
 کرانچار:

مزاحمتی برای تیم بزرگساالن ایجاد نمیکنم

احتمال تغییر لوگوی آئودی

نقش مهم بافت چربی در گسترش بیماری دیابت

روایتی از »کلوپ آدم های ناراضی« در بازار کتاب

سرمربی تیم فوتبال امید ایران گفت: اولویت اصلی استفاده از ساختمان پک 
)مرکز توانمندسازی حرفه ای فوتبال( برای تیم بزرگساالن است و مزاحمتی 

برای این تیم ایجاد نمی کنم.
به گزارش ایرنا»زالتکو کرانچار« روز دوشنبه در حاشیه تمرین تیم فوتبال امید، 
اظهار داشت: سازماندهی خوبی در تمرینات داشتیم، اما هنوز نتوانسته ایم مسابقات 

خوبی را برنامه ریزی کنیم.
وی افزود: امیدوارم در ماه آینده بتوانیم عالوه بر برگزاری اردو و تمرینات، دیدارهای 
تدارکاتی خوبی داشته باشیم. به طور یقین اینگونه بازی ها در تورنمنت های بین 

المللی بزرگ به ما کمک می کند.
کرانچار با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیم امید در تمرینات، ادامه داد: نظم خوبی 
داریم، اما بازیکنان باید به سطحی برسند که در دیدارهای مقدماتی المپیک عملکرد 
الزم را داشته باشند. سرمربی سابق پرسپولیس و سپاهان تصریح کرد: در اردوهای 
بعدی تعداد نفرات کاهش می یابد و بازیکنانی که وضعیت کیفی بهتری داشته باشند 

در اردو باقی می مانند.
وی در خصوص حواشی اخیر ایجاد شده بین تیم ملی بزرگساالن و امید، توضیح 
داد: درگیر جنجال ها نیستم و تنها چیزی که برای من اهمیت داشت، کیفیت زمین 

تمرین بود. اما شرایط زمین خوب نیست و شرایط به نحوی که می خواستیم رقم 
نخورد.

این مربی اهل کرواسی گفت: یک ماه قبل از بازی های آسیایی، به مدت 15 تا 20 
دقیقه آن هم از جکوزی این مجموعه استفاده کردیم. در خرداد ماه هم قصد داشتیم 
استفاده کنیم که مجموعه در دست تعمیر بود. اگر نیاز داشته باشیم به فدراسیون 

درخواست می دهیم و می دانیم اولویت اول تیم بزرگساالن و سپس ما هستیم.
وی گفت: سرمربی تیم امید و کارمند فدراسیون هستم و به نفع منافع فوتبال ایران 

کار می کنم و عالقه ندارم درباره کی روش و همکارانش اظهارنظر کنم.

به گفته وب سایت QuattroWorld، ممکن است آئودی در آینده نزدیک لوگوی خود را تغییر دهد. این سایت 
تصویر دو لوگوی مختلف را منتشر کرده که هردو تغییراتی را در لوگوی چهار حلقه آئودی نشان می دهند و ممکن 
است جایگزین لوگوی کنونی شوند. یکی از این طرح ها، چهار حلقه ناقص متصل به هم است درحالی که طرح جدید 
دیگر دو حلقه ناقص را نشان می دهد که در وسط از درون هم رد شده اند؛ اما فعالً معلوم نیست که چرا آئودی قصد 

دارد لوگوی زیبای خود را تغییر دهد.
البته QuattroWorld احتمال داده است که این تغییر لوگو مربوط به خودروهای الکتریکی آئودی باشد که این امری منطقی 
به نظر می رسد زیرا این برند لوکس آلمانی به تازگی به فضاهای تکنولوژیکی جدیدی مثل خودروهای خودران، الکتریکی و متصل 
وارد شده است و لوگوی جدید می تواند در متمایز کردن این محصوالت جدید به آئودی کمک کند؛ به عبارت دیگر، ممکن است 
آئودی این لوگوی جدید را صرفاً برای محصوالت الکتریکی خود در نظر گرفته باشد که این کار به بازاریابی و آگاهی تصویری 

خریداران کمک می کند.
اما تغییر لوگوی شرکت ها و برندها اتفاق جدیدی نیست و در طول تاریخ بارها رخ داده است. البته این تغییرات عمدتاً ظریف بوده 
و در حد تغییر رنگ یا فونت هستند و طرح آشنای قبلی حفظ می شود. مثالً چند سال پیش کادیالک لوگوی خود را تغییر داد 
و حلقه ُگل اطراف آن را حذف کرده و طرح کلی لوگو را عریض تر کرد.  این لوگوی چهار حلقه کنونی آئودی اما برای اولین بار در 
سال 1932 معرفی شد یعنی زمانی که چهار شرکت خودروسازی آلمانی آئودی، هورش، واندرر و دکاو باهم ادغام شده و شرکتی 

بنام اتو یونیون )به معنای اتحادیه خودرویی( را تشکیل دادند. 
هرکدام از این حلقه ها نشانه یک شرکت هستند.

