
گروه بندی والیبال باشگاه های جهان اعالم شد

جگوار XJR575، قربانی استانداردهای آالیندگی

ابداع جوهر رسانا برای استفاده در مدارهای الکترونیکی

گروه بندی والیبال جام باشگاه های جهان ۲۰۱۸ اعالم  شد و خاتم  اردکان 
حریفانش را شناخت.

به گزارش ایسنا، گروه بندی رقابت های والیبال جام باشگاه های جهان ۲۰۱۸ 
پس از انجام قرعه کشی مشخص شد و هشت تیم منتخب باید در دو گروه چهار 

تیمی به مصاف هم بروند.
در این دوره از رقابت ها تیم والیبال خاتم اردکان که با قهرمانی در باشگاه های 
آسیا جواز صعود به جام  باشگاه هابی جهان را کسب کرده بود در گروه دوم و در 
کنار تیم های قدرتمند ترنتینو ایتالیا، رسوویای لهستان و گاردن کروزیرو برزیل 
قرار گرفت.همچنین در گروه نخست تیم اسکرا بلهاتوف لهستان که میالد عبادی 
پور را در اختیار دارد با زنیت کازان روسیه مدافع عنوان قهرمانی، لوبه ایتالیا و 

فاکل روسیه هم گروه شد.
گروه بندی والیبال جام باشگاه های جهان ۲۰۱۸ به ترتیب زیر است:

 A گروه

زنیت کازان روسیه
لوبه ایتالیا

فاکل روسیه
اسکرا بلهاتوف لهستان 

B گروه
گاردن کروزیرو برزیل

رسوویای لهستان
ترنتینو ایتالیا 
خاتم اردکان

چهاردهمین دوره رقابت های والیبال جام باشگاه های جهان در سال ۲۰۱۸ 
از چهارم تا یازدهم آذر و به میزبانی دوباره کشور لهستان برگزار خواهد شد. 
همچنین تیم ترنتینو ایتالیا با چهار عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم جام باشگاه 

های جهان به حساب می آید.

خب این یکی کمی غیرمنتظره بود! جگوار XJR 575 که حدود یک سال پیش در فستیوال سرعت 
استانداردهای  نمی تواند  زیرا  نیست  اروپایی  گوودوود ۲۰۱7 معرفی شده دیگر در دسترس خریداران 
آالیندگی جدید WLTP را پاس کند. از آنجایی که پیشرانه  ۸ سیلندر 5 لیتری سوپرشارژردار این سوپر 
سدان تشنه خیلی با استانداردهای WLTP دوست نیست بنابراین راه دیگری برای بازنشستگی این خودرو 

در قاره اروپا وجود ندارد.
البته هنوز هم می توان این خودرو را در آمریکا خرید زیرا WLTP در این بازار عملیاتی نشده است. 

البته جگوار XJR575 ۲۰۱9 خودروی کامالً گران بهایی بوده و قیمت قابل توجه ۱۲۲4۰۰ دالری دارد. 
البته این سوپر سدان هنوز هم ارزان تر از مرسدس-ای ام جی S63 با قیمت ۱475۰۰ دالر است اما به یاد 

داشته باشید که نسل فعلی XJ حدود یک دهه است که در بازار حضور دارد. 
XJ علیرغم سن باال هنوز هم خودروی توانایی بوده و با قدرت 575 اسبی می تواند در 4.۲ ثانیه از سکون 

به سرعت 96 کیلومتر در ساعت برسد و سرعت خود را تا ۲۸۰ کیلومتر در ساعت ادامه دهد.
خبر خوب برای طرفداران XJ اینکه جگوار تالش های سختی برای آماده کردن نسل جدید این خودرو 
دارد. البته نسل جدید XJ کامالً متفاوت خواهد بود زیرا انتظار می رود این سدان فول سایز لوکس کاماًل 
الکتریکی شود. مقامات جگوار اشاره  زیادی به جزئیات نداشته اند اما گفته شده این خودرو بزرگ تر و جادارتر 
خواهد بود. نسل جدید XJ همچنین اسپورت تر از نسل فعلی خواهد بود و یان کالوم مدیر طراحی جگوار 

قول داده XJ جدید خودرویی ناب برای راننده باشد.

