
جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا؛

 جام ناکامی مربیان بزرگ

گلودرد دایمی می تواند نشانه سرطان باشد

واکسن VPH ِکی به برنامه واکسیناسیون ملی می آید؟

بعد از کنار رفتن لیپی و کی روش به دنبال ناکامی در جام ملت های آسیا، 
نوبت به پایان کار یک مربی بزرگ دیگر هم رسید و او کسی نیست جز 

زاکرونی که تیمش برابر قطر تحقیر شد.
به گزارش ایسنا، جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ به میزبانی امارات در حال برگزاری است 

و به روزهای پایانی خود نزدیک شده است.
دو تیم ژاپن و قطر توانستند به فینال این رقابت بزرگ راه پیدا کنند و روز جمعه 

دیدار پایانی را برگزار خواهند کرد.
در جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ مربیان بزرگی حضور داشتند. شاید بتوان گفت که 
آنچه این دوره از رقابت ها را متمایز کرد، اسم های بزرگی بود که روی نیمکت تیم ها 

بود. از کارلوس کی روش گرفته تا مارچلو لیپی و زاکرونی و فربیک و هکتور کوپر.

مربیان بزرگ نتوانستند که در این رقابت بزرگ، عملکرد خوبی از خود نشان 
دهند. 

لیپی بعد از شکست برابر ایران از تیم ملی چین خداحافظی کرد. کارلوس کی روش 
بعد از سنگین ترین شکست خود برابر ژاپن رفت. حاال نوبت به زاکرونی هم رسیده و 
قرارداد این مربی بزرگ با اماراتی ها به پایان رسید و او هم اعالم کناره گیری کرد و به 
احتمال خیلی زیاد پیتسی سرمربی سرشناس عربستان هم به همره کاتانیچ باید به 

این فهرست اضافه شوند.
می توان جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ را جام ناکامی مربیان بزرگ دانست.

جالب اینکه دو مربی جوان به نام سانچس و مورسایو بودند که توانستند به بزرگان 
درس دهند و به فینال راه پیدا کنند.

بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، پزشکان عمومی باید بیمارانی را که از گلودرد 
دائمی، تنگی نفس، مشکل در قورت دادن و گوش درد رنج می برند برای معاینات 

مربوط به سرطان نزد پزشک متخصص بفرستند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر توصیه می شود بیمارانی که صدایشان برای مدت طوالنی 
گرفته یا توده ای در ناحیه گردن آنها ظاهر شده برای سرطان حلق یا حنجره تحت معاینه 
قرار بگیرند. با این حال ویلین وو از مرکز مطالعات سرطان بریتانیا دراین باره تاکید کرده که 
بیماران نباید نگران شوند. او گفت: گلودرد به خودی خود به سرطان حنجره ربطی ندارد اما 
این مطالعه بهترین شواهد تا به امروز را برای تقویت توصیه های فعلی و ارجاع دادن بیماران 

مسن تری که صدای آنها برای مدتی طوالنی خش دار است، فراهم می کند. حنجره، بخشی 
از حلق است که در نقطه شروع نای قرار دارد، دستگاهی که به تنفس و تکلم کمک می کند. 
در بریتانیا ساالنه حدود ۲۰۰۰ نفر به سرطان حنجره مبتال می شوند. در بررسی های تازه 
تحت سرپرستی متخصصان دانشگاه اکستر روی سوابق پزشکی بیمارانی که نزد بیش از 
۶۰۰ پزشک عمومی رفته اند بررسی شده است. دکتر الیزابت شپرد نویسنده اصلی این 
مطالعه می گوید: این اولین بررسی جدیروی همه عالئمی است که ممکن است برای 
تشخیص سرطان حنجره مهم باشند. او گفت: اهمیت مطالعه این است که فهمیدیم صدای 
خش دار در سرطان حنجره اهمیت دارد، اما وقتی با گلودرد مزمن همراه باشد خطر مبتال 

