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در عرصه یک جنگ سایبری قدرار
امنیت اطالعدات باید  در / داریم

گیرداولویت ادارات قرار 

ی اسامسدار آذربمیجم  رر د بم اردمر  بد  ه یند  هم
  ن اف  ر  ساگم  همی اجراید برای ایجم  و هوسدع

یدن اندر بد  امنرد  ا: رگک  همی کممپروهریب نف 
راد رگک  هم هوج  سکنر   ر سر ب سگم  هدر  رم د

.سخواهند  ار 
 کار مجرد رددابخ   ر جل د  ردورای پدافندد 
یرراممل اسام ب بدم اردمر  بد  اینکد   سداگم  همی
ا  ا اری  ر حمل نذر از سر ا  سدناد بد  سر د

 ر این ررایطب سحدو  هدأمرن: مدر  ه اندب اف و 
را  امنر  منمبع ه  مافموو از نذرا  اس  و مدی

.بمید  ر این زمرن  هوررمر بمرند
د بم برم  اینک  فضمی مجمزی ید  ابد ار کمکدوی 

برای کمرهمید اسد  کد   ر فضدمی وا عدد اسجدم، 
مددیرا  همدم  طور کد   ر فضدمی : مد رو ب اف و 

وا عد برای امنرد  مجمواد  همی هحد  مددیری  
رو  ح مسر   ارسد  ر فضدمی مجدمزی هد  بمیدد 

.این ح مسر  را  ارا  بمرند
آذربمیجم  ردر د بدم اردمر  بد  برردد ازاسامسدار 

ر آسرب همی فضمی مجمزی  ر  ساگم  همی ا اریب ب
هفکردد  اینارسدد  و ایناراسدد   ر ا اراوب آمددوزش
مدیرا  و سظدمرو بدر سحدو  اسدافم   از اینارسد  و
رد سر، اف ارهمی مخالف هوسط کمرمندا  ا اراو هأک

.کر 
دار   ر بم برم  اینک  هر   ساگم   ولاد حق سوی 

مو رگک  همی اجامماد ارائ  ردم  کر   یم مکمهگد
ایدن کدمر هدر  : اضدمف  کدر ا اری را مگم ل  کندب 

.اس ضرورهد سدار  و از سظر  مسو  جر، 

برم  اینک   ر حمل حمضر  ر ار د  ید ردابخ  بم 
د بدم مددیرا  بمید: ب نفد جنگ سمیگری  رار نرفا  ای 

و یررو و اح مس م ئولر   ر این ار   وار  روسد
از امنر  مجموا  همی هح  مددیری  ردو  حفمظد  

.کنند

د بم ارمر  ب  ارزیمبد املکدر   سداگم  همی اجرایدوی 
د اسام  از سظر امنر  رگک ب از ا ار  کل امدور مملردمه

  همی اسام ب پاروررمد هگری ب مخمبراو اسام ب ردرک
هگریدد  و پمالیتددگم  هگریدد  بدد  انوا بددر  هوزیددع 

سمزمم  همی موفق  ر این زمرن   ددر اسد و بد  سدمیر 
ایدن  ساگم  همی ا اری اسام  هو ر  کر  از هجربرمو

.سمزمم  هم اسافم   کنند

امی اسامسدار آذربمیجم  رر د بدم بردم  اینکد   ر راسد
کمه  مراجعمو مر ، بد  ا اراوب سدمممس  همی  ولادد 

م هددف این کدمر بد: بمید ب  یکدیگر ماصل روسدب اف و 
کمه  ف م  ا اری اسجم، مد ردو ب امدم ممکدن اسد  
موجب افد ای  آسدرب هم و هددیددهمی سدمیگری سرد  
بتددو  کدد  الز، اسدد  ا ددداممو پرتددگرراس   ر ایددن 

.رصوص  ورو نرر 
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ان  شرقد در نشست هم فکری م یرکل و کارشناسان پ افن  غیرعامل استان با نماین ه مردم آذربایج
مج   خبرگان رهبری

رددر د  ر اسددام  آذربمیجددم  مدددیرکل پدافنددد یرراممددل 
ست   همفکدری کمررنمسدم  ایدن ا ار  کدل بدم آید  ا
م  همر  زا   هری دب سممیند  مر ، اسام   ر مجلخ رگرن

اهمر  پدافند یرراممدل را بمیدد بد  : رهگریب اظدمر  ار 
همددم،  سدداگم  هددمی اجرایددد هگرددرن کددر   و  ر اولویدد  

.برسمم  همی اجراید  رار  ا 

سممیند  مر ، آذربمیجم   رر د  ر مجلدخ رگرندم 
ا ددل اول حفددا آرامدد  و : رهگددری اضددمف  کددر 

جلونرری از جنگ بو   و این موضوع  ر اسدم، هد  
اهمر   ار ؛ امم انر جنگد را هحمردل کر سددب پدمی 

م بدهری دد همرد  زا   . مد آیدپدافند اممل ب  مرم  
قدسد اینک  ای ام    ر مقمبل افرا  زورنو کمر مبرم  

 ر ررایط امروز  رمن هر در: اس ب رمطرستم  کر 
د بدم زورنو و فریگکمر ه  بمردب برسمم  اش جنگ سظمم

و مم سر  ب بلک  ب   سگمل جنگ سدر،ب جندگ رواسدد
سمیگری اس  هم بدو  ه ین  مل  و سظدم، جمددوری

.اسممد ایرا  را از پمی  ربرمور 

مر ، آذربمیجم  ردر د  ر مجلدخ رگرندم سممیند  
ی و اینک  امروز  ر ی  جنگ ا اصدم بم برم  رهگری 

ری معرتاد و رواسد  رار نرفاد  ای  کد  ه یند   کماد
 رددمنم  جمدددوری : بددرای  رددمن  ار ب ا امدد   ا 

افم   از اسممد ب   سگمل جنگ سظممد سر اند و بم اس
م ددمئل  ارلددد مد رواهنددد القددم کننددد کدد  سظددم، 
جمدوری اسممد کمرآمد سر د  و بد  کتدور ضدرب 

ممدل ک   ر مقمبل این هوطئ  هدم پدافندد یرراب سندب 
بدرای : اضمف  کدر همر  زا    هری د . مد رو مطرح 

حفا این سظم، رو  همی ب رمری ریخاد  ردد ؛ امدم 
د یرگدامددا  . بمردر سگمید  ر هر کمر مناظر معجد   

لدد بمید براسمس  وااد ااس  و برای زمم   رممسدند 
برسر حرک  کر   و ب  سارج  
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م  رفردع جمیگاسافم   ازظرفر  و الررضم کریمد بر 
ندد مفدمهر  پدافرد  روحمسر   ر راسامی سدم ین  

.یرراممل هأکرد کر 
م  مر ، آذربمیجم   رر د  ر مجلخ رگرندسممیند  

رهگددری سردد  بددم برددم  اینکدد  جنددگ امددروز جنددگ 
سظدم، جمددوری اسدممد : متروار  اسد ب نفد 

و ایرا  بر پمید  و اسدمس متدروار  ردکل  نرفاد 
م، را  رمنم  ب   سگمل این ه اند هم متروار  سظد

.از برن بگرسد
همرد  همرد  زا    هری دد بدم بردم  اینکد آی  ا 

رورددگخامس   ر کتددور موضددوع پدافنددد یرراممددل 
مطرح بدو   و برسممد  همی ردوبد  ر ایدن رصدوص 

م امد: هدوین رد  و  مبل  در اسد اس ب اظدمر  ارد 
امو بم هوج  ب  وسع  و ن ار   ر برنردری موضدو

ار سرمز اس  هدم بدم هوجد  برتدیررامملب  ر پدافند 
.سوا ص جگرا  رو 

 دأل  اینک  پدافند یرراممل مد  هدرین مبم برم  وی 
روز بو   و حاد از پدافند اممل هد  مد  هدر اسد ب 

ندد طد چند سمل نذردا  موضدوع پداف: اضمف  کر 
اممل مقد، هلقدد ردد  و برتدار بدر روی آ  کدمر
کر   اسدب هرچند کمرهمید ک   ر ایدن بخد  اسجدم،  

ندد امم پدافکر ب رد  مد  بو   و سگمید از آ  یفل  
یرراممل بمید  ر اولوید  بدو   و مقدد، بدر م دأل 

.پدافند اممل بمرد



:مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی

ازوی انجمن ع مد پ افن  غیرعامل استان، ب
اجراید اداره کل پ افن  غیرعامل است

ر د آذربمیجدم  رداسام  مدیرکل پدافند یرراممل 
 ر ست اد بم ااضمی هرأو مددیر  اسجمدن المدد

