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رژیم غذایی نامناسب، عامل ۲۰ درصد از مرگ و 
میرهای جهان

متخصصان ضمن هشدار نسبت به این که ساالنه میلیون ها نفر به 
دلیل مصرف زیاد شکر، نمک و گوشت جان خود را از دست می دهند، 
اعالم کردند که از هر پنج مرگ و میر در جهان یک مورد به دلیل رژیم 

غذایی ضعیف رخ می دهد.
به گزارش ایسنا، سازمان ملل متحد برآورد کرده است که حدود  یک 
میلیارد نفر در سراسر جهان به سوتغذیه دچارند و نزدیک به دو میلیارد 

نفر نیز اضافه وزن دارند.
مجله  در  که  جهانی  غذایی  رژیم  روند  مورد  در  مطالعه  آخرین  اما 
"لنست" منتشر شده است، نشان می دهد که تقریبا در تمامی ۱۹۵ 
کشور مورد مطالعه، مردم رژیم غذایی نامناسبی داشته و مصرف زیاد 
مواد غذایی ناسالم و مصرف کم و نگران کننده مواد غذایی سالم تر در میان 

آن ها رواج دارد.
برای مثال میانگین مصرف جهانی نوشیدنی های شیرین شده ۱۰ برابر 
بیشتر از میزان توصیه شده و میانگین مصرف جهانی سدیم نیز ۸۶ درصد 

بیشتر از میزان ایمن برای هر فرد برآورد شده است.
این مطالعه که روند بیماری ها میان مردم را بین سال های  ۱۹۹۰ تا 
۲۰۱۷ میالدی بررسی کرده است، نشان می دهد که مصرف غالت کامل، 
میوه ها، آجیل ها و دانه ها برای داشتن یک سبک زندگی سالم در بسیاری 

از مردم جهان بسیار پایین است.
مطالعه اخیر حاکی از آن است که از  ۱۱ میلیون مرگ و میر ناشی از 
رژیم غذایی نامناسب، بیماری های قلبی-عروقی که اغلب ناشی از چاقی 
بوده یا به دلیل چاقی تشدید می شوند، بزرگ ترین قاتل به شمار می رود.

این مطالعه هم چنین این باور را که رژیم غذایی نامناسب، بیش از هر 
عامل خطر دیگری مسوول مرگ و میرها در جهان است، تصدیق کرده 

است.
ارزیابی های متخصصان نشان داده که عوامل خطر اصلی در رژیم های 

غذایی نامناسب، مصرف زیاد سدیم یا مصرف کم غذاهای سالم است.
این مطالعه تفاوت های بسیاری را در مرگ و میرهای مربوط به رژیم های 
غذایی میان کشورهای مختلف برجسته ساخته است؛  به طوری که 
ازبکستان با میزان ۱۰ برابری مرگ و میرهای مبتنی بر رژیم غذایی نسبت 
به اسراییل که کمترین میزان مرگ و میرها را به خود اختصاص داده، با 

بیشترین خطر در این زمینه مواجه است.
در ماه ژانویه سال جاری میالدی )۲۰۱۹(، گروهی از متخصصان خواهان 

تغییری چشمگیر در رژیم غذایی مردم جهان شدند.  
طبق گزارش اخیرا منتشر شده، جمعیت جهان باید مصرف گوشت قرمز 
و شکر  را به حدود نصف مصرف کنونی و مصرف سبزیجات، میوه ها و 
آجیل ها را به منظور  جلوگیری از همه گیر شدن چاقی در سراسر جهان 
و جلوگیری از تغییرات اقلیمی "فاجعه بار" به دو برابر مصرف کنونی 

برسانند.

خطرات چاقی را بشناسید
چاقی یک خبر بد برای بدن و روان افراد است. نه تنها این امر می تواند 
منجر به حس خستگی و ناراحتی شود، بلکه اضافه  وزن، فشار اضافه بر 
بدن وارد می کند و در عین حال می تواند باعث بیماری های متعددی در 

افراد شود.
به گزارش ایسنا، وقتی افراد بیش از مقدار مورد نیاز کالری دریافت 
کنند، بدن آنها این مازاد کالری را به صورت چربی ذخیره می کند. یک 
کیلو چربی اضافه برای اکثر افراد خطری ندارد، اما هنگامی که این عدم 
تعادل در میزان کالری ادامه یابد، بیش از پیش چربی در بدن افراد ایجاد 
می شود. در نهایت، بدن به نقطه ای می رسد که این میزان چربی زیاد 

