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شهادت شیخ نمر و ریختن به ناحق خون او خطاي سیاسي دولت 

گذرد و خون به ناحق گناه نميخداوند متعال از خون بي .سعودي است

ریخته، بسیار سریع دامان سیاستمداران و مجریان این رژیم را خواهد 

 )مدظله العالي(مقام معظم رهبري، حضرت آیت اهلل خامنه اي  .گرفت
 

 صدای نفوذ فکری و فرهنگی با امواج سایبریتزریق بی

 کاربران قوانین همین و نیست ما اختیار در نیز آن قوانین بنابراین نیست، ما دست در اما مجازي فضاي حاکمیت»

 «.کندمي ترغیب قرمز خطوط و اخالقي مرزهاي شکستن سمت به را مجازي فضاي
 نفر هزار 088 و میلیون64 میلیارد، 3 این از. دارد وجود دنیا در اینترنت کاربر میلیارد 3

 سامانه آمار مبنای بر. هستند جوان نفر هزار 488 و میلیون 33 تعداد این از و ایرانی
 تلفن نفوذ ضریب و است رسیده درصد 03/23 به ایران در اینترنت نفوذ ضریب مدیریت

 نفر 281 ایران در و 288 خاورمیانه در جهان، در نفر 12 نفر یکصد هر ازای به همراه
 را الس نخست ماه هشت در اینترنتی جرائم رشد درباره فتا پلیس آمار اگر حاال. است
 زا که شویممی مواجه اینترنتی جرائم رشد درصدی 23 افزایش با دهیم قرار بازبینی مورد
 .است گرفته هدف را جوان قشر و است اخالقی جرائم به مربوط آن درصد 22 میزان این
 جدی هشدار چیز هر از بیش اما ارقام و آمار این. شودمی سایبری جرائم قربانی نفر یک ثانیه 23 هر در جهانی آمار مطابق میان این در

 است سال 33 تا 21 کشور در مجرمان سن آمار مطابق. کنندمی فریاد رقم و عدد جنس از ایادله با را نفوذ خطر درباره انقالب معظم رهبر
 فوذن این از کوچکی بخش که ماست کشور جوانان فکر و ذهن روی فکری و فرهنگی نفوذ از اینشانه آمار این. است 33/1 آن متوسط و

 .یابدمی نمود اینترنتی اخالقی جرائم افزایش قامت در
 برای جوان نسل کشش. کرد پوشیچشم نفوذ پروژه سازیپیاده در اجتماعی هایشبکه و مجازی فضای گذارتأثیر نقش از تواننمی دیگر بیان به

 ابزارها نتریاصلی از یکی به مجازی فضای و اینترنت شده موجب آن بر حاکم خاص قوانین و فضا این فراوان هایجذابیت و مجازی فضای در حضور
 کاربران قوانین نهمی و نیست ما اختیار در نیز آن قوانین بنابراین نیست، ما دست در اما مجازی فضای حاکمیت. شود بدل فرهنگی و فکری نفوذ برای

 اشناختهن دنیای سوی و سمت به که باالیی گرایش با جوان نسل. کندمی ترغیب قرمز خطوط و اخالقی مرزهای شکستن سمت به را مجازی فضای
 .بریزند هم به را اشفکری هایبنیان کوشندمی که است مواجه اطالعاتی و اخبار هجوم با دارد مجازی فضای در موجود
 http://paydarymelli.ir/fa/news/18887منبع: 
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 اقتصادی جاسوسی

 اهمیت نظامی اسرار از جاسوسی، های سازمان و ها دولت برای اقتصادی و تجاری اسرار امروزه
 های روش و گرفته شدت روز به روز اقتصادی جاسوسی جهت همین به. است یافته بیشتری

  .شود می گرفته کار به مفید اطالعات و اخبار کسب برای ای تازه
 به لیو شود، استراتژی و سیاست جانشین تواند نمی جاسوسی که دانند می ها دولت اگرچه
. بود نیاز یب آن از استراتژی تعیین و ها سیاستگذاری در توان نمی که واقفند امر این به خوبی

 .کنند می اقدام شده بندی طبقه مدارك و اسناد آوری جمع به نسبت اجتماعی و امنیتی مالی، مادی، های هزینه داشتن رغم به لذا
 آموزش عاتیاطال مأمورین دست به جاسوس. باشند داشته باالیی پذیری ریسک توانایی که دارد نیاز جرأت با و زیرك افراد به جاسوسی اما

 با ات ماند می منتظر و نشیند می خود کار دفتر در اطالعاتی مأمور که درحالی گردد، اعزام مرزها از خارج به کاری انجام برای تا بیند می
 های ازمانس امروزه تقدیر هر به. برسد محتوایی و مفهومی جمعبندی به او از رسیده اطالعات و شده گذاشته جاسوس اختیار در که وسایلی

 .شوند می محسوب کشورها حیاتی منافع و مصالح از دفاع اول خط عنوان به جاسوسی
 .است شرایط هر تحت و مکان هر و زمان هر در چیز همه از اطالع درصدد میالدی سوم هزاره ابتدای در جاسوسی، و اطالعاتی سیستم

 از آید می شمار به کشوری هر ملی امنیت اساسی های پایه از و شود می شناخته ملی اقتصاد قدرت از جزئی اقتصادی اطالعات آوری جمع
 به اسوسیج عملیات با برسند، آن به نتوانستند جنگ با کشورها را آنچه که دارند مأموریت جاسوسی های سازمان گفت توان می نظر این

 .برسانند انجام
 اماقد به شروع موقعیتی هر در و دنیا جای همه در( سیا) آمریکا اطالعات مرکزی سازمان