مری و پدافند یرراممل رعگ  هگری ب بر ضرورو همک
. هعممل برن ا ار  کل و اسجمن المد هأکرد کر
اسجمدن الررضم کریمد بم ارمر  بر پامس رل  بدمالی

سدام  را سقط   وهد بدرای اآ  المد پدافند هگری ب 
من هدف این ا ار  کل هقوی  اسج: ذکر کر  و نف 

و اسددافم   از پامس ددرل بددمالی آ   ر امددر آمددوزش 
بمید بمر اجراید هم NGOاس ؛ چرا ک  مم معاقدی  

 ولدد  را برادددد  بگررسددد و  ولدد  بمیددد سددمظر بددر
.بمردآ  هم املکر  
یدن برای ا:  اف و اسام  کل پدافند یرراممل مدیر 

ا  وجدو   ارد و طرف کمر بمید هعمملد رفمف برن 
می بم هأکرد بر امر سظدمرو  ر  ور  هدکریمد . بمرد

اساظدمر ا ار  کدل از اسجمدن المدد : آموزرد نف 
و ارهقمی سطح آموزش هم اس  و امردواری  بم سظمر

ایددن امددر آموزردددب و ارزیددمبد  ددحرح  ور  هددمی 
. ورو نرر 

بمور مم این اسد  کد  پدافندد یرراممدل: وی نف 
سرم رفا  رفا  سق  پر رسگ هری  ر حوا ث جمری  

رواهد  ار  بنمبراین اهم  همی فکر اسجمدن هدمی 
ی المد مد هواسد راهگتمی ب رمری از مگمحث جد

.بمرندمطروح  

ل احمد جدمس ریب رئرخ اسجمن المد پدافند یررامم
رعگ  هگری  و سممیندد  ایدن اسجمدن  ر ردممل یدرب 

ار  کتور سر   ر این ست   بر ا ام  همکمری هدم بدم ا 
لمدد اسجمن ا: یرراممل هأکرد کر  و اف و پدافند کل 

طح بم کم ر  وی و مجرب رو  پامس درل بدمالید  ر سد
اسام  و حادد ردممل یدرب کتدور  ار  و هددف آ  

.هقوی  حمکمر  اس 
بم هتریح اهدداف و برسممد  هدمی اسجمدن  ر سدمل وی 

همش مم این اس  کد  سدمرامر اسجمدنب : جمری نف 
کمرا  همی هخصصددب برسممد  هدمی ویدم  آموزردد و 

و  و  ر این جل   هتدریح ردمفصل طور ب  پموهتد 
و  امردواری  بم سظر ااضمی هرمو مدیر   ر رصوص سح

.ری جذب ااضمی جدید سر  هصمر  بگرچگوسگد و 
بددم معرفددد  برددرا  کمرادد  هددمی المددد جدمس ددری 

مدم  ر معرفدد  بردرا  کمراد  هدمی : هخصصد افد و 
افق چند سمل  را  ر سظدر نرفاد  اید  واسجمنب المد 

امردواری  باواسر  آموزش هم و هممی  همی مدثرری را
. ر اسام  برن ار سممیر 

ن همچنرن بم هأکردد بدر ردفمفر  مدملد  ر اسجمدوی 
اسجمددن المددد از سظددمرو ا ار  کددل پدافنددد : افدد و 

یرراممل بر کرفر  و سحو  آموزش هدم و همدمی  هدم 
مری اساقگمل مد کند و امردوار اس  این هعممل و همک

.رمر   مبل  گولد برای اسام   ارا  بمرد
  ا ام  هر ی  از ااضمی هرأو مدیر  ب  برم  سقطد ر 

.پر اراندسظراو و هتریح برسمم  همی رو   

1397رممر  بر   و چدمر، هررمم  ممهنمم   ارلد ا ار  کل پدافند یرراممل اسام  آذربمیجم  رر د                                                                   

7



1397رممر   بر   و چدمر، هررمم  ممهنمم   ارلد ا ار  کل پدافند یرراممل اسام  آذربمیجم  رر د                                                                   

8

الب یفراخوان جذب مقاله در اولین کنفران  م د پ افن  ک

http://ncpd.ir/fa/

http://ncpd.ir/fa/


1397رممر  بر   و چدمر، هررمم  ممهنمم   ارلد ا ار  کل پدافند یرراممل اسام  آذربمیجم  رر د                                                                   

9

معرفی کتاب

سورا  پدافند غیرعامل استراتژی های ت سعه و امنیت منطقه شهریکامب 
مناتدر 1395 کار محمد رضم پورمحمدی و کرورث ملکد مد بمرد ک   ر سدمل 

ا  و این کامب حم ل بررور اری از منمبعب آرمر و هجمرب ارزرمند  یگر. رد  اس 
م سر  هجمربب همش و مطملعد  و کدمر پموهتدد و المدد سوی دندنم  اسد  کد  بد

هدمی محوری  و سگرش کممل بر سق  پدافند یرراممدل و بدم همکردد بدر اسداراهمی
ین و هوسع  و امنر  منطق  ی ردری متامل بر چدمر فصل بد  هرهردب زیدر هددو

.نر آوری رد  اس 
کلیا : پدافند غیرعامل : فصل اول 
برنامه ریزی پدافند و الزاما  محیط شناسی ار منطقه شهری: فصل اوم 
راه راهای اساسی ار پدافند غیرعامل: فصل س م 

سیر تاریخی پدافند غیرعامل و افاع ار شهر و منطقه: فصل چهارم 
موی الگا   ر ا ام  هر ی  از این فصل همب بم هوج  ب  سمرامر و چمرچوب کامبب واک
مس رل پدافند یرراممل و  فمع و امنر  پمیدار  ر حوز  منطق  ردری بم هوج  ب  پا

م بد  سنجد بحرا  هم و هددیداو پر  رو ب  ایرا  مگمحث و مطدملگد از نذردا  هد
 ر هملرف کامب حمضدر هدمش ردد  اسد  کد  آردرین . امروز پر ارا  رد  اس 

پموه  هم و م ررهمی پدافند یرراممل  ر حوز  منطق  ردریب ب  ویدم   ر چندد 
عد منگع معاگر المد ب  کمر نرفا  رو  و س450سمل ارررب بم اسافم   از بر  از 

رد  اس  ضمن بررسد مطملب پدافند یرراممل  ر حوز  همی مرهگط هدم حددو ی
مدل و سر  ب  روش کمر سر  ارمر  رو  هم اسطگم  و همگرایدد مگمحدث پدافندد یررام

قد  اساراهمی همی هوسع  و امنر   ر حوز  ی منطق  ردری بم هدف پمیداری منط
.ردری ب  رورند ستم   ا   رو 

ح ز  پدافند کال دی

کادر  هرجمد  اولت الکترونیکی ار کر  جن بی از شروع تاا ت ساعه  کامب 
.هرجم  رد  اس 1394الررضم رمهپری و طرگ  فقر  سجفد ک   ر سمل 

د ردگک  ممسن)  ول  الکاروسر ب بکمرنرری هکنر  هم و اب ارهمی فنموری اطمامو 
ب و برای ارای  ردممو  ولاد کمرا ب  رددروسدا ب ک د...( همی ن ار  ب اینارس  و 

 ولد  الکاروسرد  موجدب ه ددرل. کمرهم و  یگر سمزمم  همی  ولاد مدد بمردد
 سارسد ردروسدا  ب  ردممو و اطمادمو  ولادد ردد  و بمادث ارهقدما کدمرایدب

مب حمضدر کاد. ارربختدب رفمفر ب پمسخگوید و متمرک  برتار  ولد  مدد ردو 
:متامل بر ر  فصل ب  هرهرب زیر مد بمرد

مفه م اولت الکترونیک و وضعیت م ج ا آن ار کر : فصل اول
(1986تا 1978) مرحله مقدماتی : فصل اوم 
(1987-1996از سال ) مرحله استقرار زیرساخت : فصل س م 

(1996-2002) مرحله ارتقاء کامل : فصل چهارم 
(2011-2003سال های ) مرحله پیشرفت : فصل پنجم 
ع امل م فقیت اولت الکترونیاک کار  و اساتاوراهای آن بارای    : فصل ششم 

ت سعهکش رهای ار حال 
یدمبد و سدمی   ر فصل آرر وضعر   ول  الکاروسر   ر کر  ب  طور مخاصر ارز ر 

