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جالب ترین رستوران هاى دنیا کجا هستند؟ (1)

غذا بخوریم یا هیجان!؟

رستورانگردى را شاید بتوان یکى از تفریحات رایج در 
همه جاى دنیا به حساب آورد. نشســتن در مکانى آرام 
یا شــاید هم هیجان انگیز و صرف یک غذاى خوشمزه، 
مى تواند شــبى فراموش نشــدنى را براى هرکسى با هر 
سلیقه اى رقم بزند. این میان اما برخى رستوران ها به خاطر 
فضاى خاص یا پیشــینه جالب شان بیش از بقیه متمایز 
مى کنند و به همین خاطر طرفداران بیشترى هم دارند. در 
این مطلب قصد داریم تعدادى از این رستوران ها را که نام و 

آوازه اى جهانى دارند، به شما معرفى کنیم.
رستوران برج ایفل|  پاریس، فرانسه  ۱

نام پاریــس و برج ایفل کافى اســت تا دیگر به 
جزییات توجه نکرده و بى گفت و گو راهى این رســتوران 
شویم. این رستوران در طبقه اول برج ایفل جاى گرفته و 
در طول شب مى توان شامى رویایى همراه با منظره زیباى 

شهر پاریس صرف کرد.
۲ رستوران فانگ ونگ| ییچانگ، چین 

این رســتوران در اســتان هاى چین و در دره 
نزدیکى شــهر ییچانگ، کنار صخــره و در ارتفاع چند 
100مترى از ســطح زمین جاى گرفته اســت. شــاید 
اغراق آمیز به نظر برسد اما در واقع این رستوران روى یک 
دیواره صخره اى بنا شده است و به زمین متصل نیست! از 

این رستوران رود یانگ تسه را مى شود دید.
رستوران کوزه و پیانو |  ناتینگهام، انگلستان  ۳

این رستوران در داخل یک کلیسا ساخته شده 
و به دلیل داشــتن حال و هواى مذهبى، پنجره هایى با 
شیشه هاى رنگى، شمع هاى مومى و... شهرت یافته است. 
این رستوران در ســه وعده غذایى صبحانه، ناهار و شام از 

میهمانان خود پذیرایى مى کند.
رستوران چرخ  وفلک|  سنگاپور  ۴

غذاخــوردن در ارتفاع 165متــرى و روى یک 
چرخ وفلک عظیم بــه خودى خود جالب توجه اســت. 
کابین هاى این چرخ و فلک جورى طراحى شــده اند که 
امکان صرف غذا به صورت عمومــى و خصوصى در آنها 
میسر است و شما در حین چرخیدن و ارتفاع عوض کردن 

از غذاى خود لذت مى برید.  
رستوران نواى سکوت|  آیرز راك، استرالیا  ۵

سقف این رستوران آسمان زیبا و پر از ستاره کویر 
است. غذاهاى این رســتوران با استفاده مواد اولیه محلى 
مانند گوشت کروکودیل و کانگورو تهیه مى شوند. در حین 
لذت بردن از غذا نیز یک ستاره شناس وضعیت کواکب را 

براى مشتریان این رستوران تفسیر مى کند. 
رستوران اتمسفر |  برج خلیفه دوبى، امارات  ۶

این رستوران با وســعتى درحدود 1030متر در 
طبقه 122 بلندترین برج جهان قرار دارد و به همین دلیل 
نام آن در کتاب رکوردهاى گینس به عنوان مرتفع ترین 
رستوران جهان ثبت شده  است. احتماال تنها ویژگى اش 

هم همین است!
رستوران بدفورد |  شیکاگو، آمریکا  ۷

نکتــه جالب رســتوران بدفورد این اســت که 
مکان آن در گذشته ســاختمان یک بانک بوده و بعدها 
به رســتوران تغییر کاربرى داده اســت. فضاى داخلى 
این رســتوران در حدود 743 مترمربع اســت که با انواع 
سنگ هاى مرمر و موزاییک تزیین شده  است. البته همه 
این تزیینات یادگار دوران استفاده از این محل به عنوان 

بانک است. 
رستوران آبشار الباسین |  مانیل، فیلیپین  ۸

این رستوران درست در مجاورت یک آبشار بنا 
شده و پاهاى مشتریان بیشــتر مواقع در آبى که از آبشار 
سرازیر اســت، غوطه  مى خورند. مشتریان این رستوران 
غذاى خود را روى میزهایــى از جنس چوب بامبو میل 
مى کنند. جریان آب این آبشار باعث ایجاد دریاچه اى شده  
است و در کنار آن رستوران ها و سایر امکانات رفاهى براى 

گردشگران وجود دارد.
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جالب است بدانيد:
  اََبرمايعات در درجه حرارت بسيار پايين، يعنی 
تنها کمی باالتر از صفر مطلق، فعاليت می کنند و 
هيچ نوع اصطکاکی نشان نمی دهند، به طوری که 

