
 رونالدو: توپ طال حق من بود

مسی هم باید خودش را در ایتالیا به چالش بکشد

فورد F-150 لیمیتد، دومین پیکاپ پرشتاب تاریخ

ساخت صندلی با استفاده از ضایعات کربن

کریستیانو رونالدو از رقیب دیرینه خودش خواسته که با ترک بارسلونا چالش 
جدیدی را تجربه کند.

به گزارش وبسایت نود، کریستیانو رونالدو که دستش از کسب جایزه توپ طال سال 
۲۰۱۸ باز ماند در مصاحبه ای مفصل با رسانه های ایتالیا عنوان کرده از این اتفاق 
ناراحت است و تالش می کند که سال آینده ششمین توپ طالی خود را تصاحب 
کند. رونالدو به نقل از espn گفته:»فکر می کنم که شایسته تصاحب توپ طال بودم. 
برای بردن این جایزه تالش کردم اما دنیا به پایان نرسیده است. آمار و ارقام من در 
سال ۲۰۱۸ همه چیز را مشخص کرده اما از نبردن این جایزه ناراحت نیستم. دوستان 
و خانواده فوق العاده ای دارم و برای یکی از بهترین باشگاه های دنیا بازی می کنم. فکر 
می کنید به خانه می روم و گریه می کنم؟ از نبردن توپ طال ناامید شدم اما زندگی 

ادامه دارد. به مودریچ تبریک می گویم، او شایسته این جایزه بود اما هر کاری که در 
توانم باشد می کنم تا سال آینده توپ طال را ببرم.« رونالدو که در تابستان اخیر پس 
از ۹ سال حضور در اللیگا تصمیم گرفت راهی سری آ شود، عنوان کرده دوست دارد 
لیونل مسی هم چالش جدیدی را تجربه کند و به او در ایتالیا ملحق شود.   رونالدو 
گفته:»دلتنگی برای مسی؟ خیر اما شاید او دلش برای من تنگ شده است! من در 
پرتغال، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا بازی کردم اما مسی هنوز در اسپانیا است. شاید او به 
من نیاز بیشتری دارد. زندگی یک چالش است و من دوست دارم مردم را خوشحال 
کنم. دوست دارم مسی هم یک روز مثل من چالش را قبول کند و به ایتالیا بیاید. مسی 
بازیکنی فوق العاده و انسانی خوب است اما در ایتالیا دلتنگ چیزی و یا کسی نیستم. 

زندگی جدیدی دارم و خوشحال هستم.«

زمانی که به فورد F-150 های سریع فکر می کنید احتماال مدل رپتور اولین نسخه ای است که به ذهنتان می آید؛ اما 
از نظر سرعت، حتی رپتور هم به گرد پای F-150 حاضر در این تصاویر نمی رسد.

فورد F-۱5۰ لیمیتد ۲۰۱۹ در تست اخیر کار اند درایور ثابت کرده یک پیکاپ کامال سریع است چرا که شتاب صفر تا ۹6 
کیلومتر در ساعت برجسته ای دارد. درست همانند رپتور جدید، این خودرو نیز دارای پیشرانه  6 سیلندر توئین توربو با قدرت 45۰ 

اسب بخار و 6۹۱ نیوتون متر گشتاور بوده و البته سیستم چهار چرخ محرک نیز با قیمت 34۲5 دالر در دسترس است.
با شتاب صفر تا ۹6 کیلومتر در ساعت 5.۱ ثانیه ای، F-۱5۰  لیمیتد دومین پیکاپ پرشتابی است که کار اند درایور تاکنون 

تست کرده است. 
تنها داج رم SRT با قدرت 5۰۰ اسب بخار توانسته عملکرد بهتری داشته باشد. تست کامل این پیکاپ نشان می دهد که فورد 
مسافت 4۰۰ متر را در ۱3.7 ثانیه و با سرعت ۱64 کیلومتر در ساعت طی می کند. حداکثر سرعت F-۱5۰ لیمیتد نیز به ۲46 

کیلومتر در ساعت محدود شده است.
البته قدرت توقف این پیکاپ نیز خوب است. خودروی موردبحث ۲537 کیلوگرمی که از الستیک های ۲۲ اینچی پیرلی 

