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2جوان مخترع 

مأمور قالبي شدند
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عمو و بــرادرزاده كــه مي گويند 
تحصيلكرده و مخترع دو دســتگاه 
آالينده و فوم بتن هســتند، وقتي 
نتوانســتند اختراع خود را به ثبت 
رسانده و بفروشند،  براي سرگرمي 
و هيجان نقشه اخاذي كشيدند. آنها 
با پوشيدن لباس پليس درتاريكي 
شب طعمه هاي خود را كه افغان ها 
بودند ســوار ماشــين مي كردند و 

دست به اخاذي از آنها مي زدند.
آنها اخاذي هاي سريالي خود را ادامه 
مي دادند و فكر مي كردند كه هرگز 
دستگير نمي شــوند اما در نهايت 
شناسايي شــدند و به دام مأموران 

كالنتري 170كهريزك افتادند.
دو متهم ديروز درحالي كه همچنان 
لباس پليس به تن داشتند و باتوم 
روي كمر يكي از آنها بود، به محوطه 
پليس پيشــگيري تهــران منتقل 

شدند.

گفت و گوي رودرروي 
 وزير علوم با 

دانشجوي ستاره دار

14| جامعه  تهران
لرزيد و نخوابيد

ملل متحد عليه آمريكا

 پس از زمين لرزه  5/2 ريشتري در اطراف تهران
استان های تهران ، گيالن، البرز، قم، مركزی و قزوين لرزيد

 مجمع عمومی سازمان ملل امشب در نشستی اضطراری
قطعنامه ای را در رد تصميم آمريكا درباره قدس بررسی می كند

برخي از فروشندگان مسكن، قيمت پيشنهادي خود براي  فروش 
آپارتمان را افزايش دادند

صفحه هاي 14  و 16  را بخوانيد

پيام تسليت رهبرمعظم  
 انقالب براي شهادت 

جانباز علي خوش لفظ
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لحظه غروب خورشيد در شامگاه پنجشنبه 30آذر 
1396خورشيدي، ساعت 16و 54دقيقه است كه در 
بامداد جمعه اول دي ماه، در ساعت 7و 11دقيقه طلوع 
خواهد كرد. با اين حساب، طوالني ترين شب سال جاري 14ساعت و 17دقيقه به درازا 
مي كشد. اين شب دراز در باورهاي مردم جهان به مناسبت هاي مختلف پاس  داشته 
مي شود اما ايرانيان باستان، از حدود 7تا 8 هزار سال پيش آن را گرامي مي داشتند. 
ايرانيان باور داشتند كه با وجود طوالني بودن تاريكي در اين شب، در نهايت روشنايي 
پيروز شده و مهر )خورشيد( زاده مي شود. اين آيين از سال 1387خورشيدي در فهرست 
آثار ملي كشور ثبت شده و گويا قرار است به همت مسئولين امر اين ميراث نياكان پاك 
سرزمين به ثبت جهاني نيز برسد. ايرانيان از گذشته اي دور از اين تفاوت شب يلدا نسبت 
به شب هاي ديگر آگاهي داشتند و اين در حالي است كه شب يلدا تنها حدود يك دقيقه با 
شب هاي قبل و بعد از خودش تفاوت دارد. هرچند ما امروز به دستمان ساعت بسته ايم 
و مفهوم يك دقيقه را به سادگي درك مي كنيم اما در گذشته هاي دور، براي اين 
اندازه گيري ها محاسبه هاي نجومي بسياري انجام شده است. چهارطاقي هايي كه 
در ايران ديده مي شود و يكي از معروف ترين شــان كعبه زرتشت در فارس است، 
رصدگاه هاي اطراف معابد آناهيتا در نقاط مختلف كشور و چاه هايي كه در برخي 
مناطق حفر مي شد تا با عبور اجرام آسماني از باالي  آنها زمان را دقيق تر مشخص 
كنند، نياكان ما را قادر مي كرد تا با دقت زيادي زمان را اندازه گيري كنند. يكي از 
اشتباه هايي كه معموال درباره محاسبه شب يلدا رخ مي دهد، به زمان غروب و طلوع 
خورشيد مربوط است. هرچند 12روز قبل از شب يلدا زودترين غروب و 12روز بعد 
از آن، ديرترين طلوع خورشيد در طول سال حادث مي شود اما اين نكته بدان معنا 
نيست كه يلدا بلندترين شب سال نباشد چرا كه از كم كردن طول روز از 24ساعت 
شبانه روز طول شب به دســت مي آيد كه اين زمان در شب يلدا زياد خواهد بود. از 
سوي ديگر، هرچند در شهرهاي مختلف زمان طلوع و غروب خورشيد در ساعت هاي 
متفاوتي رخ مي دهد اما طول روز و شب – و در نهايت طول شب يلدا – ثابت است. 
جوان ها در اين ســال ها بســيار به دنياي مجازي روي  آورده اند اما به گمان من، 
بهتر است كه دست كم در اين يك شــب،  تلفن هاي همراه شان را كنار گذاشته و 
پاي صحبت بزرگ ترهاي خانواده، نقل قول ها و خاطرات شان يا داستان هاي آنها 
بنشينند. دنياي واقعي دست كم در اين يك شب گرما و شيريني بسياري دارد كه 