در مطالعه جدیدی که اخیرا توسط پژوهشگران استرالیایی 
انجام شده است، از دالیل جدید ابتال به بیماری دیابت گفته 

شده است.
از مدیکال اکسپرس، مطالعه جدید  به گزارش ایسنا و به نقل 
پژوهشگران موسسه گاروان استرالیا نشان می دهد که بافت چربی به 

عنوان منبع بیماری دیابت شناخته می شود.
در این مطالعه جدید، پژوهشگران دریافتند پروتئین »PKCε« که 
در بروز بیماری دیابت نقش دارد، در کبد یا پانکراس فعالیتی ندارد. 
پژوهشگران معتقدند PKCε در گسترش بیماری دیابت نقش بسیار 
مهمی دارد. در آزمایشاتی که پژوهشگران بر روی موش ها انجام دادند، 
دریافتند موش هایی که بدنشان پروتئین PKC تولید نمی کرد، عالئم 

دیابت نیز در آنها دیده نمی شد. 

کارستن شمیتز پیفر استاد موسسه تحقیقات پزشکی گاروان گفت: 
ما متوجه شدیم که اگر پروتئین PKC را به طور کامل از موش ها 
حذف کنیم و آنها را با یک رژیم غذایی با چربی باال تغذیه کنید، 
نوسان سطح گلوکز نخواهند داشت. پژوهشگران دیابت برای ایجاد 
دیابت نوع 2 در موش ها از یک رژیم غذایی با چربی باال استفاده 

کردند.
پس از در پیش گرفتن رژیم غذایی با چربی باال، پژوهشگران 
توجهی  قابل  طور  به  موش ها  اکثر  خون  گلوگز  میزان  دریافتند 
افزایش یافته است و به طور خاص، کبد مقاوم به انسولین شده است. 
پژوهشگران این مطالعه در انتها افزودند: این نتایج به ما یک ایده 
در مورد چگونگی هدفگیری PKC ها و ایجاد درمان های موثربرای 

بیماری دیابت می دهد.

مجموعه داستان های کوتاه شتیال زرنگار در قالب کتاب 
»کلوپ آدم های ناراضی« منتشر شد.

به گزارش مهر، انتشارات کتاب نیستان مجموعه داستان »کلوپ 
آدم های ناراضی« اثر شتیال زرنگار را روانه بازار کتاب کرد. این کتاب 
شامل چهار داستان با عنوان کافه ستاره، کلوپ آدم های ناراضی، 

عکس خانوادگی و فرصت است.
ناشر این اثر در معرفی این کتاب بیان کرده است: کتاب »کلوپ 
آدم های ناراضی« مجموعه چهار داستان کوتاه از شتیال زرنگار است که 
دقیقا با تلفیقی ماهرانه از این دو عنصر نوشته شده است. داستان هایی 
با محوریت انسان تنها رها شده در ساختارهای تفکر مدرنیستی برای 
زندگی. به باور دیگر اگر بپذیریم که انسان مدرن زندگی و زیست خود 
را در تک لحظه هایی سرنوشت ساز رقم می زند و باقی آن را در مسیر 

این تک لحظه جاری و ساری می کند، هنر داستان نویسی زرنگار در 
این اثر نیز ساختی متحورانه از این تک لحظه هاست. 

