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خبر اقتصادی
وزیر ارتباطات:

برای ورود به بازار رمزارزها،
ریسکها را شناساییکنید

توسعه ایرانی-
وزیــر ارتباطــات در
پســتی تلگرامــی از
سرمایهگذاران در بازار
رمزارزهاخواستتاقبل
از ورود به این بازار مطالعه داشــته و ریســکها را
شناســایی کنند .محمد جــواد آذری جهرمی در
پستی در تلگرام خود با انتشــار فیلمی از سخرانی
خود در یک مراسم نوشــت :قبال به عرض رسونده
بودم که بزودی بالکچین فراگیر میشه و رمزارزها
هم جایگاه خودشــون رو در بازار پیــدا میکنند و
مخالفت با تکنولوژی نتیجهای جز شکست نداره.
نمیدونماالنکهتبخریدوفروشرمزارزباالگرفته،
چرا اقتصادیها درباره ریسکهای این بازار با مردم
صحبت نمیکنند(.شاید هم صحبت کردند و من
نشنیدم) نمیگم رمزارز بخرید یا نخرید ،هرکسی
دربارهداراییخودشصاحبتدبیروتصمیمه،اماباید
بگم برای ورود سرمایهتون در این بازار مطالعه کنید
وریسکهاروشناساییکنید.تجربهافتوخیزارزش
رمزارزهاروپیگیریکنیدوبهقواعدوقوانینحقوقی
این بازار هم توجه کنید .پ.ن :ایــن ویدئو مربوط
به صحبتهای حدود دو و نیم ســال قبل بنده در
همایشیبهدعوتبانکمرکزیاست.بهنظرمیرسد
انتشاراینفیلمودرپیآننوشتنبخشیازسخنان
عنوانشدهدرتلگراموزیرارتباطاتبهدلیلافزایش
توجهمردمبهبازاررمزارزهادرماههایاخیرباشد.

نامهنگاری رئیس سازمان بورس
با همتی

مهــر -رئیــس
ســازمان بــورس در
نامهای بــه رئیس کل
بانک مرکــزی ،وجود
نر خهــای متعــدد
برای یک ارز در تســعیر را منجر به تضییع حقوق
ســهامداران حقیقی و حقوقی دانســت و اصالح
صورتهــای مالی از این بابت را خواســتار شــد.
محمدعلی دهقان دهنوی ،با انتقاد نسبت به عدم
شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورتهای مالی
بانکها و مؤسســات اعتباری ،اعالم کــرد :از نظر
این ســازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و
منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای
شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق
با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اســامی ایران
این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی
بازارگردیدهاستوچنینامریازهیچمرجعیقابل
پذیرشنیست.

اعزام رایزنان بازرگانیبه پنجکشور
هدف صادراتی

توسعه ایرانی -
رئیس سازمان توسعه
تجارت ایران گفت :در
حال حاضر امور مربوط
بهاعزامرایزنانبازرگانی
کشــورهای چین ،ارمنســتان ،عمان ،جمهوری
آذربایجان و روسیه انجام شده است .حمید زادبوم
گفت :در حال حاضر امور مربــوط به اعزام رایزنان
بازرگانی کشــورهای چین ،ارمنســتان ،عمان،
جمهوری آذربایجان و روسیه انجام شده و به زودی
افراد منتخب به کشورهای مربوطه اعزام میشوند.
برنامه اعزام رایزن بازرگانی به کشــورهای ترکیه،
پاکستان و هند در دستور کار قرار دارد .وی در مورد
فرآیندانتخابواعزامرایزنانبازرگانیبهکشورهای
هدف صادراتی تصریح کرد :افراد منتخب مطابق
دستورالعمل مربوطه مراحل گزینشی مختلفی را
طیخواهندکردوآزمونومصاحبهزبانانگلیسی،
آزمونتخصصیومصاحبهاولیهدرسازمانتوسعه
تجارتبرگزارمیشود.