در شب هاي ديگر تكرار شدني نيست.

 يك دقيقه بيشتر؛  
معمايي كه ايرانيان باستان حل كردند

يادداشت

مسعود عتيقي
بنيانگذار و رئيس انجمن نجوم آماتوري ايران

با شكســت نيروهاي اهريمني داعــش در عراق و 
سوريه، فصل نويني در حيات سياسي سوريه آغاز 
شده است. اكنون ســوريه با چالش هاي مهم تر از 
دوره مبارزات عليه استيالي داعش روبه روست و آن بازسازي ويراني هاي ناشي 
از بيش از 5سال جنگ خانمانسوز داخلي و خسارت هايي است كه در اين دوره 
بر پيكره اين كشور وارد شده است. ســوريه براي دوره بازسازي نياز به برنامه 
و سرمايه گذاري دارد. بازسازي مناطق ويران شده به ويژه در شهرهاي بزرگي 
همچون دمشق و حلب و ديگر شــهرهاي آن چون حمص، ادلب و ديرالزور و 
قصبات و استقرارگاه هاي روســتايي، كاري زمان بر و نيازمند سرمايه گذاري 
است. چالش هاي پيش روي دولت ســوريه براي دوره بازسازي در گام نخست 
استقرار حاكميت ملي اســت كه بتواند زمينه بازگشت بيش از 7ميليون آواره 
سوري در كشورهاي همسايه ســوريه مانند تركيه، اردن، لبنان و كشورهاي 
اتحاديه اروپا را فراهم ســازد. نكته بعد، براي اين منظور به برنامه اي كارآمد و 
سرمايه نياز است كه بتواند امكان اسكان دوباره آنان را در سرزميني فراهم آورد 
كه ويران شده است. براي بازســازي و ترميم ويراني هاي دوره جنگ، در كنار 
تدوين برنامه زمانبندي، سرمايه اي هنگفت نياز است كه گويا تا 400ميليارد 
دالر كمك هاي خارجي را در بر مي گيرد. اينكه اين ميزان سرمايه از كجا تأمين 
شود، خود بزرگ ترين معضل پيش روي دولت سوريه است. متحدان سوريه كه 
اين كشور را براي بيرون راندن نيروهاي اهريمني داعش ياري رساندند شامل 
ايران و روسيه است كه هر دو كشــور صادر كننده انرژي، با كاهش درآمدهاي 
نفتي به سبب پايين بودن قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تحريم هاي غرب، 
مواجه و در سطح داخلي خود نيازمند سرمايه گذاري خارجي هستند كه امكان 
كمك هاي مالي قابل توجه به ســوريه براي بازسازي را ندارند. تركيه همسايه 
شمالي سوريه نيز كه هم از نظر نيروي انساني متخصص و توانمند و هم منابع 
فيزيكي براي بازسازي سوريه امكانات خوبي در اختيار دارد، اما توانايي تأمين 
منابع مالي و سرمايه گذاري در سوريه را ندارد. كشورهاي عربي ثروتمند منطقه 
هم به سبب خصومت و متهم شدن به كمك رساني به نيروهاي مخالف دولت 
بشار اسد براي سرنگوني يا كمك به ايجاد و استمرار داعش، تمايلي به كمك به 
سوريه ندارند كه در آن بشار اسد در راس قدرت قرار داشته باشد. غرب و در راس 
آن اياالت متحده نيز با دولت اسد و ادامه حكومت او مخالفت و سر ناسازگاري 
دارند. بنابراين نمي توان انتظار كمك هاي بالعوض يا اشــتياق سرمايه گذاري 
از آنها را در بازسازي سوريه داشت. سازمان هاي مالي بين المللي هم به اندازه 
مورد نياز دولت اسد براي بازسازي، امكان تأمين منابع مالي را نخواهند داشت. 
طبيعي است مادامي كه برنامه و سرمايه براي بازســازي فراهم نباشد امكان 

