب حمْلی دیگش  دس هخبلفت ثب تصویوبت ّ ًیبصُبی اختیبس عولکشدی
 (  خضاًَ ّ ثبًک ُب)دس تعییي ضْاثظ کبسکشدى ثب ًِبدُبی دیگش  اختیبس

اص ثیي افشاد )ّ ًحٍْ اًتخبة اعضب  (عذم هغبثمت ثب دّسٍ ُبی سیبسی ّ اًتخبثبت )تعییي دّسٍ هسئْلیت  پشسٌلی
 (پیطٌِبدی

 دس هْسد تشاصًبهَا ثْدجَا استبًذاسد حسبثذاسیاصْست هبلی ّ تمسین سْد اختیبس تصوین گیشی هبلی

 پبسخگْیی

 ثَ هجلس ّ دّلت( ضص هبَُ)دّسٍ ای  جلسبت ّ گضاسش ُبی گضاسش دُی
 ...(جشیوَ هبلی ّ)لضبیی  پیگیشی ُبیاًفصبل اص خذهت ّ  تخغی اص اُذافتجعبت 

تعییي هْاسد 
 هجبصتخغی

 دّلت لبًْى

ْک ُای ػشضَ ّ بخ  خاسخی هثال ػولی  بسشاى ُای باًکی سایح دس بغیاسی کشْسُا بَ دلیل ًاشٌاختَ ش
 (۷ۺۺ۲بسشاى )بْدى بشخی ابؼاد الصم ًظاستی دس دًیا 

 ضفبفیت
ثَ ضفبفیت دس اُذافا فشآیٌذُبی سیبست گزاسیا تصویوبت سیبستی ّ عولیبت هشثْط ثَ اجشای  الضام عوْم

 آى
 صْست ًیبص اسائَ گضاسضبت هحشهبًَ ّ الصم دس دّلت ّ هجلس



 همبم ًبظش ثبًکی سیبست پْلی تفکیک ضّْى

 ُذف غبیی ُش ضبى

 (  اّلْیت داس) ثجبت لیوتی-1
َ ُبی دّلتا -2 حوبیت اص ثشًبه

ثجبت هبلیا اضتغبلا ثجبت ثخص 
دس صْست عذم تعبسض )خبسجی 

 (ثب ثجبت لیوتی

 ثجبت هبلی

تعییي فشآیٌذ  
 تصشیح ُذف

 دّلت ثب ُوبٌُگی ثبًک هشکضی  لبًْى

دسصذ  ثب ثبصٍ اعویٌبى ۲هثال تْسم  هثبل عولی
 ؟ سبلَ  ۳دسصذ دس دّسٍ  ۲

 کویتَ ًظبست ثبًکی کویتَ سیبست پْلی ُش ضبى سکي هسئْل

 (۱۲ۺ۲)ُوًْذ ، (۷ۺۺ۲)هیشکیي ، (۹ۺۺ۲)اعًْغْى 

 : اًگلستبى•
 .دس داخل ثبًک هشکضی استًظبم هبلی سبختبس ًظبستی کل •
 .هبلی استثجبت لیوتی ّ ثجبت حفظ اصلی ثبًک هشکضی ُذف •
 سبالًَ ۻ۲. تعییي کٌٌذٍ ُذف تْسهی دّلت است•

 : تشکیَ •
لبعذٍ گزاس ّ ًبظش ثبًکی اص سیبست گزاس پْلی جذاست ّ یک کویتَ ثجبت هبلی همبم ُبی ًبظش ّ هشتجظ ثب ثبصاسُابی هابلی سا ثابُن ُوبٌُا   ًِبد•

 .هی کٌذ
دس صاْست عاذم تعابسض ثاب ثجابت پاْلی کواک ثاَ سضاذ التصابدی . ا ثجابت لیوتای اسات«همابم سیبسات گزاس پاْلی»ُذف اصلی ثبًک هشکضی •

 .ّسیبست ُبی اضتغبلی دّلت
 ثبصٍ اًعغبف ۻ۲دسصذ ثب  ۵ا  ۱۵ۺ۲تب پبیبى سبل . دّلت ّ ثبًک هشکضی ثب ُن ُذف تْسهی ثشای افك سَ سبلَ سا تعییي هی کٌٌذ•



