خبرچین

زیر خاک تنها جای امن

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری
طنزنویس

یکــی از خوانندگان مطلبی برای ما ارســال
کرد که بســیار حاوی مطالب تلخی است که
عالقهای به چاپ آن نداشتیم اما به اصرار وی
این مطلب چــاپ میگردد .وی در متن خود
نوشته:
شاید زندگی زیباست مرحوم سهراب سپهری
هم خیلی از زیباییهای زندگی گفت اما من
بنا به دالیلی فکر میکنم زندگی زیباست ولی
امروزه اگر زندگیت الکچری نباشــد زیبایی
زندگی خیلی خیلی کمرنگ میشود .احساس
میکنم عمرم در بیهودگی گذشت این اواخر
عمــری چقدر زندگیام را به مســائل بیهوده
حتی به سیاست خارجه گره زدم .کسی نبود
که بگوید :مرد حسابی آخه سیاست خارجی و
رفت و آمدهای دیپلماتیک چه ربط و تاثیری
روی قیمت گوشــت و مرغ و تخــم و مرغ و
حتی هویج دارد؟ با اینکه فشــار عصبی برام
خوب نیست ولی فشارهای عصبی ظالمانهای
همطراز تحریمهای ظالمانه بر من وارد شــد
که تقریبا به مرز جنازگی رســیده ام .زندگی
به گونهای بــرای من رقم خورده که دائم این
عبارت «چه خاکی به ســرم کنــم»؟ را بکار
میبرم.
زمانی یکــی از بچههای آفتــاب یزد به طنز
نوشــت« :ما فقط زیر خاک آروم میگیریم»
که تو فضای مجازی خیلــی ترکوند و حتی
کمپیــن «ما فقط زیر خــاک آرام میگیریم»
هم راه افتاد .بنده در تایید سخنان واقعگرایانه
ایشان عرض میکنم :واقعا زیر خاک هیچ نیاز
و مطالبهای نداریم .کار به بازار ارز و ســکه و
خودرو و مسکن و ارزاق نداریم .حتی کاری به
سیاست خارجه نداشته و چشم انتظار نتیجه
سفرهای دیپلماتیک مثل سفر آقای گروسی
به تهران هم نمیمانیم .زیر خاک اصال انتظار
معنا ندارد.
چون خســتهام خســته از رنجهای بیهوده،
رنجهای تکراری ،صبوریهــای بیهوده ،فکر
میکنم تنهای جای امــن برای من فقط زیر
خاک اســت .چندی پیش هم بــه وزیر راه و
مسکن در نامهای نوشتم« :خیلی به خودتان
فشار نیاورید .شاید همین روزها از شدت غصه
دق کنم به خانه آخرت بروم نیازی به ساخت
خانه دنیوی نداشته باشم و از پرداخت قسط
هم بینیازباشم .عزت زیاد»!
*ولی همه اینها رو گفتم شوخی کردم .آهای
مســئولین! من تا کامــم را از دنیا نگیرم زیر
خاک هم آروم نمیگیگیرم! اما خیلی جدی به
کسانی که ما را دعوت به صبوری برای تحمل
مشکالت میکنند سالم برســانید و بگویید:
«صبرم زیاده اما دارم دق میکنم»

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

جمالــت آفتاب هــر نظر باد
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
یک منبع در آژانس انرژی اتمی گفته :برغم برخی ادعا ها ،مذاکرات
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بازار داغ هک و تکذیب!
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زوجی که از ترس کرونا
هنگام خرید کل فروشگاه را
اجارهمیکنند!

دیروز چندین خبر در مورد هک و حمله سایبری به سامانههای مختلف منتشر شد که البته بیشتر آنها از سوی مسئولین تکذیب گردید
آفتاب یزد -گروه شبکه :هک شدن یا حمله
ســایبری موضوع جدیدی نیست اما این
روزها این جمله «فالن ســایت یا سازمان
مورد حمله سایبری قرار گرفته است» آنقدر
به گوش میخورد که ماجرا را کمی عجیب،
پیچیده و نگران کننده ،کرده است .به تازگی
هکرها ،اطالعات ســدهای کشور ،سامانه
سهام عدالت و یک پایگاه اطالعرسانی را
مورد حمله قرار داده اند .در خصوص حمله
سایبری به سدهای کشور خبرگزاری صدا
و ســیما از قول یک منبع آگاه اعالم کرده
اســت« :در دو هفته گذشته سیستمهای
مربوط به جمعآوری و ارزیابی میزان ذخایر
ســدهای کشــور به طور کامل قطع شده
اســت .به نحوی که در این مدت هیچ گونه
دسترســی به میزان ذخایر سدهای کشور
وجود نداشته است .اگرچه مسئولین بخش
انفورماتیک شرکت مدیریت منابع آب خبر
حمله سایبری را تایید نمیکنند اما شرایط
به وجود آمده نشاندهنده قوت گرفتن حمله
سایبری اســت .حتی دسترسی کارکنان
شرکت نیز به فضای مجازی از جمله نرمافزار
واتس آپ که تا پیش از این کارکنان شرکت
برای انتقال اطالعات استفاده میکردند نیز از
بین رفته است».
> تکذیب جالب

