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 توسعه ای کارآفرین پست بانک ایران یک بانک
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 masud_saee@yahoo.comپست بانک ایران،  -1

 saraadambeik1992@gmail.comپست بانک ایران،  -2

 

 چکیده:
 به رو کشورهاي در شاخصهاي توسعه از یکی امروزه که طوري به؛ دندار جوامعدر  اقتصادي پایدار توسعه در کلیدي نقش کارآفرینیکارآفرینان و  بی تردید

 اشتغال، افزایش مردم، رفاهبهبود  اعم از اقتصادي شاخصهاي عملکرد بهبود موجب کارآفرینی توسعه و میتوان گفت وجود کارآفرینان و کارآفرینی می باشد رشد

 یا اي ، اولین و مهمترین عامل در ترکیب شرایط  زمینهکارآفرینی  جهانی بان دیده اساس اکوسیستم کارآفرینانه بر شود. می فقر و کاهش اقتصادي رشد

حمایت هاي مالی و به موقع و در دسترس به گروه هاي کارآفرین و خوشه هاي شود؛  می ها آن وقوع موجب و داده کارآفرینانه شکل فعالیتهاي به که محیطی

 تولیدي است.

کلیه مناطق مخصوصًا مناطق محروم در  یبانک یارائه خدمات مالکمک هاي مالی و حمایتی و هدف با خود، سالت و چشم انداز ضمن توجه به ر ایران بانکپست 

 ،کارآفرینان روستائی توانسته است با تأمین مالی بنگاه هاي کوچک و متوسط و حمایت مالی از، فناوري اطلاعات و ارتباطات يها ساخت یرزو با بهره مندي از 

 مک شایانی در جهت توسعه کارافرینی و اشتغالزائی در نواحی روستائی و کمتر برخوردار باشد.کو  اردکشور  برد یو اجتماع يرا در توسعه اقتصاد يبلند يگامها

را بدنبال  یبازده یا یسود ده یی،کمترینبه نقاط روستا یحجم نقاط تماس در سطح کشور، از نظر ارائه دهنده خدمات بانک یشتریندارا بودن ب یرغمبانک عل این

 يدولت برا ییاجرا يبانک توانسته است بازو ینا یقتبانک بوده و در حق ینا ينقاط و نگاه توسعه ا ینبلند مدت در ا يگذار یهاز سرما یخود ناش ینداشته که ا

 افزایش اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادي باشد.ر جهت فرینی دآکار گسترشي و توسعه ا يبه اهداف برنامه ها یدنتحقق بخش

 پست بانک ایران کارآفرینی روستائی، ،کارآفرینی، تأمین مالی خرد، هاي توسعه اي بانک واژگان کلیدی:

 

 مقدمه: -1
ی شد. معناي لغوي آن اساساً با به لحاظ تاریخی، اصطلاح توسعه براي اولین بار در حدود چهارصد سال پیش از زبان فرانسه وارد واژگان انگلیس

ی کلمات و اصطلاحاتی چون شکفتن، باز شدن، در حال فعالیت بودن، عبور از وضعیتی ساکن و ابتدایی، تحول یافتن و رشد براي رسیدن به وضعیت

 ...و  نرخ سواد ،امید به زندگی، با شاخصهاي آماري همچون درآمد سرانه نیز وسعه یک کشور. تکامل تر، بهینه تر، بالغ تر توضیح داده شده است

توسعه کشورها، امروزه خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه با دخالت موثر، علمی، حرفه اي و سنجیده دولت ها این فرآیند ایجاد . اما شودسنجیده می

مناسب امکان پذیر است. یکی از اصلی ترین نهادها و ابزارها، بانکداري توسعه اي  و تکمیل می شود. چنین دخالتی از طریق نهادها و فرآیندهاي

 است که در برگیرنده فرآیندهاي متحول، انعطاف پذیر، متغیر و متناسب با نیاز زمان است.

و... ؛ توسط خود  یخدمات یدي،تول يها یتتا در فعال یندنما یز میمناسب تجه یطرا با شرا یههستند که سرما ی؛ موسسات مال يتوسعه ا يبانک ها

نقش   یف،توان وظا یو اساساً م یندنما يگذار یهسرما یکشور؛ به نحو مطلوب يتوسعه اقتصاد يها برنامهاهداف  يمشترکاً؛ در راستا یاو  یگراند یا

نبوده و توانسته است  یقاعده مستثن یناز ا نمود که پست بانک یینتب يتوسعه اقتصاد یندرا در ارتباط با فرآ يتوسعه ا يبانک ها يها یتو فعال

 کشور داشته باشد. اقتصاديدر توسعه  یینقش بسزا ینب یندر ا

 يها ساخت یراز زیافته و بهره برداري و کمتر توسعه  ییدر نقاط روستا یبانک یپست بانک، ارائه خدمات مال یلو تشک یجادهدف از ادر واقع 

با بانک  ینبوده است که اتوسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ایجاد می شود،  USO1اساس برنامه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات که بر 

خود، وجوه سرگردان در  با انجام مأموریتهايو  برداردکشور   یو اجتماع يرا در توسعه اقتصاد يبلند يگامهاتوانسته  یپشتوانه دولت حمایت و 

پست بانک ایران بر اساس رسالت خود تلاش نموده است که کند.  یتبه چرخه اقتصاد کشور هدا هاي موثر بصورت اندوختهرا  ییمناطق روستا

هی حضور موثر و صد در صدي در مناطق روستائی و محروم داشته باشد و از آنجائیکه این حضور براي بانک مستلزم هزینه سرمایه گذاري قابل توج
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ک به روستائیان در این مسیر انتظار فعالیت انتفاعی به معناي کسب سود نداشته و همواره بدنبال این بوده است، این بانک با هدف حمایت و کم

ازوي بوده است که بیشترین خدمت رسانی انجام گردد و فاصله ارائه خدمات در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار به حداقل برسد و بانک بعنوان ب

 تاوردهاي گرانبهایی فراهم نماید.قدرتمند دولت در رفع محدودیتها، دس

نان در این مقاله تلاش می شود با توجه به این مهم، جایگاه و نقش پست بانک در حمایت از خوشه هاي تولیدي، فعالیتهاي کارآفرینی و کارآفری

 روستائی مشخص و با توجه به سوابق این بانک، حضور پررنگ د رروستاها را تعریف نمائیم. 

 نی :تعریف کارآفری -2

 کارآفرینی علم پدر اورا که اقتصاددان این. برد کار به شومپیتر ژوزف بار اولین را فعلی مفهوم و معنا در« Entrepreneurship»کارآفرینی اصطلاح

 اقدام خطرپذیري، با جامعه آحاد سایر بین در افرادي که بود خواهد میسر زمانی نظام، یک در اقتصادي توسعه و رشد که بود باور این بر می نامند

 با« شومپیتر»آراي و تفکرات خلاق تخریب. شود قبلی کهن ناکارآمد راهکارهاي جایگزین جدید حلهاي راه و روشها کار این با و کرده نوآوري به

 در تحول و تغییر آیندفر و تغییر عاملین عنوان به کارآفرینان زیرا شد؛ برخوردار خاصی اهمیت و ارزش از فراصنعتی عصر شروع و اطلاعات انقلاب

 صورت میلادي 1990 و 00، 70 دهه هاي  طی آن با مرتبط پژوهشهاي و تحقیقات از توجهی قابل وحجم گرفت قرار توجه مورد اقتصادي نظام

 پذیرفت.

 تشکیل راه از ارزش جادای فرایند از عبارتست کارآفرینی. میگردد جدید تقاضاي یا و رضایتمندي ایجاد به منجر که است فرآیندي کارآفرینی، 

 به آن از وسوتو میداند اقتصادي رشد محرك عامل را کارآفرینی شومپیتر ها.فرصت از گیري بهره منظور به منابع از فردي به منحصر مجموعه

 .میکند یاد توسعه اساس و پایه عنوان

ي آرمانگرا و نوآور با شناسایی  فرصت ها، بسیج منابع و قبول فرایندي پویا که در آن فرد»سید جلیل میر میران در تعریف جامعی کارآفرینی را 

 مخاطرات حساب شده کسب کاري جدید را براي عرضه محصولات و یا خدمات به بازار، با هدف کسب سود و یا موفقیت راه اندازي و اداره می کند

 می داند.« و یا کسب و کاري موجود را توسعه می دهد

 :منافع کارآفرینی در جامعه -3
 نوع منفعت دارد. این منافع عبارتند از:  سهکارآفرینی براي هر جامعه 

 ،افزایش رشد و توسعه اقتصادي 

 وري و پدید آمدن تکنولوژي ها، ارتقاء عملکرد و بهره 

  محصولات و خدمات جدید 

  

 افزایش رشد و توسعه اقتصادی -3-1

درآمد سرانه نیست بلکه شامل پایه گذاري و آغاز اعمال تغییرات ساختاري در  ش بازده ودر توسعه اقتصادي منحصر به افزاینقش کارآفرینی 

 فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی است. به همین دلیل امروزه نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادي کشورها آنقدر کلیدي است که از آن به عنوان

نند تا کارآفرینی را در کشورشان توسعه دهند. در واقع فعالیت کارآفرینی موتور توسعه اقتصادي نام برده می شود و تمام کشورها تلاش می ک

شغل نیروي مثبتی است در رشد اقتصادي، که نقش آن در ایجاد پلی بین نوآوري و بازار؛ بیش از تاثیر آن در افزایش درآمد ملی از طریق ایجاد 

