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شوراي پدافند غيرعامل  
استان آذربايجان شرقي  

تشكيل جلسه داد

دکتدر  دهرتو فدر معداون سیاسدو، امنیتدو و اجتمدااو        
کشدور مدا از ن در تهدیددات     : استاندار آیربایجدان  در و  

بدا  . منطقه ای در مو عیدت جررافیدایو خاصدو  درار دارد    
توجه بده تداریر مناسدوات و تهدیددات در زنددگو مدرد        

و بایستو با د ت یمن بدرآورد تهدیددات، برنامده ریدزی    
امر آمادگو الز  را جهت مقابله با آن دا ته با یم، و این
سدر  نیز با اجرای رزمایش متفاوت با مویواات متتلف می

.خوامد  د

دکتدر  دهرتو فدر معداون سیاسدو، امنیتدو و اجتمدااو        
اسددتاندار آیربایجددان  ددر و در جلسدده  ددورای پدافنددد   

ای ییراام  استان به راایت ا زامات پدافند ییراامد  بدر  
یدای  مصون سازی و ا دامات پیشدگیرانه در مقابلده بدا بت   

طویعو و ییرطویعدو را از اصدول اصدلو و جدزو و دایف      
دات کشور ما از ن ر تهدی: دستگاه ما بیان کرده و افزودند

بدا  . منطقه ای در مو عیدت جررافیدایو خاصدو  درار دارد    
توجه بده تداریر مناسدوات و تهدیددات در زنددگو مدرد        

و بایستو با د ت یمن بدرآورد تهدیددات، برنامده ریدزی    
امر آمادگو الز  را جهت مقابله با آن دا ته با یم، و این
سدر  نیز با اجرای رزمایش متفاوت با مویواات متتلف می

.خوامد  د

ت جانشین  ورای پدافند ییراام  استان بدا بیدان اممید   
اه اجرای موفقیت آمیز رزمایش زیستو با محوریدت  رارگد  

ربوطده  زیستو استان و کارگروه مای تتصصو مشتگانه م
وه تاکید کرده و مم اری جدی سایر دستگاه مدا و کدارگر  

مددای تتصصددو  ددورای پدافنددد ییراامدد  را در اجددرای  

یمافر تت   دددهرتو .  دندمدکورخواسدتار رزمایش 

دته و صورت گرفته در زمینه پدافند ییراام  را ناکافو دانسد 
ناسدب  فرا رسیدن مفته پدافند ییراام  را فرصتو مرتنم و م

ر و برای آگاه سازی جامعه و مسئو ین جهت اتتای تدابیر مور
اه مدا  گفتمان سازی امومو و تتصصو در بین مرد  و دستگ

 ت مفته  هرتو فر با ا اره به تش ی  ستاد بزرگدا.  مردند
رت پدافند ییراام  در اداره ک  پدافند ییراام  استان، یرو
ی ما تش ی  ستادمای مشابه در دستگاه مای اجرایو،  هردار

و فرمانداری مای استان را یادآوری کرده و بدر انجدا  برنامده    
ریزی و ا دامات مدورر در مویدوا ا زامدات پدافندد ییراامد       

.تاکید نمودند

دافند در این جلسه کریمو مدیرک  پدافند ییراام  استان، پ
ییراام  را یک رامورد اساسو و ی و از ارکدان امنیدت ملدو   

له مد )یکر کرده و با ا اره به فرمایشات مقا  مع م رموری 
ئو ین الز  است مس: ،  وانین و اسناد باالدستو افزودند(ا عا و

وت دستگاه مای اجرایو و  رکت مای دو تو و ییردو تو نس
ستمر به آگامو بتشو و انجا  ا دامات پیشگیرانه به صورت م

در زمینه مصون سازی سرمایه ما و دارایو مای جامعه ا ددا   
نموده و از طریق  ناسایو تهدیددات و آسدیب پددیری مدای    

وی ارتقدا  . احتما و، پایداری و تحم  جامعه را افزایش دمند
فرمنددع امددومو و ایجدداد آرامددش روانددو و روحددو مددرد  را 
ا یروری دانسته و مم اری ممه جانوه دستگاه مای اجرایو ر

.دندبرای برگزاری با  وه مفته پدافند ییراام  خواستار  
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احدهايوفعاليتازجلوگيريبرشرقيآذربايجاناستاددارمعاونتاكيد
غيرمجازمرغ داري

ا مرسدال بد  : کشور تحمی  مو کند، ا هار کدرد صنعت طیور 
آیاز فص  پدائیز و مهداجرت پرنددگان از خدار  از مرزمدای      

ه امید کشور،  امد گستر  این بیماری در کشور مستیم ک
ا ددامات  مو رود با توجه بده تجربیدات سدال مدای گد دته،      

در این باره انجا  دمیم و خسارت مای مدادی در ایدن   مؤرری 

.زمینه را به حدا   برسانیم

ا بیدان  بهداد، مدیرک  دامپز  و استان نیز در این جلسه بد 
زمینه مدای  دیوا بیمداری و راه مدای پیشدگیری از آن، بدر       
مشددارکت ممدده ادارات، سددازمان مددا، نهادمددا و صدداحوان     

ق حاد مریداری ما در پیشگیری از بروز بیماری آنفلوآنزای فو

.پرندگان تیکید کرد
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ر معاون سیاسدو و امنیتدو اسدتاندار آیربایجدان   در و بد      
جلوگیری از فعا یت واحدمای مدر داری ییرمجداز تیکیدد    

ایدد  جلسات کارگروه ستمت و امنیت یدایو ب: کرد و گفت
به صورت مرتدب بدا محوریدت دانشدگاه الدو  پز د و در      

. هرستان ما برگزار  ود

و کنترل رحیم  هرتو فر در جلسه ستاد استانو پیشگیری
رورت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، با تیکید بر ید 

بدا  : اصتح میزان پو ش بیمه ای مریداری مدا، ا هدار کدرد   
اصتح این روند از وارد  ددن خسدارت جودران ناپددیر بده      

