
طلسم بورس
خروج پول از بازار سرمایه، روز نامطلوبی را برای 

این بازار به ثبت رساند

بهناز شــیربانی: مســعود ســپهر، هنرمند پیش کسوت طراحی 
گرافیک روز گذشــته ۹ بهمن درگذشــت. او کــه ۲۳ دی ماه از 
باالی پله های خانه اش به پایین سقوط کرد، دچار ضربه مغزی 
شده و به محض انتقال به بیمارستان ، تحت عمل جراحی قرار 

می گیرد و بعد از جراحی نیز به کما می رود...

مردی تأثیرگذار
گفت وگو با ابراهیم حقیقی 

درباره جایگاه زنده یاد مسعود سپهر

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۸۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژانویــه   ۳۰     ۱۴۴۴ رجــب   ۸     ۱۴۰۱ بهمــن   ۱۰ دوشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه ۴

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

  صفحه  ۸  صفحه ۶

در «شرق» امروز  می خوانید:  رویه زشت  در فوتبال ایران، رویارویي روسیه و اتحادیه اروپا بر سر ارمنستان   و یادداشت هایی از  اردوان امیراصالنی، نعمت احمدی، صالح نقره کار، قادر باستانی

سهام داران منتظرند نتیجه تصمیم ها و ابالغیه های 
جدید بانک مرکزی را ببینند تا نسبت به سرمایه گذاری، 

روند رشد و همسان سازی شاخص
بورس و دالر اقدام شود...

