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نتایج بررسی زمین لرزه 8.2 ریشتری بولیوی 
نشان می دهد:

زیر زمین نیز پر از کوه است!

یک زمین لرزه بزرگ فاش کرد که درون زمین 
نیز احتماال همانند ســطح آن پر از پستی و بلندی 
اســت و کوه هایی در عمق ۶۶۰ کیلومتری زمین 

قرار دارند.
به گزارش ایســنا و به نقل از ســاینس دیلی، 
زمین لرزه ها و به ویژه بزرگترین آنها، ترس به دل ها 
می اندازد و موجب خرابی هــا و گرفتن جان های 
بسیاری می شوند. اما در این مورد، یک زلزله عظیم 

باعث کشف جدیدی درباره سیاره زمین شد.
برخی از ژئوفیزیکدانان دانشــگاه پرینستون 
با همکاری مؤسســه زمین ســنجی و ژئوفیزیک 
»سیدائو« در چین اطالعاتی را از زلزله ای به بزرگی 
۸.۲ ریشتر کشف کردند که دومین زمین لرزه بزرگی 

بود که تاکنون ثبت شده است.
این زمین لرزه کشــور بولیوی را در سال ۱۹۹۴ 
لرزاند و اکنون موجب یافتــن کوه ها و توپوگرافی 
دیگر در الیه ای از زمیــن در عمق ۶۶۰ کیلومتری 

شده است.
دانشمندانی که هسته زمین را مطالعه می کنند 
این کار را با استفاده از قوی ترین امواجی که بر اثر این 

زمین لرزه به وجود آمده بود انجام دادند.
در حال حاضر الیه کشف شده از طریق داده های 
این زلزله قدیمی توسط محققان به نام »مرز ۶۶۰ 
کیلومتری« نامگذاری شده است و بر اساس گفته 
آنها مرزی فوق العاده سخت اســت. به بیان دیگر 
توپوگرافی قوی تری نســبت به کوه های راکی یا 

آپاالچی دارد.
محققان همچنیــن معتقدند ایــن کوه های 
زیرزمینی ممکن اســت بزرگ تر از هر کوه موجود 
در سطح زمین باشند. عالوه بر این محققان دریافتند 
که سختی آنها درســت مانند سطح زمین یکسان 
نیست و دارای انواع ناخالصی و نواحی صاف هستند.

قبل از اینکه این کشف را به عنوان یک موضوع 
مضحک یا دانش بی فایده بدانید باید توجه داشته 
باشید که این کشف جدید تأثیرات مهمی برای درک 

چگونگی شکل گیری سیاره زمین دارد.
این الیه تازه کشف شــده، گوشته پایینی را که 
حدود ۸۴ درصد از حجم زمین را تشکیل می دهد از 

گوشته باالیی جدا می کند.
    

روسیه گردشگر به فضا 
می فرستد

روسیه در حال توسعه یک وسیله گردشگری 
فضایی برای ارسال گردشگرانی به مدار نزدیک 

به زمین است. 
به گزارش خبرنگار گــروه علمی خبرگزاری 
فــارس، »الکســاندر بیــگاک« طراح ارشــد 
 » NPO« فناوری هــای فضایی و هوانــوردی
به خبرگــزاری اســپوتنیک گفت: روســیه در 
حال توسعه یک وســیله گردشــگری فضایی 
اســت که قادر به پرواز از هر فرودگاهی اســت و 
توریست هایی را با خود به مدار نزدیک به زمین 

می برد.
بیگاک با اشــاره به اینکه طرح ســاخت این 
گردشگر فضایی دو ســال پیش آغاز شده است، 
افزود: این گردشــگر می تواند در هر فرودگاهی 
همانند هواپیماها فرود بیاید. در حال حاضر تیم 
تحقیقاتی این پروژه با محاســبات خود بهترین 
زمان برای سفر فضایی و یک مسیر پروازی راحت 
و مناسب را انتخاب می کنند زیرا تجربه نشان داده 
نیازی نیست افراد به مدت ۱۰ دقیقه در شرایط 

بدون گرانشی باشند.
وی اضافه کرد: قرار است سه گردشگر فضایی 
با ظرفیت ۶ مسافر و یک خلبان تولید شود. البته 
این فضاپیما بــدون خلبان هدایت پذیر اســت 
اما یک خلبان برای آســودگی مسافران حضور 

خواهد داشت.
طبق گفته بیگاک، هزینه ایــن پرواز حدود 
۲5۰ هزار دالر برای هر مســافر است و نخستین 

پرواز در 5 سال آینده آغاز خواهد شد.

