
با تندتر ش�دن ش�یب کاهش قیم�ت نفت در 
بازاره�ای جهان�ی، هم�ه نگاه ه�ا به نشس�ت 
این هفت�ه اوپک اس�ت؛ جای�ی که روس�یه و 
عربس�تان قرار اس�ت باالخره تصمی�م نهایی 
خود را برای کاهش یا تثبیت سهمیه ها بگیرند.

از ابتدای س��ال 2020 تا به ام��روز، قیمت نفت با 
کاهش 20 درصدی مواجه ش��ده؛ ویروس کرونا 
مهم تری��ن عامل در ب��روز چنین ش��رایطی بوده 
اس��ت. این ویروس که ابتدا در چی��ن ظهور کرد 
حاال به بیش از 45 کش��ور جهان تس��ری یافته و 
همین موضوع موجب بروز نگرانی های بس��یاری 

شده است.
هفته گذشته بود که اسپوتیک در گزارشی نوشت 
افت بازارهای مالی ناش��ی از مستولی شدن ترس 
شیوع ویروس کرونا بر آنها باعث شد تا 500ثروتمند 
برتر جهان تنها در یک روز مجموعاً 139 میلیارد 
دالر از دارایی خود را از دست بدهند، به گونه ای که 
جف بزوس، ثروتمندترین فرد جهان دیروز حدود 
5 میلیارد دالر ضرر کرد. شرکت های بزرگی نظیر 
اپل، هشدار دادند که شیوع ویروس کرونا می تواند 
به اختالل در زنجیره تأمین قطعات آنها منجر و در 

نهایت به کاهش تولید منتج شود.
  نقش مهم چین

پکن که در حال تبدیل ش��دن به قطب نخس��ت 
اقتصادی جهان اس��ت، ظرفیت مص��رف نفتش 
14میلیون بشکه اس��ت که س��هم وارداتش 10 
میلیون بشکه برآورد می شود. این میزان حاال با افت 

رو به رو شده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
بر سایر بخش های اقتصادی جهان تأثیر گذاشته 

است. 
مقامات این کش��ور در تالش ب��رای مهار اپیدمی 
ویروس کرونا محدودیت های سفر وضع کرده اند. 
قرنطینه شهرها، محدودیت س��فرهای داخلی و 
لغو هزاران پ��رواز از مبدأ و به مقصد چین، مصرف 
بنزین، دیزل و س��وخت جت را در بیش از یک ماه 
گذشته کاهش داده است. به دلیل تقاضای ضعیف 
برای س��وخت و کندی چ��رخ فعالی��ت صنعتی، 
پاالیش��گاه های چینی از سینوپک که بزرگ ترین 
پاالیشگر نفت آسیاست تا پاالیشگاه های مستقل 
در شاندونگ، ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند. 
از سوی دیگر شرکت های بازرگانی کاال و غول های 
نفتی به سختی در تالش برای یافتن خریدار برای 
محموله های تک نفت خام در خارج از چین هستند. 
در حالی که پاالیشگاه ها نرخ تولید سوخت را کاهش 
داده اند، صادرات سوخت چین در پی افت تقاضای 
داخلی، افزایش پیدا کرده و به بازارهای آس��یایی 
سرازیر شده است که به نوبه خود شاهد افت تقاضا 

به دلیل شیوع ویروس کرونا هستند.
به گفته جف کوری، مدی��ر تحقیقات کاالی بانک 
گلدمن س��اکس، کندی فعالی��ت صنعتی چین 
بدترین ش��وک به تقاضا برای نف��ت در یک دهه 

گذشته بوده است.
روزنامه گلوبال تایمز به نقل از یک محقق در شرکت 
ملی نفت چین (CNPC) نوشت: »واردات نفت 

خام چین در فوریه بر مبنای س��االنه ممکن است 
15 تا 20 درصد کاه��ش پیدا کند، اما اگر اپیدمی 
ویروس کرونا مهار شود، واردات نفت این کشور در 
ماه های آوریل و می ممکن است بهبود پیدا کند«.

