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اقتصاد

سزٝیس خثزی رٝسٛاٗ ٠ررى٘ٛ -ایُ ٜاٗ ٙدٔس ضٞرری
رسالٗی ٗوزر ًزد ٠ً ٛرغحاب رساٛه ٠در غهٞرت رس
دست درد ٙضـْ خٞد تحت پٞضص تی٘ ٠تیهٌهاری ههزرر
ُیز. ٛتُ ٠شررش ریزٛا ٘ٛایُ ٜا ٙدر خٔس ٠ػٜٔی ٗدٔس ضٞرری رسالٗی  ٝدر ردرٗه ٠تهزرسهی
ٗٞرد ررخاػی ً٘یسی ٙٞتٔلین تزٛاٗ ٠ضطٖ تٞسؼ ٠تا یي ت ٜرٓحاهی تٗ ٠اد 107 ٟری ٚالیح ٠تها
 141رأی ٗٞركن  36رأی ٗاآق  4 ٝرأی ٗ٘تٜغ رس ٗد٘ٞع ٘ٛ 209ای ٟ ٜحاضهز در خهٔهسه٠
ٗٞركوت ًزد. ٛتزرساا ری ٚت ٜرٓحاهی رغحاب كزٜ١ ٝ َٜ١ز  ٝرسا ٠ً ٠ٛضـْ خهٞد رر رس
دست ٗی د ٜ١تحت پٞضص تی٘ ٠تیٌاری هزرر ٗی ُیز ٛدٓٝت در چارچٞب ٓٞری تهٞدخه٠
سٜٞرتی ً٘ي ١ای رػتثاری در رختیار غٝ ٜم تی٘ ٠تیٌاری هزرر ٗی د. ١تزرساا تثػز ٟریهٚ
ت ٜرٓحاهی آئیٛ ٚاٗ ٠رخزریی ریٗ ٚاد ٟرر ٝسررت كز ٝ َٜ١ررضاد رسالٗی ساسٗا ٙتثٔیـهات ٝ
ساسٗا ٙغ ر  ٝسی٘ا ت٢ی ٝ ٠ت ٠تػٞیة ١یات ٝسیزر ٙپس رس ٗ 6ا ٟرس السٕ رالخهزر ضه  ٙریهٚ
هاٗ ٙٞٛی رسا. ٛ

سزٝیس خثزی رٝسٛاٗه ٠ررىٗ -طهاٝر رئهیهس
ساسٗا ٙتزٛاٗ ٝ ٠تٞدخُ ٠هلهت :دٓٝهت در حهاّ
حاضز در حاّ ضٜاسایی پزدرآٗ ١ا تهزری حهذف
یارر ٠ٛتِیزر ٙتز رساا ضاخع١ایی رست ًه ٠در
ها ٙٞٛتٞدخٗ 95 ٠طاعض  ٟرست رٗا ریه ٚرٛٝه
دضٞرر  ٝسٗاٙتز تهٞد ٝ ٟته ٠ته ریهح در ًطهٞر
ػ٘ٔیاتی خٞر ١ض  .تُ ٠شررش ریزر ٙرًٗٞٛٞیست؛
ریزج  ٛی٘ی در خػٞظ حذف یارر ٠ٛپزدرآٗ ١ا
در الیح ٠تزٛاٗ ٠ضطٖ تٞسؼ ٠ركهشٝد:در ٗهاد94 ٟ
الیح ٠تزٛاٗ ٠ضطٖ تٞسؼ ٠ت٢ٜا ٗحْ ١هشیهٜهً ٠هزد
ٜٗاتغ حاغْ رس حهذف خهاٛهٞرر١های پهزدرآٗه
ٗطاع ض  ٗ ٝ ٟیزیت ری ٚر ٛٝتز ػ ٟ ٢دٓٝهت
ُذرضت ٠ض  ٟرست ً ٠تا ت تیز دٓٝت ت ٠ت ریح در
ًطٞر ػ٘ٔیاتی ٗی ضٞد .تُ ٠لتٝ ٠ی تهز رسهاا
ٗاد 94 ٟالیح ٠تزٛاٗ ٠ضطٖ تٞسؼ ٠دٓٝت ٗٔهشٕ ته٠
حذف یارر ٠ٛپزدرآٗ ١ا  ٝرختػاظ ٜٗاتغ آ ٙته٠
ٗ دخٞیا ٙتحت ح٘ایت ً٘یت ٠رٗ رد رٗإ خ٘یٜهی
 ٝساسٗا ٙت٢شیستی ض  ٟرستٝ .ی ركشٝد :تٜٗ٠ظهٞر
حذف یارر ٠ٛپزدرآٗ ١ا تزری دٓٝت ػ دی تؼییهٚ
ٛط  ٟرست رسریٚر ٝدٓٝت ٛیهش ریه ٚرٛٝه رر در
دستٞر ًار هزرر درد ٝ ٟت٠ت ریح رخزریهی خهٞر١ه
ًزد رٗا ػ٘ ٗ ٟطٌْ دٓٝت در ری ٚتاص ضٜاسایی

