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ديالوگ

شما به جنگ اومدين چون براش تعليم ديدين اما
من اومدم چون عاشقش هستم.
جرج سي .اسکات/ژنرال پاتن

ترفند

پيام�كك�ردهومس�ائلومش�كالتخودرابي�اننمايند.
بيصبران�ه منتظ�ر پيا مه�اي گ�رم ش�ما هس�تيم.

براي جا شدن لباس ها ،اون ها رو به جاي تا کردن،
رول کرده و در چمدان بچينيد .به اين صورت ،عالوه
بر اينکه لباس ها چروک نمي شوند ،فضاي بيشتري
نيز براي وسايل خود در اختيار خواهيد داشت.

«رسالت» نحوه حمالت سايبري  به ايران  را  بررسي م يکند؛

رهنمايطريق
ميخواستمبدانمچرابرايساداتصدقه
حرام است؟ اين ممكن است به خاطر
اين باشد كه ائمه (ع) خودشان سيد
بودند؟ يا دليل ديگري دارد؟
برايساداتصدقهواجبيعنيزكاتحرام
است؛البته،آنچهدردستوراتشرعيآمده
بنيهاشميعنيفرزندانهاشمبنعبدمناف
جد اعالي پيامبر اعظم (ص) است .بنابراين پيامبر و اميرالمؤمنين
ّ
و ائمه (ع) چون همه از بنيهاشم هستند صدقه واجب بر آنها حرام
است و اين به خاطر احترامي است كه آن بزرگواران در نظر صاحب
شرع مقدس دارند و داليلي بر اين احترام فوق العاده وجود دارد كه
به تفصيل نياز دارد.

كتابخانه

حماسهیاسین

يعني اين همه ماهي عاشق وجود داشته که
ميزده به آب و از آن سو به شکل پرنده پر
ميکشيدهبهآسمان؟يعنياينغواصهاترس
از مرگ را از پا در آورده بودند ؟ سيدمحمد
انجوينژاد در کتاب «حماسه ياسين» نشان
ميدهدکههمهاينهاعينحقيقتاست.اين
غواص دوران جنگ ،خاطراتش را از مهرماه
1365آغازکردهکهبرايگراميداشتشهداي
واحد تخريب لشكر  21امام رضا(ع) در مشهد بوده اما ناگهان خبر ميرسد
که مرخصيها لغو شده و همه بايد به منطقه بازگردند .انجوينژاد به اهواز
ميرود ،به مقر خودشان ،قرارگاه شهيد وزين .از آنجا همگي به خرمشهر
ميروند و در مرغداني نيمهمخروبهاي مستقر ميشوند تا طي يك دوره
آموزش فشرده ،عدهاي انتخاب شوند براي گرداني به نام «ياسين».
انجوينژاد از اين آزمون دشوار موفق بيرون ميآيد و ميشود از غواصان
گردان ياسين .بعد هم از دوستيها و شوخيها و راز و نيازهاي عاشقانه
بچهها برايمان ميگويد .تا ميرسد به عمليات کربالي  .5حاال او در اين
جا راوي يکي از غريبترين و شگفتترين صحنههاي جنگ عراق عليه
ايران ميشود و چنان پرواز بيپرواي يکايک دوستانش را در آن طوفان
آتش و رودخانه و خون و گلوله شرح ميدهد که فقط و فقط بايد خواند و
هر گونه توضيحي از مالحت و حالوت توأمان آن ميکاهد.
در بخشي از کتاب مي خوانيم:
«ناگهان صداي چاشني نارنجكي كه در كانال افتاد ،ما را به خود آورد؛
درست بين من و حمزه و دو نفر ديگر از بچهها .حمزه بدون معطلي
خودش را انداخت روي نارنجك! ما هم با حيرت خوابيديم .چند لحظه
بعد ،نارنجك منفجر شد .ضربه شديدي همراه با سوزش ،دست راستم
را تكان داد.سالحم با شدت پرت شد .بلند كه شدم ،جنازه تكهپاره
حمزه مقابلم بود».
اين کتاب در  143صفحه و قطع رقعي با قيمت  10هزار تومان د راختيار
عالقه مندان قرار دارد.
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حديث

امام حسين عليه السالم :خوشخويي ،عبادت
است و سكوت ،زينت.

