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مراسمتحویلکلیدهنگکنگبهچینباحضورپرنسچارلزولیعهدانگلستانوجیانگزمینرئیسجمهوریچین-1997  
 بیست وسه سال پیش در چنین روزی، برابر سی ام ژوئن 1997 میالدی، دولت بریتانیا هنگ کنگ را به چین پس داد و از آن تاریخ تا  به امروز این 
جزیره 7 میلیون نفری براساس سیستم »یک کشور و دو نظام« به حیات خود ادامه می دهد. هنگ کنگ از سال   1842 تحت قیمومیت انگلستان 

قرار گرفت و 50 سال بعد طی یک قرارداد رسمی برای 99 سال از سوی این کشور اجاره  شد.   

یکعکسیکخاطره

دژاوو

 ]شهروند[ گوگل، جهان وب را زیر بال و پر خودش گرفته 
است. ما سال هاست عادت کرده ایم هرچه می شود بگوییم: 
چ کن!« این وابستگی ما را به گوگل نشان می دهد.  »در  گوگل سر
از همین رو، خیلی ها معتقدند اگر چیزی در گوگل پیدا نشود، 
 اصاًل وجود خارجی ندارد. گوگل به نوعی زمان و مکان را برای ما 
هزاران  بنویسیم،  مقاله ای  بخواهیم  اگر  است.  کرده  فشرده 
 کتاب را از کتابخانه های سراسر جهان به اتاق مان می آورد. اگر در 
هر نقطه از دنیا گم شده باشیم، با چند حرکت ساده در  گوگل 
را  کسی  را نشان مان می دهد. احتمااًل سخت بشود  راه  مپ، 
پیدا کرد که دلش نخواهد در گوگل کار کند. گوگل از  بزرگ ترین 
نام هایی  است که این روزها به گوش می رسد و شاید حتی بشود 

گفت، عظمت و شکوه اینترنت با آن شناخته  می شود. 
 می توانست 30 تا 

ً
 1- گوگل در سال های اول کارش، نهایتا

50صفحه را در هر ثانیه بارگذاری کند، اما امروز میلیون ها  صفحه 
در عرض یک ثانیه پردازش می شود. 

کردن  مرتب  برای  در سال 2009،  گوگل،  وقت  مسئوالن   -2 
چمن های علفزار جلوی در دفتر مرکزی 200 بز اجاره کردند!  این 
روش شاید در ظاهر خنده دار به نظر برسد، اما راه حلی کم هزینه 

و جایگزین مناسبی بود. 
شد.  طراحی   1998 در سال  گوگل  نشان واره   نخستین   -3 
  Google  واژه حرف  سومین  پشت  مرد  یک  که  شکل  این  به 

ایستاده  بود. 
 4- در سال 2002، زبان کلینگان )زبان فرازمینی ها در مجموعه 
تلویزیونی »پیشتازان فضا«( به فهرست زبان های موجود در 

 گوگل اضافه شد! 
 5- دفتر مرکزی   کمپانی گوگل   پر از وسایل دکوری، تزیینی و 
جذاب با رنگ های مختلف است. چیزهایی مثل یک دایناسور 

 به نام استین جلوی در ورودی، یا یک جعبه تلفن رنگارنگ. 
کسفورد و   مریام وبستر   کلمه    6- در سال 2006، دو لغت نامه  آ
» Google «    را به فهرست خود اضافه کردند. گوگل کردن  یعنی:   
جست وجو کردن اطالعاتی درباره  شخص یا چیزی در اینترنت، با 

استفاده از موتور جست وجوگر   گوگل! 

 7- به کارمندان جدیدالورود   گوگل،  Nooglers  گفته می شود. 
که  بپوشند  کاله   هایی   کاری   جلسه   نخستین  در  باید  آنها 

رنگ شان   آبی، زرد و قرمز است. 
رایگان  ناهار  وعده  یک  کارمندانش  به  هرروز  گوگل   -8 
، با یک میان وعده  درست و  می دهد. این کمپانی عالوه بر ناهار
 حسابی، مثل شیرینی یا ماهی از پرسنل پذیرایی می کند. نکته  
که  هرچقدر  هرکس،  میان وعده ها  این  از  اینجاست  جالب 
باشد، می تواند بخورد. نخستین میان وعده،   دوست  داشته 
ماهی سوئدی بود که در سال 1999 در اختیار کارکنان گذاشته 

شد. 
 9- به طور متوسط گوگل   هر هفته با یک شرکت یا استارت آپ 

جدید قرارداد می بندد. 
روی  کاری،  روزهای  نخستین  در  گوگل  اطالعات  تمام   -10 
10عدد  هارد چهارگیگابایتی نگهداری می شد. حاال این هارد در 
 دانشگاه استنفورد برای نمایش عموم گذاشته شده است. 