آیا کاَش رشد اقتصادی
چیه بٍ ضرر جُان است؟

سزٝیس خثزی رٝسٛاٗ ٠ررى -غٝ ٜم تیٚرٓ٘ٔٔهی پهّٞ
رػالٕ ًزد :ػٔیزؿٖ رض ً ٜرهتػادی چهیه ٚدر سهاّ
ُذضتٗ ٠یالدی ٘ٛیتٞر ٙرس س ٖ٢هاتْ تٞخ ٠ریً ٚطهٞر
در ت ٠حزًت در آٝرد ٙچزخ ٠رهتػاد خ٢اٛی ت ٠سادُی
ُذضت.تُ ٠شررش ٗ٢ز تٛ ٠وْ رس پایِا ٟخثزی ضیهٜه٢هٞر
رُز رض رهتػادی چی ٚدر ساّ خاری ٗیالدی تها رٛٝه
ٛشٓٝی رٝتز ٝضٞد ریٞٗ ٚضٞع تٛ ٠لغ ١هیهک ًطهٞری
ت٘إ ٘ٛیضٞد  ٝهطؼا رهتػاد خ٢اٛی رر تحترٓطؼاع خهٞد
هزرر ٗی د ١؛ در ٘١ی ٚحاّ رس سٗا ٙتحزرٗ ٙآی خ٢ا ٙتا
ً ٜٙٞچی ٚتؼٜٞرٞٗ ٙتٞر رغٔی ٛ ٝیش ػاْٗ تزهزرر تهٞرسٙ
در رض رهتػاد خ٢اٛی ت ٠حساب ٗیآی .
٘١چٜی ٚآٗار١ای ٜٗتطزض  ٟرس سٞی غٝ ٜم تیٚرٓ٘ٔٔهی
پٛ ّٞطاٗ ٙید ٠ً ١س ٖ٢ساال ٠ٛچی ٚدر ً٘ي ًهزدٙ
ت ٠رض رهتػاد خ٢اٛی تی ٚساّ١ای ٗ 2009هیهالدی تها
ٗ 2015یالدی تیص رس یي چ٢ارٕ تٞد ٟرست.
ػٔیزؿٖ رض ً ٜرهتػادی چی ٚدر ساّ ٗ 2016یهالدی
س ٖ٢ریً ٚطٞر در ً٘ي ت ٠رض رهتػاد خ٢اٛی تیطهتهز
رس سایز ًطٞر١ای تٞدٗ ٝ ٟیتٞرُ ٙلت س٢هٖ چهیه ٚرس
ت٘إ ًطٞر١ای پیطزكت ٠رهتػادی  ٖ١كزرتز تٞد ٟرست.
غٝ ٜم تی ٚرٓ٘ٔٔی پ ّٞرض رهتػادی چی ٚرر در سهاّ
ٗ 2016یالدی  6.6د ٖ١درغ پیصتیٜی  ٝرض رهتهػهاد
خ٢اٛی رر  3.1درغ تزآٝرد ًزدٟ؛ ری ٚدر حآهی رسهت
ً ٠س ٖ٢چی ٚدر رض رهتػاد خ٢هاٛهی در سهاّ 2015
ٗیالدی  17.3درغ ُشررش ض  ٟرست.

آمریکا یک باوک کاوادایی را بٍ جرم
وقض تحریم َای ایران جریمٍ کرد

سزٝیس خثزی رٝسٛاٗه٠
ررى -یههي تههاٛههي
ًاٛادریهی تها پهزدرخهت
خزی٘ ٠تیص رس ١ 500شرر
دالری تهه ٠آٗههزیههٌهها
ٗهٞركههوهت ًهزد؛ تها رس
پیِهزد هاهایهی دٓٝهت
ریاالت ٗتح ٗ ٟثٜی تز ٛوض هٞرٛی ٚتحزیهٖ تها ریهزرٝ ٙ
ًٞتا ر١ایی یات .تُ ٠شررش ٗ٢ز تٛ ٠وْ رس رٝیتزس ردررٟ
خشر ٠ٛدرری آٗزیٌا رػهالٕ ًهزد تهاٛهي «تهٞرٛهته-ٞ
دٗٝیٜیً» ٙٞاٛادر تا پزدرخت خزی٘١ 516 ٠شرر 1055 ٝ
دالری ت ٠آٗزیٌا ٗٞركوت ًزد ٟتا رس تثؼهات رحهته٘هآهی
ٛوض تحزیٖ ١ای ٗزتثط تا رٛدإ تزرًٜص ١ای ٗآهی تها
ریزرًٞ ٝ ٙتا ر١ایی یات  .تا پزدرخت ری ٚخزی٘ ٠تهٞسهط
تاٛي ًاٛهادریهی ٗهوهاٗهات آٗهزیهٌهایهی رس پهیهِهزد
هاایی «تٞرٛت-ٞدٗٝیٜی» ٙٞت ٠دٓیْ رت٢اٗات ٝررد ٟدر
خػٞظ ٌ٘١اری تاٌٛی تا ریزرً ٝ ٙهٞتها غهزكهٜهظهز
خٞرً ٜ١زد.ػٔیزؿٖ ركغ تحزیٖ ١ای تاٌٛی ریزرٜ١ ٙهٞس
تاٛي ١های ؿهزتهی رحسهاا رٗهٜهیهت ًهاكهی رر در
حٞس ٟتا ٌٛرری تا ریزر ٙرحساا ٘ٛی ً ٜٜچزر ً١ ٠ز رس
چُ ٜا١ی ت ٠ت٢ا١ ٠ٛای ٗاتٔق تا خزی٘١ ٠ایی رس سهٞی
دٓٝت آٗزیٌا رٝتزٗ ٝی ضٞد.