هکرهاييکهبهکاهدانميزنند

|گروه فرهنگي|
دنياي امروز را به طور قطع مي توان عرصه
پيشتازيفضايمجازيقلمدادکردکهدرآنجنگها
نيزبهجنگهايسايبرييامجازيتبديلشدهاند.
امروزبسياريازکشورهايمتخاصمبهدنبالايجاد
اخالل در سازمان ها و مراکز حساس و مهم در
کشورهايديگرهستندتاازاينطريقباعثاخالل
در عملکرد و مديريت کشور مدنظر شوند.
ايران نيز از اين دشمني ها در امان نبوده و بارها با
تهديدات و اقدامات سايبري از سوي آمريکا و رژيم
صهيونيستيعليهکشورمانروبهروشدهاست.طبق
گزارشي در سال  2014توسط کانون مطالعات
امنيت ملي اسرائيل ،ايران يکي از فعال ترين
کنشگرانعرصهفضايسايبريدردنياست.عالوه
بر اين آژانس امنيت ملي اياالت متحده آمريکا در
گزارشياعالمکرده«ايرانيانازحمل ههايگستردهو
يهاعليهايرانصورتدادهاند،
پيچيد هايکهآمريکاي 
درسهاي زيادي آموختهاند ».اين اظهارات
در حالي از سوي کشورهاي متخاصم بيان
مي شود که کشور ما با در اختيار داشتن يافته هاي
به روز توانسته هربار در برابر حمالت سايبري
توانمند و قدرتمند ظاهر شود.
محمد مهدي کاکوان رئيس پليس سابق فتا در
گفتوگوبا«رسالت»دربارهانواعحمالتسايبري
گفت:حمالتسايبريشاملحمالتسازمانيافته
وحمالتغيرسازمانيافتهميشود.درحملههاي
سايبري هک و آلوده کردن سيستم ها به دليل به
دست آوردن اطالعات از اشخاص و سازمان هاي
مختلفاستوميزانآسيببستگيبهسيستمهاي
امنيتي کاربران و شرکت ها دارد .به عنوان مثال از
آخريننسخهآنتيويروسهادرکامپيوترهااستفاده
ميشوداماشايديکبرنامهنويسازطريقبرنامههاي
جديد آنتي ويروس ها را دور بزند و اگر صاحبان
شرکت ها و يا سازمان ها اطالعات کافي داشته
باشند ،مي توانند حمالت را دفع کنند.
کاکوان بعضي از حمالت سايبري را منجر به
آلوده شدن سيستم ها عنوان کرد و گفت :هکرها
بدافزارهايي را براي کامپيوترها طراحي مي کنند.
نوشتنبدافزارهاباعثتخريبسيستمهاميشود.
به عنوان مثال در برنامه نويسي براي بانک ها ،جاي

سيستمهاتغييرميکند.درسيستمبانکينموداري
نشان دهنده مبلغ دارنده حساب و نمودار ديگر کد
ملي افراد را نشان مي دهد که توسط بدافزارها،
تغيير مي کند .برنامه نويس در حمله سايبري دو
نمودار را با يکديگر جا به جا مي کند که در شبکه
بانکي اخالل ايجاد شود و دارنده حساب کدملي
را به عنوان مانده حساب تلقي مي کند.
ويتصريحکرد:هرشخصيکهدارايسيستمهاي
کامپيوتريمتصلبهاينترنتباشد،بايدبداندهر
روز مي تواند آماج حمالت سايبري قرار بگيرد و
اين شامل هکرها ،باج افزارها و تخريب کننده ها
مي شود .هکرها و تخريب کننده ها باعث از بين
رفتن اطالعات مي شوند .صاحبان اطالعات که
شامل سازمان ها و اشخاص مي شوند ،داراي
اطالعاتي در داخل کامپيوترها هستند که اگر به
صورتروزمرهبهآندسترسينداشتهباشند،به
مشکلبرميخورند.باجافزارهااطالعاتسيستم
را قفل مي کنند و براي دسترسي به آن از صاحب
اطالعات ،تقاضاي باج مي کنند.
ويهدفسايبرهارابرداشتنمرزهاعنوانکردو
افزود :در فضاي مجازي مي توان از طريق
برنامه نويسي ،وارد امن ترين فضاي داخلي
سازمانها يا نيروهاي مسلح شد و چنانچه بتوان
اطالعاتي از توليدات صنايع نظامي يا ديگر
کارخانه ها به دست آورد ،مي توان به کشور و
يا کارخانه مزبور ضربه وارد کرد تا امکان توليد

آگهي تجديد مزايده عمومي واگذاري
به صورت اجاره  12باب غرفه تجاري ساختمان دارالقرآن