 همبم ًبظش ثبًکی سیبست پْلی تفکیک ضّْى
 تعییي هطخصبت
 افشاد ُش سکي  

ثب )سئیس ثبًک ّ 
هالک ُبی کویتَ 
 (سیبست پْلی

 عذم ّاثستگی جذی سیبسی ّحضثی سیبسی
ثَ تشتیت )تجشثَ 

دس صْست لضّم ) ثبًکی ّ التصبدی ثبًکی-التصبدی ّ هبلی (اُوجت
 (ثشخی همبهبت لضبیی ّ اًتظبهی

 ّ التصبد التصبد هبلی التصبد تحصیالت

 استمالل

 عولکشدی
هبلی دّلت یب ُش ًِبد حمیمی یب  دس هخبلفت ثب تصویوبت ّ ًیبصُبی اختیبس

 حمْلی دیگش 
 (  خضاًَ ّ ثبًک ُب)دس تعییي ضْاثظ کبسکشدى ثب ًِبدُبی دیگش  اختیبس

ّ ًحٍْ ( عذم هغبثمت ثب دّسٍ ُبی سیبسی ّ اًتخبثبت )تعییي دّسٍ هسئْلیت  پشسٌلی
 (اص ثیي افشاد پیطٌِبدی)اًتخبة اعضب 

دس هْسد تشاصًبهَا ثْدجَا استبًذاسد حسبثذاسیاصْست  اختیبس تصوین گیشی هبلی
 هبلی ّ تمسین سْد

ػضْ ُیات ػاهل باًک هشکضی اتسادیَ ( ۷ۺۺ۲)، اعواگی (۴ۺۺ۲)عاًفشاًغیغکْفذسال سصسّ 
 اسّلا
 : تشکیَ 

 .ضذٍ استهشکضی اص اعغبی اعتجبس ثَ دّلت ّ ًِبدُبی دّلتی یب خشیذ اّساق ایي ًِبدُب دس ثبصاس اّلیَ ًِی ثبًک •
 .  ضذٍ استثَ سئیس ّ ًبیت سئیس ثبًک هشکضی اهٌیت ضغلی دادٍ •



 همبم ًبظش ثبًکی سیبست پْلی تفکیک ضّْى

 پبسخگْیی

 ثَ هجلس ّ دّلت( ضص هبَُ)دّسٍ ای  جلسبت ّ گضاسش ُبی گضاسش دُی

 ...(جشیوَ هبلی ّ)لضبیی  پیگیشی ُبیاًفصبل اص خذهت ّ  تخغی اص اُذافتجعبت 

تعییي هْاسد 
 هجبصتخغی

 دّلت لبًْى

هثبل 
 ضْک ُبی عشضَ ّ ثخص خبسجی عولی

ثحشاى ُبی ثبًکی سایج دس ثسیبسی 
ثْدى ثشخی  کطْسُب ثَ دلیل ًبضٌبختَ
ثحشاى )اثعبد الصم ًظبستی دس دًیب 

 (۷ۺۺ۲

 ضفبفیت
ثَ ضفبفیت دس اُذافا فشآیٌذُبی سیبست گزاسیا تصویوبت سیبستی ّ  الضام عوْم

 عولیبت هشثْط ثَ اجشای آى

 صْست ًیبص اسائَ گضاسضبت هحشهبًَ ّ الصم دس دّلت ّ هجلس

 (۱۲ۺ۲)، ُوًْذ (۷ۺۺ۲)، هیشکیي (۹ۺۺ۲)ّال  
 : تشکیَ 

• َ  فصلیتْسهی گضاسش خجشیا اًتطبس صْستجلسَ کویتَ سیبست پْلیا گضاسش ثب پبسلوبىا ًطست ۲ًبهَ سشگطبدٍا سبالً
 ثشصیل

• َ ًطست ثب پبسلوبىا کٌفشاًس ّ گضاسش خجشیا اًتطبس صْستجلسَ کویتَ سیبست پْلیا تشکیت آسای کویتَ سیبست پْلیا ۶ًبهَ سشگطبدٍا سبالً
 گضاسش تْسهی فصلی
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Press notice 
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Target set by 
Measure 
Target 
Type 
Horizon 



