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کلود شابرول در کنار ژان کوکتو )چپ( 
و فرانسوا تروفو )وسط(- 1959

90سال پیش درچنین روزی، برابر 
میالدی،   1930 ژوئن  بیست وچهارم 
شهیر  سینماگر  شابرول،  کلود 
آمد.  دنیا  به  پاریس  در  فرانسوی 
طی  و  بود  پرکار  کارگردانی  شابرول 
50سال فعالیت در حوزه فیلمسازی، 
بیش از 70 فیلم و برنامه تلویزیونی 
ساخت. او همچنین در کنار فرانسوا 
از  ریوت  ژاک  و  گدار  لوک  ژان  تروفو، 
سینمای  نوی  موج  بنیان گذاران 
از  شابرول  می رود.  شمار  به  فرانسه 
زمان آغاز به کار نشریه معتبر کایه دو 
او  بود.  آن  نویسندگان  جزو  سینما 
در  میالدی   2010 سپتامبر  دوازدهم 

80سالگی درگذشت.

یک عکس یک خاطره

دژاوو

َبر کمپانی ها صحبت به میان می آید، اغلب اذهان 
َ
]شهروند[ وقتی از ا

ناخودآگاه سمت ایاالت متحده، چین و ژاپن به عنوان غول های 
اقتصادی جهان معطوف می شوند، اما این میان شرکت هایی خارج 
از کشور های فوق هم وجود دارند که شهرت شان عالمگیر شده و 
حتی شاید بتوان آنها را عامل رشد و پرورش اقتصادی کشور مادر و 
مبدأ به شمار آورد. در ادامه این مطلب با حقایقی درخصوص یکی از 

این شرکت ها یعنی سامسونگ آشنا می شوید. 
1- سامسونگ در اوایل دوران کاری ، محصوالت غذایی مثل رشته 
فرنگی و... می فروخت. این رویه تا  سال 1970 که نخستین وسیله  
صوتی-تصویری این کمپانی )یک تلویزیون 12 اینچی سیاه و سفید( 

ساخته و فروخته شد، ادامه داشت. 
ساخته   تجهیزات  تمام  که  است  این  بر  سامسونگ  تمرکز   -2
خودشان باشد. از این رو تقریبا 90 درصد ساز و برگی که از این کمپانی 

می بینیم، در کارخانه های تحت نظر خودش ساخته شده اند.
3- بیش از 236 هزار نفر در 79 کشور جهان کارمند سامسونگ اند. 

نان خیلی ها در گروی اعتبار این کمپانی ا ست.
4- سامسونگ از طالیه داران پیشرفت در تکنولوژی به حساب 
می آید. این کمپانی در  سال 1998 نخستین تلویزیون دیجیتال، 
در سال 1999 نخستین ساعت هوشمند، در سال 2010 سینمای 
سه بعدی خانگی و در سال 2013 نخستین گوشی موبایل با لبه های 

منحنی )Edge( را تولید کرد. 
5- در  سال 2016، سامسونگ 306 میلیون دستگاه از محصوالتش را 
به کشورهای مختلف دنیا صادر کرد، که این رقم در مقایسه با  سال 

2010 میالدی 283 میلیون دستگاه بیشتر شده بود. 
6- 500 دستگاه گلکسی S3 سامسونگ، فقط یک دقیقه پس از 

معرفی و عرضه به بازار فروخته شد.
7- سامسونگ برای اولین بار در گوشی های گلکسی S8 از دستیار 
هوش  این  اصلی  رقبای  بین  از  کرد.  استفاده  بیکسبی  صوتی 

مصنوعی، سیری )اپل( و کورتانا )ویندوزفون( شاخص تر از بقیه اند.
8- از  سال 1993 تاکنون، 534 هزار نفر از کارمندهای سامسونگ 
بیش از 64 دوره  آموزشی در مرکز توسعه  منابع انسانی این کمپانی 

گذرانده اند.
9- ساختمان واحد کشتی سازی کمپانی سامسونگ، 37کیلومتر 
مربع مساحت دارد و ساالنه بیش از 30 کشتی باربری بزرگ در آن 

ساخته می شود.
در زبان کره ای سامسونگ یعنی سه ستاره. بنیان گذار این   -10
کمپانی، لی بیونگ- چول، این نام را انتخاب کرد، تا برندش دقیقا مثل 