 می کند:اي زیر را ایفا هاست. از این رو، کارآفرینی به عنوان موتور محرك اقتصادي نقش

 عامل نوآوري و روان کننده تغییر 

 عامل سامان دهی منابع و استفاده اثر بخش از آنها 

 عامل رفع شکاف ها و تنگناهاي بازار و جامعه 

 عامل ترغیب و شکل گیري سرمایه گذاري و ایجاد شرکت هاي نوپا 

 عامل اشتغال زایی و رفع بیکاري در سطح جامعه 

 وریبهره -3-2
بود. آگاهی اقتصاددانان در این دهه از نقش  1990و  1990بسیار کمتر از دهه هاي  1970وري در آمریکا در طی دهه سرعت افزایش بهره

نحوه  کارآفرینی در افزایش بهره وري باعث شد تا به موضوع کارآفرینی علاقه بیشتري نشان دهند. افزایش بهره وري به بهبود تکنیک هاي تولید و

افزایش بهره وري به یک چیز بستگی دارد و آن عمل کارآفرینانه است. دو عامل کلیدي موثر در « جان کندریک»ام تولید بستگی دارد. به نظر انج
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هاي افزایش بهره وري؛ تحقیق و توسعه و سرمایه گذاري در بنگاه ها و کارخانه هاي جدید است. طبق نظر کندریک میان تحقیق و توسعه و برنامه 

وري، قوانین و خط مشی هاي کلان هاي کارآفرینانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عامل موثر دیگر بر رشد بهرهرمایه گذاري جدید با وروديس

ش اقتصادي دولت همانند مالیات، مخارج و میزان نقدینگی است. بسیاري از اقتصاددانان معتقدند که نوآوري )یعنی پیش شرط ضروري براي افزای

به دلیل توجه به توسعه کاهش یافت. در کاهش میزان نوآوري، تورم فزاینده و پیامدهاي آن و همچنین دخالت هاي  1970وري( در دهه هبهر

  .دولت در اقتصاد بازرگانی نیز اثر بسزایی داشته اند

 تکنولوژی ها، کالاها و خدمات جدید -3-3

ت یافت مربوط به نقش مهم کارآفرینان در خلق تکنولوژي ها، محصولات و خدمات جدید نتیجه دیگري که انجمن کارآفرینی و تغییر به آن دس

است. معمولا بسیاري از افرادي که با نوآوري؛ محصولات، خدمات و تکنولوژي هاي جدیدي خلق می کنند، کسانی هستند که از شرکت هاي بزرگ 

ند. طی دهه هاي گذشته شرکت هاي مختلف از تلاش هاي نوآورانه کارآفرینان خارج شده و پس از آن با نوآوري به یک کارآفرین تبدیل شده ا

 .شکل گرفته اند. خط تولید انبوه هنري فورد نمونه بارز یک نوآوري کارآفرینانه محسوب می شود

 :روستایی کارآفرینی -4

راي رشد بخش هاي غیرکشاورزي و فعالیت شرکت کشاورزي و دامداري محدود نمیشود، روستاها محیط مناسبی ب امروزه توجه به روستا تنها به

کسب و کارهاي مبتنی  بوده و متکی بر منابع باشد. کار آفرینی در روستا نوعی حرکت از هاي تولیدي و خدماتی است؛ مشروط به آنکه رقابت پذیر

تاکید می کنند، می تواند این خلا را  و رقابت بر منابع طبیعی به سمت کسب و کار هاي مبتنی بر دانش است. شرکتهایی که بر یاد گیري ، تولید

سیاست توسعه کار آفرینی در حوزه هاي غیر کشاورزي در روستاها  اروپا و حتی آسیایی همچون : چین ، مالزي پر کنند. در اکثر کشورهاي آمریکا،

 اجرا شده است.

 همان روستایی کارآفرینان واقع در. ندارند کارآفرینی و آفرینانکار سایر با تفاوتی هیچ اصل در روستایی کارآفرینان و روستایی کارآفرینی

 کمبود دلیل به همچنین روستایی، محیطهاي و فعالیتها در ریسک بودن بالا دلیل به حتی .دارند مناطق سایر کارآفرینان که دارند ویژگیهایی

 برخوردار سایرین به نسبت بیشتري پذیري ریسک قدرت از تببمرا باید روستایی کارآفرینان روستایی، در محیطهاي مدیریت ضعف و امکانات

 کشاورزي، غیر و فعالیتهاي کشاورزي در خلاقیت و نوآوري جدید، هايفرصت شناسایی دنبال به روستایی محیطهاي در کارآفرینی بنابراین .باشند

 است. بیشتر سود کسب جهت  در روستایی منابع زا نوآورانه و متنوع بهینه، استفاده واقع، ودر زمین کاربري در خلاقیت و نوآوري

 

 

 تجربه سایر کشورها در خصوص کارآفرینی روستائی: -5

 و روستاها در صنعتی و تولیدي کوچک هايشرکت اندازي راه و تأسیس به اقدام چین دولت ،روستاییان مهاجرت مشکل حل براي :چین-5-1

 و شده تأسیس روستانشینان از جمعی توسط و دولت پشتیبانی با که شوندمی محسوب دولتی نیمه هاییشرکت ها،شرکت این. نمود هاشهرك

 روستایی اعتباري و مالی مؤسسات.ندارد هاشرکت این اداره در چندانی دخالت چین مرکزي دولت. شوندمی اداره ايمنطقه و محلی قوانین تحت

 خدمات ارائه در فردي به منحصر نقش یک هر و دارند متفاوتی ابعاد مؤسسات این. دکننمی ایفا هاشرکت این پیشرفت و اندازيراه در مهمی نقش

 اندازيراه به تشویق را آنان روستایی کارآفرینان به تسهیلات و وام اعطاي با مؤسسات این. دارند کشور ملی اقتصاد نتیجه در و روستاییان به مالی

 کنند.می تولیدي و صنعتی هايشرکت

 هايبخش در زمین بدون کشاورزان براي اشتغال ایجاد روستاییان، به کمک براي کشور این دولتمردان سیاستهاي از یکی: هند-5-2

 شغلی هايفرصت ایجاد زمینه این در دولت برنامه. هستند روبرو نیز فصلی بیکاري معضل با هندي کشاورزان همچنین است، بوده غیرکشاورزي

 از حمایت براي هند دولت عمده هايطرح از روستایی اشتغال ملی برنامه. است آن به وابسته هايبخش و ورزيکشا در روستایی کار نیروي براي

 شرایط بر ايملاحظه قابل تأثیر برنامه این. درآمد اجرا به 1979 سال در محلی دولتهاي و مرکزي دولت مالی حمایت با برنامه این. است روستاییان

 این در. درآمد اجرا به و شد تدوین بیکار جوانان براي اشتغال ایجاد هدف با 1979 سال در نیز دیگري برنامه. است هداشت روستایی جامعه زندگی

 روي خوداشتغالی و کارآفرینی به که شدند تشویق جوانان این و یافت افزایش آنها، هايتوانمندي و هامهارت سال، 59 تا 10 جوانان آموزش با طرح

 . بود کارآفرینی براي روستایی زنان آموزش برنامه این دیگر هدف. آورند
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 هايفعالیت بر دولت تاکید با آن از پس اما, داشتند اشتغال کار به کشاورزي بخش که روستانشینان اغلب مالزي، استقلال زمان در : مالزی-5-3

 آن فعالیتهاي از ايعمده بخش که روستاها سازي صنعتی هايبرنامه اجراي با. پرداختند صنعتی هايفعالیت به روستایی جمعیت از بخشی, صنعتی

 نیز و مشاوره خدمات ارائه با برنامه این در.شد برداشته اشتغال توسعه جهت در موثري هايگام, داشت اختصاص, روستایی کارآفرینی توسعه به

 گسترش و روستایی رشد مراکز توسعه. شدندمی شویقت غیرکشاورزي وکارهاي کسب اندازيراه به روستاییان, آموزشی هايدوره برگزاري

 میزان کل از. داد قرار روستاییان اختیار در غیرکشاورزي هايفعالیت انجام براي را جدیدي هايفرصت نیز مراکز این در صنعتی هايفعالیت

 بود. کشاورزي بخش در درصد 57/0 رقم آن از و روستاها در درصد 50/59 شد، ایجاد 1999 سال در که اشتغالی

 بهاي انسانی نیروي آموزش و ها فناوري به امریکا در عبارتی به ، است متفاوت کشورها دیگر با امریکا در شرایط :مریکاایالت متحده آ-5-4

 از: عبارتند که است نظر مد آمریکا روستاهاي در آفرینی کار توسعه در زیر موارد.  دهند می بیشتري

 صنعتی کوچک صنایع ایجاد جهت به :زيغیرکشاور بخشهاي به توجه 

 کشاورزي تولیدات راندمان افزایش براي :جدید فناوریهاي توسعه و جذب بر تاکید 

 اند گذرانده را طرح یک سازي پیاده لازم هاي آموزش که افرادي :کارآمد و ماهر انسانی نیروي تربیت و آموزش. 

 اکو سیستم کارآفرینانه:  -6
 ها آن وقوع موجب و داده شکل کارآفرینانه هاي فعالیت به که است محیطی یا اي زمینه شرایط ترکیب دهنده ننشا کارآفرینانه اکوسیستم

 به شرح ذیل است: کارآفرینانه ( شرایطGEMشود. بر اساس گزارشات دیده بان جهانی کارآفرینی ) می

 متوسط و کوچک هاي شرکت براي مالی منابع بودن دسترس در مالی: پشتوانه .1

و  اقتصادي اي مسأله عنوان به کارآفرینی مؤلفه دو شامل که کارآفرینی از دولت هاي سیاست حمایت میزاندولت:  های ستسیا .2

 .باشد می ها مالیات و قوانین بودن مشوقانه یا متعادل

 و کوچک ايه به شرکت مستقیماً  که دولتی سطوح تمام در هایی برنامه کیفیت و وجود کارآفرینی: برای دولت های برنامه .5

 کنند. می کمک متوسط

 آموزش و پرورش و نظام آموزش توسط متوسط و کوچک کارهاي و کسب مدیریت یا ایجاد آموزش میزان کارآفرینی: آموزش .5

 و دانشگاه در کارآفرینی آموزش و دبیرستان و ابتدایی مدارس در کارآفرینی آموزش مؤلفه دو شامل که سطوح تمام در عالی

 باشد. می رکا و کسب مدارس

 می قرار کارها و کسب دسترس در و شده منتهی تجاري فرصتهاي به که اي توسعه و تحقیق میزان توسعه: و تحقیق انتقال .9

 گیرد.