تازه های علم

موضوع گرد و غبار برای کشــور 
ما بســیار حــاد و پیچیده اســت و 
همکاری کشورها با یکدیگر تنها راه 

حل آن است.
مدیر ملی ســتاد مقابله با گرد و 
غبار سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: تالش هایی در جهت همکاری 
با چین در زمینه مقابله با گرد و غبار 
صورت گرفته که امید است تا پایان 

سال جاری محقق شود.
علی محمد طهماسبی بیرگانی 
در گفت و گو بــا خبرنگار علمی ایرنا 
افزود: گرد و غبار یکی از چالش های 
زیست محیطی است که مشکالت 
زیادی بــرای کشــور به ویــژه در 
اســتان های غربی و جنوبی ایجاد 

کرده است.
وی اظهارداشــت: ایــران برای 
مقابله بــا ایــن پدیــده اقدامات 
گســترده ای انجام داده و تجربیات 

خوبی کسب کرده است به طوریکه 
در ایــن زمینه به عنوان کشــوری 
پیشرو در دنیا شناخته می شود؛ اما 
به علت اهمیت موضــوع و برطرف 
کردن هر چه ســریعتر این معضل 
در اســتان های تحت تاثیــر گرد و 
غبار درصدد اســتفاده از تجربیات 

بین المللی است.
وی ادامــه داد: در ایــن زمینه با 
ژاپن همکاری هــای خوبی صورت 
گرفته است، اما این کشور بیشتر در 
زمینه نرم افزاری فعالیت می کند و 
تجریه اجرا ندارد از اینرو همکاران 
ما در این حوزه درصــدد همکاری 
با کشــوری مانند چین هستند که 
تجربــه اجرایی موفقــی در زمینه 

مقابله با گرد و غبار دارد.
 همکاری چهار کشور 

علیه ریز گرد ها
طهماسبی افزود: چند سالی است 

تجربه مشــترکی در زمینه مقابله با 
گرد و غبار میان چهار کشور ژاپن و 
کره جنوبی به عنوان تامین کننده 
منابع مالــی و چین و مغولســتان 
به عنــوان مجــری شــکل گرفته 
که بســیار هم موفق بــوده از اینرو 
دست اندر کاران ستاد مقابله با گرد و 
غبار سازمان محیط زیست کشور در 
تالش برای استفاده از این تجربیات 

در کشور هستند.
وی گفت: کشــور ژاپن منشــاء 
گرد و غبار نــدارد فقط گرد و غباری 
به نام »کوزا« از سوی چین وارد این 
کشور می شود؛ بنابراین باید آنرا در 
کشور مبدا یعنی چین مهار کند؛ از 
اینرو کارهای اجرایــی خوبی برای 

مهار آن انجام شده است.
مدیر ملی ســتاد مقابلــه با گرد 
و غبار ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت افزود: این شــرایط مانند 

وضعیت ایران است به این صورت که 
بیشترین گرد و غبار از عراق و سوریه 
وارد ایران می شود، بنابراین مهار آن 

نیاز به همکاری دارد.
وی اظهار داشت: ســالها است 
که این چهار کشور در زمینه مقابله 

با گــرد و غبار همــکاری می کنند. 
بنابرایــن درخواســت برگــزاری 
نشســتی با چین داده شده است تا 
از تجربیات مشــترک آنها استفاده 
شود تا بتوان با استناد بر موارد ارائه 
شــده از ســوی چین، طرحی را با 
همکاری برنامه محیط زیست ملل 
متحــد )UNDP ( برای همکاری 
 مشترک با کشورهای عراق و سوریه

آغاز کرد.
بهره مندی از تجربیات خارجی 
طهماسبی ادامه داد: مسئوالن 
این حوزه درصدد هستند تا تجربه 
موفق جنوب شــرق آســیا را وارد 
کشور کنند، زیرا قطعا این کشورها 
به ویژه چیــن در مدت ۱۰ســال 
همکاری مشــترک بــه تجربیات 
خوبی دســت یافته انــد، بنابراین 
همــکاری بــا ژاپنی هــا در زمینه 
گرد و غبار به این سمت و ســو پیش 