 ینتأم برای سازمان این مثالً. کند می و کرده جاسوسی یا و براندازی خرابکارانه، های
 علج به دست ویتنام جنگ اوایل در پرداخت، می ویتنام در که سنگینی های هزینه

 ارهاد یک آمریکا مرکزی اطالعات سازمان. زد ویتنام در کردن خرج برای دالر ها میلیون
 راختیا در کارمندانی اداره این. کند می اداره را ها عملیات گونه این که دارد ویژه مالی
 قالانت و نقل باشد داشته الزم سیا که را نوعی هر از ارز ها میلیون توانند می که دارد

 نام اب...  و آیرس بوینس بیروت، ژنو، کنگ، هنگ در دفاتری دارای کارمندان این. دهند
  .هستند مختلف های

 چه از اه روس بدانیم که نیست این تنها دارد اهمیت سرد جنگ دوران در ما برای آنچه که بود گفته آمریکا اسبق جمهور رئیس آیزنهاور

 از پشتیبانی اب موساد همکاری با سیا همچنین. هستند فقر دچار هایی زمینه چه در و ندارند چه آنان بدانیم باید بلکه برخوردارند قوتی نقاط

 دیگر سوی از و رساند درصد 2۰88 به را تورم کشور این داخل در مزارع و ها پل برق، های نیروگاه تخریب و نیکاراگوئه در کنترا شورشیان
 این در شوبآ ایجاد موجب و کرده جلوگیری کشور این به وام و کمک هرگونه پرداخت از پول المللی بین صندوق و جهانی بانک به فشار با

 اطالعات دندزدی. است جاسوسی های فعالیت از ای گوشه تنها براندازانه و خرابکارانه حرکت. شدند اورتگا دانیل حکومت سرنگونی و کشور
 اقتصادی جاسوسی سایه در اند آمده نایل آن به صنعتی کشورهای که هایی پیشرفت از ای عمده بخش واقع در. است بوده اصل همیشه نیز
  .است آمده دست به

 سازمان کرد اعالم 2111 فوریه در فرانسه همچنین. است بوده اقتصادی و علمی و صنعتی جاسوسی مورد ۰48 شاهد 2113 سال در فرانسه
 تجارت مانساز مذاکرات قبال در فرانسه حکومت موضع از فرانسوی، مسئولین از برخی به رشوه پرداخت با تا کرد تالش آمریکا جاسوسی



 

  «3»  

 
 صندلی رد میکروفن گذاشتن کار با فرانسه جاسوسی سازمان که کردند اعالم نیز ها آمریکایی شرایط این در. یابد اطالع( گات) جهانی

 .است برآمده آنان مذاکرات شنود درصدد اند کرده مسافرت( ایرفرانس) فرانسه هواپیمایی خطوط با که آمریکایی بازرگانان
 سرقت و جاسوسی از درصد 18 از بیش تنهایی به علمی و صنعتی فنی، های زمینه ها فرانسوی سوی از شده منتشر گزارشات اساس بر

 پایان در فرانسه از نظامی جاسوسی و است درصد 38 آن سهم که است سیاسی زمینه آن، از پس و دهد می تشکیل را فرانسه از اطالعات
  .دارد قرار لیست
 شده ذاریگ تله کامپیوتری برنامه کردن وارد با ها اسرائیلی مثالً. دارند حضور غریب و عجیب بازی این در نوعی به نیز دیگر های دولت

 های نهخا بردند می پی طریق این از و شده مطلع فلسطینیان منازل در برق مصرف میزان از اشغالی های سرزمین در برق ادارات به( وعد)
 برآورد ار ها ساختمان ساکنین تقریبی تعداد مصرفی، برق میزان از و خیر یا است خالی سکنه از مذکور

  .کردند می
 العاتیاط منافع راستای در یهودیان کارگیری به. دارد سیاهی پرونده جاسوسی زمینه در اسرائیل البته

 لتشکی از قبل به کشورها دیگر در یهودی های سازمان از استفاده و دارد ای دیرینه سابقه اسرائیل
 .گردد می باز 2160 سال در فلسطین اشغالی های سرزمین در یهودی دولت

 شناسد نمی دشمن و دوست زمینه این در و گرفته قرار جاسوسی های سازمان اکثر برنامه اولویت در اقتصادی جاسوسی اکنون حال هر به
 هدف صاداقت طریق از جهان بر سیطره. نیست کشورها دیگر اقتصادی جاسوسی هدف کند ادعا بتواند که نباشد دنیا در کشوری شاید و

 ا،آمریک و غربی اروپای مثل جهان کشورهای از بسیاری در که این به توجه با. رود می شمار به ویکم بیست قرن در بزرگ کشورهای
 بین ایه ابرشرکت و بزرگ های شرکت منافع خدمت در چیز همه که این به عنایت با و کند می حکومت ساالری شرکت و کاپیتالیسم

 خود برای نیز اه شرکت این از بسیاری بدانیم که نیست راه بی برند، می و آورند می را ها دولت که هستند آنها و است چندملیتی و المللی
 زاقستانق کشور نفت های چاه از یکی ذخیره میزان معتقدند کارشناسان از برخی مثال عنوان به. دارند جاسوسی های سازمان و ها دستگاه

 های رکتش اکنون هم آمریکایی اقتصادی جاسوسان سازی زمینه و ها فعالیت با و است کویت نفت ذخیره مجموعه معادل تانگیز نام به
 معاون( ولمرا لئونل) اظهارات اساس بر. کنند می فعالیت جمهوری این در نفتی های زمینه در شیفرون و موبیل اکسون تکزاکو، آمریکایی