 ها شرکت از که نهادهایی قانونی و و ارزیابی حسابداري، تجاري، خدمات مالکیت، حقوق قانون وجود قانونی: و تجاری زیرساخت .9

 دهند. می ارتقا را ها آن یا کرده حمایت

 باشد: می مؤلفه دو شامل ورود: قوانین .7

  بازار سال به سال تغییر سطح بازار: هاي پویایی .7-1

 موجود. بازارهاي به ورود در جدید هاي شرکت آزادي بازار: میزان . آزادي7-2

 متناسب مبلغ ازاي در فضا و زمین ،نقل و حمل برق، و آب ارتباطات، مانند فیزیکی منابع به دسترسی آسانی :فیزیکی زیرساخت .0

 متوسط و کوچک کارهاي و کسب براي

 ثروت و درآمد تواند می که کار و کسب هاي فعالیت فرهنگی و اجتماعی هنجارهاي که میزانی :فرهنگی و اجتماعی نجارهایه .9

 .کند می تشویق را دهد افزایش را فردي

 2115در سال  کشور شرکت کننده 33کارآفرینانه در میان چارچوب  -جایگاه ایران در هر یک از شرایط -نمودار
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 یا اي کارآفرینی، اولین و مهمترین عامل در ترکیب شرایط  زمینه جهانی بان همانگونه که مشاهده می شود بر اساس اکوسیستم کارآفرینانه دیده

است که بر اساس  مالی منابع بودن دسترس میشود؛ پشتوانه مالی و در ها آن وقوع وجبم و داده کارآفرینانه شکل فعالیتهاي به که محیطی

بوده است. لذا به نظر می رسد یکی از  99کشور شرکت کننده برابر  75رتبه ایران در میان  2019در سال دفتر دیده بان جهانی در ایران گزارشات 

تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت نان، بانکهاي کشور با هدف توسعه و  راه هاي تأمین منابع مالی و حمایت مالی از کارآفری

 .هاي اقتصادي است براي اجراي طرح

 بانکهای توسعه ای  : -3

شارکتی یا بانکهاي توسعه اي، موسسات مالی هستند که منابع پولی و مالی را با شرایط مناسب تجهیز و در قالب فعالیت هاي تولیدي، بصورت م

به بانکی  توسعه اي هاي بانکغیرمشارکتی در راستاي اهداف و برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور، بکار می گیرند. در تعریف دیگر می توان گفت 

الی نسبتاً ارزان وظیفه آنها تجهیز منابع م علاوه بر وظایف اعتباري بانکی عهده دار وظایف توسعه اي نیز می باشد، که اصلی ترین گفته می شود که

دولت به بخش  هاي اقتصادي است. بانک هاي توسعه اي عامل انتقال دهنده سیاست هاي اقتصادي در میان مدت و بلند مدت براي اجراي طرح

 تخصیص می دهند.دربخش هاي مختلف اقتصادي  هاي صحیح، منابع مالی جمع آوري شده را هاي مربوطه بوده و با برنامه ریزي

 روي وظایف، نقش ها و فعالیت هاي بانک هاي توسعه اي را اساساً می توان  در ارتباط با فرآیندهاي توسعه اقتصادي تبیین کرد.بر همین  

کشورهاي در حال توسعه در انجام سرمایه گذاري هاي تولیدي که در برنامه توسعه اي آنها تعیین شده با مشکلات متعددي چون فقدان یا ضعف 

ایه، فقدان یا کمبود کارآفرینان و ویژگی هاي کارآفرینی و کمبود نیروهاي انسانی متخصص مواجه هستند و یکی از راه هاي بازار متشکل سرم

 عمده و  مؤثري که کشورهاي در حال توسعه براي حل این مسایل بکار می گیرند، ایجاد بانک هاي توسعه اي است.

سعه اي آنها، اساساً با فعالیت هاي بانک هاي تجاري متفاوت است. بانک هاي تجاري که فقط فعالیت هاي بانک هاي توسعه اي به دلیل ماهیت تو

در برابر مسئله کمبود منابع مالی)کوتاه مدت( شرکت هاي تجاري وخدماتی)شکاف کمی مالی( قرار دارند، براي تحقق هدف اصلی خود، یعنی 

برمی گزینند که موجه تر و معتبرتر و موفق تر هستند، اما بانک هاي توسعه اي، صرفاً  کسب حداکثر سود، از میان شرکت هاي وامخواه، آنهایی را

درصدد تامین نیازهاي مالی شرکت هاي تولیدي نیستند و براي به حداکثر رساندن سود خود، فقط به شرکت هاي معتبر و موجه و موفق موجود 

ف کیفی مالی(( یعنی نیازهاي مالی براي رفع مشکلات سرمایه گذاري شرکت ها را نیز تسهیلات نمی دهند، بلکه این بانک ها می کوشند تا )) شکا

 تامین نمایند.

 به عبارت دیگر، بانک هاي توسعه اي بخاطر مشکلات پیچیده و مخاطرات فراوان و خاصی که در عرصه هاي تولیدي یا خدمات تولیدي وجود دارد،

 وجود در عملیات شرکت هاي تولیدي و شرایط عرصه فعالیت آنها هستند.اساساً درصدد رفع نارسایی ها و تنگناهاي م

 بنابراین بانک هاي توسعه اي مانند بانک هاي تجاري و بخش خصوصی صرفاً به سود نمی اندیشند و به ملاحظات توسعه اي توجه دارند.

لتی از سودآوري و کارآیی هم غفلت نمی ورزند، زیرا در هر علی ایحال، باید در نظر داشت که بانک هاي توسعه اي مانند شرکت ها و موسسات دو

 حال، این بانک ها هم براي ادامه حیات و هم براي انجام وظایف توسعه اي خود، ناگزیر باید از پشتوانه مالی قوي برخوردار باشند.
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 وظایف بانکهای توسعه ای: -8

واري را بر عهده دارند و به طور کلی ، وظایف بانک هاي توسعه اي را می توان بانک هاي توسعه اي، برخلاف بانک هاي تجاري، وظایف متعدد و دش

 در دو سطح خرد و کلان اقتصادي بررسی کرد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

 الف( وظایف بانک های توسعه ای در سطح خرد:

اي سرمایه گذاري این بخش برعهده دارند که مهمترین آنها بانک هاي توسعه اي در سطح خرد اقتصادي، وظایف متعددي را در ارتباط با طرح ه

 شامل موارد ذیل می باشد:

 یافتن طرح هاي مناسب و موجه براي سرمایه گذاران خرد بالقوه بخش خصوصی. .1

 ارزیابی طرح هایی که توسط خود بانک انتخاب شده و یا توسط متقاضیان تسهیلات ارایه گردیده است. .2

 ویت افراد کارآفرین اقتصادي.کمک به شکل گیري یا تق .5

 اعطاي تسهیلات بلند مدت با شرایط مناسب به بخش خصوصی. .5

 اقدام هاي تشویقی و حمایتی در ایجاد و یا کمک به ایجاد واحدهاي اقتصادي. .9

 ریت آنها.ارایه مشاوره اقتصادي، فنی، حقوقی و مدیریتی به شرکت هاي متقاضی تسهیلات و در صورت لزوم، همکاري اجرایی در مدی .9

 پذیره نویسی اوراق سهام و انتشار سهام. .7

 صدور ضمانتنامه براي معاملات بین شرکت ها. .0

آموزش دانش و مهارت هاي کارشناسی و ارزیابی طرح ها به کارکنان جدید خود و یا بانک هاي درگیر و یا کارکنان سایر شرکت ها،  .9

 سازمان ها و موسسات اقتصادي.

ده می توان اظهار داشت، وظایف خرد بانکهاي توسعه اي عمدتاً معطوف به تقویت ویژگی هاي کارآفرینی و تشویق و با توجه به مطالب بیان ش

 ترغیب بخش خصوصی نسبت به ورود به عرصه فعالیت هاي اقتصادي، به ویژه عرصه اي پرخطر می باشد.

 ب( وظایف بانک های توسعه ای در سطح کلان اقتصادی:
بانک ها به عنوان رابط بین مراجع سیاستگذار و برنامه ریز دولتی و شرکت هاي اقتصادي اعم از خصوصی و دولتی، بر عهده وظایفی است که این 

 دارند.

بانک هاي مذکور از یک طرف، عامل انتقال سیاست و اهداف برنامه هاي توسعه دولت به شرکت هاي تولیدي و خدمات تولیدي هستند و از طرف 

 ده مسایل و مشکلات اجرایی شرکت ها به مراجع رسمی، سیاستگذار و برنامه ریز کشورها می باشند.دیگر، انتقال دهن

زیادي بانک هاي توسعه اي به علت درگیري در کلیه مراحل تاسیس تا فعالیت شرکت ها، بالطبع از دانش تجربی بالایی برخوردارند.بنابراین، توان 

 هاي کاربردي در زمینه برنامه ها و سیاست هاي اقتصادي دولت ها دارند.در تحلیل مسایل اجرایی و ارایه پیشنهاد

 وظایف کلان بانک هاي توسعه اي، معطوف به هماهنگی با برنامه ها و سیاست هاي توسعه اي دولت و تعدیل اجرایی آنهاست.