  مصیبتی به نام کاهش قیمت
آخرین اخبار از بازار حکای��ت از آن دارد که بهای 
معامالت آتی نفت برنت یک دالر و 3۷ سنت معادل 
2/۷درصد کاهش یافته و به 50 دالر و 3۶ سنت در 
هر بشکه رسیده است که پایین ترین قیمت در 14 
ماه گذشته است. قیمت نفت برنت که روز دوشنبه 
حدود 2درصد سقوط کرد، از ابتدای هفته جاری 
تاکنون حدود 13 درصد کاهش را نشان می دهد 
که بزرگ ترین کاهش هفتگی از اواسط ژانویه سال 

201۶ است.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت یک 
دالر و 33 سنت معادل 2/8 درصد کاهش یافت و 
به 45 دالر و ۷۶ س��نت در هر بشکه رسید. قیمت 
نفت آمریکا از ابتدای هفت��ه جاری تاکنون حدود 
14درصد کاهش داش��ته که بزرگ ترین کاهش 

هفتگی از ماه می سال 2011 به این طرف است.
 کار سخت عربستان

همزمان با این اتفاقات، عربس��تان ب��رای متقاعد 
کردن روسیه برای کاهش بیش��تر تولید نفت کار 
سختی را دنبال می کند. سعودی ها که برای سامان 
دادن ب��ه ارزش س��هام آرامکو به دنب��ال افزایش 
قیمت نفت هستند، با مانعی بزرگی به نام روسیه 
مواجهند. سعودی ها که تا قبل از خصوصی سازی 

آرامکو از قیمت پایین نفت جهت حذف شیل نفت 
آمریکا از بازار سخن می گفتند و درست برخالف 
روس ها قدم برمی داش��تند، حاال ب��ا تغییر 180 
درجه ای در موضع خود به دنب��ال افزایش قیمت 

نفت جهت افزایش قیمت سهام آرامکو هستند.
روس ها اما مخالف تش��دید کاهش بیش��تر تولید 
نفت هس��تند و معتقدند برای حذف شیل نفت از 
بازار قیمت ها نباید افزایش داشته باشد. به همین 
دلیل قرار است این هفته عربستان و روسیه تحت 
عنوان نشست اوپک پالس دور یک میز بنشینند تا 

وضعیت را مشخص کنند.
به گفته منابع آگاه، ش��رکت آرامکوی س��عودی 
قصد دارد در مارس به دلیل افت تقاضا، 500 هزار 
بش��که در روز نفت کمتری به چی��ن عرضه کند. 
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در مصاحبه ای در 
عربستان سعودی که مراسم حج خود را نیمه کاره 
گذاشت تا به هماهنگی نشست آینده اوپک کمک 
کند، اظهار کرد: »تعهد جدیدی در این گروه برای 
دستیابی به توافق در خصوص یک اقدام مشترک 
و خنثی کردن اثرات نوسان ش��دید در بازار نفت 

وجود دارد.«
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش 
کرد عربستان سعودی مایل است تولیدکنندگان 
گروه اوپک پالس شامل روسیه با کاهش گروهی 
تولید نفت به می��زان یک میلیون بش��که در روز 

موافقت کنند.
با این حال الکس��اندر نواک، وزیر انرژی روس��یه 
اختالف میان دو کش��ور را رد و اظهار کرده که از 
سطح همکاری بسیار راضی است. براساس گزارش 
بلومبرگ، دبیرکل اوپک اظهار کرد که ش��راکت 
اوپک پالس از زمان تش��کیل خود در اواخر سال 
201۶، در مت��وازن کردن بازاره��ای جهانی نفت 
موثر بوده اس��ت و همچنین به این ه��دف ادامه 

خواهد داد.
الکساندر دیوکوف، مدیرعامل شرکت گازپروم نفت 
در مصاحبه با کانال تلویزیونی روس��یه 24 اظهار 
کرد: »البته واکنش به شیوع ویروس کرونا احتماالً 
ضروری خواهد بود، اما تص��ور می کنم واکنش به 
این وضعیت با اندکی تأخیر مناس��ب اس��ت، زیرا 
در حال حاضر ابهام��ات زیاد و اطالعات متناقضی 
وجود دارد.« وی گف��ت: »در حالی که وضعیت در 
کش��ورهایی مانند کره جنوب��ی و ایتالیا وخیم تر 
می شود، اما آمار چین نشان می دهد که آنها موفق 
شده اند روند شیوع این اپیدمی را آهسته کنند. در 
هر صورت زمان زیادی نگذشته است. هر ماه اتفاقی 
در بازار نفت روی می دهد و اگر اوپک پالس بخواهد 
هر ماه به تغییرات واکنش نشان دهد، به بی ثباتی 

