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 !هاارزرمزماجرای                   روز حرف▼

پرداخت بانک  یهامعاون اداره نظام «کتاییمحمدرضا مان»

مبارزه با  یعال یبر اساس قانون شورا»: گویدمی یمرکز

مبادله رمز  ،1۹دولت در سال  ئتیشویی و مصوبه هپول

 نیا یهاها در کشور ممنوع است و مردم بدانند خطرارز

 نهیدر زم یاریبس یهااست و پرونده ادیز اریها بسارزرمز

پول  فیپول و مسدود شدن ک فیسرقت از ک ،یبردارکاله

 کیموضوع رمزارزها  ازآنجاکه .«شده است لیها تشکارزرمز

 ایدر دن یتیو حاکم یپشتوانه دولت چیاست و ه یجهان دهیپد

حدود  هاتر از همه اینمهم ها وجود ندارد.ارزرمز یبرا

 یجهان نیکو تیدرصد از کل قدرت پردازش شبکه ب مینوسه

 انیحوزه ب نیدر ای جا دارد نکات ،گیرددر کشور صورت می

 ها کاسته شود.گردد تا از سردرگمی

وجود دارد که  ایهزار رمز ارز در دن شش -9 نکات تحليلي:

معموالً در  .است نیکو تیب اریبازار در اخت نیدرصد سهم ا 01

درصد در روز وجود  01تا  91 در حد ییا نوسانات باالهارزرمز

خواهد  یادیز یمتحمل ضررها افراد نابلد را و این نوسانات دارد

 اتفاق افتاده است. 0190اتفاق در چند مرحله از سال  نیا کرد.

بودن مبادالت  غیرمجاز در خصوصوزیران هیئت نکهیبا ا -0

 یکه رسم یشد کسانانجام داده و قرار  یها اصالحاتارزرمز

از آن استفاده واردات  یبتوانند برا ،کنندیارز استخراج مرمز

 ریاما در س ست،یمجاز ن در داخلها ارزکنند و مبادله رمز

، مجلس یاقتصاد ونیسیکم سیگفته رئ بنا به یینها بیتصو

هم در دستور کار قرار  ازدهمیها در مجلس ارزموضوع رمز

بستر شفاف و  ها بادارد دستگاه میمجلس تصم .گرفته است

 قرار دهند. یاقتصاد مل اریها را در اختارزرمز ،مند کردنضابطه

 نیبر اهرچند برخی کارشناسان اقتصادی  :یراهبرد نکته

رفع  یارزها برازرم ،یجنگ سخت اقتصاد طیدر شراکه ند رباو

 توانندیمکشور  یبرا یارزآورو  یمیتحر یهاتیمحدود

 دایحوزه ورود پ نیکه در ا یمردم، باشند یخوب کارکمک

 ریدقت و مراقبت الزم را داشته باشند تا مثل سا دیبا کنندیم

در چند سال گذشته  یکارشناسریغ یورودهاکه با  ییهاحوزه

چون هنوز  ؛فتندین یدیدر دام جد مجدداً ،اندشدهمتضرر 

 ورها،کش یبودن آن در نزد بانک مرکز یرقانونیغعالوه بر 

نبودن جوانب  ، عرضه گسترده و روشننهاد ناظروجود قدان ف

در  گذارانهیسرمابرای  ینیتبعات سنگ تواندیم ،موضوع نیا

 یاسالم یجا دارد مجلس شورا، حالنیباا داشته باشد. یپ

 دینما یینها ترعیسررا هر چه  یو مطالعات کارشناس قاتیتحق

 یاز سردرگم اندکرده دایحوزه ورود پ نیکه در ا ییهاآنتا 

 (یقاسم ی: علسندهی. )نوندیایدرب

 

 

 چندان اميدبخش!ای نهمصوبه                              روز گزارش▼

 حهیال اتئیجز یبررس انیاسفندماه در جر 99 یدر جلسه علن یاسالم یمجلس شورا ندگانینما

 9۰11سال  یکه از ابتداهر فرزند  یدولت را مکلف کردند به ازا ،یانهیبودجه در بخش هز

گذاری قابل معامله در بورس های سرمایهصندوقسهام در  تومان میلیونیکشود، متولد می

های دارای فرزند همچنین وکالی ملت در مجلس مصوب کردند که برای خانوادهاختصاص دهد. 