این در حالی است که مدیرکل دفتر مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ضمن
تکذیب اخبار منتشر شــده در خصوص
حمالت ســایبری به سیســتم اطالعات
سدهای کشور گفت« :برخی محدودیتها
از ســوی وزارت نیرو برای افــراد خارج از
سیســتم به منظور دسترسی به اطالعات
اعمال شده است ».سید اعتضاد مقیمی در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه وزارت نیرو
به صورت خودخواسته محدودیتهایی را
برای عموم و دسترســی به اطالعات سدها

اهانت و او را تهدید کرده بودند در آخرین
فعالیت مغرضانه خود بهطور همزمان پایگاه
اطالعرســانی آیتاهلل علمالهدی و برخی
سایتهای داخلی را مورد حمله قرار دادند.
این حمله ســایبری به سایت اطالعرسانی
آیتاهلل علمالهدی با نمایش شــعارهایی از
سوی گروهک جنایتکار منافقین همراه بود
که با اقدام بهموقع تیم فنی رسانه امام جمعه
مشهد شعارهای نمایشدادهشده حذف شد
و تالش برای رفع مشکل و بازگرداندن سایت
به حالت عادی ادامه دارد».
> حمله سایبری به شرکت هواپیمایی ماهان

ایجاد کرده است و این موضوع هیچ ارتباطی
با موضوعات مطرح شده ندارد ،اظهار کرد:
«هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و از داخل
سیستم دسترســیها وجود دارد ».وی با
تاکید بر اینکه هیچ حمله سایبری رخ نداده
و اساس این صحبتها کذب است ،تصریح
کرد« :وزارت نیرو این محدودیتها را ایجاد
کرده و همه چیز تحت کنترل است و هیچ
مشکلی وجود ندارد ».شرکت مدیریت منابع
آب ایران هم طــی اطالعیهای اعالم کرده
که هیچ گونه حمله سایبری وجود نداشته
و همکاران ما در بخــش صنعت آب برای
ایمنسازی سامانههای اطالعات و آمار این
حوزه برخی دسترسیها را به این سایتها
محدود کردند .زیرا این سایتها در دسترس
هستند و این اقدام ،امری معمولی است.
> هک سامانه سهام عدالت

بعد از این اتفاق ،خبــری در خبرگزاریها
مبنی بر هک سامانه سهام عدالت منتشر
شد که این موضوع نیز با تکذیب روبه رو شد.
در این راستا مسئوالن شرکت سپردهگذاری

مرکزی به محض انتشار شایعه مبنی بر هک
شدن اطالعات سهامداران سهام عدالت ،در
شرکت ســپردهگذاری مرکزی حضور پیدا
کردند و با بررســی اطالعات مشخص شد
که سامانه هک نشده است .گروه هکری در
فضای مجازی یکسری اطالعات نادرست را
برای فروش نشر داده بودند که با بررسیهای
صورت گرفته مشــخص شــد اطالعات با
مشخصات سامانه مطابقت ندارد و سامانه
هک نشــده اســت .به گزارش تسنیم در
سامانه سهام عدالت مشخصات  ۴۵میلیون
سهامدار وجود دارد.
> حمله سایبری به پایگاه اطالعرسانی علمالهدی

اما ایــن پایان کار هکرها نبود چرا که طبق
خبر دیگری ،پایگاه اطالعرسانی نماینده ولی
فقیه در خراسان رضوی مورد حمله سایبری
قرار گرفته و از دسترس خارج شده است.
خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته است:
«عناصر سایبری منافقین که بارها در سایت
و صفحات اطالعرسانی نماینده ولی فقیه در
خراسان رضوی و امام جمعه مشهد به وی