سزٝیس خثزی رٝسٛاٗ ٠ررى -ت٢ز ٟتزدرری رس كاس س ٕٞتاص ُهاس
ٛیزُٝا ٟسیٌْ تزًیثی ٗا١ط٢ز ظزكیت تٓٞی تزم ریٛ ٚیزُٝا ٟرر ت٠
تآؾ تز ِٗ 486اٝرت رسا. ٛ
تُ ٠شررش ٗ٢ز تٛ ٠وْ رس ضزًت تٓٞی ٛیزٝی تهزم حهزررتهی تها
ت٢زٟتزدرری كاس س ٕٞتاص ُاس ٛیزُٝا ٟسیٌْ تزًیثهی ٗها١طه٢هز
ظزكیت تٓٞی تزم ریٛ ٚیزُٝا ٟت ٠تیص رس ِٗ 4866اٝرت رسی .
ٛیزُٝا ٟسیٌْ تزًیثی ٗا١ط٢ز در هآة چه٢هار ٝرحه ُهاسی رس
ٗد٘ٞػ ٠طزح ِٗ 6000اٝرت ٛیزُٝاُ ٟاسی(كاس د )ٕٝتهٗ ٠هٜهظهٞر
تاٗی ٚتزم خٜٞب ًطٞر ٗزرحْ ٗاتٔق ساخت  ٝرر ٟرٛه رسی رر
پطت سز ٗیُذررد ً ٖ١ ٠رً ٜٙٞپیطزكت ًٔی ری ٚطزح ٛیزُٝا١ی ت ٠تیص رس  84درغ رسی  ٟرست.
 ٖ١رًٝ ٜٙٞرح س ٕٞریٛ ٚیزُٝا ٟتزم تا ظزكیت ِٗ 162اٝرت در ٗ رر ت٢زٟتزدرری هزرر ُزكهته ٝ ٠تهزرسهاا
تزٛاٗ٠ریشی رٛدإ ُزكتٝ ٠رح چ٢ارٕ ریٛ ٚیزُٝا ٟسیٌْ تزًیثی پیص رس پیي تزم تاتستا ٙساّ آی ٟ ٜت ٠ت٢هزٟ
تزدرری خٞر ١رسی .

تجُیس خطًط تًلید با گشایش اعتبار اسىادی مدتدار

شىاسایی پردرآمدَا با شاخص َای جدید در دستًر کار ديلت
ری ٚركزرد رست ٛ .ی٘ی تػزی ًهزد :دٓٝهت در
ضٜاسایی ركزرد تا تٞخ ٠ت ٠تاٛي رطالػاتی ٗهٞخهٞد
تٜٗ ٠ظٞر حذف پزدرآٗ ١ا تا چآص١ایی ٗهٞرخه٠
رست رسریٚر ٝػ٘ ٗ ٟطٌْ در ریه ٚتهاهص خه
رخزریی رس ٜٗظز ضٜاسایی خهاٛهٞرر١های پهزدرآٗه
رست ً ٠رٓثتُ ٠شیهٜهص در ریه ٚتهاهص دضهٞرر
رستٝ .ی خاطزٛطاً ٙزد :در ٗهاد 94 ٟالیهحه٠
تزٛاٗ ٠ضطٖ تٞسؼ ٠ت٢ٜا ٗحْ ١شیٜهً ٠هزد ٗهٜهاتهغ
حاغْ رس حذف خاٞٛرر١ای پزدرآٗ در پزدرخت
یاررٞٗ ٠ٛرد ٗطاعض ُ ٝ ٟلته ٠ضه  ٟرسهت در
غٞرت حذف پزدرآٗ ١ا ٜٗاتغ حاغْ رس آ ٙتای
در چ ٠تاص١ایی ٗػزف ضٞد.
ٝی یادآٝر ض  ٗ :یزیت پزدرخت یارر ٠ٛدر طهّٞ
رخزری ها ١ ٙٞٛك٘ ٜی یارر١ ٠ٛا تز ػه٢ه  ٟدٓٝهت
تٞد ٟرست رسریٚر ٝدر خػٞظ سزػت ٗ ٝهیهشرٙ
حذف پزدرآٗ ١ا ٛیش دٓٝت تات تیز  ٝتهٗ ٠هزٝر
سٗا ٙریٗ ٚسئٔ ٠رر رخزریی خٞرً ١زد ٛ .ی٘ی در
پایا ٙتػزی ًزد :دٓٝت در حاّ حاضز در حهاّ
ضٜاسایی پزدرآٗ ١ا تز رساا ضاخع١ایی رسهت
ً ٠در ها ٙٞٛتٞدخٗ 95 ٠طاعض  ٟرست رٗا ریهٚ
ر ٛٝدضٞرر  ٝسٗاٙتز رست ً ٠ت٠ت ریح در ًطٞر
ػ٘ٔیاتی خٞر ١ض .

ظرفیت تًلید برق ایران افسایش یافت

سزٝیس خثزی رٝسٛاٗ ٠ررى -تاٛي ٗهزًهشی
در رخزری ت 10 ٜرتالؿی ٠ررسی ٗؼا ٙٝر ّٝرئیس
خ٘ٞ٢ر ضٞرتط ُطایص رػتثار رسٜادی ٗ تدرر
ح رًثز ٗؼادّ ٗ 50یٔی ٙٞدالر  ٝغزكا تزری ١هز
ٝرح تٓٞی ی ٗٞخٞد رر رتالؽ ًزد.
تُ ٠شررش ٗ٢ز تاٛهي ٗهزًهشی خه٘ه٢هٞری
رسالٗی ریزر ٙدر رخزری ت 10 ٜرتهالؿهیه ٠ررسی
ٗؼا ٙٝر ّٝرئیس خ٘ه٢هٞری  ٝرئهیهس سهتهاد
كزٗا١ ٛی رهتػاد ٗواٗٝتی ضهٞرتهط ُطهایهص
رػتثار رسٜادی ٗ ت درر حه رًهثهز ٗهؼهادّ 50
ٗیٔی ٙٞدالر غزكا تهزری ١هز ٝرحه تهٓٞهیه ی
ٗٞخٞد تاتت ٝرردرت ًاال ت ٠سزسٗی ٚرغٔی ته٠