وجود نداشته باشد.
رئيسپليسسابقفتااضافهکرد:کشورهاييکه
بايکديگردشمنيواختالفدارندوبهدنبالايجاد
قدرت باالدستي هستند از راه حمالت سايبري
واردميشوندزيرابسياريازکارخانهها،ادارهها
وسازمانهاينيروهايمسلحبهاينترنتوابسته
هستند و مي توانند به کارکرد آنها خلل وارد
کنند .بخش امنيتي در برنامه نويسي بايد به
گونه اي باشد که از هرگونه حمله در امان باشد.
چنين کاري مستلزم به روزرساني در باال بردن
و در ميان گذاشتن اطالعات و ارتباط تنگاتنگ
با دانشگاه هاست.
کاکواندرپاسخبهاينسؤالکهحمالتسايبري
از سوي کشورهايي که دشمني آنها به کشور
ثابت شده است به کدام بخش ها و يا تجهيزات
صورت مي گيرد ،گفت :در حمله هاي سايبري،
حمله کننده دو هدف کلي را دنبال مي کند ،اول
ضربه زدن به توان کشور و دوم گرفتن اطالعات
از داخل کشور .توان کشور ما مي تواند توليد
نفت يا پتروشيمي باشد .به عنوان مثال در اواخر
سالگذشتهآتشسوزيهايمکرريدرصنعت
پتروشيميداشتيم.اينصنعتدارايارزشافزوده
درکشوراستکهميتواندبهبالندگيمنجرشود
وايجاداخاللدرآنميتواندضرباتسهمگيني
بر بدنه پتروشيمي وارد کند .هنوز به طور قطعي
حمله سايبري به اين تجهيزات به اثبات نرسيده
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مرحله دوم (نوبت سوم)

رديف

شرح

آدرس

1

غرفه شماره  1ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

2

غرفه شماره  2ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

3

غرفه شماره  3ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

4

غرفه شماره  4ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

5

غرفه شماره  5ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

6

غرفه شماره  6ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

7

غرفه شماره  7ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

8

غرفه شماره  8ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

9

غرفه شماره  9ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

10

غرفه شماره  10ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

11

غرفه شماره  11ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

12

غرفه شماره  12ساختمان
دارالقرآن

شهرك وليعصر(عج)
 -خيابان معلم

تاريخ انتشار نوبت سوم98/7/17 :
تاريخ انتشار نوبت چهارم98/7/24 :
خ ش98/7/17 :

مبلغ اجاره ماهيانه طبق نظريه قيمت پايه كارشناس رسمي دادگستري (ريال)
سال اول (ماهيانه)

مبلغ  %5سپرده شركت در مزايده (ريال)

4/800/000

سال دوم (ماهيانه)

4/800/000

سال سوم (ماهيانه)

4/800/000

سال اول (ماهيانه)

4/600/000

سال دوم (ماهيانه)

4/600/000

سال سوم (ماهيانه)

4/600/000

سال اول (ماهيانه)

3/800/000

سال دوم (ماهيانه)

3/800/000

سال سوم (ماهيانه)

3/800/000

سال اول (ماهيانه)

3/000/000

سال دوم (ماهيانه)

3/000/000

سال سوم (ماهيانه)

3/000/000

سال اول (ماهيانه)

2/400/000

سال دوم (ماهيانه)

2/400/000

سال سوم (ماهيانه)

2/400/000

سال اول (ماهيانه)

2/700/000

سال دوم (ماهيانه)

2/700/000

سال سوم (ماهيانه)

2/700/000

سال اول (ماهيانه)

4/200/000

سال دوم (ماهيانه)

4/200/000

سال سوم (ماهيانه)

4/200/000

سال اول (ماهيانه)

4/800/000

سال دوم (ماهيانه)

4/800/000

سال سوم (ماهيانه)

4/800/000

سال اول (ماهيانه)

4/200/000

سال دوم (ماهيانه)

4/200/000

سال سوم (ماهيانه)

4/200/000

سال اول (ماهيانه)

3/600/000

سال دوم (ماهيانه)

3/600/000

سال سوم (ماهيانه)

3/600/000

سال اول (ماهيانه)

3/000/000

سال دوم (ماهيانه)

3/000/000

سال سوم (ماهيانه)

3/000/000

سال اول (ماهيانه)

2/400/00

سال دوم (ماهيانه)

2/400/000

سال سوم (ماهيانه)

