
تاج: کی روش دنبال قهرمانی است

ابالغی از دادستانی درباره حضور زنان در استادیوم نداشته ایم

وقتی بنتلی قافیه فروش را به پورشه و تسال می بازد!

در  خانواده ها  حضور  درباره  دادستانی  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رییس 
استادیوم چیزی به ما ابالغ نکرده است.

به گزار ش ایسنا، مهدی تاج صبح دوشنبه در حاشیه اردوی تیم ملی بانوان در پاسخ 
به این سوال که در این دوره آموزشی دو روزه که با حضور رییسان کمیته های استان ها 
برگزار شد قرار است چه مسایلی مطرح شود؟ پاسخ داد: کمیته آموزش سراسر کشور را 
فراخوان دادیم آمدند این جا و یک سمینار دو روزه برایشان برگزار می کنیم چون نقش 
تعلیم و تربیت خیلی مهم است. ما خودمان به عنوان فدراسیون فوتبال بزرگ ترین 
همایش های انسانی را برگزار می کنیم و می طلبد روی بخش آموزش کار جدی کنیم. 
هیچ کس و هیچ نهاد و سازمانی در کشور مثل فدرلسیون فوتبال صدها هزار نفر را 
هر هفته به ورزشگاه ها نمی آورد و میلیون ها نفر را پای گیرنده های شان نمی نشاند. باید 
کار آموزشی انجام دهیم که جلوی حرکت های ناشایست گرفته شود. درباره کانون های 
هواداران بحث مفصلی با آموزش شد چون این کانون ها برای مان خیلی مهم هستند. 

او ادامه داد: مهم ترین مولفه دیگری که به نظر من امروز خیلی مهم بود بررسی 
اجرایی کردن ورود خانواده ها به ورزشگاه ها بود. به کمیته  آموزش سراسر کشور گفتم 
باید مولفه هایی را در نظر بگیرید که ورزشگاه شرایط امنی برای ورود خانواده ها باشد 
و مجموعه آموزش باید روی آن کار کند از همین االن؛ که این هم جز صحبت های 

ما بود.
رییس فدراسیون فوتبال ادامه داد: چیزی از دادستانی به ما ابالغ نشده است اما قرار 

است با کمیته آموزش بحث جدی داشته باشم.
تاج درباره استفاده از کمک داور ویدیویی )VAR( بومی اظهار کرد: سه سیستم 
تست می شوند و بهترین را انتخاب می کنیم اما چیزی که مهم است این که به زودی 
از این تکنولوژی در فوتبال ایران استفاده خواهد شد زیرا در این اواخر هم داوری های 
لیگ کمی نگران کننده شده بود. همه به داوری اعراض داشتند و این سیستم کمک 

می کند که اشتباهات داوری را به گونه ای دیگر رصد کنیم.
وی درباره وضعیت تیم ملی عنوان کرد: محدودیت های ما همان محدودیت های 
همیشگی یعنی مالی است که تا حدودی از آن رنج می بریم اما در مجموع شرایط 
تیم ملی بسیار خوب است و همه مهیای مسابقه ای عالی می شویم. دیروز اختالفی 

بین معاون فرهنگی فدراسیون و مسووالن اداره کننده کمیته تیم های ملی پیش آمد. 
کمیته فرهنگی تصمیم داشت بدرقه ای را برای تیم ملی در کیش برگزار کنیم اما 
کمیته  تیم های ملی دنبال لغو این بود و نامه آن صبح به دست من رسید. دلیل این 
را هم این گونه عنوان کرده بودند که تیم ملی فرصت کمی دارد و ما هم می خواهیم 
یک روز زودتر به امارات رویم زیرا ۴ بعدازظهر همان روزی که به امارات می رسند 
هم تمرین دارند و قرار است تا قبل از اولین بازی سه جلسه تمرینی برای بازیکنان 

