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شنبه  13 اسفند ماه 1401
سال بیست و یکم  شماره 5685

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال مالی 
منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت سرمایه گذاری تعاون و رفاه نظام پزشکی 
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۹۴۲ با شماره ثبت ۴۲۲۳۸۴

بدینوسـیله از کلیه سـهامداران شـرکت سـرمایه گذاری تعاون و رفاه نظام پزشـکی 
و یـا نماینـدگان قانونـی آنـان دعـوت می گـردد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی 
به طـور فوق العـاده به منظـور بررسـی عملکـرد سـال مالـی منتهی بـه 1400/12/29 
که از سـاعت 9 صبح پنجشـنبه 1401/12/25 در محل خیابان کارگر شـمالی کوچه 
خسـروی کوچـه مهریـن پـالک 2 واحـد یک تشـکیل می گردد حضور به هم رسـانند.
دسـتور جلسـه:1- اسـتماع گـزارش هیـأت مدیـره و بـازرس قانونـی 2- تصویـب 
صورت هـای مالـی شـامل ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان و اتخـاذ تصمیـم نسـبت 
بـه تقسـیم سـود 3- تعییـن حـق حضـور و پـاداش هیـأت مدیره 4- انتخـاب بازرس 
5- تعییـن روزنامـه کثیراالنتشـار 6- سـایر مـوارد کـه قابـل طـرح در مجمـع عمومی 

عادی باشـد.
شرکت سرمایه گذارى تعاون و رفاه نظام پزشکى

بدینوسـیله بـه اطـالع سـهامداران محتـرم شـرکت سـرمایه گـذاری اقتصـاد نویـن (سـهامی عـام) مـی رسـاند، مجمع عمومی عادی سـالیانه سـال مالـی منتهی 
بـه 1401/09/30 شـرکت در سـاعت 9 روز پنجشـنبه مـورخ 1401/12/25 در تهـران بـه آدرس: بلـوار نلسـون مانـدال- بلوار گلشـهر-پالك 25- طبقـه همکف برگزار 

مـی گردد.
الف-دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات  مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
2- تصویب صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی سال مالی منتهی به 1401/09/30.

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/09/30.
4- انتخاب روزنامۀ کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت.

5- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود
6- انتخاب اعضای هیات مدیره

7-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
ب- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

بـا عنایـت بـه ابالغیـه شـماره 8494101 مـورخ 1400/11/09 و عطـف بـه نامـه شـماره 184874 مـورخ 1400/11/03 دبیـر محترم قـرارگاه عملیاتی سـتاد ملی مبارزه 
بـا کرونـا، برگـزاری مجامـع عمومـی شـرکت هـای ثبـت شـده نزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار با رعایت شـیوه نامه هاي بهداشـتی جدیـد و ارائه کارت واکسـن 
بالمانـع می باشـد. همچنیـن سـهامداران محتـرم مـی تواننـد مجمـع مذکـور را به صـورت آنالین از طریق سـایت شـرکت بـه آدرس www.enicom.ir مالحظه 
فرماینـد و سـواالت خـود را در خصـوص دسـتور جلسـه به صـورت پیامکـی بـه شـماره 09912708110 ارسـال نمایند تا سـؤاالت ارسـالی، در مجمع مطـرح گردد. از 
تمامـی سـهامداران محتـرم کـه بـه دلیـل شـرایط فعلـی، از طریـق فضـاي مجازي مجمع را مشـاهده می کنند، کمال تشـکر را داریم. الزم به ذکر اسـت سـهامداران 
متقاضـی حضـور در مجمـع جهـت اخـذ کارت ورود بـه جلسـه در تاریخ 1401/12/24 با دردسـت داشـتن کارت واکسـن و کارت ملی و معرفی نامه رسـمی از شـخص 
حقوقـی، وکالـت نامـه معتبـر بـه نشـانی: بلـوار نلسـون مانـدال- بلـوار گلشـهر-پالك 25- طبقـه چهارم - شـرکت سـرمایه گـذاري اقتصـاد نوین (سـهامی عام) 

