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»خیابان های مرکزی شــهر از دانشــگاه تا نخست 
وزیری ساعت ها صحنه زد و خورد بود / راهپیمایی 
به زد وخورد خونین بدل شــد«؛ تیتر اول بامداد از 
گزارشــی بود که این روزنامه درباره راهپیمایی در 
اعتراض به توقیف روزنامه آیندگان چاپ کرده بود. 

پنج روز قبل از آن، آیندگان توقیف شده بود.
امام خمینی درباره توقیف آیندگان گفتند: روزنامه 
آینــدگان همان بــود که با دشــمن های ما روابط 
داشــت. توطئه بود در کار و با صهیونیست ها روابط 
داشت. از آنها الهام می  گرفت و بر ضد منافع مملکت 

و کشور می  نوشت.

میرزا رضای کرمانی؛ قاتل ناصرالدین شاه
میرزا رضا کرمانی در سال 1226 در کرمان به 
دنیا آمد. میرزارضا کرمانی برای شکایت از حاکم 
کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب السلطنه 
کامران میرزا قرار گرفــت و مدتها همراه حاج 
ســیاح محالتی و چنــد تن دیگــر در زندان 
محبوس بود. وی پــس از آزادی جزو مریدان 
ســید جمال الدین اسدآبادی شــد. میرزارضا 
کرمانی به شــدت تحت تأثیر تعلیمات ســید 
جمال قرار گرفته بود. وی در شــهر بارفروش 
به قصد کشتن کامران میرزا یک پنج لول روسی 
خرید، اما مدتی بعــد قصدش را تغییر داد. میرزا رضا کرمانی پس از مالقات با 
سید جمال الدین اســدآبادی در 26رجب1۳1۳ق از استانبول حرکت کرد و به 
عنوان خدمتکار شیخ ابوالقاسم برادر کوچک شیخ احمد روحی از راه طرابوزان 
به تفلیس بعد بادکوبه و از آنجا به مشهدســر )بابلسر فعلی( وارد ایران شد و با 
تهیه تپانچه روسی در بارفروش )بابل فعلی( 2شوال همان سال به شهرری وارد 
شد.  میرزا در شهرری مخفیانه به دیدار شیخ هادی نجم آبادی که روحانی مبارز، 
خوش نام و نیکوکاری بود می رود، این ایام هم مقارن با پنجاهمین سال سلطنت 
ناصرالدین شاه بود. در روز 1۷ اردیبهشت 12۷۵ )مقارن جمعه 1۷ ذی القعده 
1۳1۳ قمری(، که ناصرالدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم  رفته بود، میرزا 
نیز با اســتفاده از این فرصت به بهانه تقدیم نامه ای به شاه به او نزدیک شده و 
از زیر عریضه با تپانچه به ناصرالدین شــاه شلیک می کند.  مظفرالدین شاه در 
ابتدا قصد قصاص نداشــت اما به تحریک اطرافیان از جمله شــیخ محمدحسن 
شــریعتمدار پس از مدتی دستور اعدام وی را صادر کرد. میرزارضا در سحرگاه 

22 مرداد 12۷۵ در میدان مشق تهران به دار آویخته شد.

فیدل کاسترو؛ رهبر انقالب کوبا
فیدل کاســترو با نــام کامل فیــدل آلخاندرو 
کاســترو روث  در 1۳ اوت 1۹26 بــه دنیا آمد. 
این سیاســت مدار و انقالبی کوبایــی  عالوه بر 
رهبــری انقالب کوبا، از ســال 1۹۵۹ تا 1۹۷6 
میالدی به عنوان نخست وزیر و سپس به عنوان 
رئیس جمهور این کشور از سال 1۹۷6 تا 2۰۰۸ 
مشــغول فعالیت بود.  حزب کمونیست کوبا که 
تنها حزب سیاسی در نظام تک حزبی کوبا است؛ 
از ســال 1۹6۵ تا سال 2۰11 تحت رهبری وی 
اداره می شد. بر اساس قانون اساسی مصوب سال 