برگزار شود.
تاج افزود: درخواست آن ها از فدراسیون لغو این موضوع بود و اگر قرار بود لغو نشود، 
آن ها تمهیداتی را در این باره بیندیشند. تصمیم من و همکارام این است که اولویت 
ما تیم ملی است و اگر یک تمرین کمک می کند تا تیم ملی نتایج بهتری بگیرد، ما 
این کار را انجام می دهیم. ما هم گفتیم اگر این موضوع است بحث کیش لغو شود. اگر 
تیم ملی درخواست جدی دارد که ۴ بعداز ظهر در امارات می خواهد تمرین بگذارد، 

این کار را انجام دهیم.
او درباره مصاحبه کی روش مبنی بر این که آرزوی مردم ایران رسیدن به نیمه نهایی 
است، گفت: ژاپن، ایران و کره از شانس های اصلی قهرمانی هستند و ما خود را از این 
دو کشور عقب تر نمی دانیم. اگر بحث هزینه و در آمد بخواهیم بگوییم یک بحث دیگر 
است اما از لحاظ فوتبال ما باید خودمان را جزو بهترین ها بدانیم و کی روش تالش 
خود را برای قهرمانی می کند. می دانم که او دنبال قهرمانی این مسابقات است. در 
حوزه فوتبال کسی نمی تواند ضمانت دهد که قهرمان می شویم اما تالش ما برای این 

موضوع است.
رییس فدراسیون فوتبال درباره محمدرضا ساکت گفت: آقای ساکت هم مانند هر 
فردی می تواند به عنوان مشاور در فدراسیون فعالیت کند که این قانون بالمانع است.

او درباره برنامه فدراسیون برای فوتبال بانوان توضیح داد: فدراسیون کار جدی را برای 
بانوان انجام می دهد. در فوتسال قهرمان آسیا شدیم و این کار را ادامه می دهیم. در 
اوایل حضور من به عنوان رییس فدراسیون به دنبال این بودم که تیم ها فقط شرکت 
کنند اما خوشبختانه با استعدادهایی که داشتیم از مراحل اول صعود کردند و تالش 
ما این است که فوتبال بانوان را به جایی برسانیم که برازنده ایران است. در این حوزه 

باید رشد کنیم و برسیم به جایی که فوتسال و فوتبال آقایان مان هستند. ما ۵ رده 
در فوتبال بانوان داریم که همه آن ها در اردو هستند. این زمین شماره ۱ مساحتش 
به اندازه دو چمن است به بانوان اختصاص دادیم و ساختمان پک را با استخر سونا و 
بدنسازی در اختیار آن ها قرار دادیم که کار درست همین است زیرا بیش از۵۰ درصد 

کشور ما بانوان هستند. باید دنبال فوتبالی کردن همه بانوان در همه سطوح باشیم.
تاج اضافه کرد: همین تیم بانوان را اعزام کردیم و تیم زیر ۱۶ سال را به الئوس اعزام 
خواهیم کرد. محدودیت هایی برای ما وجود دارد و با تعدادی ارقام و اعداد فوتبال را 
می گردانیم. ما ارز ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان تهیه می کردیم که خوشبختانه االن قیمت 
ارز کاهش یافته است و این به ما کمک می کند. با این ارز و درآمدی که داریم 
محدودیت های زیادی داریم. همه اردوهای پیش بینی شده برای بانوان در حال پیگری 
انجام است. ما به دختران فوتسالیت بدهکار هستیم و به دنبال این هستیم تا هر چه 

زودتر جوایز آن ها را بدهیم.
رییس فدراسیون فوتبال درباره مجمع این فدراسیون تصریح کرد: مجمع ما مجمع 
انتخاباتی نیست و موضوعات آن گزارش عملکرد، عملکرد مالی، حسابرسی مالی و 

برنامه ریزی مالی است.

