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پیش گفتار

در خبرنامه تحلیلی اردیبهشت ماه ۹۹ پادویش، تازه ترین اخبار منتشر شده در حوزه 

امنیت فضای مجازی و رویدادهای بدافزاری که در دو بخش تدوین شده است را مرور 

خواهیم  کرد.

در ابتدا هشدارهای امنیتی منتشر شده از سوی پادویش که عمدتا مرتبط با خطرات 

دوم  قسمت  در  می کنیم.  بررسی  را  هستند  کرونا  همه گیری  در  گرفته  شکل  سایبری 

از سوی آزمایشگاه پادویش می پردازیم. برای  نیز به تهدیدهای بدافزاری تحلیل شده 

مطالعه بیشتر درباره هر یک از تحلیل های فنی ارائه شده می توانید به سایت  خبری 

امن پرداز که آدرس آن در انتهای گزارش آمده است، مراجعه کنید. 

هدف از انتشار این خبرنامه تحلیلی، ارائه خالصه ای مفید از اخبار منتشر شده از سوی 

پادویش در اردیبهشت ماه ۹۹ است. امیدواریم در آینده ای نزدیک، اخباری مدون و 

جامع از رویدادهای امنیت اطالعات را به خوانندگان و کاربران محترم عرضه نماییم و در 

نیل به این هدف از نظرات سازنده و راهگشای شما عزیزان به گرمی استقبال می کنیم. 
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مراقب برنامه های اندرویدی تست سالمتی باشید!
افزایش میزان حمالت سایبری در هفته های اخیر نگرانی  های زیادی را در سراسر دنیا 

در پی داشته است که این حمالت عمدتا از ترس عمومی ناشی از ویروس کرونا نشأت 

می گیرند. یکی از شایع ترین آلودگی های سایبری با موضوع کرونا در ایران، بدافزارهای 

آلودگی  به گسترش  اقدام  زمینه  این  در  اطالع رسانی  ادعای  با  که  اندرویدی هستند 

می نمایند. این اپلیکیشن ها عمدتا تبلیغ افزارها و تروجان های بانکی هستند و به دنبال 

اطالعات شخصی کاربران و یا نمایش تبلیغات هستند. در ادامه به نمونه ای از بدافزارهای 

اندرویدی مشاهده شده توسط آزمایشگاه تحلیل بدافزار پادویش می پردازیم.

این برنامه که با نام “ضربان شمار + فشار” در بازارهای اندرویدی داخلی عرضه می شود، 

تنها برای سرگرمی کاربران تهیه شده است و نتایجی که نمایش داده می شود هیچگونه 

پایش  و  کرده  اعتماد  آن  نتایج  به  افراد  از  برخی  متاسفانه  اما  ندارند.  پزشکی  اعتبار 

انجام  نیست  کم  هم  تعدادشان  که  برنامه ها  از  دسته  این  براساس  را  خود  سالمتی 

می دهند. بدافزارهای اندرویدی با عناوین متفاوتی همچون دماسنج با اثر انگشت، قند 

خون خود را چک کنید!، فشار خون با اثر انگشت، دماسنج بدن با اثر انگشت و… بین افراد رد و بدل می شوند و هدف اصلی 

این دسته از اپلیکیشن ها، نمایش تبلیغات به کاربر و کسب درآمد از این راه است.

در شروع برنامه کاربر می بایست انگشت خود را روی صفحه نگه دارد تا نتیجه ضربان قلب، فشارخون و استرسش محاسبه 

شود. در صورتی که نتیجه نمایش داده شده به کاربر نامعتبر و جعلی است و مقادیر کامال تصادفی هستند و یا شامل 

عکس هایی است که از قبل در برنامه وجود دارند و برروی صفحه نمایش نمایان می شوند. دقت داشته باشید که برای دانلود 

اپلیکیشن های مورد نیاز خود به منابع معتبر مانند گوگل پلی مراجعه کنید و فریب این نوع تبلیغات دروغین را نخورید.

