
 پایان درخشش »کاروان خودباوری و امید« در جاکارتا

ایران با رکوردشکنی در رده سوم پاراآسیایی ایستاد

مرسدس S کالس 2020 با توپ پر می آید!

استفاده از تلگرام در ایران همچنان ادامه دارد

 سومین دوره بازی های پاراآسیایی در حالی به پایان رسید که کاروان ورزشی 
ایران با کسب 51 مدال طال، 42 نقره و 43 برنز و ثبت رکوردی جدید در مدال 

آوری و یک پله صعود نسبت به دوره گذشته در جایگاه سوم ایستاد.
به گزارش ایرنا؛ این بازی ها که از 14 مهر به میزبانی اندونزی و در شهر »جاکارتا« 

آغاز شده بود، دیروز به اتمام رسید.
در پایان این رقابت ها، کاروان چین همچون دوره های گذشته در صدر جدول 
توزیع مدال ها ایستاد و با کسب 172 طال، 88 نقره و 59 برنز به عنوان نخست رسید.

کره جنوبی در رقابتی نزدیک با ایران و رسیدن به 53 طال، 45 نقره و 47 برنز به 
مقام دومی دست یافت.

کاروان ورزشی ایران با عملکردی تحسین برانگیز و کسب 51 مدال طال، 42 نقره و 
43 برنز و یک پله صعود نسبت به دوره گذشته در رتبه سوم قرار گرفت.

در روز پایانی این رقابت ها تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران در دیدار فینال با 
حسالب 68 بر 66 از سد ژاپن گذشت تا آخرین طالی کاروان کشورمان را ضرب کند.
ورزشکاران ایران نمایش مناسبی در جاکارتا داشتند و در این میان »شاهین ایزدیار« 
در شنا با رسیدن به 6 مدال طال و یک نقره یکی از ستاره های بی بدیل این دوره از 

بازی ها بود.
ژاپن با 45 طال، 70 نقره و 83 برنز به مقام چهارمی رسید و اندونزی با به دست 

آوردن 37 طال، 47 نقره و 51 برنز در جایگاه پنجم قرار گرفت.

خودروهای کاماًل خودران هنوز راه نسبتاً زیادی در پیش دارند زیرا باید از تکنولوژی بهبود یافته سود ببرند و 
قوانین نیز برای حضور آن ها در جاده ها تغییر یابد. البته خودروسازان به آهستگی در حال هموار کردن این راه 
هستند و به همین منظور سیستم های نیمه خودران و کمک راننده  متنوعی را معرفی کرده اند. این سیستم ها 
نیازمند توجه کامل راننده به جاده هستند. همین االن سوپر کروز جنرال موتورز و سیستم اتوپایلوت تسال 
نسخه های پیشرفته  تکنولوژی خودران سطح 2 هستند. در این حالت سیستم می تواند خودرو را براند اما 
هنوز هم راننده باید به جاده توجه داشته باشد. البته خودروسازان در حال کار روی سیستم های خودران 
سطح 3 هم هستند که بنا به گفته  اتوموتیونیوز، مرسدس بنز S کالس جدید در سال 2020 از آن برخوردار 

خواهد بود.
مدیرعامل آتی دایملر در خالل برگزاری نمایشگاه پاریس گفته است: »ما در حال ورود به مرحله سوم از تکنولوژی 
خودران بوده و در نسل آینده  S کالس از آن استفاده خواهیم کرد. این سیستم را خواهید توانست به صورت یک آپشن 

سفارش دهید و با توجه به گستردگی برند مرسدس می توان آن را سریعاً در سایر محصوالت هم ارائه کرد«.
سیستم رانندگی خودران سطح 3 »اتوماسیون مشروط« نامیده می شود و در آن راننده می تواند چشم خود را از سطح 
جاده بردارد. البته راننده باید آماده  به عهده گرفتن وظایف رانندگی در شرایط معین باشد. این تکنولوژی در شرایط ایده آل 
 S می تواند خودرو را رانده و محیط را برای تشخیص خطرات احتمالی بررسی کند. اگر مرسدس بتواند این سیستم را در
کالس جدید نصب کند بنابراین ب ام و iNEXT را شکست خواهد داد. البته آئودی برای اولین بار این تکنولوژی را در 

نسل جدید A8 معرفی کرده است.