قابلیت  که  کرده  ابداع  جوهر  نوعی  آمریکایی،  پژوهشگر  یک 
رسانایی دارد و می تواند در مدارهای الکترونیکی به کار رود.

به گزارش ایسنا و به نقل از مجله »ادونسد ساینس نیوز«، فرمول جوهر 
رسانا برای به کار رفتن در مدارهای الکترونیکی کم هزینه، باید طوری تنظیم 
شود که با روش های گوناگون الگوسازی سازگار باشد. روش های ریزساختی، 
الگویی از مواد با وضوح باال ارائه می دهند اما این روش ها اغلب، با پردازش 

چندمرحله ای و پیچیده ای همراه هستند و هزینه باالیی به همراه دارند.
پژوهشگران بسیاری، فناوری های نوشتار مستقیم را ارائه داده اند که 
موجب شکل گیری منابع الهام مهمی شده است. پژوهشی که در سال 
۲۰۱۱ انجام شد، روش استفاده از یک خودکار دارای جوهر نقره رسانا را 

ارائه داد که راه حل کم هزینه ای برای هنر الکترونیکی فراهم می کند.

پروفسور یوری گوگوتسی، استاد شیمی مواد دانشگاه درکسل آمریکا، 
با الهام از این پژوهش، نوعی جوهر از جنس کاربید تیتانیوم ابداع کرده 
است که می توان آن را مستقیما در خودکار به کار برد. این جوهر در ابزار 
بسیاری از جمله ابرخازن الکتروشیمیایی و صفحه های الکترومغناطیسی، 

قابل استفاده است.
جوهر کاربید تیتانیوم، برخالف جوهرهای مبتنی بر ذره که باید مراحل 
اضافه ای برای افزایش قابلیت رسانایی و جامد شدن بگذرانند، در دمای اتاق 
خشک می شود و به قابلیت رسانایی باال می رسد. این جوهر برای استفاده 
در مدارهای الکتریکی یا ابزار ذخیره انرژی، مناسب است. پژوهشگران 
پیش بینی می کنند که نتایج این پروژه، روش های جدیدی برای ابزار ذخیره 

انرژی قابل چاپ خواهد داشت.
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جوانترین گلزنان تاریخ لیگ برتر را بشناسیم

هم شاگردی سالم
الهیار صیادمنش، بازیکن آینده دار استقالل، با گلزنی برابر 
نفت مسجدسلیمان در زمره ۵ گلزن جوان تاریخ لیگ برتر 
قرار گرفت. در تاریخ لیگ برتر، گلزنی در سنین پایین 
فرصتی است که نصیب کمتر فوتبالیستی در این رقابتها 
شده است.این بازیکنان سرنوشت متفاوتی برای دوران 

بازیگری خود رقم زدند.
بعضی مدارج ترقی را پله پله طی کردند و برخی دیگر پس از 
یک جرقه کوتاه از صحنه فوتبال محو شدند.الهیار صیادمنش با 
گلی که در دیدار معوقه برابر نفت مسجدسلیمان به ثمر رساند، 
جوانترین گلزن تاریخ استقالل در لیگ برتر و پنجمین گلزن جوان 

تاریخ این مسابقات لقب گرفت.
به گزارش وب سایت نود، به همین بهانه جوانترین گلزنان تاریخ 

لیگ برتر و سرنوشتی که برای آنها رقم خورد مرور شده است.
۱- محسن مسلمان )۱6 سال و 7 ماه(