می تواند بر سالمتش تاثیر منفی بگذارد.
پزشکان از عبارت اضافه  وزن یا چاقی زمانی استفاده می کنند که فرد در 
باالترین حد خطر افزایش مشکالت سالمت مرتبط با وزن باشد. متاسفانه 
تعداد افراد مبتال به اضافه وزن نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته 
است. متخصصان این وضعیت را اپیدمی چاقی می نامند. این مشکل 
سالمتی، بر افراد جوان هم مانند بزرگساالن تاثیر می گذارد. باید توجه کرد 
که طبق آمارها یک سوم کودکان و نوجوانان بین ۲ تا ۱۹ سال چاق هستند 
یا اضافه وزن دارند. متاسفانه چاقی در خانواده ها رو به افزایش است. 
برخی افراد از نظر ژنتیکی آسان تر چاق می شوند،  زیرا آهسته تر کالری 
می سوزانند. امروزه ممکن است افراد به دلیل انتخاب ناسالم مواد غذایی 
و عادات خانوادگی ناسالم، چاق شوند. میان وعده های پر کالری و دارای 
مواد مغذی کم، مصرف غذای بیشتر و سبک های زندگی کم تحرک همگی 

به اپیدمی چاقی کمک می کنند.
باید بدانیم که چاقی یک خبر بد برای بدن و روان افراد است. نه تنها این 
امر می تواند منجر به حس خستگی و ناراحتی شود، بلکه اضافه وزن، فشار 
اضافه بر بدن وارد می کند، بویژه بر استخوان ها و مفاصل پا. هنگامی که 
کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن بزرگتر می شوند، احتماال بیشتر به 

بیماری قلبی و دیابت نیز مبتال خواهند شد.
برخی مشکالت سالمتی ناشی از اضافه وزن عبارتند از:

- آرتروز: ساییدگی مفاصل در نتیجه اضافه وزن می تواند منجر به آرتروز 
در دوران جوانی شود.

- وقفه تنفسی هنگام خواب: این وضعیت که فرد به صورت موقت 
برای  تنفس می شود، یک مشکل جدی  توقف  در هنگام خواب دچار 
بزرگساالن و کودکان مبتال به اضافه وزن است. این وضعیت نه تنها باعث 
بیدار شدن فرد می شود، بلکه می تواند احساس خستگی در او ایجاد کند. 

این اختالل می تواند منجر به بیماری های قلبی هم شود.
- فشار خون باال: هنگامی که فشار خون باال باشد، قلب باید سریع تر 
پمپاژ کند و رگ ها باید خونی با فشار باالتر را حمل کنند. اگر این مشکل 
برای مدت طوالنی ادامه یابد، ممکن است کارایی قلب و رگ ها کاهش 
یابد. اگرچه در بیشتر نوجوانان این موضوع نادر است، اما فشارخون در 

نوجوانان چاق و مبتال به اضافه وزن بیش از حد معمول است.

 سناریوی تکراری روی سکوهای خشمگیناخبار

زمان رفتن رحمتی از استقالل هم رسید!

و در طبیعت خودداری کنید چ های خود ر از مصرف قار

از  فریادهایی  ناگهان  که  بود  رسیده  اوج  به  هیاهو 
گوشه مشخص در ورزشگاه آزادی همه سرها را به سمت 

جایگاهی خاص برگرداند.
به گزارش "ورزش سه"، هر چند این اتفاقات قبل از 
شروع مسابقه آغاز شد و باها شاهد شعار علیه بازیکنان 
بودیم اما شدت گرفتن شعارها درست در لحظه ای بود 
که علیرضا فغانی سوت پایان بازی استقالل و سایپا را به 
صدا در آورده بود و بازیکنان آبی پوش روی زمین ولو 
شده بودند. لحظه ای بعد نیمکت نشین های تیم خود 
را به زمین رسانده و قصد داشتند هم تیمی ها را از روی 
زمین بلند کنند تا تیم دوشادوش یکدیگر به رختکن برود.
استقالل با از دست دادن ۲ امتیاز حساس دیگر باز 
هم از رویای قهرمانی و صدرنشینی عقب مانده اما فصل 
شفر  وینفرد  طرف  این  است.  نرسیده  پایان  به  هنوز 
ورزشگاه  تونل  سمت  به  ساشا  خود  فرزند  دوشادوش 
پایان  به  شاید شبیه  که  هایی  لحظه  رفت؛  می  آزادی 
مسابقه استقالل برابر پدیده در فصل گذشته بود. وقتی 
که آبی ها در قطع امید از علیرضا منصوریان سرمربی 
جوانشان سنگ تمام گذاشتند اما این بار سیبل حمله ها 