بدافزارهای اندرویدی با عناوین 

متفاوتی  بین افراد رد و بدل 

می شوند و هدف اصلی این 

دسته از اپلیکیشن ها، نمایش 

تبلیغات به کاربر و کسب 

درآمد از این راه است.
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حفظ امنیت در دورکاری
با تداوم شیوع کرونا، شرکت های بیشتری به دورکاری کارمندان خود 

روی آورده اند و کالس های آموزشی مدارس و دانشگاه ها همچنان به 

صورت مجازی تشکیل می شوند. برقراری سیاست های فاصله گذاری 

اجتماعی می تواند به عنوان خطری سایبری امنیت بسیاری را تهدید 

 کند. از آنجایی که سیر تحوالت اخیر در بازه زمانی کوتاهی رخ داده 

از شرکت ها و سازمان ها بدون  است، بسیاری 

تمهیدات  و  الزم  ساخت های  زیر  کردن  فراهم 

خود  کارمندان  دورکاری  با  کافی،  امنیتی 

سایبری  مجرمان  سوءاستفاده  برای  فضایی 

فراهم کرده اند. افرادی که در منزل کار می کنند 

از  ناشی  استرس های  علت  به  است  ممکن 

همه گیری ویروس کرونا و یا عادت نداشتن به 

اشتباهاتی  کار  از محل  در محیطی خارج  کار 

و  دورکار  افراد  روی  پیش  چالش های  به  ادامه  در  شوند.  مرتکب  را 

راهکارهای مناسب جهت حفظ امنیت سایبری اشاره می کنیم.

• تا حد امکان از wifi مکان های عمومی که معموال ناامن هستند، 

استفاده نکنید.

را  مودم  فرض  پیش  رمز   ،ADSL مودم های  از  استفاده  در صورت   •

Wi- یا   WPS کنید.  خاموش  را   WPS قابلیت  و  داده  تغییر  حتما 

می تواند  و  است  وایرلس  شبکه  استاندارد   Fi Protected Setup

یا در  و  یا جلوی مودم  از طریق دکمه ای در پشت  به صورت دستی 

تنظیمات مودم فعال شود. در این حالت تمامی دستگاه های اطراف 

مودم بدون نیاز به رمز وایرلس به مودم کاربر وصل می شوند و امکان 

سوء استفاده برای افراد سودجو فراهم می شود.

• برای تمامی حساب های کاربری فعال خود از 

رمز عبور قوی شامل رشته ای از حروف بزرگ و 

کوچک، اعداد و کاراکترهای ویژه استفاده کنید. 

دو  هویت  احراز  مؤلفه  بیشتر،  اطمینان  برای 

مرحله ای از راه پیامک و یا اثر انگشت را فعال 

کنید.

بر   RDP از  استفاده  به  نیازی  که  در صورتی   •

روی سیستم خود ندارید حتما آن را غیرفعال نگه دارید و در صورت 

نیاز به دسترسی سایر افراد احتیاط های الزم را به عمل آورید.

• فایروال سیستم خود را روشن نگه دارید و از آنتی ویروسی مطمئن 

و به روز استفاده کنید. همچنین در فواصل زمانی منظم سیستم خود 

را پویش کنید تا از خطرات احتمالی مصون بمانید.

برقراری سیاست های 

فاصله گذاری اجتماعی 

می تواند به عنوان خطری 

سایبری امنیت بسیاری را 

تهدید  کند.
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مراقب ایمیل هایی جعلی با عنوان
»دعوت نهایی نیروی انتظامی ایران« باشید!

به گزارش آزمایشگاه تحلیل پادویش، در روزهای اخیر ایمیلی با عنوان دعوت نهایی نیروی انتظامی ایران مشاهده شده که 

ادعا می کند فرد گیرنده پیام، متهم به تحقیقات در ستاد ملی پلیس شده است. اما فایلی که به عنوان مدارک ضمیمه شده، 

یک بدافزار از نوع تروجان است. بنابراین، در صورتی که ایمیلی با این مضمون و محتوایی مشابه دریافت کردید، از کلیک 

کردن بر پیوست خودداری کنید. آنتی ویروس پادویش ضمیمه بدافزاری این ایمیل را شناسایی و از آلودگی سیستم کاربران 

جلوگیری می کند.

به طور کلی برای شناسایی پیام های جعلی الزم است به نکات زیر توجه کنید:

• توجه به فرستنده ایمیل )نیروی انتظامی و مراکز مشابه برای اطالع رسانی از ایمیل استفاده نمی کنند(.