اسکورپیون زیرو سود برده تنها در 5۱ متر متوقف شده است. 
کار اند درایور می گوید جیپ تراک هاوک که از الستیک های تابستانی پیرلی پی زیرو استفاده می کند نیز عملکرد مشابهی دارد.
البته این پرفورمنس برجسته با هزینه  باالیی همراه است. مدل تک دیفرانسیل فورد F-۱5۰ لیمیتد ۲۰۱۹ قیمت پایه  6۸63۰ 

دالری دارد. 
اگر سیستم چهار چرخ محرک را انتخاب کنید قیمت خودرو به 7۲۰55 دالر می رسد. با این قیمت شما عالوه بر پیشرانه  یاد 
شده ویژگی هایی همچون کابین چرمی دورنگ، صندلی های تهویه دار و برخی عناصر متفاوت همچون پالک شماره دار حک شده 

با لیزر را دریافت خواهید کرد.

طراحان یک شرکت هلندی موفق شده اند با استفاده از 
ضایعات کربن، نوعی صندلی بسازند که بی نهایت سبک 

است.
به گزارش ایسنا و به نقل از کیک استارتر، کربن، ماده ای بسیار 
سبک و پایدار است اما همین ویژگی می تواند به مشکلی برای 
محیط زیست تبدیل شود. کربن، از بین رفتنی نیست و به سختی 
موفق شده اند  این، طراحان هلندی  با وجود  بازیافت می شود. 

راه حلی برای این مشکل پیدا کنند.
الیاف  درصد  از 3۰  بیش  که  می زنند  تخمین  پژوهشگران 
کربن تولید شده، در فرآیند ساخت به عنوان ضایعات دور ریخته 
تقریبا غیرممکن  از کربن،  بازیافت و استفاده دوباره  می شوند. 
است اما شرکت لیبل/ برید در آمستردام، تصمیم گرفته راه حل 

خالقانه ای برای حل این مشکل ارائه دهد.
طراحان این شرکت موفق شدند با استفاده از ضایعات کربن، 
محصول جدیدی ارائه دهند. آنها نوعی صندلی ابداع کرده اند که 
همه موارد مورد نیاز مصرف کننده را در بر دارد. پژوهشگران، این 
صندلی را بسیار سبک و بادوام ساخته اند تا برای مدت طوالنی 
کارآیی داشته باشد. در این پروژه، سازندگان و طراحان شرکت 

لیبل/ برید با گروهی از مهندسان آزمایشگاه ملی هوافضا در هلند 
همکاری می کنند و ربات این آزمایشگاه که معموال برای ساخت 
ترکیبات ساختاری در صنعت هوافضا مورد استفاده قرار می گیرد، 

برای قرار دادن الیاف به کار می برند.
و  پشتی  و  بازیافتی  کربن  ضایعات  از  صندلی،  درصد   ۹6
که  شده اند  ساخته  کربن  الیاف  نوارهای  از  آن،  نشیمن گاه 
ربات، آنها را کنار هم قرار می دهد. کربن موجب می شود که 
صندلی ها بسیار مقاوم و انعطاف پذیر و در عین حال، راحت 

باشند.
هدف پژوهشگران از ساخت صندلی کربنی، نشان دادن این 
موضوع است که امکان استفاده آزادانه تر از مواد و ارائه طرح هایی با 

شخصیت و سبک مورد نظر وجود دارد.
ساخت این صندلی، تجربه بزرگی به شمار می رود اما برای 
مصرف کنندگان، هزینه باالیی خواهد داشت. در نتیجه هدف 
پژوهشگران این است که مشکل ضایعات کربن را طوری حل 
کنند که محصوالت نهایی، برای همه مردم قابل استفاده و در 
دسترس باشد. نخستین نمونه این صندلی، در موزه اشتدلیک 

آمستردام به نمایش درآمده است.
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سپاهان، پدیده و پرسپولیس مدعیان قهرمانی نیم فصل هستند