بازگشت آوارگان هم فراهم نخواهد بود.
تجربه جهاني نشان داده اســت كه دوران بازسازي، دشوارترين مرحله حيات 
سياسي يك كشور جنگ زده است. براي جلب مشــاركت سرمايه خارجي در 
باز سازي  سوريه بايد به دنبال كشور يا كشــورهايي ثروتمند بود كه انگيزه اي 
براي سرمايه گذاري در سوريه داشته باشند. سوريه از نظر موقعيت جغرافيايي 
با دسترسي به سواحل شرق مديترانه مي تواند دسترسي به آب هاي مديترانه 
را براي كشورهاي آسيايي فراهم آورد ولي حضور درازمدت نظامي روسيه در 

اين منطقه و در اختيار داشتن پايگاه نظامي در بنادر 
طرطوس و الذقيه و اجاره دراز مدت آن براي 49سال 

و امكان تمديد 25ساله آن پس از انقضاي 49ساله، براي سرمايه گذاران خارجي 
اندكي تحريك كننده خواهد بود. 

سوريه و فرصت هاي دوران بازسازي

يادداشت

دكتر بهرام اميراحمديان
كارشناس اوراسيا

شــهر عرصه حضوِر جامعه شهري ا ســت، در واقع شهر 
جايي است كه امكان بروز و حضور اجتماعي شهروندانش 
را بتواند فراهم كند و اين وقتي ميســر اســت كه حال 
شهروندان يك شــهر خوب باشــد و ميان عرصه خصوصي و عمومي زندگي شان 

پيوندي برقرار باشد.
حال يك شــهر با اضافه كردن اجســام و انواع مصنوعات آن هم ُمدام هرگز خوب 
نمي شود، نياز هاي يك شهر از بستر شكل گيري و رشد شــهر از توجه به اين بستر 
به دست مي آيد. آنچه شهر مي خواهد جدا از بســتر ش نيست و البته اقتضاي زمانه 
اما باز در نسبت با بستِر همان شهر اســت كه پاسخ خود را به دست مي آورد. يكي از 
مهم ترين مظاهر پيوند ميان شهر و شهروندان و البته بستر فرهنگي شهر براي حاِل 

خوب شهروندان، آيين هاي شهري هستند.
آيين هايي كه ريشــه در فرهنگ هر ســرزمين دارند و در گذر روزگار و بنابر عمق 
ريشه شان خود را به زمانه ما رسانده اند، ريشه در همين حاِل خوب دارند، حاِل خوِب 
هر سرزمين هم نه، گاه اين آيين ها خبر از حال خوبي براي زمين هستند؛ و شهري كه 
در پي ايجاِد بستري براي حضور شهروندانش باشد تا ميان عرصه خصوصي و عمومي 
شــهروندان پيوند ايجاد كند، بهانه مي خواهد و آيين ها بهانه هاي خوبي هستند و 
فرقي نمي كند كه اين آيين ها ريشه در سوگ جمعي مردم داشته باشد و يا نشان از 

شادي هاي ملي شان باشد.
مهم ترين ويژگي آيين ها اين است كه كامال مردم وارانه اجرا مي شوند و به همين دليل 
وقتي امكاني براي حضور در بستِر شهري مي يابند مي توانند بر نشاط شهري بيفزايند.