ی  وجو   لرل موفقر   ول  الکاروسر   ر کر ب الرر. پرممدهمی آ  ارای  مد رو 
رای محدو ی  همی ماعد  برم  مد نر   و  سامور همی  ول  الکاروسر  کدر  بد
ممد  کتورهمی  ر حمل هوسع  ک   ر حمل اجرای  ول  الکاروسر  ه داندب یدم برس

.این کمر را  ارسدب مور  بحث  رار مد نرر 

ح ز  پدافند سای ری
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مهرااا مقنی فرساای
کارشناس پدافند سای ری ااار  کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی

بررسي فني اپلیكیشن آپ
نورد همی هورمند ج ا جداسمپدذیر زسددند مدم 

د روزاس  هر فر  چندین سما  ب  نورد. رد  اسد
رو  ررر  مد رو  ک  این امر اهمر  پدر اران 
ب  برسمم  همی نورد همی هوردمند موسدو، بد  

ن اپلرکرتد. را مد  جلو  مدد  هدد"اپلرکرتن"
  بدم آپب ی  برسمم  کمربر ی مملد ایراسد اس  کد

می مملد اسافم   از ب ارهمی اینارسادب هراکن  ه
 ر نذرددا ب . را بددرای کددمربرا  اسجددم، مددد  هددد

بمسد  هدم املردمو بدمسکد از طریدق مراجعد  بد  
 ورو مد نرفد  و  دف همی طدوالسد پر ارد  

د  گص آب و بر  و هلفنب و   زیم ی از مر ، مد
" فرورند  سوبد"نرف  و رغل همی کمذبد چو  

امم اکنو  بدم  اردان رمد   و، . ایجم  مد نر ید
از کمرو همی بمسکد بد  راحادد ن دار  وسدرعد

. امور بمسکد بم نورد هورمند اسجم، مد نرر
م  اپلرکرتددن مددملد آپ ماعلددق بدد  رددرک  آسدد
ورس پر ار  پرررن اس  ک  هم  گل از ورو  ب  ب

از زیرمجموادد  همی بمسدد  کتددمورزی مح ددوب 
آپ هوسددط بمسدد  هددمی بدد ر  کتددور و . مرتددد

ن اید. سدم همی مدملد معاگدر پتدارگمسد مد ردو 
ن همی مملد اپلرکرتن یکد از موفق هرین اپلرکرت

ایراسدد اسدد  کد   ارای جممعردد   مبدل  گددول و 
آسدم  ر امکمسمو بد سظرری مد بمرد ک  ب رمری از

م اپلرکرتن همی مدملد متدمب  وجدو  سداردا  و ید
 دددرو و کرفردد   آ  ب ددرمر فراهددر از سددمیر 

رتدن اپلرک. اپلرکرتن همی متدمب   ر بدمزار اسد 
اس د  بو  ک  هواپلرکرتن هم مملد آپ ج و اولرن 

مجوز کمرو ب  کمرو را از بمسد  مرکد ی  ریمفد  
اپلرکرتددن آپ بددر روی سر ددا  اممددل.کنددد
 ریمف  و اجدرا مدد  مبل iOSو androidهمی

بدم بمرد و هوسع   هندنم  این برسممد  هدم کندو 
مب هوج  ب  بروز رسمسد همی این سر ا  اممدل هد

.سمو   اسداپلرکرتن رو  را بروز 

ر روی اکنو  آررین س خ  این اپلرکرتن  مبل اجدرا بد
Android OreoوiOS .  بمردمد  12

مر  از ا لد هرین ا ولد ک  معموال  ر مراحل سیکد 
و اپلرکرتن هم  ر کتور مدم سم یدد  نرفاد  مدد ردو 

رسممد  معموال  لرل ا لد رک   و اد، اساقگمل این ب
ل هوسط کمربرا  مد ردو ب ادد، اسدافم   از پروهکدهم 

همی امن ارسمل و  ریمف   ا   و اد، وجو  رم سگدمری 
ر روی اپلرکرتن اسدروید آپ بد.  ر هگم ل  ا   مد بمرد
نر یدد  طراحد  androidبمزرابط برسمم  سوی د مان 

سدل و بم هوج  ب  هوسع  برسمم  بدر روی ید  س دخ  کر
برسممد  لرنوکخ بدگدو  یمفاد ب بمی داد همرکد  ا دلد
. بمرددسوی د این اپلرکرتن بر روی هدممرن امنرد  آ 

 درهمندددهرین و رایددي هددرین رابددط برسممدد  سوی ددد 
چرد ی کد  . بمرددمدد  Android Studioاسدرویددب

ر امنرد  م ل  اس  هم کنو  این اپلرکرتن از سقط  سظ
مسوسد  چمر متکل سگو   و حاد ی  مور  هراکن  یرر 

از این برسمم  ن ارش ستد  اس  فلذا ستدم  مدد  هدد
نرادد این اپلرکرتن کممم منطگق بدر پروهکدل هدمی ام

هددم و  APIبهددم بددمسکد اسدد  و سددرورهمب پمیگددم   ا  
د را  حل همی ذررر  سمزی کممم بصورو امن پر  برند

اپلرکرتن آپ حدموی امکمسدمو و بخد  هدمی. رد  اسد
اسنم  همچو  برم ب ررید بلر  هواپرممب رگ مخالفد 

ین بمرد امم ی  ویمند منحصر بفر  امد ... و اممک و 
 هواسدد اپلرکرتنب سرویخ هل  پر از مدد بمردد کد  مد

رویخ بم اسافم   از این سد. ر رب پوزهمی فر یکد بمرد
  مد هوا  بم مراجع  ب  هر فرورگمهد کد  سدرویخ هلد
دب پر از را فعمل کر   بمردب بدو  سردمز بد  کدمرو بدمسک

.ه ین  ردممو و وسمیل رریداری رد  را پر ار  کر 
بد  فروردند  مخاص  QRکدبرای این کمر کمفد اس  

م را بم اسافم   از اسدکنر آپ اسدکن سمدو   و سدپخ بد
  را سممی  اطمامو فرورگم ب مگلغ را وار  کر   و ه ین

.  پر ار 
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بتن های خودترمیم شونده

مقدمه
فم   از مصملح هممیل زیم   نع  ب  اسا. امروز  بان ب  انوا  یکد از مصملح ا لد  ر  نع  سمر  و سمز ب  رممر مد آید

 درمری از یکد از معمیب اجاندمب سمپدذیر  ر ب. باند منجر ب  اسجم، هحقرقمو زیم ی  ر زمرن  ا مح معمیب آ  رد  اس 
ر هغررر سمز  همی باندب ب  وجو  آمد  هرک همی ری  سمرد از هن  همی کتتد و اسقگمض  ر این سمز  همس  ک  امو  ب
سدمز  رکل ظمهری بانب بماث سفوذ آب و موا  ررمرمید ب   رو  بان رد  ک  موجب رور ند آرممهورهم و اف  مقموم 

، رو کدمر بنمبراین اسافم   از ید  مکدمسر . و ه ین  همی سمرد از سگدداری و هعمرر سمز  هم را ب رمر بمال مد بر رو  مد 
مز  جد  هرمر  هرک رور ند همی بان مد هواسد بماث کمه  متکمو ب  وجو  آمد   ر این زمرن  رو  و امر مفرد س

همش همی محققم   ر این زمرن  سگب رد ک  مفدو، بان رو  هدرمر  ردوسد ب را  ردو  را بد   رو  . هم را اف ای   هد
اندد بدر مور  این سوع بان وجدو   ار ؛ یکدد را  طگرعدد مگ ر  و زمرن  هحقرقمهد ا لد .  نع  سمر  و سمز بمز سممید

هردراو برای مدر و مو، کر   هرک هم  ر طول زمم  و  یگری را  مصنواد جد  مدر و مو، هرک همید کد  بد  مدارلد  
م  رواهدد هدف ا لد این کمرب اف ای   وا، بان اس  ک  هأررر مثگ  زیم ی بدر محدرط زی د  و ا اصد. اس مسد سرمز  ار 

از سوی  یگرب این امر مد هواسد طرح همی معممری را بم اسافم   از روش همی جدید طراحد ماحول سدمرا  و طدرح .  ار 
طدمف فضمی  ارلد را هغررر  هد؛ ب  طوری ک  این فضم برای اسجم، املکر همی مانوع منمسب بمردد و  ر ادرن حدمل اسع

.پذیری الز، را سر  ارائ  کند

:مفهوم بتن خود ترمیم شونده
 (SHC)د مفدو، بان رو  هرمر  روس. موا  رو  هرمر  روسد ب موا ی ه اند ک  هواسمید بمزنت  ب  حمل  اولر  را  ارسد