• استفاده از تاریخ میالدی به جای تاریخ شمسی

• لحن غیر رسمی و استفاده از جمالت شکسته، اشتباهات تایپی و نگارشی فاحش

• نوع فایل ضمیمه ارسالی باید فرمت متنی و یا تصویری داشته باشد اما فایل پیوست شده در این ایمیل اجرایی است.

تعارف ،

با ارائه این اطالعات فوری ، سالم و احترام خود را بپذیرید.

شما متهم به تحقیقات در ستاد ملی پلیس شده اید. کپی ها ، با جزئیات ، از طریق خدمات پیک ارسال 

می شوند.

برای اطالعات ، لطفاً مدارک پیوست را بررسی کرده و در صورت لزوم با وکیل خود تماس بگیرید.

تاریخ: 4 آوریل 2020.

ساعت ها: 11:00 صبح.

با تشکر،

Mohsen Ghahremani

Tehran,Iran
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فیشینگ با موضوع کووید-۱۹

مجرمان سایبری با شناسایی دغدغه ها و نگرانی های جامعه، به شکل های مختلفی از افراد سوء استفاده می کنند. شیوع 

گسترده بیماری کرونا در سراسر دنیا و موج عظیم نگرانی بین مردم، فرصتی جدید برای کالهبرداران فضای مجازی رقم زده 

است تا کمپین های فیشینگ زیادی را به راه بیندازند.

انواع کالهبرداری فیشینگ با موضوع کرونا
نکات  حاوی  ایمیل های  فیشینگ،  انواع  رایج ترین  از  یکی   •

سوی  از  پیام هایی  قالب  در  که  هستند  پزشکی  و  بهداشتی 

سازمان های درمانی و پژوهشی )مانند سازمان بهداشت جهانی( 

با  نمونه های مشاهده شده، فرستنده  ارسال می شوند. در برخی 

ادعای ارسال پیام از سوی پزشکان شهر ووهان در کشور چین، کاربر را به مطالعه آخرین اخبار کرونا و نکات پزشکی نجات 

بخش دعوت می کنند. تنوع و تعداد این نوع پیام ها به حدی بوده که گوگل اعالم کرده است روزانه بیش از 1۸ میلیون ایمیل 

فیشینگ و بدافزاری با موضوع کرونا را مسدود می کند.

• در یکی دیگر از انواع فیشینگ، مجرمان سایبری کارکنان شرکت ها را مورد هدف قرار می دهند و ایمیل هایی را به آنها ارسال 

می کنند. این ایمیل های جعلی، با سوء استفاده از عنوان شرکت یا سازمانی مشخص و با مضامینی همچون “پروتکل های 

سازمان برای رعایت بهداشت و شیوع بیماری” ارسال می شوند. در صورتی که فایل پیوست فرستاده شده دانلود شود، در 

حقیقت بدافزار دانلود شده است.

• بعضی از پیام های تبلیغاتی نیز به دنبال فروش محصوالتی همچون مواد ضد عفونی کننده، ماسک فیلتردار و یا دستکش 

هستند. به همین خاطر با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی همچون فروش محدود، آخرین فرصت برای خرید و .. به دنبال 

اهداف متفاوت خود هستند. کاربر با کلیک بر روی تبلیغات نمایش داده شده، ممکن است سبب بارگزاری یک یا چند 

بدافزار بر روی سیستم خود شود. در سناریوی دیگر، کاربر به دنبال خرید این محصوالت سفارش خود را ثبت می کند. اگر 

خوش شانس باشد، بدون اینکه سیستم خود را آلوده کند محصولی با کیفیت پایین تحویل می گیرد. در بدترین حالت نیز 

گوگل اعالم کرده است:

 روزانه بیش از ۱۸ میلیون ایمیل 

فیشینگ و بدافزاری با موضوع 

کرونا را مسدود می کند.
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اطالعات حساب بانکی به سرقت رفته است و قربانی با حسابی خالی مواجه می شود. توصیه ما این 

است که مراقب پیام های تبلیغاتی وسوسه انگیز باشید و تنها از سایت های معتبر فروش اینترنتی 

خرید کنید.

ارائه می دهند، نوع دیگری از  • وب سایت های جعلی که آمار و نمودارهای مربوط به بیماری کرونا را 

در  بیماری  پراکندگی  از  نقشه هایی ساختگی  نمایش  با  است  ممکن  سایت ها  این  فیشینگ هستند. 