دفترامورسـهام  مراجعه  فرمایند. 
هیات مدیره

شماره ثبت 267233

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین(سهامی عام) 

به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

آگهی مناقصه عمومی 
(یک مرحله ای)

صنـدوق تعـاون و سـرمایه گذاری مسـکن در نظـر دارد اجـرای عملیات 
گودبـرداری، تهیـه مصالـح و اجـرای سـازه نگهبـان یکـی از پروژ هـای خـود در 
محلـه شـیان را از طریـق برگـزاری مناقصـه بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذار 
نمایـد. لـذا بدینوسـیله از کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی مرتبـط با موضوع 
مناقصـه دعـوت به عمـل می آیـد از تاریـخ نشـر آگهـی بـه مـدت 3 روز بـا در 
دسـت داشـتن اصـل فیـش واریـزی بـه حسـاب شـماره 1801800193306 
نـزد بانـک سـپه شـعبه اختیاریـه جنوبی به مبلـغ 10/000/000 ریال در وقت 
اداری جهـت دریافـت اسـناد بـه نشـانی لویـزان- خیابـان شـهید فرشـادی- 

کوچه سرو- پالک 2 مراجعه نمایند. 
تلفن تماس 22976749-021 فکس: 22976464

ضمانت نامـه شـرکت در مناقصـه بـه میـزان 5 درصـد قیمـت پیشـنهادی 
می باشـد.

بند 8-3 امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:
ارزش  روزانـه  متوسـط  از   )0,02( درصـد  دو  سـاالنه   " بـه  مدیـر  کارمـزد 
سـهام و حـق تقـدم و یـک درصـد )0,01( از محـل گواهـی سـپرده کاالیـی 
پذیرفتـه شـده نـزد یکـی از بـورس ها و واحدهای سـرمایه گذاری "صندوق های 
سـرمایه گـذاری غیـر از بـورس اوراق بهـادار" تحـت تملـک صنـدوق بـه عـالوه 
سـه در هـزار)0,003( از ارزش روزانـه اوراق بهـادار بـا درآمـد ثابـت تحـت تملک 
صنـدوق موضـوع بنـد 2-2-4 امیدنامـه صنـدوق و سـاالنه دو درصـد )0,02( از 
سـود حاصـل از سـرمایه گـذاری در گواهـی سـپرده بانکـی و سـپرده بانکـی و تـا 

میـزان نصـاب مجـاز سـرمایه گـذاری در آن هـا" تغییـر یافت.
 هزینـه هـای دسترسـی بـه نـرم افـزار، تارنمـا و خدمـات پشـتیبانی 
آنهـا بـه شـرح ذیـل تغییر یافـت: (قابل اعمـال از ابتدای سـال 1402 و 

براسـاس قرارداد ارسـالی نـرم افزار)
هزینـه هـای دسترسـی بـه نـرم افـزار صنـدوق، نصـب و راه انـدازی تارنمـای آن 
و هزینـه هـای پشـتیبانی سـاالنه در قالـب چهـار آیتـم ذیـل و بـا ارائـه مـدارک 

مثبتـه و بـا تصویـب نـرخ مربوطـه توسـط مجمـع:
1- 2،500،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت ساالنه

2-  62،500 ریال به ازای هر سرمایه گذار )دارنده واحد( برای یک سال
3- 10،000 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال

4- ضریب ساالنه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:
ضریب خالص 

ارزش دارایى به 
میلیارد ریال

از صفر تا 30,000 از 30،000 تا 50،000 باالى 50،000

ضریب 0/00025 0/00015 0/000005

بدینوسیله به استحضار می رساند براساس مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰ صندوق 
تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

آگهی مزایده
یـک شـرکت معتبـر تولیـدی در نظـر دارد مقـداری از 
مواد اولیه مازاد خود را شـامل : ایزوفتالیک اسـید 
40,000 کیلوگـرم، هگـزا هیدروفتالیـک انیدریـد 
2500 کیلوگـرم، دیمرفتـی اسـید 1500 کیلوگـرم و 
پروپیلـن گالیکـول 1700 کیلوگـرم را از طریق مزایده 

بـه فروش برسـاند.
متقاضیـان محتـرم مـی تواننـد درخواسـت هـای خود را تا  
روز سـه شـنبه مورخ 1401/12/16 به پسـت الکترونیکی 

KM@TUKAPAINT.IR  ارسـال نمایند.