تعداد خانههایخالی ایران
۱۰برابر انگلیس است

ایسنا-معاونوزیرراهوشهرسازیبابیاناینکه
سرمایههای هنگفتی از کشور در  ۲.۵میلیون واحد
خالیازسکنهحبسشدهاست،گفت:ایران ۱۰برابر
کشور انگلیس خانه خالی دارد .محمود محمودزاده
گفت :عدد هنگفتی از ســرمایههای کشور در ۲.۵
میلیونواحدمسکونیخالیحبسشدهاست.تعداد
قابلتوجهی زمین مسکونی هم بدون استفاده رها
شده است .این در حالی اســت که برای ساخت هر
واحدمسکونی،سرمایههایکشورمصرفمیشود.از
طرفدیگریکخانهتابخواهدقابلسکونتباشدبرای
زیرساختهایآنازجملهخطوطانتقالآب،برق،گاز،
مدرسه ،بیمارستان ،راه ،سد و غیره هزینه میشود.
بنابرایننبایدبگذاریمکهواحدهاخالیبماند.

چرتکه 3

جهش قیمت جوجه یک روزه تا  ۱۷هزار تومان؛

زنجیره بازتولید بحران در بازار مرغ فعال است

مریم شکرانی

جوجهیکروزهکهپارسالفروردین،
هزار و ۳۵۰هزار تومان قیمت داشــت؛
حاال به  ۱۷هزار تومان هم رسیده است.
اتفاقی که مرغداران را نگران سرکشی
دوبارهقیمتمرغکردهاست.
کاظم خــاوازی ،وزیر کشــاورزی
چند روز پیش بــه مجلس گفته بود که
جوجه یــک روزه قاچاق میشــود اما
برخیمرغداراناینادعایوزیرراآدرس
اشتباهیمیدانندومیگویندکهکمبود
جوجه یکروزه در بــازار دالیل دیگری
دارد.
دخالتدولتبازارمرغ
رابههمریخت
دولت بازار مرغ را به هم ریخته است.
این موضوعی است که پدرام سلطانی،
نایبرئیس ســابق اتاق بازرگانی ایران
اخیرادریکنشستکالبهاوسمطرح
کرد و گفت مساله مرغ یک مصداق بارز
از نتایج دخالت دولت در اقتصاد است .او
گفتایرانیکیاز 10تولیدکنندهبزرگ
مرغدرجهاناست،اماحاالدخالتهای

دولت موجب شده که واردکننده مرغ
شویموصفهایطوالنیبرایخریدمرغ
آنهمبهقیمتگزافشکلبگیردوازآن
سمت تولیدکننده متضرر شده است و
مصرفکنندهناراضیاست.
دولت حاال نه تنها در واردات و توزیع
خوراکونهادههایمرغدخالتمیکند،
کهباقیمتگذاریدستوریودخالتدر
شیوه توزیع مرغ در بازار شرایط را روز به
روزبدترکردهاست.
دخالت دولت در بازار مرغ از اعمال
انواعممنوعیتهامانندممنوعیتخروج
مرغ ،ممنوعیت قطعهبندی و یا فروش
مرغ ســبز گرفته تا تشــکیل قرارگاه
ساماندهی مرغ همه و همه باعث شده
اســت که توجیه اقتصادی تولید برای
بســیاری از مرغداریهای کوچک از
بین برود و آنهــا از جوجهریزی و تولید
مرغ خودداری کنند .حاال در حالی که
مرغداران معتقدند باید ماهانه  ۱۰۰تا
 ۱۱۰میلیون قطعه جوجهریزی شود،
رضایی معاون امور دام وزارت کشاورزی
در یک نشست قرارگاه ساماندهی مرغ
گفته است که از سه ماه گذشته تاکنون

 ۱۲۵میلیون قطعه جوجهریزی شده
است و به این ترتیب میزان جوجهریزی
حتیازنصفنیازماهانهکمتراست.بااین
حال دولت قیمت دســتوری برای بازار
تعیین کرده اســت و مصرفکنندگان
میگویندکهمرغبانرخدستوریکمیاب
استوبیشتربانرخآزادفروختهمیشود.
چندنرخیشدنقیمتمرغدرشرایطی
رخمیدهدکهحاالمرغدارانباگرفتاری
تازهای مواجه شــدهاند .آنها میگویند
که قیمت جوجه یک روزه ســر به فلک
کشیدهاستوبهایآننسبتبهپارسال
حدود ۱۶برابرشدهاست.
نگرانیهابرایسرکشیدوبارهقیمت
مرغ در حالی باال گرفته اســت که این
بار عالوه بر مشــکالت و نارساییهایی
که برای تامین خوراک دام وجود دارد،
مرغداران با گرفتاری تامین جوجه یک
روزه مواجه شــدهاند .هر قطعه جوجه
یک روزه که پارسال فروردین فقط یک
هزار و  ۳۵۰تومان قیمت داشت حاال تا
 ۱۷هزار تومان صعود کرده است و این
نگرانی را برای جهش دوباره قیمت مرغ
باالبردهاست.