کشور، کاربران را به ورود به سایت خود ترغیب کنند. برخی نیز با ادعای معرفی دیگر افراد آلوده به ویروس در محدوده سکونت 

کاربر، موقعیت مکانی را درخواست می کنند.

• در فیشینگ پیام کوتاه پیام هایی با عناوین مختلف و از طرف فرستنده هایی با نام مشابه COVID دریافت می شود. این پیام ها 

که معموال دارای لینک هایی به سایت های فیشینگ هستند، از راه های نفوذ هکرها به تلفن همراه کاربران به شمار می روند. عالوه 

بر این، پیام هایی که در پیام رسان هایی مانند واتساپ دریافت می شوند شرایط مشابهی 

از  مختلف  کشورهای  در  کرونا  شیوع  زمان  در  فیشینگ  روش های  رایج ترین  از  دارند. 

جمله ایران، پیام هایی با وعده اینترنت رایگان هستند که در حقیقت لینک های آلوده 

سودجویان را منتشر می کنند. به تازگی واتساپ اعالم کرده است که برای ارسال مجدد 

پیام هایی که با موضوع ویروس کرونا هستند، محدودیت هایی را اعمال کرده است تا از 

گسترش اخبار جعلی و شایعه پراکنی جلوگیری کند.

و  خیریه هستند  موسسات  از سوی  می کنند  ادعا  که  پیام هایی هستند  اخر  دسته   •

برای درمان بیماران نیازمند مبتال به کرونا درخواست کمک مالی دارند. الزم است توجه 

داشته باشید که هر پیامی با هدف دریافت پول، اطالعات حساب بانکی، کد ملی و یا مواردی از این دست، قصد فریب افراد را 

دارند. بنابراین هرگز به این گونه پیام ها اطالعاتی ارسال نکنید.

راهکارهایی برای تشخیص پیام های فیشینگ
• حتما پیش از هر اقدامی، آدرس ایمیل فرستنده و لینک فرستاده شده را بررسی کنید. نمونه های ارسالی از سوی مجرمان تازه 

کار، دارای اشتباهاتی فاحش در آدرس لینک و یا درگاه پرداخت جعلی خود هستند. اما برخی از آدرس ها تنها تفاوت اندکی با 

نمونه اصلی دارند که نیاز به دقت بیشتری از سوی کاربر دارد.

می شوند.  داده  تشخیص  کوتاه  نگاهی  با  که  هستند  زیادی  نگارشی  و  تایپی  غلط های  دارای  فیشینگ  ایمیل های  معموال   •

 بالفاصله پس از مواجه شدن با چنین پیام هایی، اقدام به حذف آن نمایید.   

• در انتها مانند همیشه توصیه بر این است که از کلیک کردن بر روی لینک های ناشناس و دانلود پیوست ایمیل های مشکوک 

خودداری کنید.

 از رایج ترین روش های 

فیشینگ در زمان شیوع 

کرونا در کشورهای مختلف از 

جمله ایران، پیام هایی با وعده 

اینترنت رایگان هستند.
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تهدیدها
Softncapp تبلیغ افزار

مواجه شدن با تبلیغات متعدد بر روی صفحه نمایش از اتفاقات آزار دهنده ای است که کاربر را به بستن صفحه مرورگر 

سوق داده و از ادامه جستجو منصرف می کند. یکی از اولین گمانه ها، آلوده بودن سیستم به تبلیغ افزار است، اما آیا تمامی 

تبلیغاتی که در هنگام بازدید از وب سایت های مختلف نمایش داده می شوند از سوی بدافزارها هستند. ظاهر شدن بنرهای 

تبلیغاتی در سیستم، الزاما به معنای روبرو بودن با تبلیغ افزارها نیست چرا که معموال تبلیغ افزارها اهداف بیشتری را دنبال 

می کنند. سازندگان آنها ممکن است با هدف جمع آوری اطالعات جستجوی کاربر در مرورگر، نمایش تبلیغات هوشمند و 

سوء استفاده از این اطالعات فعالیت کنند و یا مانند سایر بدافزارها در پی خرابکاری و تغییراتی در سیستم باشند. با این 

وجود، ویژگی مشترک بین انواع تبلیغ افزارها، ورود پنهانی و ناخواسته آنها به سیستم کاربران است. در ادامه نمونه ای از 

تبلیغ افزارها و چگونگی عملکرد آن را معرفی خواهیم کرد.

