Bạn có biết ???

Nơi nào ghi nhận có độ lạnh nhất hành tinh ?

Nam cực, âm 93 độ C (tháng 8/2010)

Thành phố nào đông dân nhất thế giới

Thượng Hải. 24 triệu người.

Thành phố nào thưa dân nhất? Xem hình có thể biết.

Vatican. Chính thức chỉ có 842 cư dân. Không những chỉ là thành phố nhỏ nhất mà
còn là một quốc gia nhỏ nhất thế giới.

Thành phố nào giàu nhất?

Tokyo. Tổng sản lượng là 1 ngàn 520 tỷ, vượt xa New York chỉ có 310 tỷ.

Thành phố nào nghèo nhất thế giới?

Kinshasa, Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Tổng sản lượng quốc gia chỉ được 55 triệu.
Nhiều người không kiếm được quá 1 đồng mỗi ngày

Chúng ta biết ngọn Everest là cao nhất thế giới. Bạn có
biết nơi nào sâu nhất không?

Nó có độ sâu 10.910 mét nằm ở Thái Bình Dương gần Marianne. Cho đến nay mới
chỉ có 3 người thám hiểm nơi này trong một tàu ngầm, người sản xuất bộ phim
James Cameron.

Nơi nào được chụp hình nhiếu nhất?

Tòa nhà Guggenheim ở New York. Nhờ kỹ thuật GPS mà ta có thể biết nơi nào được
chụp hình nhiều nhất.

Nơi nào ẩm ướt nhất?

Không, đây không phải khu rừng Amazon mà chính là thành phô Mawsynram, Ấn
Độ. .Lượng mưa trung bình 1 ngàn 188 cms mỗi năm, kỷ lục năm 1985 là 2 ngàn
540 cms.

Nơi nào khô cằn nhất?

Không, đây không phải là sa mạc Sahara mà chính là sa mạc nổi tiếng Atacama,
Chili, Nam Mỹ. Có nơi mưa ít hơn 10cms mỗi....100 năm!

Nơi nào nhiều nắng nhất Hoa Kỳ?

Thành phố Yuma, Arizona. Mặt trời chiếu sáng trung bình 11g/ngày. Trời nắng 90%
thời gian, tổng cộng 4.015 giờ mỗi năm.

Không kể Hoa Kỳ, thành phố nào đắt đỏ nhất thế giới?

Bạn có thể nhận ra nó khi thấy bên trái hình có 3 cái tháp liền nhau (La Marina Bay
Sands). Đó là Singapore, vượt qua Tokyo năm 2014. Xe hơi đắt từ 4-6 lần giá nơi
sản xuất. Ví dụ một chiếc Toyota Prius giá có thể lên đến 150.000$.

Thành phố nào giá rẻ nhất?

Mumbai Ấn Độ với quá đông người nghèo khổ nên mức sống...

Nước nào tiêu thụ dinh dưỡng nhiều nhất?

Dễ dàng 3.770 calories/ngày. Người Mỹ mắc cở khi thú nhận rằng bệnh béo phì ngày
càng trầm trọng hơn.

Thành phố cổ nhất?

Damascus, thành phố giống nhu tồn tại từ 11 ngàn năm nay.

Nước nào trẻ nhất thế giới?

Nam Sudan giành độc lập năm 2011.

Thành phố nào được thăm viềng nhiều nhất?

Tôi vẫn nghĩ đó là Venise hay Paris nhưng có vẻ là London thì đúng hơn. Người ta
nói Bangkok cũng là một đối thủ lớn. Theo Master Card thì 18,6 triệu du khách đã
chi 19.3 tỉ $ mỗi năm...

Quốc gia nào ít phổ thông nhất?

Iran. Nhưng đó la trước khi các thỏa hiệp đang được thảo luận. Du khách 79% chê
bai đất nước này trong khi chỉ có 19% hài lòng.

Thành phố nào nguy hiểm nhất?

Đó là San Pedro ở Honduras với khoảng 3 người chết mỗi ngày..ma túy, buôn bán vũ
khí...Ngoài 171 vụ sát nhân trong mỗi 100 ngàn dân.

Nước nào tiêu thụ cà phê nhiều nhất mỗi đầu người?

Thụy Điển. Mỗi người, mỗi ngày trung bình tiêu thụ 388mgs cà phê tương đương 5
lon Red Bulls.

Nước nào say xỉn nhiều nhất?

Belarus trước đây gọi là Bạch Nga, sau 16 tuổi, trung bình mỗi người mỗi năm tiêu
thụ khoảng 17,5 lít cồn (i.e. mỗi tháng lít rưỡi !!!)

Nước nào thích xe đạp nhất?

Hòa Lan. Thành phố Groningen với hơn 50% đạp xe mỗi ngày, tỷ lệ cao nhất Hòa
Lan nơi người dân có truyền thống mê xe 2 bánh.

Thành phố nào có năng lượng tốt nhất? Đơn giản nơi nào
là thành phố xanh nhất?

Reykjavik, Iceland.. Nơi nguồn nhiệt sưởi ấm lấy từ lòng đất. Giao thông, xe bus
chạy bằng hydro nên không thải ra Carbonic mà chỉ thải ra nước !!

Nước nào có tuổi thọ cao nhất ?

Năm 2013 tuổi thọ là 87.2 mà đàn ông thọ trung bình 85.3 còn đàn bà 89 tuổi.

Nước nào tuổi thọ thấp nhất? Một gợi ý: Châu Phi ?

Đó là Sierra Leon nơi đàn ông sống trung bình 47 năm, đàn bà 48 năm mà số đông
sống trong nghèo nàn..

Nước nào đời sống căng thẳng nhất? (Châu Phi ?)

Nigeria. Xét về tỷ lệ sát nhân, tổng sản lượng quốc gia, xã hội bất bình đẳng, tham
nhũng, thiếu giáo dục, tỷ lệ thất nghiệp...Nigeria đúng là một quốc gia mà người dân
sống căng thẳng nhất thế giới.

Thành phố nào có chỉ số thông minh cao nhất?

Hongkong. Nhiều yếu tố phải xem xét như sự giàu có của cá nhân và tập thể, cùng
với những thử nghiệm để xác định độ IQ, người ta đồng ý độ IQ của cư dân thành
phố này là 107.

Thành phố nào kết nối nhiều nhất thế giới?

Hán Thành của Nam Hàn. Tương tự như ở Trung Hoa nơi có 618 triệu người sử
dụng Internet với trung bình 18.7 giờ/tuần lướt web mà Trung Hoa không được coi là
nơi kết nối cao nhất, cũng không nằm trong số top ten thế giới.