چراقیمتجوجهیکروزه
ترمزبرید؟
در همین زمینه رئیس اتحادیه مرغ
تخمگذار اســتان تهران با بیان اینکه
بیبرنامگیوزارتجهادمنجربهکاهش
تولید جوجه یکروزه تخمگذار شــده
است ،قاچاق جوجه یکروزه از کشور را
رد کرد .ناصر نبیپور به مهرگفت :تولید
جوجه یک روزه به نصف نیاز مرغداران
رسیده اســت و کاهش تولید منجر به
افزایش شــدید قیمت شــده است به
طوری که کاهش تولید جوجه یکروزه
موجب شــده که قیمت هر یک جوجه
تخمگذار به  ۱۵تا  ۱۷هزار تومان برسد
هرچند که عرضهکنندگان ،جوجه را ۸
هزار تومان فاکتور میکنند و بین  ۱۵تا
 ۱۷هزارتومانبهمرغدارانمیفروشند.
این فعال بخش خصوصــی درباره
اینکه وقتی قیمت تخم مــرغ باال بود،
مرغداران را جریمه میلیاردی کردند،
گفت :ولی االن که قیمت تخم مرغ افت
کرده و تولیدکننــدگان در حال زیان
هستندکسیاهمیتنمیدهد.
او درباره اینکه دولت برای صادرات

تخم مرغ نیز آنچنان شرایط سختی در
ال امکانپذیر
نظر گرفته که صادرات عم ً
نیست ،افزود :بر اساس شرایط جدید،
صادرکننــده تخم مــرغ باید خودش
مرغدار باشــد و کارت بازرگانی داشته
باشــد؛ مبلغ  ۲میلیارد و  ۸۰۰میلیون
تومان هم ضمانت بانکــی بگیرد و در
صورتی که قیمت در بازار داخل افزایش
یابد،باید ۲برابرمیزانصادراترادربازار
داخل عرضه کنــد؛ ضمن اینکه قیمت
هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری هم
اکنون  ۱۲هزار تومــان (دو هزار تومان
زیر نرخ مصوب) و در بازارهای صادراتی
 ۱۷تا ۱۸هزار تومان است بنابراین برای
مرغدارصرفندارداینهمهخرجکندتا
حدود ۵هزارتوماندرهرکیلوگرمتخم
مرغسودکند.اینفعالبخشخصوصی
درپاسخبهاینکهمباحثیمبنیبرقاچاق
جوجه یکروزه گوشتی مطرح شده آیا
دربارهجوجه تخمگذارنیزشاهدچنین
اتفاقی هستیم ،گفت :این موضوعات را
برای سرگرمی مردم مطرح میکنند و
منبعیدمیدانمکهچنیناتفاقیدرباره
جوجهگوشتیهمافتادهباشد،جوجهرا
نمیتوانبااسبوقاطروتوسطکولبرها
قاچاق کرد .از طریق دیگر هم بخواهند
قاچاق کنند ،به راحتــی قابل ردیابی و
کنترلاست.
قاچاقجوجهیکروزه
امکانندارد
برخــی مرغداران هم به «توســعه
ایرانی» میگویند که قاچاق جوجه یک
روزهامکانپذیرنیستوجوجهیکروزه
نیاز به خوراک زیادی دارد و حمل و نقل
آن به صورت قاچاق بسیار دشوار است و
تلفاتباالمیدهدبنابرایناینمسالهنه
از نظر عملیاتی ممکن است و نه صرفه
اقتصادیدارد.
این در حالی است که کاظم خاوازی
در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی
مجلس و در جمع خبرنــگاران گفته
بود که تولید تخم مرغ در کشور با مازاد
مواجه شده است و در حال حاضر قیمت
اینمحصولدرمرغداریهاکمترازنرخ
مصوب اســت و تولیدکنندگان در این
خصوصدچارضرروزیانشدهاندوقطعاً