اگر به گردش درآيند متوقف نخواهند شد.
  در ســال ١٩٨٧ خطوط هوايــی «امريکن 
ايرالينز» توانست با حذف يک دانه زيتون از هر 
ساالد سرو شده در پروازهای درجه يک خود، ٤٠ 

هزار دالر صرفه جويی کند.
  مســاحت کره زمين ۵۱۵ ميليون کيلومتر 
مربع است و ايران ۰/۳۲ درصد از سطح زمين را 

تشکيل می دهد.
  طول رشته های عصبی موجود در بدن انسان 

به اندازه فاصله زمين تا ماه است.
  در هر ميلی متر مکعب از خون پنج ميليون 

گلبول قرمز وجود دارد.
  هورمون PYY مسئول کنترل چاقی است و 
ميزان اين هورمون در افراد چاق يک ســوم افراد 
معمولی است. چنانچه اين هورمون به افراد چاق 

تزريق شود اشتهای آنان کاهش می يابد .
  مقدار کلســيم موجود در بدن انسان معادل 

يک مشت گچ است. 
  اثر زبان انســان نيــز نظير اثر انگشــت او 

منحصربفرد و متفاوت است.
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آشنایى با هکرهایى که جهان را تکان دادند (2)

از نفوذ به ارتش آمریکا تا دزدى از سیتى بانک 

اگر بگوييم حيات امروز بشر به نوعی در اينترنت و همه مظاهر و اذناب 
آن غرق شــده ســخنی به گزاف نگفته ايم و البته که در چنين وضعيتی 
«هک شــدن» و «هکر» می تواند به دو واژه ترسناک در زندگی هر کدام 
از ما مبدل شود. بی شک همه ما، در هر لحظه و هر مکان در معرض خطر 
حمله «رخنه گر»ها يا همان هکرها هستيم؛ کسانی که بشدت مايلند به 
خصوصی ترين اطالعات ما دست پيدا کنند. هفته گذشته در بخش نخست 
اين مطلب تعدادی از معروف ترين هک های انجام شده در جهان را به شما 

معرفی کرديم، اينک بخش دوم و پايانی را مالحظه می کنيد. 
گری مک کينون| عمليات: هک کردن ارتش اياالت متحده

اين هکر اسکاتلندی کامپيوترهای نظامی اياالت  متحده را بين سال های 
۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ هک کرد، البته او بعد از دستگيری اعتراف کرد که هدفش 
از اين کار تنها يافتن اطالعاتی درباره بشقاب پرنده ها بوده، اما مقامات نظامی 
اعالم کردند مک کينون آسيبی جدی  به اين سيستم ها وارد کرده است. اين 

شيطنت برای مک کينون به قيمت چند ماه زندان تمام شد.
جاناتان جيمز| عمليات: نفوذ به سازمان هوانوردی (ناسا) 

آقای جيمز را شــايد بتوان کم سن وســال ترين مجرم جرايم سايبری 
به شمار آورد، زيرا او  ســال ۱۹۹۹ درحالی که فقط ۱۶ سال داشت، موفق 
شــد به کامپيوترهای ناســا نفوذ کند. پس از اين حادثه، ناسا مجبور به 
خاموش کردن سيستم های کامپيوتری خود به مدت سه هفته شد که اين 
کار ٤١ هزار دالر برايش هزينه داشــت. جاناتان جيمز هم به ٦ ماه حبس 

تعليقی محکوم شد.
والدمير لوين| عمليات:  حمله به سيتی بانک نيويورک

انگيزه هکرها از انجام اعمال مجرمانه، قدرت نمايی، تفريح و در بعضی 
مواقع مثل جناب والدمير لوين به جيب زدن يک پول کالن است. لوين 
 ســال ۱۹۹۵ با اســتفاده از يک کامپيوتر در لندن، فهرستی از کدهای 
مشتريان و پسوردهای مشتريان سيتی بانک را به دست آورده و از حساب 
آنها پول برداشت می کرد. لوين موفق شد حدود ٣/٧ ميليون دالر پول به 

حساب خود انتقال دهد، اما درنهايت پليس او را دستگير کرد.
رابرت موريس| عمليات: ساخت نخستين ِکرم کامپيوتری 

اين دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کورنل سال ١٩٩٨ نخستين 
کرم رايانه ای يا همان Worm را روی وب منتشر کرد. البته موريس مدعی 
بود هدف او آلوده کردن اينترنت نبوده، اما در هر صورت اين کرم آســيب 
قابل توجهی وارد کرد. موريس به ٣ ســال حبس تعليقی، جريمه نقدی، 

۴۰۰ ساعت خدمت اجتماعی و همچنين پاکسازی اينترنت محکوم شد.
مارکوس هس| عمليات: رخنه به سيستم های نظامی 

سال ۱۹۸۰ يعنی دوران اوج جنگ ســرد اين شهروند آلمانی که توسط 
سازمان جاسوسی شوروی يعنی KGB استخدام شده بود، توانست از آلمان 
به ۴۰۰ کامپيوتر ازجمله سيستم های نظامی اياالت متحده در آلمان، ژاپن و 
همچنين پنتاگون نفوذ کند. مارکوس تا چند ماه به فعاليت خود ادامه داد، اما 