نکته این جاســت که حمالت سایبری به
همین چند مورد ختم نمیشود ،چندی پیش
به تاریخ  ۳۰آبان ماه ،شــرکت هواپیمایی
ماهان هم مورد حمله سایبری قرار گرفته
بود .البته امیرحسین ذواالنواری ،مدیرکل
روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان در
این خصوص گفته بود« :حمله ســایبری به
شــرکت هواپیمایی ماهان دفع شده است.
این موضوع جدیدی نیســت و تقریبا برای
چندمین بار است که این حمله رخ میدهد
و هر بار شــرایط توسط شــرکت کنترل
شده اســت .این موضوع یک اتفاق عادی
تلقی میشود و تیم امنیت سایبری ماهان
هوشــمندانه و بهموقع وارد عمل شد و این
حمالت را خنثی کرد».
اما نمونه بارز حمله ســایبری که باعث شد
مردم به مشــکل بخورند ،حمله سایبری
به سامانه سوخت کشور بود .این حمله به
قدری جدی بود که مردم نمیتوانستند در
جایگاههای سوخت از بنزین استفاده کنند.
این مشکل نیز در مدت زمان کمی حل شد.
اما مسئله اینجاست که تعداد این حمالت
سایبری روبه ازدیاد است از همین رو انتظار
میرود که مســئوالن در این باره چارهای
بیندیشند.

یــک زوج آمریکایی برای جلوگیری از ابتال به
کرونا در هنگام خرید ،سوپرمارکت را به مدت
یک ســاعت اجاره میکنند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،یک مــرد آمریکایی گفت« :من و
همسرم ،ســوپرمارکت را برای یک ساعت در
هفته اجاره میکنیم تا بتوانیم با خیال راحت
مواد غذایی خود را خریداری کنیم ».لوکاس و
همســرش نه تنها به مسافرت ،رستوران یا به
مهمانی نمیروند ،بلکه از رفتن به سوپرمارکت
با خریداران دیگــر نیز خودداری میکنند .در
همین راســتا لوکاس گفت« :ما مثل بقیه به
خرید میرویم اما وضع مالی خوبی داریم و از
آن به نفع خود استفاده میکنیم .من در واقع
یک فروشــگاه مواد غذایی را برای یک ساعت
اجاره میکنم و در آن یک ســاعت کسی حق
ندارد به مغازه بیاید» .او همچنین گفت« :ما به
صاحب سوپرمارکت پول دادیم تا همه چیز را
به خوبی ضدعفونی کند و تنها افرادی باشیم
که در آنجا خرید میکننــد ،بنابراین مجبور
نیســتیم برای خریــد با افــراد دیگر یک جا
باشیم» .برای کسانی که نمیدانند اجاره یک
سوپرمارکت چقدر هزینه دارد ،او توضیح داد:
«در واقع اجاره دادن سوپرمارکت بعد از بسته
شدن آن در عصر ارزانتر خواهد بود ،اما این با
برنامه ما مطابقت ندارد .ما فقط به یک کارمند
اجــازه حضور میدهیم و او باید لباس محافظ
کامل و ماسک صورت بپوشد».

خوانندهای که رکورددار
تاریخ جایزه گرمی شد

دیالوگ

هیچوقت رمز موفقیت هاتو به کسی نگو چون
وقتی دیگران بفهمند دیگه ارزشــی براشون
نداری!
حیثیت  -کریستوفر نوالن