موضوع آگهی: 
خرید رنگ صنعتی اینترنشنال

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومى و امور بین الملل

آگهىمناقصهعمومى
بااخذسپرده

درخواست شماره:
RHD-0113034-T17

مترجم:  سجاد ملکشاهی: صفحه آناتولی، یک صفحه 
تکتونیکی گو شکل کوچک اســت که با برخورد صفحه 
عربی به شرق با صفحه اوراســیا، به سوی غرب فشرده 
می شود و از نگاه لرزه نگاری کشوری بس جنبان است. 
در ترکیه از سال1950، چهار زمین لرزه اساسی بیشینه 

خسارت را به بار آورده است: 
1- شدید ترین زمین لرزه ای که از سال1950 ترکیه را 
لرزاند، به بزرگی 7/6ریشتر، در 17اوت1999، کمی بعد 
از ساعت 3بامداد به وقت محلی در نزدیکی شهر ازمیت، 
90کیلومتری جنوب شرقی اســتانبول، در شمالی ترین 

رشته سیستم گسلی آناتولی شمالی رخ داد.
افزون بر 17100انسان جان باختند، بیش از 50000فرد 
زخمی شدند و بیشــتر از 500000نفر بدون خانه ماندند 
که بر اساس ارزیابی ها، مصالح  ساختمانی نابسامان، عامل 

بنیادین کشتار و ویرانی بوده است.
این زمین لرزه استانبول، ســاکاریا، گولچوک، دریچا و 
درینچه را که از توسعه یافته ترین و متراکم ترین شهرهای 
جهان هستند، لرزاند. خسارت واردشده 23میلیارد دالر 
آمریکا بود. این زمین لرزه آتش سوزی بزرگی در بخش های 
صنعتی ایجاد کرد که مهار آن به پنج روز زمان نیاز داشت. 
در این وضعیت، شــکاف های موجــود در آمادگی های 

سازمان های واکنش به بحران آشکار شد.
این زمین لرزه نتیجه یک رشته لرزه های سترگ 60ساله 
بود که در امتداد گسل آناتولی شمالی در سال1939 آغاز 

شد و به تدریج از شرق به غرب تغییر مکان داد.
 2- در 23اکتبر2011، در نزدیکی شــهر وان، ترکیه 
دومین زمین لرزه بزرگ خود را از سال1950 تجربه کرد. در 
ساعت 13:41 به وقت محلی، زلزله ای به بزرگی 7/1ریشتر 
رخ داد. ریاست مدیریت بحران و اضطرار گزارش می دهد 
که 604انسان کشته و بیش از 4000 تن زخمی شده اند. 
6017 از 11232 سازه آسیب دیده سکونت ناپذیر خوانده 
شد. تا 8321 خانوار - با میانگین تعداد خانوار 7/6- به سبب 
خانه های سکونت ناپذیر به بی خانمانی پهلو زدند که این 
وضعیت نشانگر دست کم 60000 فرد آواره است. با وجود 
آســیب، 5215ساختمان همچنان ســکونت پذیر تلقی 
شدند. مجموع خســارت اقتصادی حدود 1 تا 4میلیارد 
لیر ترکیه )تقریبا 555میلیون تا 2/2میلیارد دالر( بود که 
معادل 17 تا 66درصد تولید ناخالص داخلی استان وان را 

تشکیل می دهد.
 3-  ســومین زمین لرزه  شدید ســال های اخیر در 
ترکیه، رویدادی در 30 اکتبــر 2020 بود که از مکانی 
در 14کیلومتری شمال شــرق جزیره یونانی ساموس 
پدیدار شد و بیشینه قربانیان سال2020 را برجای نهاد. 