ذوب آهن در لیگ هفتم زوران جورجویچ صرب را به خدمت 
گرفت. این مربی در مدت حضور در ایران به داشتن اخالق عجیب 
معروف شد. جورجویچ به بازیکنان جوان ناشناخته میدان داد. یکی 
از بازیکنانی که این مربی اعتقاد عجیبی به آن داشت محسن 
مسلمان بود. مسلمان در آن مقطع ۱6 سال داشت و جورجویچ  
شماره ۱۰ ذوب آهن را به او داد و پنالتی زن اول تیمش شد تا 
اینکه در بازی هفته پنجم مقابل برق شیراز از روی نقطه پنالتی 
دروازه حریف را باز کرد تا با ۱6 سال و 7 ماه جوانترین گلزن تاریخ 
لیگ برتر شود. عنوانی که پس از ۱۱ سال همچنان در اختیار این 
بازیکن است. در آن مقطع جورجویچ اعتقاد داشت که مسلمان در 

آینده فوتبال آسیا را ترور خواهد کرد.
هرچند که مسلمان به بازیکن بزرگ و مطرحی تبدیل شد و در 
لیگ هفدهم بیشترین آمار پاس گل را به نام خود ثبت کرد و ۲ بار 
قهرمانی لیگ را بدست آورده است ولی مسایل حاشیه ای نگذاشت 
که این بازیکن از حداکثر پتانسیل خود استفاده کند و تبدیل به 

یک فوتبالیست برجسته در سطح آسیا شود.
۲- کریم انصاری فرد )۱6 سال و 9 ماه(

کریم انصاری فرد را باید موفق ترین گلزن جوان تاریخ فوتبال 
ایران تلقی کرد. باشگاه سایپا از جمله باشگاههایی است که به 
سنین پایه خود توجه خاصی دارد و کریم انصاری فرد از جمله 
بازیکنانی است که توسط این باشگاه به فوتبال ایران معرفی شده 

است.
انصاری فرد در لیگ هفتم اولین بازیهای رسمی خود را برای 
سایپا انجام داد و توانست نخستین گلش را در دیدار با سپاهان به 
ثمر رساند و سایپا با همین تک گل در آن بازی به پیروزی رسید.

این گل آغاز درخشش انصاری فرد در فوتبال ایران بود و این 
بازیکن در لیگهای یازدهم و سیزدهم عنوان آقای گلی مسابقات 
را به دست آورد. لیگ سیزدهم آخرین دوره حضور انصاری فرد 
در فوتبال ایران بود و پس از آن به اروپا رفت. انصاری فرد در 
مدت حضور خود در ایران 77 گل زد و هفتمین گلزن برتر تاریخ 

لیگ برتر است.این بازیکن در اروپا چهره موفقی از خود به جای 
گذاشت.

انصاری فرد در تیم ملی جایگاه شایسته ای دارد.این بازیکن وارث 
شماره ۱۰ تیم ملی شده و کاپیتانی تیم ملی را تجربه کرده و 

افتخار گلزنی در جام جهانی را دارد.
3- حجت چهارمحالی )۱6 سال و ۱۰ ماه(

روی  آزادی  استادیوم  در  پروین  علی  که  باری  آخرین  در 
نیمکت نشست یک بازیکن جوان چهره شد. در لیگ پنجم 
در شرایطی که پرسپولیس با پروین دچار بحران عمیقی شده 
بود و احتیاج مبرم به پیروزی داشت به دیدار فوالد رفت. فوالد 
از جمله باشگاه هایی است که به خاطر داشتن آکادمی قوی، 
بازیکنان جوان زیادی به فوتبال ایران معرفی کرده است و در 
آن بازی حجت چهارمحالی درخشید.این بازیکن که به صورت 
تعویضی وارد زمین شد گل دومش تیمش را به ثمر رساند و 
در آن برهه جوانترین گلزن تاریخ لیگ برتر شد.فوالد در آن 

مسابقه با نتیجه 3 بر۲ به پیروزی رسید.
چهارمحالی در آن فصل به درخشش خود ادامه داد و ۲ گل 