نه سرمربی که دروازه بان با تجربه استقالل بود.
جمع  به  را  خود  مشکی  لباس  با  که  رحمتی  مهدی 
رسانده بود سعی در دلداری دادن به آنها داشت. در 
شرایطی که مهدی رحمتی یکی از بهترین فصل های خود 
را در لیگ پشت سر گذاشته است، بخشی از هواداران 
استقالل او را به واسطه شکست در دربی ۱۰ فروردین 
مورد محاکمه قرارداده و حکم را بعد از توقف برابر سایپا 
اجرایی کردند؛ در حالیکه رحمتی داخل زمین نبود و از 
روی نیمکت شاهد نمایش سید حسین حسینی رقیب 

خود درون دروازه استقالل بود.
آنچه باعث خشم هواداران علیه رحمتی شده است، 
شیوع شایعه ای است که او را عامل زدن پنالتی نا فرجام 
توسط اسماعیلی معرفی کرده است. رحمتی که بعد از 
جنجال پرسپولیسی ها و اعتراض آنها به حکم خورشیدی 
خود را به میانه قائله رسانده بود، بعد از مداخالت خود 
سمت  به  ها  درگیری  در  استقالل  کاپیتان  عنوان  به 
منشا رفت تا او را از زدن پنالتی منصرف کند. فعل و 
انفعالی که به پنالتی چیپ اسماعیلی منتج شد و این 
اتفاقی است که بخشی از استقاللی ها آن را عامل اصلی 

باخت در دربی می دانند. در حالیکه بعد از آن پنالتی 
4۵ دقیقه از مسابقه باقی مانده بود و البته با وجود گل 
نشدن آن توپ، استقالل یک نیمه برای جبران فرصت 
به ویژه یک جایگاه  و  این روزها  رفتارهایی که  داشت. 
خاص انجام می دهد، در تاریخ استقالل به دفعات تکرار 
منصوریان،  علیرضا  تیموریان،  آندرانیک  است؛  شده 
منصور پورحیدری، پرویز مظلومی، صمد مرفاوی، امیر 
قلعه نویی، ناصر حجازی و ... دیگر قربانی این اتفاقات 
روزهای  تجربه  استقالل  تاریخ  بزرگان  اغلب  هستند. 
این چنینی را با شعارهای احساسی و عصبی سکوها در 

کارنامه خود دارند.
رحمتی که تصاویر ناخوشایندی از او در حال گفت و 
گو با یکی از لیدرهای استقالل بعد از پایان دربی منتشر 

شده است، روز گذشته روی نیمکت استقالل قرار گرفت 
و از روی نیمکت بازی را تعقیب کرد. او در همه لحظات 
سوژه عکاسانی بود که در زاویه های مختلف درانتظار 
ثبت لحظه ای از او بودند که در منتهی علیه نیمکت 
قرار گرفته بود. رحمتی در دقایق پایانی توانایی نشستن 
روی نیمکت را نداشت و ایستاده بازی را تماشا کرد اما 
در نهایت هم تیمی های او موفق به گلزنی برابر سایپا 
توانست در لحظه های آخر  نشدند و سایپا حتی می 

برنده دیدار باشد.
در پایان مسابقه و در شرایطی که استقالل ۲ امتیاز 
حساس را برای رسیدن به کورس قهرمانی از دست داد، 
هواداران خشمگینی که به دنبال قربانی بودند، رحمتی 
اسماعیلی  آنکه فرشید  نکته  دادند.  قرار  را مورد حمله 

با حضور ۲۰ دقیقه ای در زمین نمایش دلپذیری ارائه 
کرد و با پاس کلیدی که به حمله وران استقالل رساند، 
می توانست تیم را صاحب گلی کند که در نهایت باعث 
شعف هواداران استقالل بشود. او با این نمایش اندکی 
بار انتقادات را از روی شانه های خود برداشت اما از آنجا 
که خشم از تساوی در ورزشگاه جاری بود، این اشعه 
نابود کننده عصبانیت دست جمعی متوجه رحمتی شد 
که با لباس مشکی و کاله کشیده تا ابرو و کوله ای بر 