.مر داری ما پیشگیری خوامد  د

وی ممچنین بر یرورت پرمیز از ایجداد  دائوه در ایمدان    
امددومو در جریددان موددارزه و پیشددگیری از بددروز بیمدداری 

ی بدر  آنفلوآنزای فوق حادپرندگان تیکید کرد و ن ارت جد
بازارچه مای مفتگو در  هرسدتان مدا جهدت جلدوگیری از     

.اریه پرندگان آ وده را خواستار  د

الیریددا کریمدددو، مددیدددر کددد  پدافندددد یدیدرادامددد   
ه استانداری آیربایجان   ر و مم در این جلسده بدا ا دددار   

بددده خدسددددارت  مددددای مددددادی زیدددادی کددده بیمدداری  
وصاحودان مر  داری ماپرندگان به حداد آنفلوآنزای فوق 



دارشمديرانويژهسايبريآموزشكارگاه
رقيشآذربايجاناستاناجراييهايدستگاه
شدبرگزار

کارگاه آموز  سدایوری وید ه مددیران ار دد دسدتگاه مدای       
ندد  اجرایو استان آیربایجان  ر و با مم اری اداره کد  پداف 

ییراام  استانداری و انجمن المو پدافند ییراامد   دمال  
. یرک کشور برگزار  د

ر این مدیرک  پدافند ییراام  استانداری آیربایجان  ر و د
کارگدداه آموز ددو، حمددتت سددایوری را بدده انددوان ی ددو از  

  ادد : مهمترین تهدیدات استان و کشور انوان کرد و گفدت 
و توجه به امنیت سدایوری دسدتگاه مدا  ابد  توجیده نیسدت      

.مدیران باید در این مورد پاستگو با ند

گاه مای الیریا کریمو با ا اره به بازدیدمای سایوری از دست
 رارگداه پدافندد سدایوری اسدتان طدو     : اجرایو، ا هار دا ت

ا از سال مای اخیر با مم اری مرکز افتای استان بازدیدمایو ر
زیرساخت مای سایوری دستگاه مای اجرایدو اسدتان  دروا   
کرده که در جریان ایدن بازدیددما نقداع یدعف و کموودمدا      

 دت   ناسایو و به دستگاه ما منع س مو  ود تا در اسرا و
.برطرف  وند

و نقاع یعف موجود در حوزه چا ش  ما وی با ا اره به وجود 
دسدتگاه مدا  سایوری دستگاه مای اجرایدو اسدتان، مددیران    

رفتن به راایت ا زامات امنیتو توصیه و بر جدی گرا نسوت 
مشدارمای امنیتو صادره از طرف مراجدع یی ربدط تاکیدد    

.کرد

مدیرک  پدافند ییراام  اسدتانداری در پایدان بده اممیدت    
ندد  اداره ک  پداف: آموز  امنیت سایوری ا اره کرد و افزود

ییراام  مصمم به برگزاری دوره مای آموز و با مم داری 
انجمددن المددو پدافنددد ییراامدد  در سدده سددط  مدددیران، 

.مو با د ITکارکنان و کار ناسان 

ر ایدن  صا حو، جانشین  رارگاه پدافند سایوری استان مم د
مدای  کارگاه به تشری  ویدعیت امنیدت سدایوری دسدتگاه    

ای اجرایو استان پرداخت و در مورد نتایج حاص  از بازدیدم
ه سایوری از دستگاه ما و پایش انجدا   دده بدر روی  دو     

خو دوتتانه در اسدتان ممدامنگو خدوبو     : سازمان ما، گفت
.بین ارگان مای مرتوط با فضای سایوری وجود دارد

مو ری، معاون فضای مجدازی دادسدتان توریدز مدم یدمن      
تفاده تشری  برخو بندمای مهم  انون جرایم سایوری، بر اس

مر : مو مندانه از ام انات فضای سایوری ا اره کرد و گفت
گوندده سدده  انگدداری و کددم تددوجهو از مدددیران دو تددو در 
د نگهداری اطتاات سازمان ما  اب  تعقیدب اسدت و پیگدر   

. ضایو دارد
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رت جلسه كارگروه صنعت، معدن و تجا
شتتوراي پدافنتتد غيرعامتتل استتتان  

آذربايجان شرقي برگزار شد

جلسه کارگروه صنعت، معددن و تجدارتِ  دورای    سومین 
ندد  پدافند ییراام  در سال جاری با حضور مددیرک  پداف 

و ییراام  استان، جانشین رئیس سازمان صنعت، معددن 
تجارت پیرامون ارزیابو ویدعیت معدادن اسدتان و اتتدای    
  تدابیر کاربردی در راستای  ناسایو متداطرات در محد  

.مجتمع مس آیربایجان برگزار  د

ایدن  مدیرک  پدافند ییراام  استان آیربایجان  ر و در
ه نشست، پدافند ییراام  را مجمواه ا داماتو دانسدت کد  
. مو تواندد تمهیدداتو در مقابد  تهدیددات دا دته با دد      

: فدت الیریا کریمو با ا اره به اممیت منطقه ارسواران گ
م تددار 654مددزار و 80ارسددواران بددا مسدداحتو بددا   بددر 

روزگاری نه چندان دور ی و از مناطق رویشو ندادر بدرای  
.گونه مای کمیاک جانوری محسوک مو  د

کاری در ایدن منطقده بده دو  درن    سابقه معدن: وی گفت
ت پیش باز مو گردد و فعا یت مای این معدن از ن ر زیس

با کریمو. محیطو از اممیت فوق ا عاده ای برخوردار است
ر ا اره به نگرانو مای موجود درباره آ وده  دن آک در ارد 
: تو ید زمداک مدای اسدیدی و متح دات زیسدتو گفدت      

ه ای مس منطقه بدت که پرو ه مداسندار ایدبهترین رام 
فن آوری مای روز زیست محیطدو مجهدز  دوند و تمدا      

  در دامد وانین و متح ات زیست محیطو و پدافند ییرا
.   ونددت امده به د دندیدن زمدای

 ور کریمو از آمادگو اداره ک  پدافند ییر اام  استان به من
برگزاری کارگداه مدای آموز دو پدافندد ییراامد  و تهدیدد       