وضعیت منجر خواهد شد.«
بر اس��اس گ��زارش پالت��س، اکث��ر نمایندگان 
شرکت های روسیه اواسط فوریه اعالم کردند مایل 
هستند قرارداد اوپک پالس پس از انقضا در پایان 
مارس، برای سه ماهه دوم سال 2020 تمدید شود، 

اما با کاهش بیشتر تولید موافق نیستند.
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پایان تاریخ مصرف یک اتحاد نفتی
انشقاق اوپک پالس با مخالفت روسیه جهت کاهش 600 هزار بشکه ای تولید 

مسکو به صورت غیررسمی با کاهش تولید نفت به منظور افزایش بهای نفت مخالفت می کند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

خسارت سنگین 14 شرکت عربستانی 
مقامات بازار س�رمایه عربس�تان سعودی به ش�رکت هایی که در 
لیس�ت بازار س�هام آن با عنوان تداول، ق�رار دارند ت�ا پایان ماه 
مارس مهلت داده گزارش س�االنه خود را ب�رای 2019 ارائه دهند.
به گزارش میدل ایس��ت، رس��انه های داخلی اخیراً گزارش داده اند 
که آرامکوی عربس��تان، بزرگ ترین تولید کننده نف��ت دنیا، هنوز 
گزارش مالی و تجاری خود را ارائه نداده اس��ت، در حالی که به گفته 
تحلیلگران، اکثر ش��رکت های انرژی این کش��ور متحمل خسارات 

سنگینی شده اند.
 ش��بکه عربی 21 اعالم کرد 14 شرکت عربس��تانی طی سال 2019 
متحمل میلیاردها دالر خسارت شده اند. این شبکه اضافه کرد شرکت 
بزرگ پتروشیمی سابیک هم ۶30/5 میلیارد ریال عربی (5/1میلیارد 
دالر) خس��ارت دیده که نتیجه 84/۷3 درصد کاه��ش در فروش این 

شرکت است.
 یوسف البانیان، مدیرعامل سابیک گفت شرکت او ۷20 میلیون ریال 
سعودی ( 9/191 میلیون دالر) در سه ماهه پایانی 2019 از دست داده 
که در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است. وی اضافه کرد: این خسارت 
س��نگین نتیجه کاهش تقاضای جهانی، قیمت باالی مواد خام اولیه و 

کاهش قیمت محصوالت پتروشیمی بوده است.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای تولید کننده متحد آن 
به رهبری روسیه در دسامبر سال گذشته توافق کردند جمعاً تولید نفت 
را 2/1میلیون بشکه در روز پایین آورند و بعد آن را تا پایان ماه مارس 

2020 تمدید کردند تا به این ترتیب از قیمت نفت خام حمایت کنند.

بدترین هفته برای بورس های جهان 
درحالی که س�رمایه گذاران ب�ه دلیل ت�رس از همه گیری ویروس 
کرونا و تضعیف اقتصاد جهانی از دارایی های پرریسک روی گردان 
ش�ده اند، ارزش س�هام در بازاره�ای مالی جهان در مس�یر ثبت 
بدترین عملکرد هفتگی از زمان بحران مالی سال 200۸ قرار دارد.

به گزارش رویترز، پس از افت شدید شاخص های بورس وال استریت 
در روز پنجشنبه، بازارهای مالی چین، ژاپن و کره جنوبی روز جمعه را 
افت شدید آغاز کردند. تشدید تهدید ویروس کرونا این گمانه زنی را 
در میان سرمایه گذاران برانگیخته که فدرال رزرو آمریکا ممکن است 
تا ماه آینده میالدی به منظور تقویت رشد اقتصادی اقدام به کاهش 

