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هک چیست ؟
در دنیــای واقعــی اگــر فــردی بــه رسقــت بانــک برود هکــر کاله ســیاه :بــه هکــری گفتــه میشــود کــه
و یــا بــدون اجــازه وارد خانــه ی شــا بشــود در واقــع بــه منظــور اخــاذی و یــا تخریــب وارد سیســتمها و
ســایتها میشــوند .هکرهــای کاله ســیاه در همــه
شام را هک کرده است.
امــا از لغــت هــک در حــوزه ی کامپیوتــر اســتفاده جــای دنیــا تحــت تعقیــب هســتند و اعــال آن هــا
خــاف قانــون تلقــی میشــوند.
کــرده و مختــص آن ق ـرار داده شــده.
بصورت کلی به ورودی غیر مجاز هک گویند.
هکــر کاله خاکســری:به هکــری گفتــه میشــود کــه
گاهــی اعــال هکرهــای کاله ســیاه و گاهــی اعــال
هکر کیست؟
هکرهــای کاله ســفید را انجــام میدهــد.
هکــر هــا مثــل شــخصیت هــای داســتانی هــم مــی
تواننــد شــخصیت منفــوری داشــته باشــند و هــم هکــر کاله صورتــی :بــه افـراد آماتــوری گفتــه میشــود
کــه ب ـرای ارضــای حــس کنکجــاوی خــود دســت بــه
مــی تواننــد قهرمــان یــک داســتان باشــند .
اعاملــی میزننــد کــه یــا ســایتها را تخریــب کننــد و
یــا بــه اطالعاتــی دســت پیــدا کننــد کــه حــق دسرتســی
انواع هکر ها:
بــه آنهــا را ندارنــد.
هکــر کاله ســفید :بــه هکــری گفتــه میشــود ب ـرای ورود بــه دنیــای هکــر هــا بایــد بــا اصطالحــات
کــه بــه منظــور پیــدا کــردن مشــکالت موجــود در رایــج ایــن زمینــه آشــنا شــوید که بــه توضیــح مخترصی
رسورهــا و نــرم افزارهــا بــه آنهــا نفــوذ میکنــد از آنهــا مــی پردازیــم:
و پــس از گــزارش مشــکل بــه مســئولین در رفــع
عیــب آن عیــب ســهیم اســت .هکرهــای کاله ســفید واکر:بــه نفوذگــر کاله ســیاهی گفتــه میشــود کــه
برخــی اوقــات در مســابقاتی رشکــت میکننــد کــه بــه منظــور رسقــت اطالعــات وارد سیســتمهای دیگــر
رشکتهــای امنیتــی برگــذار میکننــد.
میشــود .مثــا یــک واکــر بــر اســاس سفارشــی کــه
میگیــرد وارد ســامانه ثبــت احــوال شــده و اطالعــات
مثــا رشکــت گــوگل و تلگـرام بـرای گـزارش بــاگ بــه محــل ســکونت یــک شــخص را در اختیــار خــاف کاران
کاربــران هدایــای نقــدی میدهنــد .هکرهــای کاله میگــذارد.
ســفید میتواننــد از ایــن طریــق جوایــز دههــا هـزار
دالری و یــا حتــی چنــد صــد دالری برنــده شــوند.
برخــی مدیــران ســایتها و رسورهــا نیــز بــه
گروههــای هــک کاله ســفید مبالغــی میدهنــد تــا
ســعی کننــد آن سیســتم را هــک کننــد و عیبهــای
موجــود را گــزارش دهنــد.
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کارمنــد شــبکه بــا ذوق و شــوق آن فلــش را بــرای
شــنیدن آن فایــل صوتــی بــه کامپیوتــر خــود میزنــد
و یــک ویــروس مخــرب را ناخواســته وارد آن شــبکه
میکنــد و ب ـرای نفوذگــر امــکان نفــوذی بــی درد رس
را مهیــا میکنــد.
به سناریو باال مهندسی اجتامعی میگویند.