ساموس نزدیک ترین محل به کانون 7ریشتری بود؛ اما 
در 70 کیلومتری شمال شــرق، در شهر ازمیر، بیش از 
100انسان کشته و بیش از 1000فرد زخمی شدند. به 
سبب زمین لرزه اصلی یا پس لرزه های پی در پی، صدها 
انسان اکنون بی خانمان شــده اند و چه بسا تا زمستان 

آینده و دورانی دیر آواره خواهند شد.
4- در 22مه1971، شهر بینگول در شرق ترکیه گواه 
چهارمین زمین لرزه بزرگ ترکیه از ســال1950 تا آن 
موقع بود با بزرگای 6/9ریشتر. در ساعت 18:44 به وقت 
محلی، زمین لرزه ای شهر را لرزاند و تقریبا آن را یکسره 
ویران کرد؛ بیش از 90درصد ساختمان ها تخریب شد، 
بسیاری از ســاکنان بی خانمان و حدود 1000انسان 
کشته شدند. خسارت اقتصادی این زمین لرزه نزدیک 

به 5میلیون دالر آمریکا برآورد شد.

 سرزمین زلزله های شدید  �
ترکیه بــه فراخور جایــگاه جغرافیایی خــود پذیرای 

زلزله های میانه تا شدید است. 
به گفته گروهی از مهندسان و کارشناسان، پیش بینی 
می شــود زلزله ای بزرگ در 30 ســال آینده استانبول را 
به شــدت خواهد لرزاند و هزاران انسان را خواهد کشت و 
50هزار ســازه به دلیل طراحی سست فروخواهد ریخت. 
بنابراین آنها دو اقدام سریع برای حفظ کالن شهر پیشنهاد 
می کنند. یــک رویکرد قطعا آمادگی اســت؛ در حالی که 
رویکرد دوم اقدام پیشــگیرانه و کنش ســازگار با سامانه 
پیش بینی زلزله کوانتکتوم است که پیش بینی های لرزه ای 

را تا 64 روز آینده ممکن می کند.

 فرسودگی ساختمان ها؛ عامل فاجعه �
پس از زلزله مرگبار غرب ترکیه در ســال 1999، 
مقررات ســخت گیرانه تر ساخت و ساز تصویب شد. 
بااین حال، نشــریه »پاپیولر مکانیکس« کشف کرده 
که این مقررات به شــکل جدی اعمال نشده و ریشه  
فاجعه اخیر همین مساله بوده است. این نشریه با کریس 
گلدفینگر، اقیانوس شناس در دانشگاه ایالتی اورگان و 
یکی از برجسته ترین متخصصان زمین لرزه های منطقه 
فرورانش پس از زلزله اخیر ترکیه و سوریه گفت و گویی 

انجام داده است که بخش هایی از آن را می خوانید:
   

 پاپیولر مکانیکس: چه چیز ســبب شد این زلزله  �
چنین بزرگ باشد؟ در الیه زیرزمینی چه رخ داد؟

کریستوفر گلدفینگر: شوک اساسی در یک برخوردگاه 
سه گانه، جایی که ســه صفحه به هم می پیوندند، رخ داد 

و تعداد بسیاری ]برخوردگاه ســه گانه[ در سراسر جهان 
وجود دارد. بااین حال، برای آنها یک آشفتگی پیچیده امری 
معمول است. یک بخش از این برخوردگاه سه گانه اساسا یک 
منطقه برخورد برای کمربندهای کوهستانی است. دو مورد 
دیگر، گسل های لغزشی هستند که زمانی رخ می دهند که 
دو بلوک با هم جابه جا شوند. در نتیجه، فرکانس لرزش در 

مناطقی مانند آن بسیار زیاد است.
 چه رویدادهایی منجر به ویرانی گسترده در ترکیه  �

و سوریه شد؟
زیرساخت های فرسوده/تجهیزات قدیمی همراه با عدم 
انطباق با کدها و مقررات ساختمانی. به شکل نامنتظره، 
ساختمان های جدید نیز سقوط کردند و به هر دلیلی، این 