 سوگ هاي ماه محرم، آيين هاي  ماه رمضان يلدا، نوروز، ســيزده بدر و... بسياري از 
آيين هاي ايراني، اسالمي از اين دست هستند، مديريت شهري امروز اين فرصت يگانه 
را دارد تا براي حاِل خوِب شهر بستر و امكاني را بي هيچ دخالتي براي شهروندانش 
فراهم كند تا يلدا به يك آيين شهري بدل شــده و ميان عرصه خصوصي و عمومي 

شهروندان پيوندي دوست داشتني برقرار كند.
در پرداختن به اين مهم اســت كه فضاهاي شــهري معنا مي شوند، خاطره جمعي 
شكل مي گيرد و شهر از تاريكي در روشنايي قرار مي گيرد، و مگر نه اينكه يلدا جشِن 

روشنايي و نور است.

يلدا، جشن روشنايى

شهرنامه

محمدجواد حق شناس
رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران

ادامه در 
صفحه15

توهم قيمت ها در بازار مسكن

بازگشت فيلم هاي كوتاه به جشنواره فجر
اسامي فيلم هاي بخش فيلم كوتاه سي و ششمين جشنواره فيلم فجر 

اعالم شد. به گزارش روابط عمومي جشنواره، فيلم هاي »مارلون« به فرهنگ
كارگرداني و تهيه كنندگي درناز حاجي هــا، »حيوان« به كارگرداني 
بهمن و بهرام حاج ايوان لو، »وقت ناهار« به كارگرداني عليرضا قاسمي و»فاش« به 
كارگرداني احســان مختاري 4فيلمي هستند كه براي شــركت در سي و ششمين 

جشنواره فيلم فجر انتخاب شده اند.
هيأت داوران از ميان نامزدهاي بهترين فيلم هاي كوتاه داستاني جشنواره فيلم كوتاه 
تهران و جشن مستقل فيلم هاي كوتاه خانه سينما )حداكثر 10فيلم( كه مدت زمان 
هر فيلم كمتر از 15دقيقه باشد يك فيلم را به عنوان فيلم برگزيده انتخاب و سيمرغ 

بلورين بهترين فيلم كوتاه را به كارگردان آن فيلم اهدا خواهد كرد.
شركت اين فيلم ها در جشنواره سي وششم، بازگشت سينماي كوتاه به جشنواره فيلم 

فجر پس از 2سال دوري است.

يلدا؛   قصه بلند خانواده ها
   مردم شهر از شب طوالني سال و دورهمي هايشان به همشهري مي گويند

   گزارشي از خانه سالمندان و چشم انتظاري ديدار با فرزندان
   همراه با آثار و گفتارهايي از: محمدجواد حق شناس عضو شوراي شهر،  عباس پژمان نويسنده،  غالمرضا موسوي  سينماگر

و  صفحات ويژه يلدا  در ضميمه 6و7
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ديشــب تهران لرزيد. زمين لــرزه ای با 
قدرت 5/2 ريشــتر در ســاعت 23:27 
دقيقه ديشب استان های تهران ، گيالن، 
 البرز، قم، مركــزی و قزويــن را لرزاند. 
به گزارش ايرنا كانون اين زمين لرزه در 
مرز استان تهران و البرز در 3 كيلومتری 
مالرد تهران، 7كيلومتری مشكين دشت 
استان البرز و 9 كيلومتری شهريار بوده 
و در 7 كيلومتری عمق زمين روی داده 
است. كم بودن عمق كانون اين زمين لرزه 
موجب شد شدت آن زياد باشد و ساكنان 
مناطق غربی تهران به ويژه بيشتر آن را 
حس كنند. مركز زلزله نگاری كشــور تا 
نيمه شب ديشب از  چندين پس لرزه يك 
تا 2 ريشتری در همين منطقه خبر داد. 