برای  ناسو و چگونگو املو کردن ا زامات پدافند ییراام 
 دد در  اوام  اجرایو مجتمع مس سونگون خور داد و مقدرر 

ممدامنگو کدارگروه صدنعت و    طرح جامع پدافند ییراام  با
معدن تجارت، مجتمع مس سونگون نیز مدورد مطا عده  درار    

.گیرد

بدا  در این نشست  ریفو مدیر اام  مجتمع مدس سدونگون،  
مس ا اره به  ایعات مربوع به تتریب زیست محیطو معدن

ه مس سدونگون مدابین رودخاند   معدنمجتمع: سونگون گفت
ر مای سونگون چای و پتو چای  راردارد و بعضو  ایعات د

:وی گفدت . مدا سدندیت نددارد   رابطه با آ ودگو این رودخانه
ه مجتمع مس سونگون یک صنعت سدوز اسدت و تهدیددی بد    
یده  محیط زیست ندارد و در باز چرخانو آک مورد استفاده کل

.استا زامات پدافندی و زیست محیطو راایت  ده 

امدور  در این نشست، یتمعلو راستو جانشین رئیس و معاون
ه بازرگانو و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت بد 

مامة اول سدال ، فعا یدت   6ارائه گزار  متتصری از ا دامات 
واحدد  1000ما : راستو گفت. ما و و ایف کار گروه پرداخت

معدن فعال داریم و در یخیره سازی معدنو جز  او ین مدای  
سدتفاده  کشور مستیم و ازین  رفیت باید باید به نحو احسن ا

. ود

دنو و تلریظ ماده معاستترا در آخر این نشست نیز از روند 
.چرخانو آک مصرفو در کارخانه بازدید بعم  آمدزمس و با

1397 شم مهرماه  ماره بیست و مامنامه داخلو اداره ک  پدافند ییراام  استان آیربایجان  ر و                                                                   

8



1397 ماره  بیست و  شم مهرماه مامنامه داخلو اداره ک  پدافند ییراام  استان آیربایجان  ر و                                                                   

9

البديفراخوان جذب مقاله در اولين كنفرادس ملي پدافند ك

http://ncpd.ir/fa/
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معرفی کتاب

ندری و تا یف حمید اسد  كليات امنيت سر فناور  اطالعات کتاک 
.مو با د1390نشر  ده در بوستان حمید در سال 

اده از امروزه سازمانهای تروریستو متا ف دو ت ما بدون نیاز به اسدتف 
ا رسانه مای جمعو از  وی  رادیو، تلویزیدون و جرائدد بدرای ارتوداع بد     

  و بسدیاری از مدرد  . متاطوان خود از بستر اینترنت بهره مدو گیرندد  
تند، سازمان مایو که به طور فزاینده ای مت و به فضای رایانه ای مس

و از میزان آسیب پدیری و بو دفاا بودن خود، بدو خودر مدو با دند    
یف و بسیاری از استفاده کنندگان و کاربران این فضدا، از آمدوز  یدع   

.تجهیزات ناکافو، برخوردار مستند
در نهایت، جامعه انت ار دارد تا سدامانه مدای رایانده ای،  ابد  ااتمداد      
گردیده و الیریم اختتل مای موجود، خطامای کاربر و تهداجم رایانده   
ای طرف مای متتاصم، بتوانند به کار خدود بدا رایانده ادامده دمندد و      

ی ااتمداد سداز  . ممچنین نیاز نوا د که ا دامات دیگری را انجا  دمند
یدت  دارای ابعاد زیادی  ام  صحت، ااتوار، ایمنو، ماندگاری و نیز امن

.مو با د
دزدی و تتریب اطتاات منجر به  طع خدمات مو گردد و این  دایع 

عطدوف  حمتتو کده م . ترین     حمله اینترنتو و رایانه ای مو با د
داختن به سیستم مای کنترل مو گردد، در راستای کنترل یا از کار ان

ه بده اندوان ملدال نفدوی بد     . زیر ساخت مای فیزی و مدایت مو  وند
و سیستم مایو چون  و ه مای برق، سازمانهای آک، مؤسسات مدا و 

ا ایدن فرایندد بد   . بانک ما منطقه وسیعو را تحت متاطره  رار مو دمد
تم مدای  استفاده از اینترنت برای ارسال اطتاات و یا با نفوی بده سیسد  

.امنیتو صورت مو پدیرد
یع و مدیر ک  صنایع برق، ا  ترونیک و فنداوری اطتادات وزارت صدنا   

پو صنعتو آ دوده بده جاسدوف افدزار     .مزار آی30معادن از  ناسایو 
ایدن ویدروف، اطتادات مربدوع بده      : خور داد و گفت"استاکس نت "

ن مددف گیدری اید   . خطوع تو ید را به خار  از کشور منتق  مو کند
الیه ( سایوری)تحریم و جنع ا  ترونی و . ویروف در راستای امداف 

با توجه به اممیدت و کداربردی بدودن مویدوا در سدطوح      . ایران است
ته  د متتلف ا شار جامعه بتصوص مدیران و کار ناسان تصمیم گرف
مدای  تا مواحث تهدیدات و امنیت در فضای سایور و اینترندت و رام ار 

مطرح که دارای ااتوار المو مو با د به صدورت سدری کتداک مدای     
ین و مستق  گردآوری و تدوین گردد و بدون  ک مورد استفاده محقق

.متاطوین گرامو در این حوزه ،  رار خوامد گرفت

 حوزه پدافند سايرر



آگهي افزاريا  آشنايي با –مطلب علمي 
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آگهی افزار
در رایانده  آگهو افزار یا آگ افزار یک برنامه رایانه ای است که جهت امداف تولیراتو و نشان دادن پیا  ما و آگهو مدای تولیرداتو  

م را این نوا نر  افزارما اموماً خطر خاصو برای رایانه ایجاد نمو کنند اما برخو از آن ما سدرات سیسدت  . افراد طراحو  ده است
.کامش داده و در کار نر  افزارمای امنیتو اختتل ایجاد مو کنند

