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۴۶ درصد مردم ۴۰ درصد در بورس 
زیان دیده اند

گیالن امروز- کارشناس بازار سرمایه گفت: زیان ۴۰ درصدی ۴۶ 
درصد مردم را بیشتر یک تیتر هیجانی می دانم که دولت را وادار به 

همراهی با بورس می کند.
باشگاه  با  گو  و  گفت  در  سرمایه  بازار  کارشناس  زرنوخی  رضا 
با توجه به  خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که چگونه 
زیان  درصد   ۴۰ سرمایه  بازار  در  مردم  درصد   ۴۶ آمار ها  برخی 
دیده اند؟ توضیح داد: جمعی از فعاالن بازار سرمایه و کسانی که 
ایراداتی به مشکالت سال گذشته بورس داشتند یک چنین عددی 
را بیان کرده اند؛ از نظر من این اعداد قابل احراز و اثبات نیست، 
زیرا گزارش رسمی در این خصوص وجود ندارد و اینکه ۴۶ درصد 
مردم دارایی های خودشان را وارد بورس کرده باشند، اصال گزارش 
صحیحی نیست.  زرنوخی در ادامه بیان کرد: ممکن است که ۴۶ 
درصد سهامداران به طور مثال هر کدام یک میلیون تومان سهام 
عدالت داشته باشند و آن سهام عدالت ۴۰ درصد کاهش داشته 
باشد.  او در ادامه افزود: این موضوع را بیشتر یک تیتر هیجانی 
می دانم که دولت را وادار به همراهی با بورس می کند، اما اینکه در 
بازار سرمایه اتفاقات منفی رخ داده و سهامداران زیان دیده و زیان 
پرتفوی برخی از افراد بسیار سنگین بوده است و حتی برخی صد 
در صد دارایی خودشان را نیز از دست داده اند، موضوعی است که 
کامال واقعیت دارد. اما اینکه این ها را اندازه گیری کنیم و بگویم 

زیان سهامداران ۴۶ درصد بوده، درست نیست.

درس دادن برای ماهی یک میلیون تومان
گیالن امروز- معلمان غیررسمی از شرایط کاری خود انتقاد بسیار 
دارند؛ به طور مشخص معلمان آزاد که در بخش خصوصی آموزش 

کار می کنند و ساعتی حقوق می گیرند.
»بیمه نداریم؛ حقوق مان ساعتی است و حدود یک میلیون تومان 
است و در دوران کرونا در بسیاری از مدارس، عدم نیاِز ما را اعالم 
کرده اند«. اینها را معلمان آزاد شاغل در بخش خصوصی می گویند؛ 
کسانی که به نوعی اولین قربانیان خصوصی سازی آموزش هستند.

این معلمان حقوق ساعتی وزارت کار را در پایان هر ماه به ازای 
ساعات تدریس می گیرند و بیمه ساعتی آن ها نیز به همین منوال به 
حساب تامین اجتماعی واریز می شود؛ با این حساب، این معلمان از 
منظر روابط کار و موقعیت شغلی، کارگراِن زیِر حداقل بگیر محسوب 
می شوند؛ چراکه در زمانه ای که حداقل دستمزد و مزایای کارگری 
حدود چهار میلیون تومان است، این کارگران در بسیاری از مدارس 

کشور، یک میلیون تومان یا حتی کمتر حقوق می گیرند!
گسترده ی  بی ثبات کاری  و  شغلی  امنیت  فقدان  بعدی،  مساله 
معلمان غیررسمی است؛ در دوران کرونا، مدارس غیرانتفاعی کشور، 
معلم ورزش نمی خواهند؛ همچنین به بسیاری از کادر آموزشی در 
شاخه های دیگر، اعالم کرده اند فعاًل به شما نیازی نیست، بعداً کاری 