 به اند رفتهگ کار به را ها روش ترین منظم و ترین دقیق دنیا در اقتصادی و صنعتی جاسوسی زمینه در ها ژاپنی آمریکا، خارجه وزارت اسبق
 وردم خود نیز تویوتا و سونی مانند ژاپنی بزرگ های شرکت حال عین در. اند افزوده خود ثروت به دالر میلیارد ها ده ساالنه که طوری

 .دهند می دست از را خود ای پایه اطالعات و گرفته قرار جاسوسی
 او بدیلت و وی بر تسلط و رقیب اراده نابودی اقتصادی جاسوسی از هدف باشد، رقیب اقتصادی قدرت نابودی اقتصادی، جنگ از هدف اگر
 می شورهاک آری .گردد اجتماعی و سیاسی ناتوانی دچار اقتصادی، توان دادن دست از پی در تا است منفعل عضو یک به فعال عنصر یک از

 در کشورها نقرارگرفت با امروزه. باشند داشته دوستانه رفتار هم با توانند نمی جاسوسی های سازمان ولی باشند، دوست یکدیگر با توانند
 فن گسترش اب طرفی از.اند شده برخوردار پیچیدگی و سیالیت ویژگی از نیز غیردولتی،تهدیدات و دولتی بازیگران تکثر و جهانی دهکده
 صادیاقت های برمولفه دشمن نفوذ و است تغییرکرده نیز تهدیدات نوین،جنس های آوری فن شتابان رشد و ارتباطات و اطالعات آوری
 پویایی و بالندگی زا بایستی نیز غیرعامل پدافند حوزه با مرتبط اجرایی و تقنینی های سیاست دلیل همین به. است پیچیده تهدیدات از جزئی

 با مقابله برای زمال قوانین تصویب و پاالیش بنابراین یابد، افزایش نوظهور تهدیدات قبال در کشور بازدارندگی ظرفیت تا باشند برخوردار
 .باشد می برخوردار باالیی اهمیت از بالقوه تهدیدات

 سایت پایداري ملي  –منبع:روزنامه ایران 

 تهیه و تنظیم شمسعلي محمودیان
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 نزاآنفلوا ویروس با آشنایی

 چیست؟ H1N1 يآنفلوانزا

ه کی آنجایتشار ویروس آنفلوانزا بود. از در سال جاری، ان زیستیپدافند از چالش های قرارگاه یکی 
برآن شدیم تا به بررسی آن و روش  بود نی هایی در سطح جامعه ایجاد کردهانتشار این بیماری نگرا

 اثر در که شایع و مسری تنفسی عفونت یک از است عبارت آنفلوانزا های کنترلی این بیماری بپردازیم:

 ساعت 48 -24 بدن به ویروس شدن وارد زمان از عالیم شروع زمان مدت .شود می ایجاد ویروس یک

 انواع به جهش توانایی ویروسها این اما ، (A,B,C) - دارد وجود آنفلوانزا ویروس اصلی نوع سه .است

 . دارند را گوناگونی

 است خطرناك و مسری بیماری یک های شاخصه تمام دارای H1N1 نوع از آنفلوانزا بیماری متاسفانه

 آن قطعی درمان یا پیشگیری برای موثری داروی هنوز پزشکی حققانم مجدانه تالشهای رغم علی که

 و کشنده بیماری یک به پایین خطر درجه با معمولی بیماری یک حالت از آنفلوانزا بنابراین.ندارد وجود
 بهداشت زمینه در المللی بین و ملی نهادهای و دولتها مردم، تمامی جدی نگرانی و شده تبدیل عالمگیر

 است. شده تبدیل جهانی بحران یک به اخیر های ماه در و است شده موجب را سالمت و

 انواع و تعریف

 نوع ىآنفلوانزا ویروس توسط که است خوکها تنفسى بیمارى یک (Swine flu) خوکیی آنفلوانزا

H1N1 را بیمارى و آلودگی از باالیی حد خوکیی آنفلوانزا ویروسهاى . کند می بروز خوکها در معموال آنفلوانزا نوع این. شود می ایجاد 

 به معموال خوکی یآنفلوانزا . ندارد زیادی کشندگی و است کم معموال ها خوك میان در آن از ناشی میر و مرگ آمار البته شوند می سبب

 سرایت بودند نزدیک تماس در ها خوك با که افرادی خصوص به انسان، به ویروس این نادر موارد در گاهی هرچند شود، نمی منتقل انسان

 . بود شده ثبت نیز انسان به انسان از ویروس این انتقال از نادری موارد .کرد می

 خوکی ویروس است؟ کرده خطرناك ویروسی به تبدیل را کنونی ویروس چیزی چه اما

 یآنفلوانزا به مبتال های خوك اگر .دهد می تغییر را خود دیگر های ویروس تمام مانند نیز
 توانند می ها ویروس این باشند، مبتال نیز پرندگان یا انسانی یآنفلوانزا به همزمان خوکی

 وجود به ویروس از جدید نوعی ترتیب بدین .کنند تعویض را خود های ژن حیوان بدن در

 اتفاقی همان این .دارد خود در را حیوان های ژن هم و انسان های ژن هم که آید می

 ویروس A H1N1“ های گونه .است افتاده کنونی ویروس مورد در ظاهرا که است

 .شدند قرنطینه میالدی 1930 سال در بار نخستین برای آنفلوانزا

 ها نشانه و عالیم

 فصلى ىآنفلوانزا هاى نشانه مانند ها انسان در خوکی ىآنفلوانزا انتظار قابل هاى نشانه

 و اشتهایى بى فرورفتن، خود در حالي، بي تب، ناگهانى ملهج.از است انسان

 سردرد، دچار خوکی ىآنفلوانزا با آلوده افراد از تعدادی همچنین. کردن سرفه

 التهاب یا شدن سرخ تنفسی، ناراحتی عطسه، مفصل، درد و کوفتگی گلودرد، سرماخوردگی،
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  .است شده گزارش نیز اسهال و استفراغ و تهوع، نیز مواردی در  .گردند می بینی از آبریزش و