خواهد رفت.
وی گفت: ژاپنی ها تجربه چندانی 
در زمینه عملیات و اجرا ندارند، اما در 
زمینه نرم افزاری بســیار خوب کار 
می کنند، در حالیکــه برای ما قوی 
بودن بخــش اجرا نیز بســیار مهم 
است؛ از اینرو تصمیم سازان در حوزه 
مقابله با گرد و غبار در تالش هستند  

با یک گروه چینی وارد کار شوند.
 مقابله با ریز گرد های 
سیستان و بلوچستان

وی افــزود: در چین رودخانه ای 
موســوم به »رودخانه زرد« وجود 
دارد که رســوبات آبرفتــی را وارد 
دشت کرده و مشکالت گرد و غباری 

زیادی را به وجود آورده است. 
چینی هــا در این زمینه بســیار 
خوب کار کرده اند و موفق بوده اند، 
از اینرو دست اندر کاران ستاد مبارزه 
با ریز گردها به فکر اســتفاده از این 
تجربیات برای برطرف کردن مشکل 

سیستان و بلوچستان هستند.
مدیر ملی ســتاد مقابلــه با گرد 
و غبار با اشــاره به اینکه تاکنون در 
زمینه مقابله بــا گرد و غبار با چین 
همــکاری صورت نپذیرفته اســت 
گفت: یک موسسه تحقیقاتی به نام 
»گانزو« در چیــن درباره گرد و غبار 
فعالیــت می کند، این موسســه با 
همــکاری وزارت گردشــگری این 

کشــور دوره های چند روزه تا چند 
ماهه برگزار می کنــد که در آن هم 
به معرفی جاذبه های گردشــگری 
و هم کار فنــی در زمینه گرد و غبار 
می پردازد کــه درصــدد برقراری 

ارتباط با آن موسسه هستیم. 
وی گفت: برای شروع همکاری 
با چینی ها، مکاتبــات الزم با بخش 
بین المللی ســازمان محیط زیست 
انجــام شــده اســت و آنهــا نیز با  
موسســه )گانزو( مکاتبه کرده اند و 
خواسته های ما نیز به آنها اعالم شده 
است، بنابراین در نظر است تا گروهی 
از آنها برای بازدید به ایران سفر کنند 
و شــرایط را ببیند تا شرایط انتقال 
تجربیات فراهم شــود و یا اگر الزم 
باشد از ایران کارشــناس فرستاده 

شود.
 آغاز همکاری چین و ایران 

تا پایان سال
مدیر ملی ســتاد مقابله با گرد و 
غبار سازمان حفاظت محیط زیست 
اظهار داشــت: تالش های بسیاری 
صورت گرفته تا پایان سال جاری این 
همکاری آغاز شود و این کار زودتر 

انجام شود.
وی درباره نوع جنس گرد و غبار 
در کشــورها گفت: قطعــا جنس و 
اندازه گرد و غبار در کشورها متفاوت 
است؛ اما در منشاء و راه های مقابله 
با هم فرقی ندارند، ممکن اســت در 
ریز مسئله یک ســری تفاوت هایی 
وجود داشته باشــد اما اصول کلی 
مسئله یکی است، بنابراین می توان 
تجربیات موفق را بــا کمی تطبیق 

استفاده کرد.

ایران و چین برای مقابله با گرد و غبار همکاری می کنند

تدارک یک تنفس عمیق

خبر

از چند هفتــه قبل، حمله هــای هکری به 
ســایت های ایرانی با هدف اخاذی از کســب و 
کارها شــکل گرفته و هدف هکرهــا از تهدید 
کســب وکارهای اینترنتی دریافت بیت کوین 
اســت، هر فردی هم به خواسته شان تن ندهد 
حمالتشان را شــروع و دسترســی به سایت را 
مســدود می کنند. این روزها چیزی که بیش از 
همه در دستگاه های ارتباطی ما نصب می شود، 
فیلترشکن هایی هســتند که تمامی آنها بدون 
اینکه منبع انتشارشان مشخص باشند به دست ما 
می رسد. همین فیلترشکن های آلوده می توانند 
ابزار حمله هــای DDoS، تهدید و باج خواهی 
قرار بگیرنــد. هرچند به گفتــه »امیر ناظمی« 
رئیس سازمان فناوری ایران، این احتمال وجود 
دارد که فیلترشــکن ها و پوســته های فارسی 
تلگرام این حمالت را رقم زده باشــند اما برای 
اطالعات دقیقتر، مرکز ماهر در حال بررســی 
این مسئله است. احتماال برایتان پیش آمده که 
قصد خرید اینترنتی از سایتی را داشته باشید، 
اما آن سایت برای شما باز نشود یا سرورش از کار 
 Distributed مخفف DDoS بیفتد. دیداس
Denial of Service دقیقا همین اتفاق است. 
زمانی حمله هایی از این دست اتفاق می افتد که 
حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به سمت سرور 