بودن بیمار به سرطان حنجره خیلی بیشتر می شود. همچنین پروفسور ویلی همیلتون از 
نویسندگان مطالعه، یکی از کسانی است که توصیه های کنونی ان آی سی ای )موسسه ملی 
پیشتازی در بهداشت و مراقبت( را تهیه کرده اند. او می گوید این تحقیقات مهم است چون 
به طور بالقوه جدی بودن بعضی عالئم به صورت مرکب، که قبالً خطر آن کم تشخیص 
داده می شد را نشان می دهد. با این حال او تاکید دارد که منظور آنها فقط یک گلودرد 
عادی نیست بلکه گلودرد باید آنقدر جدی باشد که بیمار به پزشک خود مراجعه کند. بنا 
بر گزارش بی بی سی، وی همچنین یادآور شد ترکیب عالئم دائمی شامل گلودرد، خش دار 

بودن صدا، سختی تنفس یا قورت دادن است که می تواند هشداردهنده باشد.

رئیس اداره کنترل و پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت 
ضمن تشریح اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل عفونت 
درباره  رحم،  دهانه  سرطان  زودهنگام  تشخیص  و   HPV

واکسن این بیماری نیز توضیحاتی را ارایه داد.
دکتر علی قنبری مطلق در گفت وگو با ایسنا، درباره نحوه تشخیص 
و درمان سرطان در کشور ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در 
جهت تشخیص زودهنگام سرطان در کشور گفت: در قالب برنامه 
تشخیص زودهنگام سرطان دستاوردهای مهمی داشتیم.؛به طوریکه 
تولید تست خون مخفی در مدفوع که به عنوان روش FIT شناخته 
می شود، در ایران با قیمت بسیار ارزان انجام شد که این تست به 
تشخیص زودهنگام سرطان کمک می کند. همچنین خوشبختانه در 
قالب همین برنامه بهورز و مراقب سالمت در سطح شبکه بهداشتی 
و خانه های بهداشت می توانند تست FIT را انجام دهند که در حال 
حاضر این اقدام انجام می شود. نمونه ایرانی تست FIT ایجاد شده و 

در خانه های بهداشت انجام می شود.
HPV راه اندازی آزمایشگاه جامع

وی درباره عفونت HPV و ارتباط آن با سرطان دهان رحم نیز 
گفت: در زمینه عفونت HPV هم که از عوامل بروز سرطان دهانه 
رحم محسوب می شود، اقدامی که انجام شد، این بود که ما توانستیم با 
بهره گیری از تجربیات جهانی آزمایشگاهی را با عنوان آزمایشگاه جامع 
HPV راه اندازی کنیم. این آزمایشگاه قابلیت انجام حداقل ۱۵۰۰ 

تست را در روز دارد.
قنبری مطلق با بیان اینکه این آزمایشگاه در فاز پایلوت راه اندازی و 
بررسی شده است و در حال حاضر آمادگی افتتاح دارد، افزود: احتماالً 
بزودی آزمایشگاه جامع HPV راه اندازی خواهد شد. این آزمایشگاه 
کمک می کند که بتوانیم با قیمت بسیار ارزان و دقت بسیار باال موارد 

مشکوک به عفونت HPV را تشخیص دهیم.
انجام تست HPV برای زنان ۳۰ تا ۴۹ ساله

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت با بیان اینکه 
یکی از اثرات عفونت HPV بروز سرطان دهانه رحم است و تقریباً 
علت ۱۰۰ درصد موارد سرطان دهانه رحم عفونت HPV محسوب 
می شود، گفت: البته راهکارهای متعددی برای پیشگیری از عفونت 
HPV وجود دارد. یکی از این روش ها آگاهی دادن و اطالع رسانی 
عمومی است تا افراد نسبت به علل و عوامل این عفونت مطلع بوده 
و به عفونت اچ پی وی مبتال و آلوده نشوند. دومین راهکار این است 
که اگر هم افرادی به این عفونت آلوده شدند، زودتر شناسایی شوند 
تا بیماری شان به سرطان منجر نشود. بر همین اساس در برنامه 
تشخیص زودهنگام سرطان، زنان بین ۳۰ تا ۴۹ سال ارزیابی کرده و 
تست HPV که جایگزین تست پاپ اسمیر شده، روی آنها انجام شد.