 
از ۱۳ مهرماه ۱۴۰۱ تا دهه اول بهمن همین سال سه زمین لرزه 
با بزرگای بیــش از ۵٫۵ در منطقه خوی در آذربایجان غربی رخ 
داد که ســومین آنها در هشــتم بهمن با بزرگای پنج موجب شد 
ســه نفر کشــته و حدود ۴۰۰ نفر مجروح شــوند. شهر خوی در 
شــمال دریاچه ارومیه و در دشــتی بحرانــی و ممنوعه از نظر 
برداشــت آب های زیرزمینی قــرار دارد. بهره برداری بیش از حد 
و مــداوم از منابــع آب زیرزمینی، موجب باربرداری از لیتوســفر 
محلی شــده و به طور قابل توجهی تغییر شکل پوسته منطقه ای 
و الگوهای تکامل تنش مختل می شــود. وضع برداشت آب های 
زیرزمینــی از محدوده پیرامون دریاچه ارومیه می تواند نشــانگر 
حجم باربرداری از لیتوسفر در این ناحیه باشد. بر اساس گزارش 
شــرکت آب منطقــه ای آذربایجان غربــی در تیــر ۱۴۰۱ تمامی 
دشــت ها و شهرســتان های اســتان آذربایجان غربــی به لحاظ 
کم آبی و وضعیت آب های زیرزمینی جزء دشــت های ممنوعه و 
بحرانی شــده اند و توسعه اراضی کشــاورزی و به تبع آن صدور 
مجوز حفر چاه کشاورزی در استان طی دهه گذشته ممنوع بوده 
است. آب ورودی از رودخانه ها به دشت های استان در سال آبی
۱۴۰۰-۱۴۰۱ نسبت به متوسط بلندمدت ٤٦ درصد کاهش داشته 
است. حجم ذخیره مخازن سدهای مخزنی در حال بهره برداری 
استان (شهید کاظمی بوکان، شهرچای، مهاباد، حسنلو، ساروق، 
دریک، زوال، بارون، شهید قنبری، آغ چای، قیقاج، ارس۲ و سیلوه) 
به حدود ۶۵ درصد پرشدگی، حدود هزارو ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
رسید. ۸۰ درصد آب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی استان 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، فرونشســت تدریجی در دشت های 
اســتان سال هاست آغاز شــده و تداوم دارد. هر سال ۳۲ میلیون 
مترمکعب کســری آبخوان و اضافه برداشــت از چاه های مجاز 
و غیرمجاز در اســتان اتفــاق می افتد. فرونشســت زمین از نظر 
زمانی و مکانی با برداشت آب های زیرزمینی مرتبط است. میزان 
فرونشست در دشت خوی ســاالنه سه تا هفت سانتی متر است 
و ۱۴۰ کیلومترمربع از دشــت خوی در معرض فرونشست زمین 
قرار دارد. فرونشســت در دشت سلماس در شــمال آذربایجان 
غربی به عنوان دشــت ممنوعه، فوق بحرانی است. در کل استان 
برداشــت آب از منابع زیرزمینی، کیفیت آب را پایین آورده است 
و ایــن هم به خاطر کاهش ســهم بخش کشــاورزی از آب های 
سدهاست. اکنون کاهش ۲۵۰ میلیون مترمکعبی آب در آبخوان 
ســلماس و کاهش ۱۸ متری در این آبخوان گزارش می شود. در 
منطقه کهریز ارومیه به علت پایین آمدن تراز آب نســبت به تراز 
دریاچه ارومیه، نفوذ آب شور به این سفره صورت گرفته و کیفیت 
آب را پایین آورده اســت. اســتان آذربایجان غربی ۲۳ محدوده 
مطالعاتی حــوزه آب دارد که از این تعداد، ۱۶ محدوده ممنوعه 
بوده و ســلماس، خــوی، ارومیــه و میاندوآب بیشــترین میزان 
ممنوعیت را دارند. با کاهش بارندگی ها و همچنین خشک شدن 
دریاچه ارومیه، مدیریت آب های سطحی برای اختصاص حقابه 
دریاچه حیاتی است. در سوی شرقی دریاچه ارومیه نیز در استان 
آذربایجان شــرقی در ســال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ افت آب زیرزمینی 
در بیشتر دشت های اســتان ازجمله مرند، ملکان، مراغه بناب و 
عجبشــیر گزارش برداشــت های زیاد از چاه های بهره برداری به 
خاطر کمبود آب ســطحی رخ داده اســت. ۴۴ درصد از ورودی 
روان آب ها به ســدهای اســتان کاسته شده اســت (در سال آبی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱، ۲۱ میلیون مترمکعب آب کمتر وارد مخزن ســدها 
شده است). ســدهای آیدوغموش میانه با ۹۱ درصد، نهند تبریز 
با ۶۵ درصد، ســهند هشــترود بــا ۴۷ درصد و ســتارخان اهر با 
۳۳ درصد، بیشــترین میزان کاهش ورودی آب داشتند. در بهمن 
۱۳۹۷ اعالم شد از ۲۵ دشت آذربایجان شرقی ۱۹ دشت ممنوعه 
یــا ممنوعه بحرانی هســتند و از آن میان چهار دشــت شــرایط 
ممنوعه بحرانی داشتند. ساالنه تا ۵۰ سانتی متر دشت های استان 
آذربایجان شرقی افت پیدا می کنند. ظرفیت آب های تجدیدپذیر 
استان سه میلیون و ۱۹هزار مترمکعب و مصرف دو میلیون و ۸۵۰ 
هزار مترمکعب اســت. دشت های ممنوعه و بحرانی آذربایجان 
شرقی، اراضی به وسعت هفت هزارو ۱۹۶ کیلومترمربع از استان 
را شــامل می شــود. برای تحلیل رابطه برداشــت آب با تحریک 
گســل های فعال مدل سازی المان محدود ویسکواالستیک کامل 
ســه بعدی برای تخمین تغییر شــکل پوســته و تغییرات تنش 
ناشی از تخلیه آب زیرزمینی انجام می شود. با محاسبه تغییرات 
تنش کولمــب القایی، این اثر را بر روی گســل های فعال اصلی 
تحلیل می کنیم. تغییرات در لرزه خیزی منطقه در ارتباط با حذف 
آب های زیرزمینی نشــان می دهد که باال آمدن ســطح پوسته در 
بیشــتر محیط فرورفتگی دریاچه ارومیــه به حدود ۱۰۰ میلی متر 
در  ۲۵ ســال گذشــته رســیده  و تغییر تنش کولمب بین ۱۰ تا ۱۵ 
بار (۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوپاســکال) در این حوزه رخ داده اســت. با 
تغییر تنش کولمب به طور  درخورتوجهی بیش از ۱۰ کیلوپاسکال 
در مناطق گســلش فعال اصلی، اغتشاش تنش ناشی از حذف 
آب های زیرزمینی قطعا غیرقابل چشم  پوشــی است  که می تواند 
دلیل اضافی برای تســریع شکست گسل های فعال و حتی ایجاد 

رویدادهای زلزله شدید در این ناحیه باشد.