لق گیرد! میلیون تومان وام خرید مسکن تع 01که مسکن ندارند،  9۰11و  11های سوم در سال

 رشدنی، بارها نسبت به پیاقتدار مل شیدر افزا تیبر نقش جمع دیبا تأک یمقام معظم رهبر

 91که در  تیجمع یهای کلاند. در بند دوم سیاسترو هشدار داده شیهای پدر سال تیجمع

 لیتشک جیوو تر لیله ابالغ شده، به رفع موانع ازدواج، تسهتوسط معظم 9919ماه اردیبهشت

آنان در  یهای جوان و توانمندسازاز زوج تیفرزند، کاهش سن ازدواج و حما شیواده و افزاخان

 صالح و کارآمد اشاره شده است. ینسل تیو ترب یهای زندگهزینه نیتأم

های قدرت هر ترین مؤلفهاز اصلی ، بخصوص جمعیت جوانتیجمع -9 :تحليلي هایگزاره

ای است که اندازهبه یمل تدارآن در اق ریر است و تأثهر کشو یثروت واقع یریکشور و به تعب

ثروت و قدرت  دیدر تول انهفناورعلمی و های پیشرفت رینظ ینقش عوامل شیبا افزا یحت

ترین از مهم یکی دیرا با تیبحران کاهش جمع -0آن کاسته نشده است.  تیکشورها، از اهم

 ی، اجتماعیرشد اقتصاد یریزی جامع براکشور قلمداد کرد که ضرورت برنامه ندهیهای آچالش

 جابیبحران ا نیمقابله با ا یو در راستا یتیهای جمعکشور را متناسب با سیاست یو فرهنگ

رغم های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و علیحال از زمان ابالغ سیاستبااینکند. می

وضوع جمعیت، متناسب با این ی حاکمیتی به مهادستگاهتأکید چندباره معظم له بر توجه 

مدت مدت و کوتاههای میانهای باالدستی، اقدام اساسی برای افزایش جمعیت در برنامهسیاست

های کلی سال از ابالغ سیاست 0بعد از گذشت نزدیک به  کهیطوربهانجام نگرفته است 

گذشته رسیده های جمعیت، میانگین تولد نوزادان در کشور به کمترین میزان خود طی دهه

که مشوقی برای افزایش جای آنرسد مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی نیز بهاست. به نظر می

 جمعیت باشد، بیشتر اقدامی مقطعی با تأثیری گذاری ناچیز خواهد بود.

انتظار  ی، از مجلس انقالبیاقتدار مل شیدر افزا تیبدیل جمعبا توجه به نقش بی نکته پاياني:

اندازه زمان که این مدت، به -ساله جای اکتفا به چند بند و تبصره در قانون بودجه یکرود بهمی

 مدت و بلندمدت حمایتی،تدوین و تصویب قوانین میانبا  -موردنیاز برای تولد یک فرزند است

را در آینده  جمعیتی های وقوع بحرانکشور، زمینه یتیهای کالن جمعمتناسب با سیاست

 ریپ یکشور یهای آتدر سال ،ابدیادامه  صورتنیکشور بد یتیرشد جمعکاهش ر . اگمرتفع کند

 )نویسنده: صادق احمدی( .داشت میو ازکارافتاده خواه

 از سهامداران خرد تيحما یسازمان بورس برا ديطرح جد            ویژه خبر ▼

 91ها آن یپورتفو که تا امروز ارزش یسهامداران د،یطرح جد بر اساس»: خبر داد بورس سرئی

سهام خود  یپورتفو یبر رو توانندیاند، مکمتر است و امسال وارد بورس شده ایتومان  ونیلیم

 خ،یتار نای تا کنند. افتیدر 9۰19 بهشتیاز صندوق توسعه تا ارد یضمانت حداقل بازده ینوع

التفاوت به مابهباشد،  زانیم نیکمتر از ا یو چنانچه بازده شودیم نیتضم یدرصد 01 یبازده

امروز  یندادن پورتفو رییتغ یمبلغ جبران نیپرداخت ا ی. شرط الزم براشودیسهامدار پرداخت م

اما بخش  ،کنند یداریخر دیسهام جد توانندیاست. البته افراد م دیسررس خیتار دار تاسهام

 .«شودینم تیحما نیمشمول ا دیجد

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 خواهد بود رانيبه ا «يشرط یشارهاف» یمبنا FATF رفتنيمجلس: پذ

به »: ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتنددر نامهمجلس  ندهینما 011از  شیب

 یهاخارج از قالب ران،یا یمال یهاتیاز فعال یاظالمانه، بخش عمده یهامیوضع تحر لیدل

هدفمند  یهامیتحر یحطرا یبرا کا،یآمر یدارخزانه ،یطیشرا نیگیرد و در چنمرسوم صورت می