او راوی انسان ها و لحظه هایی زیستی از زندگی آنهاست که مانند 
یک داروی مخدر ذره ذره ذهن مخاطب را به تسخیر مفهومی که 
درصدد بیان آن است در می آورد و در ادامه او را در بستر آن زمینگیر 

و ناچار از اندیشیدن می کند.
برای  داستان هایی  ناراضی«  آدم های  »کلوپ  کوتاه  داستان های 
خلق لحظه های تامل و تفکر در مفاهیم عالی زندگی است چنانچه 
یکی از زیباترین آنها یعنی عشق در داستان ابتدایی کتاب خودش 
را با قدرت به رخ مخاطب می کشاند. کتاب نیستان مجموعه داستان 
»کلوپ آدم های ناراضی« را در 1۷۶ صفحه و با قیمت 13000 تومان 

منتشر کرده است.
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نگاه جغرافیایی به ۱۱۵ حریف ایران در تاریخ

بولیوی به فهرست اضافه شد
دیدار تدارکاتی ایران و بولیوی، اولین جدال این دو تیم خواهد 
بود. بولیوی صدوپانزدهمین تیمی است که تیم ملی در طول 

تاریخ با آن روبه رو شده است.
تیم ملی به منظور آماده سازی حضور در جام ملتهای آسیا، امروز 
به دیدار بولیوی می رود. تیم های آمریکای جنوبی حریفان غریبه ای 
برای فوتبال ایران محسوب می شوند و تاکنون تنها یک بار یک تیم 
از این قاره برای بازی تدارکاتی به ایران آمده است. به بهانه بازی 
ایران با بولیوی حریفان تیم ملی ایران در طول تاریخ مرور شده اند.

کویت مشتری همیشگی
به گزارش وب سایت نود، تیم ملی ایران بیش از هر تیمی با 
کویت روبه رو شده است.ایران 35 دیدار با کویت داشته که 22 
بازی آن در چارچوب رقابت های رسمی بوده و 13 بازی آن 
دوستانه محسوب می شود.این تیم در مقطعی پای ثابت دیدارهای 
دوستانه ایران بود و در اواخر دهه نود میالدی در یک مقطع 5 

ساله، ۸ بار با این تیم بازی کرد.
کره جنوبی رقیب سنتی

ایران و کره جنوبی دو تیمی هستند که از دیرباز در سطح اول 
قاره کهن با یکدیگر رقابت داشتند و همین مساله باعث شد تا بعد 
از کویت، کره جنوبی دومین تیمی باشد که ایران بیشترین تقابل را 
با آنها داشته است.ایران با کره جنوبی 30 بار روبه رو شده که تنها ۶ 
بازی آن دوستانه بوده و بقیه در چارچوب مقدماتی جام جهانی،جام 

ملتهای آسیا و بازی های آسیایی بوده است.
تیم های آسیایی آشناترین تیم ها، آفریقایی ها غریبه ترین قاره

به سبب حضور در قاره آسیا، طبیعتاً ایران بیشترین بازی را تیم 
های این قاره داشته است. کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال حاضر 
۴۶ کشور عضو دارد و ایران با کشورهای این قاره به جز مغولستان، 

ویتنام، تیمورشرقی، ماکائو،برونئی و بوتان دیدار داشته است.
هرچند تیم ملی استرالیا، در حال حاضر عضو کنفدراسیون 
فوتبال آسیاست ولی تیم ملی ۶ بار با آنها دیدار داشته که همگی 
مربوط به زمان قبل از آسیایی شدن این تیم است و استرالیا 
بین غیر آسیایی ها بیشترین دیدار را با ایران داشته است. پس از 
استرالیا نیز کشور همسایه، ترکیه  قرار دارد که تیم ملی 5 دیدار 
با آنها داشته است. ایران در مجموع با تمام کشورهای اطراف خود 

بازی داشته است. یونان و مولداوی از نظر جغرافیایی نزدیک ترین 
کشورهایی هستند که ایران با آنها مسابقه ای نداشته است.

ایران با تیم های اروپایی مسابقات کمی نداشته و با 3۴ کشور 
مختلف از این قاره دیدار داشته است. آلمان و فرانسه معروفترین 
و  داشته  دیدار  آنها  با  ملی  تیم  که  اروپایی هستند  های  تیم 
انگلستان و ایتالیا نیز از جمله مشهورترین تیم های اروپایی هستند 

که تیم فرصت بازی با آنها را به دست نیاورده است. قاره آمریکا 
باوجود اینکه از نظر جغرافیایی در فاصله دوری از ایران قرار گرفته 
ولی از آنجایی که این قاره از تعداد کشور زیادی تشکیل نشده ایران 
با اکثر آنها دیدار داشته است. ایران مجموعا با 1۷ کشور از قاره 
آمریکا )شمالی و جنوبی( دیدار داشته که کلمبیا را باید مهترین 
تیمی که ایران تاکنون با آن جدالی نداشته قلمداد کرد.اکوادور و 

