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وزیر ارتباطات:
برای ورود به بازار رمزارزها، 
ریسک ها را شناسایی کنید

ایرانی-  توسعه 
وزیــر ارتباطــات در 
پســتی تلگرامــی از 
سرمایه گذاران در بازار 
رمز ارزها خواست تا قبل 
از ورود به این بازار مطالعه داشــته و ریســک ها 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 بالک چین فراگیر میشه و رمزارزها 
هم جایگاه خودشــون رو در بازار پیــدا می کنند و 
مخالفت با تکنولوژی نتیجه ای جز شکست نداره. 
نمیدونم االن که تب خریدوفروش رمز ارز باال گرفته، 
چرا اقتصادی ها درباره ریسک های این بازار با مردم 
صحبت نمی کنند.)شاید هم صحبت کردند و من 
نشنیدم( نمی گم رمزارز بخرید یا نخرید، هرکسی 
درباره دارایی خودش صاحب تدبیر و تصمیمه، اما باید 
بگم برای ورود سرمایه تون در این بازار مطالعه کنید 
و ریسکها رو شناسایی کنید. تجربه افت و خیز ارزش 
رمزارزها رو پیگیری کنید و به قواعد و قوانین حقوقی 
این بازار هم توجه کنید. پ.ن: ایــن ویدئو مربوط 
به صحبت های حدود دو و نیم ســال قبل بنده در 
همایشی به دعوت بانک مرکزی است. به نظر می رسد 
انتشار این فیلم و در پی آن نوشتن بخشی از سخنان 
عنوان شده در تلگرام وزیر ارتباطات به دلیل افزایش 

توجه مردم به بازار رمزارزها در ماه های اخیر باشد.
    

 نامه نگاری رئیس سازمان بورس 
با همتی

مهــر- رئیــس 
ســازمان بــورس در 
نامه ای بــه رئیس کل 
بانک مرکــزی، وجود 
متعــدد  نرخ هــای 
برای یک ارز در تســعیر را منجر به تضییع حقوق 
ســهامداران حقیقی و حقوقی دانســت و اصالح 
صورت هــای مالی از این بابت را خواســتار شــد. 
محمدعلی دهقان دهنوی، با انتقاد نسبت به عدم 
شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورت های مالی 
بانک ها و مؤسســات اعتباری، اعالم کــرد: از نظر 
این ســازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و 
منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای 
شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق 
با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ایران 
این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی 
بازار گردیده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل 

پذیرش نیست.
    

اعزام رایزنان بازرگانی به پنج کشور 
هدف صادراتی

توسعه ایرانی - 
رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: در 
حال حاضر امور مربوط 
به اعزام رایزنان بازرگانی 
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 می شوند. 
برنامه اعزام رایزن بازرگانی به کشــورهای ترکیه، 
پاکستان و هند در دستور کار قرار دارد. وی در مورد 
فرآیند انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای 
هدف صادراتی تصریح کرد: افراد منتخب مطابق 
دستورالعمل مربوطه مراحل گزینشی مختلفی را 
طی خواهند کرد و آزمون و مصاحبه زبان انگلیسی، 
آزمون تخصصی و مصاحبه اولیه در سازمان توسعه 

تجارت برگزار می شود.
    

 تعداد خانه های خالی ایران
 ۱۰ برابر انگلیس است

ایسنا- معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
سرمایه های هنگفتی از کشور در ۲.۵ میلیون واحد 
خالی از سکنه حبس شده است، گفت: ایران ۱۰ برابر 
کشور انگلیس خانه خالی دارد. محمود محمودزاده 
گفت: عدد هنگفتی از ســرمایه های کشور در ۲.۵ 
میلیون واحد مسکونی خالی حبس شده است. تعداد 
قابل توجهی زمین مسکونی هم بدون استفاده رها 
شده است. این در حالی اســت که برای ساخت هر 
واحد مسکونی، سرمایه های کشور مصرف می شود. از 
طرف دیگر یک خانه تا بخواهد قابل سکونت باشد برای 
زیرساختهای آن از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، 
مدرسه، بیمارستان، راه، سد و غیره هزینه می شود. 

بنابراین نباید بگذاریم که واحدها خالی بماند. 