1۹۷6 میالدی دبیرکل حزب، رهبری حکومت را در دســت دارد. کاسترو یکی از 
نمادهای انقالب کمونیســتی در آمریکای التین به شمار می رود. زیرا او نخستین 
حکومت مارکسیسم- لنینیسم جهان را درنیم کره غربی و در نزدیک ترین فاصله به 
آمریکایی برقرار کرد. او در میان رهبران کمونیست جهان طوالنی ترین دوره حکومت 
را داشت. رکاسترو یکی از شخصیت های بحث برانگیز جهان معاصر بوده است. وی 
جوایز مختلف بین المللی به دست آورده و حامیانش او را قهرمان سوسیالیسم، ضد 
امپریالیسم و بشردوستی و کسی که توانسته استقالل کوبا را در برابر امپریالیسم 
آمریکا حفظ کند، می دانند. در مقابل؛ منتقدانش وی را یک دیکتاتور تمامیت خواه 
می دانند که دولتش باعث بروز موارد متعدد نقض حقوق بشر، آوارگی بیش از یک 
میلیون کوبایی و تضعیف اقتصاد کشور شده است. در سال های پایانی حکومت به 
نظر می رسید که او در مواضع خود قدری مالیم تر شده است. او پس از انجام یک 
عمل اضطراری جراحی ســرطان روده در سال 2۰۰6، از قدرت کنار رفت برادرش 
رائول کاســترو جای وی را گرفت. آن به بعد به ندرت در انظار عمومی ظاهر شد. 

فیدل کاسترو در 2۵ نوامبر 2۰16 در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
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یادداشت

آب در انتظار دیپلماسی پویا
ادامه از صفحه 1

دو.  کشــورهای آبراهی باید در حفاظت از یک آبراهه بین المللی با شیوه ای منصفانه و معقول مشارکت کنند. چنین 
مشارکتی هم شامل حق بهره برداری از آبراهه بین المللی و هم وظیفه  همکاری در حفاظت و توسعه آن چنان که در 

مواد حاضر این کنوانسیون مطرح شده است.«
ماده ۷ این کنوانسیون بدین شرح است: »یک. کشورهای آبراهی باید در بهره برداری از یک آبراهه بین المللی در قلمرو 
خودشان کلیه اقدامات الزم را در جهت جلوگیری از عوامل زیان زننده عمده به کشورهای آبراهی دیگر انجام دهند.  
دوم.  در هرصورت جایی که ضرر عمده ای به کشور دیگر آبراهی می رسد کشوری که بهره برداریش سبب چنین ضرری 
شده است در صورت فقدان هرگونه موافقتنامه در خصوص چنین بهره برداری باید کلیه اقداماتش را با توجه به ماده ۵ 
و 6 در مشورت با کشورهایی که تحت تاثیر چنین ضرر قرار گرفته اند برای از بین بردن یا کاهش چنین ضرری انجام 

دهند و آنجایی که الزم است موضوع جبران خسارت را نیز مذاکره نمایند«.
در کل این کنوانســیون ذکر شده دارای سی وهفت ماده است که به موضوعات تعهدات کشورهای آبراهی در مورد 
سهیم بودن منافع مشترک و مشورت با یکدیگر و همچنین حفاظت از محیط زیست و روش هایی برای حل و فصل 
اختالفات است.  می توان به کنوانسیون بارسلون نیز اشاره کرد ولی این کنوانسیون به استفاده های کشتیرانی متمرکز 
شــده است. بر اساس این کنوانســیون هریک از طرف های متعاهد به کشتی های طرف دیگر که تحت کنترل آن و 
حاکمیت اوست حق کشتیرانی آزاد اعطا می کند.  همچنین به رفتار مساوی با همه طرف ها مورد تاکید قرارگرفته 

است.  حق کشتیرانی آزاد مربوط به کشتی های غیر جنگی در زمان صلح برای طرف ثالث مطرح شده است. 
در این کنوانسیون بیان شده است که هر دولتی اداره قسمتی که در داخل سرزمینش جاری هست را بر عهده دارد.  
البته شایان ذکر است که در پاراگراف ششم و هفتم ماده 1۰ این کنوانسیون بیان شده است که اگر منافع اقتصادی 

مهمتر از کشتیرانی باشد می توان کشتیرانی را محدود یا مسدود کرد.
رویه قضایی 

دریاچه النو درکشــور فرانسه در دامنه پیرنه واقع شده اســت و آب آن به طور طبیعی از طریق رودخانه کارول به 
ســمت اسپانیا جاری می شود و درنهایت به دریای مدیترانه می ریزد. فرانسه در نظر داشت بخشی از آب دریاچه را 
به سمت دره آتالنتیک منحرف سازد و از آن برای تولید برق استفاده کند. اسپانیا گمان می کرد که کاهش آبدهی 
رودخانه کارول برای آبیاری اراضی آن کشور مشکل آفرین است، لذا مدعی شد که فرانسه قبل از شروع به عملیات 
می بایســتی اسپانیا را از انحراف آب و ایجاد پروژه های مربوط به تولید برق آگاه می ساخت، بنابراین این اختالف در 
دیوان داوری بررســی شد و نتیجتاً مطرح شــد که: دولت حق حاکمه دارد که از آب های واقع در قلمروش هرگونه 
خواست استفاده کند ولی این حق توسط تعهد به عدم خسارت به سایر دولت محدود شده است و حقوق بین الملل 