پریکــر:در دهههــای پیــش پریکرهــا بیشــرین
جــوالن را میدادنــد .پریکرهــا بــه شــبکههای
تلفــن نفــوذ میکننــد و مکاملههــا را اســراق
میکننــد .ایــن پریکرهــا ممکــن اســت عملیاتــی را
بــرای ســازمانهای مخفــی و خالفــکار اجــرا کننــد،
بنابرایــن پریکــر بــودن یــک جــرم اســت و پریکرهــا
در متــام نظامهــای حقوقــی جهــان محاکمــه و
حمالت فیشینگ
مجــازات میشــوند.
البتــه برخــی از پریکرهــا نیــز تنهــا ب ـرای خــود کار
میکننــد و از دانــش خــود بــرای متــاس مجانــی حمــات فیشــینگ را میتــوان از حمــات مرتبــط بــا
حــوزه مهندســی اجتامعــی دانســت .شــخص نفوذگــر
اســتفاده میکننــد!
بــا اســتفاده از فیشــینگ رشوع بــه رسقــت اطالعــات از
حجــم عظیمــی از کارب ـران میکنــد .یکــی از حمــات
مهندسی اجتامعی
معــروف فیشــینگ ارســال ایمیلهــای جعلــی از ســمت
خیلــی از افـراد فکــر میکننــد عملیــات هــک تنهــا بــا بانــک اســت .بدین نحــو که یــک نفوذگر ایمیــل جعلی
دانــش فنــی و تخصــص انجــام میپذیــرد در صورتــی از ســمت یــک بانــک را بــرای تعــداد زیــادی کاربــر
کــه اصــا اینگونــه نیســت .بســیاری ازعملیــات هــای ایمیــل میکنــد و در آن یــک لینــک قـرار میدهــد کــه
هــک بــزرگ بــا کمــک مهندســی اجتامعــی کــه کمک بــه جــای هدایــت بــه صفحــه اصلــی بانــک کاربــر را
گرفــن از قربانــی اســت انجــام میپذیــرد .ســناریو بــه صفحـهای مشــابه صفحــه بانــک هدایــت میکنــد.
کاربــر پــس از دیــدن صفحـهای مشــابه صفحــه بانــک
زیــر را بــا دقــت بخوانیــد:
و وارد کــردن یوزرنیــم و پســورد خــود در دام هکــر
یــک هکــر میخواهــد وارد یــک شــبکه کامپیوتــری میافتــد .در برخــی حمــات فیشــینگ نــام کاربــری و
شــود ولــی منیتوانــد ضعفــی در ورود بــه شــبکه رمــز عبــور هـزاران کاربــر بانــک بــه رسقــت میرونــد.
پیــدا کنــد .یــک خانــم را مامــور میکنــد بــا یکــی
از کارمنــدان آن شــبکه دوســت شــود و بــه او یــک البتــه فیشــینگ بــه رسقــت اطالعــات از طریــق
فلــش بــا آهنگهــای مــورد عالقــه بدهــد .در ســاعت مکاملــات تلفنــی یــا پیــام کوتــاه نیــز اطــاق میشــود.
کاری ایــن خانــم بــا کارمنــد شــبکه متــاس میگیــرد و بــه ایــن معنــا کــه گاهــی نفوذگ ـران بــا متــاس تلفنــی
میگویــد یکــی از کلیپهــای موجــود در فلــش بــا ســعی در تخلیــه اطالعاتــی کاربــران دارنــد.
نامــی معیــن را اجـرا کنــد چــون یــک آهنــگ نیســت
بلکــه یــک پیغــام صوتــی عاشــقانه اســت.
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روی اکانــت اینســتاگرام شــا تســت کنــد بــه نتیجــه
هــک دارد؟
نخواهــد رســید.