دیگر زد.اما این روند کوتاه مدت بود و در ادامه بازیگری خود 
توفیقی نداشت. حتی پیوستن به استقالل تهران در لیگ دوازدهم 
کمکی به احیای این بازیکن نکرد.او در حال حاضر در سن ۲9 
سالگی در تیم فوالد نوین بازی می کند و سالهاست که از سطح 

اول فوتبال ایران فاصله گرفته است.
4-یونس دلفی )۱6 سال و ۱۰ ماه(

پس از آنکه در سالهای اخیر درخشش بازیکنان جوان به حداقل 
بود، یونس دلفی فصل گذشته در استقالل خوزستان  رسیده 
توانست این طلسم را بشکند. دلفی در بازی استقالل خوزستان با 
سیاه جامگان ۲ گل به ثمر رساند و با زدن 6 گل جوانترین گلزن 

زیر ۱۸ سال تاریخ لیگ برتر است.
با  از آیندهوون هلند پیشنهاد دارد می تواند  بازیکن که  این 
انتخاب های درست به بازیکن درجه یک در فوتبال ایران تبدیل 

شود.
 5- اللهیار صیادمنش )۱7 سال و 3 ماه(

صیادمنش نیز از جمله دیگر خروجی های باشگاه سایپا است. 
این بازیکن که سال گذشته در جام جهانی نوجوانان نگاه ها را به 

سمت خود جلب کرد، دراین فصل به استقالل پیوست. استقالل 
در لیگ هجدهم مهره های هجومی گرانقیمتی به خدمت گرفت و 
به نظر می رسید این بازیکن جوان فرصت چندانی برای بازی پیدا 
کند ولی برخالف انتظار، وینفرد شفر چندین بار او را در مواقع 
بحرانی به عنوان بازیکن تعویضی به زمین فرستاد تا نشان دهد 

که به او اعتقاد دارد.
تا  شد  محرومیت  دچار  راه  ابتدای  همان  در  اما  صیادمنش 
وقفه ای در حضور این بازیکن ایجاد شود. صیادمنش در بازگشت 
پس از محرومیت در دربی پایتخت به عنوان بازیکن تعویضی به 
میدان آمد و با حضور در بازی به جوانترین چهره تاریخ این رقابت 

تبدیل شد.
صیادمنش در دیدار با نفت مسجدسلیمان برای اولین بار فرصت 
بازی در ترکیب اصلی را پیدا کرد و سریع تر از حد تصور به گل 
رسید. گل ثانیه 6۲ صیادمنش سومین گل سریع استقالل در 
تاریخ لیگ برتر است او به جز این یک پاس گل هم داد تا هم 
بتواند جایگاهش را در ترکیب اصلی استقالل تثبیت کند و هم 

یکی از 5 گلزن جوان تاریخ لیگ برتر شود.
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پند روز

عکس پروفایل شما بازگوکننده شخصیت شماست

تاکنون به این فکر کرده اید که عکسی که برای پروفایل خود انتخاب می کنید تا 
چه حد بازگو کننده  شخصیت و روحیات شماست؟

عکس  پروفایل شاد، عاشقانه، غمگین یا عکس پروفایل رنگی و پرانرژی خیلی 
بیشتر از آنچه تصور کنید در قضاوت دیگران در مورد شما تاثیر دارد؛ مخصوصا 
غریبه ها یا افرادی که شناخت درستی از شما ندارند با نگاه به عکس پروفایل تان در 
اپ های پیام رسان یا شبکه های اجتماعی می توانند برداشت تقریبا صحیحی در مورد 

