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حافظ

زنهار تا توانی اهل نظر میازار
دنیا وفا ندارد  ای نور هر دو ديده

گرینویچ

 بمب جنگی در تور ماهیگیری

ماهيگيران چيزهای عجيبی از دریا بيرون می کشند 
اما باید خيلی بدشانس باشند که یک بمب از جنگ 
جهانی دوم را از آب بيرون بکشند. چند ماهيگير در 
رود آیلند در آمریکا همين قدر بدشــانس بوده و در 
فاصله 10کيلومتری ساحل، یک بمب قدیمی را بيرون 
کشيده اند. آنها به محض دیدن این جسم فلزی بزرگ، 
متوجه شدند که چيز خطرناکی به تورشان خورده و 
سریعا با گارد ساحلی تماس گرفتند. آنها هم موضوع 
را به نيروی دریایی اطالع دادند و مهندسان نيروی 
دریایی هم در همان بررسی های اوليه متوجه شدند 
با یک بمب قدیمی طرف هستند و خيلی زود آن را 
خنثی کردند. این بمب، 121کيلوگرم ماده منفجره 
تی ان تی داشــت و درصورت انفجار، می توانســت 
پيامدهای ویرانگری داشــته باشــد. نيروی دریایی 
گفته منطقه ای که ماهيگيران در آن کار می کردند، 
در جنگ جهانی دوم محل یک نبرد معروف و بزرگ 
بوده است. این نخستين بار نيست که مواد منفجره و 
بمب های مربوط به این دوران در این منطقه توسط 

ماهيگيران پيدا می شود.

 زیر پوسته های الیه الیه موميایی و پيش از رسيدن به پوست، یقه ای پيش بند 
مانند، حصير بافــت و طالیی با طرحی زیگزاگی به چشــم می خورد . این 
پيش بند تمام قسمت باالی سينه تا گردن را می پوشاند. این جمالتی است 
از هاوارد کارتر، باستان شناسی که برای نخستين بار مقبره توت عنخ آمون را 
بازگشایی کرد. 3 سال زمان برد تا هاوارد کارتر، مقبره توت عنخ آمون را در 
دره پادشاهان مصر کشف کند. او موميایی فرعون را از تابوتش بيرون آورد و 
الیه ای از باندهای کتانی را باز کرد. زیر باندها، گردنبندی باشکوه را روی سينه 
پادشاه جوان، دید. این یقه بيش از 3 هزار سال قبل روی سينه و گردن پادشاه 

سال بعد قرار گرفته بود. عکس های گرفته شده که تقریباً یک 
گرفته شده نشان می دهد که یقه هنوز در جای خود 
باقی مانده و موميایی به تابوت بازگردانده شده بود. اما 
در سال 1968 عکسبرداری با اشعه ایکس نشان داد 
که هيچ گردنبندی وجود ندارد و موميایی به شدت 

آسيب دیده است.

در 7 سال گذشته، مارک گابولد، مصر شــناس برجسته از دانشگاه پل والری 
مونپليه تالشی بی وقفه کرد تا این گردنبند را بيابد. باید مشخص می شد که آیا 
کارتر خودش دست به کار شده تا آن را پنهان کند یا خير.کارتر در سال 1939 
درگذشت و خواهرزاده اش فيليس واکر، مسئول اموال او بود. فهرستی از آثار 
باستانی یافت شده در مجموعه او تهيه و ارزشگذاری شد. 20 شی یافت شده در 
مجموعه کارتر متعلق به توت عنخ آمون بود. در سال 1946، واکر برخی از این 
مصنوعات را به پادشاه مصر فاروق هدیه داد و او نيز به نوبه خود آنها را به موزه 
قاهره تقدیم کرد. در سال 2015، گابولد گردنبند طالیی را رویت کرد که از 
یک مجموعه خصوصی برای حراج کریستی به لندن آمده بود. گابولد می گوید: 
وقتی برای نخستين بار تصویر گردنبند را چند هفته قبل از حراج دیدم، شکلش 
برایم آشنا بود. پس از یک سال تحقيق، او به این نتيجه رسيد که این قطعات 
از مهره های طالیی گردنبند توت عنخ آمون که کارتر 
در سال 1925 روی موميایی فرعون دیده بود، ساخته 
شده اســت. گابولد می گوید آنچه دیدم گردنبندی 
فانتزی بود که از قطعات جواهرات اصلی ساخته شده 

بود تا چيزی کامالً غيراصيل و غيرمرتبط باشد.