امر از اساس به دستورالعمل پایبند نبود.
کشورهای دیگری نیز با این شــرایط وجود دارند و به 
ترکیه محدود نمی شود. در چند مورد، عدم انطباق با کدها 
در ایاالت متحده رخ داده است. یک نمونه: کاهش اتصاالت 
جوشــکاری در جنوب کالیفرنیا، سبب افزایش خسارت 
زلزله نورتریج در سال1994 شد. اگرچه، این در مقیاسی 
بسیار کوچک تر از آنچه در ترکیه اتفاق می افتد بود؛ جایی 

که کل سازه ها در حال فروریختن بودند.
 چرا حتی سازه های جدید در طول زلزله های ترکیه  �

از هم پاشیدند؟
یکی از عناصر متعددی که در ایجاد خسارت در ترکیه 
نقش داشته، وجود ساختمان های دال باالبر، ساختمان های 
بتنی غیرقابل  انعطاف و ســازه های بنایی غیرمسلح بود. 
این دو نوع ســازه آخــر از بتن شــکننده و حداقل فوالد 
تقویت کننده ساخته شــده اند. در ترکیه افراد نه تنها کار 
می کنند، بلکه در این سازه ها سکونت دارند. از آنجا که هم 
محل کار و هم خانه ویران شده است، آنها هرکاری که انجام 

دهند، متحمل رنج خواهند شد!
 آیا امکان پیش بینی زلزله وجود دارد؟ �

فقط دو مورد بوده است که پیش بینی ها به حقیقت 
پیوسته اند. یکی در سال1975 در چین رخ داد، زمانی 
که پیش لرزه های جزئی زیادی رخ داد و همه حیوانات 
بر مدار جنون رفتند.در چین یک شهر تخلیه شد. این 
شــهر روز بعد در اثر زلزله تخریب شــد و جان بیش از 

100500انسان نجات یافت.
زمین لرزه لوما پریتا در منطقه خلیج ]سانفرانسیسکو[ 
در سال1989 تنها نمونه دیگر بود، و حتی تا حدودی 
یک پیش بینی بود. یک زمین شناس معتقد بود که اگر 
بتواند سوابق و شــواهدی از جنون حیوانات و ]تعداد 
غیرمعمول و زیــاد[ تبلیغات روزنامه بــرای حیوانات 
خانگی گمشده بیابد، می تواند زلزله ها را )همراه با عوامل 

دیگری مانند جزر و مد( پیش بینی کند. او قبل از وقوع، 
زلزله لوما پریتا را پیش بینی کرد. بــا این حال جامعه 
علمی به ندرت این موضوع را مطرح می کند، شاید [به 

این دلیل که] این فقط یک تصادف بوده است.
 کدام منطقه از جهان تجهیزات مناسبی برای کنترل  �

راحت تر زلزله دارد؟
ژاپن. درباره آن هیچ تردیدی نیســت؛ به دلیل تجربه 
طوالنی ]ثبت شــده[ خــود از بالیا، به معنــای واقعی، 
1000سال از همه جلوتر است. قلعه شوگون همیشه پس 
از ویران شدن کمی بهتر بازسازی می شود. وقتی به زمان 

حال می رسید، همه چیز در شکل فوق العاده ای قرار دارد.
ژاپن پیش تر همه چیز را کامل کرده است، به سادگی 
می توان از آنها الگوبرداری کرد. در واقع، شیلی نیز بسیار 
عالی اســت. به عنوان مثال، هنگامی که قطارها پس از 
زمین لرزه بزرگ فعالیت خود را متوقف کردند، یک پل 
پیاده رو را روی یک آزادراه و یک راه آهن مستقر کردند 
تا مردم همچنان بتوانند از روی پل عبور کنند تا به خانه 
برسند. هزاران مدیر ژاپنی پس از زلزله سال2011 به 

