
 آزمون در جمع 10 بازیکن برتر جام ملت های آسیا

داروهای دست سازی که عاقبت مصرفش مرگ است

آیا رویکردهای کنونی، ریشه کنی گرسنگی در جهان را تضمین می کند؟

سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در جمع 10 بازیکن برتر هفته 
دوم هفدهمین دوره جام ملت های آسیا قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، شبکه فاکس اسپورتس روز دوشنبه در گزارشی با قرار دادن نام 
»آزمون« در فهرست 10 بازیکن برتر این دوره از رقابتها، از او به عنوان ستاره تیم ملی 
فوتبال ایران نام برد که در مواجهه با »خطوط دفاعی سمج رقیبان، یک سر و گردن 

باالتر از سایرین عمل می کند.«
در بخشی از این گزارش آمده است: تیم ملی ایران با به ثمر رساندن 7 گل و بسته 
نگه داشتن دروازه خود در مجموع 2 دیدار آغازین خود در مرحله گروهی معتبرترین 
رقابت ملی قاره کهن، شروعی طوفانی داشت و اگرچه ویتنامی ها کمی مقابل آنها 

مقاومت کردند اما در نهایت تن به شکست دادند.
در حالی که »مهدی طارمی« آغاز کننده روند طوفانی ایران در پیروزی 5 بر صفر 

این تیم مقابل یمن در بازی افتتاحیه بود اما زمانی که نوبت به حریفی لجباز و سمج 
در خط دفاعی رسید، این »سردار آزمون« بود که یک سر و گردن باالتر از سایرین 

ظاهر شد.
آزمون جوان در دقیقه 38 بازی توپ فوق العاده ارسالی »سامان قدوس« را در تیر 
مخالف با ضربه سری بی نقص به تور دروازه ویتنام چسباند و نخستین گل بازی را به 
ثمر رساند اما دومین گل او با مهارت فردی به ثمر رسید؛ جایی که او پس از تصاحب 
توپ پشت محوطه جریمه، بدون زحمت از 2 مدافع ویتنام عبور و آن را به قعر دروازه 
»دانگ ون الم« فرستاد. تیم ملی ایران به همراه عراق با کسب 6 امتیاز از 2 بازی 
مرحله گروهی خود، صعودشان به مرحله حذفی هفدهمین دوره جام ملت های آسیا 
را قطعی کرده و برای روشن کردن تکلیف تیم نخست صعود کننده از گروه )D(، باید 

تا روز چهارشنبه هفته جاری و جدالی سنتی منتظر بمانند.

رئیس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا و 
داروی آذربایجان غربی گفت: داروهای دست ساز و غیرمجاز عطاری نماها، 

زیر ذره بین معاونت غذا و دارو قرار دارند.
به گزارش ایسنا، فرزاد صیادی فر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح 
ساماندهی عطاری های استان با جدیت تمام و با همکاری سایر ارگان های نظارتی 
در استان اجرا می شود افزود: اگر چه عطاری های احیا کننده طب سنتی وجود دارد 
ولی مراکز غیر مجاز و عطاری نماهایی هستند که از این حرفه سوء استفاده کرده و بر 

دردهای بیماران رنجور می افزایند.
صیادی فر با اشاره به بازرسی انجام شده تصریح کرد: از میان اقالم دست ساز و 
غیرمجاز جمع آوری شده در عطاری ها داروهایی با ادعای چاقی، الغری، ترک اعتیاد 
و محرک جنسی آقایان، بیش تر به چشم می خورند. این داروها به آزمایشگاه معاونت 

غذا و دارو ارسال و مورد بررسی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: متاسفانه در تمامی داروهای چاقی که ادعا می شد 100 درصد 
گیاهی هستند داروهای شیمیایی مثل سیپروهپتادین که یک اشتها آور با عارضه ی 
خواب آوری است و دگزامتازون که یک کورتیکواستروئید با خاصیت ضدالتهابی است 
و مصرف آن عوارضی همچون چاقی ) خصوصا در ناحیه صورت و پشت(، سرکوب 