تولدیکنابغه،درروزحملهمریخیها

کوفته قلقلی خانوادگی 

یک مادر در آمریکا، راه عجيبی برای نشان دادن عشق خود به 
فرزندش پيدا کرده که حسابی سر و صدا کرده است. او، برای ابراز 
محبت به پسر 17 ساله اش، یک کوفته قلقلی بزرگ درست کرده 
که در واقع بازســازی تصویر صورت پسرش است. خانم مليسا 
سوریانو در این غذای ابتکاری، موهای پسرش را با پنير درست 
کرده و از زیتون سبز به جای چشم های او استفاده کرده. از فلفل 
قرمز هم برای ساختن لب و ابرو و از پياز هم برای ساختن دندان ها 
استفاده شده است. او به رســانه های آمریکایی گفته وقتی یک 
کسب وکار جدید راه انداخته، پسرش حسابی هوای او را داشته و 
در کارهای خانه به او کمک می کرده و این غذا را به عنوان تشکر از 
او پخته است. این پسر 17ساله همچنين از برادر کوچکترش که، 
نيازهای ویژه دارد مراقبت کرده تا مادرش وقت بيشتری برای 

رسيدن به کار جدیدش داشته باشد.

طوالنی ترين قطار مسافری جهان

 سوئيس در دنيا، به شکالت و ســاعت هایش معروف است اما 
این کشور، به قطارهایی که از مناظر بدیع می گذرند می نازد و 
مسيرهای ریلی در این کشور، حسابی محبوب هستند. یکی از 
زیباترین مسيرهای ریلی در این کشور که از کوه آلپ می گذرد، 
مشتاقان زیادی دارد و حاال یک شرکت مسافربری، دست به 
ابتکار عجيبی در همين مسير زده است. این شرکت، قطاری 
بسيار طوالنی به طول 1.9کيلومتر را که 100واگن داشته از 
این مســير عبور داده و از منطقه پدرا به منطقه برگوئن برده 
است. این مسير، شهرتی جهانی دارد و در سال 2008 از سوی 
یونسکو به عنوان ميراث جهانی هم ثبت شــده است. در این 
مســير 11تونل که برخی از آنها در دل کوه پيچ می خورند و 
48پل وجود دارد که یکی از آنها، پل خميده معروف الندواسر 
است. مسير حرکت این قطار، 25کيلومتر بوده است. سفر این 
قطار در این مسير، یک ســاعت طول کشيده و در تمام مسير، 
مشتاقان صف بسته بودند تا عبور آن را ببينند و از آن عکاسی 
کنند. مدیر این شــرکت ریلی گفته است که هدف از این کار، 
عالوه بر معرفی دســتاوردهای مهندســی کشــور سوئيس، 
بزرگداشــت صد و هفتادمين سالگرد تاســيس راه آهن این 

کشور بوده است.