عرفی نیز بر این موضوع تأکید دارد. 
اهمیت دیپلماسی آبی زیر سایه حقوق بین الملل

آب از جهت توسعه اقتصادی بسیار با اهمیت است به گونه ای که کشورها این موضوع را در برنامه های توسعه در نظر 
می گیرند. از سوی دیگر کشورهایی هستند که با استداللی خودمحورانه بر اساس حاکمیت سرزمینی مطلق به ایجاد 
تنش دامن زده اند که البته خود این دولت ها نیز تالش داشــته اند استدالل خود را مبنی بر ارتقا سطح توسعه خود 
توجیه کنند. با این اوصاف مناسبات آبی برای توسعه پایدار هر دو کشور یا چند کشور همواره با اهمیت بوده وهست.  
از جمله اختالفی که در این زمینه ها وجود داشــته است نشــان می دهد کشورها تمایلی ندارند در جهت ادامه دار 
کردن این تنش ها گام بردارند.  این خود اهمیت دیپلماسی فعال و پویا در سایه حقوق بین الملل را مشخص می کند. 
همانطور که پیشتر مطرح شد این موضوعات با محیط زیست در ارتباط هستند. لذا حسن همجواری ایجاب می کند 

که دولت ها در جهت رعایت حقوق سایر دولت های همسایه گام بردارند.  
این اختالفات آبی به این دلیل که با همسایگان صورت می گیرد.  اهمیت داشتن دیپلماسی پویا را مشخص می کند.  
فرضا آمودریا یکی از بزرگترین رودخانه های آسیای مرکزی است که براساس اطالعات جغرافیایی طول این رودخانه 
2 هزار و ۵4۰ کیلومتر مطرح شده است.  این رودخانه از کوهستان های تاجیکستان و افغانستان سر چشمه می گیرد 

و در ترکمنستان و سر انجام ازبکستان وارد می شود و درنهایت به دریاچه آرال می ریزد.  
با طرح های بزرگ از جمله کانال انتقال آب قره قوم حجم زیادی از آبهای جاری منحرف شد.  در نتیجه این امر باعث 
شد که دریاچه آرال با کاهش آب مواجه گردد. این امر سبب اختالف بین ازبکستان و ترکمنستان شد.  دامنه این 

اختالفات به گونه ای بوده که آماری از کشتار سربازان ازبک در ترکمنستان در سال 2۰۰1 صورت گرفت.  
مثال دیگری که در این رابطه می توان مطرح کرد رودخانه ســیردریا اســت که از کوه های قرقیزســتان سرچشمه 
می گیرد و بر اســاس اطالعات جغرافیایی طول22۰۰ کیلومتر دارد.  کشــورهایی که در مســیر این رود هســتند 

ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان هستند که در نهایت به دریاچه آرال می ریزد.
اختالف در رابطه با این رودخانه میان قزاقستان و ازبکستان رخ داد چراکه قزاقستان مدعی بود که دولت ازبکستان 

در سال 1۹۹۷ بر قطع جریان آب به سمت کشورش باعث ضرر به کشورش شده است. 
اختالفات میان کشــورهای همسایه این موضوع را آشــکار می کند که جهت تقویت حسن همجواری اختالفات را 
می تــوان  در وهله ابتدایی به صورت دیپلماســی پویا حل و فصل کرد. همانطور کــه دکترین حقوق بین الملل در 
جهت حقوق کشورمان ایران با دولت افغانستان راجع به رودخانه مرزی هیرمند واکنش نشان دادند و این موضوع از 
تمام زوایا از جمله معاهده 1۳۵1 مورد نقد و بررسی قرار دادند. ترکیه با نگاهی خودمحور نسبت به اصل حاکمیت 
دولت ها  حقوق ســایر کشورهای منتفع را نادیده گرفته اســت. ترکیه نمی تواند همانطور که منابع نفتی متعلق به 
حاکمیت ملی است با همین رویکرد انحصارطلبانه، با توسعه ساخت سد و با بدون در نظر گرفتن حقابه کشورهای 

منتفع سبب کاهش آبدهی و ضرر به محیط زیست سایر کشورها شود.  