سیستم ایمنی، پوکی استخوان، افزایش قند خون و ... دارد، یافت شده است.
صیادی فر گفت: در میان داروهای الغری وضع کمی بغرنج تر است، در داروهای 
الغری آزمایش شده که این روزها به شدت در ماهواره و شبکه های مجازی تبلیغ 
می شوند ترکیبات آمفتامینی مثل مت آمفتامین که همان ماده مخدر خیابانی شیشه 
بوده یافت شده است. مصرف این ماده مخدر سبب کاهش وزن به مقدار زیاد و در 
مدت کم می شود، اما عوارض خطرناکی مثل اعتیاد، توهم، بی خوابی، افزایش فشار 
خون، تپش قلب، سرگیجه، لرزش دست، دیسفوریا )حالتی از آشفتگی و افسردگی 
همراه با بی میلی نسبت به محیط اطراف( و در بسیاری از موارد ایست قلبی ناگهانی 
را به همراه دارد. البته ترکیبات ملین و محرک شیمیایی دیگری هم هستند که به 

عنوان داروی الغری 100 درصد گیاهی به فروش می رسند.
رئیس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی 
آذربایجان غربی در ادامه افزود: در داروهای غیر مجاز محرک جنسی برای آقایان، 
بدون استثنا داروی مخدر و روانگردان ترامادول یافت شده و مصرف این ضد درد 
اپیوئیدی در طول زمان سبب اعتیاد و در صورت مصرف با دوز باال موجب دپرسیون 

تنفسی و مرگ می شود.
وی ادامه داد:  به عالوه این دارو با بسیاری از داروهای ضدافسردگی منع مصرف و 

تداخل دارد که در صورت استفاده هم زمان موجب لرزش، بی قراری، افزایش دمای 
بدن، تعریق، افزایش فشار خون و افزایش ضربان قلب می گردد و در صورتی که دوز 

مصرفی باال باشد می تواند سبب شوک و مرگ شود.
به گزارش ایسنا، چندی پیش جالل غفارزاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفته بود 600 واحد عطاری فعال 

در استان وجود دارد که نیمی از آنها پروانه مجوز فعالیت صنفی ندارند.

عضو هیأت مدیره انجمن تغذیه ایران گفت: کماکان به 
رغم اجرای برنامه های ملی، بین المللی و تعهدات متعدد 
به  گرسنگان  آمار  گرسنگی،  رفع  برای  جهانی  جامعه  

میزان غیرقابل قبولی باال است.
علی میالنی بناب - متخصص سیاست های غذا و تغذیه در 
گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش تولیدات مواد غذایی 
ریشه کن کند،  را  آنکه گرسنگی  از  بیشتر  قرن گذشته  طی 
شیوع چاقی را افزایش داده، گفت: این مساله در عین حال 

تأثیر قابل مالحظه ای در تخریب محیط زیست داشته است.
وی با بیان اینکه رویکردهای کنونی و غالب تأمین و تولید 
کردن 8/5  برای سیر  تضمینی  پایدار  به طور  نمی تواند  غذا 
میلیارد جمعیت جهان تا سال 2030 باشد، گفت: تغذیه پایدار 
از موضوعات مهم و از دغدغه های جامعه  علمی جهانی است 

که در کنگره های بین المللی مانند پانزدهمین کنگره تغذیه 
ایران به ابعاد گوناگون آن و راهکارهای ملی و بین المللی برای 

دستیابی به آن پرداخته شد.
وی افزود:  پروفسور جان کاوونی از دانشگاه فلیندرز استرالیا، 
به عنوان میهمان ویژه و سخنران کلیدی کنگره، جوانب پیچیده 
نظام های غذایی، تغذیه پایدار و رژیم های غذایی مبتنی بر نیازهای 
زیستی، اجتماعی و زیست محیطی را تشریح و دیدگاه ها، پارادایم ها 
و برنامه های بین المللی در خصوص تغذیه پایدار و سالمت عمومی 