سرانجام واکسن HPV چه شد؟
قنبری مطلق همچنین اظهار کرد: جایگزینی تست HPV با تست 
پاپ اسمیر یکی از برنامه های مهم مان بوده که در حال حاضر جزو 

برنامه کشوری قرار دارد و با قیمت بسیار ارزان انجام می شود و از 
تست پاپ اسمیر هم هزینه-اثربخش تر است. در عین حال سومین 
روش برای پیشگیری از عفونت HPV، واکسیناسیون برای مقابله 

با این عفونت است.
وی با اشاره به حواشی واکسن HPV، گفت: شکی نیست که این 
واکسن باعث پیشگیری از سرطان دهانه رحم شده و واکسن ایمنی 
است؛ به طوریکه سازمان بهداشت جهانی تزریق آن را توصیه می کند، 
اما مهم ترین چالش درباره آن هزینه هایش بوده است و اگر بتوان این 
واکسن را با هزینه های کمتر تهیه کرد، می توان آن را به عنوان یک 
برنامه کشوری هم در نظر گرفت. حال یکی از راه های تهیه واکسن 
HPV با هزینه کم می تواند تولید داخلی آن باشد. در این زمینه 
دو مجموعه در کشور مطالعات تولید این واکسن را آغاز کرده اند و 
امیدواریم این واکسن بتواند با قیمت مناسب چه به صورت تولید 
داخل و چه به صورت خارجی در دسترس قرار گیرد تا در قالب 

برنامه های پیشگیرانه ناشی از این عفونت انجام شود.
مشاهده آلودگی ۸ درصدی به HPV در برنامه پایلوت 

وزارت بهداشت
اقدامات مهم وزارت بهداشت برای  اینکه  با بیان  قنبری مطلق 
مدیریت عفونت HPV، اطالع رسانی عمومی، تشخیص زودهنگام 
سرطان دهانه رحم با روش تست شناسایی HPV و اقدام برای تهیه 
واکسن HPV بوده است، گفت: با توجه به اینکه در فاز پایلوت برنامه 

تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم، حدود هشت درصد آلودگی 
به عفونت HPV را داشتیم و این میزان از نظر ما قابل توجه است، 
می توانیم برای جمعیت ایرانی تزریق این واکسن را پیشنهاد کنیم. 
البته بسته به نوع واکسن، سن تزریق آن متفاوت است، اما عموماً 
پیشنهاد می شود که از سن ۹ تا ۲۶ سالگی این واکسن برای دختران 

استفاده شود.
وی تاکید کرد: البته ما هنوز آن را به عنوان برنامه کشوری توصیه 
نمی کنیم، اما اشخاص می توانند به صورت شخصی از این واکسن 
استفاده کنند و بعد از اینکه شرایطش در سطح ملی فراهم شد و بعد 
از انجام مطالعات هزینه-اثربخشی با قیمت مناسب می توان به عنوان 

یک برنامه کشوری هم آن را در نظر گرفت.
سرطان مساوی با مرگ نیست

قنبری در ادامه صحبت هایش با تاکید بر اینکه ۴۰ تا ۵۰ درصد 
سرطان ها قابل پیشگیری هستند، گفت: عمده راهکارهای پیشگیری 
از سرطان در دست خود مردم است. به عنوان مثال مردم باید فعالیت 
بدنی مناسب و تغذیه مناسب داشته و سیگار نکشند و  . از طرفی 
این تصور غلط که سرطان را مساوی با مرگ می دانند، باید اصالح 
شود. حداقل ۵۰ درصد از سرطان ها قابلیت درمان مناسب دارند و 
مبتالیان به آن ها هم طول عمر طوالنی خواهند داشت، اما مهم این 
است که سرطان زود تشخیص داده شود و درمان مناسبی هم برایش 

انجام شود.
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 فوتبال فراتر از معجزه اعداد

هزینه هایی که کی روش و فدراسیون به فوتبال ایران تحمیل کردند
حضور پنج ساله فوتبال ایران در صدر رنکینگ قاره آسیا 
هر چند از نظر روانی پشتوانه ای برای موفقیت تیم ملی 
نتایج  اما  امارات بود  فوتبال در جام ملت های ۲۰۱۹ در 
نهایی ملی پوشان در این تورنمنت نشان داد که اعداد در 