بنتلی در وضعیت دشواری قرار دارد. این برند فوق لوکس 
در عین اینکه نمی خواهد خریداران فعلی خود را از دست 
دهد در تالش است مشتریان سنتی تر را نیز به سمت خود 

جذب کند.
به  بریتانیایی  لوکس  برند  این  مدیرعامل  هالمارک  آدریان 
اتوموتیونیوز اروپا گفته است: »دو کالس عمده ای که ما فعالً در 
آن حضور نداریم حدود ۴۰ درصد از ثروتمندان را تشکیل می دهد 

و یک خودروی الکتریکی می تواند برای آن ها جذاب تر باشد.«
دنبال  به  خریداران  این  لوکس،  بنتلی  یک  خرید  به جای 
محصوالت پورشه و تسال هستند. این ها را هالمارک می گوید. البته 

بنتلی امیدوار است با خودروی الکتریکی خود وارد میدان شده و 
نظر مشتریان لیبرال و پست مدرن ثروتمند را به خود جلب کند. 
این مدیر ارشد خاطرنشان می کند: »ما خودروهای تمام الکتریکی 

را یک فرصت رشد دیگر در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله می دانیم.«
بنتلی دست روی دست گذاشته است؟ خب هالمارک  چرا 
ادعا کرده حدود ۴۰ درصد از مشتریان فعلی به خرید خودروی 
الکتریکی عالقه مند هستند اما فعالً اوضاع به روال دیگری پیش 
می رود. موضوع مهم تر اینکه مدیرعامل بنتلی فکر می کند تراکم 
قدرت محدود مجموعه باتری های کنونی به این معنی است که هر 
خودروی الکتریکی تولید شده توسط بنتلی فاقد محدود حرکتی 

مناسب یا ابعاد فیزیکی موردنیاز محصوالت این خودروساز خواهد 
بود.

اما مثال نقض این اظهارات تسال مدل X و همچنین پیکاپ 
جدید ریویان R۱T است که محصوالتی قابل توجه به برد مناسب 
هستند. با این وجود شاید بنتلی تالش داشته باشد به محدود 

حرکتی حدود ۶۵۰ کیلومتر برسد.
در سال های آینده خبرهای بیشتری از محصول الکتریکی بنتلی 
خواهیم شنید. تا آن زمان به نظر می رسد بریتانیایی ها تنها شاهد 
حرکت بیشتر مشتریان به سمت محصوالت پورشه و تسال خواهند 

بود.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه۴، پالک۴

فاکس: ۸۸۷۳۵۶۷۹ / ۸۸۹۰۲۴۴۷    تلفن: ۸۸۹۸۲۱۳۷
etehademelat@gmail.com / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

ایران در جام ملت های ۱۹۷۶

آخرین قهرمانی ایران با کاشته زیبای »علی سلطان«
تیم ملی ایران آخرین قهرمانی خود را در سال ۱۳۵۵ و 
در برابر چشمان صد هزار هوادار ایرانی در ورزشگاه آزادی 
جشن گرفت و نامش را با کسب سه قهرمانی متوالی در 

آسیا جاودانه کرد.
به گزارش ایسنا، آخرین قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا 
به سال ۱۳۵۵ شمسی )۱۹۷۶ میالدی( مربوط می شود. ایران در 
حالی عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد که بدون شک 
در بهترین دوران فوتبالش به سر می برد و در تمام رقابت های 
ملی و باشگاهی با موفقیت روبرو شده بود. حضور بازیکنان خوش 
تکنیک و با کیفیت در داخل و خارج از ایران، دست حشمت 

مهاجرانی را برای کسب موفقیت در این رقابت ها باز گذاشته بود.
حذف و کناره گیری برخی از قدرت های آسیا

این دوره از رقابت ها به خاطر انصراف تعدادی از تیم ها از جمله 
لبنان میزبان، در آستانه لغو شدن و عدم برگزاری بود اما تهدیدهای 
ایران و به دوش گرفتن مسئولیت میزبانی مسابقات کارساز شد و 

در نهایت شهرهای تهران و تبریز میزبانی را بر عهده گرفتند.
کره جنوبی و ژاپن در دور انتخابی این رقابت ها حذف شده بودند 