پشت سوژه مناسب برای حمله بود.
سر دادن این شعارها از سوی یک جایگاه خاص پیش 
از شروع مسابقه و تا پایان آن در شرایطی که استقالل 
لیگ  پایان  تا  هفته   4 و  لیگ  پایان  تا  هفته   ۶ هنوز 
قهرمانان آسیا فرصت دارد، برای بسیاری از هوادارانی 
بود  آور  تاسف  نیستند،  حاضر  سکوها  روی  البته  که 
به ویژه آنکه در بین دو نیمه مسابقه بخش دیگری از 
سکوها که به نظر می رسید منفعت استقالل را بیش از 
هر چیز دیگری مد نظر قرار دادند، در بین دو نیمه به 
این موضوع واکنش نشان دادند. به ویژه آنکه هدف این 
شلیک های قطع نشدنی، بازیکنی است که یک چهره 
معمولی در استقالل نیست و سال ها با پیراهن شماره 

یک در جمع آبی ها درخشیده است.
کسی که حاال به واسطه حضور طوالنی در استقالل 
باید بار ناکامی را روی دوش خود بکشد. جالب اینکه 
بخشی از هواداران استقالل متعصب و احساساتی در 
پایان هر نتیجه بد یک سوژه را مورد حمله قرار می دهند. 
از حمله به مدیریت ورزش و استقالل در ابتدای فصل تا 
امروز که به نظر می رسد بازیکنان و البته کادرفنی مقصر 
نتایج ضعیف تلقی می شوند و همه این ها در شرایطی 
است که اگرچه سرمربی استقالل در 3۰ دقیقه پایانی 
می توانست تیم را بهتر برای دیدار با سایپا بچیند اما با 
همین وضعیت هم استفاده از شانس ها می توانست 3 

امتیاز را نصیب استقالل کند.
خبرنگار وقتی که از جایگاه مشغول تماشای صحنه دور 
شدن رحمتی و رفتنش به رختکن با موسیقی شعارهای 
تند هواداران بودند، دوست داشتم خودم را به او برسانم 
و از او درباره حس آن لحظه اش بپرسم. اینکه سال ها 
بازی در فوتبال و شراکت در پیروزی ها و شکست ها به 

لحظه ای مثل این می ارزد یا نه؟

بهداشت،  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز 
درمان و آموزش پزشکی طی اطالعیه ای با عنوان پیشگیری 
از مسمومیت با قارچ های سمی، در زمینه مصرف قارچ های 

خود رو در طبیعت هشدار داد.
به گزارش ایسنا،در ابتدای این اطالعیه آمده" با توجه 
به گزارش های مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های خود 
رو در طبیعت در سال های گذشته، یکی از انواع قارچ های 
 Amanita« عامل مسمومیت در کشور از جنس و گونه
قارچ های خوراکی  به  تا حدودی  که  virosa «می باشد 
آنها در محل  کنار  و حتی می تواند در  داشته  شباهت 

رویش وجود داشته باشد."
همچنین این اطالعیه، به بیان نکات حائز اهمیت در 
از مصرف  ناشی  با مسمومیت های  پیشگیری و مقابله 

قارچ های خود رو و سمی به شرح ذیل پرداخته است:
بویژه  طبیعت،  در  رو  خود  قارچ های  مصرف  از   .۱
قارچ هایی که در کنار تنه درختان )علی الخصوص درختان 
خشک شده( می رویند و یا قارچ های جمع آوری شده 
توسط افراد عادی و یا قارچ هایی که به صورت فله ای با 

منشأ نامشخص عرضه می شوند، خودداری کنید. تنها 
قارچ هایی را که توسط مراکز مجاز و در بسته بندی های 
بهداشت،  و وزارت  دارو  و  دارای مجوزهای سازمان غذا 

درمان و پزشکی می باشند، مصرف نمایید.
۲. شناسایی انواع خوراکی قارچ از انواع سمی تنها بر 
اساس خصوصیات ظاهری مانند شکل، رنگ، بو، قوام و 
مزه مشکل بوده و توسط متخصصان و کارشناسان مجرب 
قارچ شناسی و گیاه شناسی امکان پذیر است. بنابراین به 
توصیه های برخی از افراد در تشخیص انواع سمی از انواع 