ٜٗظٞر تٌ٘یْ  ٝتد٢یش خطٞط تٓٞی تا سوق س٠
ساّ تا رػایت ضٞرتط ٗ ٝد٘ٞػٗ ٠وزررت ررسی
رر ت ٠تاٛي ١ا ٞٗ ٝسسات رػتثاری رتالؽ ًزد.
در ت 10 ٜرتالؿیٗ ٠ؼا ٙٝر ّٝرییس خه٘ه٢هٞری
آٗ  ٟرست «رستلهاد ٟرس رػهتهثهاررت یهٞسرٛهس
ح رًثز تٗ ٠ثٔؾ ٗ 50یٔی ٙٞدالر در ١هز ٗهٞرد
تزری ٝرردرت تٌ٘یْ  ٝتد٢یش خطهٞط تهٓٞهیه
ٝرح ١ای رهتػادی ٗٞخٞد تا سوق س ٠ساّ (در
غٞرتی ً ٠ت ٠تطایع تاٛي تٞخیٗ ٠آی درضت٠
تاض ) ٗداس رست».
تا تٞخ ٠تُ ٠طایص ١های حهاغهٔه ٠رس تهزخهإ
درخػٞظ ریداد رٝرتط تاٌٛی  ٝرستوزرر رٝرتط
ًارُشرری تا تاٛي ١ای خهارخهی ًه ٠رٗهٌهاٙ
ُطایص رػتثاررت رسٜادی تزری ٝرردرت ًهاال١ها
كزر ٖ١ض  ٟرست  ٝتا تٞخ ٠ت ٠ریٌٜه ٠رػهتهثهاررت
رسٜادی ٌٗاٛیسٖ ٗتؼارف ٗ ٝت ر ٝ ّٝرٗ ٚتهزیهٚ
رتشرر در تا ٌٛرری تیٚرٓ٘ٔهٔهی تهزری تسهٞیهٝ ٠
پزدرخت هزرردرد١ای خزی خارخی تٞد ٝ ٟهثهْ
رس تحزیٖ ١ا در ًطٞر ٗا ت ٠طٞر ُستزد ٟرس ریهٚ
رتشرر رستلهادٗ ٟهی ضه تهاهطهٜهاٗه ٠ضه٘هارٟ
ٗ 95.336388ههٞر  1395.10.23در ریههٚ
خػٞظ غادر  ٝت ٠تاٛي١ا رتالؽ ض  ٟرست.

سُام عدالت وصفٍ ي ویمٍ آزاد میشًد
سزٝیس خثزی رٝسٛاٗ ٠ررى -یي ٜٗثغ ٗطٔغ تا
رػالٕ ری ٚخثز ً 50 ٠درغ ررسش رس٘ی س٢هإ
ػ رٓت ت ٠دٓیْ ػ ٕ تسٞیً ٠اْٗ ته ١هی ١ها رس
ٗحْ سٞد س٢إ آسرد خهٞر١ه ضه درتهارٟ
خشئیات تؼ رد ٗطه٘هٞالٛ ٝ ٙهحه ٟٞپهزدرخهت
ٗطآثات تٞضیحات دهین  ٝضلاكی رررئً ٠زد.
تُ ٠شررش كارا طزح ٝرُذرری س٢إ ػ رٓهت
در ساّ  1385تا تػ٘یٖ دٓٝت ٝهت ت ٠غهٞرت
پایٔٞت  ٝپس رس ُذضت چٗ ٜا ٟته ٠غهٞرت
سزرسزی تٗ ٠زدٕ ٝرُذرر ض تها یهٌهسهزی رس
ضزًت١ای دررری ررسش  ٝدررری بزٝت ت ٠طٞر
ػادال٠ٛری ٗیاٗ ٙط٘ٞال ٙتوسیٖ ضٞد.
تز رساا ریُ ٚشررش س٢إ ػ رٓهت ته ٠ررسش
رس٘ی یي ٗیٔی ٙٞتٗٞا ٙتزری ١ز ٛلز تاػهیهع
درد ٟض  ٝهزرر ض تا ١شی ٠ٜت٢ی ٠آ ٙرس ٗهحهْ
سٞد س٢إ ضزًت ١ای حاضز در دررریهی ١های
س٢إ ػ رٓت تأٗی ٚضٞد تا در ٗه ت  10سهاّ
یؼٜی ض٢زیٞر  95ت ٠طٞر ًاٗهْ تسهٞیه ٝ ٠در
رختیار ٗط٘ٞال ٙهزرر ُیزد.
ٗٞػ هاٛٞٛی آسردساسی س٢إ ػ رٓت ته ٠رته٘هإ
رسی رٗا خثزی رس ٝرُذرری ٗآٌیت تؼاٛٝی١ا ٝ