بود، خبرتان می کنیم.
بی ثبات کاری، این معلمان را از ابتدایی ترین حقوق و کمترین سطح 
از امنیت شغلی محروم کرده است؛ یکی از این معلمان می گوید: 
میزان امنیت شغلی ما از یک کارگر ساده شهرداری کمتر است؛ هر 
سال باید دنبال مدرسه ای بدویم که ما را بخواهد و با هزار منت، 
آزاد  بگذارد!  معلمان غیررسمی، چه معلم  برای ما کالس درس 
باشند و شاغل در بخش خصوصی و چه معلم حق التدریس شاغل 
اصطالح  به  همان  یا  خرید خدمت  معلم  چه  و  دولتی  بخش  در 
پیمانکاری، دستمزدشان از نصف حقوق معلمان رسمی نیز کمتر 
است؛ بیمه ثابتی ندارند و در نتیجه، امیدی به بازنشستگی در کار 
نیست؛ با کوچک ترین بحران و تزلزل نیز شغل خود را از دست 
می دهند؛ یک معلم خرید خدمتی که در استان یزد زندگی می کند؛ 
در این رابطه می گوید: روز معلم، روز ماست؛ ما که از حقوق اولیه 
خود محرومیم و هیچ کس صدای ما را نمی شنود؛ نه رتبه بندی 
نصیب ما می شود، نه افزایش حقوق و مزایا! ما معلمان غیررسمی، 
شهروند درجه دوم و سوِم نظام آموزشی کشور هستیم و این نظام 

کاست بندی شده، با عدالت هیچ همخوانی ندارد.

خبری از یارانه کرونا نیست 
گیالن امروز- با آغاز پیک چهارم کرونا بعد از تعطیالِت نوروزی، 
باالخره تصمیم برای تعطیلِی ده روزه گرفته شد. تعطیلی ای که 
اگرچه به گفته ی بسیاری از کارشناسان، برای جلوگیری از پیشروی 
شیوع کرونا و گذشتن از وضعیت قرمز به وضعیت غیرقابل کنترل 
الزم است اما در این بین کارگران متحمل ضررهای بسیاری می 
از همه کارگران اصناف کوچک را که  شوند. تعطیالتی که بیش 
نسبت به باقِی کارگران ثباِت کاری کمتری دارند، تحت تاثیر قرار 
می دهد. اصال بعید نیست که خیلی از آنها در این ده روزِ تعطیلی، 
حقوقی دریافت نکنند و یا حتی بسیاری از آنها به دلیلی شرایِط بِد 
اقتصادی و نداشتِن پشتوانه  و حمایِت قانونی اخراج شوند. حاال دیگر 
بعد از گذشِت یک سال از شیوع کرونا با کارگرانی مواجه هستیم 
که شرایط اقتصادی بسیار سخت تری نسبت به سال قبل متحمل 
هماهنگی  کانون  مدیره  هیات  )عضو  باقری  محسن  می شوند.  
شوراهای اسالمی کار استان تهران( با بیان اینکه این وضعیت برای 
کارگراِن شاغل در کارگاه های کوچک و بزرگ مشکالتی را به وجود 
می آورد، گفت: البته مشکالت واحدهای کوچک بسیار بیشتر است؛ 
این کارگران چون درآمد چندانی ندارند و تنها راه امرار معاش آنها 
همین حقوق حداقلی و معموالً بدون مزایای مزدی است و با توجه 
به اینکه مزدی هم که تعیین شده تنها یک سوم سبد معیشت است 
و معموال تا دهم ماه بیشتر کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد، 

دچار مشکالت بسیاری می شوند.
استان  عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
ایام عید و  و کوتاهِی مسئوالن در  تاوان بی تدبیری  تهران گفت: 
این  باید بدهند.  با کرونا را کارگران  تصمیمات ستاد ملی مبارزه 
مصوبات درواقع تنها برای ادارت و دستگاه های دولتی است؛ در این 
اوضاع وخیم برخی از کارگران باید حتما سرکار باشند و مشاغلی 
هم که تعطیل می شوند همانطور که گفتم، کارگرانشان تحت فشار 
قرار می گیرند. وضعیت کارگراِن خدماتی هم که مشخص است؛ 
آنها مجبورند در این دوران بحرانی سرکار باشند اما هیچ امتیازات 

ویژه ای برایشان در نظر گرفته نشده است.  

4 سال بیست و چهارم/ شماره 5734}اقتصاد{چهارشنبه  15  اردیبهشت  1400
کاهش ارزش تجارت خارجی به کمترین سطح در یک دهه اخیر

گیالن امروز- رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار داشت: ارزش 
تجارت خارجی کشور در بخش های صادرات غیرنفتی و واردات از 1۰5.9 میلیارد 
دالر در سال 139۰ با کاهش متوسط ساالنه 3.9 درصد، به 73.9 میلیارد دالر در 

بنابراین طی این دوره ده ساله شاهد  سال 1399 رسیده است. 
انقباض در تجارت خارجی کشور بوده ایم.