خوراکی قارچ به هیچوجه توجه نکنید.
3. مصرف قارچ ها توسط پرندگان و سایر جانوران اهلی 
و وحشی نشان دهنده غیرسمی بودن قارچ برای انسان 

نیست.
4. برخی از روش ها و معیارهای سنتی مانند: تغییر رنگ 
قاشق نقره در اثر تماس با قارچ، یا وجود حشرات دراطراف 
قارچ و محل رویش قارچ، معیار علمی متقن و صحیحی 

برای تشخیص عدم سمیت قارچ در همه موارد نیست.
۵. هرگز قارچ ها را به صورت خام و به مقدار زیاد مصرف 

نکنید.
۶. برخی از سموم موجود در قارچ های سمی، مقاوم 
به گرما بوده و فرآیندهای آماه سازی غذا مانند: کباب 
کردن، آب پز کردن، سرخ کردن و یا بخار پز کردن قادر به 

تخریب کامل مواد سمی موجود در قارچ نیست.
۷. در صورت بروز عالئم و نشانه های گوارشی )تهوع، 
استفراغ و اسهال( به صورت تأخیری )۱۲-4 ساعت پس 
از مصرف خوراکی قارچ(، هر چه سریع تر بیمار را به مرکز 
مسمومیت ها  و  بالینی  شناسی  سم  تخصصی  درمانی 
منتقل کنید. در مواردی که عالئم گوارشی بصورت تأخیری 
)با فاصله بیش از ۶ ساعت از مصرف قارچ( رخ دهد این 
دسته از قارچ ها سمیت به مراتب بیشتری دارند و علت 
اصلی نارسایی حاد کبدی و مرگ تعدادی از هموطنانمان 

در سال های گذشته نیز همین مسئله بوده است.
درمانی  مرکز  یک  به  مسموم  بیمار  سریع  انتقال   .۸
تخصصی مسمومیت ها، امکان درمان موفقیت آمیز را 
افزایش می دهد و هر گونه تأخیر در این امر سبب افزایش 
می شود.  بیمار  مرگ  حتی  و  درمان  شکست  احتمال 

بنابراین با مشاهده عالئم و نشانه های بالینی اولیه به ویژه 
از نوع تأخیری در فردی با سابقه مصرف خوراکی قارچ، از 
هرگونه خوددرمانی و درمان عالمتی پرهیز نموده و بیمار را 

در اسرع وقت به بیمارستان منتقل نمایید.
۹. در صورت امکان، نمونه باقی مانده قارچ مصرف شده 
توسط بیمار را برای شناسایی و ارائه به کادر پزشکی، به 

همراه داشته باشید.

 والیبال ایران در سال 97
پرحاشیه و نه چندان موفق

والیبال ایران در سال ۹۷ روزهای پرحاشیه ای پشت سر گذاشت و عملکرد 
چندان موفقی هم نداشت.

به گزارش ایرنا، والیبال ایران که در یک سال گذشته تغییرات زیادی به خود دید، 
عالوه بر تغییر رئیس فدراسیون، بسیاری از دیگر مسئوالن آن هم تغییر کردند که 
البته برای بخش زیادی از آنها تعبیر »رفت و برگشت« معنای بیشتری دارد. در 
مسابقات بین المللی نیز والیبال ایران در یک سال گذشته چندان موفق نبود. تیم 
ملی بزرگساالن ایران نتوانست در لیگ ملت ها و قهرمانی جهان انتظارات را برآورده 
کند و حاال خیلی ها نگران آینده والیبال ایران هستند. در این گزارش به برخی از 

مهم ترین رویدادهای والیبال کشور در یک سال گذشته می پردازیم.
تغییرات در فدراسیون؛ از رئیس تا کارمندان

تغییرات متعدد در ارکان فدراسیون والیبال، یکی از مهم ترین موضوعات این 
ورزش در سال ۹۷ بود. احمد ضیایی که از هفتم دی ۱3۹۶ ریاست فدراسیون 
محمود  آورد.  وجود  به  فدراسیون  در  زیادی  تغییرات  بود،  گرفته  برعهده  را 
افشاردوست دبیرکل، مهدی اسالمی خزانه دار، حمید احمدی نیا مدیر روابط 
عمومی، علیرضا دریابیگی رئیس کمیته بازاریابی، منوچهر پورحسن رئیس سازمان 
لیگ، امیدوار حاتمی رئیس کمیته داوران، کسری غفوری رئیس سازمان ساحلی 
و امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی، به دالیل مختلف یا برکنار شدند یا شرایط 