افزارهای مشاهده شده در میان  تبلیغ  از  Softncapp یکی  نام  با  بدافزاری  پادویش،  بدافزار  آزمایشگاه تحلیل  به گزارش 

کاربران است که تخریب زیادی در سیستم به همراه دارد. عملکرد این بدافزار به گونه ای است که با نمایش تبلیغات مختلف 

در فواصل زمانی کوتاه بر روی صفحه نمایش، امکان ادامه فعالیت کاربر را ناممکن می کند. مزاحمت بدافزار به اینجا ختم 

نمی شود و با فراهم کردن محیطی مناسب برای دانلود و اجرای سایر بدافزارها، این روند را تا حداکثر ظرفیت سیستم برای 

دانلود بدافزار ادامه می دهد؛ در نهایت با اشغال حداکثری حافظه، سیستم به کندترین حالت خود می رسد. از دیگر عالئم 

ScreenSaver مزاحم، باال آمدن زیاد پنجره های  آلودگی به این بدافزار می توان به تغییر تصویر پس زمینه ویندوز، ایجاد 

تبلیغاتی اشاره کرد. آنتی ویروس پادویش، این بدافزار را شناسایی و از سیستم شما محافظت می کند. 
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Macoute کرم
کرم های کامپیوتری بدافزارهای مستقلی هستند که بدون دریافت کمک از انسان و یا متصل شدن به سایر نرم افزارها، خود را 

از سیستمی به سیستمی دیگر کپی می کنند. از آنجایی که کرم ها به آرامی و به شکلی مخفیانه عملیات مخرب خود را اجرا 

می کنند، به راحتی نمی توان حضور آنها را در سیستم تشخیص داد. اما مشاهده نشانه های زیر، می تواند زنگ خطری برای 

حضور این نوع از بدافزارها در سیستم باشد.

• اولین نشانه زمانی مشاهده می شود که به علت انتشار سریع کرم ها در پس زمینه و 

مصرف منابع، سرعت سیستم و یا شبکه تا حد بسیار زیادی پایین آمده باشد. در این 

صورت، احتمال حضور کرم  ها دور از واقعیت نخواهد بود.

• در صورت مواجه شدن با هر رفتار عجیب و غریبی در سیستم، امکان آلودگی به کرم ها 

و یا به طور کلی آلودگی به بدافزار را جدی بگیرید. رفتارهای غیر عادی شامل پیام های 

خطای غیر معمول، آیکون های عجیب، تغییرات غیر منتظره در ظاهر سیستم و یا هر 

اتفاق مشکوک دیگری است که توجه شما را جلب می کند.

یکی از کرم های مخرب و شایع در سیستم کاربران، کرم Macoute است که در ادامه به عالئم آلودگی و راهکارهای مورد نیاز 

برای مقابله با آن اشاره می کنیم.

بدافزار Macoute به دنبال سرقت هر نوع اطالعات مفیدی از سیستم قربانیان است. به همین خاطر هر حرکتی از سوی 

کاربر را ذخیره و نگهداری می کند. این اطالعات شامل همه اطالعات سیستم و حتی کلیدهای فشرده شده توسط کاربر 

می شود. در نهایت نیز اطالعاتی مثل اطالعات بانکی و رمز عبور کاربران را شناسایی و برای سرورهای خود یا همان سازندگان 

بدافزار ارسال می کند. این بدافزار برای انتشار در سیستم، خود را در تمامی درایوهای قابل حمل کپی می کند. بنابراین یکی از 

آشکارترین عالئم آلودگی به این بدافزار، کپی شدن فایل آلوده بر روی همه درایوهای قابل حمل و همچنین سایر قسمت های 

حیاتی سیستم است. بهترین راه مقابله با کرم Macoute محافظت از سیستم و جلوگیری از ورود بدافزار است اما در صورتی 

که ناخواسته و از راه اتصال درایوهای قابل حمل آلوده به این بدافزار مزاحم گرفتار شدید، مراحل زیر را دنبال کنید:

• پادویش را بر روی سیستم خود نصب کنید.

• درایو قابل حمل آلوده را به سیستم وصل کنید.

• با استفاده از پادویش درایو قابل حمل خود را اسکن کنید تا درایو قابل حمل و سیستم آلوده شما پاک سازی شوند.