ت ٠دٛثاّ آٗ ٙزدٕ ٛثٞد تا ریٜهٌه ٠دٓٝهت كهؼهٔهی
ٗ ػی ض ً ٠تا الیح ٠خ ی ی در غ د تـهیهیهز
ساس ً ٝار آسردساسی س٢إ ػ رٓت رست تها تهز
ٗثٜای آٗ ٙزدٕ ت ٠طٞر ؿیزٗستویٖ تا در رختهیهار
ُزكتٝ ٚرح ١ای غٝ ٜم١ای سزٗهایهُ ٠هذرری
هاتْ ٗؼاٗٔ ٠در تٞرا ره رٕ ت ٠خزیه  ٝكهزٝش
ً. ٜٜ
ٌٛت ٠هاتْ تأْٗ در پیط٢ٜادرت دٓٝت ری ٚتٞد ًه٠
ٛاٗی رس تؼاٛٝی١ا تز خالف سیاست١ای رتهالؿهی
رس سٞی ٗوإ ٗؼظٖ ر١ثزی تزدٛ ٟط  ٟرست تا در
ٝرهغ ری ٚتاص ٗزدٗی رهتػاد رس خزیها ٙسه٢هإ
ػ رٓت ًٜار ُذرضت ٠ض ٝ ٛٞسهاس ً ٝهار١های
خ ی ت ٠غٞرت ١یأت رٜٗایی ٝررد ریه ٚطهزح
تشرٍ ضٞد.
در غٞرت تػٞیة پیط٢ٜاد دٓٝت ٗثٜی تز ریداد
غٝ ٜم١ای سزٗایُ ٠ذرری هاتْ ٗؼهاٗٔه ٠ته٘هإ
رختیاررت ٗ ٝآٌیت در رختیار ٗ یزر ٙغهٜه ٝم
تٞد ٝ ٟرحت٘اّ ت رٗ ٕٝآٌیت  ١ ٝریت دٓٝت تز
س٢إ ػ رٓت رر هٞت ٗی د ٜ١ریه ٚدر حهآهی
رست ً ٖ١ ٠رًٛ ٜٙٞیش دٓٝت تا رستٜاد ته ٠یهي
ٗػٞت ٠دٓٝت هثٔی ٗ ػی رػ٘هاّ ٗهآهٌهیهت ٝ

ٗ یزیت در س٢إ ػ رٓت رست.
تزری تزرسی رتؼاد تیطتز ریٞٗ ٚضٞع  ٝدریهاكهت
خ ی تزی ٚرخثار درتار ٟس٢إ ػ رٓهت تها یهي
ٗوإ ٗسئ ّٞدٓٝتی ٗػاحثً ٠زدیٖ ًهٛ ٠هحهٟٞ
تاػیع س٢إ در آیٗ ٟ ٜیشر ٙسٞد دریاكتی ٝ
سٗا ٙدهین آسردساسی رر ت ٠طٞر ًاٗهْ تطهزیه
ًزد ٟرست.
ٝی تا تیا ٙری ٠ٌٜرػه٘هاّ ٗه یهزیهت  ٝرػه٘هاّ
ٗآٌیت س٢إ ػ رٓت تز ػ ٟ ٢ضزًت١ای ٗهادر
تاػػی دررریی١ای ٗهٞخهٞد در ریه ٚطهزح
رست ُلت :ت ٠ػٜٞرٗ ٙثاّ ضزًت١ای پاالیطهی
تٞسط ضزًت ٗٔی پاالیص پاص  ٝضزًت١ای
ٗؼ ٛی  ٝسایز ضزًت١ا تٞسط ضزًت ری٘یه رٝ
 ٝیا ضزًت ١ای حٞسً ٟطاٝرسی تٞسط خه٢هاد
ًطاٝرسی ٗ یزیت ٗیض. ٛٞ

السام بىگاَُای اقتصادی بٍ ارائٍ صًرت مالی حسابرسیشدٌ
سزٝیس خثزی رٝسٛهاٗه ٠ررىٝ -رحه ١های
تٓٞی ی تاسرُاٛی  ٝخ ٗاتی ٗٔهشٕ ته ٠رررئه٠
غٞرت١ای ٗآی حسهاتهزسهی ضه  ٟتهٞسهط
ساسٗا ٙحساتزسی یا ٗؤسهسهات حسهاتهزسهی
ػا ٞخاٗؼ ٠حساته ررر ٙرسه٘هی ١ه٘هزر ٟتها
رظ٢ارٛاٗٗ ٠آیاتی ض . ٛ
تُ ٠شررش ٗ٢ز ساسٗا ٙرٗٞر ٗآیاتی در ٗتهٜهی
ً ٠در رٝسٛاٗ ٠رس٘ی خه٘ه٢هٞری رسهالٗهی
ریزرٜٗ ٙتطز ض  ٟرػالٕ ًزد :در رخزری ٗهادٟ
 272هاٗ ٙٞٛآیات٢ای ٗستویٖ رغالحی ٗػهٞب
ٗ 1394/4/31دٔس ضٞرری رسالٗهی ًهٔهیه٠
ٝرح ١ای تٓٞی ی تاسرُاٛی  ٝخ ٗاتهی سیهز
ٗٔشٕ ت ٠رررئ ٠غٞرت٢ای ٗآی حساتزسهی ضه ٟ
تٞسط ساسٗها ٙحسهاتهزسهی یها ٗهؤسهسهات
حساتزسی ػا ٞخاٗؼ ٠حسهاته ررر ٙرسه٘هی
ریزر٘١ ٙزر ٟتا رظ٢ارٛاٗٗ ٠آیاتی  ٝیا حه رًهثهز
ظزف ٗ ت سٗ ٠ا ٟپس رس ٗٔ٢ت رٛواای رررئ٠
رظ٢ارٛاٗٗ ٠یتاض ٝ ٜدر غٞرت ػه ٕ رٛهدهإ
تٌآیق ٗوزر در ٗاد ٟكٞم ٗط٘ ّٞخزی٘ ٠ری
ٗؼادّ تیست درغ (ٗ ) 20%آهیهات ٗهتهؼهٔهن
خٞر ٜ١تٞد.
رٓق ه ضزًت٢ای ٗٞضٞع ت١ ٜای (رٓق) ( ٝد)
ٗادٝ ٟرحه  ٟههاٛه ٙٞرسهتهلهاد ٟرس خه ٗهات
تاػػی  ٝحزك٠ری حسات ررر ٙذیغالح ته٠