را  ر ب سخ ارن بمر  ر حدو   و  ه  پر  مطرح رد و مدد هدوا  آ (اهوژسر )ک  هرمر  آ  ب  مرور زمم  اهفم  مد افاد 
برجدم ب رمری از سمز  هم متمهد  کر  ک  ب  ری  اد، هعمرر و سگدداری  مبل ممحظ ب برای مدو زمم  طوالسد پمیددار و پم

. ممسد  اسد
:روش های خودترمیمي بتن

اول روش طگرعدد بدم .  ر حمل  کلد  و روش برای رو هرمرمد بدان وجدو   ار 
اد و اسافم   از فعل و اسفعمالو سرمم  و ررایط مورر طگرعدد و  و، روش مصدنو

.اس م  سمز بم اسافم   از اوامل چ گند 

مردر فمزهمی ا لد هواسمید هرمر  طگرعدب آممس و هردراهمسدرو  ر
ا امد   (CaCO3)سرمم  ه اند ک  بم ه  ست   کربندمو کل در 

مد یمبندد و  ر سدمید  بماددث اس ددا  م ددررهمی جریدم  و رسددوب 
ول سمرملصد همی آبد و یم حرک  بررد ذراو باند جدا رد   ر طد

مدن جملد  اوامدل  رردل  ر روش . فرآیند هرک رور ند مد رو 
ل طگرعد هرمر  مد هوا  از  ممب  رج  آسربب چرر  یخ ز ندب طدو

.امر بان و وضعر  ممو سم، بر 
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سخ ارن رداراراع 1994امم روش مصنواد هرمر  هرک  ر بانب ک  ی  فرایند رو  هرمرمد بم  رمل  اس م  اس   ر سمل 
ول کوچد  بو  ک   ر  ارل ی  کپ د( چ گند )و ا لد هرین روش مصنواد هرمر  بانب اسافم   از ی  اممل هرمر  کنند  

مد رد ک   ر این روشب رکل نرری هرک بماث رک ان کپ ول همی مرکرو و آزا  رد  اوامل هرمر  کنند  ای.  رار مد نرف 
.مد هواس اند  ر ررا  همی کوهم  یم لول  همی طوالسد ذررر  روسدچ ب هم .  اراندبدگو  و هرمر  هرک را برادد  

ی  ررک  سمراممسد کدر  جندوبدب مکمسر ، هدمی ب درمر و BATH استگم  لکن محققم   استگم  کمر یفب  استگم  کمگریيب 
ا  مد رو  بنمبرین  ر ا ام  مطلب ب  ذکر م ایم و معمیب  و رویکر  ماممی  و امردوارکنند  ای پر ار. موررهری را کتف سمو سد

.ک  ب  زو ی  ر سراسر جدم  ب  کمر نرفا  رواهند رد
:فرایند خود ترمیمي مبتني بر باکتری ها-1

Henkهلند ب  سرپرساد پروف دور Delftمحققرن  ر  استگم   Jonkerz ماخصدص مرکروبرولدوژی بدم الددم، از طگرعد  و
 ول هولرد کر   هرکرب الو، زی   رنمسد و مدندسد امرا  ی  بمکاری از سنگ آه  و الکار  کل ر  ب   ورو ی  کپ

بمکاری همی . د آور اسد ک   ر هرکرب بم بانب مم   جدید بم رواص بدگو  یمفا  بم سم، بان برولوژیکد یم همم  بروبان ب  وجو  م
ایط  لرمید رردد ه اند ک   ر رر« سپوروسمرکرنم سمهروی»و یم « بمسرلوس سو وفرموس»ب  کمر نرفا  رد  هوسط این هر  

سمل ب  طور 200پردا مد کنند و هنگممد ک  بم بان هرکرب نر سد ب   ورو یک م  روی آ  هوزیع مد نر سد و مد هواسند هم 
روع بد  یرر فعمل  ر جمی رو  بم د بممسند و هندم هنگممد ک  بان هرک مد رور ب هوا و رطوب  بمکاری را هحری  کر   و ر

ک   ر مدو زمدم  اسافم   از الکار  کل ر  ب  انوا  منگع یذاید مد کنند و سارج  این فرآیند هولرد سنگ آه  مد بمرد
.س  هفا  منجر ب  آب بندی هرک مد رو 

ب هرکرب بمکاری هم  ر بان بماث ایجم  الی  همی BATHب  نفا   کار ریچمر  کوپر از نرو  زی   رنمسد و بروررمد  استگم  
.محمفا مد رو  ک  از رور ند فوال  جلونرری مد کنند

:محدودیت ها
و برابر زیرا ک  ه ین  هولرد آ   .  ر حمل حمضرب ه ین  بمالی این مم  ب اممل بمز ارسد  اسافم   کم  و هم  نرر رد  آ  اس 

رمر متکل سمز بان معمولد اس  ک  این م ئل  اسافم   از این بان را هندم برای پروژ  همید ک  ست   و رور ند  ر آسدم ب 
ب همررر ب د اید  رم  بمالی الکار  کل ر  ک  ی  مم   مغذی برای بمکاری مح وب مد رو . ه اند هوجر  پذیر مد کند

مد  هد امم رورگخامس  محققرن بر روی ی  جمیگ ین ک  مم   ا لد آ  را رکر هتکرل. برای ب  وجو  آمد  این مم    ار 
و  آمد   ر بان کمر مد کنند ک  اسظمر مد رو  باوا  بروبان را هگدیل ب  ی  مم   پمیدار برای جلونرری از ررد هرک همی بوج

.کند

(:حافظه دار)پلیمرهای هوشمند -2
سددب ب هواسمید بمزنت  ب  حمل  اولر  رو  از طریق هغررر ردکل را  ار!ک  پخ از ااممل محرک (SMP)موا  هورمند جدیدی

وا  از ید  این مد. این مکمسر ، از هر  و ا ل اهوژسر  و اهوسومر  اسافم   مد کند. ج و این نوس  از پلرمرهم ب  رممر مد روسد
مدو، سر ا  سمر  بتر برای اف ای  رم ر  رو  هرمرمد طگرعد رو  بدر  مد برسد و هرک همی موجو   ر بدان را مددر و

   اری  ر رو  این سوع موا  ماتکل از پلرمرهمی سرم  بلوریند ه اند ک   ارای سمرامر از پر  هعریف رد  حمفظ. مد سممیند
.اس  و بمزنت  پلرمرهم ب  حمل  اولر  آسدم را منجر مد رو 
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م  پلرمرهمی هورمند ک   مبلر  فعمل ردد  از طریدق نرمدمی  م داقر  و یدم جرید
بدان را الکاریکد را سر   ارسدب ب  محض ایجم  هرکب فعمل رد  و فرآیند رو  هرمرمد

 ار  کد  رروع فعملر  پلرمرهمب ارر حمفظ  یم همم  اسقگمضد را ب   سگمل. آیمز مد کنند
یدن ا. ب  سگب ممهر  محدو  موا ب منجر ب  هولرد ی  سرروی کتتدد  دوی مد ردو 

ل  ار  و سرروی کتتد  وی هرمر  رو کمر بان  ر کوهم  هرین زمم  ممکن را بد   سگدم
.ممسع فروپمرد آ  مد رو 

:نتیجه گیری

راحد هدمی ب  طور کلد بان رو  هرمر  روسد  ب رمر کمرآمدهر از بان معمولد اس  و  طعم ب  زو ی طرز هفکر معمدمرا  و ط
د  ب درمر  ر مقمی   بم بان معمولدب مم ماوج  ردی  ک  م ایمی بان رو  هرمر  ردوس. آسدم را سر  هح  همررر  رار رواهد  ا 

ط زی   بد  برتار از معمیب آ  اس  و ب   لرل مر ا  اساتمر  ی اک رد کربن کمارب بان را از مم   ای آسرب رسم  ب  محر
رای  ر حمل حمضر ب رمری از مطملعمو  ر حمل اسجم،ب از روش همی مخالفد ب. مم   ای سمزنمر بم محرط زی   هگدیل مد کند
   ر مقمی   بدم بم این حملب امردوار کنند  هرین رویکر ب بم هوج  ب  سم ند آ. هولرد بان رو  هرمر  روسد  اسافم   مد کنند

طراحدد  ر ارن حدملب معمدمرا  بمیدد روش هدمی. مکمسر ، همی  یگرب بان رو  هرمر  روسد  زی اد مگاند بر بمکاری اس 
برتداری را جدیدی را سر  هوسع   هند؛ و روردمید را ابداع سممیند ک  بم  اران پمرهرتن همی  مبل جمبجمیدب اسعطمف پذیری