2/400/000

8/640/000

8/280/000

6/840/000

5/400/000

7/560/000

8/640/000

7/560/000

6/480/000

5/400/000

4/320/000

امير بهمني  -شهردار هشتگرد

کرمان از کهن ترين شهرهاي کشور محسوب
مي شود و گوشه گوشه اين استان مملو از بناهاي
منحصربهفردياستکهاينمنطقهرابهکلکسيوني
ازآثارمختلفتاريخيومعماريايرانيتبديلکرده
استکهسرآمدآنهاارگبم،روستايتاريخيميمند
وباغشاهزادهماهاناستکهياثبتجهانيشدهاند
ويادرآستانهکسباينعنوانهستند.دراينميان
برخيشهرهايکرمانازجملهماهانازغنايخاصي
برخوردار است ،ماهان در نزديکي شهر کرمان قرار دارد و باغ شهري بزرگ مملو از باغهاي انار و تاکستانهاي
گسترده و ميوه هاي مختلف سردسيري است كه سرشار از زيبايي و اعجاب برانگيز ،اين شهر در مسير کرمان
و ماهان قرار دارد و با محور رويايي هفت باغ به شهر کرمان متصل مي شود .عمارت شترگلو در باغ شهر تاريخي
ماهان در محور گردشگري کرمان  -بم واقع شده است .اين بناي زيبا و تاريخي در واقع سازه اي خالقانه از ابداع
معماران کهن ايران زمين است که هنر معماري را با استفاده از آب در هم آميخته و سازه اي آبي ساخته اند که اوج
ابداعرادرمعماريکهنايرانيدارد.درمرکزساختمانشترگلوماهانحوضخانهايزيباکهباسقفبلندوگنبدي
شکل و مقرنس کاري شده ،قرار دارد .در اطراف اين حوضخانه عالوه بر اتاق ها و رواق هايي که با گچبري هاي
زيبا تزئين يافته اند ،دهليزهايي تعبيه شده که جريان هوا را از دو بادگير قرينه و زيبا ،پس از عبور از خنکاي آبي
که به طور مداوم از يک فواره مي جوشد و در حوض و پاشويه ها جريان مي يابد به فضاهاي پيراموني که براي
استراحت ساکنان خانه در روزهاي گرم تابستان پيش بيني شده هدايت مي کند .که بي شک يکي از نبوغ
آميزترينجلوههايهنريوتمهيداتخالقمهندسانومعمارانايرانيدرمبارزهانديشمندانهباگرمايتابستان
حاشيه کوير را به نمايش مي گذارد .هواي پاک و سالمي که بدون مصرف هرگونه سوخت و هزينه اي طراوت
و شادابي کوهستان را تداعي مي کند .اين ساختمان کم نظير به جهت استفاده از آجرهاي سفالي در پوشش
سقف و شيب بندي مناسب و دقيق از آفت نفوذ آب باران در امان مانده و به رغم گذشت ساليان در مجموعه
آثار تاريخي ديار کريمان تا امروز که سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري صنايع دستي استان عزم خود را براي
مرمت و بازسازي آن جزم کرده است ،استوار و پابرجا باقي مانده است .حتي اگر قنات وکيل آباد ماهان نيز از
جوشش افتاده باشد ،اين بناي ارزشمند مي تواند با استفاده از آب چاه حالت نخستين را بازيافته و به عنوان يک
واحد پذيرايي ساالنه مورد استفاده هزاران نفر از گردشگران ايراني و خارجي قرار گيرد.

عکس نوشت

محسن کرمعلي/فارس

« نوپو » نام اختصاري«نيروي ويژه پاسدار واليت» و يکي از واحدهاي زيرمجموعه يگان ويژه نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران است که براي رهايي گروگان ،برخورد و خنثيسازي عمليات
تروريستي و سرکوب شورشهاي شهري استفاده ميشود .در ايام گراميداشت هفته نيروي
انتظامي نيروهاي نوپو در استان قم به اجراي برنامه هاي عملياتي خود پرداختند.

    كاريكاتور

مينا غالمرضايي    /رسالت

رياض با پذيرش ضعف و آسي بپذيري خود
آماده مذاكره با ته ران است

شهرداري نور در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار رنگآميزي
خطوط ترافيكي و رنگآميزي جداول و عابر پياده از طريق مناقصه
عمومياقدامنمايد.لذا كليهشركتهايواجدشرايطميتوانندحداكثر
ظرف مدت  7روز پس از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه
به امور مالي شهرداري نور مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار98/7/17 :

خ ش98/7/17 :