مکزیک با ۴ بازی، آشناترین حریفان ایران در قاره آمریکا هستند.
قاره پهناور آفریقا، قاره ای است که تیم ملی کمترین بازی را 
با آنها داشته است.تیم ملی تنها 3 بار در دیدارهای رسمی با 
آفریقایی ها روبه رو شده و به احتساب بازی های دوستانه تنها با 
1۸ کشور آفریقایی بازی کرده است  که الجزایر و آنگوال با 3 بازی 

پرتکرارترین حریفان ایران از این قاره هستند.
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پند روز

بهترین آنتی  بیوتیک  های طبیعی برای فصل پاییز 

فصل خزان که از راه می رسد، سرماخوردگی و بیماری های ناشی از تغییر 
فصل، خیلی ها را بد حال می کند. تغییر مزاج بدن در فصل پاییز موضوع 
مهمی است که باید به آن توجه کرد. با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز 
و تغییرات جوی آب و هوا، مزاج بدن نیز از گرمی به سردی تغییر پیدا 
می کند، این حالت بیشتر صبح ها اتفاق می افتد از این رو افراد برای اینکه 
در این فصل کمتر به سرماخوردگی و آنفلوانزا دچار شوند باید با استفاده 

از دمنوش ها، میوه  ها و سبزی ها سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنند. 
داستان ویتامین ها

ویتامین های A ، C ، D3 و E نقشی مؤثر در افزایش مقاومت بدن در برابر 
انواع بیماری ها دارند و در این بین ویتامین C تأثیری چشمگیر در تقویت سیستم 
ایمنی )دفاعی( بدن دارد. این ویتامین از ابتالی افراد به سرماخوردگی و انواع عفونت  

جلوگیری می کند.
مصرف میوه هایی مانند سیب، پرتقال، هندوانه، کیوی، گریپ  فروت، لیمو شیرین 
و نوشیدن روزانه سه لیوان شربت آب لیموترش تازه با عسل به علت داشتن ویتامین 
C فراوان، با تقویت سیستم ایمنی بدن در پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی و 

درمان آن مؤثر هستند.
مصرف سبزی هایی مانند اسفناج، گوجه فرنگی، کلم  بروکلی و شلغم به علت 
فراوانی ویتامین C، در تقویت سیستم ایمنی بدن موثر است. شلغم خام همراه با 
عسل یا پخته شده خاصیت آنتی  بیوتیک دارد، همچنین استفاده از پیاز خام یا پخته 
شده و سوزاندن آن تأثیری چشمگیر در رفع عفونت های بدن و سرماخوردگی دارد. 
سیر به علت داشتن موادی به نام آلیسین و سولفور خاصیت ضد میکروبی دارد؛ 
استفاده از این گیاه باکتری استافیلوکوک را از بین برده و به درمان سرماخوردگی و 

آنفلوانزا کمک می کند.
از آش تا زرد چوبه

مصرف آش عدس برای مبتالیان به سرماخوردگی و افراد ضعیف بسیار مناسب 
است؛ افراد برای تهیه این آش باید برنج نیم دانه، عدس و پیاز را با هم بپزند و 
موقع استفاده از آش، پودر فلفل قرمز را به آن اضافه کنند. پودر زردچوبه خاصیت 
ضد التهابی و باکتریایی دارد بنابراین مصرف این ادویه به مقابله بدن در برابر انواع 
میکروب ها کمک کرده و سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می کند. همچنین عسل 

که ماسک عالی برای بهداشت پوست است، در فصل پاییز فراموش نشود.
عسل حاوی ماده ای به نام پلی فنول است و زنجبیل هم مانند یک آنتی بیوتیک 
طبیعی عمل می کند از این رو ترکیب عسل و زنجبیل عفونت های دستگاه تنفسی 
و گوارشی را از بین می برد. برای تهیه این مخلوط باید یک چهارم قاشق غذاخوری 
پودر زنجبیل و یک قاشق مرباخوری عسل را در یک لیوان آب جوش بریزند و این 

محلول را روزانه سه لیوان میل کنند.
بخوری مؤثر برای پاکسازی سینوس ها

بخور ترکیب آویشن شیرازی، پونه کوهی، نعناع، تخم گشنیز و اکالیپتوس را در 
پاکسازی سینوس ها، درمان سرما خوردگی، سردرد، تنگی نفس و آسم و ضد عفونی 
کردن محیط خانه اثرگذار است و مقدار مساوی از هر یک از این گیاهان را داخل 
قابلمه بریزید سپس 2 لیتر آب به آن ها اضافه کنید، در قابلمه را گذاشته و پنج تا 10 
دقیقه آن ها را بجوشانید، سپس به مدت 15 تا 20 دقیقه زیر چادر یا پتو بخور دهید.