را در این رابطه  بیان کرد.
کنگره،  این  در  شده  ارائه  شواهد  اساس  بر  وی،  گفته  به 
و  عمومی  سالمت  و  اجتماعی  زیست محیطی،  مالحظات 
همچنین جریان ها و دورنمای جهانی تأمین غذا، تغییر الگوهای 
غذایی  باید بیش از پیش در برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و 

تصمیم سازی ها مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی بشقاب غذایی 
شهروندان کره زمین  باید به گونه ای متحول شود که عالوه 
بر تأمین نیازهای تغذیه ای، حفظ منابع زیستی زمین را نیز 
تضمین کند. بنابراین هرچه از سهم منابع غذایی حیوانی در 
تأمین  برای  به منابع غذایی گیاهی  بشقاب غذایی کاسته و 
غذا روی آورده شود، موجبات ارتقای سالمت عمومی، پایداری 

تولید غذا و حفظ کره زمین فرآهم خواهد شد.
میالنی بناب در خاتمه با اشاره به پیام این کنگره سه روزه 
مصرف  و  کنندگان  تولید  سیاست گذاران،  علمی،  جامعه   به 
کنندگان غذا و همچنین فعاالن محیط زیست، عنوان کرد: 
اجرای  و  سیاست گذاری  نگرش،  در  اساسی  تحول  ایجاد 
برنامه های تأمین، تولید و مصرف مواد غذایی مهم ترین پیام 

این کنگره است.
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 گفت وگو با سرمربی ملوان پشت فرمان کامیون:

کسی عین خیالش نیست ملوان چه شرایطی دارد
حرفه  کنار  در  روزها  این  ملوان  فوتبال  تیم  سرمربی 
همزمان شغل  طور  به  گیالنی،  دار  ریشه  تیم  مربیگری 
این  مالی  نامطلوب  دلیل شرایط  به  را  کامیون  رانندگی 

باشگاه صاحب نام در پیش گرفته است.
به گزارش ایرنا، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با وجود اینکه از 
حضور بازیکنان خوب و لیگ برتری در ترکیب خود در این فصل 

بهره می برد، اما نتایج خوبی در لیگ دسته اول نمی گیرد.
این تیم لیگ دسته اول را با امتیاز منفی 6 آغاز کرد اما حضور 
بازیکنان سابق تیم های استقالل و پرسپولیس و بازیکنان جوان 
تیم های لیگ برتری که برای گذراندن خدمت سربازی به این تیم 
آمده اند، مردم شهر بندری انزلی را به بازگشت تیمشان به لیگ 

برتر امیدوار کرده بود.
حتی برای بهتر شدن شرایط این باشگاه بخش عمده اداره آن 
به بخش خصوصی واگذار شد تا ملوانی ها به لحاظ مالی هم به 

شرایط ایده آل برسند.
اما این تیم در لیگ دسته اول شروع خوبی نداشت و مشکالت 
مالی بار دیگر گریبان این تیم را گرفت تا جایی که نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران )مالک باشگاه( حامی مالی تازه ای 
برای این تیم در نظر گرفت و مدیریت تیم را به بخش خصوصی 
فعلی  مدیران  و  نداد  نتیجه  اما  هم  واگذاری  این  کرد.  واگذار 

نتوانستند گره ای از مشکالت این تیم ریشه دار کشور باز کنند.
تغییرات کادر فنی و رفتن فرهاد پورغالمی و روی کار آمدن 
محمد احمدزاده و مازیار زارع هم نتوانست جلوی ناکامی های این 
تیم پرطرفدار گیالنی را بگیرد تا اینکه قوی سفید انزلی نیم فصل 
رقابتهای لیگ دسته اول را با 10 امتیاز در قعر جدول به پایان ببرد.
نکته جالب توجه، شروع نیم فصل دوم برای شاگردان احمدزاده 
بود. این تیم در نخستین دیدار خانگی به مصاف همسایه خود در 
قعر جدول رفت و با تساوی بدون گل برابر خونه به خونه بابل 

متوقف شد.
اما اتفاق جالب پس از این بازی رخ داد و آن اینکه »محمد 
احمدزاده« که از مربیان با سابقه کشور محسوب می شود پس 
از این بازی با کامیون تریلی خود باری را به مقصد شیراز حمل 