ستاره ها جاودانه و ابدی باقی بماند.
11- کمپانی سامسونگ در سال های 1969 و 1980 به ترتیب لوگوهای 
مختلفی را برای برندش درنظر گرفته بود، اما لوگوی فعلی سامسونگ 

از  سال 1993 طراحی و استفاده می شود!
12- لی کون هی، مدیرعامل وقت سامسونگ دستور داده بود 
گودالی درست کنند و  150 هزار دستگاه فکس و تلفن را که پیش 
از مدیریت او ساخته شده بود، در آن بریزند و نابود کنند، چراکه 

می خواست انقالبی در کیفیت محصوالت این کمپانی ایجاد کند.
13- کمپانی سامسونگ اولین جت جنگی KF-16 را برای نیروی 

هوایی کره جنوبی ساخته است.
آزمایش هایی  در ماه می 2017 میالدی به سامسونگ مجوز   -14

درخصوص ماشین تمام اتوماتیک در کره جنوبی داده شد.
برخی  از  سامسونگ  شد  مدعی  هوآوی  کمپانی   2017 15- سال 

فناوری های این شرکت بدون اجازه استفاده کرده است.
16- در  سال 2016، سامسونگ 2 میلیون و 500 هزار نسخه از گلکسی 

نوت 7 را به دلیل نقص باتری از بازار جمع کرد. 
17- سامسونگ بیش از هر کمپانی دیگری در دنیا، حق ثبت اختراع 
را از آِن خودش کرده است. )با ثبت 7670 اختراع در ایاالت متحده  

آمریکا(.
18- در دفتر سامسونگ واقع در سیلیکون ولی آمریکا، 34 جایگاه 
اتومبیل برقی برای ترغیب کارکنان به استفاده از وسایل نقلیه برقی 

تعبیه شده است!
 ) ( 460 درصد بیشتر از اپل )80 هزار نفر 19- سامسونگ )370 هزار نفر

کارمند دارد. 
گواهینامه   سامسونگ  محصوالت  تمام  برای  سال 2013  از    -20

استاندارد جهانی محیط زیست صادر می شود.
21- کمپانی سامسونگ بین سال های 2009 تا 2013، برای کاهش 

85 میلیون تن گاز گلخانه ای،  4 میلیارد و 800 میلیون دالر هزینه کرد.
22- سامسونگ 38 سال پیش از اپل، در  سال 1938 تأسیس شده 

است.
23- پیمانکار اصلی بلندترین سازه جهان یعنی  برج خلیفه کمپانی 

سامسونگ بود. 
24- لی جائه-یونگ، مدیر وقت کمپانی، در ژانویه  سال 2017، به اتهام 

فساد سیاسی در کره جنوبی بازجویی شد.
25- سامسونگ اولین کمپانی   بود که با تولید تلویزیون کیو ال ای دی به 

فناوری استفاده از طیف 100 درصدی رنگ دست پیدا کرد.
برگردان از thefactsite - مترجم: فاطمه کرمی

تجارترشتهفرنگیتاساختتانکرهایاقیانوسپیما از

حل جدول شماره 1998

یخ نگار تار

208سال پیش درچنین 
روزی، برابر بیست وچهارم 

 ژوئن 1812 میالدی، 
ناپلئون بناپارت، با ارتشی بزرگ 
به روسیه حمله برد و در کمتر از 

100 روز مسکو را تصرف کرد. اما با 
فرارسیدن زمستان سخت 

روسیه و کمبود تدارکات و مواد 
غذایی، ناپلئون تصمیم گرفت 
از روسیه عقب نشینی کند. در 

مسیر بازگشت، سرما و 
گرسنگی صدها هزارنفر از 

سربازان امپراتور فرانسه را از 
پای درآورد. 

199سال پیش درچنین 
روزی، برابر بیست وچهارم 

ژوئن 1821 میالدی، 
استقالل طلبان ونزوئالیی به 

رهبری سیمون بولیوار، ارتش 
اسپانیا را در هم شکسته و 

شهر کاراکاس را به تصرف خود 
درآوردند. در این نبرد تلفات 

اسپانیایی ها بیش از سه هزار 
نفر بود، درحالی که 

استقالل طلبان تنها 200 کشته 
دادند. پس از این جنگ، 

سیمون بولیوار موفق شد 
جمهوری بزرگ کلمبیا متشکل 

از کشورهای کلمبیا، ونزوئال و 
اکوادور را تأسیس کند. 