اي دارند و از بانک هاي تجاري و حتی تخصصی  از وظایف خرد و کلان بانک هاي توسعه اي بر میاید که این بانک ها اساساً رویکرد توسعه

 متفاوتترهستند.

نکته قابل تامل در این تفاوت، همانا کمک بانک هاي توسعه اي به دولت در برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور در کلیه زمینه هاي 

راي دامنه اي به مراتب محدودتر از بانک هاي تولیدي،اقتصادي،صنعتی،کشاورزي ، فناوري و..... می باشد علیرغم اینکه بانک هاي تخصصی دا

 توسعه اي می باشند.

هدف اصلی بانک هاي توسعه اي، ایفاي نقش سازنده براي ترغیب و هدایت سرمایه هاي بخش خصوصی و دولتی به موسسه هاي فعال در فعالیت 

عه پویا و مداوم فراهم شود و تحقق اهداف برنامه هاي توسعه هاي تولیدي، خدماتی، صنعتی و فناوري است تا از این طریق شرایط دستیابی به توس

 اقتصادي کشور تسهیل و تسریع شود.

 بنابراین یک بانک توسعه اي باید این وظایف را به بهترین شیوه ممکن به انجام رساند:

 اجتماعی علاوه بر سودآوري مالی طرح ها. -در نظر گرفتن هزینه و فایده اقتصادي 

 ذاري بخش خصوصی در تولید کالاهاي واسطه اي و سرمایه اي و برخورداري از فن آوري پیشرفته.تشویق سرمایه گ 

 .هدایت پس انداز به مجاري سرمایه گذاري و گسترش مالکیت سهام واحدهاي تولیدي و خدماتی 

 رنامه هاي توسعه اقتصادي.تامین منابع مالی بلند مدت مورد نیاز طرح هاي اقتصادي مفید و موثر صنعتی و معدنی در راستاي ب 
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  ایجاد ارتباط با موسسه هاي مالی بین المللی و بانک هاي خارجی و فراهم کردن شرایط به کارگیري منابع ارزي، با هزینه مناسب و شرایط

 مساعدي که در بازارهاي سرمایه در خارج از کشور وجود دارد.

 دي، فنی و مدیریتی به کارآفرینان اقتصادي و سرمایه گذاران بخش هاي راهنمایی و ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه هاي اقتصا

ري از دولتی،خصوصی و تعاونی با توجه به ضعیف بودن ابعاد کارفرمایی سرمایه گذاري در کشور و ایجاد زیربناي قوي و تواناي کارفرمایی و جلوگی

 اتلاف منابع و عوامل تولید.

  کشور از طریق ارائه طرح هاي مفید و سودآور به افراد بومی و غیر بومی و اعطاي تسهیلات با تشویق سرمایه گذاري در مناطق محروم

 استفاده از نرخ ترجیحی سود و کارمزد.

 .انجام مطالعات بخشی در صنایع مختلف و تشویق کارآفرینان براي سرمایه گذاري در طرح هاي تولیدي مورد نیاز کشور 

 تلف کشور به منظور شناسایی توانایی ها و محدودیت هاي هر منطقه و طرح یابی براساس مطالعات انجام مطالعات بخشی در مناطق مخ

 بخشی به عمل آمده در رشته هاي مختلف صنعتی و معدنی و افزایش توان کارآفرینی.

 وان به آن بازارها دست یافت.انجام مطالعات بازار در خارج از مرزهاي کشور به منظور شناسایی فرصت هایی که با تجهیز صنایع داخلی بت 

 .شناسایی فن آوري هاي جدید جهانی در بخش هاي مورد توجه و مورد نیاز صنایع و فراهم سازي زمینه انتقال آن به کشور 

 ی فراهم بودن شرایط شناسایی فن آوري هاي جدید جهانی که امکان بومی سازي آن و کمک به انتقال و تطبیق آن با شرایط سازگار با ویژگ

 هاي اقلیمی و کارگري کشور.

 .کمک به ایجاد و گسترش بازار سرمایه در کشور 

 نقش بانک های توسعه ای در توسعه اقتصادی کشورها: -9
بانک هاي توسعه اي با توجه به توانایی هاي گسترده اي که در عرصه فعالیت هاي اقتصادي دارند، نقش هاي عمده اي را در توسعه اقتصادي 

                                        .دارند. این نقش ها را بطور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: نقش هاي اجرایی و ستادي کشورها بر عهده

 نقش های اجرایی: -الف
 دارد.این نقش ها معمولاً بارزتر از نقش هاي ستادي بانک هاي توسعه اي در ارتباط با فعالیت شرکت هاي تولیدي و خدماتی قرار 

مهمترین نقش اجرایی بانک هاي توسعه اي را می توان کمک ها و خدمات حیاتی آنها به روند شکل گیري بخش خصوصی در صحنه اقتصادي 

کشورها دانست. همانگونه که می دانیم یکی از مسایل حاد کشورهاي در حال توسعه، بویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادي، کمبود شدید 

ضعف فراوان بخش خصوصی است که در همین راستا بانک هاي توسعه اي در مرحله اول براي تقویت بخش خصوصی، از روش  کارآفرینان و

فعالیت هاي تشویقی و حمایتی و در مرحله بعدي با کمک به ایجاد موسسات هم خانواده مانند شرکت هاي بیمه اي، حسابرسی، مدیریتی و 

 ی کنند.بازاریابی، این کمبودها را جبران م

 تشویق و حمایت:

 به طور کلی تشویق و حمایت فرآیندي کارآفرینانه است که منجر به راه انداختن یک کسب و کار و یا ایجاد واحد می شود.

 در« تشویقی و حمایتی»دانست، اما حداکثر فعالیت « تشویقی و حمایتی»یافتن طرحی مناسب براي یک سرمایه گذار را می توان حداقل فعالیت 

 برگیرنده فرآیند زیر است: 

ره ارایه فکري نو و تبدیل آن به طرحی عملی و سپس تأسیس شرکت و آنگاه، تأمین مالی اجراي طرح و بعد، در صورت لزوم، اداره شرکت پس از به

 ها به شرح زیر است:گستره وسیعی از اقدامات گوناگون را در بر می گیرد که مهمترین آن« تشویقی و حمایتی»برداري از طرح. فعالیت 

 انجام بررسی هاي کلی در مورد طرح ها و نیز ارزیابی آنها -1

 پیشنهاد تأسیس شرکت جدید و اجراي طرح آن توسط خود یا توسط غیر -2

 کمک به یافتن شرکاي کارآفرین و متخصص براي وامخواهان -5

 ه گذاران به سوي خرید سهام شرکت هاسرمایه گذاري در سهام شرکت ها و پذیره نویسی سهام آنها براي جلب سایر سرمای -5

 کمک به ادغام برخی شرکت ها به منظور ایجاد واحدهاي اقتصادي تر -9

 گسترش بازار سرمایه از طریق توسعه مالکیت و یا سایر تدابیر -9
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آن در یک شخص جمع با ارایه فکري نو آغاز می شود. چون معمولاً طرح نو و دانش اجراي « تشویق و حمایت»همانطور که گفته شد، فرآیند 

ارایه طرح نو به کارآفرین است و از همین زاویه است که ارتباط نزدیک « تشویق و توسعه»نیست، لذا حرکت اساسی بانک توسعه اي در فرآیند 

 بانک توسعه اي با جامعه اقتصادي در هر کشور بسیار ضروري است.

 ه از نظر مالی با دو مسأله مهم روبروست: رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسع بازار متشکل سرمایه:

 تأمین سرمایه .1

 بکارگیري سرمایه در فعالیت مولد .2

ی بانک هاي توسعه اي در ادامه ایفاي نقش کمک به شکل گیري بخش خصوصی کارآمد، ناگزیر از یافتن راه هایی به منظور تجهیز سرمایه به صورت

 سرمایه است. مداوم هستند. این امر مستلزم ایجاد بازار متشکل

بازار متشکل سرمایه مجتمعی از موسسات خاصی است که در تشکیل پس انداز و انتقال آن به سرمایه گذاران موثر است. مهمترین روش ایجاد 

 چنین بازاري همانا توسعه مالکیت از طریق تشکیل بورس سهام شرکت ها و موسسات است.

دي از شکل گیري بازار سرمایه جلوگیري می کنند. یکی از این عوامل، سودآوري زیادتر فعالیت در کشورهاي در حال توسعه، معمولاً عوامل متعد

 هاي خدماتی مانند بورس بازي زمین و مستغلات، سفته بازي ارز خارجی و مسکوکات طلا نسبت به فعالیتهاي مولد است. 

 گوناگونی می زنند. مهمترین این اقدامات را می توان موارد زیر دانست: بانک هاي توسعه اي براي ایجاد یا تقویت بازار سرمایه دست به اقدامات

 اعطاي تسهیلات کم بهره .1

 فروش سهام بانک با توجه به اعتماد عمومی نسبت به بانک ها .2

خرید سهام شرکت هاي تولیدي توسط بانک هاي توسعه اي که موجب جلب اعتماد عمومی نسبت به خرید سهام این شرکت ها می  .5

 شود.

 پذیره نویسی و ضمانت سهام شرکت ها به منظور ایجاد اعتماد به خرید آنها و تضمین سودآوري آنها .5

 مشارکت بانک در سرمایه شرکت ها .9

 ایجاد یا کمک به ایجاد موسسات مالی به منظور تقویت فعالیت هاي مالی شرکت ها مانند موسسات بیمه و شرکت هاي حسابرسی .9

بانکداري توسعه اي معمولاً از نقش هاي ستادي بانک هاي توسعه اي کمتر سخنی به میان می آید. شاید دلیل در متون   نقش های ستادی: -ب

این امر مهم آن باشد که نقش هاي ستادي، به سبب تکیه بیش از حد صاحبنظران بر نقش هاي اجرایی بانک هاي توسعه اي، نقش هایی اصلی به 

که ارتباطات بسیار تنگاتنگ بانک هاي توسعه اي با کلیه مراحل حیات شرکت ها، اطلاعات تجربی وسیعی را شمار نمی آیند. اما واقع امر آن است 

 به این بانک ها عرضه می دارد. اطلاعاتی که براي تصمیم گیران و برنامه ریزان اقتصادي کشور می تواند بسیار ارزنده باشد.