مورد هدف روانه شود، تا آن سرور از کار بیفتد. 
»فرهاد فاطمی« کارشــناس ارشــد حوزه 
فناوری ابری، معتقد اســت احتمال اینکه نرم 
افزارها با منتشرکننده ناشناس دست به تخریب 

سیستم ها بزنند و دستگاه ها را آلوده کنند، بسیار 
زیاد است. نمی توان دســته بندی مشخصی از 
این بدافزارها ارائه داد و بــه طور حتم گفت آنها 
به استفاده از فیلترشــکن ها مربوط هستند. هر 
نرم افزاری که به شکل ناشــناس منتشر شود، 
می تواند این حفره امنیتی را رقم بزند و نمی توان 
در این خصوص نظر قطعی داد که چه نرم افزاری 

دقیقا این مشکل را موجب می شود. 
فاطمی، معاون فناوری آروان که طی هفته 
گذشــته،۲۰ حمله DDoS در مجموعه آنها 
خنثی شده است، در گفت وگو با خبرنگار علمی 
ایرنا گفت: کار مــا ارائه سیســتم های ابری به 
بسیاری از شرکت های ایرانی است، در یک هفته 
گذشته به ۲۰ شرکت سرشناس و معتبر ایرانی 
حمله هکری شده است. سرورهای این شرکت ها 
به سرویس امنیت ابری ما انتقال پیدا کرده اند و 

حمالتشان خنثی شده است. 
وی که احتمال می دهد تعداد حمله ها بیش 
از آنچه گزارش شده، باشد، افزود: البته این آمار 
مجموعه هایی است که به ما مراجعه کرده اند و 
ممکن است حمله ها بیش از این تعداد باشد. این 
حمالت گسترده و بسیار زیاد بوده در الیه های 
سه و چهار، حجم حمله 5۰ گیگابیت بر ثانیه و در 
الیه هفت، چیزی حدود دو میلیون درخواست 

در دقیقه بوده است. 
حمله هکرها موضوع عجیبی نیست

فاطمی معتقد است این حمله ها همیشه و 
به صورت مداوم وجود داشته و موضوع جدیدی 

نیست و می گوید: طی چهار سالی که در حال ارائه 
خدمات هستیم این حمالت را در نقاط مختلف، 
به روش های مختلــف و روی ســرویس های 
مختلف مشــاهده کرده ایم؛ مانند حمالتی که 
از سال ۹۴ روی سیســتم خودمان انجام شد یا 
حمله هایی که شب یلدای سال ۹۴ برای دیجی 
کاال و ســایت های فروشــگاهی دیگری مانند 

بامیلو، صورت گرفت. 
وی توضیــح داد: این حمله هــا بعد از مدت 
کوتاهی از ســمت ســایت های فروشگاهی به 
سوی بانک ها متمرکز شــدند و شروع کردند به 
آلوده کردن سیستم های آنها به این ترتیب که 
حمله به بانک های ایرانی به سیستم بانک های 
پاسارگارد، آینده، سامان و توسعه تعاون آغاز شد 
که خوشبختانه تیم حوزه فناوری توانست امنیت 

آنها را به سرعت تامین کند.
او در خصــوص اهدافــی که پشــت چنین 
حمالتی وجود دارد، گفت: مدل اول این حمالت 
به دلیل از بین بردن رقبا اتفاق می افتد، مثال یک 
کسب و کار با استفاده از این نرم افزارها به رقیبش 
حمله می کند؛ نمونه ای که همیــن االن روی 
سرویس هایی که فالوئر اینستاگرام می فروشند 
وجود دارد و هدفشان بیشتر از بین بردن رقیب 