 :شیوع و انتقال راههاي
 صورت هر به ماریبی این شیوع طریقه. شوند منتقل بیماران صورت و دست از و بمانند باقی سطوح روی ساعت چندین تا میتوانند آنفلوآنزا ویروسهای

 گسترده اگیریفر.  بگیرد بر در را کشورها تمامی رود می انتظار و گرفته بر در را دنیا کشورهای از بسیاری حاضر حال در که است این نتیجه باشد که
 یا شش مرحله به آن شدن وارد جهانی بهداشت سازمان و شده داده هشدار آن مورد در که است دیگری خطرهای از نیز جهانی سطح در ویروس این

 نمی نتقلم غذایی مواد راه از خوکی آنفلوانزای متحده، ایاالت واگیر های بیماری از پیشگیری مرکز اعالم اساس بر.  است کرده تایید را جهانی شیوع
 . شود

 پیشگیري راههاي

 انسان فصلى ىآنفلوانزا براى استفاده مورد واکسنهای بنابراین، ، است انسان H1N1 ویروسهاى با متفاوت بسیار خوك ىآنفلوانزا H1N1 ویروسهاى

 کسناو تهیه زمان تا بنابراین .کند نمی ایجاد ایمنی انسان بدن در نه و خوك بدن در نه خوکی ىآنفلوانزا H1N1 ویروسهاى به ابتال از جلوگیری براى

 . کرد عمل بهداشتی سازمانهای و پزشکی های توصیه به توان می صرفا آنفلوانزا نوع این

 این برابر در اش خانواده و خود از تواند می چطور فرد هر که سوال این به پاسخ در پزشکان

 را آنفلوانزا برای معمول های احتیاط باید حاضر حال در :دارند می اظهار کند، مراقبت بیماری

 دستمال یک با کردن سرفه و عطسه هنگام به بینی و دهان جلوی پوشاندن شامل که داد انجام

 دست کف در کردن عطسه از مخصوصا و شود انداخته دور حتما مصرف از پس باید که کاغذی

 ژل از صابون و آب نبودن صورت در و بشوئید مرتب باید را دستهایتان .شود خودداری باید

 در هوشیاری که طور همان. بمانید خانه در اید شده بیمار هم اگر .شود استفاده کننده پاك

 در است، ضروری بیماری به تان خانواده و شما ابتالی از پیشگیری برای آلودگی برابر

 جلوی سرفه و عطسه هنگام حتما هستید، آنفلوانزا به ابتال به مشکوك خود که صورتی

 قسمت سرفه یا عطسه هنگام ندارید، همراه به دستمال اگر .بگیرید را خود بینی و دهان

 . نشوند آلوده دستانتان تا بگیرید بینی و دهان برابر در را خود آرنج داخلی

 دهان چشم ( مخاطی غشاهای از را خود دستهای :نکنید لمس را خود صورت 

  . شود می بدن وارد ها راه این از ویروس – -چون دارید نگه دور  )بینی

 کنید دوری بیمار افراد از . 

 شدید، خستگی و نفس، ضعف تنگی نظیر ؛ عالئم گرفتن شدت صورت در خود آگاه نموده و بیماری از فامیل را و خانواده افراد 

 . کنترل به پزشک مراجعه کنید قابل غیر تهوع و استفراغ شدید، سرگیجه و سردرد

 درمان راههاي
 شروع اولیه ساعت 14 فردطی است شودوالزم می آنفلوانزا ویروس پیشرفت و تکثیر مانع هستندکه موثری ازداروهای ضدویروس داروهای.

 ازمسکن استفاده ویروسها درکنارآنتی.کند می جلوگیری آن شدن وازپیچیده ترکرده کوتاه را بیماری عمر داروها این.کند استفاده ازآن عالئم

 قابل موقع، به اقدام صورت در بیماری این .  شود می توصیه بدن مایعات تعادل وحفظ تب منظورکنترل به یابیمارستان درمنزل واستراحت ها

 منجر دارویی مقاومت به است ممکن آن جایناب استفاده که چرا ندارد جایی آنفلوانزا درمان در ها بیوتیک آنتی از استفاده .است درمان

 ذکرشد همانطورکه اما .است کرده مواجه مشکل با را کارداروسازان مسئله همین و دارند وجهش تبدیل قابلیت آنفلوانزا ویروسهای.شود

 .کند می پیدا بهبود هفته یک ظرف استراحت و الذکر فوق درمانی اقدامات با و خود به خود طور به بیماری این معموال
 نیما رستميتهیه و تنظیم: ،  آنفلوانزابرگرفته از دستورالعمل کشوري پیشگیري از منبع:
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 چیست؟ Poodleپذیری آسیب

 پشتیبانیه ای ککند از طریق باالترین نسخهکاربر( سعی می مرورگر) گیرندهسرویسدهنده )وب سرور(، در هنگام اولین اتصال به سرویس
شود در غیر نسخه را داشته باشد ارتباط برقرار می این از پشتیبانی قابلیتارتباط را ایجاد کند. اگر وب سرور نیز ((  (TLS 1.2 مثالً) کندمی
کند. به سوییچ می TLS 1.0 یعنی ترپایین ینسخه به نیزاستفاده کند، مرورگر کاربر  TLS 1.0 یسرور از نسخه وب مثالً اگر صورت این

 اینجا در که. (بیافتد اتفاقمی تواند می تواند داخل شبکهدر توسط یک نفوذگر )این کار  تواندشود میگفته می downgrade این رویکرد
 پذیری توسط مهندسان گوگل اعالم شد واتصال را برقرار نماید. نهایتا این آسیب SSLv3 کند تا از طریقرورگر کاربر را وادار مینفوذگر م

Poodle نام گرفت. 