نرخ بهره کند.
توموآکی شیش��یدو، اقتصاددان مؤسس��ه نامورای ژاپن گفت: »برای 
ارزیابی تأثیر وی��روس کرونا دیگر حتی الزم نیس��ت منتظر انتش��ار 
آمارهای اقتصادی باشیم. میزان فروش بلیت شرکت های هواپیمایی و 

میزان رزرو هتل ها حدود 50 درصد کاهش یافته است.«
وی افزود: »می توان گفت تأثیر ویروس کرونا بس��یار بیشتر از جنگ 
تجاری آمریکا و چین خواهد بود. بنابراین دلیلی ندارد که فدرال رزرو 

ماه آینده دست روی دست بگذارد و کاری نکند.«
شاخص جهانی ام اس سی آی پس از افت 3/3 درصدی در روز پنجشنبه 
دیروز نیز افت 3درصدی داش��ت. از ابتدای هفته جاری تاکنون ارزش 
این شاخص جهانی 2/9درصد کاهش داشته و در مسیر ثبت بدترین 

عملکرد هفتگی از زمان سقوط 8/9درصدی نوامبر 2008 قرار دارد.
شاخص های بورس وال استریت نیز دیروز شاهد کاهش بود، به نحوی که 
شاخص اس ان پی 500 بیشترین افت را از آگوست 2011 یعنی سقوط 
42/4 درصدی تجربه کرد. ارزش ش��اخص اس اند پی 500 از روز 19 
فوریه تاکنون 12درصد افت داشته است. ش��اخص صنعتی داوجونز 
هم 95/1190 واحد افت کرده که بیشترین افت در تاریخ این شاخص 

بوده است.
شاخص نوسان س��ی بی او ای که اغلب از آن به عنوان شاخص ترس یاد 
می شود روز پنجش��نبه به 1۶/39 رس��ید که باالترین رقم در طی دو 
سال گذشته است. این شاخص در طی ماه های اخیر بین 11 و 20 در 

نوسان بوده است.

افزایش ۵ برابری قیمت ماسک در امریکا 
به دنبال ش�یوع ویروس کرونا در آمریکا قیمت انواع ماس�ک در 
این کشور در فروش�گاه های آنالین بیش از پنج برابر شده است.
به گزارش سی بی اس نیوز، در حالی که شهروندان آمریکایی خود را 
برای شیوع گسترده ویروس کرونا آماده می کنند قیمت انواع ماسک 
در این کش��ور در فروشگاه های آنالین به ش��کلی تساعدی افزایش 

یافته است.
بررسی های مؤسسه کیپا که در زمینه رصد قیمت کاالهای مختلف در 
فروش��گاه آنالین آمازون فعالیت می کند، نشان می دهد که قیمت هر 
10 بسته ماسک  N95 که یک ماه قبل 18 دالر و 20 سنت بود، اکنون 
به 100 دالر رس��یده که در واقع بیش از پنج برابر ش��ده است. یکی از 
فروشندگان در سایت آمازون 30 بسته ماسک  N95 را به قیمت 198 
دالر و 98 سنت قیمت گذاری کرده است. در سایت ای بی هم دو بسته 
ماسک  N95 به قیمت ۶0 دالر به فروش می رسد. سایر شرکت های 
خرده فروشی که این ماسک ها را کمتر از شش دالر عرضه می کردند، 

اکنون ماسکی برای فروش ندارند.
یکی از مشتریان سایت آمازون در این باره گفت: این هفته 100 ماسک 
 N95 را به قیمت هزار دالر خریداری کرده است. این خریدها از افزایش 

نگرانی از ریسک شیوع کرونا در آمریکا حکایت دارد.
ماس��ک های  N95 قادر به فیلتر کردن 95 درصد ذرات معلق در هوا 
هس��تند، اما به گفته مقامات بهداش��تی امریکا تنها افرادی که دارای 
نش��انه های ابتال به بیماری هس��تند باید از این ماس��ک های محافظ 
استفاده کنند تا جلوی شیوع بیماری را بگیرند. استفاده از این ماسک ها 
همچنین برای کارکنان بخش های درمانی و افرادی که از بیماران مبتال 

مراقبت می کنند، توصیه می شود.
شرکت پرستیژ آمریتک، بزرگ ترین تولید کننده ماسک های جراحی 
در آمریکا این هفته اعالم کرد قادر به تأمین درخواست ها برای خرید 

محصوالتش نیست.
مسئوالن شرکت آمازون گفته اند همچنین جلوی فروش بیش از یک 
میلیون محصول دیگر را که فروشندگان به غلط ادعا می کردند، جلوی 

ابتالی مصرف کنندگان به ویروس کرونا را می گیرد، گرفته اند.