و پالرمو  CFT یهاونیبه کنوانس وستنپی دارد. یبه اطالعات اقتصاد ازین ران،یا هیزن علو نقطه

 ای کنندهمیتحر یهارا به طرف یکه اطالعات اقتصاد کندیمتعهد م یما را به لحاظ حقوق

 منظر از واهد بود.خ رانیبه ا «یشرط یفشارها» یمبنا هانیو ا میکن میآنان تقد یهاواسطه

در معاهده و  تیمنزله عضو، به«الحاق مشروط»ولو به اسم  بیهر نوع تصو الملل،نبی حقوق

این روزها  .«دارد یمصرف داخل« هامیعدم اجرا تا لغو تحر»االجرا بودن آن است. شرط الزم

را  FATFکه صحت بررسی اعضا برای پذیرش مشروط  دیآیمخبرهایی از داخل مجمع بیرون 

توان شرط برداشته می» :دیگویماست که  این افراد ازجمله ،سید مرتضی نبوی. کندیمتأیید 

 .«ها را برای اقدام به پیوستن ایران قرار دهیمشدن تحریم

 هاميتحردر دوره  ينماد بالندگ ز؛يتبر یتراکتورساز

شده سد به روی کشور غذا و دارو هم  ریکه مس میتحر طیدر شرا زیتبر یتراکتورساز کارخانه

 001ساالنه  . این مجموعه صنعتیکشور جهان تراکتور و قطعات بفروشد ۰1، توانسته به است

کند. می دیتراکتور را در داخل تول یدرصد قطعات اصل 911داشته و  یتومان ارزآور اردیلیم

 یتراکتورساز کارخانه داتیبر تول میتحر ایآ»سؤال که  نیادر پاسخ به  تراکتورسازی رعاملیمد

 یمیابراه«. کرد شتریما را ب داتیکامالً اثر گذاشت و تول ،بله»دهد: پاسخ می« تأثیر گذاشت؟

 یرانیمهندسان ا م،یدیشن ییکنندگان اروپاکه جواب سرباال از تأمین یزمان»کند: اضافه می

بدهند.  را در داخل انجام دیکه هر طور شده تول دندخود را گرفتند و عزم جزم کر میتصم

تعهد  د،یکن زیگفتند، پول به حساب ما وار هیو آلمان و ترک ایتالیا رینظ ییاروپا یکشورها

امکان بازگشت پول هم  دیشا میبه خاطر تحر م،یقطعه به شما بده گریدهیم تا چند سال دنمی

افزارهایی که نرم یکردند و رو یرا طراح ییهالبازآن مهندسان ما خودشان قانباشد. پس

 د،یرس یجایرا ارائه کردند. کار به یموفق اریبس یهاخودشان نوشته بودند کارکردند و مدل

ها های سرباال به ما گفته بودند، به التماس افتادند که به آنحرف یکه زمان ییورهاکش نیهم

 یو حت یگرختهیر ،یموتورساز یهاشامل کارخانه زیتبر ی. تراکتورساز«میقطعه بفروش

 یندگینما ییقایآفر یو کردستان دو کارخانه مونتاژ و در کشورها هیاست. در اروم یخودروساز

. کنندرا مونتاژ میها تراکتور و آن فرستدهای کامل قطعاتی میبسته هاکشور یدارد. به برخ

کارخانه  کیو ونزوئال و  نیالت یکایکارخانه تراکتور در آمر 0 تراکتورسازی تبریز ،هاعالوه بر این

 است. طرف ایرانیها با آن تیریکه مد دارد کستانیتاج در

 مشکالتي که با از دست دادن يک نويسنده حادث شد

 یبه برخ زیطنزآم ینگاه یانپای قسمت دو قصه» :خبر داد مایمعاونت س یروابط عموم ریمد

و  یتوجهیمختلف درنهایت مشخص شد ب یهابررسی از پس کرونا دارد. یمسائل و حواش

مقدم در جلسه با  آقای قسمت شده است. نیاز آخر ییهاموجب اشکاالت بخش ییهایتدقکم

شده در کار نبود، اما ریزیبرنامه یتیاذعان داشتند سوءن یحاتیتوض انیرئیس صداوسیما با ب

 فصل شد موظف سازنده گروه سواری کردند.آن موج یبا اهداف سوء خود رو گانهیب یهارسانه

گفتنی است، سریال  .«و مورد انتظار مخاطبان به سرانجام برساند ستهیشا یبندانپای با را ششم