مرغدارانمعتقدندکه
ریشهکمبودجوجهیک
روزه را باید در آزاد کردن
صادرات تخم مرغ نطفهدار
دربهمنسالگذشته
دانست و اینکه دخالتهای
بیحد و حصر دولت در
بازار مرغ موجب شده
است که تعداد زیادی از
تولیدکنندگانجوجه
یک روزه از تولید جوجه
رویگردان شوند
در هفته آینده برای میزان مازاد تولید
تخممرغمجوزصادراتدادهمیشود.
او تاکید کرده است :اولویت صادرات
با واحدهایی اســت که هنگام کمبود
تخممرغبهدولتکمکومیزانزیادیاز
تخممرغهایتولیدیراواردبازارکردهاند
تااینکمبودجبرانشود.
وزیر کشاورزی همچنین گفته بود
که بازار کمبود مرغ نــدارد ،اما اخباری
داریم که جوجه یک روزه متاســفانه از
کشورقاچاقمیشود!
البته برخی مرغداران هم معتقدند
که ریشه کمبود جوجه یک روزه را باید
درآزادکردنصادراتتخممرغنطفهدار
در بهمن سال گذشــته دانست و اینکه
دخالتهایبیحدوحصردولتدربازار
مرغموجبشدهاستکهتعدادزیادیاز
تولیدکنندگان جوجه یک روزه از تولید
جوجهرویگردانشدهاند.
آنها با یادآوری کشــتار جوجههای
یک روزه در ابتدای سال  ۹۹میگویند
که بیبرنامگی تولیــد و ناتوانی وزارت
کشاورزی پارسال موجب تولید جوجه
مازاد و زیان به تولیدکنندگان شــد و
امســال کاهش تولید جوجه یک روزه
گریبان مرغداران را گرفته است .با این
حال دولت نه تنهــا دخالتهای خود را
در بازار کاهش نمیدهــد که روز به روز
بر حجم دخالتهای خــود در تمامی
زنجیرههای تولیــد و توزیع مرغ اضافه
میکند.

خبر ویژه

زیرساخت ابری ایرانسل بهصورتتجاریبه بهرهبرداری رسید

خدمت زیرساخت ابری ایرانسل ،بهصورت
تجاری بــه بهرهبــرداری رســید و در اختیار
کسبوکارهاقرارگرفت.
به گــزارش ایلنا ،زیرســاخت ابــری یک
خدمت جامع اســت که با ارائۀ امکان ســاخت
دیتاســنتر مجازی به کســبوکارها ،ضرورت
ســرمایهگذاریهای گزاف روی دیتاسنترهای
فیزیکی را برطــرف میکند .با اســتفاده از این
خدمات،کاربرانمیتوانندطیمدتزمانبسیار
کوتاه و بدون پیچیدگی ،دیتاسنتر مجازی خود
را بسازند و ماشینهای مجازی مورد نظر خود را
بهصورتهمزمان،مدیریتوشخصیسازیکنند.
ایرانسل،اولینوبزرگتریناپراتوردیجیتالایران،
با ارائۀ خدمات «زیرساخت به عنوان سرویس یا
»)IaaS (Infrastructure as a Service
با استفاده از زیرساخت عظیم فنی خود ،از جمله
مرکز دادۀ بزرگ ایرانسل در غرب تهران (مرکز
دادۀ اقماری شماره یک شــبکه ملی اطالعات)
که اردیبهشــت  ۱۳۹۹توسط رئیسجمهوری
افتتاحشد،اینامکانرابهکسبوکارهادادهاست

