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1 - دست به يقه - از روش هاي معامله گري که زماني 
استفاده مي شود که بازار روند مشخصي ندارد و قيمت 

بين دو سطح مشخص نوسان مي کند
2 - خداي باستان - روان - نگار - نوعي حلوا

3 - رها و آزاد - انرژي - نابينا
4 - شغال - قصه گو - سبزي ساالدي

5 - شکوه و عظمت - طايفه و خاندان - داشتن ملک زياد
6 - آنچه که گل و الي ته مجاري يا منابع آب ها را پاک 

مي کند - مرقد - شعله آتش
7 - گرد و غبار - روح - تاي پارچه - زشت

8 - گوشت آذري - آب بسته - نجات يافته - بي حرکت 
- ضمير غائب

9 - نقره - فرار حيوانات - خرماي تازي - مرجان
10 - از شهر هاي شمالي - بسيار سجده کننده - ترازنامه

11 - گوناگون - نت چهارم موسيقي - هميشگي
12 - در حال تماس - تيراندازي - سلب کننده

13 - از بت هاي زمان جاهليت - صفت ساعت خراب 
- بوي ماندگي

14 - هنوز فرنگي - خدمتکار - جمع هندي - درخت 
جنگلي از تيره نارون ها

15 - پنجمين واردکننده جهان - از بزرگ ترين شرکاي 
اقتصادي و تجاري ژاپن

1 - استفاده از نمودار ميله اي واگرايي انحراف ميانگين که 
از ساده  ترين و در عين حال کارآترين شاخص هاي تکنيکال 
دهه  در  اقتصاددان  اين  توسط  بار  اولين  براي  است، 
صادرکننده  بزرگ ترين  گرفت.  قرار  استفاده  1970مورد 

گوشت گاو
2 - از گلها - بهبود يافتن زخم - پايتخت کشور فالسفه

3 - هميشه - سرزنش
4 - همان بس است - الهي - حيا و آزرم - دختر کارتوني 

معروف
5 - کاله تاجدار پادشاهان - بخشش - حمار - الفت گرفته

6 - ديدار از مکان مقدس - فلز تمدن - خاموش
7 - خانه بزرگ - خزنده گزنده - حرف تنفر - جنگ و ستيز

8 - اختالف بين صادرات و واردات
9 - دوستي - ميان - مقابل رفت - طعم

10 - رها کردن گلوله - سيما و چهره - الهه جنگل و شکار 
نزد روميان باستان

11 - پوشيدگي سخن - گالبي - حرف همراهي - خواب تازي
12 - طرف - از ادات تنبيه - ششمين بازار مبادالت ارز با 

4درصد در جهان - محل ورود
13 - خرس استراليايي - يار ايراني پيامبر )ص(

ظرف   - سوخت  عمده  صادرکننده  کشور   - خلق   -  14
خميرسازي

15 - حساب هاي يورو خارج از منطقه يورو - بي مورد
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و  راه  تیم  مربی  رنگرز،  ورزشی:  گروه 
شهرسازی گلستان گفت: چند خارجی به اندازه 

کل کشتی گیران داخلی در لیگ پول می گیرند!
کشتی گیران  حضور  از  انتقاد  با  رنگرز  حسین 
خارجی در لیگ اظهار داشت: اگر تیم آرش زین 
برتر  لیگ  نهایی  و  نیمه نهایی  مرحله  در  هم 
از  استفاده  هزینه  وقت  آن  می کرد،  شرکت 
از لیگ عاید  با تمام پولی که  خارجی ها دقیقاً 
کشتی گیران داخلی شد، برابری می کرد. استفاده 
از خارجی ها عالوه بر هزینه قراردادشان، هزینه 
اقامت و رفت وآمد را هم به همراه دارد درحالی که 
می شود این ارقام را بین کشتی گیران خودمان 
استفاده  اجازه  تیم ها  همه  وقتی  و  کرد  هزینه 
از خارجی را نداشته باشند شاهد رقابت برابر و 
عادالنه ای هستیم. این تنها حرف من نیست، 
بلکه حرف اغلب جامعه کشتی ایران است. حتی 
فکر می کنم تیم بیمه رازی هم که به قهرمانی 