 آرزوی خانه دار شدن  

طرحروز
مهدی عزیزی

احضار 2

احضــار 2 یا تســخیر )The Conjuring 2( یک فیلم در 
ژانر فراطبیعی ترســناک، محصول ســال 2۰16 آمریکا به 
کارگردانی جیمز وان اســت. این فیلم دنباله فیلم ترسناک 
احضار می باشــد کــه در 1۹ ژوئیه 2۰1۳ اکران شــده بود. 
پاتریک ویلسون و ویرا فارمیگا یکبار دیگر نقش دو متخصص 
مسائل ناشناخته به نام های اِد و لوِرن وارن )بر اساس واقعیتی 
نقل شــده از همین زوج( را ایفا می کنند. احضار 2 در تاریخ 

1۰ ژوئن 2۰16 توسط برادران وارنر اکران شد.
داستان فیلم درباره یک مادری است که به تنهایی 4 فرزندش 
را در خانه ای بزرگ می کند که توسط ارواح خبیث محاصره 
شــده  است. حال لورین و اِد وارن تصمیم گرفته اند به کمک 

او بروند و... 
فیلــم احضار 2 فروش ۳2۰ میلیون دالری موفقی داشــت. 
به همین جهت نسخه جدید فیلم احضار قرار است تولید شود 
و نسخه سوم این فیلم، براســاس یکی از کتاب های اد وارن 
روایت خواهد شــد، که قرار اســت این فیلم در سال 2۰2۰ 
اکران شــود. وظیفه نوشــتن فیلم نامه بر عهده دیوید لزلی 

جانسون یکی از نویسندگان احضار 2 خواهد بود.

فیلمبازی

حضرت محمد)ص(:
خدایا از گناه و جهالت و افراط کاری من و آنچه بهتر از من 

میدانی در گذر خدایا خطا و عمد و شوخی و جدی من همه را 
ببخش خدایا گناهان سابق والحق و نهان و عیان مرا عفو کن.

)نهج الفصاحه(

 

آگهی فراخوان شناسایی مهندسین مشاور صاحب صالحیت 1401-12

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد خدمات مشاوره 
برای انجام مطالعات مربوط به طرح های جامع و تفصیلی 
برخی شهرهای جزیره قشم را به مهندسین مشاور صاحب 

صالحیت واگذار نماید.
مشخصات پروژه:

مطالعات طرح جامع و تفصیلی شــهرهای الفت، رمکان 
و طبل

 روش تعیین حق الزحمه:
الزم بــه توضیح اســت حق الزحمه مطالعات براســاس 
»قرارداد تیپ شــماره 12 ســازمان برنامه و بودجه« و 
ضرایب موجود در آن و تعدیالت ساالنه مطابق »بخشنامه 
شماره 1400/128266 سازمان برنامه و بودجه« و متعاقبا 
بروزرســانی ابالغی سال 14۰1 تعیین خواهد شد و هیچ 

ضریب پیمان دیگری پرداخت نخواهد شد.
مدت زمان قبول پیشنهادات:

 از تاریــخ درج ایــن فراخوان به مــدت 5 روز کاری 
)1401/05/19 لغایت 1401/05/26 تا پایان ســاعت 
اداری 13:30( تمامی متقاضیان واجد شرایط می توانند 
تمایل خود را از طریق نامه رســمی بــه همراه مدارک 
ذیل به دبیرخانه کمیســیون معامالت این سازمان واقع 
در مدیریت حقوقی و قراردادها به آدرس جزیره قشــم، 
اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی و قراردادها، 
دبیرخانه کمیسیون معامالت، کد پستی 795161748 

و تلفن 35252150-076 و 5252465-076 ارسال 
نمایند.

مدارک مورد نیاز:
- رزومه و سوابق کاری مرتبط در ۵ سال گذشته شرکت 
به همراه ارســال گواهینامه صالحیت خدمات مشــاوره 

)داشتن گرید شهرسازی الزامی است(
- درخواست رسمی شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز 

و اعالم پذیرش آگهی »روش تعیین حق الزحمه«
- اساســنامه، آخریــن آگهــی تغییرات شــرکت، کپی 

شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا مجاز
محل تسلیم پیشنهادها: 

جزیره قشم – اســکله بندر بهمن - ساختمان مدیریت 
حقوقي و امور قراردادها - دبیرخانه کمیسیون معامالت 