ػٜٞر ٙحسات رر رس٘ی
1ه ضزًت٢ای پذیزكت ٠ض  ٟیا ٗتواضی پهذیهزش
در تٞرا رٝررم ت٢ادرر.
2ه ضزًت٢ا ٗ ٝؤسسات ٗٞضٞع ت١ ٜای رٓق ٝ
ب ٗاد 7 ٟرساسٜاٗ ٠هاٛٞٛی ساسٗا ٙحساتزسی.
تا تٞخ ٠ت ٠تاریخ رخهزری رغهالحهیه ٠ههاٛهٙٞ
ٗآیات٢ای ٗستویٖ ٗوزررت ٗهاد 272 ٟههاٛهٙٞ
ٗآیات٢ای ٗستویٖ در ٗٞرد ٗط٘ٞال ٙری ٚتهٜه
ً ٠ضزٝع ساّ ٗآی آ٢ٛا رس تاریهخ 1394/1/1
رست السٕرالخزر ٗیتاض .
ب ه رضااظ حویوی یا حوٞهی تزرسهاا ٛهٞع
كؼآیت
1ه ضؼة  ٝدكاتز ٘ٛایُ ٜی ضزًت٢ای خارخی
ً ٠در رخزری ها ٙٞٛرخهاس ٟبهثهت ضهؼهثه ٠یها
٘ٛایُ ٜی ضزًت٢ای خارخی ٗػهٞب 1376
در ریزر ٙبثت ض ٟر. ٛ
2ه ضزًت٢ای س٢اٗی ػإ  ٝضزًت٢ای تاتؼهٝ ٠
ٝرتست ٠ت ٠آ٢ٛا.
3ه ٗؤسسات ٢ٛ ٝاد١ای ػ٘ٗٞی ؿیزدٓٝهتهی ٝ
ضزًت٢ا ساسٗا٢ٛا ٗ ٝؤسسات تاتؼٝ ٝ ٠رتست ٠ت٠
آ٢ٛا.
ج ه رضااظ حویوی یا حوٞهی تزرساا حدهٖ
كؼآیت
سایز رضهااظ حوهٞهی  ٝحویهههوهی (ضهاٗهْ

ضزًهت ١های سه٢هههاٗهی خههاظ  ٝسهایههز
ضزًت ١ا ٘١ ٝچٜیهٗ ٚهؤسهسهات رٛهتهلهاػهی
ؿیزتداری ضزًت١ا ٗ ٝؤسسات تهؼهاٛٝهی ٝ
رتحادی١ ٠ای آ٢ٛا  ٝرضااظ حویوی ً ٠طهثهن
ٗوزررت هاٛٞٛی ٗزتٞط ٌٗٔق تٛ ٠هِه٢ه رری
دكاتز هاٛٞٛی ٗیتاض ٠ً ) ٜتهزرسهاا آخهزیهٚ
رظ٢ارٛاٗ ٠تسٔی٘ی خٞد خ٘غ ًهْ ٛهاخهآهع

درآٗ (كزٝش  ٝیا خ ٗات ه رػٖ رس ػ٘ٔیهاتهی
 ٝؿیزػ٘ٔیاتی) آ٢ٛا تیص رس ٗ 50یٔهیهارد ریهاّ
(در ٗٞرد ضهزًت١ای پی٘اٌٛاری دریاكهتهههی
آ٢ٛا تاتت پی٘ا١ ٙای ٜٗؼو ض  ٟتهیهص رس 50
ٗیٔیارد ریاّ) یا خ٘غ دررریی١ای آ٢ٛا (خه٘هغ
ست ٙٞت ٌ١ار تزرسٛاٗ )٠تیص رس ٗ 80هیهٔهیهارد
ریاّ تاض .

بًدجٍ صدايسیما دي برابر شد
سزٝیس خثزی رٝسٛاٗه ٠ررىٛ -ه٘هایهٜه ُهاٙ
ٗدٔس ضٞرری رسالٗی در ردرٗ ٠تهزرسهی ٗهٞرد
تاهی ٗا ٟ ٛرس الیح ٠تزٛاٗ ٠ضطٖ تٞسؼهً ٠طهٞر
تٞدخ ٠غ ر  ٝسی٘ا رر ت ٠د ٝتزرتز ركشریص درد. ٛ
تُ ٠شررش ریزٛا ٘ٛایُ ٜهاٗ ٙهدهٔهس ضهٞرری
رسالٗی در ردرٗه ٠تهزرسهی ٗهٞرد ررخهاػهی رس