رسید با این مسئله موافق باشد.
وی ادامه داد: دوستان ما شاید از این حرف ناراحت 
شوند اما یک جوان مثل حسن طهماسبی با 300 
میلیون بودجه تیمش را سوم لیگ کرد درحالی 

که تیم مقابل ما بیش از 2 میلیارد هزینه کرده 
بود و این واقعاً عدالت نیست و در مرحله پایانی 
لیگ هم شاهد رقابتی یک طرفه هستیم که این 
از  از جذابیت می اندازد. شما وقتی  را  مسابقات 
استفاده  و دو ملی پوش  سه کشتی گیر خارجی 
کنی، معلوم است که تیمت می برد. اینجا دیگر 
است  این  مربیگری  ندارد.  معنا  مربیگری  هنر 
که براساس داشته های خودت و همچنین ارنج 

حریف تیم را بچینی و به برد هم برسی.
مربی تیم راه و شهرسازی گلستان با اشاره به 
اینکه کشتی گیران درجه دو و سه باید از لیگ 
باشند، خاطرنشان کرد: یکی  درآمدزایی داشته 
که سال ها پشت قهرمان بنام و شاخصی چون 
حسن یزدانی می ماند، الاقل باید در لیگ درآمد 
داشته باشد. او هم مثل یزدانی یک سال تمرین 
چنین  درنتیجه  نمی شود  ملی پوش  اما  می کند 
کسب  درآمد  لیگ  در  بتواند  باید  کشتی گیری 
کند. این شرایط برای مربیان سازنده هم صادق 
است. مربی ای که در شهر خودش ماهی 200 
هزار تومان درآمد دارد، اگر کشتی گیرش در لیگ 
قرارداد 50 میلیون تومانی هم ببندد و 5درصدش 

به مربی اش برسد، طبیعتاً تشویق خواهد شد که 
اینها  همه  دهد.  ادامه  را  کشتی  سازندگی  کار 
می گوییم  ما  هستند.  متصل  هم  به  زنجیروار 
پشتوانه نداریم، در حالی که به نوعی از لیگ هم 

می شد پشتوانه سازی کرد.
رنگرز ادامه داد: در هر رشته ای که لیگ خوبی 
داشته باشیم، آن رشته قوی می شود. ما سال ها 
پیش از والیبال و بسکتبال لیگ خوب و پویایی 
زده اند  جلو  بسیار  ما  از  حاال  آنها  اما  داشتیم 
اما  می شود  رشته ها  این  عاید  زیادی  درآمد  و 
همچنان در لیگ کشتی ما قراردادهای 10 و 20 
میلیون تومانی داریم! یکی از بحث هایی هم که 

وجود دارد، بحث ساختن سرمربی است، باید به 
جوانان میدان داده شود تا کشتی ما سرمربیان 
مطمئنی در اختیار داشته باشد. حسین رنگرز با 
اشاره به حسن طهماسبی تأکید کرد: ما تیم راه و 
شهرسازی گلستان را از لیگ دسته اول به لیگ 
برتر آوردیم و با بودجه 300میلیونی سوم شدیم. 
زحمات اصلی تیم هم به دوش حسن طهماسبی 
و  اکبرنژاد  تقی  کنار  که  سال هاست  او  بود. 
همچنین خود رسول خادم کار می کند و تجربه 
الزم را به دست آورده. نباید کار فنی تیم های ملی 
از  مربیان جوان  کنیم.  بسنده  به چند مربی  را 

انگیزه های باالیی برخوردارند.

نساجی، بدشانس ترین تیم لیگ در بخش هجومی

انتقاد رنگرز از حضور کشتی گیران خارجی در لیگ برتر:

 چند خارجی به اندازه کل کشتی گیران داخلی پول می گیرند!