نقش پررنگ استقالل در تعیین صدرنشین
اول  فصل  نیم  پایان  در  صدرنشینی  شانس  تیم  سه 
رقابت های لیگ برتر را دارند.   تا پایان نیم فصل اول لیگ 
هجدهم 6 بازی باقی مانده است. از این 6 بازی 5 بازی از 
هفته  پایانی نیم فصل اول رقابت ها است و یک بازی عقب 
افتاده هم از هفته  دوازدهم رقابت ها بین دو تیم استقالل 
و پدیده باقی مانده که روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی 
پرسپولیس  و  پدیده  سپاهان،  تیم  سه  می شود.  برگزار 
این شانس را دارند که نیم فصل را با صدرنشینی به پایان 
میهمان  فصل خود  نیم  آخر  بازی  در  برسانند. سپاهان 
از پارس  استقالل خوزستان است و پرسپولیسی ها هم 

جنوبی جم پذیرایی می کنند.
با وجود اینکه صدرنشینی نمی تواند تضمین کننده ی قهرمانی 
یک تیم در پایان فصل باشد، در 3 فصل گذشته در لیگ برتر هر 
تیمی که در پایان نیم فصل اول صدرنشین بوده، در نهایت توانسته 

در پایان لیگ برتر به مقام قهرمانی برسد. 
شانس  تیم   3 اینکه  به  توجه  با  نود،  وبسایت  گزارش  به 
صدرنشینی در پایان نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر را دارند، 
در این گزارش شرایط صدرنشین شدن هر یک از این تیم ها را در 
صورتی که نتایج عجیب و غریب در دیدارهایشان رقم نخورد و هر 
سه تیم هم بازی پایانی را با شکست پشت سر نگذارند، بررسی 

کرده ایم. 
ببر و قهرمان شو

است.  اصفهان  کار سپاهان  اینجای  تا  برتر  لیگ  صدرنشین 
شاگردان امیر قلعه نویی که در بازی آخر خود در لیگ روز یکشنبه 
مقابل پرسپولیس متوقف شدند، با تفاضل گل بهتر نسبت به 
پدیده در صدر جدول رده بندی قرار دارند. سپاهانی ها اگر در بازی 
پایانی نیم فصل خود مقابل قعرنشین جدول رده بندی استقالل 
خوزستان نتیجه ای ضعیف تر از نتیجه  دو بازی تیم های پدیده و 
پرسپولیس نگیرند، به طور قطع نیم فصل را با صدرنشینی به پایان 
می رسانند. تفاضل گل سپاهان ۱6+ و تفاضل گل پدیده ۱۱+ 
است. فقط در یک صورت است که سپاهان با وجود پیروزی در 
بازی پایانی خود نیم فصل را با صدرنشینی به پایان نمی رساند آن 
هم این است که شاگردان یحیی گل محمدی در بازی آخر خود 
نسبت به بردی که سپاهان مقابل استقالل خوزستان بدست آورده 

با تفاضل بیش از 5 گل به برتری برسند.
در صورتی هم که پرسپولیس در بازی آخر خود برنده نشود و 
پدیده هم مقابل استقالل در ورزشگاه آزادی متوقف شود، سپاهان 
با یک تساوی مقابل استقالل خوزستان با صدرنشینی نیم فصل را 

به پایان می رساند. 
در انتظار بازی سپاهان

شاگردان یحیی گل محمدی در تیم پدیده اگر می خواهند نیم 
فصل اول لیگ هجدهم را با صدرنشینی به پایان برسانند یکی 
از راه های آن این است که استقالل تهران را در ورزشگاه آزادی 
شکست دهند و امیدوار باشند سپاهان در بازی خود در اهواز مقابل 

استقالل خوزستان در کسب پیروزی ناکام باشد. 
اگر سپاهان صدرنشین در اهواز مقابل قعرنشین جدول رده 
بندی تن به شکست دهد، پدیده ای ها در صورتی که پرسپولیس ها 
در بازی آخر خود مقابل پارس جنوبی جم در ورزشگاه آزادی 
ببازند، مساوی کنند و یا با اختالف کمتر از 3 گل به پیروزی 

برسند، با یک تساوی مقابل استقالل تهران هم می توانند نیم فصل 
اول لیگ برتر را با صدرنشینی به پایان برسانند.