لرزه خیزی خوی 
و استحصال آب های زیرزمینی

سـرمـقـالـه

اخم مجلس به شورا
نمایندگان در گفت و گو با «شرق» در پی مصوبه مولد سازی از بررسی طرحی برای کاهش اختیارات شورای سران قوا خبر دادند

گزارش «شرق» از سفر وزیر امور خارجه قطر 
به ایران و نقل وانتقال پیام های تهران و واشنگتن

تصمیم کابینه افراطی نتانیاهو
پس از عملیات های شهادت طلبانه   اخیر

امدادرسانی  به  زلزله زدگان  خوی  ادامه  دارد

«شرق» حمله ناموفق به یکی از مجتمع های کارگاهی 
وزارت دفاع در استان اصفهان را بررسی می کند

تالش دوباره دوحه

صهیونیست ها مسلح 
می شوند

لحظه شماری برای معرفی 
سرمربی اروپایی تیم ملی

گرد برف و درد 
در گوش گربه ایران

شکست ریز پرنده های 
مهاجم
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۵

۲

۹

مهدی زارع

بنام خداوند جان و خرد
غم زمانه خورم يا فراق يار كشم                                 به طاقتى كه ندارم كدام بار كشم 

ده سال از آسمانى شدن دكتر حبيبى  
عزيز گذشت . 

دولتمردى دانشمند و فرهنگ دوست که 
ــود و در این  ــاخص اعالى علم و عمل ب ش
ــوى پنجه و باال  و   دو صحنه پر و پیمان و ق

واال مى نمود.
ــام عیار با  ــه و فهمیده و تم ــى فرزان حکیم
درایت و صالبت در مدیریت، با وقار و متانت 
در معرفت و معاشرت و با پاکدستى و صحت 

در سیاست. 
آنچنان که کارنامه او نشان مى دهد، مردم 
دوستى و ایران شناسى او حاکى از  بزرگى و 

عظمت قدر و کثرت معرفت و خلوص نیت و صداقت محض و محض صداقت اوست . 
ــرپنجه تدبیر و تدبر  ــود تا با س ــاس مى ش ــوس جاى خالى او این روزها بیش از پیش احس افس

راهگشاى مشکالت مردم باشد. هرچند آثار جاودان او آیینه گردان همه نسل ها و عصر هاست.
ــوز براى  ــنجیده بعد از انقالب و مدیرى دلس دکتر حبیبى آبروى مدیران خردمند و فهمیده و س
ــتى در تاریخ  ــور بود. براس ــردم از بن دندان صدق و دل و امیرى بى گزند و کم هزینه براى کش م

مدیران ایران اگر بى نظیر نبود، واقعا کم نظیر بود. به قول امیر خسرو دهلوى : 
 آفاق را گرديده ام، مهر بتان ورزيده ام                                                 بسيار خوبان ديده ام، اما تو چيز ديگرى  
ــت آن مرد سیاست و فرهنگ و علم و ادب از سوى بنیاد ایران شناسى مراسم  به منظور بزرگداش
گرامى داشتى در روز سه شنبه 1401/11/11 با حضور شخصیتهاى علمى، فرهنگى و استادان 
و فرهیختگان کشور و دوستداران ایشان از ساعت 09:30 الى 12:00 در تاالر محتشم این بنیاد 

برگزار خواهد شد. 