. ر هغررر املکر  سمز  ایجم  سممید

:منابع
ب بان رو هرمر  روسد ب چدمر همرن اجمس سراسری فنموری رسمس 1396سرل ب سرنخب -1
را ب بان رو هرمر  روسد ب سومرن کنفراسخ ملد بان ایرا ب اسجمن بان ای1390زارارم ب محمد سجم ب مرردب رضمب -2
(www.disamag.com)بان رو هرمر ب رورگم  معممری  ی ممگ -3

(www.kargosha.com)بان رو هرمر  روسد ؛ از هعریف هم رواص مکمسرکدب سمممس  جممع  نع  سمرامم  کمرنتم -4

http://www.disamag.com/
http://www.kargosha.com/
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هوش امنیتدمقدمه ای بر 

ارلد و  هم و اب ارهمی امنرادب کتف و رنمسمید هددیداو و حمموبم اف ای  حج  رردا همی ن ارش رد  هوسط سر ا 
 رردا هم و  ا از این رو سرمز ب  روش مامرک ی وجو   ار  هم باوا .اس رمرجد ب رمر  روار و  ر موار ی یررممکن رد  

.کر همی ن ارش رد  را ممسراور کر   و برن آسدم ارهگمط بر رار سمو  و از این طریق هددیدهم و حممو را رنمسمید

 ارش هم ندو    ر سمزمم ب رمری از هحقرقمو  ورو نرفا  برمسگر این اس  ک  از هر    رردا  امنرادب هف  رردا  هر 
همچنرن ید  سدو، ستد  . رو ماوج  بروز حمل  سمدسر موا عب حاد رو  سمزمم  مور  حمل  ر د30روسد و  رسمد

رک هوسط ردروسد و س  پنج  از رردا همی امنرادهمب هم ی  مم  بعد ه  هتخرص  ا   سمداطمامو حرمهد  ر سمزمم 
هدمی لر د  ر د از حممو سمیگری بدر روی  ارایدد 43روسد و س  رو  سمزمم   ربمسد وهمی برروسد هتخرص  ا   مد

بم وجو  این روسد هصمادی بروز هددیداو جدیدب محدو ی  همی فندموری  ر هحلردل سدریع.  هندرخ مدهمبستد  سمزمم 
ندمبع رردا همب اسگو   ا   همی یرریکپمرچ   ر سر ا  همی مخالف ی  سمزمم ب هغررراو سریع  دواسرن محلدد و جددمسدب م

و فنموری و اد، هوج  ب  م اندسدمزی اطمادموب ردرک  هدم وماخصصب ه ین  امنراد محدو   ر سمزمم  از جمل  سرروی 
. ر رصوص امنر  وا ار مد کندجدی سمزمم  هم را ب  اهخمذ هصمرممو 

 امنیتیآشنایی با ه ش

را  کدمر .  اسافم   از سخ  اف ارب سر، اف ارب اسکنر یم سر ا  همی ممسراورینگب هر  ی  ب  معند اح مس امن بدو   سر د
یدداو پرتندم ی محققرن امنر  اطماموب هوش امنراد اس  ک   ر وا ع ی  را  کمر مددر  امنرادد بدرای مقمبلد  بدم هدد

مر همی امنراد ی  سمزمم  ب  منظدور رو کدکم   ا   همگ ا  سمزی و هحلرل سرممل مزیب جمع آوریب . امروزی مد بمرد
 دا، املد کر   فرآیندهمی کمه  سطح مخمطراو  ر سمزمم  یم ب  اگمرو  یگر هگدیل مرلرو  هم ب ا  اطمامهد ب  ی  ا

.آسدب هعمریفد از هوش امنراد ه اند
رد   ر بر اسمس هعریف پرار نرلب هوش امنراد اگمرو اس  از جمع آوری اطمامو و همش برای مقمبل  بم هددیداو  رک

.…امنر  سمرد از جمسوسدب ررابکمریب فعملر  همی رمرجد و 
جمع آوریب سرممل سمزی و هحلرل بدنگم،  ا   همی هوش امنرادب ی   ید جدممع و اجرایدد بدرای مددیری  ری د  هدم و 

.هددیداوب حفمظ  و هتخرص از طریق آموزش فراه  مد کند

Bigمد ب   و  لرل  Data وAPTب بد  مجمواد  کدم   ا  . ب سمزمم  هم سمن یرسد ک  ب  سم  هوش امنراد حرک  کنند
روسد همید از  ا   بم سرخ ررد ب رمر بمال نفا  مد رو  ک   ر مدو زمم  کوهمهدب بماث ایجم  چنم  حجمد از اطمامو مد

مکن یردرمو مور  اساظمرب  گول و هحلرل آسدم بم اب ارهمی مدیری   ا   موجو   ر ی  زمم   مبل سمزیب ج اجو ک  ذررر  
ر همب حج  بمالی  ا  ب سرا  بمالی ایجم   ا  ب هنوع بمالی  ا   و سرا  بدمالی هغرردکم   ا   چدمر متخص  مد  . اس 

ب سواد از حممو هرکرگد و پرچرد  سمیگری اس  ک  هدفد رمص و   ردق  ار  و از روش هدمی مخالدفAPT.  ا   اس 
.برای پندم  ممسد  از  ید سمممس  همی پمی  اسافم   مد کند

رابطه ه ش امنیتی و ه ش کسب و کار

ک رو مداطم …وهمهکنر همبچمرچوبهمبهکنولوژیاب ارهمبازایمجموا ب کمروک بهوشیمهجمریهوش
ومد همی ا  آوریجمع سگملب کمروک بهوش.رو مدوکمرک ب رهورمندیاف ای بماثآسدمبکمرنرری
.همس آ ازهورمندیایجم وهحلرلسپخوکمروک بهرهمرررنذار

علی ابراهیمی 
شرقیکارشناس پدافند سای ری ااار  کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان
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:این هورمندی  ر ک ب و کمر منجر ب  م ایمی زیر برای سمزمم  مد رو 
کمه  ری    ر ک ب و کمر
ه درل هصمر  نرری همی هجمری
رو کمر سمو   فرآیندهمی هجمری

مزمم  سدب  این معنم ک  برای . هوش امنراد  ر وا ع بکمرنرری چمرچوب هوش هجمری  ر ک ب و کمرهمی امنراد اس 
د هواسند ک  ک ب و کمررم  هممرن امنر  ی  سمزمم  اس  انر از مفمهر  هورمندی ک ب وکمر اسافم   رو ب مهمید 

مب  هدوش بنمبراین م ایمی حم ل از بکمرنرری هوش امنرادد ب درمر متد. ب  هوش مور  سظر  ر امور امنراد  س  یمبند
سندد  ر وا ع مقمی   هوش هجمری بدم هدوش امنرادد مم. هجمری اس  بم این هفموو ک  م ایم مخصوص بحث امنر  اس 

هدمی ممسندد مقمی د  سر دا  اطمادمو ح دمبداری بدم سر دا . مقمی   ی  امر کلد بم یکد از مصدا  همی آ  اس 
از از ایدن سظدر ردملدآ  هدم  ر وا ع سر ا  ح مبداری نوس  ای از همم  سر ا  اطمامهد اس  و مقمی د  . اطمامهد

.ارکمل سر  

:مزایای بهر  گیری از ه ش امنیتی ار سازمان ع ارتند از
کمه  هددیداو
 کمه  سطح اد، اسطگم
ه درل هصمر  نرری همی امنراد
امنرادفرآیندهمیسمو  رو کمر

ر مدل امنراد    سمل پر  سمزمم  همب  ر ردرایط کندوسد ابددا مدثر
د مدسر   و این مدل  ر بدارین حمل  رو  ج ایر امنراد را ایجدم  

.و هکرهم از فم ل  برن این اطمامو اسافم   مد کنندکند 
ار موازروبروبرکلمطمبقسنادهمیروش رامنر بر رایجد 
.رو مدهدر ن ارردمذکور

اطمامو امم  ر روش هوش امنراد پخ از هدر  این ن اررموب بم اسافم   از  و بخ  مد  هوش امنرادب بخ  یکپمرچگد
مندی و همگ ا  سمزی و بخ  بره  کن  هکنولوژی و همگ ا  سمزی از ن ارش حم ل ب مد هوا  هصمر  یم امل هورد

.را اهخمذ کر 

مددیری  مخدمطراوب(SIEM)مدیری  رویددا هم و امنرد  اطمادمو
(RiskManagement)مقددددددددرراو پددددددددذیرش و(Regulatory

Compliance) کمر هوش امنراد ه اندی  را ا لد ب س  ج ا.