درحال حاضر گوگل بیشتر از 100 میلیون گیگابایت داده دارد . 
سرویس های  و  اپلیکیشن ها  از  خیلی  مالک  گوگل   -11 
ندروید، ِویز و گوگل 

َ
اینترنتی  است. مثل سیستم عامل موبایلی ا

ِنست.    
ارزش  به  را  موتوروال  کمپانی   ،2011 در سال  گوگل   -12 
12/5 میلیارد دالر خریداری کرد و بعد از رکورد اقتصادی  که با  آن 

مواجه شد، به قیمت 2/5 میلیارد دالر فروخت!  
شریک  کنند،  فوت  گوگل  کارمندان  از  هرکدام  اگر   -13 

زندگی اش تا 10 سال نصف حقوق و مزایای او را دریافت می کند. 
 14- در روزهای نخستین راه اندازی گوگل، صفحه  اصلی، ظاهر 
طراحان  گذشت،  که  مدتی  اما  داشت،  بهم ریخته ای  و  فشل 

 سایت این مشکل را برطرف کردند. 
و  نقص  دچار  5دقیقه  مدت  به  گوگل   ،2013 در سال   -15 
خاموشی کوچکی شد که خدمت رسانی را مختل می کرد. همین 
 اختالل کوتاه، 40 درصد از ترافیک اینترنت در سراسر جهان را 

کاهش داد!  
thefactsite برگرداناز

مشهورتر   از   اینترنت

حل جدول شماره 1998

یخ نگار تار

 صدوپنج سال پیش در 
چنین روزی، برابر دهم تیرماه 

1294 خورشیدی،  سلطان 
مسعودمیرزا معروف به 

ظلالسطان، فرزند  ارشد 
ناصرالدین شاه قاجار در هفتاد 

سالگی درگذشت. 
مسعودمیرزا سه سال از 

مظفرالدین شاه بزرگ تر بود 
ولی به دلیل اینکه  مادرش از 

خاندان قاجاریه نبود، به 
ولیعهدی منصوب نشد. 

مسعودمیرزا در ابتدا حکومت 
مازندران و استرآباد و سپس 

فارس  و اصفهان را به عهده 
گرفت تا اینکه لقب 

ظل السلطان یعنی سایه 
پادشاه را کسب کرد. او در تمام 

دوران سلطنت مظفرالدین 
 شاه حاکم اصفهان بود و با 

مشروطه خواهان این شهر 
برخوردی خشن داشت.    

 بیست ودو سال پیش 
در چنین روزی، برابر دهم تیر 

 1377 خورشیدی، 
سهرابشهیدثالث، کارگردان 
و از آغازگران موج نوی  سینمای 

ایران در شهر شیکاگو 
درگذشت. فیلم های او مانند 

»یک اتفاق ساده« محصول 
1352 و »طبیعت بی جان« 

محصول   1353 از معدود آثار 
تولید شده سینمای پیش از 
انقالب بودند که برنده جوایز 

بین المللی شدند. شهید ثالث 
از سال 1353 اقامت  در آلمان را 
برگزید و فیلم های »در غربت«، 

»قرنطینه«، »زمان بلوغ«، 
»آخرین تابستان گرابه«، »یک 
زندگی، چخوف« و...  را در زمان 

اقامتش در این کشور ساخت. 
او چند سال پیش از مرگش به 

آمریکا رفت و از آن پس دیگر 
فیلمی نساخت.   