و جایی در بین تیم های نهایی نداشتند.
کره شمالی، تایلند )میزبان مسابقات( و عربستان در آستانه 
رقابت به جنبش تحریم رژیم اشغالگر قدس پیوستند و از حضور 
در این مسابقات به همراه این کشور غاصب، امتناع کردند. از طرفی 
رژیم اشغالگر قدس بعد از اعمال ظلم علیه مردم مظلوم فلسطین 
طی جنبش جهانی از سوی کشورهای مختلف از قاره آسیا خارج و 
به منطقه اروپا منتقل شد تا جزو غایبان این دوره از رقابت ها باشد.
از سوی  میزبانی  اعالم  از  بعد  که  بود  دیگر کشوری  مالزی 
ایران، قصد انصراف از رقابت ها را داشت تا عمال به دلیل تعداد 
بسیار کم تیم های حاضر، برگزاری مسابقات در هاله ای از ابهام 
باشد اما تهدید فدراسیون فوتبال ایران برای تعطیلی مسابقات در 
پی عذرخواهی تیم مالزی باعث شد رهبران فوتبال مالزی را که 
ریاست کنفدراسیون را نیز در دست دارند از تصمیم خود صرف 

نظر کرده و تیمشان راهی تهران کنند.
در نهایت میزبانی صورت گرفت و تیم ملی ایران در گروه 
کویت،  تیم های  و  شد  هم گروه  جنوبی  یمن  و  عراق  با  دوم 
چین و مالزی در یک گروه قرار گرفتند و در تبریز به رقابت 

پرداختند.
جانشینی مهاجرانی به جای اوفارل چند روز قبل از 

مسابقات
با وجود حضور بازیکنان با کیفیت در تیم ملی ایران، حشمت 
مهاجرانی به فاصله چند روز تا شروع این رقابت ها جانشین فرانک 
اوفارل، سرمربی بریتانیایی تیم ملی شد تا موجب افزایش نگرانی ها 
شود اما او به توجه به حضور در کنار این مربی روی نیمکت تیم 

ملیف شناخت خوبی از تیم داشت.
 ترکیب تیم ملی با محوریت پرویز قلیچ خانی و علی 

پروین
در این مسابقات، مهاجرانی از منصور رشیدی به عنوان دروازه بان 
اصلی استفاده کرد. در نوک حمله گزینه اولش ترکیب حسن 
روشن نابغه جوان و ناصر نورایی بود اما غالمحسین مظلومی 
کهنه کار اما همیشه مصدوم را نیز در ترکیب خود داشت. علیرضا 
ستارگان  هم  قاسمپور  ابراهیم  و  خورشیدی  علیرضا  عزیزی، 
تکنیکی تیم ملی در گوش ها بودند که به تناوب، دو نفر از آنها 
در ترکیب قرار می گرفتند. در دفاع راست، حسن نظری و در دفاع 
چپ آندرانیک اسکندریان حضور داشتند و در زوج دفاع میانی هم 

ترکیب عبداللهی با ذوالفقارنسب تیم را پشتیبانی می کردند و سهام 
میرفخرایی بر روی نیمکت ذخیره ها قرار داشت. در قلب زمین هم 
زوج علی پروین و پرویز قلیچ خانی حضور داشتند و بازیکنانی مثل 
محمد صادقی و حسن نایب آقا و گارنیک شهبندری ذخیره آن دو 
بودند. این سومین جام ملت های قلیچ خانی بود و بازوبند کاپیتانی 
هم بر بازوی او بود. او یکی، دو سال قبل را درگیر مسائل سیاسی و 
گرایشش به سازمان های چپگرا گذرانده بود و در بازی های ملی اش 

وقفه افتاده بود.
از سویی کنار گذاشتن بازیکنانی نظیر علی جباری، ابراهیم 
آشتیانی و ... موجب بروز برخی از انتقادها از مهاجرانی و تیم ملی 

شده بود.
 نخستین بازی ایران مقابل عراق

تیم ملی در نخستین بازی و با حضور ۵۰ هزار نفر در ورزشگاه 
آزادی به مصاف عراق رفت و توانست با دو گل حسن روشن و ناصر 
نورایی عراق را شکست دهد. تیم ملی در بازی نخست با اقتدار به 

پیروزی رسید و مشکلی برای غلبه بر عراق نداشت.
 جشنواره گل ایران مقابل یمن جنوبی

تیم ملی که در بازی نخست با اقتدار پیروزی شده بود، برابر یمن 
پیروزی پر گلی را رغم زد.