SIEM ب مدمارین ج ا و مافدموو بدمLog Management  هرکرگدد از محصدوالو مددیری  رویددا همی امنراددواسد
(SEM) امنراد مدیری  اطمامو و(SIM)هم مدیری  رردا  سگمر . بمردمد(log)سدمزی سدمزیب همگ دا ب سرممل

Web-based ورو سمزی و میع و ارائ  ن ارش ب العمل آسد ب  هددیداوب امنر  انم ر اسادمیدب ذررر رویدا همب اکخ

هأمرن SIEMکمر هوش امنراد هوسط   م  زیرسمر   ر ی  را . ه اندSIEMهمی همی از سرویخ ورب سموس را  و 
ب SIEMرو ب  ر ب رمری از محصدوالو هجدمری مداسجم، SIEMسمزی هوسط سمزی و همگ ا رو ب وظمیف سرمملمد

ه داند و بد   الیدل مدذکور پدذیرهوسع امدهمSIEMًهجمریوجو   ار ب محصوالو ه  Complianceمدیری امکم  
SIEM کمر هوش امنراد اس ب  لب ی  را.
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بر .  پذیر اسنذاری امکم س  رمرصب رنمسمیدب ارزیمبد و اولوی هدف مدیری  مخمطراوب کمه  زیم  اس  ک  از طریق
27005مگنمی  ISO  اس ب پني  د، مد   ر مدیری  مخمطراو وجو   ار  ک   ر ذیل آمد:

هددیداوهتخرص و رنمسمید :  د، اول
،ارزیمبد آسرب پذیری همی هدف هددیداو:  د،  و
،هتخرص زیم  همی سمرد از املد رد  هددیداو:  د، سو
،هعررن را  کمرهمی کمه  مخمطراو:  د، چدمر
 کمرهماولوی  نذاری را  :  د، پنج

امنیتیه شراهکاریکهایخروجی
Data silo consolidation: همی هجمری برای هعررن م رر حرک  یدکم   ا   بدو  هکنولوژی هوش هجمریب هحلرل  

logمفد  بدو  هوش امنرادب  ری. چنرن هتگردد  ر مور  هوش امنراد سر   م   اس . ک ب و کمر اممً سمممکن اس 

مم  ب ر   ر ی  سمز. ایجم  ی  سرلوی جدید مد رو نر  ب بماث هجدر او حاد  ر  ورهد ک  ب  طور کممل سر  اسجم، 
بمادث Contextهوش امنراد ب  وسرل  اضمف  کر   . ه  مد رسدهمبمی  و یوهمبمی  ب زهمبمی این  ا   هم ب  اسداز  همی 

.کمه  حج  اطمامو امنراد مد رو 

Threat Management:رردر از زمم  ظدور اینارس ب مدل هددیداو امنراد از ی  مدل مامرک  ب  ی  مدل هوزیع رد  هغ
OSIدل امروز  همرک  بر روی امنر  الی  همی بدمالهر مد. امنر   یگر هندم موضوع سصب فمیروال سر  . ممهر   ا   اس 

فعدملراد کد  بدرای ید  بخد  از زیرسدمر  بدد ضدرر . مطرح رد  اسدAPTبو   و محاوا اهمر  یمفا  اس  و حممو 
مر  مدل  از همگ ا  سمزی بم سمیر منمبع اطمامهد ممکن اس  برای بخ   یگری از زیرسرو ب پخ هتخرص  ا   مد 
.  وظرف  هوش امنراد هتخرص این سوع حممو اس . هتخرص  ا   رو 
Fraud Discovery:جمعدسرمزمنهقلبهتخرص.اس یررممکناممًامنرادهوشازاسافم  بدو هقلبهتخرص

Bigمتکلبممجد اً ک اس بمسکدهراکن یماطماموب ا ی حرک م ررهمیالمم کلر Logآوری Dataروبرو
.رو مد

Regulatory Compliance:  مدمارین رروجد هوش امنراد اس  ک  اهمردcertified  بدو   بدرای ک دب و کدمر ید
ب  ج  حوز  همی مربوط ب  منمبع اس مسدب سدمیر حدوز  . اس real-time ر وا ع ی  بمزرس رو کمر و . سمزمم  را  ربر ار 

. ار همی ی  اسامسدار  را پور  مد  هد و  مبلر  هنظر  برای اسامسدار همی بومدب محلد و کتوری را 

امنیتیه شسازیپیاا چالشهای

. ر اس  مبل ذکفنموری هوش امنراد ممسند سمیر فنموری هم بم چمل  همید روبروس  ک  سموس  همید از آسدم  ر جدم  و ایرا  
ند پردم    رک  رس  از هوش امنراددب پرچرددماخصصب اد، اد، پتارگمسد مدیری  ارردب بو ج ب کمگو  سرروی اس مسد 

مسبب سممنسمزی و اد، هوج  کمفد ب  مدیری  ری   سموس  همی از چمل  همی پرم   سمزی  رجدم  بو   و فرهنگ سمزممسد 
ی  پتارگمسد م اقر  ررک  همی فرورند  محصول  ر ایرا  و اد، همدمهنگد بدرن سدمزمم  هدمی مخالدف  ر مددیراد، 

. امنراد سموس  همید از چمل  همی پرم   سمزی  ر ایرا  ه اند
:منابع

1. http://qlikiran.com

2. http://www.itpro.co.uk/security/20642/it-executive-guide-security-intelligence
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اقداما  ایمنی و آمااگی ار برابر ح ااث هسته ای
:متخصمو کلد اسفجمرهمی ه ا  ای

:ذیل  سا  بندی مد رو بخ  همی واکن  اسفجمرهمی ه ا  ای ب  
ارر موج اسفجمری-1
ارر هتعتع حرارهد-2
ارر هتعتع ه ا  ای-3

د رمسرد  نرممی اسفجمر را حخ کنرد چنسور و امواج ه ا  ای آه ا  هر از پرهوهمی نرممید حرک  مد کنند پخ از آسک  رمم 
 ددای طول مد کتد هم امواج ه ا  ای حم ل از اسفجمر ب  رمم برسد ک  این ارامف زممسد ممبرن  ید  رادبر  و رنرد 

. آ  اس 
اس    م  زیم ی از اسفجدمر ( کرلومار  ر سما  5400معم ل )کرلومار  ر رمسر  1.5 ر س  یکد محل اسفجمر سرا  امواج 

.  ب   ورو حرارو و سور آزا  مد رو  و  ر فوا ل ب رمر  ورهر سر  سگب سوراگد پوس  بد  موجو او زسد  مد نر
.د رو م.... همچنرن مقدار زیم ی هتعتعمو ه ا  ای هولرد مد رو  ک  سگب بروز آرمر برولوژیکد ب جد  ژسارکد و 

. ر اسفجمر همی ه ا  ای  رج  حرارو ب  حدو     هم مرلرو   رج  سمسارگرا  مد رسد

:زیر مرب ط می ش ابخش های انرژی حاصل از یک انفجار هسته ای به 
. مد نذارسمرامم  هم اسرژی ب   ورو موج اسفجمری یم موج مکمسرکد ارراو مخربد بر روی همسر مو و % 50حدو  -1
برتدارب کرلدوماری و یدم 10اسرژی ب   ورو هتعتع حرارهد ظمهر مد رو  ک  ب ا  بد  سدوع حم رد   هدم ردعمع %  2-35

.اسفجمرهمی ه ا  ایب حرارو جدنمد  ارسد ب  طوریک  هم  چر   راین محرط ذوب مد رو 
  ال  و سوهرو   ر محرط پخ  مد رو  و بنممم ه ا  ای اس  ک  ب   ورو ذر  آلفمب ذر  بامب ارع  هتعتعب ارر %  3-15

.طوالسد  ر محرط اکوسر ا  بم د مد ممسندمدو همی بمال بو   سرم  امر ذراوب آسدم 
:سکمو مد   ر مور  اسفجمرهمی ه ا  ای

:منمطق اسفجمرهمی ه ا  ای ب  پني   م   سا  بندی مد رو 
منطق  آسرب ردید اسفجمری  -2منطق  هگخررحرارهد    -1
منطق  آسرب ردید نرممید-5منطق  آسرب ردید بم  و آه       -4منطق  هخریب کلد   -3
مرلرو   رج  سمسارگرا  را  اراس  ک  ب  سگب آ  هر موجو  زسدد  و یدم 300منطق  هگخرر حرارهد  رج  حرارهد معم ل * 