تک سلوی کشدى 
تْسم ثَ صْست 
 پبیذاس 

 تعیین الزامات سیاستی دوران گذار

هذیشیت 
 اًتظبسات

سیبست 
 گزس ًشخ اسص استجبعی

سیبست گزاسی 
دس تْسم ثبال ّ 
 پبییي

 ساختاری -جزئیات الزامات نهادی تىالی و سزعت اجزای الزامات

لبًْى ثبًکذاسی 
 هشکضی

اصالحبت 
 سبختبس دسًّی

تغییشات ًِبدی 
ّ سیبست ُبی 
 هکول

 تفْق هبلی

 ثستش عولیبتی

سبصّکبس اًتمبل 
 پْلی

تصوین گیشی ّ 
 اجشا

ضفبفیت ّ 
 پبسخگْیی



هالحظبت هشثْط ثَ سشعت 
 ّ تْالی سیبست ُب

ثجبت سیبست ُبی پْلی ّ هبلی ًمغَ ضشّع اصالحبت 
 است

ضفبفیتا اعتجبس ّ استجبط ثب هشدم اصالحبت سا پبیذاس هی 
 کٌذ

 ظشفیت ًِبدی کطْس

 التصبد سیبسی کطْس

 ثشًبهَ صهبى ثٌذی

 هکول ثْدى ّ دس تعبسض ثْدى ثشخی سیبست ُب



 فاص دّم
بِبْد کیفیت دادٍ ُا، ًظشعٌدی ّ تمْیت 

 تسلیل تکٌیکی

 لاعخگْیی ّ هغتْلیت لزیشی

 تـییش عاختاس دسًّی باًک هشکضی

 تـییش عاختاس ّ تْعؼَ باصاسُای هالی

 تـییش لاًْى لْلی ّ باًکی

 فاص اّل
تظوین ّ اخواع عیاعتمزاساى دس هْسد چگًْمی 

 هالزظات التظاد عیاعی/کاُ  تْسم

 (هغتمین ّ ؿیش هغتمین)ززف علغَ هالی 

 تاهیي اعتمالل باًک هشکضی

 هغیشگضیٌی بشای تْسم ّ عیاعت لْلی

 هذیشیت اًتظاسات ّ کغ  اػتباس 

 شفافیت دس ػولکشد ّ عیاعت ُای استباعی

بشای التظاد ایشاىاطالزات لیشٌِاد تْالی   



 ضشطپیص 
 ؟لی  ششط•

 اعتمالل ًِادی–
 تْاى فٌی–
 عاختاسُای التظادی–
 عیغتن عالن هالی–

دس ػول ُیچ یک اص لی  ششعِا :  (۷ۺۺ۲)باتیٌی ّ الکغتي•
 .کاهل هسمك ًبْدٍ اعت ّ دس عی صهاى شکل گشفتَ اعت

 





 



 



 تْضَ ساٍ
 (دسطذ ۵صیش )لاییي تْسهی دس دّساى گزاس بَ سژین •

 ػذم لضّم تسمك لی  ششط ُا –
 de factoکفایت بشلشاسی –
 هذیشیت اًتظاسات تْسهیتْسهی، هذیشیت اًتظاسات هذیشیت اًتظاسات تْسهی، –

 (دسطذ ۵صیش )لایذاسعاصی سژین تْسهی لاییي •
 لضّم اطالزات عاختاسی ّ ًِادی–

 تـییش لْاًیي•
 تـییش عاختاس دسًّی باًک هشکضی•
 تؼویك باصاسُای هالی•
 عیاعتِای هکول•

 



 تْضَ ساٍ
 

 عیاعتمزاسی لْلی< -ثبات لیوتِا •
 

 ًظاستلاًًْمزاسی ّ < -هالی ثبات •
 

 (۱۲ۺ۲)، ّّدفْسد(۱۲ۺ۲)فشیذهي 



 تْضَ ساٍ
عیاعتمزاسی ؿلظ ػاهل . ّخْد ًفت ػاهل تْسم ًیغت•

 .اعت
 .ُیچ اطالزی بذّى ُضیٌَ ًیغت•

 لضّم ّخْد طٌذّلِای زوایتی اص الشاس آعی  لزیش–
 .  باًکِا دس لایَ لْلی هؼیاس ًیغتبذُی عِن دسطذ افضای  –

 .اُویت دس بی اًضباعی ّ دس هغالَ اضافَ بشداشت هی باشذ•
دخالت دّلت دس ػشضَ اسصاى ُش کاالیی هْخ  ػذم شکل •

 .گیشی باصاس آى کاال هی شْد



 یب هي اسوَ دّاء ّ رکشٍ ضفبء