مرجان فقیه نصیری در گفت وگو با ایلنا در مورد روند تجاری ایران 
در دهه 9۰ اظهار کرد: مطابق گزارش رسمی گمرک، ارزش تجارت 
خارجی کشور در بخش های صادرات غیرنفتی و واردات از 1۰5.9 
میلیارد دالر در سال 139۰ با کاهش متوسط ساالنه 3.9 درصد، 
به 73.9 میلیارد دالر در سال 1399 رسیده است. بنابراین طی این 
دوره ده ساله شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بوده ایم که با 
اهداف و برنامه های کالن کشور در زمینه افزایش تجارت در راستای 

رشد اقتصادی همخوانی ندارد.
وی افزود: علیرغم روند کلی کاهشی تجارت کشور، این متغیر طی 
دهه اخیر همواره با نوسانات و فراز و فرود هایی بسته به نوع تکانه ها 
در سطح بین الملل به ویژه کاهش و یا افزایش سایه تحریم بر 
اقتصاد کشور همراه بوده است؛ به عنوان مثال تشدید تحریم ها از 
سال 139۰ باعث افت شدید در صادرات محصوالت عمده مانند 
مــواد و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی و 
بدلیل مشکالت  واردات  خشکبار شد و همچنین محدودیت در 
ارزی در مجموع باعث شد سطح تجارت خارجی کشور در سال 
139۴ و پیش از اجرایی شدن برجام به 83.9 میلیارد دالر برسد 
که پایین ترین سطح تجارت در مقایسه با پنج سال قبل از آن بوده 

است. فقیه نصیری در ادامه اضافه کرد: در مقابل این روند کاهشی، به دنبال اجرای 
برجام از تیرماه 139۴، روند افزایشی به خود گرفت؛ بطوری که ارزش تجارت با رشد 
متوسط ساالنه 1۰ درصدی تا دو سال بعد 139۶ به 1۰1.5 میلیارد دالر افزایش 
یافت. بنابراین به وضوح مشخص است که تشدید تحریم  ها در محدود شدن تجارت 
خارجی کشور نقش مهمی داشته است. وی همچنین تصریح کرد: خروج آمریکا از 
برجام در اردیبهشت ماه 1397 و تشدید محدودیت ها به ویژه در زمینه نقل و انتقال 
ارز سبب انقباض شدیدتر در تجارت خارجی کشور شد. در این شرایط عالوه بر 
محدودیت جدی در صادرات نفت و فرآورده های نفتی، صادرات غیرنفتی نیز دچار 
مشکالت عدیده ای شد. کاهش منابع ارزی ناشی از صادرات به طبع بر واردات کشور 
نیز اثر گذار بوده است؛ با این وجود، در سال 1398، علیرغم کاهش حدود 7 درصدی 
صادرات غیرنفتی، با توجه به ضرورت تامین نیازهای کشور و مدیریت بازار داخلی، 

واردات به میزان 1.2 درصد افزایش یافت.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اثرات شیوع ویروس 
کرونا گفت: اواخر سال 1398 با شیوع ویروس کرونا مصادف و این مسئله باعث 
افت کل تجارت جهانی شد و طبیعتا کشور ما نیز از آن متاثر شد؛ اما وجود تحریم 
و محدودیت ها ناشی از آن سبب سنگین تر شدن آثار منفی شیوع کرونا بر کشور 
ما شد. محدودیت های تحریم سبب شد تا برنامه ریزان تجاری کشور از سال 1398 
برنامه های توسعه صادرات را متمرکز بر 15 کشور همسایه و همچنین کشورهای هند 
و چین نمایند.  وی افزود: محدودیت های ناشی از تحریم، رفع محدودیت های ناشی 
از شیوع ویروس کرونا را نیز تحت الشعاع قرار داده و بازیابی مسیر تجارت را دچار 
مشکل کرد. تغییر از صادرات برخی محصوالتی که در اثر شیوع ویروس کرونا دچار 
محدودیت در تجارت شده بودند به سمت محصوالت جدید مرتبط با ویروس کرونا 
مانند تجهیزات و داروهای پزشکی راهکار مناسبی برای جبران بخشی از کمبودها 
در این شرایط به نظر می رسید؛ اما در عمل به دلیل محدودیت های نقل و انتقال 
ارز، بلوکه شدن بخشی از درآمدهای ارزی نزد برخی شرکای تجاری و در نتیجه 