گروه ورزشی: شاگردان جواد نکونام یکی از تیم های موفق در ایجاد 
موقعیت هستند اما در تبدیل آن به گل ناموفق عمل می کنند و حاال جزو 

سه تیم پایانی جدول قرار گرفته اند.
شاگردان جواد نکونام علی رغم ارائه یک نمایش خوب و ایده آل در مشهد 
با سه گل مغلوب پدیده مشهد شدند تا کماکان جزو سه تیم انتهایی جدول 
مسابقه باشند. به اذعان سرمربی پدیده، حریف مازندرانی یکی از معدود 
تیم هایی بود که در ورزشگاه امام رضا )ع( توانست صدرنشین مسابقات لیگ 
برتر را تحت فشار قرار دهد و همین نمایش باعث شد خط دفاعی نماینده 

مشهد محک جدی خورده و مورد آزمایش قرار گیرد.
اما با مشاهده مسابقات نساجی از ابتدا لیگ می توان به این حقیقت رسید 
که سرخپوشان قائمشهری در خلق موقعیت بسیار خوب عمل می کنند اما 
در تبدیل آن به گل با بدشانسی رو به رو شده و یا با بی دقتی مهاجمان 
همه آن ها را از دست می دهند. در این بین جواد نکونام برای تغییر این روند 
محمد عباس زاده، مهاجم اصلی خود را نیمکت نشین و نظری را به خط 
حمله فرستاد اما این تغییر هم عالج درد نساجی مازندران نشد و به از دست 

رفتن فرصت های فراوان منتهی شد.

این تیم پرطرفدار که بعد از 24 سال حضور در سطح اول فوتبال ایران را 
تجربه می کند در حال حاضر با هشت گل زده، چهارمین خط حمله ضعیف 
لیگ را در اختیار دارد و همین موضوع دلیلی بر قعرنشینی آن ها در جدول 
مسابقات لیگ برتر شده است. باید دید سرمربی جوان نساجی برای ادامه 
لیگ برتر چه نقشه ای در سر دارد و آیا تغییراتی در فهرست بازیکنان این 
تیم هنگام نقل و انتقاالت نیم فصل رخ می دهد یا خیر؛ اتفاقی که با وجود 
چنین وضعیتی احتمال رخ دادنش بسیار باالست و از حاال گمانه زنی هایی 

مطرح می شود.

گروه ورزشی: بازی تیم فوتبال خونه به خونه با شهرداری ماهشهر 
تیم های قعرنشین لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور در 
هفته یازدهم این مسابقات در مازندران برنده نداشت.  تیم خونه به 
خونه مازندران درچارچوب هفته یازدهم این رقابتها عصر یکشنبه در 
ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ میزبان تیم شهرداری ماهشهر 
بود که تالش این دو تیم رده پانزدهم و چهاردهم جدول رده بندی 
گلی دربرنداشت و 2 تیم به یک امتیاز این مسابقه رضایت دادند. 
شاگردان 'علی نظرمحمدی ' درتیم خونه به خونه مازندران در چند 
دیدار گذشته نتوانستند نتایج خوبی کسب کنند و تنها نماینده مازندران 
در 9 دیدار گذشته خود، فقط با کسب یک پیروزی، 2 تساوی و 6 
باخت با کسب 6 امتیاز در رده پانزدهم جدول هفده تیمی این رقابتها 
باقی ماند. تیم شهرداری ماهشهر هم با یک امتیاز از میزبان بابلی 
خود 7 امتیازی شد و جایگاه چهاردهمی خود را حفظ کرد. خونه به 
خونه در هفته دوازدهم این مسابقات روز یکشنبه 20 آبان ماه در 
دیداری بیرون از خانه میهمان تیم میان جدولی اکسین البرز است 

و تیم شهرداری ماهشهر در خانه میزبان تیم مس رفسنجان است. 
کالفگی سرمربی خونه به خونه از کمبود بازیکن

سرمربی تیم خونه به خونه مازندران گفت که تیمش برای بازی های 
این فصل لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور بشدت با کمبود 
بازیکن مواجه است و این وضعیت دست کادر فنی را برای تعویض 
ها خالی کرده است. علی نظرمحمدی افزود: در حالی که هر تیم به 
طور معمول 21 بازیکن در رده بزرگسال دارد، تیم خونه به خونه فقط 
با 13 بازیکن فعال است که 6 نفرشان بازیکنان جوانی هستند که 
سال قبل در تیم امید این باشگاه حضور داشتند. وی گفت: متاسفانه 
بدشانسی همچنان گریبانگیر تیم است و دست کادر فنی از وجود 
بازیکنان تاثیرگذاری که بتواند در تعویض ها کمکی برای تیم باشد، 