تقويم / سالمرگعدد خبر

 سلمان مازنی

با آن موهای فرفری و ريشی که دوست نداشت 
کوتاهش کند، به لنز خیره می شــد. خوش اش 
نمی آمد فیگور يا چیزی شبیه آن بگیرد. دوست 
داشت همینطور آرام بنشیند و صاف زل بزند توی 
لنز دوربین تا صدای چیلیک شــاتر تمام شود.
سلمان هراتی، اهل تنکابن بود و بزرگ شده در 
طبیعت بکر آنجا. شايد به خاطر همین بود که از 
همان اول شعر و شــاعری تخلصش را گذاشت 
»آذرباد«؛ به معنی رهايی و بلندپروازی و درست 
به علت همین رهايی و بلندپروازی اش بود که به 
جای اينکه بیشتر حرف بزند، شعر می گفت. خوب 
شعر گفتن را هم بلد بود چون هم استعدادش را 
داشت و هم نگاه متفاوت به کلمات را و همه اينها 

چاره ای جز شعر گفتن برايش باقی نمی گذاشت.
دغدغه اصلی سلمان هراتی دين، میهن پرستی و 
ظلم ستیزی بود؛ دغدغه ای که سلمان بدون هیچ 
واسطه ای و کامال رو دررو آن را با مخاطبش مطرح 
می کرد. او تا قبل از مرگش فقط يک مجموعه شعر 
به نام »از آسمان سبز« چاپ کرد و بعد از مرگش 
بود که مجموعه های »از اين ستاره تا آن ستاره«، 
»دری به خانه خورشید« و مجموعه های ديگر 
از او چاپ شد. ســلمان درباره مرگ هم سروده 
است. مثل اين يکی که درباره مرگ بی رحمانه و 
ساکت يک آدم معمولی جامعه نوشته: »من هم 
می میرم / اما در خیابانی شلوغ / در برابر بی تفاوتی 
چشم های تماشا / زير چرخ های بی رحم ماشین / 
ماشین يک پزشک عصبانی / وقتی از بیمارستان 
برمی گردد / پس، 2روز بعد / در ستون تسلیت 
روزنامه / زير يک عکس 6 در4 خواهند نوشت /  ای 
آنکه رفته ای...« بخش غمگین ماجرا آنجاست که 
خودش هم در تصادفی ناگهانی شبیه همان که در 

شعرش گفته بود،  درگذشت.
 * * *

دلم گرفته از اين روزها دلم تنگ است
میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است

مرا گشايش چندين دريچه کافی نیست
هزار عرصه برای پريدنم تنگ است

اسیر خاکم و پرواز سرنوشتم بود
فرو پريدن و در خاك بودنم ننگ است

اورســون ولز، یکی از برجســته ترین سينماگران 
دنياســت. اوفراتر از یک کارگــردان مولف و ماهر و 
صاحب اندیشه و اثرگذار، به عنوان یک نابغه شناخته 
می شود. نخســتين بار که مردم با این اعجوبه آشنا 
شدند، چنان ترســيده بودند که نزدیک بود قالب 
تهی کنند و چيزی را تجربه کردند که هيچ نســلی 
قبل و بعد از آنها تجربه نکرده است. اورسون ولز در 
چنين روزی، به عنوان فردی که حمله مریخی ها را 
به زمين به آمریکایی ها قبوالند، به دنيا معرفی شد. 
در انتهای اکتبر، رادیو برنامه های معمول خود را قطع 
کرد تا از حمله مریخی ها بــه زمين خبر بدهد. این 
خبر، چنان جدی بود و چنان واقعی که هزاران نفر از 
ترس جان خود به خيابان ها ریختند و از خانه هایشان 
فرار کردند. پليس با هزاران تماس مواجه شد که از 
حمله مریخی ها خبر می داد. در واقع، یک بحران ملی 
آمریکا را دربرگرفت. اما همه اینها یک نمایشــنامه 
رادیویی بود که از کتابی به نام »جنگ دنياها« نوشته 
اچ جی ولز اقتباس شده بود. این کتاب، درباره فرود 
سفينه های مریخی روی زمين و قتل و غارت و ویرانی 
مردم بود که در سال1897 نوشته شده بود. 42سال 
بعد، ولز نمایشنامه ای رادیویی بر همين اساس نوشت 
و با اجرای ماهرانه آن، مــردم را واقعا به خاطر حمله 