می کند.
بازیکنان ملوان تاکنون حدود 15درصد دریافتی داشته اند اما 
کادر فنی این تیم هیچ دریافتی نداشت و احمدزاده می گوید 
امرار معاش در کنار حرفه  به همین خاطر مجبور است برای 

مربیگری، شغل دومی هم داشته باشد.
مدیریت باشگاه ملوان چند هفته ای است که قول داده شرایط 
را برای مربیان درست کند اما هیچ اقدامی در این زمینه تاکنون 

صورت نگرفته است.
همین موضوع بهانه ای شد تا خبرنگار ایرنا گفت وگویی با محمد 
احمدزاده سرمربی ملوان که سال های نه چندان دور مربی تیم 

ملی فوتبال ایران هم بود، داشته باشد.
از وی در خصوص بازی های تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت 

ها پرسیده شد که او گفت متاسفانه در جاده است و به همین 
خاطر نتوانسته بازی تیم ملی مقابل ویتنام را ببیند.

وی سپس در مورد اینکه چرا پس از بازی تیمش برابر خونه به 
خونه بابل در لیگ دسته اول با کامیونش باری را به مقصد شیراز 
حمل کرده است، گفت: من روزی که هدایت ملوان را پذیرفتم، با 
مدیریت در خصوص شرایط خودم صحبت کردم و گفتم که اوضاع 
من چگونه است. گفتم که در ماه اقساط سنگینی دارم. متاسفانه 
تاکنون کادر فنی نه تنها تیم بزگساالن بلکه کادر فنی هیچ یک از 

تیم های ملوان دریافتی نداشته اند.
احمدزاده ادامه داد: متاسفانه فکر می کنم این ذهنیت برای 
آقایان پیش آمده که اعضای کادر فنی نیاز مالی ندارند. من همان 
اول شرایطم را گفتم و االن هم که با شما صحبت می کنم پشت 

فرمان کامیونم هستم.
سرمربی تیم فوتبال ملوان تصریح کرد: من راضی نیستم که 
فقط به من دریافتی داشته باشند. اگر قرار است پرداختی از سوی 
باشگاه صورت بگیرد باید به تمام مربیانی که در ملوان زحمت می 
کشند این پرداختی انجام شود چرا که همه در این تیم زحمت 

می کشند.
وی اضافه کرد: البته انتظار ما فقط از سوی مدیریت باشگاه 
نیست بلکه مسئوالن شهر هم باید دست به کار شوند. نمی شود 
هر وقت دنبال رای بودند به سمت تیم و بازیکنان بیایند و پس 
از آن غیب شوند. واقعا از مسئوالن شهر بندرانزلی توقع داریم به 
ملوان کمک کنند. متاسفانه هیچکس عین خیالش هم نیست که 

چرا این تیم شرایطی این چنینی دارد.
احمدزاده تصریح کرد: ما بازیکنان خوبی داریم و بدون شک 
شرایط اینگونه نخواهد ماند. ما در ادامه رقابت ها تا میانه های 
جدول باال خواهیم آمد اما امیدواریم مسئوالن شهر هم نگاهی 

به این تیم داشته باشند.
وی سپس در مورد اینکه باشگاه پول عمل و قرارداد 2 بازیکن 
مصدوم تیم یعنی صائب محبی و سید علی فاطمی را پرداخت 
نکرده خاطرنشان کرد: محبی قراردادی با ما ندارد اما او فصل 
گذشته در تیم ما بود و وظیفه باشگاه است که پول عمل او را 
پرداخت کند. در مورد فاطمی هم باید بگویم که او بازیکن ما است 
و باشگاه باید تمام تعهدات مالی و پول عمل این بازیکن را بپردازد 

که متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است. باید تمامی پرداختی 
ها و همچنین پاداش ها برای همه یکسان باشد. من خودم پیگیر 
این موضوع هستم تا اجازه ندهم حقی از بازیکنم ضایع شود. 