منونه یک پسوردخوب 5QWwn+aW#qG=j%v4
عملیــات تســت نفــوذ بــر اســاس یکــری اســتاندارد
یکــی از قــدم هــای مهــم دیگــر جهــت افزایــش
هــا بــر روی پلتفــرم هــای مختلــف امــا از نــوع
امنیــت پیــج ،ایــن اســت کــه رسویــس لوکیشــن
قانومننــد آن توســط هکــر هــای اخالقــی یــا هــان
(موقعیــت مکانــی) خودتــان را در اینســتاگرام
کاله ســفید صــورت مــی گیــرد.
خامــوش کنیــد .ایــن بــه شــا کمــک مــی کنــد کــه
کســی هویــت شــا را کپــی نکنــد و مســائل مهــم را
هکــر اخالقــی یــک متخصــص شــبکه کامپیوتــری
از دســت ســارقان مخفــی کنیــد.
اســت کــه امنیــت یــک ســازمان را بــر عهــده میگیــرد.
منونــه های بســیاری مشــاهده شــده اســت کــه دزدان
کار او میتوانــد تســت نفــوذ شــبکه ســازمان باشــد
از ایــن مســئله ســوء اســتفاده کــرده انــد .وقتــی کــه
تــا نقــص هــای احتاملــی بـرای هــر نــوع نفــوذی بــه
شــا همیشــه موقــع انتشــار پســت موقعیــت مکانــی
ســازمان را پیــدا کنــد .نکتــه کلیــدی کــه یــک هکــر
خــود را نیــز بــا عکــس خــود منتــر کــرده ایــد ،مثــا
اخالقــی نســبت بــه یــک هکــر مخــرب دارد ایــن
زمــان هایــی کــه رس کار هســتید یــا بــه مســافرت
اســت کــه متــام کارهــای یــک هکــر اخالقــی بــا اجــازه
رفتــه ایــد و موقعیــت فعلــی تــان همـراه بــا عکــس
مالکیــن ســازمان و بــدون هــر گونــه هــدف مخــرب
بــوده اســت ،دزدان بــه راحتــی مــی تواننــد شــا را
انجــام شــود.
زیــر نظــر گرفتــه و خانــه شــا را خالــی کننــد.
بنابرایــن ،اولیــن قــدم بــرای قربانــی نشــدن رفــن
بعــد از فـرا گرفــن مهــارت هــای کافی ،داشــن تجربه
بــه تنظیــات موبایــل و خامــوش کــردن رسویــس
مهــم تریــن بخــش کار مــی باشــد .حداقــل زمانــی
موقعیــت مکانــی بــرای اینســتاگرام اســت.
کــه الزم اســت تــا بتوانیــد بــه یــک هکــر اخالقــی
بــه صفحــه پروفایــل خــود برویــد .بــاالی صفحــه
بــا تجربــه تبدیــل شــوید حداقــل  5ســال مــی باشــد.
روی همربگــر منــو بزنیــد (.ســه خــط مــوازی کــه بــه
و زمانــی جــواب خواهــد داد کــه فــرد عالقــه کافــی
صــورت افقــی روی هم ســوار شــده انــد) و Settings
را بــه ایــن کار داشــته باشــد .پــس عالقــه و تــاش
را انتخــاب کنیــد .بــه وســط صفحــه جدیــد بیاییــد و
میتوانــد مهــم تریــن پیــش نیــاز هــای تبدیــل شــدن
در قســمت  Privacy and securityگزینــه Photos
بــه یــک هکــر باشــد.
 and videos of youرا انتخــاب کنید .دکمه کشــویی
 Add Automaticallyرا خامــوش کنیــد.
حــال در آزمــون نفــوذ هــک  ،هکــر بــه ارزیابــی
نکتــه  :عکــس هایــی هســتند کــه خجالــت آور
امنیــت ســایربی در سیســتم هــای خــاص IT
هســتند امــا دوســت داریــد آن هــا را داشــته باشــید.
مــی پــردازد و نقــص هــای امنیتــی سیســتم را از
بــه  settingبرویــد ؛ بــرای پنهــان کــردن آن هــا از
طریــق بســیاری از رویکــرد هــای هــک ،کــه در آن
دیــد فالوورهایتــان  Hide photos and videosرا
تســت نفــوذ یکــی از ویژگــی هــای آن اســت ارزیابی
انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.
می کند