عملکردنحوه
 افدزار  نحوه کار آگهو افزارما بدین گونه است که در پو ش یک نر 
سپس به  امر سا م با اجازه کاربر بر روی سیستم نصب مو  وند

ه بدون آن ه کاربر متوجه  دود در منگدا  اتصدال بده اینترندت بد      
ت  سرورمای خاصو متص   ده و پیا  مدای تولیرداتو را بده صدور    

برخدو  . بر روی صفحه رایانه نمایش مو دمندد (pop-up) باالبر 
ازآگهو افزارما با استفاده از جاسوف افزارمایو که به ممدراه دارندد  
اطتاات و ات مندی مای کداربر را جمدع آوری کدرده و تولیردات     
ارسا و بر روی سیستم آ وده را بر ممدان موندا انتتداک و ارسدال    

. مو کنند

د که این کار دیگری که این نر  افزارما انجا  مو دمند بارگیری سایر آگهو افزارما و جاسوف افزارما بر روی سیستم آ وده مو با 
.ام  منجر به کامش سرات اینترنت مو گردد

آگهی افزارهابامبارزه
ن ما تت  برای پاک کردن آگهو افزارما معموالً با از کارافتادن نر  افزارمای حام  آن ما ممراه است و سیستم مایو که مرورگر آ

ه نویسندگان ایدن  با توجه به این . به روز نوا د به الت دا تن نقاع آسیب پدیر، بیشتر به این نوا از نر  افزارما آ وده مو گردند
تیجده  دسته از نر  افزارما به د ی  کسب سود، نسته مای جدیدتر و پیچیده تدر از نسدته مدای  ولدو را منتشدر مدو کنندد در ن       

ین رو  مقابله  ناسایو آن ما مش   تر مو گردد بنابراین استفاده از یک یدبدافزار مجهز به دیوار آتش که به روز مم با د بهتر
رو  ب ارگیری یدبدافزارما اتوه براین ه مانع ورود آگهو افزارمدا بده سیسدتم مدو گدردد از ورود و خد      . با آگهو افزارما مو با د

.اطتاات ناخواسته از پورت مای محاف ت نشده سیستم مم جلوگیری مو کند

آگهیانواع
یدک  در اوض ایدن بتدش  . بسیار مش   است که بتوان یک مقا ه کام  تهیه نمود که ممه انواا مم ن آگهو  ما را  ام   ود
.نمونه  سازی گویا برای نمایش انواا گستردۀ آگهو  ما که مم ن است  امرگردند، را نشان مو دمد

.وامد  دمدف در اینجا نگاه کردن از دیدگاه یک کاربر بوده و تفاوت ما در الیه  مای پیاده  سازی آگهو ما در فص  مفتم بررسو خ
ز  ابد   یک تعداد وی گو مای سط   باال وجود دارند که آگهو  ما مم ن است به نمایش بگدارند، و برای دسدته  بنددی آن مدا نید    

:در این  سمت  ش مورد استفاده  ده است. استفاده با د
ندازۀ آگهو این مورد به آگهو ای ا اره مو کند که ا. ساده  ترین مشتصه برای تعریف، یک وی گو اندازه  متریر در آگهو است. 1

. آن به مقداری بزرگتر از آنچه در نمایش آگهو آمده است، ترییر مو کند
 کند تا یک آگهو ساز متفو کنندۀ محتوا که بتشو یا ممه محتویات آگهو را پنهان مو نماید، کاربر را مجوور مو. 2

ه طورخاصب« محتوا»یا « محتویات»در این فص  . فعا یت آ  اری را انجا  دمد که بتواند آگهو  ساز را ییرفعال نماید



اسامه-علميمطلب 
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. به اطتاات ییر آگهو اطتق مو گردد که در این بتش به صورت جعوة مش و در تصویر آمده است
ندوان  بده ا . آگهو  مای پنجره بازکن، ممان مایو مستند که یک پنجرۀ جدید برای نمایش مر پیا  خود تو ید مدو نمایندد  . 3

. تو ید خوامد  د GUI رع، آگهو نواید یک تصویر ساده،  ویه یک پنجره تو ید نماید بل ه یک پنجرۀ وا عو توسط
« فاصدله »اینجا بدا  در«   اف»یا « بینابین»کلمه . آگهو  ساز   افدار یا بینابینو که تعریف د یق آن بسیار ستت است. 4

. معنو نموده است« ...بین ممه چیز...یک فضای میانو »آن را به صورت ییرکارآمدی به      OEDممراه است و در وا ع
مر آگهو . وامد بودا وته باز مم تمایز، مفید و کافو نت. ممچنین این آگهو بینابین مو تواند به جای فاصله، بر پایة زمان با د

بعد از  هر نمایش داده  ود مو تواند بینابین این دو زمان با دد، کده ا وتده مدین معندو     12:51تا 12:50که مابین ساات 
. خاصو درباره نوا آگهو نتوامد دا ت

مدورد اسدتفاده   در این جا اوارت آگهو  ساز بینابینو برای پیشگیری از مرگونه مش   تعریفو، در یک مسیر بسیار محدودی
بدرای ملدال،   . ددر وا ع یک آگهو ساز بینابینو ممانو است که مابین ترییرات اساسو در محتویات  رار مو گیر.  رار مو گیرد

فتده مدابین   با این تعریدف، یدک آگهدو  رارگر   . انتقال از یک صفحه وک به صفحة دیگر یک ترییر اساسو در محتویات است
رخو از منابع، ب. پاراگراف ما، بینابینو محسوک نمو   ود، چرا که پایان یک پاراگراف در وا ع ترییر اساسو به حساک نمو  آید

ه در آگهو مای پاپ  آپ و پاپ  آندر را بینابینو معرفو نموده  اند، که این مورد نیز منطوق بدر تعریدف نتوامدد بدود، چدرا کد      
. پنجره  مای مجزا نمایش داده  ده و بتصوص مابین ترییر اساسو وا ع نشده  اند