وظیفه باشگاه است که به تعهدات در قبال بازیکنان عمل کند.
سرمربی تیم ملوان با اشاره به اولین دیدار این تیم در نیم فصل 
دوم رقابتهای لیگ دسته اول برابر خونه به خونه بابل که با تساوی 
بدون گل همراه بود، اظهار داشت: خونه به خونه تمام روزنه ها را 
به روی ما بسته بود و اجازه نفوذ به بازیکنان ما نداد. ما باید سه 
امتیاز این مسابقه را می گرفتیم اما حریف هم خیلی خود بازی 
کرد و عملکرد آنها موجب شد تا حتی آنها چند موقعیت هم به 
روی دروازه ما ایجاد کنند. در مجموع باید سه امتیاز را می گرفتیم 

که اینگونه نشد.
وی اضافه کرد: مسئولیت این نتیجه بر عهده من است اما از 
نظر من این تساوی خانگی تلنگری برای ما بود تا در بازی های 
آینده بتوانیم نقاط ضعف و قوتمان را بسنجیم و بدون مشکل در 
میادین حاظر شویم. چرا که ما فقط برای موفقیت و سربلندی 

ملوان تالش می کنیم.
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پند روز

چرا همیشه احساس تشنگی می کنم؟

احساس تشنگی دائمی در اغلب موارد مشکل جدی نیست اما در برخی 
مواقع از وجود یک ناراحتی جسمی نهفته حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، براساس مطلبی تازه از نشریه تخصصی "مدیکال دیلی" از جمله 
دالیل احتمالی در احساس تشنگی دائمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم دریافت آب کافی در طول روز  
یک دلیل اصلِی احساس تشنگی مداوم عدم مصرف میزان کافِی آب در طول 
روز است. به گفته پزشکان بدن برخی از افراد به دریافت میزان آب بیشتری نیاز 
دارد. همچنین بدن افرادی که به طور مرتب ورزش می کنند یا در محیط های آب 
و هوایی خشک زندگی می کنند به دریافت میزان بیشتری آب نیاز دارد. همچنین 
نوشیدن آب کافی که از رنگ ادرار قابل تشخیص است با تاثیرات مثبت متعددی 

بر بدن همراه است.
الگوهای غذایی 

افرادی که رژیم غذایی کتوژنیک دارند از عوارض جانبی متعدد آن شکایت دارند 
که یکی از آن ها احساس تشنگی مفرط است. احساس تشنگی ناشی از این نوع رژیم 

غذایی به این دلیل است که میزان کربوهیدرات دریافتی در آن کمتر است.
مشکالت تیروئیدی 

تاثیرات تیروئید پرکار در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین درحالیکه احساس 
تشنگی مفرط به تنهایی عامل نگران کننده ای نیست، الزم است دیگر عالئم مرتبط 
با آن از قبیل کاهش بی دلیل وزن، لرزش دست ها، احساس خستگی، اضطراب و 
نشانه های دیگر مورد توجه قرار گیرد. و در صورت وجود تعدادی از این عالئم الزم 

است برای تشخیص مشکل تیروئید به پزشک مراجعه شود.
دیابت 

احساس تشنگی مفرط در کنار تکرر ادرار و تاری دید از جمله عالئمی هستند که 
می تواند حاکی از ابتالی فرد به بیماری دیابت باشد.

مصرف برخی داروها 
بسیاری از داروهای رایج به طور مستقیم یا غیر مستقیم به احساس تشنگی دائمی 
کمک می کند. داروهای افسردگی، داروهای فشار خون و آلرژی با عوارض جانبی 

همراه هستند که از آن جمله می توان به تکرر ادرار و خشکی دهان اشاره کرد.