بررسی های صورت گرفته در مرکز افکارسنجی دانشجویان 
فیلترینگ،  وجود  با  که  است  آن  گویای  ایران)ایسپا( 
استفاده  تلگرام  از  کاربران  درصد  از 4۷  بیش  همچنان 
می کنند و در ماه های گذشته میزان استفاده از شبکه های 

اجتماعی داخلی کاهش چشمگیری داشته است.
 ،1397 ماه  مهر  در  گرفته  صورت  بررسی های  نتایج  طبق 
62.5 درصد از پاسخگویان اعالم کردند قبل از فیلتر تلگرام از 
این پیام رسان استفاده می کردند. نکته جالب توجه این که در 
نظرسنجی خرداد ماه این مرکز نیز 62.4 درصد پاسخگویان گفته 
بودند قبل از فیلتر از تلگرام استفاده می کردند. بر اساس نتایج 
این نظرسنجی در حال حاضر و با گذشت حدود پنج ماه از فیلتر 
تلگرام 47.3 درصد از کل پاسخگویان اعالم کرده اند همچنان از 
تلگرام استفاده می کنند که این عدد نسبت به خرداد ماه تقریباً 
ثابت مانده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی زنان و مردان 

تقریباً به یک میزان از تلگرام استفاده می کنند.
همچنین نتایج نظرسنجی نشان می دهد استفاده از واتس آپ 
بعد از فیلتر تلگرام افزایش یافته، این عدد بر اساس نظرسنجی 
ملی ایسپا در نیمه فروردین ماه سال جاری قبل از فیلتر تلگرام 12 
درصد بوده اما در خرداد و مهر ماه به ترتیب 25 درصد و 30.1 
درصد بوده است. میزان استفاده از اینستاگرام بعد از فیلتر تلگرام 
رشد صعودی داشته و از 17.7 درصد در فروردین ماه سال جاری 
به 32.2 درصد در خردادماه رسیده بود اما این عدد طبق نتایج 

اخیر ایسپا از خرداد تا مهر نسبتاً ثابت مانده است.
از طرف دیگر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
یافته است؛ پیام رسان  تا مهر ماه کاهش  از خرداد ماه  داخلی 
سروش که در فروردین ماه قبل از فیلتر تلگرام، حدود 2 درصد 
عضو داشته است در خرداد ماه و بر اساس نتایج نظرسنجی ملی 
ایسپا به 13.5 رسیده بود اما در مهرماه سال جاری این مقدار به 

4.3 درصد رسیده است، ایتا از 2.9 درصد به 0.9 درصد، آی گپ و 
بله هرکدام از 2.5 و 1.8 درصد به 0.4 درصد، گپ  از 1.4 درصد 
به 0.2 درصد، بیسفون و ساینا از 0.6 درصد هرکدام به 0.1 درصد 

رسیده اند.
همچنین 36.3 درصد پاسخگویان اظهار کرده اند در حال حاضر 
از هیچ کدام از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند. به عبارت 
دیگر در حال حاضر 63.7 درصد پاسخگویان اعالم کرده اند حداقل 

عضو یکی از شبکه های اجتماعی مجازی هستند.
طبق اعالم روابط عمومی ایسپا، طرح نظرسنجی »بررسی 
مسائل روز کشور از منظر افکار عمومی مردم ایران« در مهرماه 
افراد باالی 18 سال به  از  با پرسشگری از 1281نفر   1397
باالی کشور به شیوه تلفنی انجام شد و بخشی از طرح مذکور 
به میزان استفاده مردم ایران از شبکه های اجتماعی اختصاص 

داشته است.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه4، پالک4

فاکس: 88735679     تلفن: 88982137
etehademelat@gmail.com / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

تیم منتخب رکوردداران بازی ملی

کاپیتان ها به صف شدند
حضور یک دهه ای در تیم ملی اصال کار آسانی نیست و در 
فوتبال ایران هم بازیکنانی توانستند به این افتخار برسند. انجام 
بازی های ملی پرشمار در سال های اخیر باعث شده تا تعداد 
بازی های ملی بازیکنان عصر کنونی نسبت به بازی های ملی 

بازیکنان سال های دور به مراتب بیشتر باشد.
در تاریخ تیم ملی ایران 6 بازیکن موفق شدند تعداد بازیهای ملی 
خود را دورقمی کنند که همه آنها هم بازیکنانی اند که تا همین 

چند سال پیش عضو تیم ملی بودند.
به گزارش وب سایت نود،با توجه به جدول بازیهای ملی، تیم 
منتخب رکوردداران بازی ملی انتخاب شده است. مالک بازی های 
ملی هم آمار عمومی است که در "ویکی پدیا" منتشر شده است.