محدودیت درآمد ارزی موفقیت چندانی حاصل نشد.
فقیه نصیری در ادامه اضافه کرد: شیوع کرونا در سال 1399 در حوزه تجارت که 
سبب مسدود شدن مرزها و محدودیت نقل و انتقال کاال به ویژه در نیمه اول سال 

1399 شده بود، عامل موثری در کاهش تجارت کشور محسوب می شد. این موضوع 
در تجارت با برخی شرکای تجاری مانند ترکیه پررنگ تر بود و سایر شرکا نیز کم و 
بیش چنین محدودیت هایی را به دلیل نگرانی از تبعات شیوع ویروس کرونا به ویژه 

در ماه های اول سال 1399 اعمال کردند.
وی افزود: کاهش محدودیت ها رفته رفته به دلیل تسلط کشورها در مهار و کنترل 
ویروس کرونا و اتخاذ تدابیر کنترلی در قالب پروتکل های بهداشتی سبب بهبود نسبی 
تجارت کشور شد. به طوری که بررسی آمار ماهانه تجارت کشور نشان می دهد که 
هر چه به ماه های پایانی سال نزدیک می شدیم، شکاف بین تجارت ماهانه در سال 
1399 با مدت مشابه در سال 1398 رو به کاهش بوده است. اما در مجموع بررسی 
روند تجارت از سال 1397 تا 1399 حاکی از آن است که محدودیت های ناشی از 
شیوع ویروس کرونا در سایه محدودیت های ناشی از تحریم، سبب کاهش ساالنه 1۰ 
درصدی در ارزش تجارت کشور شده است. به طوری که ارزش تجارت به کمترین 
سطح خود طی دهه اخیر یعنی رقم 73.9 میلیارد دالر رسید.  رییس موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر لغو احتمالی 
بخشی از تحریم ها بر تجارت کشور گفت: سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد 
مقاومتی افق هایی را مدنظر قرار می دهد که اقتصاد کشور بتواند در مسیر افزایش 
تاب آوری حرکت کند. با این همه، مذاکرات با هدف حفظ منابع ملی هم می تواند 
دستاوردهایی را برای بخش بازرگانی کشور به همراه داشته باشد. بهبود نسبی روند 
تجارت در صورت رفع تحریم ها در گذشته نیز تجربه شده است اما برای برگشت به 
مسیر رشد تجارت به گونه  ای که بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد، کشور نیازمند رفع 
تحریم ها و ایجاد زمینه های مشارکت بنگاه های بزرگ کشور در زنجیره های ارزش 

جهانی صنایع است.
بر کاهش  توجهی  قابل  تاثیر  تحریم  رفع  در هر حال  کرد:  تاکید  وی همچنین 
ریسک های تجاری و توسعه سرمایه گذاری در کشور در جهت ثبات نسبی بازارها 
آثار  انتظارات مثبت در سرمایه گذاران برجای خواهد گذاشت. همچنین  ایجاد  و 

جهت  در  صادرکنندگان  برای  نسبی  ثبات  شرایط  ایجاد  و  ارز  بازار  بر  مذاکرات 
برنامه ریزی برای حضور در بازارهای صادراتی نیز قابل پیش بینی است. عالوه بر این، 
بهبود مدیریت واردات و شرایط بهتر برای تنظیم بازار داخلی و تامین نیاز صنایع 

کشور به مواد اولیه و واسطه ای نیز محتمل است.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: همچنین ایجاد شرایط ثبات نسبی در 
مبادالت تجاری کشور با جهان، انگیزه شرکای تجاری ایران را جهت تقویت 
مثل  کشورهایی  با  دوجانبه  موافقت نامه های  جمله  از  منطقه ای  پیمان های 
پاکستان و ترکیه، شکل گیری موافقت نامه های تجاری جدید با شرکای مهمی 
مانند عراق و هندوستان و همچنین تقویت انگیزه های طرفین تجاری جهت 
تداوم و سرعت مذاکرات با اعضای اوراسیا، در صورت پشتیبانی مقامات سیاسی، 

در جهت حرکت به سمت موافقت نامه تجارت آزاد را نیز فراهم خواهد کرد. 
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نقش تحریم ها بر روند کاهشی تجارت کشور 
گفت: طی سال های اخیر بخش  صادرات و منابع ارزآور کشور به دلیل تحریم 
وگاز،  نفت  پتروشیمی،  صنایع  تحریم  شدند.  صادرات  در  محدودیت  دچار 
کشتیرانی، بانک و بیمه و موسسات مالی و همچنین صدها شخص و شرکت 