  Macoute در نهایت بدافزار

اطالعاتی مثل اطالعات بانکی 

و رمز عبور کاربران را شناسایی 

و برای سرورهای خود یا همان 

سازندگان بدافزار ارسال می کند.
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HiddenApp تبلیغ افزار
تبلیغ افزارها انواع متنوعی دارند که ممکن است هر یک هدفی متفاوت را دنبال کنند. به تازگی تبلیغ افزار Softncapp مخصوص 

سیستم عامل ویندوز را معرفی کردیم و در این مطلب قصد داریم تا یکی دیگر از انواع تبلیغ افزارهای مخصوص سیستم عامل 

اندروید با نام HiddenApp را معرفی کنیم. با دانلود این تبلیغ افزارهای اندرویدی، با سیل انبوهی از تبلیغات بر روی تلفن همراه 

روبرو می شویم که ما را به کلیک کردن بر روی آنها تشویق می کنند. با کلیک کردن بر روی هر یک از این تبلیغات، در ظاهر همه چیز 

طبیعی جلوه می کند اما در پس زمینه اتفاقات زیادی در حال جریان است و سودجویان از این فرصت برای اعمال خرابکارانه خود 

استفاده می کنند. برنامه هایی با نام تقویم سال 99 و یا اسامی مشابهی چون تقویم پالس، تقویم 9۸-99، تقویم فارسی پیشرفته، 

تقویم 99-400 اذان گو صبح فارسی و… که در مارکت های اندرویدی به چشم می خورند، از این دسته بدافزارها هستند که در ادامه با 

هدف اصلی این نوع برنامه ها بیشتر آشنا می شویم.

با نمایش اعالن های تبلیغاتی و به ازای هر کلیک بر روی این تبلیغات، کدهای مخربی بدون اطالع کاربر در تلفن همراه اجرا می شوند 

که با توجه به محتوای کد اجرا شده، هر بار عملیات متفاوتی رخ می دهد. به طور مثال، بدافزار این قابلیت را دارد تا برنامه های 

مخرب بیشتری را بر روی تلفن همراه قربانی نصب و به روزرسانی کند. ممکن است برای تاثیرگذاری بیشتر تبلیغات خود، کاربر را به 

صفحه اینستاگرام شخص یا محصول مورد نظر ارجاع دهد. عالوه بر اینستاگرام، تلگرام و نسخه های غیر رسمی آن مانند موبوگرام، 

تلگرام فارسی، گراف مسنجر، تلگرام سیاه، توربوگرام و… از جمله اهداف این نوع برنامه ها هستند. از دیگر روش های تبلیغاتی برنامه 

HiddenApp، باز کردن لینک هایی مشخص و دعوت به عضویت در سرویس های ارزش افزوده است.

راهکار:

برای اطمینان خاطر از عدم آلودگی دستگاه و یا پاک سازی تلفن همراه، در صورت 

نصب این دسته از برنامه های آلوده، فایل پایگاه داده آنتی ویروس پادویش را به روز 

آنتی ویروس  توسط  بدافزار  دهید.  این  انجام  را  آنتی ویروس  اسکن  و  دارید  نگه 

پادویش شناسایی می شود.  
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شركت نرم افزاری امن پرداز از سال ۱3۸3 فعاليت خود را آغاز نموده و به عنوان اولین آنتی ویروس کامال ایرانی، در جهت 

برقراری امنیت در فضای سایبری همواره همراه و پشتیبان کاربران خود بوده است. در تالشیم تا به عنوان مرجعی قابل 

اعتماد و قابل رقابت با آنتی ویروس های خارجی، محصولی متناسب با نیازهای کاربران مختلف خانگی و سازمانی عرضه 

کنیم. عالقه مندان به دریافت اطالعات بیشتر و مطالعه تحلیل فنی و اخبار روز بدافزارها می توانند به وب سایت های 

تخصصی امن پرداز مراجعه کنند. همچنین برای دریافت هرگونه مشاوره ی تخصصی در زمینه امنیت اطالعات و توسعه 

نرم افزار، از راه های زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید:

threats.amnpardaz.com

news.amnpardaz.com

0۲۱-43۹۱۲000

support@amnpardaz.com

https://t.me/padvishsecurity

https://sapp.ir/padvishsupport
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