های پرطرفدار صداوسیما طی یک دهه اخیر بوده است که توانسته بود پایتخت ازجمله سریال

باز کند. این سریال ها خانوادهایرانی، جای پای محکمی در میان  -با ارائه سبک زندگی اسالمی

خود، در فصل ششم با حواشی زیادی  متعهدنویسنده خشایار الوند، ادن به دلیل از دست د

جای رفت و به سؤال مواجه شد. در فصل ششم، پایبندی به خانواده، مذهب و اصول اخالقی زیر

های شخصی و چند هویتی طلبیهای فردگرایی برگرفته از فرهنگ غربی، منفعتآن ویژگی

 درجه تغییر داد. 9۹1مقایسه با فصل پنجم،  بودن ترویج شد و جهت این فصل را در

 اخبار کوتاه

 هیاتحاد سرئی /مسکن متيمجلس بر کاهش ق یهاتأثير طرح ◄

مجلس ازجمله ساخت  یهاطرح»: گفت مشاوران امالک

صد  یخال یهااز خانه اتیو اخذ مال یواحد مسکون ونیلیمکی

ا نشان خود ر کینزد ندهیاثر داشته و در آ متیدرصد در کاهش ق

دار شدن افراد جامعه را خانه نهزمی است موظف دولت خواهد داد.

 نیکه ا ساختیخانه م 111و  ونیلیمکی یسال دیکند. با جادیا

شغل وابسته  9۹۰رخ نداده است.  ریاخ یهااتفاق حداقل در سال

 دیبه مسکن است. دولت اگر دنبال بهبود در اقتصاد کشور است، با

 .«را بهبود بخشدابتدا بازار مسکن 

 90دیروز )جمهوری رئیسروحاني به مکرون چي گفت؟/  ◄

جمهور فرانسه، با تأکید بر اینکه در تماس تلفنی با رئیساسفند( 

تواند شرایط ها برای حفظ و احیا برجام میاز دست رفتن فرصت

المللی انرژی همکاری ما با آژانس بین»تر کند، افزود: را سخت

. ایمگاه از برجام خارج نشدهامه دارد و ما هیچاتمی همچنان اد

تواند به هرگونه اقدام یا موضع غیرسازنده در شورای حکام می

های جدید و پیچیده شدن وضعیت جاری منجر بروز چالش

گفتنی است، به دلیل کاهش تعهدات برجامی ایران در «. شود

های غربی، آمریکا با همراهی سه کشور ادامه بدعهدی طرف

ای علیه کشورمان در اروپایی عضو برجام تالش دارند قطعنامه

 شورای حکام سازمان ملل تصویب کنند.

در مصوبات کارگروه مصاديق مجرمانه در حوزه فضای مجازی/  ◄

که به  جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانهآخرین 

دادن و یا  دسترس قرار در برگزار شد، ریاست دادستان کل کشور

رائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان به فهرست ا

ارائه هرگونه آگهی همچنین،  .مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد

هرگونه از و ای معاند و غیرمجهای ماهوارهاز طریق شبکه

های سرد در خریدوفروش، تبلیغ و تسهیل در دسترسی به سالح

 قرار گرفت.نیز جزو مصادیق مجرمانه  فضای مجازی

 قرارگاه/ سپاه در سراوان یبه خودرو يستيحمله ترور اتيجزئ ◄

 یهاعناصر گروهک»: اعالم کرد سپاه ینیزم یرونی قدس

سپاه  یمهندس یروهایاقدام ناجوانمردانه، به ن کی یط یستیترور

و  ییزداتیمحروم یپشت سراوان که در راستادر منطقه بم

در حال  ییروستا یهاجاده احداث یبه مردم برا یرسانخدمت

نفر از  کی یستیاقدام ترور نیا طی حمله کردند. ،بودند تیفعال

 نینفر مفقود شده است. ا کیمجروح و  یکارکنان مهندس

به مردم  یرساندر استمرار خدمت یخلل چیحرکات مذبوحانه ه

 .«نخواهد کرد جادیمنطقه ا نیمحروم ا

رئیس مجلس د/ کربندی نميحاج قاسم مردم را دسته ◄

اسفند( در آیین اختتامیه جشنواره رفیق  90شنبه، )سه

گفت مردم با بیان اینکه شهید سلیمانی بارها می خوشبخت ما،

همه مردم »وسفید و خاکستری تقسیم نکنید، گفت: را به سیاه

باید به مردم با هر  ،هارا باید تکریم کرده و با افتخار به همه آن

 .«دمت کنیمای خگرایش و سلیقه