فوتبال معجزه گر نیست.
به گزارش ایرنا، سکان هدایت تیم ملی فوتبال ایران فروردین ماه 
سال ۱۳۹۰ در حالی به »کارلوس کی روش« پرتغالی سپرده شد 
که تیم ملی فوتبال ایران در آن زمان در جایگاه ۴۶ رنکینگ فیفا 

در جهان و چهارم آسیا قرار داشت.
پس از حضور این مربی تیم ایران تا جایگاه ۶۷ جهان و ششم 
آسیا سقوط کرد اما با تثبیت جایگاه کی روش و نتایج ارزشمند 
ملی پوشان در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، تیم 
ایران به صدر رنکینگ آسیا رسید و از آن سال تا امروز همواره 
تیم نخست قاره کهن به شمار می رود. صعود ایران در رنکینگ 
فیفا در سطح جهان در نهایت موجب شد ایران در سال ۲۰۱۷ در 
قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برای نخستین بار در گلدان 

»سید« سوم قرار گیرد.
ایران با پشتوانه این صدرنشینی در سال ۱۳۹۷ در ۲ تورنمنت 
بزرگ فوتبال جهان و آسیا شرکت کرد اما نتایج کسب شده ملی 
پوشان در مسابقات تناسبی با نام قدرت اول آسیا نداشت و در 
نهایت ژاپن توانست عملکرد بهتری به نسبت تیم های دیگر داشته 
باشد؛ ژاپن در جام جهانی تنها تیم آسیایی بود از گروه خود صعود 

کرد و در جام ملت ها نیز با شکست ایران فینالیست شد.
اما چرا آمار پنج سال صدرنشینی تیم ملی فوتبال در رنکینگ 

آسیا برای ایران معجزه گر نبود؟
برای پاسخ به این پرسش الزم است ۲ مساله اصلی مورد واکاوی 
قرار گیرد. مساله نخست در چگونگی محاسبه جایگاه تیم ها در 
رنکینگ فیفا و بازی های تیم ملی مستتر و مساله دوم در بعد 

پیشرفت کیفی فوتبال دیگر کشورها نهفته است.
در زمینه دلیل نخست باید گفت که تعین جایگاه تیم ها در 
رنکینگ بر اساس سیستم امتیازدهی خاص فدراسیون جهانی 
فوتبال است و فیفا بر اساس نتایج تیم ها در مسابقاتی که آن نهاد، 

بازی را به رسمیت می شناسد، تعیین می شود.
فیفا بعد از جام ۲۰۰۶ نحوه محاسبه امتیازات را ساده تر کرده و 
برای برد ۳، تساوی یک و باخت صفر امتیاز در نظر گرفته می شود.
کی روش با آگاهی از چنین سیستمی برای تثبیت جایگاه تیم 
خود در رده بندی تیم های آسیایی، سیاست بازی با تیم های نه 
چندان مطرح جهان را در دستور کار قرار داد و حریفان دیدارهای 
سیرالئون،  مانند  تکراری  های  نام  بیشتر  ملی  تیم  تدارکاتی 
موزامبیک، گینه پاپوا، فلسطین، ازبکستان، قطر، عراق و ... بودند 

که ایران به راحتی برابر این تیم ها به پیروزی می رسد.
در حالی که کی روش و فدراسیون فوتبال با این دیدارهای 
تدارکاتی هزینه های زیادی را به ورزش ایران تحمیل کردند که 
پیروزی در دیدار های »فیفا دی« و افزایش رنکینگ ایران در 
فیفا نه تنها کمکی به توسعه فوتبال ایران نکرد بلکه، آسیب های 

فراوانی برای ملی پوشان به همراه داشت. زیرا از یک سو آنان در 
باد تیم نخست آسیا می خوابیدند و در سوی دیگر تیم های فوتبال 
مثل گینه پاپوا یا سیرالئون نمی توانست محک جدی برای توانایی 