زدن هشت گل در یک بازی، تبدیل به پرگل ترین پیروزی 
شاگردان  شد.  آسیا  ملت های  جام  تاریخ  در  ایران  ملی  تیم 
حشمت مهاجرانی در برابر چشمان ۱۱۰ هزار هوادار حاضر 
در ورزشگاه آزادی هشت بار دروازه این کشور را باز کردند که 
سه گل از غالمحسین مظلومی، دو گل از نورایی، دو گل از 
عزیزی و نک گل علیرضا خورشیدی حکم صعود ایران به دور 

بعد این مسابقات را داشت. عراق نیز به عنوان تیم دوم راهی 
مرحله بعد شد.

کار سخت ایران برابر چین و صعود در وقت های اضافه
چین که در دور گروهی با یک تساوی مقابل مالزی و یک 
شکست مقابل کویت، عملکرد ناامیدکننده ای داشت، در نیمه 
نهایی حریف ایران شد. چین برخالف انتظارات سخت جان تر از 
چیزی بود که مهاجرانی و شاگردانش فکر می کردند. آنها در طول 
۹۰ دقیقه سخت دفاع کردند و اجازه عبور توپ از دروازه را ندادند. 
کار به وقت های اضافه کشید تا ملی پوشان ایران باالخره روی ضربه 
خورشیدی به گل نخست برسند و شیرازه خط دفاعی چین از هم 
بپاشد و در ادامه حسن روشن گل دوم تیم ملی را به ثمر رساند و 

تیم ملی برای سومین بار متوالی به فینال صعود کند.
این دیدار مقابل چشمان ۶۰ هزار هوادار ایرانی در ورزشگاه 

آزادی برگزار شد.
خونین ترین بازی تاریخ جام ملت ها

رقابت ها صعود کرد که روی  این  فینال  به  کویت در حالی 
نیمکت خود از ستاره افسانه ای برزیل یعنی ماریو زاگالو با کسب 

سه عنوان قهرمانی جام جهانی بهره می برد.
کویت در دور گروهی دو برد به دست آورد و در دیدار نیمه 
نهایی انتقام سختی از عراقی ها گرفته بود. یم کویت در بدترین 
فصل ممکن زیر باران پاییزی در ورزشگاه گل آلود تبریز بازی 
می کرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق و کویت در نیمه نهایی 
پس از پایان بازی و پیروزی کویت به زد و خورد پرداختند که 
خونین ترین بازی تاریخ آسیا نام گرفت اما در نهایت شاگردان 
زاگالو در وقت های اضافه ۳ بر ۲ عراق را مغلوب کردند و به فینال 

رسیدند.
 مچ اندازی مهاجرانی و زاگالو در پرتماشاگرترین فینال 

تاریخ
حضور ۱۱۲ هزار هوادار ایرانی عاشق فوتبال در ورزشگاه آزادی، 
شرایط مساعدی را برای قهرمانی ایران در آسیا فراهم کرده بود اما 

کویت به عنوان قدرت جدید آسیا مقابل ایران قرار گرفت.
بازی در شرایط برگزار شد که تیم ملی مقابل کویت کار دشواری 
داشت تاکنون به این اندازه به دردسر نیفتاده بود اما علی پروین 
فرشته نجات تیم ملی ایران شد. او با ضربه ای دیدنی از پشت 
محوطه جریمه کویت در دقیقه ۷۳، دروازه این تیم را باز کرد تا 
ایرانی برای سومین مرتبه قهرمان جام ملت های آسیا شود و کویت 

با عنوان دومی به خانه برگردد.
رکوردهای ویژه ایران در این دوره

تیم ایران در این دوره گلی دریافت نکرد و مقتدرانه به فینال 
جام صعود کرد. ایران در بازی پایانی کویت را روی یک ضربه آزاد 
از علی پروین با نتیجه ۱ به ۰ شکست داد. کاپیتان تیم ایران 
پرویز قلیچ خانی با سومین قهرمانی ایران به رکوردی جاودانه دست 
یافت. او تنها بازیکن آسیایی است که سه بار جام زرین آسیا را 
باال برده است. رکورد سه قهرمانی پیاپی و ۱۲ پیروزی متوالی )از 
۱۹۶۸( رکوردی است که هنوز هیچ تیمی در آسیا به جز ایران به 