کامال خالی است. 
سرمربی تیم خونه به خونه مازندران با اشاره به تصمیم دیرهنگام 
مدیران باشگاه برای تیمداری در سال جاری، افزود: با توجه به چنین 

شرایطی، متاسفانه در جذب نفرات و یارگیری بخوبی عمل نشد و 
مشکالت زیادی وجود دارد که متاسفانه مجموع این عوامل باعث 
شده تا تیم همچنان در نتیجه گیری ناموفق باشد. نظرمحمدی گفت: 
بعد از حضورم در کادر فنی، سعی کردم تا از نظر آمادگی جسمانی و 
ذهنی و تاکتیکی روی بازیکنان کار کنم که البته پیشرفت هایی نیز 
اکنون در نوع بازی آنها در این مدت دیده می شود، هرچند باید به 

این جوان ها فرصت داد و نیاز به زمان بیشتری دارند.
** بی پولی، قوز باالی قوز 

دستمزد  نشدن  پرداخت  از  همچنین  خونه  به  خونه  تیم  سرمربی 
قرارداد  که  دیگر  های  تیم  خالف  بر  گفت:  و  داد  خبر  بازیکنان 
بازیکنان آنها بیش از 250 میلیون تومان است و شرایطشان به لحاظ 
در اختیار داشتن همه امکانات قابل مقایسه با خونه به خونه در این 
فصل نیست، بازیکنان تیم ما بعد از گذشته 11هفته از مسابقات لیگ 
هنوز ریالی دریافت نکردند و این مشکل باید به نحوی برطرف شود.

وی افزود: این که فقط انتظار داشته باشیم که بازیکنان شرایط را تغییر 
دهند، کار بسیار دشوار و البته نشدنی است، اگر چه با این وضعیت هم 

بازیکنان تمام تالش خودشان را دربازی ها انجام می دهند.
نظرمحمدی گفت: خوشحالیم که بعد از چند هفته تماشاچیانی که 
بازی خونه به خونه را تماشا می کنند، از عملکرد بازیکنان و تیم 
رضایت کامل دارند و ما هم امیدوار به روزهای آینده هستیم تا شرایط 
برای تیم بهتر شود. وی افزود: برای بهترشدن وضع موجود، باید 
بازیکنان بموقع شارژ مالی شوند و این انگیزه هاست که در بازی ها 
تاثیرات مثبت خودش را خواهد گذاشت. سرمربی خونه به خونه گفت: 
متاسفانه شرایط تیم اکنون به گونه ای است که بازیکنان تحت فشار 
هستند و باید با ایجاد انگیزه از سوی مسئوالن باشگاه، اعتماد به نفس 

ازدست رفته به تیم برگردد. 
تنها نماینده مازندران در 9 دیدار گذشته خود یک پیروزی، 2 تساوی 
و 6 باخت را ثبت کرد و با کسب 6 امتیاز در رده پانزدهم جدول 17 

تیمی این رقابت ها باقی ماند.

جدال قعرنشینان لیگ دسته یک فوتبال کشور برنده نداشت

کالفگی سرمربی خونه به خونه از کمبود بازیکن

کمیته انضباطی رای خود در خصوص دیدار تیم های سپاهان اصفهان و نساجی قائم 
شهر را صادر کرد. 

به گزارش فدراسیون فوتبال، مسابقه تیم های سپاهان اصفهان و نساجی قائم شهر 
در هفته نهم لیگ برتر در حالی برگزار شد که از سوی عزت اهلل پورقاز، بازیکن تیم 

سپاهان اصفهان تخلفاتی مبنی بر رعایت نکردن مقررات و رفتار غیر ورزشی با نماینده 
فدراسیون رخ داد. وی به توبیخ کتبی محکوم شد.