ً٘یسی ٙٞتٔلین تزٛاٗ ٠ضطٖ تٞسؼ ٠ته ٠خهٔهسه٠
ػٜٔی تا  130رری ٗٞركن  45رری ٗهاهآهق 7
رری ٗ٘تٜغ رس ٗد٘ٞع ٘ٛ 206ای ٟ ٜحاضز ٗهادٟ
 108رر ٗػٞب ًزد. ٛتهزرسهاا ریهٗ ٚػهٞته٠
دٓٝت ٌٗٔق ض رس رتت ری رخزری تهزٛهاٗه ٠در
هآة تٞدخ ٠سٜٞرتی س ٖ٢خٞد در تاٗی ٚتٞدخه٠
ساسٗا ٙغ رٝسی٘ا رر ح رهْ تهٗ ٠هیهشر%7/0 ٙ
(١لت د )ٖ١درغ تٞدخ ٠ػ٘ٗٞی دٓٝت ٓحاظ
 ٝتاػیع د . ١ركشریص رػتثار ساسٗاٛ ٙسثت ت٠
ساّ پای ٠رس ٗحْ ریٗ ٚاد ٟخ٢ت پهٞضهص 100
درغ ی رستا١ ٙا تٞسؼً٘ ٠ی ً ٝیلی تزٛهاٗه٠

١ای تٓٞی ی (ٗٔی رستاٛی  ٝتزٗ ٙٝزسی) پهٞیها
٘ٛایی (رٛی٘یطٗ )ٚست ٝ ٜكیٖٔ ١ا  ٝسزیاّ ١های
كاخز ١شیٗ ٠ٜی ضٞد  ٝپزدرخت ١زُ ٠ٛٞحهوهٞم
ٗ ٝشریا تدش ت ٠تٜاسة سایز تاص ١ای ًطٞر ً٠
در تٞدخ ٠سٜٞرتی ٗطاع ٗی ضهٞد ٗه٘هٜهٞع
رستُ.لتٜی رست ً ٠تٞدخًٜٛٞ ٠ی غ رٝسی٘ها
ح ٝد  5/3د ٖ١درغ رس تٞدخ ٠ػ٘ٗٞی ًطهٞر
رست ً ٠تا ریٗ ٚیشر ٙركشریص تٞدخ ٠غ رٝسی٘ا
د ٝتزرتز ركشریص یاكت ٝ ٠رس یهي ١هشرر 500 ٝ
ٗیٔیارد تٗٞا ٙت ٠ح ٝد ١ 3شرر ٗیٔهیهارد تهٗٞهاٙ
خٞر ١رسی .