توضیحاتمترو
در مورد گزارش آفتاب یزد

در خصوص مطلب مندرج در روزنامه ،یکشنبه
مــورخ  ۱۴۰۰/۸/۳۰با عنــوان :چرا مترو برای
پرســنل خود کالس آموزشی برقرار نمیکند،
مترو توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده
که بدین شرح است:
با سالم ،احتراما ضمن عذرخواهی از مسافران
گرامی به خاطر مشکل پیش آمده ،باید گفت
که در این دوران تحریمها و کمبودها در کشور،
یکی از قطارها بــه دلیل نقص فنی در ورودی
ایستگاه تئاتر شهر در خط چهار متوقف میشود
و مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
و حومه و کارشناســان فنی مربوطه بالفاصله
خــود را به ایســتگاه موردنظر میرســانند تا
هرچه سریعتر مشکل را حل کنند و مسافران
محترم به سمت مقصد خود روانه شوند .مشکل
جدی اســت و میبایست قطار معیوب از خط
خارج شــود تا مسیر باز شده و دیگر قطارها به
سرویسدهی خود ادامه دهند و طبیعتا این کار
نیاز به زمان دارد و نیازمند صبر و شــکیبایی و
همراهی مسافران اســت و ...و اما در خصوص
متن منتشر شــده یکی از آقایان محترم فعال
رسانهای در اینســتاگرام باید گفت که ایشان
چند روز قبل در ایســتگاهی دیگر مشــغول
عکسبرداری و فیلمبرداری از تجهیزات ایستگاه
بوده و گفته است که خبرنگار است ،این درحالی
است که حاضر نبوده مجوز و مدارک الزم خود
را بــه ماموران و نیز پلیــس محترم حاضر در
ایستگاه ارائه کند.
مگر نه اینکه از بدو افتتاح اولین ایســتگاه مترو
تاکنون ،مسئوالن و پرسنل مربوطه به شکل کامل
با خبرنگاران ،گزارشگران ،فیلمسازان ،عکاسان و
هنرمندان عزیز و گرانقدر همکاری داشته و دارند
و ...آیا نباید به مامورانی که برای حفظ امنیت و
آرامش و آسایش مردم خدمترسانی میکنند،
احترام گذاشــت و با آنان همکاری نمود؟ الزم
به توضیح اســت که خدمترسانی به مسافران
محترم همواره در دستور کار شرکت بهرهبرداری
مترو قرار داشــته و ضمن برگــزاری دورههای
آموزشی به صورت مرتب و همیشگی ،تذکرات
الزم در خصوص تکریم ارباب رجوع به پرسنل
ایستگاهها داده میشود.

آفتاب یزد  -گروه شبکه :علی جدی ،عضو
کمیســیون صنایع و معادن مجلس چند روز
گذشــته در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه
توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در
مقابــل خودروی خارجی وارد کند ،اظهار کرده بود« :درحالحاضر
میلیاردها دالر صادرات داریم و قطعه ســازان داخلی به برندهای
خارجی و اروپایی صادرات انجام میدهند؛ حتی برخی از شرکتهای
بخش خصوصی در حوزه قطعهسازی و نیرو محرکه به کشور آلمان
و شرکتهایی همچون بنز و بیام و صادرات انجام میدهند ».عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که بنابراین
تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است ،گفت« :شاید خودرو نتوانیم
صادر کنیم اما در صادرات قطعه ،خدمات فنی مهندسی مربوط به
نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت ،حتی صادرات قطعات مربوط
به کشتیســازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل میشود .به طور
کلی بیشــتر صادرات مجموعه نیرو محرکه مــورد نظر این قانون
اســت ».همین گفته کافی بود تا کاربران شبکههای اجتماعی به
آن واکنش نشان دهند به خصوص آنکه هنوز نتوانستهایم خودرو
ایمن برای مردم بسازیم .به همین منظور سوالی که برای کاربران

پاسخ بیام و به ادعای عجیب نماینده مجلس ایران

از شما قطعه نخریدیم

پیش آمد ،این بود که دقیقا چه قطعاتی را قرار است به دو شرکت
بزرگ بیام و و بنز صادر کنند.

رئیس فیفا صعود ایران و حضور بانوان
در ورزشگاه را میبیند؟

وزیر ورزش از حضور جانی
اینفانتینــو رئیس فیفا در
ورزشــگاه آزادی بــرای
تماشــای بازی ایران خبر
داد .حمیدرضا ســجادی
اگرچــه به اشــتباه اولین
بازی پیــش روی ایران را
در مقابل امارات عنوان کــرد اما صحبتهای او
حامل خبری مهم بود :حضور جیانی اینفانتینو
در ورزشــگاه آزادی برای تماشای جشن صعود
تیم ملی ایران به جام جهانی .به گزارش ایسنا،
سجادی در این باره گفت :حدود یک ماه دیگر
اولین بازی که ما میزبان هستیم مقابل امارات
است .اگر سه امتیاز آن بازی را کسب کنیم خبر
صعود ما به جام جهانی مردم را خوشحال خواهد

> بــیام و جواب عضو کمیســیون صنایع و معادن

کرد .آقــای عزیزی خادم
به من گفتنــد که جانی
اینفانتینو رئیس فدراسیون
جهانی فوتبال (فیفا) قرار
اســت برای ایــن بازی به
ایران بیایند و از این بازی
دیدن کنند .با شنیدن آن
خبر یک موج امیدی در جامعه ایجاد میشود.
ایران روز  ۷بهمن در مقابل عراق و  ۱۲بهمن در
برابر امارات به میدان خواهد رفت و هر دو بازی
در ورزشگاه آزادی برگزار میشود .پیروزی در هر
کدام از این بازیها ایران را به جام جهانی هدایت
خواهد کرد .گفته میشودیکی از دالیل حضور
اینفانتینو در ایران بررسی مسئله ورود بانوان به
ورزشگاهها در کشورمان است.