مریخی ها تا حد مرگ ترســاند.ابتدا موسيقی رادیو 
قطع شد و مجری، از انفجار عظيم در مریخ خبر داد. 
بعد دوباره برنامه های عادی پخش شد تا اینکه کمی 
بعدتر، گوینده رادیو اعالم کرد یک شیء  نورانی عجيب، 
که احتماال شهاب سنگ است، در یک مزرعه افتاده 
است. کمی بعد، گزارش زنده خبرنگار رادیو از مزرعه 
پخش شــد: »خانم ها و آقایان، این وحشتناک ترین 
چيزی اســت که در عمرم دیده ام. یک نفر... یا شاید 
یک چيز... از این ســيلندر عظيم بيرون می آید.. آیا 
این شکاف های نورانی چشم او هستند؟ به نظر می آید 
که او صــورت دارد.... خدای من، یک چيزی مثل مار 
از تاریکی بيرون می خزد. یکی دیگــر بيرون آمد... و 
یکی دیگر.... و یکی دیگر.... به سختی می توانم به آنها 

نگاه کنم از بس که ترســناک هستند.«این توصيف 
وحشتناک، شنونده ها را تا ســرحد مرگ ترساند و 
به آنها قبوالند که زمين مورد حمله مریخی ها قرار 
گرفته. این گوینده، اورسون ولز 23ساله بود که البته 
بعدا به یکی از معروف ترین نویسندگان، بازیگران و 
کارگردانان دنيا تبدیل شد. فيلم»همشهری کين« 
او، درنظرسنجی های مختلف به عنوان بهترین فيلم 
تاریخ سينما انتخاب شده اســت. با این حال، او در 
آن روز، نابغه ای بود که توانسته بود حمله مریخی ها 
را به مردم بقبوالند. بعد از این نمایشــنامه تاریخی، 
رسانه ها توجه زیادی به او کردند و دنيا برای نخستين 
بار به صورت گسترده نام او را شــنيد. فردای اجرا، 
عکس و گزارش کار عجيــب  او روی جلد روزنامه ها 
رفته بود و ولز به شهرتی جهانی رسيده بود. مسئله 
این بود که بسياری، اعالميه اوليه رادیو را که گفته 
بود تمام اینها نمایشنامه است را نشنيده بودند چون 
بعد از آن، برنامه های عادی رادیو برقرار بود و آهنگ 
پخش می شد و نمایشنامه با کمی تأخير و با وقفه های 

زیادی شروع شد.
این نمایشــنامه، یکی از متفاوت تریــن برنامه هایی 
است که در تاریخ رادیو اجرا شــده و همچنان از آن 

یاد می شود.

بيشتر لذت سفر از برنامه ریزی ناشی می شود، از پيش بينی چيزی که 
فرد تازه از راه رسيده ممکن است انتخاب کند، از چيزی که می شود 
دید و تجربه کرد و پيشاپيش دوست داشت. متأسفانه، لذت بررسی درونی گاهی مواقع واقعيت 
مکان ها را تحت الشعاع قرار می دهد: تابلوی نقاشی کوچک تر از آنچه تصور می کردم بود، آب 
دریا سردتر از آن چيزی بود که به من گفته بودند، مسافرخانه و نوشيدنی و غذای کنار خيابان 
خيلی گران تر از آن چيزی بود که در کتاب نوشته شده بود، مردم آن قدر که همه فکر می کنند 

مهربان نبودند و مناظری که در کامپيوتر دیده بودم بسيار بهتر از آنچه دیدم، بودند.

وقتی که رخ تنها می شــه و دیگه هيچ مهره ای نيســت که کمکش 
کنه، وقتی همه اميدش برای پيروزی رو از دست داده و خسته شده، 
خودش رو نابود می کنه تا بازی مساوی بشه. تو شطرنج به این وضعيت ميگن رخ فداکار، یک اسم 

دیگه ای هم داره که من اون اسم رو بيشتر دوست دارم؛ رخ دیوانه... .