خورد عملکرد برنامه ها و سیاست هاي اقتصادي دولت ها دانست. از همین روي است که بانک هاي توسعه اي را شاید بتوان بهترین عرصه باز

دعوت می شوند تا  -الزاماً نه به طور رسمی -نمایندگان بانک هاي توسعه اي به جلسات سیاستگذاري و برنامه ریزي هاي اقتصادي دولتها

 پیشنهادهاي اصلاحی و نظریات سازنده خود را ارایه نمایند.

 :2روستایی عهتوس -11
 اهداف و مفهوم درکل، اما هستند، بسیاري اختلافات داراي تعاریف این چند هر. وجوددارد روستایی توسعه از متعددي تعاریف توسعه، ادبیات در

است تعریف براي بهبود زندگی اقتصادي و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده که انک جهانی توسعه روستایی را  راهبردي ب. دارند مشترکی

 کند.می

 نیافتگی توسعه پیامدهاي و المللی بین و ملی اي،منطقه محلی، مقیاس در سیاسی و اجتماعی – اقتصادي توسعه فرآیند در روستاها جایگاه و نقش

 آن تقدم حتی و روستایی توسعه به توجه موجب غیره و مهاجرت بیکاري، جمعیت، سریع رشد فزاینده، نابرابري، گسترده فقر چون روستایی مناطق

 ساخت سازيدگرگون براي که شوندمی محسوب کشور هر توسعه هايبرنامه از جزئی روستایی، توسعه هايبرنامه است. گردیده شهري توسعه بر

 دگرگونی کنند،می پیاده روستایی مناطق در آنان عاملان یا و هادولت که را هابرنامه اینگونه. روندمی بکار روستایی جامعه اقتصادي-اجتماعی

 منظور به جامعه ساختار تجدید در اساسی نقش هادولت که سوم جهان کشورهاي میان در امر این. گویندمی نیز نقشه و طرح براساس اجتماعی

 .کندمی پیدا مورد دارند، عهده به خاصی اقتصادي و سیاسی اهداف با هماهنگی

                                                 
2 - Rural Development 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 روند در آنان خودکفاسازي و روستا ساکن درآمدکم قشر به متعلق افراد زندگی شرایط بهبود در عاملی توانمی را روستایی توسعه دیگر سوي از 

 خواهد تغییر مدرن اي جامعه به سنتی انزواي یک از را آن و پردازد می روستایی جامعه سازي نوین به روستایی توسعه.  دانست کشور کلان توسعه

 بهره و بهبود چون مواردي بلکه شود،نمی خلاصه بخش یک محدوده در روستایی توسعه هدفهاي بنابراین .است شده عجین ملی اقتصاد با که داد

 .گیردمی بر در را بهداشت و آموزش و مسکن غذا، حداقل تامین اشتغال، افزایش ، وري

 روستایی، توسعه کلی بطور طبیعی. و سیاسی -اجتماعی – اقتصادي اهداف: کرد تقسیم کلی دسته چهار به توان می را روستایی توسعه اهداف 

 هابرنامه و دولت سیاستهاي سازمانها، و نهادها زیربنایی، تسهیلات تکنولوژي، انسانی، و طبیعی منابع دادن قرار استفاده مورد و دادن توسعه فرآیند

 حیات پایداري و زندگی ادامه براي روستایی زندگی تکیفی بهبود و اشتغال ایجاد جهت روستایی مناطق در اقتصادي رشد تسریع و تشویق بمنظور

 . است

 توسعه که است داده نشان نتایج امروز که شدندمی متمرکز "کشاورزي توسعه" بر صرفاً توسعه، امر گذارانسیاست و مدیران بعضی گذشته در

 صرفاً  نه است جانبههمه توسعه نیازمند و است مختلف ماعیاجت ابعاد داراي که است ايجامعه روستا. شودنمی محقق طریق این از صرفاً روستایی

. شودنمی محقق روستایی توسعه الزاماً نیز موفق کشاورزي توسعه طریق از که گفت باید هرچند. "کشاورزي" نام به نظامی و وکارکسب توسعه

 وريبهره افزایش ثانیاً ،(شودمی بزرگ، مالکان بخصوص ران،دازمین عاید بیشتر) شودنمی روستاییان همه عاید کشاورزي توسعه فواید اولاً چون

 و آنان روزافزون فقر و روستاییان اشتغال کاهش باعث خود این و( درازمدت در حداقل) شودمی انسانی نیروي به نیاز کاهش باعث کشاورزي

 شود.می شهرها سمت به بیشتر مهاجرت

 تأمین مالی خرد: -11
در تامین مالی خرد نه تنها اعتبارات خرد بلکه نیاز یک مشتري به سایر خدمات مالی نظیر  بلکه ،عتبارات خرد نیستتامین مالی خرد مترادف با ا

مد و اغلب آسیب پذیر آگیرد. از آنجا که گروه هدف شامل قشر کم در ال وجوه نیز مورد نظر قرار میقپس انداز ، بیمه هاي خرد و تسهیل انت

 در ري خانواریلزوما ناشی از مازاد درآمد نبوده بلکه حاصل اصلاح الگوي مصرف و صرفه جوئی و نیاز به کاهش آسیب پذاجتماع است ، پس انداز ها 

 .مقابل نوسانات درآمد است

رد در تأمین مالی خ هاي انتقال آن و نیز به دلیل گسترش سریع سازوکاررشد اقتصادي از طریق شناسایی راه آثار تأمین مالی خرد بر آشکارسازي

هاي اخیر، ارتباط بین تأمین مالی خرد و رشد اقتصادي مورد است. طی سال سراسر جهان و تعاملات روزمره آن با بخش مالی حایز اهمیت خاصی

 و تسهیل رشد اقتصادي که گسترش سازوکار تأمین مالی خرد سبب تسریع پاسخ داده استسؤال اساسی و به این قرار گرفته است  تجزیه و تحلیل

 .شودمی

کردن زمینه رفاه و بهزیستی محیطی و فراهمبانک جهانی هدف از اعطاي اعتبارات به روستاییان را کاهش فقر، ایجاد اشتغال، درآمد، پایداري زیست

شود. در یه میارا يهایی با مقیاس کوچک تولیدشود که به بنگاهداند. اعتبارات خرد به خدمات مالی با مقیاس کوچک اطلاق میروستاییان می

هاي هاي کوچک نیز وجود دارد به طوري که در قالب برنامهاندازها و سپردهکوچک، پس تسهیلاتبرنامه اعتبارات خرد علاوه بر عرضه و توزیع 

 شود. طراحی می« اندازپس -اعتبار»

رسی بخش وسیعی از روستاییان به منابع رسمی است. دست ، عدمو کمتر توسعه یافته دانیم یکی از مشکلات عمده در مناطق روستاییچنانکه می

شود تا موانع دسترسی خانوارهاي فقیر و روستاییان به منابع اعتباري کاهش و بازدهی و کارآیی می بنابراین در طراحی نظام اعتبارات خرد تلاش

هاي شغلی و درآمدزا، براي قتصاد ملی، توانایی ایجاد فرصتاین بازارها افزایش یابد. نظام اعتبارات خرد، اغلب در کشورهایی که برنامه توسعه ا

تر از مفهوم ابتدایی بسیار گسترده« تأمین مالی خرد»امروزه این آگاهی حاصل شده است که  اکثریت جامعه را دارا نباشد، گسترش بیشتري دارد.

مفهوم اعتبارات خرد به تأمین مالی خرد، متضمن رعایت ملاحظات شود و تغییر اي از خدمات مالی را شامل میبوده و طیف گسترده« اعتبار خرد»

چک به و الزامات تشکیلاتی است، زیرا دسترسی به تأمین مالی خرد علاوه بر حمایت از خانوارهاي فقیر از طریق ایجاد درآمد از کسب و کارهاي کو

 کند.کردن درآمد و مصرف آنها نیز کمک مییکنواخت

هاي مستقیم تأثیرات تأمین مالی خرد بر رشد شود. راههاي مستقیم و غیرمستقیم بررسی میرد بر رشد اقتصادي از طریق راهتأثیرات تأمین مالی خ

هاي کارآفرینی فقرا است. بنابراین رشد اقتصادي به طور مستقیم افزوده محصولات از طریق فعالیتاقتصادي بر پایه کاهش فقر، افزایش رفاه و ارزش

هاي هاي کوچک، بهبود شاخصالی خرد مرتبط است. تأمین مالی خرد به طور مستقیم توسط محصولات ایجاد شده به وسیله کارآفرینیبا تأمین م

 پیشرفت انسانی )سلامت، تغذیه، تحصیلات( و کاهش فقر بر رشد اقتصادي تأثیرگذار است. 
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کند. مؤسسات تأمین مالی خرد اجازه دخالت امل با بازارهاي مالی کمک میتأمین مالی خرد به طور غیرمستقیم نیز به رشد اقتصادي از طریق تع

شوند. گري رسمی مالی میتر سبب ایجاد واسطهدهند و از همه مهمدهند، نیازهاي مالی فقرا را بهتر تشخیص میفقرا در امور مالی را افزایش می

 شود.یش چرخه پول در اقتصاد میدر واقع راه دوم انتقال تأمین مالی خرد این است که سبب افزا

سازي درآمدها تواند نابرابري را کاهش دهد و کشورهاي فقیرتر باید تمرکز بیشتري روي تأثیرات این مؤسسات بر یکنواختتأمین مالی خرد می

هاي سیاسی و سرانجام مانع تیثباداشته باشند. در واقع اکثر کشورهاي در حال توسعه با مشکل نابرابري درآمد مواجه هستند که منجر به بی

با همین دیدگاه بود که پست بانک ایران با هدف تأمین مالی خرد روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته تاسیس و راه شود.توسعه اقتصادي می

تواند ارزیابی کارآیی مؤسسات  دهد که موفقیت تأمین مالی خرد به سطح کشورها بستگی دارد. درك این ارتباط مینشان می  مطالعات اندازي شد.