شخصیت اصلی شما داشته باشند.
برای درک این مساله همین کافیست که خودتان این مساله را تجربه کنید. 
یکی از اپ های شبکه های اجتماعی را باز کنید، سراغ پروفایل موردنظرتان بروید 
و عکس های آن شخص را ببینید. متوجه خواهید شد که مثال او فردی شاد و 
هیجان دوست است. چرا؟ زیرا در هر کدام از عکس های پروفایل شاد و خاص خود 
یک کار هیجان انگیزی انجام داده، یا لباس خاصی پوشیده یا در محلی غیرمعمول 
حضور دارد. یا مثال وقتی فردی عکس گل و شعر و تصاویر اینترنتی را روی پروفایل 
خود می گذارد، سعی در مخفی کردن هویت واقعی خود دارد. چنین فردی به هیچ 
عنوان قابل اعتماد نخواهد بود زیرا به درجه ای از بلوغ فکری و قدرت تصمیم گیری 

نرسیده که بتواند با هویت واقعی در جامعه مجازی حاضر شود.
البته چنین افرادی ممکن است به لحاظ فرهنگی و مسائل عقیدتی از نمایش 
تصویر خود پرهیز کنند و آن نیز خود نشان دهنده این است که این فرد توانایی 
قابل درک  برای همگان  او  باورهای خاص  و  ندارد  را  اجتماعی  ارتباط  برقراری 
نخواهد بود. در ایران به وفور می بینیم که برخی افراد عکس پروفایل را به محلی 
برای نمایش احساسات لحظه ای خود تبدیل کرده اند. مثال یک روز عکس پروفایل 
عاشقانه می گذارد، چند روز بعد که مشکل عاطفی پیدا می کند، عکس پروفایل 
غمگین انتخاب می کند. اما عکس  پروفایل داستان هایی فراتر از مسائل عادی زندگی 
را در خود دارد. کارشناسان روانشناسی عکس پروفایل افراد را به »پنج عامل بزرگ 
شخصیت« مربوط می دانند. »شخصیت« به معنای الگوهای مشخصی از تفکر، 
هیجان و رفتار فرد است که واکنش های او در تعامل با محیط اجتماعی را مشخص 
می کنند. »پنج عامل بزرگ شخصیت« نیز واحدی برای اندازه گیری متغیرهای 
شخصیت است. بر اساس این مدل، شخصیت از پنج بعد اصلی به این شرح تشکیل 
شده است: روان رنجوری ، برون گرایی، سازگاری، استقبال از تجربه و وظیفه شناسی.

محققان در راستای اثبات این ادعا که عکس پروفایل نشان دهنده شخصیت مردم 
است، شخصیت هزاران داوطلب را مورد بررسی قرار داده و با عکس  های پروفایل 
آنها در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، توئیتر، فیس بوک مقایسه کرده اند. 

نتیجه تحلیل آنها به شرح زیر است: 
اغلب افراد وظیفه شناس و متعهد از عکس های طبیعی )با کمترین ویرایش(، 
رنگی و روشن برای پروفایل خود استفاده می کنند. این افراد تقریبا همه احساسات 
تیپ های شخصیتی متفاوت را به نمایش می گذارند. عکس پروفایل خاص به کسانی 
تعلق دارد که آماده تجربه های جدید در زندگی هستند. این بُعد شخصیتی با 
خالقیت ارتباط مستقیم دارد. عکس های این اشخاص با هم تفاوت زیادی دارد و 
اغلب هنری یا غیرمعمول هستند. جالب است بدانید افرادی که نمای بسیار نزدیکی 
از صورت خود را نشان می دهند، یعنی بخش زیادی از کادر عکس به صورت آنها 
تعلق دارد نیز جزو کسانی هستند که همیشه از تجربه های جدید استقبال می کنند. 
احتماال حدس زده اید که عکس پروفایل این افراد در بیشتر مواقع به همراه دیگران، 
رنگی و سرشار از لبخند است. برون گرایی یک بُعد اصلی در نظریه شخصیت انسان  
است. انسان های برونگرا افرادی اجتماعی و شاد هستند و اغلب دوست دارند بیرون 
بروند و بیشتر مواقع هم پرحرف و پر انرژی هستند. نوروتیسیزم ها بیشتر مواقع ترجیح 
می دهند عکسی ساده با کمترین رنگ را برای پروفایل خود انتخاب کنند. هر چه 
روان رنجوری شخص بیشتر باشد، احتمال اینکه عکسی محو یا حتی عاری از صورت 
او را شاهد باشیم، بیشتر است. این اشخاص اغلب دچار اضطراب، ترس، بدخلقی، 
نگرانی، حسادت، یأس و احساس تنهایی هستند. احتمال اینکه فرد روان رنجور اوضاع 
عادی را تهدیدآمیز و ناکامی های کوچک را به یأس شدید تعبیر کنند، زیاد است. 
ناتوانی در انتخاب، به ویژه در هنگام تصمیم گیری، یکی از عناصر اصلی روان رنجوری 
است. در بیشتر موارد، افرادی که سازگاری خوبی با شرایط دارند عکس های ضعیف 
و بی کیفیتی از خود به اشتراک می گذارند. اما وجه مشترک آنها این است که همیشه 
در عکس ها لبخند می زنند و تصاویرشان شاد و زنده و پر انرژی است. عکس پروفایلی 
که برای شبکه های اجتماعی انتخاب می کنید در زندگی حرفه ای شما هم نقش 

