ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓﺸﺎی
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در
ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
دارﻧﺪ؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻧﻮن دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺻﺤﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ
ﭘﯿﺶ در وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺮﯾﺎن دارد اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده
ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ »ﺗﻠﮕﺮام« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان »ﺳﯿﺐ اپ« و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﭼﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﯿﮑﺴﻮن رخ داده ﺑﻮد و اداﻣﻪ اﯾﻦ دوﻣﯿﻨﻮی اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮر ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم وارد ﮐﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  1-5ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم آن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﺣﻮادث ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء دادهﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽدﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻣﮑﺎن
ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده

اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﻫﻤﻮاره
ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮاﻫﺪ و
راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و دادهﻫﺎ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ادﻋﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ،آن را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ و ﺑﺪون اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ و اﻓﺘﺎ ،ﻣﺴﺎﻟﻪای را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺴﺎزﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد.

»اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ« ،رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری و ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﯿﺴﺖ و وﻇﯿﻔﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ »ﺳﮑﻮت ،ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ« .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪای

ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﻻزم اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﺮدد .ﯾﮑﯽ از

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد روال ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ،7*24ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را اﻟﺰام

ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ راه دور از ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ

اﻣﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  VPNاﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

دﻗﺖ در راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﻮاع ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دادهی  NoSQLو اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺸﺪه .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮردی و
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده
ﻫﻢﺗﺮاز ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﺻﻠﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Directory Listingﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪهﻫﺎی
وب ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ.

دﻗﺖ در وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﯾﺮﮐﺘﻮریﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺑﺎرﮔﺰاری دادهﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮان وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﻈﯿﺮ داﯾﺮﮐﺘﻮریﻫﺎی  uploadsو  tempو … .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮐﻨﺘﺮل
دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ،directory listingﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪهی راﯾﺞ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد  Microsoft Exchangeو  Microsoft Sharepointو
 Zimbraﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و ﻧﺼﺐ ﺗﻤﺎم وﺻﻠﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
از ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ،RDP، iLO
ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  vCenterو  ،ESXﮐﻨﺴﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﺮوال و … اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ  VPNاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آدرس IP
ﻣﺒﺪا ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻧﺪ.
از ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺮور وب ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺪ.
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﮑﻦ ﺳﺎدهی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺮ روی ﺑﻠﻮکﻫﺎی  IPﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺪاوم اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهی ﻏﯿﺮﺿﺮوری را از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎرج
ﻧﻤﺎﺪ.

ﺳﯿﺐ اپ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﭼﺎر اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ در ﺻﺪی اﻣﻨﯿﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎری از ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ درﺑﺎره دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺸﺪار داده
ﺑﻮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﻗﺒﺎل اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان

رﺳﭙﯿﻨﺎ درﺑﺎره ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﮑﺎر و اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