رضا پاکروان

ابوالحسن داوودی

از کاپ تا کیپ
بوک  مارک

دیالوگ

رخ ديوانه

 در روزگاری کــه روزبه روز در 
دنیا، حساسیت در زمینه حفظ 
اطالعات شــخصی در حال 
افزايش است اين روند در ايران کامال برعکس 
است.در ســوپرمارکت به صندوق می روم برای 
پرداخت مبلغ خريدهايم. مشــتريان ديگر، 
پشت سر من با فاصله خیلی کم صف بسته اند. 

صندوقدار با صدای بلند می پرسد: 
- شماره موبايل؟- نام خانوادگی؟ - رمز کارت؟ 

همه اين اطالعات شخصی را بلند می پرسد و من 
هم بايد بلند جواب بدهــم و همه افرادی که در 
اطراف من ايستاده اند می شنوند و می توانند آن را 

يادداشت يا حفظ کنند.
به مطب دکتر می روم. در اتاق پذيرش مطب، 15 
نفر منتظر نوبت شان نشسته اند. در آن گوشه خانم 
منشی پشت میزش است. می گويم وقت داشتم. با 

صدای بلند می پرسد: 
- نام- نام خانوادگی - کد ملی - شماره موبايل 

- آدرس منزل - سن 
برايم عجیب بود. درخواست کردم که کاغذ را 
بدهد که من اينها را مکتوب برايش بنويســم. 
مخالفت کرد. بايد بلند می گفتم و او می نوشت و 
ديگر حضار هم می شنیدند. هر کسی می توانست 
جزئیات اطالعات شــخصی من را برای خودش 
يادداشــت کند.در راديولوژی 30 نفر در سالن 
نشسته اند برای نوبت شان يا جواب عکسبرداری 
و خانم منشی کنار در ورودی پشت میزش. با ورود 

بیمار بعدی با صدای بلند از او می پرسد: 
- کمرتان درد می کند؟ 

- دست و پايتان هم بی حس می شود؟ 
- تصادف کرده ايد؟ 

هر کس وارد می شود خانم منشی تمام سؤاالت 
خصوصی درباره موضوع عکسبرداری را از بیمار 
می پرسد و بیمار بايد بلند جواب بدهد به طوری 

که همه 30 نفر حاضر هم جواب ها را می شنوند.
اين اطالعات شخصی خیلی محرمانه اند و افشای 
آنها خیلی خطرناك اســت. يکی از رايج ترين و 
رو به رشــدترين روش های هک کردن و اخاذی 
 کردن، هک بدون کد يا مهندســی اجتماعی يا

 Social Hacking نام دارد که دقیقا با استفاده از 
همین اطالعات شخصی انجام می شود و نیاز به هیچ 
دانش کامپیوتری يا برنامه نويسی ندارد. مجرمان 
با استفاده از اطالعات شخصی شما می توانند از 
اپراتورهای ديگر اطالعات شخصی شما يا حتی 
ريست کردن رمزهای عبورتان را درخواست کنند.

در هر رستورانی خیلی جدی می پرسند که شماره 
موبايل و نام تان را بدهید. رمز کارت را هم که بلند 
می پرسند و بايد بگويی. خوب اگر کسی بخواهد 
نام و نام خانوادگی و شماره موبايل و رمز کارت افراد 
زيادی را در ايــران بداند از همه جای دنیا کارش 
ساده تر است. کافی است به رستوران ها و مطب ها 
برود و وقتی افراد در کنار صندوقدار يا منشی در 
حال گفتن اطالعات شخصی شان هستند آنها 
را يادداشت کند. يا حفظ و يا ضبط کند.يکی از 
اصول قانون GDPR در اروپا اين است که فقط 
درصورتی يک شرکت يا يک بیزينس می تواند 
اطالعات شــخصی افراد را بگیرد که انجام آن 
خدمت بدون آن امکان پذير نباشد. آيا غذاخوردن 
در يک رستوران بدون دادن نام و شماره موبايل 
امکان پذير نیست؟ آيا برای اينکه من بتوانم در 
يک رستوران غذا بخورم بايد حتما همه کارمندان 