ایرانی که در لیست موسوم به SDN قرار داشتند، اجرایی شد.
فقیه نصیری در این مورد توضیح داد: عالوه بر این از سال 1397 دولت آمریکا با 
خروج از برجام، تحریم های تعلیق شده در برجام در بخش های مختلف احیا شد 
برای مثال می توان به تحریم معامله با بخش های کشتیرانی و کشتی سازی ایران 
و عامالن بنادر شامل شرکت کشتیرانی خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان 
به آنها، تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش 
ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و از جمله خریداری نفت، محصوالت نفتی یا 
محصوالت پتروشیمی از ایران؛ تحریم های مربوط به مبادالت موسسات مالی 
بند 12۴5  به موجب  ایرانی که  ایران و موسسات مالی  بانک مرکزی  با  خارجی 
قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2۰12 در فهرست تحریم قرار گرفته اند 
و تحریم های مرتبط با ارائه پیام رسان مالی مخصوص به بانک مرکزی ایران و دیگر 
موسسات مالی ایران که در بند 1۰۴ قانون CISADA آمده است و تحریم های 

مربوط به پذیره نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی اشاره کرد.
وی افزود: این تحریم ها ضمن محدود کردن تجارت فعاالن اقتصادی مشمول تحریم، 
با افزایش ریسک های تجاری و سرمایه گذاری و نیز محدودیت در نقل و انتقال ارز، 
افزایش هزینه های تجاری و دشواری دسترسی به بازارهای جهانی بر انقباض بخش 

تجارت خارجی کشور اثرگذار بوده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به پیشنهادات خود برای 
بهبود تجارت کشور گفت: پس از تشدید محدویت های ناشی از تحریم به ویژه نقل و 
انتقال کاال و ارز، برنامه های توسعه صادرات کشور متمرکز بر 15 کشور همسایه و دو 
کشور هند و چین شده است. این کشورها سهمی باالیی در صادرات غیرنفتی کشور 
داشته و در مجموع 87 درصد از صادرات را به خود اختصاص داده اند. در سال 1399، 
ارزش صادرات به 15 کشور همسایه بالغ بر 2۰ میلیارد دالر و صادرات به دو کشور 
هند و چین نیز بالغ بر 1۰ میلیارد دالر بوده است. این در حالی است که مجموع 
تقاضای وارداتی  15 کشور همسایه رقم بالغ بر 1۰۰۰ میلیارد دالر است که بایستی 
با توجه به مزیت های کشور در صادرات محصوالت مختلف به دنبال تقویت حضور در 
این بازارها باشیم.  وی اضافه کرد: به عنوان مثال در خصوص فرآورده های نفتی و گاز 
که از عمده ترین محصوالت صادراتی کشور نیز به شمار می روند،  15 کشور همسایه 
از یک بازار 5۰ میلیارد دالری برخوردار هستند که ما تنها از 1۰ درصد آن یعنی 5 
میلیارد دالر بهره مند شده ایم. همچنین صنعت پالستیک نیز در کشورهای مذکور از 
بازار ۴۰ میلیارد دالری برخوردار است که ما با صادراتی به میزان 2 میلیارد دالر تنها 
5 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده ایم، بنابراین می توانیم در این صنایع 

و صنایع مشابه برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه سرمایه گذاری کنیم.  

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده 2۰8 قانون مالیات های مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد.

پانزدهم اردیبهشت 1400؛ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1399

 آگهی ابالغ مالیاتی

 باشد به شرح زیر ابالغ می گردد.وسیله اوراق مالیاتی مودي که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمیهاي مستقیم بدینقانون مالیات 208در اجراي ماده 

برگ قطعی –تشخیص شماره برگ  نوع اوراق عملکرد اصل مالیات  نوع شغل نام و نام خانوادگی ردیف  

 شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی

 تاریخ و ساعت 

 هیات حل اختالف مالیاتی

اداره امور مالیاتی شانین  

10/10/1399 – 53075 برگ قطعی 1391 2562440 مهندس مریم پورنصیري پشتیري 1  اداره امور مالیاتی فومن  