هر چند شاید بر اساس برخی مراجع دیگر در تعداد بازیهای 
ملی برخی بازیکنان یکی دو تا تغییر ایجاد شود اما این تغییرات 
اندک باعث عوض شدن ترکیب تیم مردان باثبات تاریخ ایران 

نخواهد شد.
دروازه بان: احمدرضا عابدزاده

دروازه بان بزرگ تاریخ فوتبال ایران همچنان باسابقه ترین شماره 
یک به شمار می رود. عابدزاده حدودا 11 سال پیراهن تیم ملی را 
برتن داشت و در این مدت 79 بازی ملی انجام داد. در بین 10 
بازیکن تیم ملی با بیشترین بازی ملی، هیچ دروازه بانی دیده نمی 
شود و عابدزاده نفر سیزدهم است. پس از خداحافظی عابدزاده، 
ابراهیم میرزاپور و مهدی رحمتی به رکورد 79 بازی احمدرضا 
نزدیک شدند اما میرزاپور در عدد 71 متوقف شد و رحمتی 76. 
رحمتی اگر با کارلوس کی روش دچار مشکل نمی شد هم اکنون 

جای عابدزاده را در این تیم می گرفت.
مدافع راست: حسین کعبی

خودش می گوید می توانست به 200 بازی ملی هم برسد 
البته االن هم وضعیتش بد نیست. مدافع سپیدرود رشت با اینکه 
7 سال است در تیم ملی بازی نکرده اما با 84 بازی ملی نفر نهم 
رکوردداران بازی در تیم ملی محسوب می شود. کعبی 9 سال برای 
ایران بازی کرد و طبق سن شناسنامه اش در سن 26 سالگی از تیم 

ملی کنار رفته است!
مدافع وسط: جالل حسینی

تنها مدافع ایرانی که  عضو باشگاه صدتایی هاست با 116 بازی 
ملی. او نفر چهارم در بین رکوردداران بازی ملی است. او امسال در 
یازدهمین سال حضورش در تیم ملی با یک شوک بزرگ روبرو 
شد؛ خط خوردن و از دست دادن جام جهانی. آیا پرونده حسینی 

در تیم ملی بسته شده است؟
مدافع چپ: احسان حاج صفی

تنها عضو این تیم منتخب که هم اکنون در عضویت تیم ملی 
قرار دارد. احسان در 10 سال حضورش در تیم ملی 97 بازی ملی 
انجام داده و به زودی وارد باشگاه صدتایی ها می شود. با توجه به 
اینکه حاج صفی 28 ساله است و در تیم ملی از جایگاه خوبی 

برخوردار است احتماال بازیهای ملی بیشتری را تجربه خواهد کرد 
و می تواند در رده باالتری در جدول رکوردداران تیم ملی قرار 

بگیرد. او فعال هفتم است.
هافبک: کریم باقری

می توانست رکورددار حضور در تیم ملی ایران باشد اما یک 
تصمیم عجیب او را از تاریخ سازی دور کرد. باقری در سال 2001 
از تیم ملی کناره گیری کرد البته پس از چند سال دوباره بازگشت. 
کریم به هر حال بین 1993 تا 2000 در 87 بازی ملی 50 گل 
زد. از نظر بازی ملی هشتم است و از نظر گل ملی در رده دوم 

قرار دارد.
هافبک: جواد نکونام

با 151 بازی ملی رکورددار حضور در تیم ملی ایران است. 
جواد 15 سال در تیم ملی بازی کرد و در نهایت موفق شد از 
رکورد 149 بازی ملی علی دایی عبور کند. از نظر تعداد گل 
هم این بازی با 39 گل سوم است. نکونام یکی از باثبات ترین 
بازیکنان تاریخ تیم ملی محسوب می شود و با 56 بار بستن 

بازوبند کاپیتانی تیم ملی از این حیث هم پس از دایی در رده 
دوم قرار دارد.