درمانی طبیعی برای بیماری التهابی روده
متخصصان تغذیه و سالمت در بررسی های جدید خود به خواص دیگر انار 

برای سالمتی دست یافتند.
 A اورولیتین ترکیب  است که  آمده   بررسی جدید  این  در  ایسنا،  به گزارش 
روده  التهابی  بیماری  به درمان  انار می تواند  میوه  در  Urolithin A(( موجود 

)IBD( کمک کند.
بیماری التهابی روده به دو بیماری مختلف کرون و کولیت زخمی اشاره دارد که 

یکی از ویژگی های این دو بیماری التهاب طوالنی مدت در دستگاه گوارش است.
در این بررسی متخصصان آمریکایی ترکیب طبیعی را شناسایی کردند که به روند 
درمان بیماری التهابی روده کمک می کند. همچنین در این آزمایش ها به مکانیزمی 

که این ترکیب با عالئم این بیماری مقابله می کند، اشاره شده  است.
این ترکیب که Urolithin A نام دارد متابولیتی است که در نتیجه تعامل 
باکتری روده و برخی پلی فنول های موجود در انار و برخی دیگر میوه ها تولید می شود.

خواص متعدد ترکیب اورولیتین A و معادل سنتتیک )مصنوعی( آن موسوم به 
UAS03 محققان را بر آن داشت تا تاثیر آن را در روند درمان بیماری التهابی روده 

مورد بررسی قرار دهند.
این  دو  هر  که  کردند  مشاهده  آزمایشگاهی  موش های  روی  مطالعه  با  آنها 
ترکیب ها به مبتالیان به بیماری التهابی روده کمک می کند. این دو ترکیب از طریق 
تاثیرگذاری روی پیوندهای بین سلولی که بافت های جداره روده را تشکیل می دهند 

به کاهش التهاب منجر می شوند.
 UAS03 و A به گزارش مدیکال نیوز تودی، همچنین دو ترکیب اورولیتین
پیوندهای سلولی را محکم تر ساخته و مانع از عبور سموم و ایجاد التهاب می گردند.   

تاثیر برخی ُمسکن ها در تشدید نوعی عفونت روده ای
نتایج یک بررسی حاکی از آن است که مصرف برخی از مسکن ها ممکن 

است عفونت کلستریدیوم دیفیسیل )C. difficile( را تشدید کند.
به گزارش ایسنا، پزشکان با بیان اینکه مصرف برخی از ُمسکن ها عامل تشدید 
کننده عفونت کلستریدیوم دیفیسیل است، اظهار داشتند: یافته های بدست آمده 

می تواند به کنترل بیماری و عالئم آن کمک کند.
کلستریدیوم دیفیسیل باکتری است که موجب التهاب روده ای می شود. معموال 
افراد بزرگسالی که در بیمارستان تحت درمان قرار می گیرند به این بیماری مبتال 

می شوند و عالئم آن اغلب پس از مصرف داروهای آنتی بیوتیک ظاهر می شود.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا، C. difficile عامل 
500 هزار مورد عفونت در بیماران این کشور در مدت یک سال بوده  است. 
همچنین بیش از 80 درصد مرگ و میر این بیماران در میان افراد 65 سال 

به باال بوده  است.
 C. بیمارانی که آنتی بیوتیک دریافت کرده اند بیشتر در معرض ابتال به عفونت
difficile هستند زیرا این داروها می توانند بر فلور طبیعی روده تاثیر بگذارند. 
به  که   )NSAIDs( التهابی  ضد  استروئیدی  غیر  داروهای  مصرف  همچنین 
منظور تسکین درد و پایین آوردن تب و التهاب توصیه می شود می تواند عفونت 

کلستریدیوم دیفیسیل را تشدید کند.
محققان آمریکایی به مطالعه روی تعدادی موش مبتال به عفونت کلستریدیوم 
دیفیسیل پرداختند. این موش ها در دو گروه قرار گرفتند و یکی از این گروه ها با 
داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی تحت درمان قرار گرفتند. در پایان مطالعه 
مشاهده شد تنها حدود 20 درصد از موش هایی که با این دارو تحت درمان قرار 
گرفته بودند زنده ماندند در حالی که شانس نجات موش های گروهی که از این 
داروها دریافت نکرده بودند بیشتر بوده و حدود 80 درصد از آنها جان سالم به 

در بردند.
 NSAID به گزارش مدیکال نیوز تودی، به گفته محققان مصرف داروهای
می تواند شدت عفونت را افزایش داده و شانس زنده ماندن را در مبتالیان به آن 

کاهش دهد.
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