به دلیل تخلف بیاضعلی پورممی، مربی تیم سپاهان اصفهان مبنی بر رفتار غیر ورزشی 
و تحریک نیمکت حریف که منجر به اخراجش شد، وی به توبیخ کتبی محکوم شد. 

محمد عباس زاده، بازیکن تیم نساجی قائمشهر به دلیل اعتراض به داور و اهانت 
وی پس از پایان مسابقه، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 10 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. تیم نساجی مازندران به دلیل داشتن 6 بازیکن 

اخطاری، باید 4۸ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

قوز باال قوز برای نساجی

کمیته انضباطی نساجی قائمشهر را نقره داغ کرد

در  دارند  قصد  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  ورزشی:  گروه 
جریان بازی پرسپولیس و کاشیما آنتلرز یک کنسرت بزرگ در 
ورزشگاه آزادی برگزار کنند. تیم پرسپولیس بعد از شکست دو بر 
صفر در بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ژاپن، روز شنبه 
در ورزشگاه آزادی تهران دیدار برگشت را با کاشیما آنتلرز برگزار 
می کند و هواداران فوتبال امیدوار هستند تا با بهره گیری از امتیاز 
میزبانی پرسپولیس به بازی برگردد و بتواند جام قهرمانی قاره کهن 
را به آغوش بکشد. در این شرایط مسئوالن فرهنگی فدراسیون 
فوتبال قصد دارند در جریان برگزاری فینال برگشت آسیا با دعوت 
فارسی و  زبان  به  با خوانندگی  را  از خوانندگان مطرح کنسرتی 

مسابقات  در  تاکنون  که  اتفاقی  کنند.  اجرا  آزادی  در  انگلیسی 
فوتبال رخ نداده است. غالمحسین زمان آبادی، مشاور فرهنگی 
باره گفته است: »تاکنون کنسرتی به  فدراسیون فوتبال در این 
صورت زنده در ورزشگاه آزادی، آنهم در جریان یک بازی یا قبل و 
 بعد از آن برگزار نشده است. در این زمینه اما طی ماه های گذشته 
پیگیری هایی داشتیم تا بتوانیم مجوز الزم برای کنسرت زنده در 
ورزشگاه آزادی و به هنگام برگزاری مسابقات فوتبال را بگیریم. 
این مجوز از سوی شورای تامین صادر شده و طبق آن فدراسیون 
فوتبال می تواند از اول ماه ربیع االول به جای پخش سرود و آهنگ 
قبل از آغاز مسابقات یا میان دو نیمه، کنسرت زنده را جایگزین 

کند.«  وی افزود: »اجرای کنسرت زنده در ورزشگاه آزادی همزمان 
با دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا آغاز می شود. رایزنی 
های الزم با ای اف سی هم انجام شده طوریکه اجرای کنسرت 
جزو کنداکتور برنامه های AFC برای فیناِل پیش رو قرار داده 
شده است. در این کنداکتور ۸ دقیقه برای اجرای کنسرت اختصاص 
داده شده است. قرار است از این زمان برای اجرای دو کنسرت چهار 

دقیقه ای استفاده شود.«
مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرده 
که با توجه به حضور 250 مهمان خارجی از مقامات کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و ژاپن، یکی از کنسرت ها به زبان انگلیسی خواهد بود.

برگزاری کنسرت در ورزشگاه آزادی روز فینال آسیا!

اعالم مکان بازی دوستانه ایران و قطر
گروه ورزشی: محل برگزاری بازی دوستانه 

تیم های ملی فوتبال ایران و قطر مشخص شد.
 بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال قطر و ایران 
روز 31 ماه دسامبر سال جاری میالدی )10 دی( 
در شهر دوحه برگزار خواهد شد. قطری ها در ماه 
دسامبر چهار دیدار تدارکاتی در دوحه به ترتیب 
الجزایر  قرقیزستان،  اردن،  ملی  تیم های  برابر 
و ایران برگزار می کنند. این تیم در ماه جاری 
میالدی در اروپا دیدارهای تدارکاتی با تیم های 
ملی سوئیس و ایسلند انجام می دهد. تیم ملی 
فوتبال قطر در گروه E جام ملت های 2019 آسیا 
با تیم های ملی لبنان، عربستان و کره شمالی قرار 