در حالی ک�ه ق�درت خری�د متقاضیان مس�کن 
روز به روز در حال کاهش اس�ت، گ�زارش دو روز 
پیش بانک مرک�زی مبنی بر افزای�ش معامالت 
و قیم�ت مس�کن در دو ماه نخس�ت زمس�تان 
تعجب مردم و متقاضیان مس�کن را برانگیخت.

به گزارش فارس، دو روز پیش بانک مرکزی گزارشی 
منتش��ر کرد که در آن اعالم شده بود، طی 11 ماهه 
نخس��ت س��ال 1398 ارزش معام��الت واحدهای 
مس��کونی در تهران 81 هزار و 2۷0 میلیارد تومان 
بوده که رشد ۶/4 درصدی را نسبت به 11 ماهه سال 

139۷  نشان می دهد.
نکته جالب گزارش، ورود متوسط قیمت هر متر مربع 
مسکن به کانال 14 میلیون تومان بود؛ چراکه ماه ها 
متوسط قیمت مس��کن در کانال 13میلیون تومان 
باقی مانده بود .کارشناسان و فعاالن بازار مسکن رشد 
میزان معامالت و قیمت مسکن را در بهمن ماه از چند 
زاویه بررسی کرده و می گویند مهم ترین دلیل رشد 
قیمت مسکن افزایش نقدینگی و رشد قیمت مصالح 

ساختمانی است.
  ترس فروشنده ها از فروش مسکن

اکثر مشاوران امالک به خبرنگار فارس می گویند که 
این روزها و بعد از ی��ک افزایش قیمت جزئی برخی 
از مالکان از فروش مس��کن منصرف شده اند و اعالم 
می کنند که نرخ دالر در حال افزایش است و با توجه 
به این احتمال که قیمت مسکن افزایش یابد و دیگر 
نتوانیم با همان قیمت فروخته شده، مسکن مورد نظر 

را خریداری کنیم، از فروش ملک می ترسیم.
حمید اهلل یاری، یکی از مش��اوران امالک در جنوب 
تهران گفت: »وقتی افزایش قیمت مسکن در دی ماه 
و بهمن ماه رخ داد، هنوز نرخ ارز افزایشی نشده بود، 
اما وقتی دالر به یکباره جهشی شد برخی از مالکان 
با این تصور که قیمت مسکن جهش خواهد کرد از 
فروش انصراف دادند و حتی پاسخ تلفن های خود را 

هم دیگر  نمی دهند.«
اما کارشناسان تحلیل های متفاوتی از رشد قیمت 

مس��کن در دوره ای که قدرت خرید مسکن کاهش 
یافته دارند.

   افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
فردین یزدانی، کارشناس مسکن و دبیر علمی طرح 
جامع مسکن در گفت و گو با فارس چند دلیل مهم را 

در رشد قیمت مسکن دخیل می داند.
وی تصریح کرد: »اولین دلیل رش��د قیمت مسکن 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، به خصوص میلگرد 
و آهن در چند ماه گذش��ته اس��ت؛ چرا که افزایش 
نهاده های تولید مسکن مخصوصاً آهن و میلگرد بر 

هزینه تمام شده مسکن خواهد افزود.«
یزدانی افزود: »وقتی ارزش اقتصادی ساختمان باال 
می رود بدون شک قیمت مسکن نیز رو به باال خواهد 
بود و این حتی شامل ساختمان هایی که قبالً ساخته 
شده اند هم خواهد ش��د و این موضوع یکی از دالیل 

رشد قیمت مسکن در دو ماه اخیر است.«
دبیر علمی طرح جامع مس��کن با تاکی��د بر اینکه 
مسائلی باعث شد تا نرخ دالر روند صعودی به خود 