تا با صرف کمترین هزینه ،از خدمات پردازشی و
ذخیرهسازیامنوپایدار،بهرهمندشوند.
همچنین این امــکان در اختیــار کاربران
زیرساخت ابری ایرانسل قرار گرفته است تا تنها
به میزان استفاده از منابع پردازشی ،هزینۀ آن را
پرداخت کنند .پرداخت هزینه بر مبنای میزان
استفاده و بهصورت شــفاف ،به کاربران امکان
میدهد تا تنها به ازای مصرف منابع برحســب
ساعت ،هزینه را از طریق اعتبار موجود در کیف
پولمجازیخودپرداختکنند.
زیرساخت ابری ایرانسل ،مجموعهای جامع
و یکپارچه اســت که تمام نیازهای یک کسب و
کار به دیتاسنتر ابری را پوشش میدهد .توزیع
ماشینهایمجازیکاربردرمنابعسختافزاری
مختلفباعثشدهاستکهاینسرویسپایداری
و مقیاس پذیری باالیی داشــته باشد .مدیریت
الخودکار
فرآیندهادراینسرویسبهصورتکام ً
و برنامهریزی شده انجام میشود .این سرویس
زیرساختی منعطف و مقیاسپذیر است؛ یعنی
کاربرمیتوانددرلحظهوبهصورتخودکارمنابع

تخصیصیافته به ماشــینهای مجازی خود را
تغییر دهد .کاربران میتوانند به کمک ســامانه
کاربرپســند خدمات ابری ،منابع پردازشــی و
الیکپارچه
افزونههایمربوطبهآنرابهصورتکام ً
ومستقلمدیریتکنند.دراینسرویس،امنیت
و الزامات مربوط به آن ساختاری الیهای دارد؛ به
طوری که هر الیه از سایر الیهها تفکیک شده و
دارای محرمانگی مستقل است .زیرساخت ابری
ایرانســل به صرفهجویی و کاهش هزینههایی
مانند راهاندازی دیتاســنتر ،تأمین ،نگهداری و
بهروزرسانیتجهیزاتشاملسختافزارونرمافزار
کمکمیکند.
از جمله قابلیتها و امکانات زیرساخت ابری
ایرانســل میتوان به امکان تهیه ســرور ابری،
نسخهپشتیبان()backupدرلحظهوبهصورت
زمانبندی شــده ،ایجاد و راهاندازی ماشینهای

مجازی یکســان تنها با چند کلیک (Cluster
 ،)Deploymentایجاد ،اتصال و جداســازی
دیســکهای خارجی مجازی به ماشــینها،
ذخیرهســازی ابــری (،)Object Storage
ایجاد و استفاده از APIبرای دسترسی به فضای
ذخیرهسازی ابری و اشتراک فایل ،افزونهDNS
برای هدایــت رکوردهای DNSبه ســرورها و
ســرویسها و اجرای تنظیمات مربوطه تنها با
چند کلیک ،بدون نیاز به پیکربندی و تنظیمات
پیچیده ،ایجاد و مدیریــت فایروال اختصاصی و
پروفایلهایامنیتیبرایکنترلترافیکورودی
و خروجی ماشــینهای مجــازی و نیز نصب و
راهاندازی اپلیکیشنها و پکیجهایمتداول تنها
باچندکلیکاشارهکرد.
همچنین از جمله مزایای استفاده از خدمات
ابری ایرانسل ،میتوان پیادهسازی این خدمات

بر بستر مورد اســتفاده خود ایرانسل (مترادف
با اســتانداردهای باالی اپراتــور تلفنهمراه)،
ارائــۀ توافقنامۀ ســطح خدمــات (،)SLA
استانداردهای ساخت و نگهداری باال ،پایداری
دیتاسنتر(نگهداریدیتادرچندنقطۀجغرافیایی،
سرویسهایتوزیعشدهو Uptimeباال)،امکان
فعال کردن عملکرد کنتــرل خطا (Disaster
)Recoveryبرایبازگردانیاطالعاتبهصورت
خودکار ،یکپارچگی با دیگر خدمات دریافتی از
ایرانسلونیزدسترسیبهتمامخدماتارائهشده
در دیتاسنتر ابری از طریق داشبورد یکپارچه را
عنوانکرد.
عالقهمندان به دریافت اطالعات بیشــتر
در این زمینه ،میتوانند به وبسایت خدمات
ابری ایرانسل به نشانی cloud.irancell.ir
مراجعه کنند.

آگهیفراخوانشرکتفوالدمبارکهاصفهان

مناقصات و مزایدات :جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر
به نشــانی www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خرید
و تامینکنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب
مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمينكنندگان ()SRM

اقدام نمائيد.
ســایر فراخوانها :جهت کســب اطالعات بیشــتر به نشانی
 www.msc.irبخــش اطالعیههــا ،فراخــوان مربوطه مراجعه
بفرمایید.
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