مؤثرترین دمنوش های تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
دمنوش  هایی مانند آویشن شیرازی، مرزنجوش، پونه کوهی، نعناع، جینسینگ، 
اکیناسه )سرخارگل(، گل پنیرک، ختمی و زوفا، بارهنگ، قدومه شیرازی، اسطو 
خودوس، بابونه، چای سبز، سفید و کوهی، کاکوتی و عناب از جمله دمنوش های 
مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن هستند، نوشیدن این دمنوش ها از ابتالی 
افراد به سرماخوردگی پیشگیری و به درمان این عارضه کمک می کند. نوشیدن 
دمنوش ترکیب آویشن شیرازی، پونه کوهی، گل پنیرک، گل ختمی، اسطوخودوس، 
بارهنگ و عناب نقشی مؤثر در بهبود سرماخوردگی و آنفلوانزا، رفع عفونت سینوس  
ها )سینوزیت( و معده، سرفه و خارج کردن خلط از ریه ها دارد. برای این منظور باید 
30 گرم آویشن شیرازی را با 10 گرم از هر یک از این گیاهان و هفت عدد عناب 
داخل قوری ریخته و پس از اضافه کردن آب جوش به آن صبر کنند تا دمنوش به 
خوبی َدم بکشد. هنگام مصرف دمنوش، عسل به آن اضافه کنید، این َدم  کرده را 

می توان روزانه چهار تا پنج لیوان میل کرد.
مصرف همزمان گیاهان دارویی با دارو های آرام  بخش شیمیایی، خواب آور، ضد 
فشار  خون و افسردگی ممنوع است، زیرا این گیاهان ممکن است اثربخشی دارو های 
شیمیایی را افزایش دهند. بنابراین باید بین استفاده از گیاهان دارویی و مصرف 

دارو های شیمیایی 2 تا سه ساعت فاصله باشد.

توانایی ترجمه همزمان تمام هدفون های مجهز به گوگل 
اسیستنت 

پیکسل بادهای گوگل سال گذشته با دو خصوصیت جدید روانه بازار شدند: 
پشتیبانی از گوگل اسیستنت، و امکان ترجمه همزمان از طریق مترجم 
گوگل. تا آن موقع، این خصوصیت فقط در انحصار پیکسل بادهای گوگل 
قرار داشت اما در سال 20۱8 ایرفون هایی روانه بازار شدند که تعامل با گوگل 

اسیستنت جزو امکانات پیش فرض آن ها بود.
حاال گوگل اعالم کرده که با انتشار یک آپدیت برای دستیار اسیستنت، از این پس 
تمامی ایرفون های پشتیبانی کننده از این دستیار هوشمند می توانند از ویژگی مفید 
ترجمه همزمان بهره مند شوند. ترجمه همزمان گوگل اسیستنت در نسخه های اولیه 
مشکالت ریز و درشتی داشت، اما حاال و با به روزرسانی های مستمر ارتقاء یافته و ۴0 

زبان رایج دنیا را پشتیبانی می کند.
از طریق  فقط  باد  پیکسل  روی  ترنسلیت  از گوگل  استفاده  این،  از  پیش  تا 
گوشی های پیکسل ممکن بود. اما حاال این محدودیت برداشته شده و کافیست 
گوشی شما مبتنی بر اندروید ۶.0 مارشملو و نسخه های جدیدتر باشد که بتوانید از 

امکان ترجمه همزمان گوگل اسیستنت استفاده کنید.
یکی از نویسندگان تک اینسایدر که موفق به تست این قابلیت شده، در مورد آن 
می گوید: »من تا حاال مترجمی ندیده بودم که بتواند زبان کره ای را با چنین دقتی 

به انگلیسی ترجمه کند«. 
هر چند وی در ادامه می گوید که ظاهرا مترجم گوگل هنوز در ترجمه سه جمله یا 
بیشتر اندکی گیج می شود: »شما نمی توانید با این مترجم یک مکالمه عادی داشته 

باشید، اما می توانید یک سوال ساده از آن بپرسید«.
اگر دارای یکی از هدست های مجهز به گوگل اسیستنت ال جی، سونی، JBL یا 
Bose هستید می توانید همین حاال خصوصیت مترجم همزمان گوگل را در آن ها 

امتحان کنید.