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

جوجه یک روزه که پارسال فروردین، 
هزار و ۳۵۰ هزار تومان قیمت داشــت؛ 
حاال به ۱۷ هزار تومان هم رسیده است. 
اتفاقی که مرغداران را نگران سرکشی 

دوباره قیمت مرغ کرده است.
کاظم خــاوازی، وزیر کشــاورزی 
چند روز پیش بــه مجلس گفته بود که 
جوجه یــک روزه قاچاق می شــود اما 
برخی مرغداران این ادعای وزیر را آدرس 
اشتباهی می دانند و می گویند که کمبود 
جوجه یکروزه در بــازار دالیل دیگری 

دارد.
 دخالت دولت بازار مرغ 

را به هم ریخت
دولت بازار مرغ را به هم ریخته است. 
این موضوعی است که پدرام سلطانی، 
نایب رئیس ســابق اتاق بازرگانی ایران 
اخیرا در یک نشست کالب هاوس مطرح 
کرد و گفت مساله مرغ یک مصداق بارز 
از نتایج دخالت دولت در اقتصاد است. او 
گفت ایران یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ 
مرغ در جهان است، اما حاال دخالت های 

دولت موجب شده که واردکننده مرغ 
شویم و صف های طوالنی برای خرید مرغ 
آن هم به قیمت گزاف شکل بگیرد و از آن 
سمت تولیدکننده متضرر شده است و 

مصرف کننده ناراضی است.
دولت حاال نه تنها در واردات و توزیع 
خوراک و نهاده های مرغ دخالت می کند، 
که با قیمت گذاری دستوری و دخالت در 
شیوه توزیع مرغ در بازار شرایط را روز به 

روز بدتر کرده است.
دخالت دولت در بازار مرغ از اعمال 
انواع ممنوعیتها مانند ممنوعیت خروج 
مرغ، ممنوعیت قطعه بندی و یا فروش 
مرغ ســبز گرفته تا تشــکیل قرارگاه 
ساماندهی مرغ همه و همه باعث شده 
اســت که توجیه اقتصادی تولید برای 
بســیاری از مرغداری های کوچک از 
بین برود و آنهــا از جوجه ریزی و تولید 
مرغ خودداری کنند. حاال در حالی که 
مرغداران معتقدند باید ماهانه ۱۰۰ تا 
۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی شود، 
رضایی معاون امور دام وزارت کشاورزی 
در یک نشست قرارگاه ساماندهی مرغ 
گفته است که از سه ماه گذشته تاکنون 

۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی شده 
است و به این ترتیب میزان جوجه ریزی 
حتی از نصف نیاز ماهانه کمتر است. با این 
حال دولت قیمت دســتوری برای بازار 
تعیین کرده اســت و مصرف کنندگان 
می گویند که مرغ با نرخ دستوری کمیاب 
است و بیشتر با نرخ آزاد فروخته می شود. 
چند نرخی شدن قیمت مرغ در شرایطی 
رخ می دهد که حاال مرغداران با گرفتاری 
تازه ای مواجه شــده اند. آنها می گویند 
که قیمت جوجه یک روزه ســر به فلک 
کشیده است و بهای آن نسبت به پارسال 

حدود ۱۶ برابر شده است.
نگرانی ها برای سرکشی دوباره قیمت 
مرغ در حالی باال گرفته اســت که این 
بار عالوه بر مشــکالت و نارسایی هایی 
که برای تامین خوراک دام وجود دارد، 
مرغداران با گرفتاری تامین جوجه یک 
روزه مواجه شــده اند. هر قطعه جوجه 
یک روزه که پارسال فروردین فقط یک 
هزار و ۳۵۰ تومان قیمت داشت حاال تا 
۱۷ هزار تومان صعود کرده است و این 
نگرانی را برای جهش دوباره قیمت مرغ 

باال برده است.

 چرا قیمت جوجه یک روزه 
ترمز برید؟

در همین زمینه رئیس اتحادیه مرغ 
تخم گذار اســتان تهران با بیان اینکه 
بی برنامگی وزارت جهاد منجر به کاهش 
تولید جوجه یک روزه تخم گذار شــده 
است، قاچاق جوجه یک روزه از کشور را 
رد کرد. ناصر نبی پور 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 یک روزه 
موجب شــده که قیمت هر یک جوجه 
تخم گذار به ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان برسد 
هرچند که عرضه کنندگان، جوجه را ۸ 
هزار تومان فاکتور می کنند و بین ۱۵ تا 
۱۷ هزار تومان به مرغداران می فروشند.