مهمی دارند.

توقف عرضه  آپدیت اکتبر 2018 ویندوز 10 
مایکروسافت عرضه آپدیت اکتبر ۲۰۱۸ ویندوز ۱۰ را متوقف کرد.

)نسخه ۱۸۰9( عرضه  ویندوز ۱۰  اکتبر ۲۰۱۸  رسانی  روز  به  هفته گذشته 
شد اما در کنار ویژگی های جدیدی که به همراه داشت ظاهراً برخی از فایل های 
شخصی کاربران را حذف کرد. گفته شده بود بیشتر فایل های حذف شده در مسیر 
Documents و فولدر Pictures ذخیره شده بودند و قربانیان این اتفاق معتقدند 
فایل هایی که قبل از انجام به روزرسانی ویندوز ۱۰ در این مسیر قرار داشته اند پس 

از آپدیت ناپدید شده اند.
مایکروسافت خبر داده که عرضه این به روز رسانی برای همه کاربران متوقف شده و 
در حال بررسی مشکل هستند. این شرکت اکنون به افرادی که تحت تأثیر موضوع 
قرار گرفته اند پیشنهاد کرده که مستقیماً با شرکت تماس بگیرند. همچنین گفته 
شده که اگر به صورت دستی به روز رسانی ماه اکتبر را دانلود کرده اید »لطفاً آن را 
نصب نکنید و منتظر عرضه رسانه )نسخه( جدید باشید«. برخی از کاربران دیگر ادعا 
کرده بودند که پس از این به روز رسانی، مرورگر مایکروسافت اج و اپلیکیشن های دیگِر 

فروشگاه مایکروسافت قادر به برقراری ارتباط با اینترنت نیستند.
عالوه بر این به روز رسانی در برخی از کامپیوترهای مبتنی بر پردازنده های اینتل 
به دلیل درایور ناسازگار مسدود شده بود. مشخص نیست که چه تعداد از کاربران 
ویندوز ۱۰ با این مشکل مواجه شده اند اما حتی اگر این تعداد اندک باشد باز هم 
جای تعجب است که چطور با وجود آزمایش های گسترده این نسخه چنین مشکلی 
در آپدیت اکتبر ۲۰۱۸ ویندوز ۱۰ پیش آمده است. فراموش نکنیم که میلیون ها 
کاربر در سراسر دنیا برای تست ویندوز ۱۰ به مایکروسافت کمک می کنند. پیش 
از این هم مایکروسافت عرضه آپدیت آوریل ۲۰۱۸ ویندوز ۱۰ را به علت مشکالت 
ناشی از هنگ کردن و صفحه آبی مرگ متوقف کرده بود البته در آن زمان پیش از 
عرضه گسترده برای کسب و کارها و مشتریان به روز رسانی بدون این مشکل عرضه 

شده بود.