هافبک: مهدی مهدوی کیا
بازی.   110 با  ها  صدتایی  باشگاه  اعضای  از  دیگر  از  یکی 
مهدوی کیا حدود 14 سال پیراهن تیم ملی را برتن کرد و سابقه 
شش بازی در جام جهانی را هم دارد. مهدی در دوران اوجش 
در هامبورگ کمتر در بازی های دوستانه و کم اهمیت تیم ملی  
شرکت می کرد وگرنه او هم می توانست به 150 بازی برسد. 

مهدوی کیا هم اکنون نفر پنجم تیم ملی است.
هافبک: حمید استیلی

یکی از قدیمی های تیم ملی با 82 بازی ملی. استیلی 10 سال 
عضو تیم ملی بود و در سال 2000 با 82 بازی ملی به کار خود 
پایان داد. جایگاه استیلی در این تیم کامال در خطر است. شجاعی 

با 8 بازی ملی دیگر می تواند از استیلی سبقت بگیرد.
هافبک: آندرانیک تیموریان

آندو یکی دیگر از اعضای باشگاه صدتایی ها است. او پس از 

بازی صد و یکم خود دیگر به تیم ملی دعوت نشد. تیموریان  این 
101 بازی را در 11 سال انجام داد و موفق به انجام شش بازی 

در جام جهانی شد.
مهاجم مکمل: علی کریمی

با 127 بازی ملی سومین بازیکن ایران از نظر بازی ملی است. 
جادوگر حدود 16 سال ملی پوش بود و در این مدت با 38 گل 
چهارمین گلزن ملی است. کریمی هم سالهای غیبت زیادی در 
تیم ملی داشت از یک سال محرومیت گرفته تا دوری در زمان 
علی دایی و افشین قطبی. او هم می توانست به بازیهای ملی 

بیشتری برسد.
مهاجم نوک: علی دایی

سالها با 149 بازی ملی رکورددار بازی ملی در ایران بود که این 
رکورد توسط نکونام شکسته شد. از نظر تعداد گل البته هنوز نفر 
اول است. دایی در 14 سال بازی برای تیم ملی حضور مستمری 
داشت. او از نظر کاپیتانی هم یک رکورد جالب خلق کرده است؛ 

80 بازی.
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پند روز

معرفی 10 اپیزود برتر سریال سیمپسون  ها که باید تماشا 
کنید

سیمپسون ها را می توان یکی از شناخته شده ترین سریال ها دانست که با وجود عمر 
حدوداً 30 ساله آن، همچنان محبوبیت بسیار باالیی در میان طرفداران سریال های 
تلویزیونی دارد. در این مدت )از سال 1989 تاکنون( بیش از 600 قسمت مختلف از 
این سریال در شبکه  فاکس پخش شده است و به جرات می توان گفت که این سریال 
تمامی موضوعات را پوشش داده است. همین مسئله نیز باعث شده تا این سریال 

بتواند نظر طرفداران بسیاری را با سلیقه های شدیداً متفاوت به خود را جلب کند.
به همین دلیل نیز اگر به صورت تصادفی از 10 نفر قسمت های مورد عالقه  آن ها 
از سریال سیمپسون ها را بپرسید، به احتمال بسیار با جواب های کامالً منحصر بفردی 
روبرو خواهید شد. با وجود این، به بهانه پخش فصل جدید این سریال، لیستی از 
بهترین قسمت های سیمپسون ها تهیه شده است که تعداد بسیاری از مخاطبان بر 

سر جذابیت آن ها تفاهم نظر دارند.
اگر با سریال سیمپسون ها و تاریخچه  آن آشنایی داشته باشید، احتماالً می دانید 
که بسیاری از منتقدان و طرفداران، 10 سال نخست از پخش آن را »دوران طالیی« 
این سریال می دانند که در آن بازه شاهد پخش قسمت های کالسیک یکی پس از 
دیگری بوده ایم. به همین دلیل، تمامی قسمت هایی که در لیست ما قرار گرفته اند، 
به 10 سال نخست مربوط می شوند. البته ترتیب خاصی در قرارگیری قسمت ها 