مجلس را داد

به دنبال این ماجرا خبرنگار ســایت «اســب
بخار» جهت پیگیری این موضوع ،به صورت
واســطهای پیامــی را برای گروه بیام و ارســال کــرد و حاال،
 BMW Group Info Germanyپاســخ این پرســش که
«آیــا بیام و از قطعه ســازان ایرانی قطعه میخــرد؟» را داده
اســت .که پاســخ بام و به این سوال به شــرح زیر است« :از
اینکــه در تاریــخ ۲۲نوامبــر  ۲۰۲۱در ســاعت  ۰۷:۵۰دقیقه
بعد از ظهــر با ما تمــاس گرفته اید ،تشــکر میکنیم .پس از
اســتعالم شــما در خصوص واردات قطعه خــودرو از جمهوری
اســامی ایــران ،به اطالع میرســاند کــه هیچگونه لــوازم و
قطعات خودرو از جمهوری اســامی ایران وارد نشــده است .به
هــر حال تیم امنیتی ما همه چیــز را در این خصوص پیگیری
خواهد کرد».
بــا این جواب بــیام و ،تکلیف ادعای عجیــب علی جدی عضو
کمیسیون صنایع مشخص شد .نمایندهای که حاال سکوت کرده
و به نظر میرسد پاسخی برای ماجرای پیش آمده ندارد.

خرید در توییتر
امکانپذیرمیشود

قابلیتجدیدتوییترایناست
که خریــد در پخش زنده را
برایمخاطبانفراهممیکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،
در بخشهایــی از جهــان،
مانند آسیا ،فروش و تبلیغات
محصوالت از طریق پخش
زنده در واقع یک فعالیت بسیار محبوب است .اینجا
جایی است که فروشــنده با مشتریان تعامل دارد.
فروشندگان در مورد یک محصول صحبت میکنند،
آن را نشان میدهند و ســپس آن را میفروشند.
توییتر امیدوار است از محبوبیت چنین فعالیتهایی
ســود ببرد ،زیرا این شــرکت اعالم کرده است که
آنها در حــال آزمایش ویژگــی خرید در پخش
زنده هستند .این بدان معناست که به جای اینکه

فروشنده مجبور باشد از یک
پلتفرم جداگانه برای فروش
استفاده کند توییتر بنرهایی
در پخش زنده قرار میدهد
تا مشــتریانی کــه به یک
محصول عالقهمند هستند،
بتوانند روی آن کلیک کنند
و محصول مورد نظر خود را بخرند .به گفته توییتر
مردم به طــور طبیعی در طول رویدادهای مهم به
توییتر میآیند .پخش زنده در توییتر به کسبوکارها
این قدرت را میدهد تا با تأثیرگذارترین طرفداران
خود تعامل داشته باشند .این شرکت تست خرید
زنــده خود را با همکاری  Walmartدر  ۲۸نوامبر
 ۲۰۲۱در ساعت  ۷بعد از ظهر به وقت شرقی آغاز
خواهد کرد.

کشف خانهای از جنگ جهانی اول در دل کوهها

خانــه دور از دسترســی که از دوران جنگ جهانــی اول در ایتالیا
به جا مانده مقصد بسیاری از گردشگران و صخره نوردها شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،کوهنوردان ایتالیایی خانه متروکهای
را پیدا کردهاند که باالی کوهها و صخرههای غیر قابل دسترس بنا
شــده و مکان آن باالی مونت کریستالو است که در ارتفاع ۲۷۰۰
متری قرار دارد .گمان میرود که این خانه در ســال  ۱۹۱۵توسط
سربازان ایتالیایی و به عنوان پناهگاهی برای مخفی شدن ساخته
شده اســت .مونت کریستالو که در دولومیتهای ایتالیا در بخشی
از رشــته کوههای آلپ قرار دارد ،یک خط الراس طویل و تورفته با
چهار قله بلندتر از  ۳۰۰۰متر است .امروزه این رشته کوه بخشی از
«پارک طبیعی آمپتزو دولومیتها» را تشکیل میدهد ،اما در دوران
جنگ جهانی اول میدان جنگهای شــدید بین ایتالیا و اتریش-