.حاد فل  ک   ر این  رج  حرارو  رار مد نرر  آه  سمد نرر  بلک  بخمر مد رو 
کرلدوماری سرد   یدد  مدد ردو  و مدوج اسفجدمر آ  مدد هواسدد همدممد 110ارراو زیمسگمر هتعتعمو ه ا  ای هم  ردعمع * 

. ساگمهدمی الکاروسرکد و مخمبراهد را از کمر برمسداز 
ا امد  حردمو ع هتعتعمو زیمسگمر را یواکارویاد  مدمس( ب ا  ب  سرم  امرموا  را یواکارو) از اسفجمرب هم سملدمی طوالسد پخ * 

.زسد  مد رو موجو او 
از بقر  مک هر بمالب رطرسهتکرل یمفا  ک  سوع نمممی آ  بم هوج  ب  جر، اسرژی و فرکمسخ ب نممم پرهو آلفمب بام3را یواکارو از * 

ب سدمرامر سدلولد بدد  اگدور کدر   و  ر م درر حرکد  ردو ب بمادث هخریدکند از انر ب  بد  اس م  بررور  بمرد ک  مد 
رو  و سراسجم، زمرن  را برای پردای  اسدواع سدرطم ب جدد  ژسارکددب سدندرو، و مد  DNAریگوسوکلویر  اسرد یم همم  
.سقمیص  یگر فراه  مد آور 
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:کاهش خطرا  هسته ای با بکارگیری الزاما  پدافند هسته ای
ه ا حمل لمقمب ر فمعمعنمیب ایه ا پدافندبنمبراینبمردمدجنگمفدو،ب سر آفندواژ و فمعمعنمیب پدواژ 
آسربکمه موجبک سظممدیررا دا،هر(یررامملپدافند)سمرامم ملدمقرراو21مگحث رطوریک ب بمردبمدای

مدیری له دروملدپمیداریارهقماوکتورا لدرریمسدمیوهجدر اوهمسر موببهمسمرامم اس مسدبسررویپذیری
.سممندمدیررامملپدافندرارو هددیداومقمبل ربحرا 

:پدافند یرر اممل اس مسد حفمظ  پرسنل و افرا 
.اس ماکدحفمظ بهح محرطوپرهوزامنگعبرنحمیلمواسعمفدو،برپرهوزابموا مار گ یررپرممدهمیبرابر رحفمظ 

ورهمیهسارج  رسگرر  راریمفلگرراس ضرب معرض ررد حفمظ رخصک سدار وجو کمفداطمرنم چو وا ع ر
همسرخPSDآلممسدررک )ایه ا پرهوهمیبرابر رلگمسسمزسد ررکادمیاسمسهمرنبر.روسدمداضمف سر نرراسداز

:ندبمرمدزیر رارب ک (کندمدهولردراپرهوهمبرابر رمحمفارمصزسمس ومر اس همیلگمسموسرخردر ررد 
:ل اس های محافظ ار برابر پرت های هسته ای

:پدافند غیرعامل زیست محیطی هسته ای 
روشایه ا محرطدزی  پدافندروردمیجمل از

Hytrometiationموررروردروشباین.بمردمد
سطحدآبوزیرزمرندآبرمکبازآلو ندحذفبرای
.رر نمداسجم،پرترفا کتورهمی ره اکنو ک اس 
حوا ث رسطحدهمیآبآلو ندکنارل یدگرروش
این رک اس Dilutionروشازاسافم  ایبه ا 
 یگراز.نرر مداسجم،آببوسرل سمزیر رقروش
اف و  همب ریمچ ب آه اف و  ب هوا مدهمروش

مم  ازاسافم  بآبدمنمبعوسدهموهم ریمچ ب پامسر 
روا ورو ازجلونرریس ی بحذفوجذببرایزئولر 

.سمو ارمر ....وزیرزمرندمنمبعب آلو  همیآب
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:ازع ارتندخاکبسترارآل اگیمهاروکنترلوتصفیهروش
آ  فنوم ارعازسطحدرمکبر ار -1
.و رمد ورنرمهم  سارسدازورد مناقلهرپمیرنامقب رویدرمکاملاینارر رک :رمکامرقز  رخ -2
Wetروشازاسافم  بم:معمبروجم  سمزیپمک-3 VaccamingوPressure Water(ازاسافم  بمر اتو

( ویفتمربمآبو هرجنادم
ارهفمعک نرمهم کر  سمبو وآلو   ررام  طع-4

:معماریارایهستهپدافند
. هدمداف ای را فماد دروبواسط ی انوا ب ردرسمزیومعممری

موجاسدهومدپرراموسدالممسدمیوهندهمیزاوی  ار ب  ایدهمرررسمراممسدمکلدر مراومر ا برسمراممسدمفر،-1
ب .کنندمدهتدیدرااسفجمراررLیمUرکلبمسمراممسدمی.کندهتدیدرااسفجمرارروبرمسداز  ا،ب راایه ا روک
واسقطمعماری20فوا ل ربمیدمحرطبپذیریآسربکمه وهمسمرامم ممبرنفضمیازاسفجمراسرژیهخلر منظور

.بمردسمسارمار50ازکمارسگمیدر یفه همیسمرامم بلوک یوار وبرناسفصمل رزارض.نر  ایجم سمپروساگد
فتمرجگد اف ای  لرلب رو مناترآ ممسندوکریدورهمفضمهمب ارل راسفجمرموجانر:سررکوالسرو فضمهمی-2

اررکمه بماثم ررهمنوس اینطول رهمپر یممواسع ا   رار.بو رواهدمخربب رمرمحرطدبچنرن رموجد
.رو مداسفجمرسررویسممطلوب
:اس مخالفهمیکتور رایه ا جممعپنمهگم انوا ب زیرهصمویر

مق پنمهگم  مارو کر  رمملد  ر ردر پروسگ یمسگ ک   ر ا

.ماری ردر وا ع اس 90
. مارو م کو ک   مبلر  هگدیل رد  ب  پنمهگم  را  ار

:مراجع
1. The safe management of sources of radiation Principles and strategies. 158.28.14. INSAG-11 2013ب
2.Defence in depth in nuclear safety.158.20.14. INSAG-07 2014ب

3.Radionuclide source terms from severe accidents to nuclear power plants with light water reactors.
212.20.14. INSAG-21 2015ب
4.Basic safety principles for nuclear power plants. 105.12.14. INSAG-08 2015ب

5.INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Decommissioning of Facilities
Using Radioactive Material, IAEA Safety Standards Series No. WS-R-5, IAEA, Vienna
(2010).
6.INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulations for the Safe Transport
of Radioactive Material (2012 Edition), IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1,
IAEA, Vienna (2012).
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بات نت
. سممرد  مد روسدب هتکرل مد روسد(bot)بمو بمو س  هم رگک  همید ه اند ک  بم  ر ارارمر نرفان مجموا  ای از کممپروهرهم ک  

. مد روسدب بم هدف اسجم، فعملر  همی مخرب کنارل مد نر سدسممرد  botmastersک این رگک  هم هوسط ی  یم چند مدمج  
آ  هم از را  ب  اگمرو بدار ربمو هم کدهمی مخربد ه اند ک  بر روی کممپروهرهمی مر بم  اجرا مد روسد هم امکم  کنارل سمو  

.هم فراه  سممیند و آ  هم باواسند این مجموا  را وا ار ب  اسجم، فعملر  همی مخالف سممیندbotmaster ور را برای 

نتبا یکاجزای
Bot

روش همی بمد هواسدسر، اف اراین.مد رو سصبپذیرآسربمر بم ی رویبرک اس (بداف ار)سر، اف اریبرسمم ی 
ربمو هم.سمو ارمر آلو  سمی وبی متمهد ب مد هوا آ  همجمل ازک رو سصبمر بم کممپروهررویبرمخالف
.نر  فعملسر ربمورو برورن ربمسدکممپروهرک بمرهرک مد روسدبندیپرکرسحویب ایلب

Command and Control Infrastructure(C&C)

کنارلدکمسملی طریقازوbotmasterهوسطک ه اندفرمم  همیداسمسبرمد  هنداسجم،ربمو همک ا داممهد
ک ه اندبرسمم  همیدبلک سر اند؛کمربر یبرسمم  همییموامملسر ا  همیپذیری همیآسربربمو هم.مد روسدارسمل
سمیرازراربمو همک چر ی.مد نررسد راراسافم  مور  ربمسدممررنرویبرهمیدbackdoorکر  سصببرای