وجود ندارد!
 نام قسمت: Rosebud – فصل 4، قسمت 5

خالصه ماجرا: این طور که به نظر می رسد، آقای برنز وضعیت  مالی بسیار خوبی 
دارد و به همین دلیل توانسته تا به همه  خواسته های خود دست یابد. در این بین، 
یک چیز وجود دارد که آقای برنز نمی تواند با پرداخت پول آن را به دست آورد: 
بوبو، خرس عروسکی دوران کودکی اش که اکنون مگی با آن بازی می کند. در اغلب 
قسمت های سریال سیمپسون ها شاهد اشارات مختلف به فرهنگ عامه هستیم و 
به جرات می توان گفت قسمت Rosebud از این حیث در رتبه  اول قرار دارد. در 
این قسمت که شاهد تقلید های تمسخرآمیزی از فیلم »همشهری کین« هستیم، 
شخصیت برنز موفق می شود تا توجه مخاطب را به طور کامل به خود جلب کند و 

این کار را نیز با نقشه های احمقانه اش برای باز پس گیری بوبو انجام می دهد.
فصل   – One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish :نام قسمت  

2، قسمت 11
خالصه ماجرا: پس از اینکه هومر در یک رستوران ژاپنی یک ماهی فوگو سفارش 
می دهد و آن را می خورد، متوجه می شود که به خاطر سم موجود در آن تنها 22 
ساعت دیگر زنده خواهد بود. به همین دلیل، لیستی از کارهایی که باید قبل از 
مرگش انجام دهد تهیه می کند. چه کسی گفته سریال سیمپسون ها حتما باید 
استخوان آرنج شما را غلغلک بدهد تا بخندید؟ بدون شک، یکی از ناراحت کننده ترین 
22 دقیقه های تاریخ تلویزیون، همین قسمت سریال سیمپسون ها است. در این 
قسمت که خداحافظی هومر با تک تک اعضای خانواده  را مشاهده می کنیم، در عین 
حال که احساسات مخاطب را نشان می دهد، بسیار خنده دار نیز هست. البته در پایان 

این قسمت، هومر جان سالم به در می برد و از مرگ نجات می یابد.
 نام قسمت: Homer the Great – فصل 6، قسمت 12

خالصه ماجرا: هومر به صورت اتفاقی با یک انجمن مخفی مالقات می کند که 
شباهت های بسیاری به انجمن  مخفی فراماسون ها دارد و در شهر اسپرینگ فیلد 
فعالیت می کند. پس از این اتفاق، هومر تمام تالش خود را بر این می گذارد که پس  
از پیوستن به این جامعه، جایگاه  مناسبی را برای خود در آن پیدا کند. این قسمت 
را می توان به یک ربات تشبیه کرد که هر دقیقه یک جوک برای گفتن دارد. از 
تالش های لنی برای فاش کردن هویت  واقعی  اِستون کاترها در دقایق آغازین گرفته 
تا آهنگ We Do و مراسم اساطیری که در آن برگزار می شود، همه و همه نشان 
از خالقیت  باالی تیم نویسندگان است. همچنین در این قسمت، هومر با کنار زدن 
فرد شماره  یک )با صداپیشگی پاتریک استوارت( به رئیس انجمن تبدیل می شود. 
نکته  جالب توجه نیز روش رسیدن او به قدرت است: مانند همیشه، اتفاقات احمقانه 

و البته خوش شانسی او!
 نام قسمت: Homer's Enemy – فصل 8، قسمت 23

خالصه ماجرا: در این قسمت، یک کارمند جدید با نام فرانک گریمز به نیروگاه 
هسته ای اسپرینگ فیلد اضافه می شود که حضور او در آن جا به لطف بی کفایتی های 
هومر چندان دوامی ندارد. بدون شک، یکی از بحث برانگیزترین قسمت های تاریخ 
سریال سیمپسون ها، Homer’s Enemy  است که برخی مواقع تم دارک و 
تاریکی را به خود می گیرد. در این قسمت، با کارمندی مواجه هستیم که مجبور 
بگذراند که زندگی اش در حماقت و  را در کنار هومر  اداری خود  است ساعات 
خوش شانسی های احمقانه خالصه می شود. مطابق انتظار، شرایط آن طور که باید 
برای گریمز پیش نمی رود و تک تک کارهایی که هومر انجام می دهند باعث می شوند 