رستوران نام و شماره موبايل من را بدانند؟ 
-يکی ديگر از قوانین GDPR می گويد که اگر 
هم الزم است برای انجام خدماتی، يک اطالعات 
شخصی ای از مشتری دريافت شود، بايد قبلش 
به او توضیح داده شود که چرا ما به اين اطالعات 
نیاز داريم و چطور و تا چه مدت اطالعات شــما را 

نگهداری می کنیم.
-اگر يک رستوران برای باشگاه مشتريانش به 
شماره موبايل مشــتری نیاز دارد ابتدا بايد از او 
بپرسد که آيا مايلید به باشگاه مشتريان ما وارد 
شويد؟ حاال اگر جوابش مثبت بود می تواند از او 
درخواست نام و شماره موبايل بکند. و گرفتن نام و 
شماره موبايل هم بايد به طوری باشد که اطرافیان 
و افراد ديگر از آن مطلع نشوند. حتی همه کارکنان 
رستوران و شرکت ها هم نبايد به اطالعات شخصی 

مشتريان دسترسی داشته باشند.
-وقتی در رستوران ها از من درخواست نام و شماره 
موبايل می کردند به آنها می گفتم که مايل نیستم 
نام و شماره موبايلم را بگويم. به نظر عجیب می آمد 
برايشان. عجیب تر آنکه وقتی در يک رستوران 
باکالس که با تبلت می آمد سفارش می گرفت، بعد 
از ثبت سفارشم گفت يک شماره موبايل بدهید. 
گفتم مايل نیستم شماره موبايل بدهم بعد گفت 
بدون شماره موبايل نمی توانم سفارش شما را ثبت 

کنم. گفتم يک شماره رندم بنويس.
-توصیه من به همه مخاطبین اين است که هرجا 
می رويد اطالعات شخصی تان را ندهید تا بعدا برايتان 
مشکل ساز نشود. به نويسندگان و گويندگان که 
در شبکه های اجتماعی يا رسانه ها مخاطب دارند 
پیشنهاد می کنم که در اين باره با مخاطبین خود 
صحبت کنند و سطح اطالعات آنها را باال ببرند. تا 
اينکه مسئولین هم بیدار شوند و قوانین الزم را در 
اين زمینه تصويب کنند.گرفتن اطالعات شخصی 
بی ربط به بیزينس بايد ممنوع و بسیار محدود شود. 
شیوه گرفتن اطالعات بايد اصالح شود. رمز کارت 
بايد فقط توسط شخص وارد شود نه اينکه بلند گفته 
شــود. فاصله افراد در صف های پشت صندوق ها 
بايد رعايت شود تا نتوانند رمز مشتری را ببیند و 
اطالعات شخصی افراد در داخل خود شرکت ها و بین 

کارمندان شرکت ها هم بايد محدود شود.

هک بدون کد!

یادداشت 
وارده

کارهایی هســت که صحبت کردن 
درباره اش، از انجام دادنش آسان تر 
است. مثل همين که می گویيم »من 
از شــنبه صبــح ورزش می کنم« و 
بعد از شنبه ظهر که از خواب بيدار 
می شویم، یادمان رفته که قرار بوده 
از آن روز ورزش کنيــم. حکایــت 
پس انداز کردن هم همين اســت. 
به خودمان قول می دهيم که بخشی 
از درآمد و پولمــان را کنار بگذاریم 
برای روز مبــادا. اما هنوز به آخر ماه 
نرسيده کل پولمان خرج شده و تازه 
آن موقع یادمان می افتد که قرار بود 

