
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

جالب توجه ترین معابر جهان
یک خیابان شگفتی و دیدنی

خیابان ها مســیرهای ارتباطی هستند که از محله ای 
به محله ای تا کشوری به کشــوری و حتی قاره ای به 
قاره ای را با یکدیگر مرتبط می کنند. خیابان ها می توانند 
خاطره ساز و حتی تاریخ ساز شوند کما این که در کشور 
خودمان نیز موارد مشــابه اش را زیاد داریم، از خیابان 
ولیعصر در تهران تا خیابان سپه در قزوین و چهارباغ در 
اصفهان. در ادامه تعدادی از خیابان های جالب توجه در 

مقیاس جهانی را به شما معرفی می کنیم. 
اگر بخواهید از دره  هازلی به کانتون وله بروید، 1 تند و تیزترین |  گریمزل | سوییس 

باید از گذرگاه گریمزل در کوه های آلپ عبور کنید. این 
گذرگاه پیچ های تند و تیز زیــادی دارد و به این معنی 
است که هنگام عبور از گذرگاه، شــانس زیادی برای 
لذت بردن از مناظر شــگفت انگیز دوطرف آن، ندارید. 
البته ایرانی هایی که گــذر از جاده زیبای چالوس را در 
سیاهه تجربیات خود دارند، احتماال در گذرگاه گریمزل 

آنقدرها به زحمت نمی افتند! 
خسته کننده ترین |  ایر |  استرالیا  بزرگراه ایر در استرالیا به طول بیش از 2 هزار 2

کیلومتر، از میان دشت خشک و خالی نوالربور، مابین 
غرب و جنوب این کشور می گذرد. جاده ای یکنواخت 
بدون هیچ پیچ و سرباالیی و سرپایینی جالب توجهی! 

لقب خسته کننده ترین جاده کامال برازنده اش است. 
این خیابان در شــهر رویتلینگن و در  ســال 3 باریک ترین |  اشپرویرهوف |  آلمان 

۱۷2۷ ساخته شده و پهنای آن در باریک ترین قسمت 
حدود ۳۰سانتیمتر اســت. ظاهرا این خیابان سال ها 
پیش از اختراع خودرو ساخته شده و فقط عبورومرور 

عابران پیاده را درآن، در نظر گرفته اند. 
این جاده را باید گران ترین جاده عوارضی در 4 گران ترین |  ۱۷ مایل درایو |  کالیفرنیا 

جهان به شــمار آورد. هر خودرو برای واردشدن به آن، 
موظف به پرداخت 9دالر و 25ســنت است، در واقع 
بیشتر از 5۰سنت برای هر یک ونیم کیلومتر! این جاده، 
شهر پاسیفیک گروو و پبل بیچ را به هم متصل می کند 

و موتورسیکلت ها اجازه تردد در آن را ندارند.
این خیابــان به قدری مشــهور اســت که 5 پرپیچ    ترین |  لمبارد| سانفرانسیسکو

احتماال آن را در تلویزیــون دیده اید. از خیابان لمبارد 
که پرپیچ وخم ترین جاده جهان است، دفعات بسیاری 
به عنوان لوکیشن در برنامه های تلویزیونی و فیلم های 
سینمایی استفاده شده اســت. خمیدگی این جاده 
به شکل زیگزاگ است و یکی از جاذبه های توریستی 
سانفرانسیسکو محسوب می شود. خیابان لمبارد دارای 
شیب 2۷ درجه بوده و حداکثر ســرعت مجاز در آن 

8کیلومتر بر ساعت است.
بزرگراه پان آمریکن با ۳۰ هزار کیلومتر طول، 6 طوالنی ترین|  پان آمریکن |  نیمکره غربی 
طوالنی ترین جاده در جهان اســت که از آالسکا آغاز 
شده و تا کشور شیلی امتداد پیدا می کند. مسیر بزرگراه 
پان  آمریکن مملو از اقلیم های گوناگون جغرافیایی و 
گونه های مختلف زیستی است. از جنگل های متراکم 
گرفته تا بیابان های خشک، به گونه ای که عبور از بعضی 

از آنها تنها در فصول خشک ممکن است.
عریض ترین |  نهم جوالی |  آرژانتین  این خیابان که در بوئنــوس آیرس پایتخت 7

آرژانتین واقع اســت، ۱۴۴متر پهنا دارد. جالب است 
بدانید عبور از عرض این خیابان کار راحتی نیســت و 
افراد داوطلبی هستند که به شما در عبور امن از خیابان 
کمک می کنند. آنها پیراهن های روشــن به تن دارند 
و اگر گذرتان به بوئنوس آیرس افتــاد، خیلی راحت 