اید املو اگر کاربر ب. آگهو مای تعاملو آن مایو مستند که با برخو از فعا یت مای ییرجزیو و مهم کاربران سروکار دارند. 5
وف منگا  حرکت موف روی آگهو، رنع آگهو مع د . را انجا  دمد تا آگهو را بوینید، این ام  ییرجزیو محسوک مو گردد

هدو  بدا   مو   ود، اما ترییر اساسو روی آگهو دیده نمو  ود و آگهو ممانو است که  وتً بوده، به این گونه آگهو  ما ممان آگ
ک آگهدو  یک جعوه ساده، برای حدف آگهو نیز مو تواند ی. تعام  جزیو گفته مو  ود و به معنای آگهو  تعاملو نتوامد بود

. یک آگهو تعاملو است tear-backدر مقاب ، آگهو . جزیو با د
ا کرده با دند،   اید پنهان کرده با ند یا اندکو جابج. آگهو مایو که تاکنون دیدیم، مین یک محتویات را ترییر نداده  اند. 6

ت یدک  مدلتً، مم دن اسد   . یک آگهو محتویات متریر چنین محدودیتو ندارد. اما محتویات آگهو دستتو  ترییر نشده  اند
.  ینک به محتویات ایافه  ود یا  ینک موجود ترییر یابد

وجدود دارد کده   ا وته این ام ان. باید توجه دا ته با یم که این دسته  بندی، تنها، کاربرد معمو و آگهو را توصیف مو نماید
وا پنهان نشدده  بتوان دسته  بندی برپایة خصوصیات متفاوتو ایجاد نمود، ممانند یک پنجرۀ پاپ  آپ که تضمین مو کند محت

یشدن،  توجه نمایید که نوا رسانة آگهو مم در این جا  حاظ نشده است، آگهو  سازما مم ن است از متن، تصدویر، انیم . است
.انواا رسانه مای مرتوط با آگهو  ما در زیر آمده است. ویدئو، یا موارد دیگر استفاده نمایند

منابع
2008ویعیت جهانو امنیت اطتاات در سال /معضلو به نا  آگهو افزار : 87/1/28روزنامه ااتماد-1
ماAdwareمعرفو-2
3-Computer Threats FAQ 
1395الو  ایران، . جاسوف افزار و آگهو افزار. دکتر بابک بشری راد ، دکتر آر  حویوو  ش ری-4

iritn.org/ITshow-news-6608.htm
http://www.kaspersky.com/threats_faq
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مقاله علمي
(كارشناس اساره كل پدافند غيرعامل استاندار  آذربايجان شرقي ) مرتضي محمد  : تهيه كننده 

مواد افزودنی بتنبررسی 

مقدمه
مواد اصلو و او یه الز  برای سداخت بدتن، سدیمان، آک و   
سنگدانه ما مستند و مر ماده ای به ییر از این مدواد کده   

ه به برای بهوود خواص و وی گو مای بتن تازه و ستت  د
اد ایدن مدو  . آن ایافه  وند، ماده افزودنو نامیده مو  وند
کده  با ند... مو توانند به صورت مایع، پودر،  ل، ا یاف و 

مر کدا  دارای خاصیتو بوده و بااث بهوود وی گدو مدا و  
خواص بتشدو از بدتن مدو  دوند و نیازمدای متتلدف را       

ه مواد افزودنو مو توانند در سده مرحلد  . برآورده مو کنند
ز آنهدا را مدو تدوان کمدو  ود  ا     . به بتن تازه ایافه  وند

اختتع، در حین اخدتتع و یدا  ود  از ریتدتن بدتن بده       

.متلوع ایافه کرد

انواع افزودنی ها
افزودنو مدای بدتن بده دو دسدته اصدلو مدواد معددنو و        

دل مدواد معددنو یدا از   .  یمیایو تقسیم بندی مو  وند
ا، مانند سرباره مدای آتدش فشدانو، سدیلیس مد     )طویعت 

مانند )و یا از محصوالت جانوو صنعتو ...( خاکستربادی و 
سرباره کوره مای آمن گدازی، فتی ا ، پوسدته بدرنج و  

ده ما، مانند روان کنن)بدست مو آیند و مواد  یمیایو ...( 
مدا،  فوق روان کننده ما، دیرگیر کننده ما، زودگیرکنندده 

. ندحاص  فع  و انفعاالت  دیمیایو مسدت  ...( یدیخ ما و 
مواد جانوو صنعتو مدو توانندد پسدماندما و دورریزمدای    

واندد  کارخانه مای صنعتو با ند که دور ریتتن آنها مو ت
اده بااث آسیب به محیط زیست و طویعدت  دود و اسدتف   

یدرد و  آنها در بتن جلوی تو ید زبا ه مای صنعتو را مو گ
اددتوه بددر تقویددت بددتن، از آ ددودگو محددیط زیسددت مددم 

.جلوگیری مو کند

ندالیل و مزایای استفاده از مواد افزودنی در بت
ارآیو افدزایش کد  )تن یم و بهوود وی گو مای بتن تازه -1

کامشمصدرفو بدونبدون مصرف آک ایافو، کامش آک 

و، کارآیو، تسریع و یدا کنددکردن گیدر  او یده و نهدای     در 
ایجدداد انوسدداع جهددت جوددران جمددع  دددگو، کددامش آک  
انداختن، حفدظ  دوا ، کدامش جدا ددگو دانده مدا، بهودود        
پمپ  وندگو، اصدتح روندد افدت اسدتمپ و کنتدرل روندد      

(گرمازایو در سنین او یه

ع و یا تسری)تن یم و بهوود وی گو مای بتن ستت  ده -2
تدداخیر در رونددد کسددب مقاومددت، افددزایش مقاومددت مددای   

ل انوساع و م انی و، بهوود پایایو، کامش نفویپدیری، کنتر
و بده  آسیب مای نا و از واکنش  لیایو، افزایش چسدوندگ 
و یدد  فوالد، بهوود چسوندگو بتن جدید به بدتن موجدود، ت  

تن بتن یا متت رنگو، و کنترل خدوردگو میلگدرد بدرای بد    

(مای ستت  ده

م، صرفه جویو مای مستقی)کامش مزینه ساخت و ساز -3

(ییر مستقیم و نهان

اسددتفاده از )ام ددان اجددرا در  ددرایط سددتت و د ددوار  -4
کندگیرکننده ما،  وا  بتدش مدا، زودگیرکنندده مدا، روان     