اینســتاگرام واقعــا
زیرورود
کــردن
بــا
انجامبــهمی پذیرد:
مرحلــهدوایروش
تستدونفوذ به
خیــال خــود را راحــت کنیــد.
 Whiteای:
دو مرحله
.1تایید
هویتBox
Testing
( )Two-Factor-Authenticationبــه عنــوان یــک
Black Box Testing .2
الیــه امنیتــی مضاعــف بـرای حفاظــت از حســاب شــا
ـیـز
نوعـرمـ
دیگــر
جعبـهـ ٔهشــخص
ـتـی کـ
صورتـ
Boxکنــد .در
Testingمــی
عمــل
ســفید) :
(Whiteتسـ
ـیـم
کاملـهـ
ـی بــاز
ـود،
متوجــاـه بشـ
ـتاگرـتام کشـــهـا ر
دسرتسـ
درا آن مـ
اینسـاسـ
حســـدـابتســت
فراین
هــدفـه
ـه نیــاز بـ
کــه چ ـرا کـ
بشــود.
افـــزـجار شــا
وارد پی
بــهــی توانــد
من
معمــوالً
داریــم؛
کدهــای نرم
نــوعبــرای
ایــن دوم
فاکتــور
ازیــک
دارد.کــردن حفرههــای
ورودپیــدا
تســت،
انجــام
انقضا
ـف وو وآسـقابـیــل
ضعیفــرد
ـر بــه
منح
ـک کــد
دومـ یـ
بپذیر
هـــای
معامری
ـاری
ـور یافت
فاکتــی،
امنیتـ
خواهی ٔـهـد
پیامــک آن
توســط
اری،ـه شـ
ـت کـ
نرماسـ
دریافــهـتمشــاهد
ورودی را(و البتـ
جریــان
آزمــاـودن
افـز
یــک
توســط
ـار) ،شــا
اینســتاگرام
هــای
وقــتـرد رشط
هــرعملکـ
ارزیابــی
پیــجـورد انتظـ
کــرد.ـی مـ
خروجـ
ـودنـه
آزمــد کـ
خواه
در مـ
ـودزازار وشــا
موبایــل
ـیــت
نهای
ـن نرشـمافـ
الگیــق
گرفتــهدیگـدرـرمنط
قـرار
وارد کنیـ
هـایــرـنخـکـ
ـد.ـت ،تابــع و کالً هــر موجودیــت
آبجکـ
ـطـد رازا کــد،
اســت.معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه
ایــن بــه
البتــهافــزار
در نرم
یــک پســورد قــوی ب ـرای حســاب خــود نیــاز نداریــد،
نادیــده
موضــوع ر
بنابر
نگیریــد .از
ـیاه)  :نوعــی
نیــزـ ٔه سـ
ـتا جعب
ایــن(Blackتسـ
ایــنBox
Testing
کدام
اینســتاگر
تاییــدـر دو
ای ســورس
مرحلــهبــه
دسرتســی
کــردنـا دیگـ
فعــال کــه مـ
ای اســت
تسبـــرـت
نداشــتهدنبــال
احــلار زیــر را
کنیــد:تســت جعبــ ٔه ســیاه،
اســت؛ در
نرممرافــز
روی
ـاالیه صفحــه
برویــد .ب
هــاـل وخــود
پروفایـ
ابتــداصفحــه
بــه
انــدازی و
هــایـ را
ویژگی
نیازمندی
ـورت
دادهـه صـ
ـوازیارکــه بـ
مــوردـه خــط مـ
بزنیرـاـد (.سـ
ایــرنرممنــو
همربگ
ســپس
بررســی قــر
افــزار
اجــر
انتخاب
ایانــد) و
ـوار شبـــرـده
هــایهم سـ
ـی روی
افق
Settingsنررامافــزار
اینکــه ببینیــم
مجــاز را
ورودـی
ـوردـد
ـی مـتوانیـ
security
ـمت
کنیــاـد.را بدرــهقسـ
Privacyخیمـــر،
andکنــد یــا
ـردازش می
ـتی پـ
درسـ
آنه
 Two-Factor-Authenticationرا انتخــاب کنیــد و
تســت قــرار میدهنــد.
 getرساـ بزنی
started
صفحــهکلـبع
ـد.ــاختار داخلــی
ـفیدـ س
جعب ـ ٔه
ـیــدتســت
بــهدرطــور
پیشنهاد
شود :جعبـ ٔه ســیاه
دادهکــهمیتســت
حالــی
شامــد در
بهیکن
روشـی م
رادوارزیابـ
ـارهـت.ای کــه اعــام
پیامـارـک بــه
رویاول :از
بــرروش
متمرکــزشـاسـ
طریـنرـقماف ـز
عملکــرد
مــی کنیــد کــدی بـرای شــا ارســال مــی شــود .بــا وارد
کــردن کــد شــاره خــود را تاییــد کنیــد .از ایــن بــه
بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن
بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق
پیامــک ب ـرای شــا ارســال مــی شــود.
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حتــی اگــر هکــر ســالیان ســال پســوردهای متنــوع
نتیجــهاز
ـد بوــهکامــل
ـرده
گسـکنـ
تســت
ـاــش
ـتاگداررامایشـدان
اینســد
ـتـی بای
اخالقـ
رویـراکانـ
هکـ
ـید.نویســی و ســخت افـزار باشــد.
برنامـــه
ـارتـد رس
نخواهـ
مهـ
منونه یک پسوردخوب 5QWwn+aW#qG=j%v4
 CEHاز قــدم هــای مهــم دیگــر جهــت افزایــش
یکــی
لوکیشــن
CEH(Certified
Professionalرسویــس
ایــن اســت کــه
Ethical
(Hackerپیــج،
امنیــت
هــارامی
اینســتاگ
بیشــردرهکــر
خودتــان را
اســت کــه
مکانــی)
نامــه ای
(موقعیــت
گواهــی
باشــند.ـد کــه
مــی مــی کنـ
کســبـاآنکمــک
دنبــال بــه شـ
بــهــد .ایــن
ـوش کنی
اخالقــی
خامـ
کســی هویــت شــا را کپــی نکنــد و مســائل مهــم را
کنیــد.ـک هکــر اخالقــی
ـی کــه یـ
مخفــی
ســارقانـه هایـ
گواهــی نامـ
دســت
انازــواع
ـاهده شــده اســت کــه دزدان
ـتمشـکنــد :
ـیاری
دریافـ
هایـد بسـ
ـیــهتوانـ
منون
مـ
از ایــن مســئله ســوء اســتفاده کــرده انــد .وقتــی کــه
SANSــار پســت موقعیــت مکانــی
موقــع انتش
GIAC
همیشــه
گواهینامه
شــا
خــود را نیــز بــا عکــس خــود منتــر کــرده ایــد ،مثــا
مســافرت
بــهCertified
(Vulnerabilit
کارـا هســتید یــا
پذیری هـ
ـیبکــه رس
هایــی
ارزیابی آسـ
زمــان
)Assessorو موقعیــت فعلــی تــان همـراه بــا عکــس
رفتــه ایــد
بــوده اســت ،دزدان بــه راحتــی مــی تواننــد شــا را
Certified
(Professionalکننــد.
حرفــهخانـایـه شــا را خالــی
گرفتــه و
اخالقــی
هکــرنظــر
زیــر
)Ethicalقــدم بــرای قربانــی نشــدن رفــن
ایــن ،اولیــن
Hacker
بنابر
بــه تنظیــات موبایــل و خامــوش کــردن رسویــس
Certified
اســت.
(Penetration
نفــوذ اینســتاگرام
مکانــی بــرای
مهندســی تســت
موقعیــت
 )Testingخــود برویــد .بــاالی صفحــه
صفحــه پروفایــل
Engineer
بــه
روی همربگــر منــو بزنیــد (.ســه خــط مــوازی کــه بــه
و...
صــورت افقــی روی هم ســوار شــده انــد) و Settings
داشـدــنبیاییــد و
تجربه
کافی،جدیـ
صفحــه
ـارتـطهــای
مهـوسـ
گرفــد.ـنبــه
ـابراکنیـ
انتخازـ فـ
رابعــد
زمانــی
حداقــلPhotos
 Privacyگزینــه
مــی باشــد.
securityکارand
تریــن بخــش
قســمت
مهــم
در
ـویی
ـی
اخالقـ
دکمه کشـ
کنید .هکــر
ـاب یــک
انتخـبــه
بتوانیــد
 andرا
 videosتــا
الزم اســت
of you
کــه
ـد .مــی باشــد.
کنیــال
ـوش 5س
حداقــل
ـویدا خامـ
 Addر
Automaticallyـل شـ
بــا تجربــه تبدیـ
خجالــتکافـآور
ـی
ـرد عالقــه
کــه
هســتندـه فـ
هایــیـد داد کـ
ـواب خواهـ
عکــس
نکتــهـ :ـی جـ
و زمان
عالقــهـتهوباشــید.
تــاش
پــسرا داشـ
آن هــا
باشــد.
داشــتهداریــد
دوســت
ایــنــاکار
ـتند ام
بــه
راهسـ
هــا از
ـدن
ـل شـ
تبدیـآن
کــردن
پنهــانــای
ـشاینیــاز ه
برویــدـن؛ پیـبــر
settingــم تریـ
میتوانــد مه
بــه
فالوورهایتــانـد Hide photos and videos.را
دیــدــک هکــر باشـ
بــه ی
انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.