درنهايت دستگير شد و به جرم جاسوسی به ٣ سال زندان محکوم شد.
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کلود شابرول (چپ)، ژان يان و استفان اودران در افتتاحيه فيلم «قصاب» | ١٩٧٠
٨ سال پيش در چنين روزی (١٢ سپتامبر ٢٠١٠)، کلود شابرول، کارگردان شهير و از بنيان گذاران موج نوی سينمای فرانسه در ٨٠ سالگی درگذشت. شابرول در طول حيات 
حرفه ای خود بيش از ۷۰ فيلم و برنامه تلويزيونی ساخت. او همچنين جزو نويسندگان نشريه معتبر «کايه  دو سينما» بود. از فيلم های مهم کارنامه او می توان به «قصاب»، «مادام 

بوواری»، «داستان زنان» و «عروسی در خون» اشاره کرد.

در اين مطلب می خواهيم شهر کوچک مونووی 
در اياالت نبراسکا را به شما معرفی کنيم. مونووی 
احتماال کوچکترين شــهر آمريکاست، اما اين 
جالب ترين نکته اش نيست! اين شهر که در آن 
کليسا، مدرسه و ســاختمان های متروکه قابل 
رويت هستند، فقط و فقط يک نفر جمعيت دارد! 
البته مونووی هميشه در اين وضع قرار نداشته 
است. در اوايل قرن بيستم و زمانی که خط راه آهن 
در اين منطقه احداث شد، مونووی شهری بسيار 
توسعه يافته بود. مونووی اداره پست مخصوص 
به خود را داشــت و تســهيالت فراوانی را برای 
کسانی که به اين شهر مهاجرت می کردند، فراهم 
می ســاخت. اما کم کم تعداد مسافران اين خط 
راه آهن بسيار کم شــد و در اثر آتش سوزی های 

پی درپی مزارع، امکانات بسياری از دست رفت. 
افراد جوان تر برای به دست آوردن موقعيت های 
شغلی بهتر از اين شهر مهاجرت کردند، تا جايی 
که  ســال ۱۹۸۰ مونوی تنها ۱۸ نفر جمعيت 
داشت. در سرشماری  ســال ۱۹۹۰، اين آمار به 
۸ نفر رسيد و  ســال ۲۰۰۰ تنها افراد ساکن اين 

شهر، رودی ايلرز و همسرش السی بودند که سال 
۱۹۷۱ رستوران محلی اين شــهر را خريداری 
کرده بودند.  ســال ۲۰۰۴، رودی ايلــرز در اثر 
سرطان جان خودش را از دست داد و از آن تاريخ 
به بعد، السی به نخستين و آخرين ساکن شهر 

مونووی تبديل شد.
 الســی هم اکنون برای راننــدگان کاميون و 
کشاورزان اطراف مونووی غذا سرو کرده و از اين 
طريق امرار معاش می کند. او به شــکل مرتب 
ماليات خود را پرداخت می کند و با اســتفاده از 
بودجه  اندکی که در اختيارش است، نگهداری از 
کتابخانه شهر را هم برعهده دارد.  السی امروز و در 
۷۷ سالگی از اين شهر به عنوان خانه اش ياد کرده 

و قصد ترک آن را ندارد.

شهرى با یک نفر جمعیت!

دانستنى ها

چهارشنبه  21 شهریور  1397 |  سال ششم |  شماره 1497

ره
٥٢ سال پيش در چنين روزی، برابر بيست و يکم شهريور ١٣٤٥ خورشيدی، انوشه انصاری، اولين زنی که به عنوان پرت

توريست راهی فضا شد، در شهر مشهد به دنيا آمد. انصاری در سال ۱۳۶۳ همراه خانواده اش به آمريکا مهاجرت کردند. 
او اولين فضانورد ايرانی و اولين زن و چهارمين نفری است که با هزينه شخصی به سفر فضايی رفت. انصاری همچنين 
پس از عبداالحد مومند فضانورد افغانستانی دومين فضانورد فارسی زبان دنياست. انوشه انصاری روز دوشنبه ۱۸ 
سپتامبر ۲۰۰۶ توسط فضاپيمای سايوز از پايگاه فضايی بايکونور در قزاقستان به فضا پرتاب شد و ١١ روز بعد (٢٩ 
سپتامبر) به زمين بازگشت. او پس از فرود در ۹۰کيلومتری شمال آرکاليک در قزاقستان از سوی خانواده اش،  مقامات 

محلی و مسئوالن سازمان فضايی روسيه مورد استقبال قرار گرفت. 

زادروز 
بانوى 
فضانورد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیاى  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه هاى مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.
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سيسخزيشپوملام1
مزرسورادجولا2
يدارمنواهاير3
ريگلدكسانقبس4
اشيامنشاداپم5
تنارسكررازاب6
ابيفمرارونها7
لازدروبشاداور8
ونمرسويلمورك9
نيسايميراترا10
كويكياجامواچ11
سوههندهوللتا12
رااهوايمايره13
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