بگیرد و از س��وی دیگر نقدینگی در جامعه افزایش 
چش��مگیری پیدا کند، تصریح کرد: »حال بهترین 
نقطه برای سرمایه گذاری و تبدیل سرمایه به دارایی 
می تواند در این روزها ملک باش��د. به همین منظور 
تبدیل پول به ملک و س��پس دالر می تواند برای هر 

شخصی وسوسه کننده باشد.«
   افزایش تالطم و تشدید قیمت ها 

از سوی دیگر مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران 
مجلس با اشاره به اینکه ورود نقدینگی به بازار مسکن 
یک شمشیر دو لبه اس��ت، گفت: »اگر نقدینگی با 
برنامه ریزی به سمت بازار مس��کن و تولید مسکن 
هدایت ش��ود، آن وقت می توان ب��ه افزایش تولید و 
خروج واقعی بازار از رکود امید داشت، اما در شرایط 
کنونی خأل س��رمایه گذاری و ورود نقدینگی به بازار 
مسکن موجب شده که این حوزه دچار رکود سنگین 

و شدیدی شود.«
کیانپور ادامه داد: »با ورود نقدینگی به بازار مسکن، 
افزایش تالطم و تشدید قیمت ها را در بازار خواهیم 

داشت، همانطور که در دو سال اخیر شاهد بودیم که 
کاهش عرضه مسکن و افزایش ورود نقدینگی موجب 

بروز تالطم شد.«
وی تاکید کرد: »مردم در آن دوره برای حفظ ارزش 
پول و س��رمایه خود اقدام به خرید گسترده مسکن 
کردند و عمالً ملک از یک کاالی مصرفی به یک کاالی 
سرمایه ای تبدیل شد، بنابراین نمی توان تبعات ورود 

نقدینگی به بازار را نادیده گرفت.«
اما حس��ام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مش��اوران 
امالک در گفت و گو با فارس افزای��ش مراجعات در 
دی و بهمن را دلیل رش��د قیمت مسکن دانست و 
گفت: »انتخابات مجلس شورای اسالمی باعث شد تا 
متقاضیان واقعی خرید مسکن و متقاضیانی که قصد 
سرمایه گذاری داشتند در دی ماه و بهمن ماه و قبل 
از انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی به بازار مسکن 
مراجعه کنند و همین افزایش مراجعات موجب رشد 

معامالت و قیمت مسکن شد.«
وی با تأکید بر اینکه میزان رشد قیمت مسکن نسبت 
به می��زان افزایش معامالت کمتر ب��ود، تاکید کرد: 
»پیشوازی متقاضیان مس��کن از خرید مسکن چه 
برای خرید و چه برای س��رمایه گذاری باعث شد تا 
بعد از افزایش تعداد معامالت مسکن، مالکان با دیدن 

افزایش تقاضا قیمت های خود را باال ببرند.«
  افزایش مراجعات 

از سوی دیگر حسن محتش��م، رئیس سابق انجمن 
انبوه س��ازان با اش��اره به اینکه واهم��ه متقاضیان 
مسکن از رشد قیمت در سال 99 باعث شده تا میزان 
مراجعات و معام��الت افزایش یاب��د، گفت: »ترس 
از کاهش ارزش پول ملی باعث ش��ده تا بخش��ی از 

سرمایه ها به سمت مسکن کوچ کند.«
وی افزود: »همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال 
متقاضیان واقعی خرید مسکن و خریدارانی که قصد 
سرمایه گذاری دارند، تالش می کنند که به تورم سال 
آینده برخورد نکنند، به همین منظور در تدارک خرید 

مسکن در ماه های پایانی سال برمی آیند.«

معماری گرانی مسکن با مصالح دالری و تقاضا
چرا قیمت مسکن در روزهای پایانی سال افزایش یافت؟