تا خون او به جوش بیاید و مخاطب از خنده روده بر شود.
 نام قسمت: Itchy and Scratchy Land – فصل 6، قسمت 4

خالصه ماجرا: خانواده  سیمپسون ها تصمیم می گیرند به تعطیالت بروند و به 
همین منظور نیز پارک Itchy and Scratchy Land  را به عنوان مقصد انتخاب 
می کنند. شرایط اما آن طور که می خواستند پیش نمی رود و با ورود آن ها به پارک، 
آشوب آغاز می شود. همه  ما تعطیالتی داشته ایم که در آن شرایط مطابق انتظار پیش 
نرفته اما بدون شک هیچ کدامشان به افتضاحی تعطیالت خانواده  سیمپسون ها در 
پارک Itchy and Scratchy Land نیست. فضا و حس و حال وست ورلد گونه  
این قسمت تنوع بسیار خوبی به سریال می دهد و برای مدتی هم که شده ما را از 

شهر اسپرینگ فیلد دور می کند.
 نام قسمت: Last Exit to Springfield – فصل 4، قسمت 7

خالصه ماجرا: پس از اینکه هومر به رهبر اتحادیه کارگری در نیروگاه اتمی شهر 
اسپرینگ فیلد تبدیل می شود، اعتراضات را با هدف بهبود شرایط کارگران به راه 
می اندازد. در این قسمت، پارودی های فرهنگی و کنایه های وودویل گونه  بسیاری را 
شاهد هستیم. چه سریال دیگری می تواند همانند سیمپسون ها گروه بیتلز، جیمی 
هوفا و بتمن را در 22 دقیقه  این طور ماهرانه به سخره بگیرد؟! این قسمت همانند 
دلقکی است که با تعداد زیادی بشقاب بدون اینکه هیچ کدام از آن ها به زمین بیافتد 
هنرنمایی می کند. حال هر یک از این بشقاب ها را نماینده  سالیق مختلف در نظر 
بگیرید. به همین دلیل است که می توان گفت این قسمت برای تمامی مخاطبان با 

هر نوع سلیقه ای جذاب خواهد بود.
فصل 8،   – El Viaje Misterioso de Nuestro Jomer :قسمت نام   

قسمت 9
خالصه ماجرا: پس از اینکه مراسم Chili Cook-Off آن طور که باید پیش 
نمی رود و هومر بر خالف قولی که به مارج داده بود، آبجو می نوشد، هومر از یک 
صحرای عجیب و غریب سر در می آورد که در آنجا قوانین فیزیک هیچ کاربردی 
ندارند. در این میان، او با یک گرگ صحرایی آشنا می شود که مارج را زیر سوال 
می برد و به هومر می گوید که مارج، معشوق واقعی او نیست و باید به دنبال فرد 
دیگری بگردد. عملکرد جیم راردون به عنوان کارگردان این قسمت بسیار عالی 
بوده است و قسمتی را ساخت که تا پیش و پس از آن نظیرش را در سریال 
سیمپسون ها ندیده ایم. اوج هنرمندی او را می توان سکانس های مربوط به قدم 
زدن هومر در صحرا و هذیان گفتن های او دانست که به گفت وگوی او با یک 
گرگ صحرایی با صداپیشگی جانی َکش )از خوانندگان بزرگ سبک کانتری 
در آمریکا و یکی از تأثیرگذارترین موسیقی دانان قرن بیستم( ختم می شود. 
موضوعی که باعث می شود تا این قسمت در لیست بهترین ها قرار گیرد، این 
است که این قسمت به بررسی رابطه  هومر و مارج می پردازد و به مخاطبانش 
نشان می دهد چرا این دو با وجود جر و بحث ها و اختالفاتی که میانشان وجود 

دارد، زوج بسیار خوبی هستند.