اعجاز رنگارنگ طبیعت
 ]شهروند[ مشخصه  اصلی اکثر طوطی ها، باهوش بودن شان 
است. دانشمندان، طی آزمایش های مکرر به این نتیجه رسیده اند 
 که آنها منطق یک کودک چهار ساله را دارند و می توانند با استفاده 
از ابزارهایی که در دسترس دارند، معماها را حل کنند. در  ادامه این 
مطلب با حقایق جالب دیگری درباره این موجودات زیبا و در عین 

حال عجیب آشنا می شوید. 
 1- از بین تمام گونه های طوطی، فقط یکی از آنها نمی تواند پرواز 
کند، طوطی کاکاپو. کاکاپوها از لحاظ اندازه، بزرگ ترین  گونه  طوطی ها 
هستند با متوسط طول عمر 95 سال. از سال 2018 تاکنون، تعداد 

کاکاپوهای در قید حیات، فقط و فقط 149 مورد گزارش شده است. 
و  برای نگهداری  پناهگاه هایی   2- در سنت پل، مینه سوتا، 
مراقبت از طوطی ها وجود دارد. در آنجا طوطی ها یاد می گیرند با 
 نوک شان نقاشی بکشند. عواید حاصله از فروش این نقاشی ها، 

صرف مخارج پناهگاه می شود. 
درون  صوتی  تارهای  با  طوطی ها  مردم،  باور   3-     برخالف 
حنجره شان صحبت نمی کنند، چراکه اصاًل این عضو را ندارند. 

 آنها با حرکت دادن ماهیچه های گلو، هوا را داخل دهان شان 
هدایت می کنند تا اصوات مختلف را تقلید کرده و از خودشان 

 صدا تولید کنند. 
و  گرمسیری  مناطق  در  طوطی ها   4-     بیشتر 

آمریکای  آسیا،  استرالیا،  مثل  نیمه گرمسیری 
مرکزی، آمریکای جنوبی و آفریقا  زندگی می کنند . 

فقط یک گونه طوطی در آلپ زندگی می کند به 
نام طوطی  کیا. این طوطی، پرهای ضخیمی 

دارد که از  بدنش در برابر سرمای محیط ، 
محافظت  کوهستان ها،  به خصوص 

می کند . 
 5- متوسط طول عمر طوطی ها 

و  زندگی  مکان  نژاد،  به  بسته 
رژیم غذایی شان دارد. مثاًل 

بعضی از آنها از 7 تا 18  سال 
بعضی   و  می کنند  عمر 
مثل کاسکوها تا 50 یا 60 

سال. 

 6-    در میان این پرنده های زیبا، طوطی های ماکائو بزرگ ترین، 
پهن ترین و طوالنی ترین بال ها را دارند. هرکدام از بال های  آنها 
 1/5 متر طول دارد. این درحالی  است که سر تا پای این پرنده 

ً
تقریبا

1/2 متر است. 
 7- طوطی ها تنها پرنده هایی هستند که می توانند با پاهایشان 
غذا را بگیرند و بخورند. آنها در هر پا، چهار انگشت دارند،  دوتا در 

قسمت جلویی و دوتا هم در عقبی. 
 8-    اکثر طوطی ها در عین وفاداری، فقط یک جفت دارند، حتی در 
روزهای خارج از فصل تولیدمثل و جفت گیری. طوطی ها  موجوداتی 

اجتماعی اند و معمواًل در گروه های 20 تا 30 نفره زندگی می کنند . 
 9- طوطی ها رژیم غذایی متنوعی دارند، از جمله، انواع میوه، 

دانه های خوراکی، آجیل، انواع حشرات و حتی گوشت. 
 10-    یک  سوم از جمعیت کل طوطی های دنیا به دلیل شکار 
بیش از حد و تخریب زیستگاه شان، درحال انقراض اند. معمواًل 
میمون ها  شکاری،  پرندگان   مارها، 
شکار  را  طوطی ها  انسان ،  البته  و 

می کنند. 
 11-    رکورد جهانی گینس برای 
ادای بیشترین کلمات، متعلق 
به طوطی ای بود که بیش از 1700 

کلمه می دانست.  
مختلف  گونه    400  

ً
تقریبا  -12 

طوطی در جهان وجود دارد.    بسته به 
گونه و نژاد هر طوطی، طول قد آنها از 
3 تا 40 اینچ  فرق می کند. کوچک ترین 
فنچی   پیگمــــــی  نژاد  طوطــــــی،  گونه  
اینچ  به 3   

ً
تقریبا طول شان  که   است 

می رسد. 
 13- یکی از عجیب ترین و کمیاب ترین 
استرالیایی  شبگرد  طوطی  دنیا،  پرنده های 
ا ست. این طوطی در طول یک قرن، تنها سه  بار 

به طور رسمی دیده شده است. 
خانه،  در  طوطی   نگهداری  هند،  در   -14 

غیرقانونی  است. 
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