نفرات اصلی تیم ملی فوتبال ایران باشد.
این در حالی بود که تیم ملی فوتبال عراق، عربستان و ژاپن به 

دیدار تیم های بزرگی مانند برزیل و آرژانتین می رفتند.
اما سویه دیگر از قدرت نخست آسیا مربوط به کیفیت فوتبال 
هر کشور است. ایران به صورت سنتی پس از سه عنوان قهرمانی 
پیاپی در جام ملت ها )۱۹۶۴، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶( و سه قهرمانی 
در لیگ قهرمانان آسیا )۲ قهرمانی استقالل و یک قهرمانی پاس( 
همواره یک مدعی جدی در فوتبال قاره کهن بوده و خواهد ماند 
اما آیا صرف مدعی بودن می تواند دلیلی برای قهرمانی و موفقیت 

یک تیم در سطح بین المللی باشد.
بدون شک پاسخ به این پرسش منفی است زیرا زمانی که ایران 
در کارنامه خود سه قهرمانی آسیا را کسب کرده بود تیم های 
ژاپن و عربستان نخستین دوره های حضور را در جام ملت های 
آسیا تجربه می کردند اما با ورود این ۲ قدرت فوتبالی به رقابت ها 
تمام معادالت فوتبال آسیا به هم خورد و آنان تاکنون هفت عنوان 

قهرمانی را کسب کردند.
همچنین زمانی که ایران دومین دوره حضور خود را در جام 
از گروه  آمریکا مدعی صعود  برابر  برد  با  و  جهانی تجربه کرد 
بود فوتبال دوستان ژاپنی جشن نخستین گل این تیم در برابر 
جامائیکا را در خیابان های این کشور برگزار کردند. در آن بازی 
ژاپن در دیدار سوم دور گروهی رقابت های جام جهانی ۱۹۹۸ 

فرانسه ۲ بر یک به جاماییکا باخت.
ژاپن پس از آن گل، در تمام دوره های بعدی جام جهانی حاضر 
شد و توانست ۲ بار از گروه خود صعود کند. همچنین در این سال 
ها فوتبال باشگاهی ژاپن ۱۰ باز طعم حضور در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا را چشیده که ۷ بار آن به قهرمانی منجر شده است.
حسرت های فوتبال ایران در برابر قدرت های آسیا تنها به بخش 
ملی و باشگاهی منتهی نمی شود. در حالی که بیش از ۴۰ سال 
از آخرین حضور ایران در بازیهای المپیک می گذرد، تیم های 
المپیک مردان و زنان ژاپن و کره جنوبی در المپیک ها صاحب 
مدال و عناوین شده اند. تیم ملی زنان ژاپن ضمن درخشش در 
رقابت های قهرمانی جهان توانست عنوان نایب قهرمانی المپیک 
لندن را کسب کند و تیم المپیک مردان ژاپن نیز عنوان چهارم 

این رقابت ها را کسب کرد. کره جنوبی در بازیهای المپیک لندن 
با برتری برابر ژاپن مدال برنز کسب کرد.

همچنین یکی دیگر از دالیل موفقیت کشورهای صاحب فوتبال 
آسیا بهرمندی از دانش مربیان بزرگ مانند زیکو، تروسیه و ... است. 
آنان با حضور چنین مربیانی در کشور خود، از دانش فوتبال روز 
دنیا نهایت بهره را بردند اما ایران با استخدام مربی بزرگی مانند کی 
روش نه تنها زمینه را برای ارتقا دانش مربیان بومی فراهم نکرد 
بلکه تقابل مرد پرتغالی با پیشکسوتان وطنی موجب شد تا فوتبال 
ایران در هشت سال گذشته یکی از پرحاشیه ترین دوران های 

خود را سپری کند.
با این شرایط و نتایج کسب شده توسط ملی پوشان در دو دوره 
جام ملت های آسیا، می توان گفت پنج سال صدرنشینی در قاره 
کهن تنها یک عدد کمی است و پیشرفت فوتبال در سطح جهان 
صرفا با رنکینگ فیفا سنجیده نمی شود بلکه آنچه در سطح فوتبال 
حرفه ای مورد پذیرش است کسب عناوین قاره ای یا بین المللی 
است؛ سرمربی تیم ملی و رییس فدرسیون فوتبال زمانی به این 
واقعیت پی بردند که سوت پایان ۹۰ دقیقه بازی ایران و ژاپن در 

هفدهمین دوره جام ملت ها زده شده بود.
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پند روز

مطمئنید غذایتان سالم است؟

رئیس پژوهشکده صنایع غذایی مازندران گفت: کنترل سالمت برای عرضه 
مواد خام وجود ندارد.