محاصره برلیندر
]شهروند[   برخی سی ام آوریل 1945 میالدی یعنی روزی را  که آدولف 
هیتلر با یک کلت کمری به شقیقه خودش شلیک کرد لحظه پایان 
جنگ جهانی دوم قلمداد می کنند. روزی که آتش افروز بزرگ فرصت 
باقی مانده تا هجوم سربازان ارتش سرخ به داخل شهر برلین را 
مغتنم شمرد و داخل اتاق خود انتحار کرد. اما آنهایی که کمی 
دقیق تر هستند، ساعت 23 و45دقیقه هشتم می  1945 را زمان 
رسمی پایان جنگ جهانی دوم برمی شمرند، زیرا در این تاریخ و 
ساعت بود که  فیلدمارشال ویلهلم کایتل، رئیس ستاد فرماندهی 
عالی ورماخت ارتش آلمان نازی برگه های مربوط به تسلیم بی قید و 
شرط را امضا کرد تا جنگ جهانی دوم در خاک اروپا به پایان برسد. این 
میان گروه سومی هم هستند که نه تاریخ نخست یعنی سی ام آوریل 
و َنه تاریخ دوم یعنی هشت می  را نقطه پایان جنگ و شکست 
ماشین جنگی آلمان نازی می دانند. از دید این افراد دوم می  1945 
میالدی یعنی لحظه ورود ارتش سرخ به برلین و اهتزاز پرچم داس و 
چکش بر فراز رایشتاگ )ساختمان پارلمان آلمان( لحظه دقیق و 
قطعی پایان جنگ و شکست مانیفست برتری طلبانه نازیسم باید 
قلمداد شود. این نگاه که بیش از هرچیز خشم از خسارات و تلفات 
به بار آمده توسط نازی ها را در آن می توان مشاهده کرد، حتی در 
تقسیم غنایم جنگ نیز ظهور یافت و در قامت زیاده طلبی روس ها 
در حفظ مناطق تحت تصرف شان نمود پیدا کرد. سرعت عمل 

روس ها در جریان تصرف برلین و اهتمام آنها برای تسلط بر وسعت 
گسترده تری از خاک آلمان، دیگر فاتحین جنگ یا به عبارتی آمریکا، 
انگلستان و فرانسه را در عمل انجام شده قرار داد. ماه ها طول کشید 
تا روس ها باالخره مجاب شدند بخشی از پایتخت آلمان یعنی 
سمت غربی شهر برلین را با دیگر قدرت های مدعی تقسیم کنند و 
این درحالی بود که تا کیلومترها دورتر، اراضی شرق آلمان همچنان 
و  فرانسوی ها  آمریکایی ها،  عمال  و  بوده  روس ها  اختیار  در 
انگلیسی های حاضر در برلین غربی تحت محاصره ارتش سرخ قرار 
داشتند. استالین تنها برای سه سال توانست حضور میهمانان 
که  هنگامی  و  کند  تحمل  را  برلین  غربی  بخش  در  ناخوانده 
آمریکایی ها در ژوئن 1948 تصمیم گرفتند نظام پولی مستقلی را برای 
بخش غربی برلین تعریف کنند، وضع به نقطه انفجار رسید. نتیجه 
اینکه 72 سال پیش در چنین روزی، برابر بیست وچهارم ژوئن 1948 
میالدی، ارتش سرخ به دستور استالین برلین غربی را محاصره کرد 
تا ساکنان این ناحیه در معرض یک فاجعه انسانی تمام عیار قرار 
بگیرند. با اینکه دولت های غربی 48ساعت بعد از شروع محاصره با 
آذوقه اقدام به شکستن حصر  فرستادن هواپیماهای حامل 
هوایی برلین کردند، اما بحران محاصره برلین تقریبا یک سال به 
برخی  از  کوتاه آمدن  با  دعوا  دوطرف  نهایتا  و  انجامید  طول 

خواسته هایشان مشکل را بین خود حل وفصل کردند.  
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