دارد.
همچنین تیم ملی فوتبال یمن یکی از حریفان 
ایران در جام ملت های آسیا اردوی آماده سازی 

خود را در پایتخت عربستان آغاز کرده است. در 
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال یمن که در 

ریاض آغاز شده است عالوه بر بازیکنان اصلی 
13 بازیکن جوان نیز حضور دارند. در مجموع 
25 بازیکن راهی این اردو شدند و قرار است روز 
16 نوامبر نیز یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی 

عربستان برگزار کنند.
جام   D گروه  در  که  یمن  فوتبال  ملی  تیم 
ملت های 2019 آسیا با تیم های ملی ایران، عراق 
و ویتنام قرار دارد تا پیش از آغاز این رقابت ها 
یک اردوی آماده سازی دیگری نیز در قطر برپا 

خواهد کرد.
جام ملت های 2019 آسیا از روز 15 دی ماه سال 
جاری در شش گروه چهارتیمی در امارات آغاز 

خواهد شد.

گروه ورزشی: مربی تیم فوتبال ملوان انزلی گفت: برای بهتر 
شدن به زمان نیاز داریم هرچند می دانم بد موقعیتی است جایی 

برای اشتباه نداریم.
مازیار زارع پس از تساوی بدون گل مقابل اکسین البرز در نشست 
خبری گفت: بازیکنان ما همه تالش خود را انجام دادند و بازی 
پایاپایی را شاهد بودیم اما هم ما و حریف موقعیت گلزنی داشتیم. 
تیم در حد تیم های لیگ برتری و بازیکنان خوبی دارد. در این مدت 
ما تالش کردیم از نظر بدنی روی سرعت بازیکنان کار کنیم. هنوز 
به شرایط ایده آل نرسیده ایم. مهم این است که بازیکنان تالش خود 
را انجام می دادند و با دل و جان بازی کردند. اگر کاستی وجود دارد 

ایراد از ماست و باید با تمرین نقاط ضعف را برطرف کنیم.
وی در مورد اینکه ملوان در 2-3 بازی اخیر در خلق موقعیت دچار 
مشکل است، اظهار داشت: یکی از اصلی ترین شرایط این مسئله 

زمین بازی است. به خصوص در انزلی. زمین تختی انزلی اکنون 
مثل 10 سال قبل که ما بازی می کردیم، شده است و موضوع دیگر 
اینکه با اولین بردی که ملوان به دست آورد تیم از این شرایط خارج  
می شود. به هر حال باید روی روحیه بازیکنان کار کرد. مهمترین 
چیز این بود که تک تک بازیکنان تالش کردند و باید به آن چیزی 
که ایده آل مربیان است، برسیم. ما در هر تمرین با هافبک ها و 
مهاجمان روی دروازه ها تمرین اختصاصی انجام می دهیم. البته ما 
به زمان نیاز داریم هرچند  بد موقعیتی است و جایی برای اشتباه 

نداریم. اما به زمان نیاز داریم تا این موضوع را برطرف کنیم.
مربی ملوان در مورد اینکه با توجه به اینکه ملوان روی زمین بازی 
می کند و زمین انزلی هم ناهموار است می توانید در آینده نتیجه 
بگیرید، گفت: برای من جای سؤال است که چرا این همه بازی در 

زمین تختی انزلی برگزار می شود. 

باشگاه زمانی این ورزشگاه را در اختیار می گرفت و حتی تمرین 
روز قبل از بازی را در اینجا انجام نمی دادیم.به خاطر کیفیت زمین.

هر موقع ما توپ را روی زمین آوردیم موقعیت گل خلق کردیم. 
احمدزاده تاکید دارد که ملوان روی زمین بازی کند. ما به زمان نیاز 

داریم هر چه جلوتر برویم امیدوارم شرایط تیم بهتر شود.

مربی تیم فوتبال ملوان انزلی: 

ملوان بـرای بهتـر شدن به زمـان نیـاز دارد
*زمین تختی انزلی ناهموار است