 گیرد؟پذیري قرار ميچه کسي تحت تأثیر این آسیب

ع حتی واق باشند. درپذیر میباشد(، آسیب نشده غیر فعال اگر در سمت سرور پشتیبانی کند ) SSLv3 سایتی )سرویس دهنده( که ازکاربران هر وب

باشد زیرا نفوذگر داخل پذیر میی قبلی( آسیببازگشت به نسخه) downgrade استفاده کند به دلیل قابلیت TLS هایاگر وب سایت از نسخه

 .ل برقرار کنداتصا SSLv3 تواند مرورگر کاربر را وادار کند تا از طریقشبکه می

 گیرد؟پذیري قرار ميکاربر چگونه تحت تأثیر این آسیب

تواند اطالعات حساس کاربر مانند )کوکی که هویت کاربر است( را برباید پذیری میبرداری از این آسیبی کاربر( با بهرهنفوذگر )داخل شبکه
 .و در نهایت وارد حساب کاربر شود

 حل پیشنهادي چیست؟راه

گیرنده دهنده )وب سرور( و سرویستوسط سرویس SSLv3 پذیریي عدم استفاده ازراه حل براي این آسیببهترین 

استفاده کند، غیرفعال کردن آن در سمت کاربر )سرویس  SSLv3اي تنها از باشد. البته اگر سرویس دهنده)کاربر( مي

 .ددهنده شوتواند باعث عدم دسترسي به سرویسگیرنده( مي

 در مرورگرهاي مختلف  SSL 3.0 ر فعال کردنحوه غین

 مرورگر Internet Explorer 

 .را انتخاب کنید Internet Options گزینه Tools از منوی

 .باز می شود Internet Options صفحه .2

را انتخاب کنید. )نام برگه ها به  Advanced در این صفحه برگه .3
 )صفحه لیست شده است باالیصورت افقی در 

برگه تعداد زیادی گزینه )چک باکس( وجود دارد که با کلیک در این  .3
بر روی هر کدام می توانید آن گزینه را تیک دار کنید یا تیک آن را 

 .بردارید. این گزینه ها در دسته های مختلفی دسته بندی شده اند

با اسکرول صفحه به سمت پایین به مجموعه گزینه هایی که در  .6
 .اند برسید قرار گرفته Security دسته

 Use SSL در این دسته، تیک مربوط به گزینه هایی که با عنوان .1

 Use شروع شده اند را بردارید )اگر تیک دارند(. معموال دو گزینه

SSL 2.0 و Use SSL 3.0 باید وجود داشته باشند. 

https://bayanbox.ir/id/7793873328790112503?view
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 Use TLS 1.0 دارند(. معموال گزینهشروع می شوند را تیک بزنید )اگر تیک ن Use TLS در همین دسته، گزینه هایی که با عنوان .4

 .نیز وجود داشته باشند Use TLS 1.2 و Use TLS 1.1 وجود دارد و ممکن است گزینه های

 :در نهایت صفحه شما باید مشابه شکل زیر شده باشد )ممکن است بعضی از گزینه ها وجود نداشته باشند .۰

 .را بزنید تا تغییرات شما ذخیره شوند Ok دکمه .0

 مرورگر Firefox 

راه اول: استفاده از افزونه ارائه شده توسط موزیال. توجه کنید که این راه 
 .قابل استفاده است Firefox به باالی 34فقط برای نسخه های 

 :توسط مرورگر خود به این آدرس بروید .2

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ssl-
version-control 

 .را کلیک کنید Add to Firefox در این صفحه، دکمه .3

 .را انتخاب کنید Allow از پنجره ای که باز می شود دکمه .3

 Install Now پس از مدتی پنجره دیگری باز می شود. در این پنجره دکمه .6

 .که در پایین پنجره قرار گرفته است( را کلیک کنید)

ه می دپس از مدتی پیغامی مبتنی بر نصب موفقیت آمیز افزونه به شما دا .1
 .شود

 .این افزونه به طور اتوماتیک همه کارها را انجام می دهد .4

 )راه دوم: استفاده از تنظیمات پیشرفته )فقط برای کاربران حرفه ای

 .را در قسمت آدرس بار مرورگر خود تایپ کنید about:config عبارت .2

 Enter را وارد کنید و دکمه tls در صفحه باز شده در قسمت جستجو عبارت .3

  .را بزنید

دبل "می باشد  security.tls.version.min بر روی سطری که دارای عنوان .3
 .کنید "کلیک

 .توانید در آن مقدار وارد کنیدپنجره ای باز می شود که می  .6

 .را بفشارید Ok را وارد کنید و سپس دکمه 2عدد  .5

 مرورگر Chrome 

را غیر فعال کرد. راه حل زیر فقط برای حالتی  SSL گزینه های خط فرمانتنها می توان از طریق  Chrome در حال حاضر در مرورگر
 .موجود بر روی دسکتاپ اجرا می کنید (shortcut) مناسب است که شما مرورگر خود را از طریق میانبر

 .را از منوی باز شده انتخاب کنید Properties بر روی دسکتاپ کلیک راست کنید و گزینه Chrome بر روی میانبر .2

 .را پیدا کنید و بر روی جعبه ورودی مقابل آن کلیک کنید Target در صفحه باز شده به فیلد .3

 .می باشد ”chrome.exe به انتهای مقدار وارد شده در این جعبه بروید که عبارت .3

 :این عبارت را پس از عبارت باال وارد کنید (space) با گذاشتن یک فاصله .6

--ssl-version-min=tls1 

https://bayanbox.ir/id/3957551422743285263?view
https://bayanbox.ir/id/1418710388175637857?view
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 .را بزنید Ok دکمه .1

توجه داشته باشید که برای استفاده از راه حل باال، از 
این پس تنها باید از طریق این میانبر مرورگر خود را 
اجرا کنید. به عنوان مثال اگر کروم را از طریق 

شما قرار گرفته است اجرا  Startمیانبری که در منوی 
کنید طبیعتا در آن حالت مرورگر شما امن نخواهد بود. 
البته می توانید این کار را برای سایر میانبرهای کروم 

 نیز اجرا کنید.
 