سپاهان اگر بتواند از سد استقالل خوزستان بگذرد در صورتی 
که پدیده بردی بدست آورد که تفاضل گل آن بیش از 5 گل با برد 
سپاهان اختالف داشته باشد، شاگردان گل محمدی می توانند نیم 

فصل اول را با صدرنشینی به پایان برسانند. 
کسب پیروزی و انتظار

با برانکو در دو فصل گذشته قهرمان  پرسپولیس که همراه 
فوتبال ایران شده و این روزها در رده  سوم جدول رده بندی قرار 
دارد، برای صدرنشینی در پایان نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر 
باید حتما از سد پارس جنوبی جم بگذرد و با توجه به نتایج دو تیم 

مدعی دیگر وضعیت صدرنشینی اش مشخص می شود. در صورت 
برتری پرسپولیس مقابل پارس، اگر دو تیم سپاهان و پدیده بازی 
خود را ببازند پرسپولیسی ها نیم فصل اول لیگ را با صدرنشینی به 
پایان می رسانند. در صورتی که پدیده و سپاهان هر دو بازی آخر 
خود را با تساوی به پایان برسانند، پرسپولیس برای قهرمانی باید 
با اختالف بیش از هفت گل از سد پارس جنوبی جم بگذرد که 

منطقی به نظر نمی رسد.
در صورتی هم که سپاهان در بازی خارج از خانه مقابل استقالل 
خوزستان تن به شکست دهد و پدیده هم بتواند استقالل تهران 
را متوقف کند، پرسپولیسی ها با پیروزی با تفاضل بیش از ۲ گل 

مقابل پارس نیم فصل اول را با صدرنشینی به پایان می رسانند.
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پند روز

زنان چگونه می توانند جایگاه شغلی خود را ارتقا 
دهند؟

بر اساس یکی از مقاالت وال استریت ژورنال به قلم جولی اشتاین برگ، یکی 
از دالیلی که باعث می شود تا خانم ها در موقعیت های باالی شرکت های 
بزرگ جهان قرار نداشته باشند، نداشتن مهارت های نامحسوس و غیرقابل 
لمسی است که برای جلب توجه مدیریت و به دست آوردن ارتقای شغلی 

بسیار مهم است.
حاال این سوال پیش می آید که زنان چگونه می توانند به جایگاه های باال در شغل 
خود دست پیدا کنند؟ اشتاین برگ در پاسخ  ۹ فاکتور را مطرح کرده و گفته اگر 
زنان این مسایل را رعایت کنند، شانس رسیدن به مرتبه های شغلی باال را به دست 
خواهند آورد. قوانین یاد شده شامل این موارد هستند: سخت کوشی، انجام کارهایی 
که کسی از آن ها نخواسته است، دوستی و بهبود روابط با مدیر یا سرپرست، تعیین 
هدف و تالش برای تحقق آن، تبلیغ توانایی های خود به روشی صحیح، دوستی و 
تشکیل گروه با همتایان خود، راه اندازی شغل شخصی، ترک کار به منظور پیشرفت، 

خوب لباس پوشیدن و همیشه مرتب بودن.
اشتاین برگ که پیش از این مدیر اجرایی شرکتی بزرگ با ارزش ۱۲ میلیارد دالری 
بوده و ارتباط خوبی در زمینه همکاری با زنان داشته است. از میان ۹ قانون مذکور او، 

4 قانون آن بسیار قابل توجه هستند که در زیر به شرح آنها می پردازیم.
سخت کوشی

هیچ چیز به اندازه خوب انجام دادن کارها و رسیدن به نتایج عالی نمی تواند در 
رشد موقعیت افراد موثر باشد. آیا هیچ پروژه یا کاری در شرکت نیست که استعدادها 
و توان شما را به خوبی به مدیران نشان دهد؟ خودتان داوطلب شوید و کارهایی را 

به دست بگیرید که می تواند به ارتقای شغلی شما کمک کند.
تعیین هدف و تالش برای تحقق آن

وقتی هنوز هدفی برای خود تعیین نکرده اید، چگونه می خواهید مسیر رسیدن به 
آن را پیدا کنید؟ کمی به خود فرصت فکر بدهید و اهداف مورد نظرتان را بنویسید.