مجارستان بود .طرفهای متخاصم توپخانههای سنگین خود را در
این منطقه نصب کردند ،تونلهایی را در زیر مواضع یکدیگر ساختند
و قلههای کوههــا را منفجر کردند تا بهمنها را به راه بیندازند که
منجر به کشته شدن هزاران نفر شد .ارتشها همچنین پناهگاههای
زیادی در این منطقه بنــا و درون کوه را به همین منظور حفاری
کردند .دولومیتها رشته کوهی عظیم در رشته کوههای آلپ ایتالیا
در شــمال شرقی ایتالیا هستند که در سراسر مناطق ترنتینو-آلتو
آدیگه ،ونتو و فریولی ونزیا جولیا کشــیده شده اند .دولومیتهای
ایتالیایی که در ســال  ۲۰۰۹به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت
شدند ،مساحتی بالغ بر  ۱۴۱هزار و  ۹۰۳هکتار را پوشش میدهند
و بدون شک یکی از چشــمگیرترین مقاصد کوهستانی در جهان
هســتند .بازدیدکننده مجــذوب صخرههای بینظیــر ،دیوارهای

عمودی ،قلههای صخرهای ،فالتهای کارســت ،درههای نمادین و
مراتع کوهستانی این منطقه میشــود که چشمانداز بینظیری را
به وجود میآورند.

«جی-زی» خواننده آمریکایی تعداد نامزدیها
خود در جوایز ساالنه موسیقی گرمی را به عدد
 ۸۳رساند .به گزارش ایسنا ،نامزدهای شصت
و چهارمین دوره جوایز موسیقی ساالنه گرمی
اعالم شــد و «جی-زی» خواننــده آمریکایی
با نامزدی در ســه شاخه ،شــمار نامزدیهای
خــود در این جوایز را به عدد  ۸۳رســاند و با
عبور از «کوئینســی جونز» (با  ۸۰نامزدی)،
بیشاز هر هنرمند دیگری در تاریخ نامزد این
جایزه معتبر در دنیای موســیقی شده است.
«جی-زی» تاکنون موفق به کسب  ۲۱جایزه
گرمی نیز شده است .با اعالم نامزدهای جوایز
گرمی« ،۲۰۲۲جان باتیست» با نامزدی در ۱۱
شاخه پیشتاز است و پس از او «جاستین بیبر»
و «دوجــا کت» هرکدام با نامزدی در هشــت
شــاخه و «بیلی ایلیش» و «الیویا رودریگو» با
نامزدی در هفت شاخه بیشترین تعداد نامزدی
را در مراســم امسال دارند« .سلنا گومز» برای
نخســتین بار توانست نامزد جایزه گرمی شود
و «هالزی»« ،مایلی سایرس» و «النا دل ری»
از چهرههای شــاخصی بودند که نتوانســتند
در هیچ شــاخهای به جمــع نامزدهای جایزه
گرمی ۲۰۲۲راه یابند .مراســم اعطای جوایز
شصت و چهارمین دوره جوایز گرمی ۳۱ژانویه
( ۱۱بهمن) برگزار میشود.

بزرگترینآکواریومخاورمیانه

آکواریوم ملی در یک بســتر  ۲.۴کیلومتری
ایجاد شــده است و مســاحت آن به ۹۰۰۰
متر مربع میرســد .در این آکواریوم غولآسا
 ۴۶۰۰۰جانــور از جملــه  ۲۰۰کوســه و
پرتوماهــی قرار داده شــده اســت .جانوران
مختلفی از خلیج فارس ،دریای سرخ ،آمازون،
دریای مدیترانه ،اقیانوس آرام و حتی نواحی
قطبی گرد آورده شــده اســت .گاو کوســه
( )bull sharkیکــی از خطرناکتریــن
گونههای دریایی است که استفاده از آنها در
آکواریومها اتفاق بسیار نادری است ،اما اکنون
آکواریوم TNAعالوه بر انجام این کار امکان
شنا کردن انســانها در یک بستر مشترک و
حتی غذا دادن به آن و سایر کوسهها را میسر
کرده است / .فرارو