دست آمده، بین عملکرد تواند به تأمین مالی خرد براي توسعه اقتصاد کمک کند. طبق نتایج بهتر کند و افزون بر این میتأمین مالی خرد را دقیق

کننده عملکرد شور یک عامل مهم تعییناین مؤسسات و گسترش اقتصاد کلان ارتباط معناداري وجود دارد. به طور کلی ساختار اقتصاد کلان هر ک

تر است، دهد که مؤسسات تأمین مالی خرد زمانی که رشد اقتصاد کلان قويیج حاصله نشان میارسد. نتمؤسسات تأمین مالی خرد به نظر می

تر است و مشارکت نیروي کار گذاري مستقیم خارجی بیشدهند. همچنین زمانی که سهم تولید بالاتر است، سرمایهها را بهتر پوشش میهزینه

هاي گذاريهاي رشد را براي سرمایهکنند، زیرا جنب و جوش بازار کار، تقاضا را افزایش می دهد و فرصتها سریعتر رشد میگسترده تر است، وام

 کند.خرد بهتر فراهم می

، رقابت یافتههاي توسعهکند. در یک محیط با بانکرد ایجاد میهاي مالی توسعه یافته، کارآیی بیشتري را براي مؤسسات تأمین مالی خدر واقع نظام

در این بین نقش وري فعالیت مؤسسات خرد از طریق فشار رقابتی و بهبود مقررات مالی است.گیرد که مشوقی براي بهبود بهرهبیشتري صورت می

اي تجاري در ورود به تامین مالی خرد با موانع و مشکلاتی بانک هاي توسعه اي بواسطه فلسفه ایجادي آنها مشخص خواهد شد از طرفی بانک ه

 روبرو می باشند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

. زیرا این بانک ها از طریق نقش یکی از روش هاي تامین مالی خرد است که بطوري وسیع در جهان بکار گرفته شده است توسعه ايبانکداري 

باعث رشد اقتصادي با ایجاد جنب و جوش در بازار کار و  دارا می باشند می توانند بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسعه اي که در اقتصاد کشورها

 سبب افزایش چرخه پول در اقتصاد کشور بشود. زمینه فعالیت و سرمایه گذاري خرد را فراهم نموده و از طریق اعطاي تسهیلات، افزایش تقاضا،

توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط بطور معمول با گسترش کارآفرینی در جامعه همراه و در بیشتر الی خرد و در نهایت میتوان گفت تأمین م

 موارد محرك توسعه اقتصادي و توسعه اقتصادي زیر بنایی براي توسعه سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است.

 ها(:SME)صنایع کوچک و متوسط -12
هاي کوچک و متوسط، واحدهاي صنعتی و خدماتی )شهري و روستایی( وزارت جهاد کشاورزي، بنگاهبر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و 

بنگاه هاي کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش و تربیت  .نفر کارگر دارند 90هستند که کمتر از 

د از نیروي کار ابتدا جذب صنایع کوچک و متوسط می شوند و آموزش هاي لازم و درص 00نیروي کار ماهر هستند. به عنوان مثال در آلمان، 

ي مهارت هاي حرفه اي مورد نیاز را کسب می کنند، به گونه اي که این صنایع براي دانش آموزان و دانشجویان به کارگاهی براي کسب مهارت ها

 فنی و حرفه اي تبدیل شده اند.

متوسط در مقایسه با صنایع بزرگ با سرمایه کمتري می توانند ایجاد اشتغال کنند، تعداد مشاغلی که این دسته از از آن جا که بنگاه هاي کوچک و 

باعث می شود تا کارآفرینان با انگیزه  5«خویش فرما» امکان ایجاد مشـاغلی به صورت شرکت ها ایجاد می کنند بیشتر از شرکت هاي بزرگ است.

 ها روي بیاورند. بیشتري به این دسته از شرکت

منظور ه ب. ها( نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد محصولات ناخالص داخلی کشورهاي در حال توسعه دارند SMEشرکت هاي کوچک متوسط )

بود کمها با برخی از محدودیتها مواجه هستند. یکی از محدودیت هاي اصلی که با آن مواجه میشود  SMEرشد و کمک قابل توجه به اقتصاد، 

 .تمالی اس

 بنگاه های کوچک و متوسط: ویژگی های-12-1

 ها را به صورت زیر بیان کرد: SME ویژگی هايبه طور کلی می توان 

 به طور گسترده در مناطق روستایی پراکنده شده و نقش مهمی در اقتصاد روستایی دارد. 
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 قادر به بکارگیري بسیاري از کارگران از اقتصاد محلی است. 

 نده فرصت هایی براي توسعه مهارت هاي کارآفرینی و کسب و کار استفراهم آور. 

 سیس، اداره و توسعه به منابع اندکی نیاز دارند.أبراي ت 

 از درجه اشتغالزایی بالایی برخوردار هستند 

 اصولاً متکی به منابع داخلی هستند 

  سیاسی و ...( برخوردارنداقتصادي، 0از انعطاف پذیري بالا و قدرت سازگاري با شرایط متغیر محیطی 

 در بقا و پایداري اقتصاد کلان وو صنایع بزرگ نقش محوري دارند 

 براي مکان یابی با مشکلات کمتري مواجه هستند 

 با توسعه خود، نحوه توزیع درآمد را به نفع افراد کم درآمد بهبود می بخشد 

 با صنایع بزرگ تعامل دارند 

 .ل ظهور با برخی از مشکلاتی در توسعه خود مواجه هستند. یکی از این مشکلات، عدم حمایت مالی استها در بازار در حا SMEبا این حال،  

 :مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط-12-2

 از جمله:کوچک و متوسط در اغلب کشورهاي جهان با مشکلات نسبتاً مشابهی مواجه هستند.  بنگاه هاي

o ه در زمان تاسیس باعث بروز مشکلاتی براي این گونه شرکت ها می شود به گونه اي که کمبود دانش اقتصادي، مالی و مدیریتی بویژ

 گاهی یک فرد مجبور به انجام کارهاي تخصصی متعددي می شود که خارج از صلاحیت حرفه اي وي است.

o  بگذارند و همین مسأله آسیب به علت نبود مراجع حمایت کننده و اثرگذار، صنایع کوچک نمی توانند بر روي تغییرات محیطی تاثیـر

 پـذیري این دسته از صنایع را افزایش می دهد.

o  تامین منابع مالی براي این شرکت ها در مقایسه با شرکت هاي بزرگ مشکل تر است، بویژه آن که بانک ها شرایط سخت تري را ازنظر

 وثیقه و نرخ بهره بالاتري به آنان تحمیل می کنند.

o این صنایع نه تنهـا غالباً از تجارب مدیریتی بی بهـره اند، بلکه  -نی از مشکلات همیشگی این بنگاه هاست تامین و حفظ نیروي انسا

 امکان استفاده از خدمات مشاوره اي متخصصان کارآمد را نیز به لحاظ محدودیت منابع مالی ندارند.

o جایگاهی از نظر مولدبودن قائل نباشد. مثلاً در کشور  شرایط خاص فرهنگی در برخی از کشورها عموماً ممکن است براي این شرکت ها

 ما غالباً صنایـع خدماتی را مولد محسوب نمی کنند.

 ها : SMEو   پست بانک -13
الی در بیشتر کشورهاي پیشرفته، نهادهاي مالی با قوانین و تسهیلاتی که براي حمایت از بنگاه هاي کوچک و متوسط شکل گرفته اند، به تامین م   

چک این گونه شرکت ها پرداخته اند. مثلاً در کشور آلمان بسیاري از این نهادها از راه هاي زیر به بهبود وضع اقتصادي و مالی شرکت هاي کو براي

 رهو متوسط کمک می کنند:  اعطاي وام هاي کوتاه مدت مبتنی بر برنامه شرکت ها؛  مشارکت در پروژه ها؛ ارائه تضمین هاي لازم و ارائه مشاو

ایـن موسسـات معمولاً خدماتی در زمینه هاي زیر به شرکت هاي کوچک و متوسط ارائه می کنند:  ایجاد شرکت هاي جدید و کمک به  هاي مالی

کارآفرینانی که قصد تاسیس این گونه شرکت ها را دارند؛  کمک به رشد شرکت هاي موجود؛  کمک در زمینه نوآوري هاي علمی، فنی و 

 مایت از برنامه هاي کارآموزي و آموزش هاي پیشرفته در این شرکت ها.تکنولوژیکی؛  ح

محورهاي سرمایه گذاري این بانک ها و موسسات اعتباري، از یک طرف تقویت سرمایه شخصی و از طرف دیگر دادن تسهیلات مناسب تري به این 

 یلات؛که مهم ترین آن ها عبارتند از:  نرخ بهره مناسب براي تسه بنگاه ها است. این اقدامات، پیامدها و نتایجی براي صنایع کوچک درپی دارد

براي چند سال؛ تقویت نقدینگی شرکت ها و بهبود وضعیت  یلاتبلندمدت؛ معافیت از پرداخت سود تسه یلاتبا نرخ بهره ثابت؛ تسه یلاتتسه

 اعتباري شرکت ها. 