خانه های خود رفتند.
برخی از سازه ها در توکیو دارای پنجره های حذف نویز 
هستند که عملکردی مشابه دستگاه های حذف نویز دارند. 
این پنجره ها با استفاده از ســیگنال لرزه ای پنجره را در 
جهت مخالف حرکت می دهند و لرزش ساختمان را خنثی 
می کنند و از لرزش شیشه ها و شکستن آنها در خیابان ها 
جلوگیری می کنند. ایــن ســازه ها و پنجره ها در طول 
زلزله تقریبا 9ریشتری ســال2011، تحت یک آزمایش 
موفقیت آمیــز و ]موثر[ قرار گرفتند. یــک مزیت مازاد 
استراتژی ژاپنی ها چنین است که واقعا مهم نیست زلزله 
در چه روزی از هفته، چه سال یا چه ماهی رخ می دهد. 

اگر جامعه قوی باشد، تفاوت چندانی نخواهد داشت.
 مناطق زلزله خیز برای محدودســازی آسیب و  �

محافظت شــهروندان برابر »زلزلــه بزرگ« آینده 
ضروری است چه تمهیداتی را برگزینند؟

چالش برانگیزترین مساله همین اســت. بنا به یک 
ضرب المثل معروف، ســازه ها و ســاختمان ها افراد را 
می کشند، نه زمین لرزه ها. اگر زمانی که بیرون هستید، 
زلزله ای رخ دهد، تنها یــک روز هیجان انگیز خواهید 
داشــت. با توجه به این موضوع، نتیجه وابسته به پاسخ 
جامعه به این خطرات اســت. افزایش ایمنی در مقابل 
زلزله وقتی سازه مونتاژ می شود، همان طور که ژاپن به 
شکل سنتی مجبور به انجام آن بود، هزینه زیادی ندارد. 
تطبیق یک ساختمان جدید با استانداردهای ضدزلزله 
یک گام اساسی برای اطمینان از این است که نه تنها سازه 
در برابر فروپاشی مقاوم است، بلکه می تواند مجددا مورد 
استفاده قرار بگیرد. این مرحله بین 3 تا 5درصد از کل 

هزینه ساختمان را دربردارد.
ترکیه را نبایــد به عنوان یک کشــور ناهنجار در نظر 
گرفت. آنها استانداردهای ساخت و ســاز قابل اعتماد و 
جهانی دارند. در واقع، آنها بیمارستان ها را به ایزوله سازی 
پایه ]برای امنیت[ ملزم کرده اند. به غیر از ژاپن، من هیچ 

کشور دیگری نمی شناسم که این معیار را داشته باشد. 
مساله اصلی ]ترکیه[، مجموعه عظیمی از ساختمان هایی 
با قدمت صدها ســال پیش اســت که هیچ الزامی برای 
مقاوم سازی آنها وجود ندارد. تقریبا هیچ کس در هیچ جا 
حتی به بازسازی کل کشورها فکر نمی کند، چه رسد به یک 
کالن شهر؛ زیرا امری بس هولناک است. یک مساله اساسی 
دیگر را اضافه کنید: عدم رعایت قوانین ساخت و ساز و یک 
دستورالعمل برای فاجعه خواهید داشــت! چین پس از 
فاجعه ونچوان در 2008، زمانی که یکی از مناطق آموزشی 
با فساد اقتصادی ساخته  شده  بود، با این مشکل مواجه شد. 
تمام مناطق مجاور که تحت اثــر این موضوع قرار نگرفته 

بودند، مدارسی داشتند که در برابر زلزله مقاوم بودند.
منابع انگلیسی: 

https: //www.popularmechanics.com/
science/environment/a42918696/8-
questions-with-an-earthquake-expert