وحشت تهرانى ها و ترک خانه ها
از نخستين دقايق بعد از وقوع زمين لرزه، 
خيابان های مناطق مختلف تهران شاهد 
ترافيك سنگين بود. ساكنان آپارتمان ها، 
خانه هايشان را ترك كردند و سراسيمه 
به كوچه و خيابان پناه بردند. شــاهدان 
عينی تصاويری از خيابان های پر ازدحام 
از خــودرو يا كوچه هايی كــه مردم در 
آنها جمع شــده بودند را در شبكه های 
اجتماعی منتشــر كردند. انتشار برخی 
اخبــار غيرموثــق درباره فعال شــدن 
گســل های تهران و توصيه هــا درباره 
رعايت احتياط، موجب شد بسياری از 
تهرانی ها ديشب را تا بامداد در خيابان ها 

بگذرانند.
گزارش خبرنگاران همشــهري حاكي 
است خيابان هايی كه در روزهای گذشته 
به دليل آلودگی هــوا، تعطيلی مدارس 
و اجرای طــرح زوج و فرد بــرای تردد 
خودروها، خلوت شده بود ديشب با هجوم 
خودروهايی رو به رو شد كه سرنشينان آن 

از بيم زلزله به آنها پناه برده بودند. 
شلوغی پمپ بنزين ها و ازدحام در اطراف 
مراكز آتش نشــانی و اورژانس از ديگر 

ويژگی های ديشب تهران بود. 
آنچه ديشب در تهران روی داد، همچون 
مانــوری طبيعــی جهت آماده شــدن 

شــهروندان و مســئوالن بــرای زلزله 
بزرگ تری بود كه سال هاست بسياری 

پيش بينی اش را می كنند.

شهرداری تهران در آماده باش 
دســتگاه هاي امدادرســاني همچون 
آتش نشــاني و اورژانس و مراكز درماني 
بالفاصله پس از وقوع زلزلــه به حالت 

آماده باش درآمدند.
همچنين عارف نيا، رئيس مركز ارتباطات 
و اطالع رسانی شهرداری تهران  نيز خبر 
داد: شــهرداری تهران بالفاصله بعد از 

وقوع زلزله به حالت آماده باش درآمد.
او از مردم خواست آرامش خود را حفظ 

كنند.
كركه آبادی مديركل دفتر شهردار تهران 
و شهردار شــب تهران نيز كه در ستاد 
مديريــت بحران حضــور يافت، گفت: 
بالفاصله بعد از وقوع زلزلــه به تمامی 

مديران شهرداری آماده باش داده شد.
خبرنگار همشــهري در محل ســتاد 
بحران شــهرتهران به نقــل از عارف نيا 
گزارش داد به دستور مسئوالن شهري 
تمام بوســتان ها و پارك هــا، مدارس، 
ورزشــگاه ها، ســرويس هاي عمومي و 
مســاجد بــراي حضــور شــهروندان 

بازگشايي شد.
همچنين ســوله هاي مديريت بحران 

و سوله هاي ســازمان ورزش شهرداري 
براي اســتقرار  مردم گشايش يافت. در 
ستاد مديريت بحران فعاليت گسل هاي 
تهران و اطراف تهران به صورت برخط از 
طريق مانيتورها رصد و دستورات الزم به 

مراكز مربوطه صادر مي شود.
اسماعيل نجار، رئيس سازمان مديريت 
بحران كشــور نيز اعالم كرد بر اساس 
گزارش های اوليــه در مقاطعی از جاده 

چالوس ريزش كوه گزارش شده است.
وی با بيان اينكه گسل فعال در اين زلزله 
گسل اشتهارد به مشــكين دشت بوده 
گفت اين زلزله ربطی به گســل تهران 
نداشته ولی ساكنان البرز و غرب تهران 
هوشــياری خود را حفظ  كرده و البته 

آرامش داشته باشند.

آخرين خبرها تا ساعت 2/30 بامداد 
صــف پمپ های بنزين و افزوده شــدن 
بر تعداد خودروهای پارك شــده يا در 
حال تــردد در خيابان ها موجب شــد 
شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با صدور اطالعيه ای بــه مردم اطمينان 
دهد موجودی ســوخت كافی اســت.  
وزيــر ورزش از باز گذاشــتن درهای 
مجموعه های ورزشی شهر برای اسكان 
مردمی خبر داد كه در خيابان ها به سر 

می برند.
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نمايندگان مجلس روز گذشــته با 
اصالح مــوادي از آيين نامه داخلي 
مجلــس،  ســازوكار كميســيون 
اصل90 مجلــس را تغيير داده و به 
اين كميسيون  شــأن همسطح با 
ديوان محاسبات دادند كه مي تواند 

حكم دهد.
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