(کننده ما برای اجرای بتن ریزی در  رایط خاص

مددوازایو، کددف زایددو،   )دسددتیابو بدده خددواص ویدد ه    -5
خددودتراکمو، زودگیددری، زودسددتت  دددگو، ک ندددگیری، و 

(انوساع  زایو

ه ممامنگو با مسائ  زیست محیطدو، کمدک بده توسدع    -6
بع کامش مصرف سیمان، صرفه جویو در مصرف مندا )پایدار 

از ، کامش گازمای گلتانه ای نا و(مواد خا  او یه)طویعو 
و بده  تو ید سیمان، کمک به حفظ محیط زیسدت، دسدتیاب  

مقاومت مای زودرف، بو نیازی به بتاردمو در روندد تو یدد  
ود  طعات پیش ساخته، صرفه جویو در مصدرف اندر ی، بهود   

پایایو سازه مای بتنو در زمان بهدره بدرداری، افدزایش امدر    

( مفید سازه
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هاافزودنیمصرفدرمالحظات
ز در وحله اول بایستو به صورت کام  مدواد افزودندو را ا  

ارکرد حیث کاربرد و امل رد  ناخت و نسوت به نیاز و ک
ت باید در ن در گرفد  . ماده افزودنو مناسب را انتتاک کرد

ا که این مواد چه تاریری بدر روی بدتن مدو گدارندد و آید     
مدواد افزودندو   . نیازمای ما را برآورده خوامند کرد یا خیر

ی باید با استانداردمای ملو ایران یدا دیگدر آیدین نامده مدا     
. معتور بین ا مللو مطابقت دا ته با ند

ده از بر این باید دستورا عم  ما و توصیه مای ارائه  اتوه 
طرف تو یدکننده مواد افزودنو مدورد توجده د یدق  درار    

ن است اررات یک ماده افزودنو باید تا آنجا که مم . گیرند
بددا اسددتفاده از مصددا   مصددرفو مددورد ن ددر و در  ددرایط 

یعندو پدس از  دناخت کدافو و     .کارگامو ارزیابو  دود 
ده مطا عه در مورد آنها و راایت دستورا عم  تو یدد کنند  
لف، ما، با تو ید نمونه و انجا  آزمایشات و تست مای متت

اال بهترین نتیجه را بده دسدت آورد و بتندو بدا کدارایو بد      
برخو از افزودنو ما به ممدان صدورت کده تو یدد     . ساخت

ه  ده  ده اند مصرف مو  وند، اما برخو از آنها نیداز بد  
.آماده سازی جهت مصرف دارند

جمله ا دامات الز  برای مصرف برخو مواد افزودنو مواز 
ن و توان به ر یق سازی، مایع سازی، پیمانه کردن و افزود

.ا اره کرد... 

بندیجمع
از، با توجه به پیشرفت الم مهندسو و صدنعت سداخت و سد   

بتن مای معمو و کارایو خود را از دسدت داده و بدتن مدای    
مده  الز. توانمند با وی گو مای برتر جدایگزین آنهدا  دده اندد    

ساخت این بتن ما، اسدتفاده از ممدین مدواد افزودندو بدرای      
بدست آوردن وی گو مای جدید و کارآمدتر مو با د و ایدن 
مواد انصدر جدانشددنو از ایدن صددنعت مسدتند و بایسدتو      
و بیشددتر در بدیدن مدهندسان و طراحان و امو  مرد  معرف

.و  ناخته  وند و مورد استفاده  رار گیرند

:منابع
آدرفبهبتنتتصصووفنوکلینیک-1

http://www.clinicbeton.com
آدرفبهکاوربتن رکت-2

http://betoncover.com
آدرفبهپتفبیلدینعساختمانوکلینیک-3

https://buildingplus.ir

http://www.clinicbeton.com/
http://betoncover.com/
https://buildingplus.ir/
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دومبخش –كاربرد آن در صنعت ساختمانو  BIMتكنولوژي

نمي باشد ؟BIMچه موارس  تکنولوژ 
الت بسیاری از تو ید کنندگان  دناخته  دده محصدو   . ، بحث دا جوامع المو و فنو مو با د BIMامروزه ت نو و ی

تمدایز بدین   وجدوه ی دو از  . دمدو با دن  BIMبدر ت نو دو ی   موتندو  رایانه ای  روا به ممامنگو و تو ید محصدوالت  
حصو و و ابزار مای موتنو بر این مفهو  و دیگر محصوالت، معرفو مشتصه مایو است که بااث مو گردد ممحصوالت

: رار نگیردBIMدر حیطه ی

. بوده و در خود اطتاات خصیصه ای جسم را ندارندد   ویک یا چندین  3Dاطتااتمدل مایو که تنها محتوی -1
یصه ای کده   وند و و میچگونه پشتیوانو بابت اطتاات خصاین مدل ما به من ور مصور سازی صرف به کار برده مو

 Google’sبه طور ملال نر  افزار. کاربرد مای متتلفو در چرخه ی حیات و ساخت یک پرو ه دارند را ارائه نمو دمند

sketch up 3نر  افزار بسیار  درتمند و مفیدی در خصوص تو ید  ماتیک وD فوری از یک بنا مو با د و و کاربرد
مو تواند با کمک دیگر اپلی شن Google’s Sketch up.بسیار محدودی در زمینه ی آنا یز مای مرتوط با بنا را دارد

.یک پرو ه  رار گیرد BIMما، در پروسه

.مدل مایو که میچگونه اطتاات پارامتری و در خود ندارند-2

را دارند به این د ی  CADبعدی2مدل مایو که جهت استترا  اطتاات خود مجوور به  ینک  دن با فای  مای -3
(.بعدی 2موتنو بودن بر فای  مای ییر مو مند ) که اطمینان از وجود مد و کارا، د یق و مو مند ام ان ندارد 

از نر  افزار را دارند و و با اامال ترییر در یک نما، دیگر نمامدا بده   ( View)مدل مایو که ام ان ترییر در یک نما -4
.صورت اتوماتیک ترییر پیدا نمو کنند

:BIMكاربرس يا  تکنولوژ 
به انوان یک مفهو  و رو  نوین در ک  چرخه ی حیدات یدک پدرو ه    BIMممانطور که  وت مم گفته  د ت نو و ی

تدا نهایتدا مرحلده تتریدب     ( Feasibility)مورد استفاده  رار مو گیرد، از مرحله مطا عات او یه و ام ان سنجو پرو ه 
(Demolition )یک پرو ه مو  ود از ت نو و یBIMاستفاده نمود.