به نظرم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع مولدسازی دارایی های 
غیرمولد دولت با واکنش های غیرمنصفانه جامعه روشنفکری مواجه شد. من اتفاقا معتقدم دولت 
کار خوبی  انجام می دهد و باید از آن حمایت کرد و این قدر دستاوردهای دولت را کوچک انگاشتن 
دور از انصاف و عدالت اســت. مگر این مصوبه چه گفته که دوســتان اندیشــمند و تحصیل کرده 
این چنین برآشــفته اند؟! خیلی ساده اســت، دولت مانند یک شرکت خصوصی مسئولیت محدود 
خانوادگی، دارایی هایی دارد که شامل مطالبات، دیون و درآمدهای او می شود و به صورت منطقی 
باید این شــرکت خصوصی و خانوادگی ســودآور باشــد. پس مبتنی بر اصــول بنیادین اداره یک 
بنگاه اقتصادی ُخرد، حتما مکلف اســت دارایی های غیر مولد خــود را که تولید ثروت نمی کند و 
درآمدزایی نداشــته و محصولی در بر ندارد، در سریع ترین زمان ممکن تبدیل به دارایی مولد کند. 
مثال یک زمین رها شده یا یک سوله ناتمام را بفروشد و از محل آن به تجارت پرداخته و سودآوری 
کند. این مطلب کجایش اشــکال دارد؟ چرا این قدر ما روشنفکرنماها به دولت خدمتگزار هجمه 
می بریم؟ من کامال با این طرح موافق هستم و اتفاقا معتقدم دولت باید اولین گام را از دانشگاه ها 
بردارد. دانشگاه ها و به صورت ویژه دانشکده هایی مانند حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد 
از نظر من غیرمولدترین دارایی های دولت هســتند! چون نه تنها هیچ فایده ای نداشــته اند  بلکه با 
تحمیل این همه هزینه ســنگین در ۸۰ سال گذشته، تحصیل کردگان مغرض نیز تربیت می کنند که 
درکی از اقدامات ســازنده و رو به توســعه دولت های خدمتگزار ندارند. من خودم برای دانشگاه 
تهران مشــتری دارم، بخشی را برای تاالر عروسی، بخشــی را برای کافی شاپ و فودکورت و تمام 
محوطــه داخلی را (مانند خیابان ۳۰ تیر و جنب موزه ملی ایران ) برای فروش مســتقیم صنایع 
خانگی و کارآفرینی های کوچک زودبازده (مانند خرید و فروش قانونی ارز، رمزارز، ســکه و مانند 
آنهــا) بخش دیگری هم به فروش پایان نامه و رســاله های دکتری اختصــاص می دهند و واقعا 
درآمدزاست. شاید بتوان با مشتری مذاکره کرد تا بخشی از پیاده رو داخل دانشگاه را هم به فروش 
کتاب های نایاب و کمیاب اختصاص دهد و با این اقدام، ترافیک سنگین محدوده میدان انقالب هم 
حل می شــود و خودش یک دستاورد می شــود برای شهرداری تهران در دل دستاورد بزرگ دولت 
در مولدســازی! واقعا دانشگاه بی خودی اســت و از زمان تأسیس تا امروز هیچ فایده ای برای کشور 
نداشته است! دانشگاه تهران همواره غیرمولد و زیان بخش است. الحمدهللا بدون تشریفات هم قابل 
واگذاری است و اگر رئیس و اعضای هیئت علمی هم کوچک ترین مخالفتی کردند، به انفصال دائم و 
حبس محکوم می شوند و دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و نهادهای 
دیگر هم در دو ســال آینده اندکی استراحت می کنند تا دولت خدمتگزار با فراغ بال کارش را انجام 
دهد. با این شرایط ُاکازیون، چرا باید با این طرح مخالفت کرد؟ به جای مخالفت همت کنید مشتری 
بیاورید برای نهادهای کم بازدهی مانند دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مرکز پژوهش های مجلس و خیلی 
جاهای غیرمولد دیگر. در هرحال آقای مخبر اگر محبت فرموده این یادداشت را تقاضای خرید تلقی 
فرمایند و قیمت اعالم کنند، مشــتری دست به نقد برای دانشــگاه تهران داریم، قرار بنگاه را بگذاریم 

ان شا ءاهللا و ما هم ثوابی در این امر خیر برده باشیم.

یادداشت

دانشگاه تهران چند؟

علیرضا غریب دوست

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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سیدمحمد بحرینیان از خسارت ۸۰۰۰ میلیاردی صنعت در خراسان 
رضوی به واسطه تکرار بحران برق و گاز برای بخش تولید می گوید

ایجاد بحران به بهانه 
«مدیریت بحران»
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س 
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آسیب شناسی جریان اصالح طلبی 
در گفت وگو با محمدجواد حق شناس

همه طرف های سیاسی
باید دست به تغییرات   بزنند

اران
، جم

رفی
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