رائه حمایت ها، تسهیلات و راه کارهاي اجرایی می توانند نقش مهمی درجهت حمایت از با وضع قوانین و یا تدوین بودجه و ا یو مراجع دولت نهادها

شرکت هاي کوچک و متوسط ایفا کنند. و عمده ترین خط مشی دولت ها براي حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط عبارتند از:  ایجاد فضاي 

 اداري و ایجاد موسسات پژوهشی و تحقیقاتی با همکاري صنایع و دانشگاه ها. ارتقاي کارآفرینی؛  کاهش مالیات؛ کاهش بوروکراسی رآفرینی؛کا

به نقش ویژه این دسته از شرکت ها در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادي و کمک به ایجاد و حفظ ثبات اجتماعی و باعنایت به نقش ممتاز آن  باتوجه

ارکردهاي بی بدیل صنایع کوچک و متوسط، به نظر می رسد که یکی از بهتریـن ها در افزایش صادرات و ایجاد اختراعات و نوآوري ها و دیگر ک
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 یتها براي ایجاد تحول و توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعی کشور، توجه خاص همه سیاستگذاران، برنامه ریزان، و قانون گذاران به اهم یوهش

 بنگاه هاست.  ینا

ارائه  ینیکشور در حال حاضر با تبلور ع یافتهو مناطق کمتر توسعه  ییبانک در حوزه روستا ینترو گسترده  ینبعنوان فعالتر یرانبانک ا پست

دولت در  یتحضور حاکم يا ینهو هز یبار مال یزانامکان را فراهم کرده است که م یندولت در روستاها ا یشخوانهزار دفتر پ12از  یشخدمات در ب

 یرنظ یاموفق دن ياز پست بانک ها یو رسالت خود در اساسنامه با تأس یتفعال یتماه یلبانک به دل پست زیرا روستاها حداقل باشد. یعرصه بانک

بالقوه حضور در روستاها و مناطق محروم با انجام خدمات خرده  یطاست که از شرا یتنها بانک یشرفتهپ يکشورها یرژاپن، آلمان، فرانسه و سا

 برخوردار است. يبانکدار

 :ایران بانک هدف از ایجاد پست -14
 از را خود که خدمات هستند انداز پس بانکهاي از مختلفی شکلهاي پستی انداز پس هاي یا بانک پستی انداز پس مؤسسات ،ها بانک پست

 دهند. می ارائه به مردم کشور سراسر در مخابرات بعضاً و پست دفاتر هاي باجه طریق

به  1592ر سال اي از طریق شبکه وسیع ارتباطی کشور، توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن دی واسطهمات بانکف ارایه خدپست مالی با هد ایجاد

اسازي وظایف پست مالی از به منظور جد 1575ر سال د ازي شد.راه اند 1599ر سال هاي  لازم، سرانجام دو پس از بررسی ولت پیشنهادهیئت د

ر مات دالمللی و انجام خداخلی، بینمات مربوط به حوالجات دپست بانک ایران با وظایف و اختیاراتی شامل انجام خد شرکت پست ج. ا. ا،

گذاري و ... با تصویب مجلس شوراي اسلامی پا به عرصه خدمت رسانی نهاد و ماده واحده قانون تأسیس پست بانک هاي پولی، مالی و سرمایهزمینه

 به تأیید شوراي نگهبان رسید.  1575شهریور ماه  21علنی روز سه شنبه مورخ در جلسه 

 ولت ارایه عاملیت بانکی وزارتخانه و شرکت هاي تابعه آن توسط پست بانک به هیئت د هاي بانکی پیشنهادبه منظور توسعه فعالیت 1570ر سال د

لزوم  و هشتمین جلسه شوراي مذکور، ر نهصدولت به شوراي پول و اعتبار ارجاع گردید و نهایتاً دفوق جهت بررسی بیشتر از سوي هیئت د و موارد

 .قرار گرفت تأکید هاي بانک مرکزي موردنامهبانکی و بخش -ر اساسنامه، پذیرش کلیه سیاست ها، مقررات پولی بازنگري د

ر جلسه مورخ ر مجمع عمومی و شوراي پول و اعتبار دا هماهنگی بانک مرکزي تنظیم و پس از تصویب در همین راستا اساسنامه اصلاحی بد 

پست بانک ایران به  2/5/05ر تاریخ قرار گرفت و سرانجام د تأیید از سوي شوراي نگهبان مورد 25/7/02ر تاریخ ولت و داز سوي هیئت د 9/9/02

 .  ولتی به رسمیت شناخته شدو اعتبار به عنوان  بانک دموجب مجوز شوراي پول 

براي  بانکداري خرده سیستم نوع یک نیازمند گذر حال در اقتصادهاي و اقتصادهاي پیشرفته که شود می خلاصه این در بانک پست اهمیت

 هاي بانک که باشند. چرا می حقیقی اشخاص شرایط زندگی بهبود و سازي ساختمان ، متوسط و کوچک تجاري مؤسسات توسعه به کمک

 خرده به و کمتر دهند ارائه می تر بزرگ دولتی و تجاري مؤسسات و ثروتمندتر حقیقی اشخاص خود را به مالی خدمات عمدتأ تجاري

رسمی است که بر  از طرفی یکی از مشکلات عمده در مناطق روستایی، عدم دسترسی بخش وسیعی از روستائیان به منابع پردازند. می بانکداري

 دهند. می تري ارائه پایین هزینه با و تري ازمردم عظیم قشر به را خدمات این ها بانک همین اساس پست

 از اي ساده زنجیره ، کننده گیج هاي سرویس تولیدات و از اي پیچیده و وسیع طیف به مشتري کردن درگیر جاي به بانک می بایست پست

 نظر در مشتریان نیازهاي اساسی آن ارائه چگونگی و قیمت سرویس، نوع تعیین در اینکه ضمن دهد. می قرارمشتریان  اختیار در را ها آن

 نیازهاي راستاي در استفاده اند و قابل آسانی به هستند، صرفه به سریع، مقرون بانک پست هاي سرویس که معنا بدین است. شده گرفته

ها  ضرورت آلمان، بانک بانک که پست بود دلیل این به . برخوردارند نیز بالایی کیفیت و نیایم از حال عین در و اند طراحی شده مشتریان

 گرفت. لقب

بل به بیان دیگر ضرورت ایجاد پست بانک در دنیا با این نگاه و ماموریت ایجاد و تشکیل گردید که خدمات بانکی در دور افتاده ترین نقاط قا

و جلوگیري از  رفت و آمدهاي غیر ضرور، دولت ها از پتانسیل هاي موجود در این مناطق با توجه به  دسترس باشد  و از این طریق ضمن کمک 

براي منابع خرد استفاده کرده و منابع  جمع آوري شده در جهت پیشبرد اهداف دولت ها از آن استفاده شود. در همین راستا و با توجه به اینکه 

اولیه و ویژه اي براي آنها برخوردار میباشد و بنگاه هاي خصوصی کمتر راغب به سرمایه گذاري در اینگونه بنگاه هاي اقتصادي کسب سود از اهمیت 

مناطق می باشند، دولت هاي ضمن حفظ حاکمیت دولتی پست بانک ها، گسترش آن در مناطق کمتر توسعه یافته را مد نظر و اولویت اصلی خود 

 قرار دادند.

اراي پست بانک می باشند، این بانک را در زمره بانکهاي توسعه اي قرار داده اند که بواسطه آن بتوانند انواع خدمات در اکثر کشورهاي دنیا که د

عمده فعالیت بانکهاي تخصصی  بانکی را در روستاها انجام داده و در حقیقت این بانک بازوي استراتژیک دولتها در مناطق روستایی می باشند.-مالی
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کمتر به سودآوري می باشد و هدف، کمک به رشد و توسعه اقتصادي کشور می باشد که پست بانک ایران توانسته با استفاده از و توسعه اي توجه 

روستایی( نقش  ICTخدمات بانکی ) باجه هايظرفیتهاي موجود در وزارتخانه از این مهم استفاده کرده و در بخش خرده بانکداري و گسترش 

 شته باشد که لزوم استفاده بهینه از آن ظرفیتها همانا نگاه دولتی ، تخصصی و توسعه اي به این بانک می باشد.بسزار و ارزنده اي را دا

پست بانک ایران منشعب شده از وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات می باشد که این وزارتخانه در حقیقت مادر تخصصی زیر ساختهاي فناوري 

می باشد و این بانک میتواند بعنوان بانک تخصصی و توسعه اي در حوزه فناوري کشور در پیشبرد اهداف دولت کشور) بصورت ملموس و ناملموس( 

 الکترونیک و کمک مالی به آنها نقش بسزایی را ایفا نماید.

 پرداخت تاها داشته باشد:پست بانک ایران با استفاده از زیرساخت هاي دولتی و مجموعه وزارت متبوع توانسته است فعالیت هاي زیر را در روس

انواع تسهیلات به روستائیان، ایجاد  میلیون سرپرست خانوار روستائی ، اعطاي 9/1، پرداخت یارانه ماهیانه به نفر میلیون 9/2 عدالت سهام سود

ي بگیران تامین هزار فرصت شغلی، ارائه خدمات واسطه اي به نمایندگی از سایر سازمانها، پرداخت حقوق مستمر 20قریب به بیش از

از اجتماعی،کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ارائه خدمات مالی و بانکی برخط در روستاها، افزایش فرهنگ سپرده گذاري در روستاها، جلوگیري 

اي مهاجرت روستائیان به شهرها، کاهش مسافرت هاي غیرضروري، کاهش مصرف سوخت و انرژي، کاهش تصادفات جاده اي بواسطه مسافرت ه

ایجاد غیرضروري، جلوگیري از افزایش آلودگی در شهرها، کاهش نرخ هزینه عملیاتی و خدمات بانکی ارائه شده در روستاها نسبت به سایر بانکها و 

 صندوق تأمین مالی خرد روستایی

 در توسعه روستاها و نقاط دور افتاده:ایران نقش پست بانک  -15
اطلاعات و ارتباطات در دنیاي امروز، چگونگی ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات به نقاط محروم یکی از موضوعات مورد توجه توسعه فناوري 

در و روستاها می باشد. بنابر این هر راهکاري که بتواند فاصله دسترسی به اطلاعات را بین شهر و روستا کاهش دهد از دید جهانی ارزشمند و 

در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی ژنو  1502ر همین اساس ایران اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی را در آذر ماه راستاي توسعه جامعه اطلاعاتی است. ب

 امضا نموده و عملاً متعهد شده است تا در جامعه اطلاعاتی جهانی تأثیر گذار باشد.