رضا اسماعیل زاده کناری در گفت و گو با ایسنا در مورد سالمت مواد غذایی خام 
موجود در بازار اظهار کرد: سالمت مواد غذایی به معنای داشتن ظاهری مطلوب و 

عاری از میکروب، کپک و مخمر نیست.
وی به نا آگاهی مردم نسبت به آنالیز مواد غذایی خام و محصوالت غیرصنعتی 
اشاره کرد و افزود: سالمت محصوالت باید پس از بررسی در مورد میزان ناخالصی، 
مقدار سموم مصرف شده در مراحل مختلف کشت و عاری بودن محصول از فلزات 

سنگین مشخص شود که متأسفانه امکان دانستن آن وجود ندارد.
نظارت بر محصوالت صیفی جات و میوه های بازار مازندران کذب است

رئیس پژوهشکده صنایع غذایی مازندران، غذا و مواد غذایی را به دو بخش خام 
و فرآوری شده طبقه بندی کرد و با بیان اینکه در زمینه عرضه مواد خام کنترل 
سالمت وجود ندارد، تصریح کرد: این گفته می شود که محصوالتی نظیر صیفی 
جات، سبزیجات و میوه های عرضه شده در بازار به لحاظ سالمت، تحت نظارت قرار 

گرفته اند سخنی کذب است.
رئیس پژوهشکده علوم صنایع غذایی مازندران با اشاره به عرضه انواع محصوالت 
روی  بر  نظارتی  گونه  استان خاطرنشان کرد: هیچ  بازارهای هفتگی  در  غذایی 
محصوالت از بابت صحت و سالمت مواد غذایی خام وجود نداشته و این موضوع در 

رابطه با تولیدکنندگان عمده و انبوه نیز صادق است.
نظارت کیفی مواد غذایی به عهده اداره نظارت بر مواد غذایی نیست

اسماعیل زاده دلیل عدم نظارت را مربوط به تعریف نشدن برخی دستورالعمل ها 
تنها وظیفه کنترل و بررسی  بر مواد غذایی  اداره نظارت  تاکید کرد:  دانست و 
محصوالت غذایی صنعتی و فرآوری شده را داشته و نظارت کیفی مواد غذایی در 

حیطه کاری این ارگان نیست.
رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران، 
متولی عرضه و تولید محصوالت خام در کشور را جهاد کشاورزی معرفی و تصریح 
کرد: امکاناتی که این ارگان در رابطه با سنجش مواد غذایی در اختیار دارد در سطح 

پایینی است.
کمبود امکانات آزمایشگاهی در مجموعه جهاد کشاورزی

وی از کمبود امکانات آزمایشگاهی در مجموعه جهاد کشاورزی سخن گفت و 
اظهار کرد: نبود چنین امکاناتی باعث شده تا این نهاد نتواند محصوالت را تحت 
کنترل، نظارت و مراقبت خود گرفته و با نمونه برداری، صحت عرضه محصوالت را 

مورد پایش قرار دهد.
فقط مواد غذایی صنعتی تحت نظارت هستند

اسماعیل زاده، موضوع نظارت را تنها در مورد محصوالت صنعتی و فرآوری تعریف 
شده توصیف کرد و افزود: در این حوزه اداره های نظارت بر مواد غذایی و استاندارد 
با معین کردن حدود مجاز و محدوده های مشخص، فعالیت صنایع را تحت بازرسی 

و کنترل قرار داده اند.
قرار به وجود برخی فریبکاری های موجود در محصوالت غذایی صنعتی و 