کمی پس انداز داشته باشيم.
حاال اصال چــرا بحث پس انــداز را 
پيش کشيدیم؛ دليلش این است که 
امروز روز جهانی پس انداز است. روز 
جهانی پس انداز یا روز صرفه جویی 
برای اطالع رســانی این موضوع به 
مردم سراســر جهان ایجاد شد که 
پس انداز کردن پــول در بانک بهتر 
از نگه داشتن پول زیر بالش هایشان 
 اســت. امــا واقعيت این اســت که

پس انداز فقط نقدی نيســت؛ بلکه 
هر نوع صرفه جویی در هزینه ها هم 
می تواند پس انداز باشــد و چه بسا 
این نوع پس انــداز بتواند گره های 
بيشــتری از زندگــی ما بــاز کند. 
مهم این اســت که بــرای پس انداز 
یــا صرفه جویــی در هزینه ها یک 
برنامه ریزی درســت انجــام دهيم. 
هرچه بيشــتر به این باور برسيد که 
برای پس انداز باید دست بجنبانيد 
و این کار را انجــام دهيد، همانقدر 
احســاس اعتماد به نفس بيشتری 
 در خــود خواهيــد داشــت. چون 
پس انداز کردن مصداق این اســت 
که شما مانند یک رئيس می توانيد 
زندگی تــان را اداره کنيــد و از هر 
بحران یا شرایط بدی سر بلند بيرون 
بيایيد. اغلب مــا ترجيح می دهيم 
به آن زمان فکر نکنيم، اما هنگامی 

که در یک بحران مالی شــدید قرار 
گرفته ایم، فقــط و فقط پس اندازی 
که تا آن روز انجام داده ایم، می تواند 
به ما کمک کنــد. حوادثی مانند از 
دســت دادن شــغل، آتش سوزی 
خانه، تصادف با ماشــين شخصی، 
بيماری های سخت یا دزدیده شدن 
اموالمان ممکن اســت برای همه ما 
روی دهد؛ این اتفاقات اجتناب ناپذیر 
و غيرقابــل پيش بينــی هســتند. 
بنابراین داشتن مقدار قابل توجهی 
پس انداز در زندگی تــان می تواند 
در بحران هــا و دســت اندازهای 
زندگی راه گشا باشــد. ضمن اینکه 
اگر مقدار مناسبی پس انداز داشته 
باشــيد، می توانيــد راحت تر هم به 
خواسته هایتان برســيد و بخشی از 
آنها را انجام دهيد. خانه موردنظرتان 
را بخرید یا شغل خود را تغيير دهيد 
یا باالخره بتوانيد به جایی که برای 
مدت طوالنــی در انتظارش بودید، 
ســفر کنيد. در این مــوارد پول و 
پس انداز حالل تمام مشــکالتتان 

خواهد بود.

زندگی پدیا

قطره قطره جمع کن...
جهان نما

ترس در خدمت اقتصاد
امروز، در بسیاری از کشورهای دنیا، جشن هالووين برگزار می شود. سنت اين جشن اين 
است که مردم لباس های ترسناك بپوشند و گريم های وحشتناك بکنند و فستیوال های 
بزرگی هم برگزار می شود. امسال، اين مراســم يک بعد مهم اقتصادی هم دارد؛ دنیا 
هنوز از شرايط بد اقتصادی بعد از کرونا رنج می برد و برگزاری اين مراسم می تواند به 
بازار خرده فروشی در کشورهايی که آن را جشن می گیرند، تکانی بدهد. برای نمونه 
در آمريکا، انتظار می رود مراسم امســال گردش مالی 430میلیون دالری در بخش 
خرده فروشی داشته باشد. البته اين تمام جنبه های اقتصادی هالووين امسال نیست؛ 
به خاطر افزايش تورم در بسیاری از کشورها، به خصوص آمريکا به صورت میانگین، 

برگزاری مراسم هالووين به نسبت،  خرج بیشتری روی دست خانواده ها می گذارد.

بحران مصری یقه طالیی