آن دست نیافته است.
برترین های جام ملت ها

نورایی، غالمحسین  ناصر  و  بازیکن جام شد  بهترین  پروین 
مظلومی و فتحی کمیل مرزوق از کویت نیز با سه گل عنوان آقای 

گل مشترک را به خود اختصاص دادند. 
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پند روز

عکس های اینستاگرام و رازهای درباره شخصیت افراد

اجتماعی  شبکه  از  روز  هر  دنیا  سرتاسر  در  نفر  میلیون   ۵00 حدود 
اینستاگرام استفاده می کنند. این شبکه اجتماعی مدت ها است که دیگر 
صرفاً یک آلبوم عکس دیجیتال نیست و حاال از آن برای خرید و فروش، 
تبلیغ محصوالت و حتی به عنوان وسیله ای برای پژوهش استفاده می شود. 
از این رو، تحقیقات علمی نشان داده است عکس ها و فیلترهایی که برای 
پست های اینستاگرام خود استفاده می کنید، می تواند درباره شخصیت و 

حتی سالمت شما حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.
رنگ و فیلتر عکس ها

دانشمندان کره جنوبی پروفایل ۱۷۹ نفر از کاربران اینستاگرام را آنالیز کردند )در 
مجموع ۲۵،۳۹۴ عکس(. در این تحقیق تمرکز روی رنگ عکس ها به عنوان یکی 
از عناصر کلیدی استایل عکس ها بود. این دانشمندان پی بردند کسانی که در رابطه 
عاطفی هستند، در مقایسه با کسانی که شریک عاطفی ندارند، بیشتر عکس هایی به 
اشتراک می گذارند که رنگ های برجسته و پررنگی دارند. عالوه بر این، افراد برونگرا 
و کسانی که مستعد خودشیفتگی هستند بیشتر از دیگران، از فیلترهای پررنگ برای 

عکس های خود استفاده می کنند.
دانشمندان امریکایی با آنالیز ۴۳،۹۵۰ عکس از کاربران اینستاگرام، پی بردند 
افراد افسرده بیشتر عکس به اشتراک می گذارند. عالوه بر این، تمرکز اصلی در 
عکس های آن ها روی صورت خود آن ها است. همچنین، این افراد برای عکس های 
خود اغلب از فیلتر استفاده نمی کنند. رنگ های تیره، آبی و خاکستری رنگ غالب 
بیشتر عکس های افراد افسرده هستند. به عالوه، آن ها عکس های سیاه و سفید را 

بیشتر ترجیح می دهند.
موضوع عکس ها

اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که از دیدن عکس های غذا در نیوزفید 
اینستاگرام تان کالفه می شوید، باید بدانید که معلوم شده به اشتراک گذاشتن عکس 
غذا اتفاقاً می تواند مفید باشد. محققان به این نتیجه رسیده اند که وقتی افراد عکس 
و دستور پخت غذاهایی که می پزند را به اشتراک می گذارند، این کار باعث می شود 
آن ها راحت تر بتوانند رژیم غذایی مناسب شان را ادامه دهند و حتی وزن کم کنند. 
این کار پروفایل اینستاگرام شخص را تبدیل به یک نشریه مخصوص تغذیه و رژیم 
می کند که الیک ها و کامنت های دوستانش به او انگیزه می دهند، مواد غذایی سالمی 

را انتخاب کند.
زیاد عکس  خود  عاطفی  از شریک  که  کسانی  کارشناسان،  برخی  اعتقاد  به 
رابطه عاطفی خود سرپوش  می گذارند، در حقیقت سعی دارند روی مشکالت 
بگذارند. کامنت هایی مثل »عشق من« یا »مرد من« می توانند نشان دهنده احساس 

مالکیت باشند.
چند نکته دیگر

دانشمندانی از آمریکا و انگلیس در تحقیقات خود پی بردند افراد کمتر از ۲۵ سال 
در عکس های اینستاگرام شان کمتر لبخند می زنند.