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 

هستند کسی اهمیت نمی دهد.
او درباره اینکه دولت برای صادرات 

تخم مرغ نیز آنچنان شرایط سختی در 
نظر گرفته که صادرات عماًل امکان پذیر 
نیست، افزود: بر اساس شرایط جدید، 
صادر کننــده تخم مــرغ باید خودش 
مرغدار باشــد و کارت بازرگانی داشته 
باشــد؛ مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان هم ضمانت بانکــی بگیرد و در 
صورتی که قیمت در بازار داخل افزایش 
یابد، باید ۲ برابر میزان صادرات را در بازار 
داخل عرضه کنــد؛ ضمن اینکه قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری هم 
اکنون ۱۲ هزار تومــان )دو هزار تومان 
زیر نرخ مصوب( و در بازارهای صادراتی 
۱۷ تا ۱۸ هزار تومان است بنابراین برای 
مرغدار صرف ندارد این همه خرج کند تا 
حدود ۵ هزار تومان در هر کیلوگرم تخم 
مرغ سود کند. این فعال بخش خصوصی 
در پاسخ به اینکه مباحثی مبنی بر قاچاق 
جوجه یک روزه گوشتی مطرح شده آیا 
درباره جوجه تخم گذار نیز شاهد چنین 
اتفاقی هستیم، گفت: این موضوعات را 
برای سرگرمی مردم مطرح می کنند و 
من بعید می دانم که چنین اتفاقی درباره 
جوجه گوشتی هم افتاده باشد، جوجه را 
نمی توان با اسب و قاطر و توسط کولبرها 
قاچاق کرد. از طریق دیگر هم بخواهند 
قاچاق کنند، به راحتــی قابل ردیابی و 

کنترل است.
 قاچاق جوجه یک روزه 

امکان ندارد
برخــی مرغداران هم به »توســعه 
ایرانی« می گویند که قاچاق جوجه یک 
روزه امکان پذیر نیست و جوجه یک روزه 
نیاز به خوراک زیادی دارد و حمل و نقل 
آن به صورت قاچاق بسیار دشوار است و 
تلفات باال می دهد بنابراین این مساله نه 
از نظر عملیاتی ممکن است و نه صرفه 

اقتصادی دارد.
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 
این محصول در مرغداری ها کمتر از نرخ 
مصوب اســت و تولیدکنندگان در این 
خصوص دچار ضرر و زیان شده اند و قطعاً 

در هفته آینده برای میزان مازاد تولید 
تخم مرغ مجوز صادرات داده می شود.

او تاکید کرده است: اولویت صادرات 
با واحد هایی اســت که هنگام کمبود 
تخم مرغ به دولت کمک و میزان زیادی از 
تخم مرغ های تولیدی را وارد بازار کرده اند 

تا این کمبود جبران شود.
وزیر کشاورزی همچنین گفته بود 
که بازار کمبود مرغ نــدارد، اما اخباری 
داریم که جوجه یک روزه متاســفانه از 

کشور قاچاق می شود!
البته برخی مرغداران هم معتقدند 
که ریشه کمبود جوجه یک روزه را باید 
در آزاد کردن صادرات تخم مرغ نطفه دار 
در بهمن سال گذشــته دانست و اینکه 
دخالت های بی حد و حصر دولت در بازار 
مرغ موجب شده است که تعداد زیادی از 
تولیدکنندگان جوجه یک روزه از تولید 

جوجه رویگردان شدهاند.
آنها با یادآوری کشــتار جوجه های 
یک روزه در ابتدای سال ۹۹ می گویند 
که بی برنامگی 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 دخالت های خود را 
در بازار کاهش نمی دهــد که روز به روز 
بر حجم دخالت های خــود در تمامی 
زنجیره های تولیــد و توزیع مرغ اضافه 

می کند.

جهش قیمت جوجه یک روزه تا ۱۷ هزار تومان؛

زنجیره بازتولید بحران در بازار مرغ فعال است
مرغداران معتقدند که 

ریشه کمبود جوجه یک 
روزه را باید در آزاد کردن 

صادرات تخم مرغ نطفه دار 
در بهمن سال گذشته 

دانست و اینکه دخالت های 
بی حد و حصر دولت در 
بازار مرغ موجب شده 

است که تعداد زیادی از 
تولیدکنندگان جوجه 

یک روزه از تولید جوجه 
رویگردان شوند

خدمت زیرساخت ابری ایرانسل، به صورت 
تجاری بــه بهره بــرداری رســید و در اختیار 

کسب وکارها قرار گرفت. 
به گــزارش ایلنا، زیرســاخت ابــری یک 
خدمت جامع اســت که با ارائۀ امکان ســاخت 
دیتاســنتر مجازی به کســب وکارها، ضرورت 
ســرمایه گذاری های گزاف روی دیتاسنترهای 
فیزیکی را برطــرف می کند. با اســتفاده از این 
خدمات، کاربران می توانند طی مدت زمان بسیار 
کوتاه و بدون پیچیدگی، دیتاسنتر مجازی خود 
را بسازند و ماشین های مجازی مورد نظر خود را 
به صورت همزمان، مدیریت و شخصی سازی کنند. 
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، 
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 ۱۳۹۹ توسط رئیس جمهوری 
افتتاح شد، این امکان را به کسب وکارها داده است 

تا با صرف کمترین هزینه، از خدمات پردازشی و 
ذخیره سازی امن و پایدار، بهره مند شوند.