هاي تابعه شامل: مخابرات، پست و پست بانک تا پایان در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات متعهد گردید تا با همکاري مجموعه شرکت

ح در هر برنامه چهارم توسعه تعداد ده هزار نقطه روستاي فاقد خدمات پایه دولتی را تجهیز و راه اندازي نماید. در این راستا مسئولیت اجراي طر

مناقصات نسبت به تأمین تجهیزات و ایجاد امکان انتقال  استان بر عهده شرکت مخابرات استان قرار گرفته و شرکت مخابرات نیز ضمن برگزاري

ئه اطلاعات با انتشار آگهی نسبت به انتخاب یک کارگزار از بخش خصوصی یا تعاونی جهت تصدي و اداره دفاتر هر استان، اقدام و نظارت بر ارا

 خدمات را بر عهده گرفت.

سان و صاحبنظران بانک مرکزي، موضوع تأسیس باجه هاي بانکی را مطرح و در تاریخ پست بانک ایران نیز طی مکاتبات و جلسات متعدد با کارشنا

 اخذ نمود. 9550موافقت اصولی بانک مرکزي را طی نامه شماره  50/9/05

 :(روستایی ICT )بانکیخدمات اهداف  ایجاد باجه های -15-1

 بانکیپایه اي از جمله خدمات پولی و یجاد امکان دسترسی به خدمات ا .1

 مکان تأمین مالی خرد روستاییا .2

 به خدمات  افزایش نقاط تماس به منظور سهولت دسترسی مردم .5

 جلب سرمایه گذاري هاي بخش غیردولتی و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی  .5

 جمع آوري وجوه مازاد و سرگردان، و ورود آنها به چرخه اقتصاد کشور .9

 اطق روستاییکمک در جهت توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در من .9

 ارتقاء کیفیت ارائه خدمات  .7

 ایجاد بستر لازم براي پیشخوان دولت به منظور ارائه خدمات به صورت تجمعی .0

 کاهش تصدي گري دولت وافزایش بهره وري نظام اداري .9

ش دولتی و به منظور توسعه و بازاریابی خدمات و برقراري ارتباط هرچه بهتر بخ باجه هاي خدمات بانکیایجاد تشکلهاي صنفی  .10

 خصوصی

 ایجاد بستر دولت الکترونیک .11

 طرح تکریم ارباب رجوع  .12
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 روستایی(: ICTخدمات بانکی روستایی )حضور پست بانک در باجه های  دلایل-15-2

 سویی با اهداف و سیاست هاي اجرائی وزارت ارائه خدمات مشترك با پست و مخابرات و هم. 

 ک، به گسترش خدمات مالی و پولی در شهرها و روستاهاي کشور به منظور تحقق اهداف به استناد ماده واحده قانون تشکیل پست بان

 تعیین شده موظف می باشد.

 سرمایه گذاري اولیه دولت از طریق وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات و توانمندي پست بانک در بهره برداري از این فرصت 

  در ارائه خدمات مالی در شهرها وجود فضاي بسیار شدید رقابتی و بانکها ي دولتی 

  )بکر بودن بازارهاي روستایی)جمع آوري وجوه سرگردان و مدیرت وجوه مذکور 

 )افزایش درآمد هاي بانک از محل ارائه خدمات کارمزدي در روستاها ) پایه اي و واسطه اي 

   5باجه هاي خدمات بانکیصرفه جویی در هزینه هاي بانک با ارائه خدمات از طریق 

 خدمات بانکی روستایی : باجه هایعملکرد پست بانک در -15-3

ترین تمرکز فعالیت هاي ههمچنان عمدکشور توسعه  هاياف تاسیس و اساسنامه، و تکالیف برنامه ر چارچوب اهدپست بانک ایران براي فعالیت د

 اد، تعد 1599ه تا اسفند ماه شته است، به طوري که  با پیگیري هاي انجام شداروستایی معطوف د باجه هاي خدمات بانکیازي را بر راه اند خود

با جذب میلیاردها ریال از وجوه سرگردان در ،که از این طریق پست بانک توانسته بالغ شدباجه  9،027مات بانکی روستایی فعال به خدباجه هاي 

ي هدایت کند. همچنین لازم به ذکر است که مبالغی تحت عنوان کارمزد خدمات به د اقتصادهاي مولاین مناطق، آنها را  به سمت فعالیت

 کارگزاران شاغل در باجه ها پرداخت می شود که تاثیر بسزایی در بهبود معیشت و اقتصاد خانوار آنها دارد. 

ی از گستردگی باجه هاي بانکی پست بانک ایران در ، حاک99میلیون قبض از مشترکین آب، برق، گاز، تلفن و ... در سال   5وصول بیش از 

 روستاها و نقاط کم برخوردار و تحقق میلیاردها تراکنش مالی و بانکی از طریق همین شبکه می باشد. 

 جمع بندی: -16

مده ضرورتهاي اول که یکی از ع می باشد،کاملا مشهود و مبرهن  1515بر اساس مطالب بیان شده و با عنایت به سند چشم انداز کشور در افق 

در همین راستا  .شدن ایران اسلامی در منطقه، همانا توسعه روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته است که می بایست به آن توجه ویژه اي شود

فعالیت بانکداران پست بانک ایران با هدف ارائه خدمات مالی بانکی در نقاط روستایی و کمتر توسعه یافته، دامنه فعالیت هاي خود را از حوزه 

 سنتی که تنها به مشتریان معتبر تسهیلات می دهند، فراتر برده و توانسته ضمن پرداخت تسهیلات به طرح هاي کوچک و حمایت از کارآفرینان،

  نقش حساس و مهمی در فرآیند توسعه کشور علی الخصوص در زمینه توسعه روستائی بازي کند.

ایجاد لند مدت خود پوشش صد در صدي روستاها، پوشش صد درصدي کسب و کارهاي کوچک روستائی، همچنین این بانک در برنامه هاي ب

باجه فعال خدمات بانکی در روستاها، ایجاد درگاه هاي الکترونیکی مجازي در تمامی روستاهاي تحت پوشش، ارائه کارتهاي  19000قریب به 

در و ارائه سایر خدمات مالی )بیمه، بورس، مشاوره مالی و ...( را مد نظر قرار داده است.  بدهی و اعتباري روستائی، ارائه درگاه هاي الکترونیکی

 :توانسته است از طریقایران پست بانک تا کنون واقع 

  ،توسعه اشتغال و ایجاد فرصت هاي شغلی جدید 

 ،تقویت رشد اقتصادي و افزایش رفاه اجتماعی 

  ه یا در حال توسعه، توسعه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه یافت 

 ،تصدي عاملیت وجوه اداره شده 

    ،اعطاي تسهیلات و کمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباري براي حمایت از صنایع کوچک 

 ،فراهم نمودن بستر مناسب براي حضور و مشارکت بخش غیردولتی 

  بانکی، توسعه همکاري هاي ملی، منطقه اي و بین المللی براي بهبود سطح کیفی خدمات 

  ،بکارگیري فناوري اطلاعات و توسعه بانکداري الکترونیکی 

   ،تلاش در جهت تسهیل امور بانکی 

  تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندي مشتریان در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 

                                                 
 در ابتدا توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تجهیز شده اند.بانکی  باجه هاي خدماتاین  - 5
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  ...و 

پست بانک ایران به عنوان می توان گفت لذا  ي را ایفا نماید.صنعتی و اجتماعی نقش موثر، مثبت و سازنده ا در دستیابی دولت به توسعه اقتصادي،

بویژه در نقاط روستائی و کمتر برخوردار، به خوبی توانسته است آنچه را که در فلسفه ایجادي آن مستتر بوده به  توسعه ای کارآفرینیک بانک 

 فعلیت برساند. 
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Abstract. Undoubtedly, enterpreneurs and entrepreneurship plays a fundamental role in sustainable economic 

development of all societies, so today one of the development indicators in developing countries is entrepreneurship, 

and it can be said that entrepreneurship development improves the performance of economic indicators including 

improving people's welfare, Employment growth, Economic growth and poverty reduction. Based on the 

entrepreneurial ecosystem of the Global Entrepreneurship Monitor, the first and most factor in the combination of 

underlying conditions or the environment that forms and leads to entrepreneurial activities is the timely and financially 

supported and accessible to entrepreneurial groups and clusters Productive.  

Post Bank of Iran with its mission and vision  and with the aim of providing financial and support services and 

providing banking services in all regions, especially the deprived areas, and benefiting from IT infrastructure, it has 

been able to finance the Small and medium-sized enterprises, and sponsorship of rural entrepreneurs, will take great 

steps in the economic and social development of the country and will provide a significant contribution to the 

development of entrepreneurship and employment in rural areas and less developed areas.   

Post Bank of iran with the largest number of contact in the country, looking for the lowest profitability or returns, In 

fact it is mean the long-term investment in these areas and the development of this bank, the bank has been able to act 

as the executive arm of the government to realize the goals of development plans and the expansion of entrepreneurship 

for employment, increase production and economic prosperity 

Keywords: Development Banks, Microfinance, Entrepreneurship, Rural Entrepreneurship, Post Bank of Iran 
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