بــا دو مرحلــه ای کــردن ورود بــه اینســتاگرام واقعــا
احـراـت کنیــد.
همونطــورـود ر
خیــال خـ
میدونیــد هــر کســی در هــر
کــها راکــ
مرحله
هویتـ دو
تایید
ای:داشــته باشــد میتوانــد بــه
ـی را
ـارت کافـ
ـه ای مه
زمینـ
یــک
( )Two-Factor-Authenticationبــه
عنــوانکار و
اصلــی بــرای
درآمــد کافــی برســد .پــس رشط
میباشــد.شــا
شــا حســاب
کافــیــت از
ای حفاظ
درآمــد،ــف بـر
بــهـی مضاع
رســیدنامنیتـ
الیــه
مهــارت
عمــل مــی کنــد .در صورتــی کــه شــخص دیگــر رمــز
حســاب اینســتاگرام شــا را متوجــه بشــود ،بــاز هــم
منــی توانــد وارد پیــج شــا بشــود .چ ـرا کــه نیــاز بــه
یــک فاکتــور دوم بــرای ورود دارد.
فاکتــور دوم یــک کــد منحــر بــه فــرد و و قابــل انقضا
اســت کــه شــا توســط پیامــک آن را دریافــت خواهیــد
کــرد .پیــج اینســتاگرام شــا هــر وقــت توســط یــک
موبایــل دیگــر الگیــن شــود از شــا مــی خواهــد کــه
ایــن کــد را وارد کنیــد.
البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه
یــک پســورد قــوی ب ـرای حســاب خــود نیــاز نداریــد،
بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.
بــرای فعــال کــردن تاییــد دو مرحلــه ای اینســتاگرام
مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:
بــه صفحــه پروفایــل خــود برویــد .بــاالی صفحــه روی
همربگــر منــو بزنیــد (.ســه خــط مــوازی کــه بــه صــورت
افقــی روی هم ســوار شــده انــد) و  Settingsرا انتخاب
کنیــد .در قســمت  Privacy and securityمــی توانیــد
 Two-Factor-Authenticationرا انتخــاب کنیــد و
در صفحــه بعــد  get startedرا بزنیــد.
دو روش به شام پیشنهاد داده می شود:
روش اول :از طریــق پیامــک بــه شــاره ای کــه اعــام
مــی کنیــد کــدی بـرای شــا ارســال مــی شــود .بــا وارد
کــردن کــد شــاره خــود را تاییــد کنیــد .از ایــن بــه
بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن
بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق
پیامــک ب ـرای شــا ارســال مــی شــود.
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ماهنامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر زیــر
نظــر معاونــت فرهنگــی دانشــجویی موسســه
آمــوزش عالــی ارشــاد دماونــد
نویسنده:

لیست اعضای انجمن :

لیال نوری( دبیر انجمن )
مریم زهره وند
محیا کریمی
مبینا حاجی اسمعیلی
مهشید احمدی
عرفان بختیاری( نائب دبیر )
محمدرضا رسائی

محیا کریمی

تهیه کنندگان :

لیال نوری (رسدبیر نرشیه)
محیا کریمی

موفقیت انتهای مسیر نیست ,شکست آنقدرها وخیم نیست.
مهم این است که شجاعت ادامه دادن
داشته باشی!
وینستون چرچیل

شامره هشتم مگیت
فروردین 1399