(:Collaboration)يمکار  -1
  مم اری بین ااضای متتلف تیم پرو ه اام از ما ک ، مهندسین طراح، مهندسین مجری و بهره برداران از ممان مراح

مدل مای تو ید  ده در این حیطه بااث مم اری و د ت تدیم طراحدو و سداخت مدو     . او یه  روا احساف مو گردد

.گردد

(:Site coordination)يماينهي سايت -2
ه کنتدرل و  این ت نو و ی نقش بسیار کلیدی در مدیریت پایدار و مدفمند سایت پرو ه مای ساختمانو دارد و کمک بد 

ن مای مرتوط مدو  با استفاده از این ت نو و ی و استفاده از اپلی یش. مو نماید.... افزایش ایمنو، مدیریت  وجستی و و 

(3   ).توان تمامو املیات روزمره در سایت اجرایو و نیز سناریومای متعدد را  ویه سازی نمود
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:(Elimination)حذف-3
کمک بسیار  ایانو در کامش ناممامنگو ما و ناسازگاری مای فندو، کدامش اتدتف و از بدین رفدتن     BIMت نو و ی

.مصا   و نیرومای فنو و در نهایت کامش ریسک در پرو ه خوامد نمود

:(Fabrication)ساخت-4
 یدد  بده صدورتو کده بسدیاری از تو    . در صنعت ساختمان به انوان یک انقتک بزرگ  ناخته مو  ودBIMت نو و ی

اال برده کنندگان با بهره گیری از اطتاات مدل مای ایجاد  ده،  ابلیت و د ت خود را در ساخت به نحو  اب  توجهو ب
. اند

Clash)سييگزارشوتداخالتشناسايي-7 Detection & Reporting):
از (  المعماری، سازه، م انی ال، ا  تری)ام ان  ناسایو تداختت مدل مای متتلف ایجاد  ده در گروه طراحو پرو ه 

طراحان طرح مای خود را به صدورت مددل مدای جداگانده در اختیدار      . با دمو BIMاساسوکاربردمای  ایان یکر و 
تمامو تداختت توسدط تدیم مدای مددیریتو مشدامده  دده و بده         . رار مو دمند(BIM Manager)مدیران پرو ه 

مدا ا هدار ن در    طراحان گزار ات الز  ممراه با محد  د یدق تدداخ  داده مدو  دود تدا نسدوت بده رفدع یدا ابقدا آن           

(4   ).نمایند

ف مدیریت ایمنو سایت و بررسو سناریو مای متتل:3شکل 
اجرای مراح  متتلف پرو ه

قطعاااات و سااااختمان ياااا  پاااي  سااااخته -5
(Prefabrication:)

، کدامش نیدروی کدار   با استفاده از این ت نو دو ی مدو تدوان   
ر کامش زمان ساخت و ساز و نیز افزایش د ت و کیفیدت را د 

.صنایع پیش ساخته به ارمران آورد

(:Cost estimation)تخمين و مديريت يزينه يا -6
ی ددو از  ابلیددت مددای  درتمنددد و  ابدد  اسددتترا  از مدددل  

.، کمک به بحث متره و برآورد پرو ه ما مو با دBIMمای

 Planning and)برناماه رياز  و كنتارر پاروژه     -8

Scheduling):
،  ابلیت تو ید مدل BIMی و دیگر از جدابیت مای ت نو و ی

ن با ایافه نمودکه صورتبدین . مو با د( 4D)بعدی 4مای 
و ( MSP ،Primavera)فایدد  مددای مدددیریت پددرو ه ای   

اختصاص فعا یت ما به ا مان مای متتلف در مددل مدای سده    
و مد بعدی، این ت نو و ی وارد حیطه مدیریت پرو ه و سداخت  

(5   ). ود
نمونه ی  ناسدایو تدداختت مددل مدای سدازه و      :4شکل 

BIMم انی ال و مشتص کردن آن توسط تیم مدیرتو
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4Dو مدل مای مدیریت پرو ه ای و تو ید مدل BIMادیا  مدل مای:5شکل 

:گير نتيجه
حیطدو و  با توجه به پیچیده  دن روز به روز پرو ه مای ساختمانو و نیز روی رد صنعت ساختمان به مسدائ  زیسدت م  

رین و ی و از موفق ت. مو گرددمد بیش از مر زمان احسافآ زو  استفاده از یک رو  مورر و کار،ساختمان مای پایدار

مدو  BIMمفهدو  کارامد ترین رو  مایو که به صورت گسترده در جهان امروز در حال استفاده مو با د، استفاده از 
مم اکندون ادتوه بدر اسدتفاده و پیداده سدازی از ایدن       . با د که مو توان در تمامو فاز مای پرو ه از آن استفاده نمود

در ت نو و ی در کشورمای در حال پیشرفت، محققان در کشورمای در حال توسعه نیز در حال ارائه رام ارمای مناسب

.جهت پیاده سازی کاربردی در فازمای متتلف یک پرو ه مو با ند

ز تو ید  ده و در حال پیشرفت مو با ند که در زیر به برخو اBIMنر  افزار مای و اپلی یشن مای متتلف و ممسو با
:معروف ترین آنها ا اره مو  ود

1-Autodesk Revit (Architecture, Structure, MEP)

2-ArchiCAD
3-Bentley
4-Tekla Structure
5-Autodesk Ecotect Analysis
6-Autodesk Vasari
7-Autodesk Navisworks