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 به صورت شــفاف، به کاربران امکان 
می دهد تا تنها به ازای مصرف منابع برحســب 
ساعت، هزینه را از طریق اعتبار موجود در کیف 

پول مجازی خود پرداخت کنند.
زیرساخت ابری ایرانسل، مجموعه ای جامع 
و یکپارچه اســت که تمام نیازهای یک کسب و 
کار به دیتاسنتر ابری را پوشش می دهد. توزیع 
ماشین های مجازی کاربر در منابع سخت افزاری 
مختلف باعث شده است که این سرویس پایداری 
و مقیاس پذیری باالیی داشــته باشد. مدیریت 
فرآیندها در این سرویس به صورت کامالً خودکار 
و برنامه ریزی شده انجام می شود. این سرویس 
زیرساختی منعطف و مقیاس پذیر است؛ یعنی 
کاربر می تواند در لحظه و به صورت خودکار منابع 

تخصیص یافته به ماشــین های مجازی خود را 
تغییر دهد. کاربران می توانند به کمک ســامانه 
کاربرپســند خدمات ابری، منابع پردازشــی و 
افزونه های مربوط به آن را به صورت کامالً یکپارچه 
و مستقل مدیریت کنند. در این سرویس، امنیت 
و الزامات مربوط به آن ساختاری الیه ای دارد؛ به 
طوری که هر الیه از سایر الیه ها تفکیک شده و 
دارای محرمانگی مستقل است. زیرساخت ابری 
ایرانســل به صرفه جویی و کاهش هزینه هایی 
مانند راه اندازی دیتاســنتر، تأمین، نگهداری و 
به روزرسانی تجهیزات شامل سخت افزار و نرم افزار 

کمک می کند.
از جمله قابلیت ها و امکانات زیرساخت ابری 
ایرانســل می توان به امکان تهیه ســرور ابری،  
نسخه پشتیبان )backup( در لحظه و به صورت 
زمانبندی شــده، ایجاد و راه اندازی ماشین های 

 Cluster( مجازی یکســان تنها با چند کلیک
Deployment(، ایجاد، اتصال و جداســازی 
دیســک های خارجی مجازی به ماشــین ها، 
 ،)Object Storage( ذخیره ســازی ابــری
ایجاد و استفاده از API برای دسترسی به فضای 
 DNS ذخیره سازی ابری و اشتراک فایل، افزونه
برای هدایــت رکوردهای DNS به ســرورها و 
ســرویس ها و اجرای تنظیمات مربوطه تنها با 
چند کلیک، بدون نیاز به پیکربندی و تنظیمات 
پیچیده، ایجاد و مدیریــت فایروال اختصاصی و 
پروفایل های امنیتی برای کنترل ترافیک ورودی 
و خروجی ماشــین های مجــازی و نیز نصب و 
راه اندازی اپلیکیشن ها و پکیج های متداول تنها 

با چند کلیک اشاره کرد.
همچنین از جمله مزایای استفاده از خدمات 
ابری ایرانسل، می توان پیاده سازی این خدمات 

بر بستر مورد اســتفاده خود ایرانسل )مترادف 
با اســتانداردهای باالی اپراتــور تلفن همراه(، 
 ،)SLA( ارائــۀ توافق نامۀ ســطح خدمــات
استانداردهای ساخت و نگهداری باال، پایداری 
دیتاسنتر )نگهداری دیتا در چند نقطۀ جغرافیایی، 
سرویس های توزیع شده و Uptime باال(، امکان 
 Disaster( فعال کردن عملکرد کنتــرل خطا
Recovery( برای بازگردانی اطالعات به صورت 
خودکار، یکپارچگی با دیگر خدمات دریافتی از 
ایرانسل و نیز دسترسی به تمام خدمات ارائه شده 
در دیتاسنتر ابری از طریق داشبورد یکپارچه را 

عنوان کرد.
عالقه مندان به دریافت اطالعات بیشــتر 
در این زمینه، می توانند به وب سایت خدمات 
 cloud.irancell.ir ابری ایرانسل به نشانی

مراجعه کنند.

زیرساخت ابری ایرانسل به صورت تجاری به بهره برداری رسید 

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر 
به نشــانی   www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خرید 
و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب 
 )SRM( مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان

اقدام نمائید. 
 ســایر فراخوان ها: جهت کســب اطالعات بیشــتر به نشانی

  www.msc.ir بخــش اطالعیه هــا، فراخــوان مربوطه مراجعه 
کد آگهی: 02-۱400 بفرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

خبر ویژه