 

 ها چه کاری باید انجام دهند؟مدیران سایت 

-webدر تنظیمات  SSLv3آسیب پذیری غیر فعال کردن  ها )یا وب مسترها( برای جلوگیری از اینبهترین راه حل برای گردانندگان سایت

server شود که مرورگر است. البته این باعث میIE6 شود و سهم کمی در مرورگرها دارد( امکان اتصال )که البته دیگر پشتیبانی هم نمی
( بهتر IE6ت امنیتی و کارکردی متعدد در سایت را نداشته باشد، اما اگر امنیت و راحتی کاربران مهم است )به دلیل وجود مشکال httpsبه 

 ( نادیده گرفته شود.httpsاست این مرورگر )حداقل برای اتصال امن با 

  روش غیر فعال کردنSSLv3 .در سرورهای مختلف به صورت زیر است 

 ضمنا باید به نکات زیر نیز توجه نمود:
  در مورد هر سرور، بعد از تغییر تنظیمات باید سرویس مربوط راrestart .کرد 
  های مورد استفاده وب سرور خود را نیز تغییر دهید.الگوریتم راهنمای موزیالبهتر است طبق 

  غیر فعال کردنSSL3  درApache 

 از قبل وجود نداشته باشد( SSLProtocolدرج شود )دقت کنید که تنظیم  SSLکافیست تنظیم زیر در کنار بقیه تنظمیات 
SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3 

  غیر فعال کردنSSL3  درNginx 

 (serverیا  httpاضافه شود: )در قسمت  nginxاین خط باید به تنظیمات 
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 

  غیر فعال کردنSSL3  درLighttpd 

 اضافه شوند: "ssl.engine = "enable و بعد از خط lighttpdعبارات زیر باید به تنظیمات 
ssl.use-sslv2 = "disable" 

ssl.use-sslv3 = "disable" 

 منابع:
1-https://bayan.blog.ir/1393/07/231-https://bayan.blog.ir/1393/07/23 

wfla-freak-http://news.pandasecurity.ir/index.php/alerts/949 

vuln-ssl-http://blog.securehost.ir/freak 

 تهیه و تنظیم، لیدا رسول اهري)کارشناس آموزش و پژوهش پدافند غیرعامل استانداري(

  

 

https://wiki.mozilla.org/Security/Server_Side_TLS
https://wiki.mozilla.org/Security/Server_Side_TLS
https://bayan.blog.ir/1393/07/23-1
https://bayan.blog.ir/1393/07/23-1
https://bayan.blog.ir/1393/07/23-1
http://news.pandasecurity.ir/index.php/alerts/949-freak-flaw
http://blog.securehost.ir/freak-ssl-vuln
https://bayanbox.ir/id/2261152773196904293?view
https://bayanbox.ir/id/428608606939703447?view
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 اقتصادی جنگ

ساماندهي شود که دشمن از پیروزي خود تنها راه مقابله با تهدیدها این است که وضعیت داخلي به گونه اي »

 (مدظله العالي) مقام معظم رهبري «.ه را براي ماجراجویي فراهم نبیندمطمئن نباشد و زمین

 جنگ اقتصادي
به چه دالیلی با هم  باید دراین جستجو کنیم که جوامع در طول تاریخ چرا و پاسخ این که جنگ اقتصادی چیست وچه مفهومی دارد را

توان گفت وقتی بین کشورها یا بین جوامع مسائلی وجود  درطی جنگ چه اتفاقی برای آن ها افتاده است؟ به طور منطقی می جنگیده و
این مسائل به طرق عادی قابل حل نبوده یا حل نشده است، یکی از طرفین دعوا احساس کرده به لحاظ برتری هایی که  داشته است  و

 .از بین ببرد یاضربه های اساسی به او وارد کند ولذا مبادرت به جنگ نموده استتواند طرف خود را کامال  دارد ،می
 است. هد زیادی نوع جنگ ها را تغییر دادگذر زمان و پیشرفت های فکری و تحوالت انسانی که برای جامعه بشری حاصل شده است تا حدو

ند ک نیز هدف تدریجی مقابله یا نابودی طرف دیگری را دنبال می توان درجوامع بشری نوع دیگری از درگیریها که آن امروزه به وضوح می
 با .شود همین مقوله طبقه بندی می در شود، براندازی نرم عنوان می یا به طور خاص، مشاهده نمود.آن چه که تحت عنوان براندازی نرم و

کي از وجوه مهم براندازي هاي که یدیهی است ب امروز جوامع به یکدیگر از لحاظ اقتصاد، نیاز توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و

هنگامی که کارکرد این  تحوالت عمده ای درتاسیس سازمان های بین المللی اتفاق افتاد. 38درقرن جنگ اقتصادي است.  ،نرم

سازمان ها نوعی کنیم در مواردی این  سازمان ها را طی دهه های طوالنی که از عمرشان گذشته مورد بررسی قرار دهیم ،مالحضه می
جنگ از جنس اقتصاد را نسبت به پاره ای از کشورها اعمال کرده و می کنند. در جریان جنگ جهانی دوم و زمانی که مسئله تاسیس سازمان 