.اس کنارلوفرمم کمسملمد کندبماممی بداف ارهم

Botnet
مل ی  بمو س ب مجموا  ای از ربمو همس  ک  ب  ی  کمس

گک  ای ب  اگمرو بدار ر. کنارل و فرمم  ماصل رد  اسد
از ربمو هم کد  مناظدر  ریمفد   سداوری بدرای اسجدم، 

.فعملر  همی مخرب ه اند

Botmaster or Botherder
را  اهداف این کمرب. کمربرا  مخربد ه اند ک  بم ارسمل فرمم  همید برای اسجم، فعملر  همی مخربب ربمو هم را کنارل مد کنند

.مخالفد را  سگمل مد کنند
Vulnerable Hosts

ردد  اسد ب آلدو   مناتدر botmasterکد  هوسدط بمو س  هم ممررن همید  ر اینارس  ه اند ک  هوسط سر، اف ار مخربد 
.و مد هواسند اهداف مخرب مخالفد را  سگمل کنندمد روسد ”Slaves“ب  این ممررن هم بعد از آلو   رد  هگدیل . نر ید  اسد

م ک  رممل ربمو هم و ی  واحد کنارل اس  ک  مد هواسد ب   ورو مامرک  و یاس   C&Cزیربنمیمد  هرین ج ا ی  بمو س  
هم و ارسمل  سداوراو بد  slaveهم از پروهکل همی ارهگمطد مخالفد برای بر راری ارهگمط بم Botmaster. یرر مامرک  بمرد

ب  انوا  هندم را  کنارل ربمو هدم مح دوب مد ردو  و کدمراید امومم  C&Cکمسملبم هوج  ب  این ک  . آ  هم اسافم   مد کنند
ب(robustness)مرد ا  مقمومد  ٔبمو س  واب ا  ب  ارهگمط پمیدار بم این کمسمل مد بمردب معممری آ  مد هواسد هعردرن کنندد 

مامرک  و یرر مامرک ٔ ر حمل  کلد ربمو هم ب   و  سا . بمردآ   (reaction time)واکن زمم  و  (stability)پمیداری

.هق ر  مد روسد
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گزارش مرکز ماهر ار م را یکی از جدیدترین با  نت ها
هددف آلو   سدمزی  سداگم  همی بدم  Hide ‘N Seekرواهد ستم  مد  هد ک  از ابادای سمل جمری مرم ی بمو ساد بم سم، 

-CVE-2016این بمو س  کد  بدرای اساتدمر ردو  رفادمری کر، نوسد   ار ب از آسدرب پذیری . اینارس  اررما رمیع رد  اس 
.و چندین آسرب پذیری  یگر برای اساتمر کد بدروا  رو  سوااسافم   مد کند 10401

مقمبل  بم بمو س  همید . مد کنداسافم    p2pررو بمو س  اس  ک  برای ارهگمطمو رو  از  ومرن  Hajimeازاین بمو س  پخ 
مم  همی اررر ب  طور مداو،  ر حمل  ر  HNS لرلارهگمطمو رو  اسافم   مد کنند  روار اس  و ب  همرن برای  p2pازک  

:بررد از هغررراهد ک   ر این ب  روز رسمسد هم متمهد  رد  اس  اگمرهند از. ب  روز رسمسد بو   اس 
پمیگم  و  JAWS/1.0سرورب وب سر کو LinksysروهرهمیبAVTECHاک پلوی  همید برای  ساگم  همی وب کَ  اف و   -1

..OrientDBو  Apache CouchDB ا   همی 
.مور  اف ای  یمفا  اس 171همر کُد رد  ب   p2pنر  همی آ رس -2
کموش پول  یجراملبرای cpuminerبرسمم  اف و   -3

د س  هندم برای اینارس  اررما بلکد  بدمو سابمو ساد HNSبCouchDBو OrientDB ا   ایبم پتارگمسد از سرورهمی پمیگم  
.چندسکوید ب  رممر مد رو 

ردممل  TCPردد  پورو هدمی اسافم   miraiاین بمو س  برای اساتمر  ر رگک ب بم اسافم   از کدی متمب  آسچ   ر بمو س  
(HTTP Web Service)80ب(HTTP Web Service)8080ب(OrientDB)2480ب(CouchDB)5984  و

(Telnet)23  ور  ر رگک  اسکن مد کند و سپخ بم سوااسافم   از اک پلوی  همی زیدر ردو  را بدر روی پورو هدمی مدذکرا
:م اقر مد کند

TPLink-Routers RCE
Netgear RCE

new: AVTECH RCE
new: CISCO Linksys Router RCE

new: JAW/1.0 RCE
new: OrientDB RCE
new: CouchDB RCE

:با استفاا  از سه روش زیر ارت اط برقرار می کندخ ا  p2pسایر همتاهای با  HNSهر گر  
آ رس همر  کد رد   ر برسمم  1-171
رط فرمم آرنومم  -2
p2pهمامهمی سمیر -3

ورو همی یرر مو  برای مقمبل  و جلونرری از آلو ند ب  این بمو س ب ب  روز رسمسد سریع  ساگم  همی اینارس  اررما و ب ان پ
.سرمزب هغررر پورو همی پر  فرض و سر  هغررر رم اگورهمی پر  فرض ضروری ب  سظر مد رسد

:مرجع

1.http://www.ddos-guard.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA-botnet 
%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
2. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%AA
3 - https://www.certcc.ir/news/12448
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طرح های کسر خدمت سربازی

مرکد  مرک  مطملعمو پدافند یرراممدل کتدور و) ب  اطمع مد رسمسد ک  سمزمم  پدافند یرراممل کتور 
بدرای  اسد  آموراگدم  و فدمرت الاحصدرم  مقدمطع( مطملعمو فند و مدندسدد پمیدداری ملدد کتدور

( ربمزیجمیگ ین ردم  سد) کمررنمسد اررد و  کاری طرح همید برای ک ر ردم   سربمزی و سخگگد 
  ا ار  ام مندا  مد هواسند امو  بر مراجع  ب  وب سمی  همی مربوط  بم مراجع  بد.  ر سظر نرفا  اس 

.  کل پدافند یرراممل اسامسداری آذربمیجم  رر د از روسد رگ  سم، مطلع روسد

 کش ر                               وب سایت مرکز مطالعا  فنی و مهندسی پایداری ملیhttp://mafpa.ir/
 وب سایت مرکز مطالعا  پدافند غیرعامل کش ر   :http://www.pdrc.ir

روی ادهای مهم خبریعناوین 

«برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید»

برن ار رداولرن جل   کمرنرو  را  و ردرسمزی پدافند یرراممل اسام  آذربمیجم  رر د

اولرن ست   کمرنرو  هخصصد فرهنگد اجامماد و
برن ار رد97آموزرد اسام  آذربمیجم  رر د  ر سمل 

د اولرن ست   کمرنرو  هخصصد امدا  و سجمو پدافن
یرراممل اسام  آذربمیجم  رر د برن ار رد

دافند اولرن ست   کمرنرو  پتارگمسد و ردممو ردری پ
یرراممل اسام  آذربمیجم  رر د برن ار رد

پدافند برای رنمسمید ضعف هم هوسط طعد بر  فر اد
یرراممل

د امد  کمر و فعملر  پدافند یرر اممل  ر زمم   لح بمی
اسجم، رو 

م  اولرن جل   کمرنرو  اسرژی و آب پدافند یرراممل اسا
آذربمیجم  رر د

همدرداو ویم  مجلخ برای مدمر بمزار اجمر  بدمی م کن و روی سک  هراریخ  هم؛ فقرز اید یم جنگ زی اد؟

سایت های مرتبط با پ افن  غیرعامل
http://www.paydarymelli.ir وب سمی  پمیداری ملد
http://www.pdrc.ir مطملعمو پدافند یررامملمرک 
http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42 پدافند یرراممل–اسامسداری آذربمیجم  رر د 
http://www.cyberpolice.ir/ پلرخ فام
http://mafpa.ir/ مرک  مطملعمو فند و مدندسد پمیداری ملد
http://www.ncpd.ir/fa/?id=1&p=0 سمی  اولرن کنفراسخ ملد پدافند کملگدی

http://mafpa.ir/
http://www.pdrc.ir/
http://paydarymelli.ir/fa/news/36039/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://paydarymelli.ir/fa/news/36368/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/36318/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/35741/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://paydarymelli.ir/fa/news/36463/%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%B9%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/36426/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/35329/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/36523/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://paydarymelli.ir/fa/news/36677/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
http://www.paydarymelli.ir/
http://www.pdrc.ir/
http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42
http://www.cyberpolice.ir/
http://mafpa.ir/
http://www.ncpd.ir/fa/?id=1&p=0