آن دسته از کاربران اینستاگرام که دوستان شان را در عکس ها تگ می کنند، کمتر 
تنها هستند. بر عکس، کسانی که عکس هایشان را بدون هیچ تگی پست می کنند و 

دیگران را تحریک به بحث نمی کنند، احتماال بیشتر تنها هستند.
سلفی ها همیشه نشان دهنده خودشیفتگی نیستند. عالقه مندان سلفی سه دسته 
هستند: کسانی که می خواهند پیامی بدهند، کسانی که شرح حال خود را ثبت 
می کنند و کسانی که دائماً به دنبال خودنمایی هستند. دسته اول کسانی هستند که 
عکس های خود را با این هدف به اشتراک می گذارند که دوستان و دنبال کنندگان 
خود را وارد بحث کنند. یک نمونه این افراد کسانی هستند که هنگام انتخابات، 
با سند رأی دادن شان عکس می گیرند. دسته دوم، برای ثبت لحظات خاطره انگیز 
زندگی شان است که سلفی می گیرند. برای این افراد کسانی که عکس های آن ها را 
می بینند، اهمیتی ندارد. آن ها از خودشان سلفی می گیرند تا خاطرات شان را ثبت 
کنند، نه آنکه از دیگران الیک بگیرند. اما دسته سوم، یعنی خودنماها تقریبا همه چیز 
زندگی شان را به نمایش می گذارند و سعی می کنند خودشان را خوب نشان دهند. 

یکی از مثال  های خوب این مسأله، اعضای خانواده کارداشیان هستند.

رونمایی بی سروصدای گوگل از اپلیکیشن نقاشی 
 Chrome Canvas

گوگل بی سر و صدا یک اپلیکیشن نقاشی منتشر کرده که بتوانید در آن با 
 Chrome دست خط خودتان در مرورگر یادداشت برداری کنید. این اپ که
Canvas نامگذاری شده، وسیله خوبی است که ضمن نمایش توانایی  
قلم های استایلوس که این روزها در بسیاری از لپ تاپ های هیبریدی مثل 
پیکسل بوک یافت می شوند، می تواند برای یادداشت برداری حین وبگردی 

ابزار سریع و کارآمدی باشد.
برای دسترسی به این اپ کافی ست به آدرس canvas.apps.chrome در 
مرورگر خود مراجعه کنید. اپ تحت وب Canvas با مرورگر کروم در پلتفرم های 
ویندوز، مک او اس و کروم او اس سازگاری دارد. بنابراین همیشه و از همه جا می توانید 

به آن دسترسی پیدا کنید.
به محض اجرای Canvas، می توانید روی صفحه لمسی لپ تاپ با سرفس، با 
پن یا انگشت به نقاشی مشغول شوید. البته برای لپ تاپ هایی که دارای صفحه 
لمسی نیستند Canvas از ماوس و ترک پد برای نقاشی هم پشتیبانی می کند. رابط 
کاربری این اپلیکیشن تحت وب بسیار ساده است و ابزارهایی مثل مداد، قلم، ماژیک، 

گچ و پاک کن در اختیارتان می گذارد.
کلیه نقاشی هایی که در این محیط می کشید به طور خودکار در فضای ابری 
حساب گوگل شما ذخیره می شوند و می توانید از آن ها خروجی PNG بگیرید. به 
طور کلی امکانات اپلیکیشن برای ترسیم های سریع و ساده کاربرد دارد. اگر خواستار 
یادداشت برداری از قرارهای مالقات یا کالس های دانشگاهی باشید احتماال به ابزار 
یادداشت برداری بهتری که توانایی تشخیص دست خط را هم داشته باشد احتیاج 

خواهید داشت.
توجه باشید که بر خالف عنوان اپلیکیشن، از Canvas در مرورگرهای دیگری 
به غیر از کروم )مثل فایرفاکس( هم می توانید استفاده کنید. البته به این شرط که 
 Chrome پشتیبانی کنند. در مجموع اپلیکیشن تحت وب WebAssembly از
Canvas به عنوان یک ابزار نقاشی و یادداشت برداری ساده، می تواند در حین 

وبگردی کاربردهای خاص خودش را داشته باشد.
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