:منابع
www.iibimsolutions.irآدرفبهایرانBIMمو مندرام ارمایتتصصومجله-1
www.civil808.comآدرفبه808معماریوامرانتتصصومجله-2
آدرفبه ( طرح، ساخت و بهره برداری پرو ه مای امرانومدیریت )بیمانارسانه تتصصو -3

www.vdc-bimana.com

http://www.iibimsolutions.ir/
http://www.civil808.com/
http://www.vdc-bimana.com/
http://www.vdc-bimana.com/
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تهديدات جرايم سازمان يافته سر جهان امروز

1بیابانویتمحسین

چکيده

با. ودموافزودهآنتهدیدبرروزبهروزکهاستیافتهسازمانجرایم،کندموتهدیدراکشورماکهجرایموازی و

ازمدف.استا تصادیابعادسایررویبرسایشوحرکتحالدرآمستگوبهممجر اینکشورما،ا تصادیر د

انهایسازمدریافتهسازمانمجرمیننفویرو هایویافتهسازمانجرایمتهدیداتمفامیمابعادتشری پ ومشاین

نواازوبودهکاربردیمامیت حاظازحایرمقا هدررفتهکاربهرو .استتهدیدمااینبامقابلهرامهایومدف

سازمانیمجراازحایر رناندازهبهکشورما رنومیندرکهاستآنازحاکومایافته.با دموتحلیلو-توصیفو

راموردی،سنددرکشورماامدهبعدبه2003سالازکهبودهاممیتدارایآنقدرمویوااین.اندنشدهمتضرریافته

جانوهدچنودوجانوهماینامهتفامماکلردراسافاینبر.کردندمعرفوو ناسایومهمتهدیدانوانبهراجر این

مدتطوالنووجدیتهدیداتیافته،سازمانجرایمکهچرا.استگرفته رارممگانتاکیدموردیافتهسازمانجرایم

درافتهیسازمانجرایمارراتاینجزبهوکندموایجادمرد  تصوزندگوکیفیتوا تصادجامعه،مؤسسات،روی

مانندمرامادو تیافتهسازمانمجرمینکهاستآننتیجه.استمشهودا مللوبینوایمنطقهامنیتوا تصاد

ییردتهدییکانوانبهکهایگونهبه.کشندموچا شبهودمندمو رارفشارتحتا مللوبیندارانسرمایه

کندموام دومینوبازیممانندیافتهسازمانجرایم.روندمو ماربها مل بینتوسعهوملوامنیتبراین امو

ممچنان ه.نورددمودررادیگرکشورمایدیگریازپسی وسپسوگیردمو   جر اینکشوریدرابتدایعنو

.ندکموسرایتکشورمادیگربهآرا آرا ممیافتهسازمانجرایمپدیرندموتیسوممازا تصادحوزهدرکشورما

.رايررس سندنفوذ؛تهديد؛يافته؛سازمانجرايم:ياواژهكليد

biabanigh@yahoo.comامین،انت اموالو دانشگاهجرایم،کشفگروهاستادیار-1

Link: journals.umz.ac.ir/article_1745_f5680f1dbdb2191ad842b20f08be311e.pdf

mailto:biabanigh@yahoo.com
http://journals.umz.ac.ir/article_1745_f5680f1dbdb2191ad842b20f08be311e.pdf
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طرح های کسر خدمت سربازی

مرکدز  مرکز مطا عات پدافند ییراامد  کشدور و  ) به اطتا مو رساند که سازمان پدافند ییراام  کشور 
بدرای داندش آموختگدان و فدار ا تحصدیتن مقداطع      ( مطا عات فنو و مهندسدو پایدداری ملدو کشدور    

( ربازیجایگزین خدمت سد ) و نتوگو کسر خدمت سربازی کار ناسو ار د و دکتری طرح مایو برای 
ه اداره ات مندان مو توانند اتوه بر مراجعه به وک سایت مای مربوطه با مراجعه بد . در ن ر گرفته است

.  ک  پدافند ییراام  استانداری آیربایجان  ر و از روند روت نا  مطلع  وند

 كشور                               وب سايت مركز مطالعات فني و مهندسي پايدار  مليhttp://mafpa.ir/
 وب سايت مركز مطالعات پدافند غيرعامل كشور   :http://www.pdrc.ir

رويدادهاي مهم خبريعناوين 

«برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید»

 ورای پدافند ییراام  استان آیربایجان  ر و تش ی  جلسه داد 

 ی   ورای پدافند ییراام  استان آیربایجان  ر و تش
جلسه داد 

از تیکید معاون استاندار آیربایجان  ر و بر جلوگیری
فعا یت واحدمای مریداری ییرمجاز

جلسه کارگروه صنعت، معدن و تجارتِ  ورای پدافند 
ییراام  استان آیربایجان  ر و برگزار  د

ممایش آموز  سایوری، وی ه مدیران ار د دستگاه مای
اجرایو استان آیربایجان  ر و برگزار  د

ممنوایت ورود به تاالک  ره  شتق بناک  وال د منان به دن/ جنع مای اصر حایر تتصصو  ده اند
ترییر یائقه مرد  مستند 

سايت هاي مرتبط با پدافند غيرعامل
http://www.paydarymelli.ir وک سایت پایداری ملو
http://www.pdrc.ir مطا عات پدافند ییراام مرکز
http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42 پدافند ییراام –استانداری آیربایجان  ر و 
http://www.cyberpolice.ir/ پلیس فتا
http://mafpa.ir/ مرکز مطا عات فنو و مهندسو پایداری ملو
http://www.ncpd.ir/fa/?id=1&p=0 سایت او ین کنفرانس ملو پدافند کا ودی

http://mafpa.ir/
http://www.pdrc.ir/
http://paydarymelli.ir/fa/news/39580/%D8%B4%D9%88%D8%B1%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%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%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/39580/%D8%B4%D9%88%D8%B1%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%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%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/39670/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/39478/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://paydarymelli.ir/fa/news/39174/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%90-%D8%B4%D9%88%D8%B1%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%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/39670/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/38907/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://paydarymelli.ir/fa/news/38955/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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