گزارش2

 درآمد 1۵00 میلیارد تومانی گوگل
 از تبلیغات شرکت های ایرانی

۳00 ه�زار کس�ب وکار ایران�ی مش�تری تبلیغ�ات گ�وگل 
هس�تند و با ف�رض آنکه ه�ر تبلیغ ۵ میلی�ون توم�ان عاید این 
ش�رکت کند، می�زان درآم�د س�االنه گ�وگل از مح�ل تبلیغات 
ش�رکت های ایرانی به ه�زار و ۵00 میلیارد تومان خواهد رس�ید.
به گزارش تس��نیم، با توجه به گسترش کس��ب و کارهای دیجیتال از 
مواردی که می توان آن را در جای جای فضای اینترنت شامل سایت ها و 
کانال های مختلف مشاهده کرد، تبلیغات اینترنتی است. امروزه شاهد 
افزایش درآمدها از طریق جذب مخاطب و تبلیغات در فضای مجازی 
هستیم. در چنین شرایطی کنترل و نظارت بر فضای این کسب و کارها 
و استفاده از آن به عنوان یکی از درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی 
کش��ور امری دور از ذهن نیس��ت، چنانکه طبق آماره��ا، دولت های 
(ترکیه) 5/۷ ،  (اسپانیا) 3 و ( انگلستان) 2 درصد از کل درآمد ناخالص 
ش��رکت های فعال در اقتصاد دیجیتال حاصل از کاربران س��اکن در 
کشور را به صورت مالیات از شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتالی اخذ 
می کنند. در همین ارتباط، می توان از شرکت هایی که در سامانه های 
برخط خارجی به تبلیغ کاال یا خدمات خود می پردازند، عوارض دریافت 
کرد. الزمه تحق��ق این امر این اس��ت که وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات نسبت به شناسایی و معرفی کسانی که از تبلیغات این بسترها 

استفاده می کنند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.
براساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس، 
یکی از مصادیق تبلیغ در فضای مجازی تبلیغ در جویشگرهای اینترنتی 
است. در کشور ایران انحصار جست وجو در اینترنت در اختیار شرکت 
آمریکایی گوگل است. مطابق بررسی های به عمل آمده، شرکت گوگل 
از حدود 300 هزار تا ۶0 میلیون تومان از هر کسب و کار برای تبلیغات 

دریافت می کند که بعضاً چندین هزار مشتری دارند.
طبق این گزارش،  تخمین زده می ش��ود اگر بیش از 300 هزار مورد از 
کسب وکارها و افراد به خاطر کاربران ایرانی مشتری تبلیغات این شرکت 
باشند و به طور متوسط هر تبلیغ 5 میلیون تومان عاید شرکت گوگل 
کند و هر شرکت تنها یکبار به گوگل تبلیغ سفارش بدهد، میزان درآمد 
ساالنه گوگل از محل تبلیغات ش��رکت های ایرانی بالغ بر هزار و 500 

میلیارد تومان خواهد شد.

تأثیر ۸0 درصدی سدها در مدیریت سیالب
یک کارشناس حوزه آب گفت: تأثیر مثبت سدسازی بر مدیریت 
سیالب ها مورد تردید نیس�ت و پیش بینی می شود سدها بتوانند 
حدود ۷0 ت�ا ۸0 درصد س�یالب را در اس�تان ها مدیری�ت کنند.
حامد محرمی، کارش��ناس حوزه آب در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
اکثریت کارشناسان حوزه آب با مؤثر بودن سدها در مدیریت سیالب 
موافق هس��تند، گفت: موضوعی که محل بحث برخی از متخصصان 
است، محل ساخت سد است؛ با این محوریت که در چه نقاطی باید سد 
ساخت. به طور مثال رودخانه می سی سی پی در ایاالت متحده آمریکا 
و همچنین کشور آلمان به طور کلی و طبیعی موقعیت مناسبی برای 
سدسازی ندارند. موضوع مهم در خصوص کنترل سیالب ها با سد، وجود 

ساختگاه یا امکان ساخت سد است.
وی افزود: در سیالب هایی که امسال در کشور ش��اهد آن بودیم، سدها 
نقش بسزایی در مدیریت سیالب ها داش��تند، اما به دلیل تعارض هدف 
ذخیره سازی با مهار سیالب های بزرگ، ذخیره سازی در سدها با مشکل 
رو به رو شده است. محرمی میزان خس��ارات ناشی از سیالب را در کشور 
حدود هزار میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد: هدف از احداث سدهای 
خوزس��تان اغلب، ذخیره س��ازی آب برای مصارف ش��رب، کش��اورزی 
یا صنعتی اس��ت. بنابراین روند س��یالب ها نیز در این اس��تان به سوی 
ذخیره سازی آب و افزایش ذخیره مخازن سدهای این استان پیش رفت.