مقالٍ اقتصادی

چٍ چیسی باعث فرار
سرمایٍ َا می شًد؟

ردرٗ ٠رس ض٘ار ٟهثْ:
 -4ریسک قانونی و قانونگذاری
هاِٛٞٛذرری ١ای ٜٗاسة  ٝدر خ٢ت غحیه  ٝحهذف
هٞرٛیٗ ٝ ٚوزررت ٗاْ  ٝدست  ٝپاُیز ٗٞخة ٗیضهٞد
كاای ًسة ً ٝار ت٢ثٞد  ٝسزٗایُ ٠هذرری ركهشریهص
یات  .رٛثاضت  ٝتٞرٕ هٞرٛیً ٚسة ٗدٞس١ای تسهیهار رس
٢ٛاد١ای حٌٗٞتی  ٝتٞرًٝهزرسهی ػهزیهض  ٝطهٞیهْ
ردرری ریسي رٛثاضت سزٗای ٝ ٠سهزٗهایهُ ٠هذرری رر
ركشریص ٗید. ٜ١
در چٜیٗ ٚحیطی ٗیْ  ٝرؿثت ت ٠سزٗایهُ ٠هذرری ١های
ًٗ ٓٞا١ص یاكت ٝ ٠سزٗایُ٠ذررر ٙدر خٞشتیٜا٠ٛتهزیهٚ
حآت رُز ره رٕ ت ٠خزٝج سزٗای ٠رس ًطٞر ٝ ٌٜٜٛررد
كؼآیت ١ای ٗ ٓٞسزٗایُ٠ذرری ٛهیهش ٛهاهٞر١هٜه ضه .
ٗحیطی ً ٠در آ ٙهٞرٛیٗ ٚزتة دچار تـیهیهز ٗهی ضهٞد
رٌٗا ٙتزٛاٗ٠ریشی ١ای تٔٗ ٜه ت  ٝرضهتهـهاّ سر رر رس
سزٗایُ٠ذرر سٔة خٞرً ١زد.
تٜاتزری ٚهاِٛٞٛذرری ٜٗاسة  ٝدر خه٢هت غهحهیه ٝ
٘١چٜیٗ ٚوزررتسدریی  ٝحذف هٞرٛیٗ ٚشرحٖ ٗیتٞرٛه
تً ٠ا١ص ریسي هاٛٞٛی  ٝهاِٛٞٛذرری سزٗایً ٠ه٘هي
ً . ٜدر ری ٚغٞرت ِٛا١ی ت ٠تدزتً ٠طٞر١ایی چهٙٞ
ًز ٟخٜٞتی آٓ٘ا ٝ ٙآٗزیٌا ٗیتٞرٜٗ ٛاسة تاض .
ساختار ؿیهزحهشتهی ٛهظهإ ههاٛهٛٞهِهذرری در ریهزرٙ
تٞرًٝزرسی ػزیض  ٝطٞیْ دٓٝتی ؿایة تهٞدٛ ٙهِهاٟ
سیست٘ی ٠٘١ ٝخاٛث ٠ت ٠ها ٙٞٛؿیاب تاص خػٞغی در
تػ٘یُٖیزی١ا  ٝتؼادّ رهتػاد سیاسی  ٝررٛهت خهٞرری
ذیٛلؼا ٙرر ٗی تٞر ٙرس خ٘ٔ ٠دالیٔی تهزضه٘هزد ًه ٠ته٠
ػٜٞرٞٗ ٙرٛغ ً ٜتٞدٗ ٙوزررتسدریی در ریهزر ٙته ٠آٙ
رضارٗ ٟیضٞد.
 -5ریسک فساد و عدم شفافیت
ٗحیط ٗستؼ كساد ٝرٝد ًارآكزیٜا ٝ ٙسزٗایُ ٠هذرررٙ
ت ٠كؼآیت١ای ٗ ٓٞرهتػادی رر ت ٠تهاخهیهز ٗهی رٛه رسد.
ت٠سػٖ تسیاری رس ًارضٜاسا ٝ ٙكؼاال ٙرهتػادی یٌی رس
ٖٗ٢تزیٗ ٚسائٔی ً ٠رهتػاد ریزر ٙتا آ ٙرٝته ٠ر ٝرسهت
ٗٞضٞع كساد  ٝػ ٕ ضلاكیت رست.
كساد  ٝػ ٕ ضلاكیت د ٝرٝی یي سٌ١ ٠ست ٝ ٜكسهاد
سریی ٗ ٝ ٟؼٔٗ ّٞحیطی رست ً ٠در آ ٙضلاكیت ٝخهٞد
 ٛررد.
ٗتاسلا ٠ٛسٗی ٚتاسی كاس  ٝؿیزضلاف خایی تزری رضه
ً ٞ٘ٛ ٝارآكزیٜی تاهی ٘ٛیُذررد  ٝردرٗ ٠ریٚرٛٝه رٝس
ت ٠رٝس تاػث تیرػت٘ادی ًا١ص سهزٗهایهُ ٠هذرری ٝ
رٛثاضت سزٗایً ٝ ٠ا١ص ٗیْ  ٝرؿثت ًارآكزیهٜها ٙته٠
كؼآیت١ای ٞٛآٝرر ٝ ٠ٛخالهاٗ ٠ٛیضٞد.
ری ٠ٌٜچزر ٗحیط رهتػاد ًطٞر ریٗ ٠ُٛٞٚسهتهؼه كسهاد
رست  ٝریسي سزٗایهُ ٠هذرری رر تهاال تهزد ٟرسهت
ٗیتٞر ٙت ٠ػٞرٗٔی ٘١چ ٙٞتیرٛاثاطی ٗآهی رههتهػهاد
دستٞری سیستٖ ؿیزرهاتتی ٗ ٝت٘زًش تهاٛهٌهی ٝخهٞد
ٜٗاتغ ػظیٖ ٛلتی  ٝدرآٗ ١ای سهزضهار رٛهحهػهار در
تسیاری رس غٜایغ دٓٝتی تٞد ٙرهتػاد  ٝتهٞرًٝهزرسهی
ػزیض  ٝطٞیْ  ...ٝرضارً ٟزد.
٘١چٜی ٚتٞرًٝزرسی حاًٖ تز دستِا١ٟهای هاهایهی ٝ
سزػت پایی ٚتزخٞرد تا ٗتألا ٝ ٙرس طزف دیِز ػه ٕ
هاطؼیت السٕ تزری ٗثارس ٟتا كسهاد تهٛ ٠هٞػهی ُهٞیها
ٗػٛٞیتی ٛاٗزئی تزری ٗتألا ٙخزرئٖ رهتػادی ٗ ٝهآهی
ٗٔحٞظ ًزدٞٗ ٠ً ٟخة ٢ٛادی ٠ٜض  ٙكساد پهایه٘هآهی
حوٞم ٗآٌا ٠ٛرس تی ٚركت ٚت٘ایْ ٝرٝد ًارآكزیهٜهاٝ ٙ
خزٝج غٜؼتِزر ٙرس كؼآیت ١ای رهتهػهادی ً ٝها١هص
رٜٗیت سزٗایُ٠ذرری ض  ٟرست.
ردرٗ ٠چٜیٝ ٚضؼیتی تیضي ت٢ٜا ػای ی آٛ ٙاتسهاٗهاٛهی
١ز چ ٠تیطتز  ٝخزٝج سزٗای ٝ ٠سزٗایُ٠ذررر ٙرس ًطٞر
خٞر ١تٞد.
رٓثت ٠تای ٗتذًز ض ً ٠تسیاری رس ركزردی ًه ٠در ریهٚ
ٗحیط كاس  ٝؿیزضلاف رس طزیهن ٛهاٗطهزٝع غهاحهة
بزٝت ٗی ض ٛٞت٘ایْ ت ٠خزٝج سهزٗهایه١ ٠ها پهس رس
پٓٞطٞیی درر ٠ً ٛریٗ ٚسآ ٖ١ ٠در خ٢ت كزرر سزٗهایه٠
ػْ٘ ٗیً. ٜ
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ت ٠ػٜٞر ٙآخزی ٚدرری ٠رس ٗهاتهزیهس سهزٗهایهُ ٠هذرری
ٗی تٞر ٙت ٠ریسي سٞر ٛطثیؼی رضار ٟدرضت .سٞرٝ ٛ
تالیای طثیؼی رس خه٘ٔه ٠سٗهیهٓ ٚهزس ٟخطهٌهسهآهی
ریشُزد١ا تٞكا ٙسیْ  ٝكزٛٝطست سٗیٗ ٖ١ ٚیتهٞرٛه
ریسي سزٗایُ ٠ذرری در یي ٜٗطو ٠رر ركشریص دٝ ١
ٗٞخة ًا١ص ٗیْ  ٝرؿثت ت ٠سزٗایُ٠ذرری در چٜیهٚ
ٗحیطی ضٞد.