تاسیس صندوق   2166در کنفرانس برتن وس در سال  لی بعد از جنگ در جهان مطرح بود،های بین المللی برای نظم بخشیدن به نظام پو
تثناء این سازمان های بین المللی اقتصادی بال اس .هانی تجارت مورد تصویب قرار گرفتجهانی و همچنین سازمان ج ن المللی پول و بانکبی

 ود.ش توسط اقتصاد دانان کشور های توسعه یافته تدوین شده و به عنوان سیاست های اقتصادی برای کشور های توسعه نیافته تجویز می
این قدرتها با وام دادن به کشور  . خواهندکردتحمیل که دارند ،نسخه های تجویزی خود را به کشورهای در حال توسعه اینان با قدرتی 

نند ک کنند. اگر کشوری این شرایط را قبول ننماید اعالم می های در حال توسعه سیاست های استعماری خود را در آن کشورها اجرایی می
عدم  .در آن کشور سرمایه گذاری ننمایندکنند که سایر کشور ها نیز  نان تبلیغات میچو  ری باالستن کشور ریسک سرمایه گذاکه در آ

 شود مشکالت اقتصادی در آن کشور به وجود آید. سرمایه گذاری باعث می

 شرایط احقاق جنگ اقتصادي
حاکمیت گسسته شده و اعتماد و باور جامعه یا زمانی است که سرمایه اجتماعی در جامعه هدف تضعیف شده و به نوعی رابطه بین مردم و 

ین اگر شود . مسئول ولی همکاری مردم و دولت و اعتماد مردم به مسئولین و حرف شنوی مردم باعث پیروزی می کشور تضعیف شده باشد.
به دشمن  پیروزی را تنها ققحشود .ازاین رو نمی توان امکان ت برنامه بلند مدت منسجم نداشته باشند باعث گسست سرمایه اجتماعی می

گذاری های درون کشور ها بستگی دارد . هر جامعه ای که خود را بهتر اداره کند ،به لحاظ  ،بلکه بخش عمده ی آن به سیاست نسبت داد
 ر میکمت و برای مبارزه با اوآمده است باال بردن سرمایه اجتماعی در مردم ،امکان شکست خود را در مقابل دشمنی که با جنگ اقتصادی

 کند.

 مهمترین راهکار مقابله با جنگ اقتصادي خود باوري است
نمی  ود،ش آموزش نیروی انسانی را که منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشور می-ژی  تکنولو –در این شرایط دشمن اجازه ورود مواد اولیه 

ود ش ایمان در مردم یک کشور نباشد سرمایه اجتماعی تضعیف می اگر باور .باید با باور ایمان و تالش و پشتکار مشکالت را کم کنیم ودهد 
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بینند ولی در جنگ  لت کشور میدو مردم و رود، در جنگ های نظامی سرزمینی که از دست می رود. ودر نهایت پایداری ملی از بین می

ارمغان آورده ،مبارزه را دشوارتر نموده و یا اقتصادی چون جنگ از نوع نرم است و حتی در مواردی رفاه کاذبی برای جامعه درگیر جنگ به 
داخل تولید می شود  عادت مردم به استفاده از کاالهای خارجی در حالی که مشابه آن کاال در معه کم اهمیت تر می انگارد.در نظر افراد جا

  بهترین مثل در این مورد است.
جامعه ای مقاوم است تواند تالش و کار بسیار زیاد از طرف مردم آن جامعه باشد.  عامل دیگر از راهکارهای مقابله با جنگ  اقتصادی ،می

 که اقتصاد آن به تولید داخلی متکی است.

 دفاع در مقابل تهاجم اقتصادي
د ش شود،سعی دارد از خود دفاع کند .بنابراین وارد عرصه ای خواهد وقتی سخن از جنگ به میان می آید ،طرفی که مورد تهاجم واقع می

خواهد ،اما در بیشتر موارد کشوری که مورد تهاجم  داند چه چیزی می کند و می گیرد .یعنی یکی تهاجم می که کنش و واکنش صورت می
وند و ش قرار گرفته است ،برای دفاع از خود هیچ طرحی ندارد. ورود اجنبی به کشور مانند ورود یک میکروب به بدن است . همه متوجه می

یرد گ به غیر از گروهی که شاید با خود بیگانگان باشند . در جنگ اقتصادی ،آن عاملی که مورد تهاجم و نابودی قرار میند کن مبارزه می
 ،قدرت دفاعی ندارد . مثل ویروسی که بدن آن را نمی شناسد و توانایی دفاع در مقابل آن ویروس ندارد.

ت توان گفت که اقتصاد یک چارچوب مشخص تولید و توزیع اس مینظر بگیریم.  گ اقتصادی را نیز درباید فرهن ،وقتی می گوییم اقتصاد
شود و متوجه آن نیست ،این است که در این نبرد ،ابتدا از  .شاید بتوان گفت دلیل این که انسان به تهاجم اقتصادی چندان حساس نمی

 دن دستگاه شناسایی ملی جهت تشخیص این نوع تهاجم میابزارهای فرهنگی استفاده می شودکه استفاده از این ابزار ها باعث مختل ش
 میامعه جمهمترین عنصر این جنگ نابود کردن تولید کنندگان داخلی است . زیرا وارد کننده با توجه به نیاز مصرف کننده کاال وارد  .شود

هرچه  .هاجم با کشور مهاجم داردورد تبستگی به نوع ارتباط کشور م شیوه های جنگ اقتصادی در زمانهای مختلف متفاوت است وکند. 
 .کشور مورد تهاجم ارتباط اقتصادی بیشتری با کشور مهاجم داشته باشد ،ضربه پذیری اش بیشتر خواهد شد