 ۰۷6-۳۵2۵21۵۰ –
سایر شرایط:

- به پیشــنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این 
فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- این فرخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد 
بود و صرفا جهت شناســایی مشاور بوده، فلذا با توجه به 
سیاست های سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم 

پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد.
م/الف: 1401/041

دبیرخانه کمیسیون معامالت

کمیسیون معامالت

)نوبت دوم(

 

فراخوان مزایده
اداره  کل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی خراســان رضوی در نظر دارد، تعدادی از 
غرفه های صنایع دســتی آرامگاه فردوســی را از طریق مزایده عمومی برای مدت یک سال به اجاره واگذار 

نماید.
متقاضیــان می توانند ضمن دریافت و مطالعه اســناد، پس از بازدید محل، قیمت پیشــنهادی خود را در 

سامانه زیر اعالم نمایند.
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت 14:30( روز پنجشنبه 

مورخ 1401/05/27
- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشد.

- مهلت تحویل پیشــنهاد قیمت ها: تا پایــان وقت اداری ســاعت )14:30( روز سه شــنبه مورخ 
1401/06/08 به نشانی محل دریافت اسناد و سامانه می باشد.

- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 در محل سالن جلسات 
اداره کل می باشد.

مبلغ پایه کارشناسی به صورت یک سال به ریال مساحت )متر مربع( نوع کاربری نام غرفه شماره غرفه

۷2۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۰ صنایع دستی غرفه فروش صنایع دستی آرامگاه فردوسی 1

12۰/۰۰۰/۰۰۰ 1۰۵ صنایع دستی صنایع دستی هارونیه 2

66۰/۰۰۰/۰۰۰ 6 دکه عکاسی فضای باز آرامگاه ۳

2۸۰/۰۰۰/۰۰۰ 1۷ فرهنگی محصوالت فرهنگی فردوسی موزه 4

۹6/۰۰۰/۰۰۰ 6 فرهنگی محصوالت فرهنگی آرامگاه فردوسی ۵

۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ 2۵۰ فرهنگی کافه کتاب )کافه هنر( فردوسی 6

)نوبت اول(

»لیست غرف مشمول مزایده«

شناسه آگهی: 1362996

 

آگهي مزایده
سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشــی شهرداري اصفهان در 
نظردارد یک باب مغازه به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی 

به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:
 اجاره مغازه شماره 1 واقع در گلستان شهدا جنب سالن شمع با کاربری 
کافه کتاب )نوشیدنی های سالم با ارائه منوی کتاب( به مدت یک سال 

شمسی.
عدم اشــتغال متقاضی به مشــاغل دولتی، خدماتی، شــهرداری ها و 
سازمان ها و شرکتهای وابسته شهرداری و همچنین رعایت قانون راجع 

به منع مداخله کارکنان  دولت... مصوب1۳۳۷.
* ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدي.                                                                       

* منتخب مزایده مکلف به ارائه ضمانت حســن انجام تعهدات قبل از 
انعقاد قرارداد می باشد.

* دارا بودن حســن شهرت و عدم هرگونه ســابقه کیفری و اعتیاد به 
مواد مخدر.

* در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ایشان 
به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

* سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
* شــرکت در مزایده وارائه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 

اعالمی از سوی سازمان می باشد.
* پیشنهادات واصله در مورخ 1401/06/15 ساعت 15:30 در کمیسیون 
مزایدات سازمان مفتوح می گردد و برابر مقررات و مقتضیات نتیجه آن 

ظرف مدت هفت روز در تابلو اعالنات سازمان اعالم می گردد.
*پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن مجاز به حضور در محل سازمان 

می باشد.
* ســایر اطالعات و شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج 

گردیده است.
متقاضیــان مي تواننــد جهــت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره 
4-34487753-031 تمــاس حاصل نموده و برای دریافت اســناد 
مزایده از روز سه شــنبه مورخ 1401/06/01 لغایت روز یکشــنبه مورخ 
1401/06/13 آدرس اصفهان، میدان قدس، خیابان الله، مقابل ترمینال 
باقوشخانه، خیابان طبیب اصفهاني، جنب کمیته شهروندي، امور درآمد 
سازمان و جهت تحویل مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
1401/06/14                                                                                                                                                       ب                                     ه آدرس اصفهان، خیابــان 22 بهمن، مجموعه اداري 
امیرکبیر، دبیرخانه ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 

اصفهان مراجعه نمایند.
 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری
 و صنایع دستی خراسان رضوی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23