سپس با تحقیق و مطالعه، مهارت های الزم برای به دست آوردن آن اهداف 
را مشخص کنید. با داشتن این اطالعات می توانید برای خود برنامه های شغلی 
استراتژیک تعریف کنید. با داشتن برنامه شغلی هم می توانید مطمئن باشید که به 
اهداف خود دست خواهید یافت. این اطالعات همچون نقشه راه است که مسافر را به 
مقصد درست هدایت می کند. انسان های بی هدف مجبورند تمام عمر برای انسان های 
هدفمند کار کنند! اهداف دقیقا مشخص می کنند که می خواهیم به کجا برویم و 
چه چیزی را باید به دست بیاوریم. همچنین اهداف به ما این امکان را می دهند تا 

برنامه هایی را طراحی کنیم که رویاهایمان را به واقعیت تبدیل کند.
تصمیم گیری یعنی انتخاب یک راه از میان راه های مختلف. همان طور که از این 
تعریف مشخص است شناسایی جنبه های مثبت و منفی، شناسایی راه های ممکن و 

نتایج ناشی از آن ها امری ضروری در فرآیند تصمیم گیری است.
ترک کار به منظور پیشرفت

آیا در محلی کار می کنید که برای استعدادهای شما ارزش قائل نیستند و هیچ گونه 
پیشرفتی در آن نمی بینید؟ بهتر است آنجا را ترک و به سراغ شغل یا محل کار 

دیگری بروید.
کاری که آینده ای ندارد مناسب شما نیست. از تغییر شغل خود نترسید. شاید در 
محل کار بعدی بتوانید در مدت زمان کوتاهی به مدارج باال دست پیدا کنید. باید 
توجه داشته باشید که روش کار کردن شما و اینکه با وفاداری و سخت کوشی وظایف 

خود را به درستی انجام دهید از نتیجه کار مهم  تر است.
خوب لباس پوشیدن و همیشه مرتب بودن

نوع پوشش هرکس نشان دهنده شخصیت و طرز فکر او است. بنابراین، همیشه 
مناسب ترین و بهترین جامه را محل کار انتخاب کنید. باید بدانید که استنباط 
دیگران بسیار مهم است و خانم ها باید در نوع پوشش و زیبایی خود نهایت دقت را 

داشته باشند.

نسخه جدید  Google Phone منتشر شد

منتشر شد   Google Phone اپلیکیشن از  پیش، تصاویری  ماه  چهار 
نمایش  به  را  آن    Favoritesتب از  شده  متحول  و  جدید  ظاهری  که 
می گذاشت. از بازخوردها پیدا بود که تغییرات این قسمت با استقبال عمده 
کاربران مواجه شده و حاال پس از گذشت چهار ماه، نوبت آن رسیده که 

کاربران حضور در این محیط جدید را رسما تجربه کنند.
به گزارش اندروید پلیس، آخرین به روزرسانی اپلیکیشن Google Phone کم 
کم برای کاربران اپلیکیشن در حال انتشار است که از جمله تغییرات این به روزرسانی 

می توان به ظاهر جدید و سه ستونه قسمتFavorites  اشاره کرد.
طراحی بخش Favorites )مخاطبان محبوب دفترچه تلفن( حاال متحول شده 
و کاربران را در سه ستون مجزا به نمایش می گذارد. همچنین در این بخش پنجره 
پاپ آپ آبی رنگی ظاهر می شود تا استفاده از این محیط جدید را به کاربران آموزش 
دهد. به عنوان مثال، حاال می توانید با نگه داشتن انگشت روی آیکن هر مخاطب بین 

تماس تلفنی و ارسال پیامک جابه جا شوید.
اما تغییر دیگر بخش Favorites، حالت تاریک است. ضمنا با اسکرول کردن در 
این بخش، مخاطبانی که گوگل با هوش مصنوعی تشخیص داده که بیشتر از سایرین 
با آن ها در ارتباط هستید در فهرستی به نامFrequents  ردیف می شوند. در این 

صورت می توانید دسترسی آسان تری به آن ها داشته باشید.
به روزرسانی Google Phone به شکل سروری انجام می شود.
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