4/320/000

4/860/000

عمارت شترگلو ماهان

آگهي تجديد مناقصه عمومي

وزارت كشور

استانداري البرز

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره /21/1157ش مورخ  1398/6/6شوراي اسالمي شهر هشتگرد نسبت به برگزاري مزايده عمومي
واگذاري به صورت اجاره  12باب غرفه تجاري ساختمان دارالقرآن واقع در شهرك بعثت  -خيابان معلم را به شرح جدول ذيل اقدام نمايد.
لذا متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اوراق مزايده يك هفته پس از چاپ نوبت سوم آگهي به واحد امور قراردادهاي شهرداري هشتگرد مراجعه و يا با
شماره تلفنهاي  026-44222022-4تماس حاصل فرمايند .ضمنا هزينه چاپ آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد .برندگان اول ،دوم،
سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است
و متقاضيان بابت شركت در مزايده نسبت به پرداخت  %5مبلغ كارشناسي تحت عنوان سپرده شركت در مزايده طبق جدول ذيل به حساب شماره
 1067613761نزد بانك رسالت شعبه هشتگرد كد  636يا ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ مذكور الزامي ميباشد و ساير اطالعات و جزئيات مربوط
به معامله در اسناد مزايده مندرج ميباشد .پيشنهادات ميبايست در پاكتهاي مجزا (الف  -ب  -ج) الك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز دوشنبه
مورخ  1398/8/6به دبيرخانه شهرداري تحويل داده شود.

است اما اين احتمال وجود دارد.
وي ادامه داد :هدف دوم از حمله هاي سايبري
گرفتن اطالعات از داخل کشور است .چندي
قبل در اخبار آمده بود سايت وزارت علوم هک شد.
هکرها اگر بتوانند نخبه هاي کشور را شناسايي
کنند ،در درازمدت مقدمات خروج آنها از کشور
را مهيا مي کنند.
رئيس پليس سابق فتا با اشاره به اينکه حمله هاي
سايبري مي تواند باعث ايجاد نارضايتي عمومي
شود ،اظهار کرد :اداره هاي برق و مترو به اينترنت
مرتبط هستند و اخالل در آنها مي تواند ساعت ها
بخش خدمات عمومي را زير سؤال ببرد .ايجاد
چنين نارضايتيهايي از اهداف دشمن محسوب
مي شود.
وي با تأکيد بر اينکه بسياري از کشورهايي که در
نرم افزار و اينترنت صاحب نام هستند از طريق در
اختيار گذاشتن اطالعات موفق شده اند ،گفت:
دولتمردان بايد ارتباط زيادي با دانشگاه ها داشته
باشند زيرا اساتيد و دانشجويان موفقي هستند
که از طريق تعامل با آنها ،هيچ کشوري با ايران
نمي تواند در امنيت سايبري رقابت کند .اين
نظر صرفا از روي احساسات بيان نمي شود ،بلکه
بر اساس واقعيت است ،اما متأسفانه شاهد جهش
ارتباطي ميان ارگانها و سازمان ها با دانشگاه ها
نيستيم.
کاکوان اضافه کرد :آمريکا دو سال قبل  20هکر
برتر را در دنيا معرفي کرد که  10نفر از آنها ايراني
بودند و من باهفت نفر از آنها آشنا بودم که جزءافراد
نخبه در دنيا محسوب مي شوند و هر کشوري از
آنها استقبال مي کند ،اما اکنون نمي دانم هنوز در
کشورحضوردارندياخيرزيرايکيازاهدافدشمن،
نماندن افراد نخبه در داخل کشور است.
وي در پايان سطح دانش و توان مقابله کشور را در
برابر حمالت سايبري بسيار باال عنوان کرد و افزود:
قدرتمقابلهمابسيارباالستدرصورتيکهاطالعات
در ميان گذاشته شوند .در حال حاضر اطالعات و
يافته ها زياد است اما در دسترس قرار نمي گيرد و
اينباعثايجادآسيبميشود.واحدهايپژوهشي
و علمي با دانشگاه ،صنعت ،دستگاه هاي نظامي،
امنيتي و نخبگان فاصله دارند.

گردشگري

فاطمه رضايي

فرامرز چمنآرا  -شهردار نور

آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم)
سازمان آرامستانهاي شهرداري بروجرد در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبه شماره

 3434مورخ  1398/4/2شوراي سازمان ،نسبت به اجاره  14باب مغازه و يك دكه اغذيه

واقع در آرامستان دارالسالم و يك باب مغازه در خيابان رودكي اقدام نمايد .بدين منظور

متقاضيانميتوانندظرفمدت10روزپسازانتشاراينآگهيجهتدريافتاسنادمزايده

و ارائه پيشنهاد به سازمان آرامستانهاي شهرداري بروجرد مراجعه نمايند .بديهي است

سازمان در رد و قبول پيشنهاد مختار بوده و به پيشنهادات رسيده پس از مهلت مقرر،

مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده شركت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد .همچنين

هزينه آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد .ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده

قيد گرديده است.
تاريخ انتشار98/7/17 :
خ ش98/7/17 :

احمدرضا محمدي  -رئيس سازمان آرامستانها