اسباب بازي  رضا زمینی ماجالن 2

 فروشی

19/08/1399 – 14678 برگ تشخیص 1394  5244750  اداره امور مالیاتی فومن  

03/06/1399 – 10229 برگ تشخیص 1399 6400000 سرقفل حسین گل بخشی 3  اداره امور مالیاتی فومن  

03/06/1399 – 10230 برگ تشخیص 1395 3800000 سرقفل غالمحسین قنبري 4  اداره امور مالیاتی فومن  

29/05/1399 – 9894 برگ قطعی 1399 5204240 سرقفل رحیم رضائی نژاد 5  اداره امور مالیاتی فومن  

29/05/1399 – 9893 برگ قطعی 1398 5204240 سرقفل حوریه آسفده 6  اداره امور مالیاتی فومن  

یسرقفل محسن آسفده 7 29/05/1399 – 9892 برگ قطعی 1394 5023859   اداره امور مالیاتی فومن  

غالمی سیاپیرانیمحترم  8 حقوق 197جریمه  9468012 حقوق   

حقوق 197جریمه  7923012  

حقوق 197جریمه  4613103  

حقوق 197جریمه  8093148  

حقوق 197جریمه  5187913  

 

1397 

1396 

1395 

1394 

1393 

17/10/1399 – 54350 برگ قطعی  

54349 – 17/10/1399  

54348 – 17/10/1399  

54347 – 17/10/1399  

54346 – 17/10/1399  

 

 اداره امور مالیاتی فومن 

 

 1399؛ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1400پانزدهم اردیبهشت 

 داره کل امور مالیاتی استان روابط عمومی ا

 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

گیالن امروز- یکی از دالیل بروز تنش آبی، هدررفت آب است. 92 درصد از 
هدررفت آب ایران در بخش کشاورزی رخ می دهد.

استفاده از تجربه های سایر کشورها در بهره مندی از فناوری های نوین و هوش 
مصنوعی می تواند مصرف آب بخش کشاورزی راه کاهش دهد و از هدررفت آن 
جلوگیری کند. تأمین مالی به کارگیری این فناوری ها با مشارکت مردم و بخش 

خصوصی و استفاده از ظرفیت های بازار اواراق بهادار، امکان پذیر است.
»امسال شهرهای بیشتری در کشور به علت کاهش بارش ها به تنش آبی گرفتار 
خواهند شد.« این موضوعی است که بنفشه زهرایی مدیرکل دفتر مدیریت مصرف 

و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو در گفت وگو با ایرنا مطرح کرده است.
به  گفته زهرایی، تنش آبی در سال هایی که با بارش کمتری همراه است، بیشتر 
نمایان می شود؛ گرچه فقط ناشی از کاهش بارش نیست؛ بلکه تنش آبی همچنین 
ناشی از کافی نبودن تجهیزات و تأسیسات آب رسانی و دسترسی به آب سالم و 
پایدار است. حال پرسش اینجاست که تنش آبی به چه معناست و چگونه می تواند 

زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار دهد؟
تنش آبی چیست؟

تنش آبی به شرایطی گفته می شود که در تقاضای آب از منابع آب در دسترسی، 
بیشتر شود. مهم ترین عوامل بروز تنش آبی را می توان تغییرات اقلیمی، بالیای 
طبیعی مانند خشکسالی و سیل، افزایش تقاضا و مصرف آب و نیز افزایش هدررفت  
آب دانست. در ایران، سه درجه تنش آبی برای مناطق مختلف تعیین شده است. 
مناطق قرمز، شهرهایی هستند که بیش از 2۰ درصد نسبت به آب مورد نیاز خود 
با کمبود مواجه هستند. در مناطق نارنجی بین 1۰ تا 2۰ درصد نسبت به آب مورد 
نیاز کمبود منابع آبی وجود دارد و مناطق زرد نیز به شهرهایی گفته می شود که 

کمتر از 1۰ درصد نسبت به نیاز خود با کمبود منابع آبی مواجه اند.
با شدید شدن تنش آبی، بهداشت و سالمت، امنیت غذایی، تولید و در نهایت امنیت 

اجتماعی به خطر می افتد. راهکارهای متنوعی برای مقابله و متوقف کردن تنش آبی 
قابل توصیه هستند که از زمینه های فرهنگی مانند آگاهی بخشی و اطالع رسانی 
آغاز می شوند تا زمینه های اقتصادی مانند قیمت گذاری ادامه پیدا می کنند و در 