فرآوری شده
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اقرار به وجود 
برخی شیطنت ها و فریبکاری های موجود در محصوالت غذایی صنعتی و فرآوری 
شده خاطرنشان کرد: هر چند این دست از اتفاق ها بر مردم پوشیده نیست اما 
می توان گفت که حداقل یک سیستم نظارتی بر تولید و عرضه این محصوالت وجود 

داشته اما در مورد عرضه مواد خام چنین نیست.
سرطان و رابطه آن با مواد غذایی

اسماعیل زاده در بخش دیگری از گفت و گو درباره شیوع بیماری های صعب 
العالج و ارتباط آن با مواد غذایی خام و پرمصرف کشور نظیر برنج و گندم گفت: در 
سال های اخیر به دلیل مطرح شدن آثار و پیامدهای ناگوار سموم و فلزات سنگین، 
سازمان غذا و دارو تولیدکنندگان عمده برنج را مکلف به دریافت شناسه نظارتی 
کرده تا عرضه محصوالت بسته بندی شده تحت برندهای معتبر، اطمینان کافی را به 
مصرف کننده القا کند. رئیس پژوهشکده علوم صنایع غذایی مازندران با تصریح اینکه 
شیوع بیماری سرطان در سال های اخیر تنها مربوط به غذا نیست، تاکید کرد: دالیل 
متعددی در ابتالء به این بیماری نقش داشته که از آن جمله می توان به مواردی چون 

ژن مستعد، استرس، عدم فعالیت و در نهایت تغذیه اشاره کرد.
سرطان های دستگاه گوارش شایع ترین نوع بیماری در مازندران

رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران، 
بیماری در استان دانست و  این  نوع  سرطان های دستگاه گوارش را شایع ترین 
خاطرنشان کرد: سرطان های معده، مری و روده در ارتباط مستقیم با الگوی مصرف 

غذایی افراد است.
مصرف مواد غذایی داغ یکی از علل سرطان های دستگاه گوارش

اسماعیل زاده به مطالعات و پژوهش های اخیر محققین دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در خصوص ریشه یابی علل شیوع سرطان، اشاره و تصریح کرد: پژوهشگران 
بر این باورند که به دلیل پایین بودن ارتفاع استان از سطح دریاهای آزاد و نیز باال 
بودن نقطه جوش آب متأثر از این پیامد، محصوالت غذایی با درجه حرارت باال مورد 
استفاده قرار می گیرد. وی در ادامه اضافه کرد: مصرف مواد غذایی داغ و با حرارت 
باال به الگوی تغذیه ای برخی افراد تبدیل شده که در نتیجه باعث تشدید استعداد 

سیستم گوارش برای ابتالی زودهنگام به سرطان می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مقاومت و 
حساسیت افراد در برابر سموم را متفاوت، توصیف و اظهار کرد: برخی افراد در ُدز ) 
dose ( پایین از سموم، حساسیت باالیی نشان داده و برخی افراد حتی در مقادیر 
باالتر از مصرف سم عالئمی بروز نمی دهند که این همان مبحث استعداد ژن و 

تأثیرگذاری آن بر وقوع بیماری است.
محصول ارگانیک واقعی نداریم

ارگانیک چقدر  اینکه محصول  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  زاده  اسماعیل 
واقعیت دارد، تصریح کرد: محصول ارگانیک واقعی به معنای تام وجود ندارد و تولید 

محصوالت آلی و کامالً طبیعی ادعایی نادرست است.
رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران 
با تشریح معنای کامل محصول ارگانیک گفت: محصول ارگانیک باید دارای زنجیره 
غذایی ) chain food ( ارگانیک باشد که شامل تهیه بذر تا محصول نهایی ارگانیک 
و طبیعی است. رئیس پژوهشکده علوم صنایع غذایی استان با مطرح کردن این 
پرسش که چه کسی می تواند ادعا کند تمام زنجیره تولید محصول وی ارگانیک 
است خاطرنشان کرد: تشخیص اینکه بذر تهیه شده از مکانی مطمئن خریداری 
شده و یا اینکه در چه شرایطی به عمل آمده و آیا ارگانیک بوده بسیار مشکل است.
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