 نو استعماري و خود استعماري 
ا به کار خود داخلی را رها کرده تکردند ،دخالتی در امور اقتصاد نداشتند . بلکه اقتصاد  گران کشوری را تصاحب میدر گذشته زمانیکه  اشغال

سال 388کردند .بنابراین در ساختار اقتصادی تغییری به وجود نمی آمد .ولی از  نفع خود استفاده میبه  ادامه دهد و از ارزش افزوده یا مازاد آن
ید دارای اقتصادی است با مازاد تولو ویژگی  آن ،این است که  هپیش اتفاق جدیدی رخ داده است . استعمار بر خالف گذشته برای غارت آمد

هایت نانبوه شده است ،الجرم نیاز به بی خواهد این مازاد تولید خود را دربازارهای جدید بفروشد . از طرفی چون تولید ،ماشینی و  . او می
 امین کند.کاری که انجام  می دادند ایننهایت مواد اولیه دارد .بنابراین الزم است مواد اولیه را از جایی دیگر ت بازار و همچنین نیاز به بی

 بود که اقتصاد دیگران را اشغال کنند و شکل جدیدی به آن دهند دراین موارد به معنای واقعی تهاجم اقتصادی به وجود می آید و نهایتا به
 ادی قرار گرفته ایم و فکر میدر خود استعماری ، نمی توان تشخیص داد که مورد تهاجم اقتص نو استعماری و خود استعماری می انجامد.

. در حالی که با تهاجمی روبرو شده ایم که مواد اولیه را به ثمن بخس از ما خریداری و کاالهایشان را با چند کنیم در حال توسعه هستیم
  .برابر قیمت به ما بفروشند

مورد تهاجم با کشور مهاجم دارد .هرچه کشور شیوه های جنگ اقتصادی در زمان های مختلف متفاوت است وبستگی به نوع ارتباط کشور 
)جنگ  ندرمقابل این نوع تهاجم دشم مورد تهاجم ارتباط اقتصادی بیشتری با کشور مهاجم داشته باشد ،ضربه پذیری اش بیشتر خواهد بود.

 ته باشیم.افع ملی توجهی ویژه داشو به من ی ارزش های اسالمی را به کار بگیریمتوان ایستادگی کرد ،به شرطی که مبان اقتصادی ( نیز می
 .ه علي تدینتهیه کنند -: دکتر محسن فردرو منبع جنگ اقتصادي
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 معرفی کتاب

در خصوص افزایش مهارت های عمومی کاربران فضای  -هویت و امنیت سایبری -کتاب فوق
تألیف شده است. مزیت اصلی کتاب جامع بودن و زبان آقای غالمرضا نخعی نیازی توسط  مجازی 

وادثی که حرا با زبانی ساده و با توسل به ساده آن است. مولف سعی کرده تهدیدات فضای سایبری 
 :در فضای مجازی رخ داده تشریح کند. کتاب در ده فصل متنوع ذیل نگاشته شده است

فصل اول: اصطالحات سایبری، فصل دوم: اطالعات مهم و حفاظت آنها فصل سوم: جرم سایبری 
و رایج ترین جرایم فصل چهارم: کلمات پرکاربرد به زبان ساده فصل پنجم: امنیت در رایانه آفالین 
 فصل ششم: امنیت تلفن هماره و تبلت فصل هفتم: بانکداری مجازی فصل هشتم:  امنیت در وبگردی

 فصل نهم: ایمیل و رایانش ابری فصل دهم: شبکه های اجتماعی
در بخش آخر کتاب نیز مولف به  رفتارهای غیرمتعارف و غیراخالقی برخی کاربران شبکه های 

 21888اجتماعی پرداخته و به برخی نکات امنیتی مهم و اخالقی اشاره کرده است. قیمت کتاب 
  چاپ دوم آن را در هزار نسخه منتشر کرده است. 16ل . انتشارات فرهنگ روز در ساتومان است

 عناوین رویدادهای مهم خبری

 برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید 

  «من و تو»گرانه رژیم صهیونیستي به شبکه مأموریت فتنه توصیه هاي الزم براي کاهش آسیب پذیري در فضاي مجازي 

 راه تشخیص جوهر قند در نان  کنند؟ کدام دولت ها ایمیل کاربران را چک مي

 اي قرار دارند؟چه شهرهایي در معرض بزرگترین تهدیدهاي جنگ هسته
 آلوده ردپاي اعراب در واردات بنزین

 ماجراي خریدوفروش تلگرامي بنزین / 

 براي والدین  "پان"زنگ خطر  خداحافظي کنید« موز»با 
 

 سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل

 وب سایت پایداری ملی http://www.paydarymelli.ir/ 

 مرکز مطالعات پدافند غیر عامل http://www.pdrc.ir 

 پورتال پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی http://padafand.eaz.gov.ir/ 

  دفتر پدافند غیرعامل –استانداری آذربایجان شرقی http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42 

  فتاپلیس http://www.cyberpolice.ir/ 
 

 شرقيصاحب امتیاز: اداره کل پدافند غیرعامل استانداري آذربایجان 

 جهانسري احمد مدیر مسئول: سردار

 سردبیر: محمد بامدادي

 دبیر تحریریه: رامین زارعي

 141-33336219شماره تماس : 
 

 

http://paydarymelli.ir/fa/news/19294/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://paydarymelli.ir/fa/news/19295/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88
http://paydarymelli.ir/fa/news/19302/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/19302/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/19302/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/19293/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86
http://paydarymelli.ir/fa/news/18408/%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/18408/%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/18408/%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/19146/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://paydarymelli.ir/fa/news/19146/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
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