زمینه های فناوری مانند استفاده از هوش مصنوعی به اوج می رسند.
میزان آبی که در ایران هدر می رود

تنش آبی تنها مساله ایران نیست؛ بلکه یک مشکل جهانی است که متخصصان 
نسبت به آن هشدار داده اند تا جایی که یک پژوهش علمی پیش بینی کرده در 
صورتی که فکری برای گرم شدن دمای زمین نشود تا سال 2۰5۰ / 1۴29 تعداد 
افرادی که در معرض تنش آبی قرار دارند، در مقایسه با سال 2۰1۰ / 1389، دو 
برابر خواهد شد؛ یعنی در این فاصله، 38۰ میلیون نفر در سراسر جهان در معرض 

تنش آبی قرار خواهند گرفت.
این موضوع می تواند ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. حدود 117 هزار کیلومتر 
مربع از مساحت کشور را آب فرا گرفته است. بر اساس آمارهای سال 2۰17 / 
139۶ رتبه جهانی ایران از نظر سرانه منابع آبی تجدیدپذیر برابر با 9۶ است؛ 
یعنی به ازای هر ایرانی به طور متوسط حدود 3 هزار و 5۶7 مترمکعب منابع آبی 
تجدیدپذیر وجود دارد. منابع آبی تجدیدپذیر با بارش های ساالنه دوباره به منابع 
آب سطحی و زیرزمینی باز می گردد. این در حالی است که منابع آبی تجدیدناپذیر 
مانند سفره های عمیق آب زیرزمینی به زمان بسیار بیشتری برای بازیابی منابع 
خود نیاز دارند. با این حال ایران در همین سال در فهرست 1۰ کشور با بیشترین 
میزان هدررفت آب قرار داشت. میزان کل هدر رفت آب در سال 2۰17 / 139۶ 
برابر با 93 میلیارد مترمکعب بوده و از این نظر پس از هند، چین، آمریکا، اندونزی 

و پاکستان در رتبه ششم جهان قرار دارد.
سهم ۹۲ درصدی بخش کشاورزی در هدررفت آب

در صورتی که بتوان بخش هایی که بیشترین هدر رفت آب را دارند شناسایی کرد، 

می توان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود و خروج از تنش آبی مطرح کرد. 
بیشترین میزان هدررفت آب در ایران مربوط به بخش کشاورزی است که 92 
درصد از کل هدر رفت آب کشور در این بخش رخ می دهد. بخش خانگی مسئول 
هفت درصد و بخش صنعتی مسئول یک درصد از هدر رفت آب کشور هستند. 
بنابراین به نظر می رسد می توان برای کاهش هدر رفت منابع آبی و مقابله با تنش 

آبی، بخش کشاورزی را هدف قرار داد.
سامانه های نوین آبیاری یکی از راهکارهای کاهش هدررفت آب در بخش کشاورزی 
هستند. به  گفته علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تجهیز 
کردن زمین های کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری به عنوان راهکاری مؤثر و 
کارآمدی برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش بهره وری یکی از 

اقدامات کلیدی دولت است که در سال 1۴۰۰ نیز در سراسر کشور اجرا می شود.
همچنین  و  شیاری  و  قطره ای  آبیاری  مانند  نوین  آبیاری  روش های  بر  عالوه 
روش های کشت جدیدی که مصرف آب کمتری دارند، بخش کشاورزی در دنیا 
در حال سازگاری با شیوه های مبتنی بر فناوری است. استفاده از هوش مصنوعی 
یکی از روش هایی است که به کمک بهبود بهره وری آب در بخش کشاورزی آمده 

و کاهش هدر رفت آب را به دنبال دارد.

هوش مصنوعی و بازار سرمایه در خدمت آب
الگوریتم های یادگیری ماشین و تصاویر  از  با استفاده  هوش مصنوعی می تواند 
ماهواراه ای ثبت شده بر فراز زمین، وضعیت آب وهوایی را با دقت باالیی پیش بینی، 
پایداری محصوالت کشاورزی را تحلیل و مقادیر بهینه آب، دما و سایر نهاده های 
تولید محصول را تعیین کند. بنابراین استفاده از انواع فناوری عالوه بر ارتقای 
بهره وری در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی می تواند بحران های آبی را 

حداقل به تأخیر بیندازد و احتمال وقوع چنین بحران هایی را کاهش دهد.

مقابله با تنش آبی با هوش مصنوعی و بازار سرمایه