به گفته این کارشناس حوزه آب، س��دها در بهترین حالت حدود 50 
درصد از س��یالب ها را می توانند ذخیره کنند. در ایام بارندگی ها اخیر 
رهاسازی حجم مناسب آب از سدهای کشور را شاهد بودیم. از ابتدای 
سال جاری شاهد تغییر الگوی بارش در کشور به سمت پر بارشی بودیم، 
اما به طور مثال اگر میانگین بارندگی در منطقه زاگرس مرکزی حدود 
۶5 میلیمتر در طول سال آبی بود، عمده این بارش که رقم حدود 30 تا 

40 میلیمتری را شامل می شود در یک مدت زمان کوتاه اتفاق افتاد.
وی اظهار داشت: طی دو سال گذشته الگوی بارش نسبت به 10 سال 
پیش از آن کاماًل متفاوت ش��ده و ما شاهد افزایش بارش های سیل آسا 
در زاگرس و حوضه کارون هستیم. احتمال می رود دوره خشکی و دما 
افزایش یابد و از طرفی بارش ها در دوره کم اما شدت زیاد داشته باشیم. 
این موضوع می تواند ذخیره سازی و کنترل سیالب سدها را تحت تأثیر 
قرار دهد. این کارشناس حوزه آب توضیح داد: آسیب های زیست محیطی 
سدهای جنوب اکوهیدرولوژیک نیست و ما بیشتر مشکل تخصیص و 

حاکمیت آب داریم که سدها در این معادله تنها ابزار هستند.
محرمی میزان تأثیرگذاری سدها در مدیریت سیالب را حدود ۷0 تا 80 
درصد پیش بینی کرد و گفت: در استان لرستان به دلیل بالتکلیفی سد 
معشوره و شرایط رودخانه کشکان شاهد خسارات بیشتری بودیم. اگر 
در خوزستان سدهای کارون، دز و کرخه وجود نداشت با فاجعه رو به رو 
می شدیم، به نحوی که شهر اهواز تا چهار متر زیر آب می رفت. البته به 
طور کلی مشکالت بیش از آنکه سخت افزاری باشد مربوط به مدیریت 

مخازن می شد.

کاهش ۳0 درصدی فروش رستوران ها
رئیس اتحادیه دارندگان رس�توران و سلف سرویس از کاهش ۳0 
تا ۳۵ درصدی فروش رستوران ها در روزهای اخیر و در پی شیوع 
ویروس کرونا خب�ر داد و اعالم کرد که نکات بهداش�تی از طریق 
سایت اتحادیه و ارس�ال پیام به رس�توران ها توصیه شده است.
اصغر میرابراهیمی در گفت وگو با ایس��نا  اظهار ک��رد: از طریق پیام در 
شبکه های مجازی و سایت اتحادیه به همکارانمان در رستوران ها توصیه 
کردیم حتماً از ماسک و دستکش استفاده کنند و میزها را هر 15دقیقه 
یک بار با الکل و آب ضدعفونی کنند .وی افزود: همچنین تاکید کردیم که 
رستوران ها باید غذای تماماً پخته عرضه و از فروش غذاهای خام و نیم پز 
خودداری کنند .رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس با بیان 
اینکه وزارت بهداشت ابالغیه ای در این زمینه صادر نکرده است،  گفت 
که ابالغ نکات یاد شده به رس��توران ها از سوی شورای سیاست گذاری 
این اتحادیه انجام شده اس��ت .میرابراهیمی همچنین به مردم توصیه 
کرد که در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت بیرون بر 
از رستوران ها غذا تهیه کنند و در رستوران ها تجمع نکنند .به گفته وی، 
در این راستا و همچنین درباره رعایت نکات بهداشتی از طریق نصب بنر 
در مقابل رستوران ها اطالع رسانی می شود .از سوم اسفندماه مواردی از 
ابتال به ویروس کرونا در ایران اعالم و تا ظهر چهارشنبه ششم اسفند ماه، 

139مبتال و 19 فوتی بر اثر ابتال به این ویروس گزارش شده است.