می توانید پیدایشان کنید.
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افقی
۱- یاران دوازده گانه حضرت عیسی)ع(- در تداول 
عامه خجل و شرمسار کردن از بسیاری احسان و 

نیکی
2-کشور نایروبی- اسب چاپار- ناپسند داشتن

۳- ذره باردار-کشتزار- جامه صاف کن
۴- فلز سرخ- سرپرست- کمد کشویی- از ادات 

جمع
5-شکم بند- خط کش مهندسی- تخم گیاه- هر 

برش هندوانه
۶- رشــته کوه اروپا- گلوله از جنس خمیر- هر 

پدیده نوبتی
۷- تردید- پــودر قند- نوعی آچــار پرکاربرد- 

مشاهده ستارگان در آسمان
8-هر قالب طال- شستن دســت و صورت قبل 

نماز- آدمی
9- همگی- برآمدگی در بدن بر اثر ضربه- برنج 

پخته- قاعده
۱۰- از مصالح ساختمانی- بخشش- فشار

۱۱- ســازگاری- ســاک مدرســه- موجــود 
فراطبیعی- پهلوان

۱2- چاشنی غذا- راهرو و داالن- پاداش- خاک 
ریز

۱۳- سبب- برگه خالف رانندگی- یکای توان
۱۴- نام قدیم مغوالن- جو- تیغ دسته دار بسیار تیز

۱5- اختالل در امواج رادیویی- از ســبزی های 
خوراکی به رنگ بنفش و بویی معطر

عمودی
۱- پزشک قدیمی-حشره مزاحم خانگی

2- ســیاره ناهید- اثر چربی- گیاهــی با کاربرد 
فراوان در آشپزی -خمیدگی

.۳- ضمیر اشــاره نزدیک- صحبت خودمانی- 
تازیانه- ننگ و عیب

۴-راه ناتمام- تاکســی پرظرفیت- بوی خوش- 
مثلث مانندی در مصب رود

5- صابــون خیاطی- ابزار صنعتــی کوبیدنی- 
بی نظیر

۶- نماینده فروش- یار موکل- شهری زیارتی
۷- آتش- پول ژاپن - سمت و طرف- پیک و قاصد
8- مرتب شده- دستگاه گوارش در بدن- جامه جنگی
9- گریز و فرار- افشای راز- شکستن سر- شهر نیما

۱۰- قورباغه- بانگ نماز- شستن و بستن زخم
۱۱- تخمین- قایق- چله کمان

۱2- موکتبر- پایتخت لهســتان- حرف انتخاب- 
همه و تمام

۱۳- غزال- کوتاهی کننده- گذرگاه رود- افسوس
۱۴- لخت- قطعه ای در کامپیوتــر- اجاق برقی- 

فضاپیما
۱5- به از هیچی است- شکل فشرده شده مواد 
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عجیب اما واقعی

 مطالعــات جدید نشــان می دهد در 
کشــورهای گرمســیری نرخ تولد 
دختران از پســران بیشتر است )جنین دختر 
مقاوم تر اســت(، بر همین اساس پیش بینی 
می شود روند افزایشی گرمایش زمین انقراض 

نسل مردان را در پی داشته باشد.
یک ُچرت 2۰ دقیقــه ای در طول روز 
می تواند در هوشــیاری، بــاال بردن 

حوصله و افزایش بهره وری شما کمک کند.
بهترین زمــان بــرای بنزیــن زدن 
صبح هاســت تا بنزیــن غلیظ تر و 
متراکم تری وارد خودرو شود. خرید بنزین در 
بعد از ظهر و یا شب باعث می شود که یک لیتر 

شما واقعاً یک لیتر نباشد.
  اگر کودکان بعد از تولد با همان سرعتی 
که در شکم مادر رشد می کنند، بزرگ 
می شدند، قدشــان بعد از یک ســال به یک 

کیلومتر می رسید.
 به گفته روانشناسان اگر کسی دلتنگ 
شما باشد و یا به شما فکر کند 8۰ درصد 
این احتمال وجود دارد که بدون آنکه شما نیز به او 
فکر کرده باشــید، خواب آن شخص را ببینید! 
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درباره مرگبارترین سوانح دریایی چه می دانید؟

مدفنی به گستره دریا 
نزدیک به ۶ماه از حادثه دلخراش نفتکش ســانچی که مرگ ۳2نفر از خدمه 
ایرانی آن را در پی داشــت، می گذرد. شاید تا پیش از واقعه سانچی کلید واژه 
»ســانحه دریایی« اکثر ما را به یاد کشتی تایتانیک می انداخت که با جادوی 
سینما و هنرمندی جیمز کامرون و لئوناردو دی کاپریو تا ابد در ذهن ها ماندگار 
شد، اما شاید ندانید در تاریخ دریانوردی معاصر حوادثی به وقوع پیوسته اند که 

غرق شدن تایتانیک انگشت کوچک آن نیز نمی شود. 