نگاهی به چهار زلزله هولناک در تاریخ معاصر ترکیه

فاجعهسازههایسستبنیاد
واکاوی

فقدان سنت سیاستنامه نویسی 
 مشکل علم سیاست، مانند بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی، مشکل 
تدریس نیست؛ این مشکل مبنایی و البته اساسی تر از آن است که بتوان 
با بحث های روزنامه ای آن را حل کرد. اگرچه این اشکال مانع از آن نیست 
که در نشریه های جدی بتوان درباره آن بحث کرد. ما از آغاز مدرسه علوم 
سیاسی که یکی از دو نهاد آموزش عالی بود که بیش از یک سده پیش در 
ایران تاسیس شدند، تصور درستی از این علم پیدا نکردیم. دانشکده حقوق 
که بعدها با تاسیس دانشگاه تهران به جای آن مدرسه علوم سیاسی نشست، 
در آغاز از سه رشته تشکیل شده بود. تا اواسط سال های چهل، این دانشکده 
سه رشته »حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد« را شامل می شد. از اواسط دهه 
چهل، اقتصاد که تصور علمی تری از آن پیدا شده بود، از دانشکده حقوق که 
دانشکده مادر بود، جدا شد؛ اما علم سیاست همچنان در زیر چتر حقوق 
ماند که درباره پیامدهای آن نمی توان اینجا بحث کرد. رشته حقوق تا زمانی 
که انقالب فرهنگی صورت گرفت، گروه قابل قبولی در سطح ایران بود و 
اعتباری داشت. من خودم از همین رشته برای ادامه تحصیل به دانشکده 
حقوق پاریس رفتم و در واقع فارغ التحصیل های همان گروه در مقایسه با 
دانشجویان دانشگاه پاریس که دانشکده حقوق آن چند صد ساله است، از 
سطح علمی قابل قبولی برخوردار بودند. اما در رشته علوم سیاسی که البته 
دیگر نباید آن را جمع بســت، چون مصوبه ای از استادان علم سیاست در 
بخش فرهنگی سازمان ملل، یونسکو وجود دارد که توصیه می کند علوم 
سیاست به صیغه جمع به کار برده نشود؛ چون مجموعه دانش هایی که 
این علم را به وجود آورده بودند به علم واحدی تبدیل شده اند، باری، در علم 
سیاست هرگز استادانی قابل مقایسه با رشته حقوق وجود نداشته است. 
از کنار مجموعه میراث 110ساله رشته علوم سیاسی می توان به راحتی 
گذشت، حتی اگر این همه برای این رشته خرج نشده بود، امروزه همین 
کتاب ها یا شبیه آنها را می داشتیم. مشکل این است که ما تلقی درستی از 
این رشته از دانش پیدا نکرده ایم و در دهه های اخیر نیز وضع بدتر، اگر نگویم 
اسفناک تر، شده است.   حقوق جدید در ایران با پیروزی مشروطیت تدوین 
شد؛ اما نوعی از حقوق در ایران سابقه ای طوالنی داشت. منظورم این است 
که سنت بحث حقوقی که فقهی بود، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و همین 
سنت توانست، در شرایطی که باید به تفصیل توضیح داد، خود را با الزامات 
حقوق جدید تطبیق دهد. همان طور که در چندین رساله گفته ام، سنت 
سیاستنامه نویسی با یورش مغوالن کم وبیش از میان رفت و در آغاز دوران 

جدید، ایران فاقد سنتی در بحث های سیاسی بود.
 از گفت وگویی با دکتر سیدجواد طباطبایی
 )۲3 آذر 13۲4 - 9 اسفند 1401(

نمایه

زلزله ای که تهران را ویران کرد 
192سال پیش، در سال1209 ه.ش برابر با 1830میالدی، آخرین 
زلزله مهیب تهران بر اثر حرکت گسل مشا و با بزرگی 7/1ریشتر، رخ 
داده است. بر اثر این زلزله مناطق شــمیرانات و دماوند به طور کامل 
ویران شد و حدود 70روستا در شرق جاجرود از بین رفتند. در پایتخت 
حتی یک خانه از آسیب در امان نماند. بخشی از کاخ و بازار فروریخت 
و ساختمان سفارت انگلیس به سختی آســیب دید. براساس برخی 
گزارش ها در پهنه شــمیرانات 45 هزار نفر کشته شدند. شاید در کل 
تاریخ تهران، این بزرگ ترین زلزله ای باشد که رخ داده و گسل مربوط به 

آن - مشا- هنوز خطری نهفته بیخ گوش پایتخت است.