است.
 ابزارک هایی که زامبی می شوند

فاطمی با بیان اینکه هدف بعدی از حمله های 
هکری که بسیار مهم اســت و باید بیشتر روی 
آن تمرکز کــرد، حمله با هــدف باج خواهی و 

تهدید کســب و کارهاســت، گفت: شیوه کار 
این بدافزارها به این شــکل اســت که یک یا 
چند اکانــت جعلی )فیک( در تلگرام، شــروع 
به تهدید یک کســب و کار می کنند و به آن ها 
می گویند اگر به ما بیت کوین ندهید به شــما 
حملــه می کنیــم و معموال هم ظــرف مدت 
کوتاهی تهدیدشــان را عملی می کنند و بعد 
 از حمله های دیداس، ســایت ها از دســترس 

خارج می شوند.
او در توضیح بیشــتر عنوان »زامبی« که به 
این حمله ها اطالق شده اســت، گفت: در این 
حمالت، یک ســری از دیوایس ها پس از هک 
شدن به زامبی تبدیل می شوند و به سایت های 
مورد نظر حمله می کنند. این حمله می تواند به 
دیوایس های موبایل و سایت یا به دوربین های 
مداربســته که با اینترنت اشــیا به هم متصل 
شــده اند، صورت بگیرد. در واقع در این ماجرا، 
هر آنچه بــه اینترنت وصل شــود می تواند در 
صورتیکه به آن حمله شود، نقش زامبی را بازی 

و کل سیستم را مختل کند. 
این فعال کسب و کارهای اینترنتی درباره 
جغرافیای حمله کنندگان نیز گفت: همچنان 
منبع اکثر حمالتی که تیــم حوزه فناوری ما با 
آنها مواجه شده اند از کشورهایی مانند آمریکا، 
روسیه و چین بوده است؛ البته ممکن است این 
کاربران ایرانی باشند و از آنجا که با »وی پی ان« 
به اینترنت متصل می شوند، لوکیشن شان محل 

دیگری را نشان دهد.
او در پایان گفت: کسب و کارها وقتی مورد 
حمله قرار می گیرند، تازه به فکر امنیتشــان 
می افتد. در حالیکه ایجــاد امنیت باید یکی از 
اصول اولیه کسب وکارهای اینترنتی باشد. در 
اکثر کشورهای بزرگ، همواره از سرویس های 
امنیتی استفاده می شود و به همین دلیل است 
که ســایت های بزرگ دنیا، به صورت روزانه از 
دسترس خارج نمی شوند؛ اما در ایران، به علت 
دوراندیش نبودن کاربران ایرانی، اتفاقات زیادی 

از این دست رخ می دهد.

اخاذی بیت کوینی از کسب و کار های اینترنتی ایرانی

آلودگی گرد و غبار یکی از آلودگی های هوا است که در سال های اخیر اثر قابل توجهی روی سالمت و وضعیت آب و 
هوایی کشور ها گذاشته است. ایران نیز از نظر ظرفیت علمی در حوزه گرد و غبار، جزو کشورهای مطرح دنیا است که در 

مذاکرات مربوط به حوزه گرد و غبار همواره پیشتاز بوده است. بر این اساس کشور از لحاظ علمی در زمینه گرد و غبار یکی از 
پیشرفته ترین کشورها در جهان است، اما باید برای مقابله با این پدیده ارتباطات خود را توسعه دهد که در حال حاضر قرار 

است همکاری های سودمندی با کشور  چین در جهت مبارزه با این معضل صورت بگیرد. 

چند سالی است تجربه 
مشترکی در زمینه مقابله 

با گرد و غبار میان چهار 
کشور ژاپن و کره جنوبی به 
عنوان تامین کننده منابع 

مالی و چین و مغولستان به 
عنوان مجری شکل گرفته 
که بسیار هم موفق بوده اند 

و دست اندر کاران در 
تالش برای استفاده از این 
تجربیات در کشور هستند

قطعا جنس و اندازه گرد و 
غبار در کشورها متفاوت 

است؛ اما در منشاء و راه های 
مقابله با هم فرقی ندارند، 
ممکن است در ریز مساله 

یک سری تفاوت هایی 
وجود داشته باشد؛ اما 
اصول کلی مساله یکی 
است، بنابراین می توان 

تجربیات موفق را با کمی 
تطبیق استفاده کرد
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