کشتی دنیا پاس )فیلیپین( 4386 کشته 
بیستم دســامبر ۱98۷ میالدی مرگبارترین فاجعه تاریخ دریانوردی دنیا با 
برخورد کشــتی »ام وی دنیا پاس« و یک کشتی حمل سوخت به نام »ام تی 
وکتور« در ۱8۰کیلومتری جنوب مانیل رقم خورد. به  محض برخورد 88۰۰ 
بشکه نفت  و گازوییل که همراه وکتور بود، شعله ور شد. تقریبا هیچ کس از این 

حادثه جان سالم به در نبرد.
کشتی کیانگیا )چین( 3335 کشته 

سوم دسامبر ۱9۴8 میالدی کشــتی »اس اس کیانگیا« حامل پناهجویان 
چینی که از شانگهای به سمت نانگبو درحال حرکت بود، طی برخورد با یک 
مین دریایی غرق شد. ظرفیت این کشــتی در حدود ۱۱8۶نفر بود که در آن 

زمان دوبرابر این تعداد مسافر را حمل می کرد. 
کشتی لی جوال )سنگال/گامبیا( ۱863 کشته 

بیست وششم سپتامبر 2۰۰2 میالدی کشتی »لی جوال« که 55۰نفر ظرفیت 
داشت و مشغول حمل 2۰۰۰ مسافر از سنگال بود در ۳5کیلومتری سواحل 
گامبیا واژگون شد. بنابر شواهد تعداد بسیار باالی مسافران و نیز بافت فرسوده 

کشتی موجب وقوع این حادثه  شده  است.
کشتی  های چو )چین( ۱800 کشته 

هشتم نوامبر ۱9۴5 میالدی کشــتی »های چو« که از شهر کانتون واقع در 
چین عازم هنگ کنگ بود و 2 هزار سرباز و ۱۰۰ غیرنظامی و خدمه به همراه 
داشت، غرق شد. دلیل غرق شدن این کشــتی ۱۰۷8 تنی انفجار حاصل از 

برخورد آن با یک مین دریایی بود. 
کشتی اس اس سلطانا )آمریکا( ۱600 کشته 

بیســت وهفتم آوریل ۱8۶5 میالدی غرق شدن کشــتی »اس اس سلطانا« 
بدترین حادثه تاریخ دریانوردی آمریکا را رقم زد. این کشتی با ظرفیتی معادل 
۳۷۶نفر، درحال حمل 2۳۰۰نفر از اسرای جنگی بود که انفجار دیگ بخارش 

برای همیشه آن را به قعر می سی سی پی فرستاد.
کشتی تایتانیک )بریتانیا/آمریکا( ۱5۱4 کشته 

چهاردهم آوریل ۱9۱2 میالدی کشــتی »تایتانیک« که از ســاوتهمپتون 
انگلستان به ســمت بندر نیویورک می رفت، با یک کوه یخ درحوالی جزیره 
نیوفاندلند برخورد کرد. تعداد قایق های نجات بسیار کم بود و همین باعث شد 

تا بسیاری از مسافران و خدمه همراه کشتی به قعر آب های یخ زده بروند.
کشتی تایپینگ )چین( ۱500 کشته

بیست وهفتم ژانویه ۱9۴9 میالدی کشتی مسافربری »تایپینگ« که ۱۷۰۰ 
مهاجر فراری از رژیم کمونیســتی چین را در خود جــای داده بود، درحوالی 
مجمع الجزایر تایوان با کشتی مسافربری »چینیوان« برخورد کرد. صدمات 

وارده به  قدری باال بود که موجب غرق شدن کشتی تایپینگ شد.

ت
وای

ر

چه
دری

س
کو

فو

کشف یک گور دسته جمعی در سربرنیتسا - ۱996
در فاصله ششم تا بیست و پنجم جوالی ۱995 میالدی، صرب های بوسنی با قتل عام بیش از 8 هزار نفر از مردان شهر مسلمان نشین سربرنیتسا، یکی از بزرگترین نسل کشی های تاریخ 
معاصر را رقم زدند. سربرنیتسا از سوی سازمان ملل شهر امن اعالم شده بود اما نیروهای هلندی این سازمان که مسئولیت تامین امنیت شهر را بر عهده داشتند هیچ عکس العملی در 

قبال این کشتار هدفمند از خود نشان ندادند. کشف گورهای دسته جمعی هنوز و سال ها بعد از این قتل عام در سربرنیتسا همچنان ادامه دارد.   

بیشتر مســافران پروازهای طوالنی مشتاقند 
شــرکت های هواپیمایی ســفرهای ارزان تر و 
البته ســریع تری را به آنها معرفی کنند و شاید 
درست درهمین راستاست که شرکت بویینگ 
در کنفرانس انســتیتو آمریکایــی هوانوردی و 
فضانوردی در آتالنتا، از طــرح مفهومی جدید 
خود رونمایی کرد. این طرح مفهومی ساخت یک 
هواپیمای مافوق صوت مسافرتی و تجاری است 
که مسافران خود را با سرعتی 5 برابر سرعت صوت 
در آســمان جابه جا می کند. این بدان معناست 
که مسافرت هوایی از لس آنجلس به توکیو فقط 

۳ساعت طول خواهد کشید.
تعریــف ســرعت مافوق صــوت یا 
Supersonic از 5 ماخ یــا ۶ هزار کیلومتر در 

ساعت شروع می شود که این سرعت 8بار سریع تر 
از سرعت مدرن ترین هواپیماهای امروزی است. 

با این ســرعت رکورد پرواز لندن تا 
نیویــورک با زمان 2ســاعت و 

52دقیقه که توسط هواپیمای 
مافوق صوت کنکورد ثبت 
 شده بود، به فراموشی سپرده 
خواهــد شــد. هواپیمای 
مافوق صوت کنکــورد قادر 

بود به ســرعتی معادل دوبرابر 
صوت یا 2۱8۰کیلومتر در ساعت 

دست پیدا کند، اما سانحه تلخ آتش سوزی 
یک فروند کنکورد در  ســال 2۰۰۰ که منجر به 
کشته شــدن ۱۳۰نفر شــد، جهان را نسبت به 

مســافرت با این نوع هواپیماها بدبین کرد. این 
طرح مفهوم چشم اندازی است که بویینگ معتقد 
اســت؛در 2۰ تا ۳۰ ســال آینده در 
صنعت هوانوردی محقق خواهد 
شد و این هواپیماها می توانند 
سرعتی بیش از 5 ماخ را نیز 
تجربه کنند. بویینگ درباره 
جزییــات طــرح مفهومی 
هواپیمای مافوق صوت خود 
مانند ظرفیت حمل ونقل و تعداد 
مسافر اخباری را منتشر نکرده  است 
و بیشتر به صحبت های نظری درباره این طرح 
مفهومی پرداخته اســت. آنها امیدوارند که این 
پروژه در  سال 2۰۳۰ ثمرات خود را نشان دهد. 

خیز بویینگ برای ساخت هواپیمای مافوق صوت

دانستنی ها
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گاه
دهم اکتبر ۱985 میالدی، درست در روزی که اورسن ولز ستاره درخشان سینمای جهان چشمان خود را برای همیشه ن

بست، یول بِرینر بازیگر شهیر و روسی االصل هالیوود نیز درگذشت. ولز ۷۰ ساله را سکته قلبی کشت و برینر ۶5 ساله 
را سرطان ریه. »هر کاری می کنید، فقط سیگار نکشید. اگر می توانستم سیگار را از گذشته ام حذف کنم، مطمئنم که 
امروز مجبور نبودیم راجع به سرطان صحبت کنیم...« این جمالتی است که برینر 9 ماه پیش از مرگ در یک برنامه 
رادیویی بر زبان آورد. نقش آفرینی های ماندگار او در »ده فرمان«، »هفت دالور«، »سلیمان و ملکه سبا«، »تاراس بولبا« 
و... از خاطره سینمادوستان زدودنی نیست. 98 سال پیش، برابر با دوازدهم جوالی ۱92۰ میالدی، یول باریسویچ برینر 

در شهر والدی وستوک روسیه به دنیا آمد. 

زادروز 
 فرعوِن
 ده فرمان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود 85 درصـد از رانندگانی 
که باعـث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  یـک  حـدود  و 
حداکثـر 30سـال سـن دارند.

۱23456۷89۱0۱۱۱2۱3۱4۱5
یناغمادیرهچونم۱
روشکترازورولاو2
برتیدودکیباا3
وکینیپبنکیرد4
دشایکیراتتیم5
نامداشنامقلمخ6
یرمفقاوانفد۷
گربباطروصتقر8
لامهبادااور9
پگلارنژمامتها۱0
ارترامهندرکب۱۱
یلارساهریقلت۱2
گرونتکاسباین۱3
ابیکشسودوخوتسا۱4
نیکشوپردناسکلا۱5