برای آنها به گونه ای پیش رفت که ترجیح دادند از سمت خود کناره گیری کنند.
اما باالخره دامنه تغییرات به خود ضیایی هم رسید. با اجرایی شدن قانون 
منع بکارگیری بازنشستگان، رئیس فدراسیون والیبال هم مانند بسیاری از دیگر 
مسئولین و روسای فدراسیون ها مجبور شد پست خود را ترک کند. البته ضیایی 
پیش از اجرای قانون تالش زیادی کرد تا راهی برای دور زدن آن پیدا کند و 
حتی پس از انتخاب سرپرست جدید برای والیبال، در مصاحبه ای اعالم کرد که 
از سمتش استعفا نداده و استعفا هم نخواهد داد، اما سرانجام مجبور شد از 
فدراسیون برود. پس از کنار رفتن ضیایی، افشین داوری را به عنوان سرپرست 
فدراسیون انتخاب کرد. داوری در نخستین روز حضورش در فدراسیون با این 
سوال مواجه بود که آیا قصد رسیدن به کرسی ریاست را دارد یا نه؟ سوالی که 
همواره تالش کرد از بیان پاسخ صریح به آن فرار کند. با وجود اینکه در روزهای 
آخر اسفند انتخابات بسیاری از فدراسیون ها و نام نویسی از نامزدهای ریاست 

فدراسیون کشتی برگزار شد، مسئولین ورزش کشور تصمیم گرفتند که همه 
کارهای مربوط به انتخابات فدراسیون والیبال به سال ۹۸ موکول شود.

داوری در چند ماه پایانی سال ۹۷ تالش کرد قدری به امور فدراسیون سر و 
سامان بدهد. بازگرداندن افرادی مثل خوش خبر و پورحسن به پست های خود و 
انتخاب جبار قوچان نژاد به سمت سرپرستی دبیری فدراسیون از جمله اقدامات 

او در این راه بود.
 ناکامی های تیم ملی

تیم ملی والیبال ایران در سال ۹۷ دو رویداد مهم را پشت سر گذاشت. ابتدا 
لیگ ملت های والیبال برگزار شد که در آن، تیم ملی ایران با ۷ برد و ۸ باخت 
در این مسابقات، در دره دهم قرار گرفت. شکست شاگردان ایگور کوالکوویچ 
مقابل ژاپن آن هم پس از سال ها شکست ناپذیری مقابل این تیم، زنگ خطر را 
برای والیبال ایران به دست آورد. پس از آن، شاگردان کوالکوویچ راهی مسابقات 
قهرمانی جهان شدند. ایران که در دوره قبلی ششم شده بود، این بار در رده 
سیزدهم جهان ایستاد. ایران قرعه ساده ای داشت اما با شکست در دور دوم 
مقابل کانادا و بلغارستان، نتوانست به مرحله سوم راه پیدا کند و با ناکامی به 

کشور بازگشت.
کسب مدال طالی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، تنها دستاورد مهم تیم ملی 
در این سال بود. البته با توجه به اینکه تیم های چین و کره جنوبی با تیم اصلی خود 

به بازی های آسیایی نرفته بودند، قهرمانی ایران کامال قابل انتظار بود.
 قهرمانی جوانان آسیا تنها طال در رده پایه

آسیا  قهرمانی  رقابت های  ایران در سال ۹۷ در  و جوانان  نوجوانان  تیم های 
شرکت کردند و یک تیم با ترکیبی از بازیکنان جوان و زیر ۲3 نیز به مسابقات 
جام کنفدراسیون آسیا رفت.تیم نوجوانان ایران با سرمربیگری محمد وکیلی در 
مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی اردبیل برگزار شد به مقام سوم دست 
یافت اما سهمیه حضور در رقابت های جهانی را به دست آورد. وکیلی که در چند 
سال گذشته عملکرد موفقی در این رده سنی داشته است، این بار هم وعده داد 
که در مسابقات جهانی نتیجه آسیا را جبران می کند. اما در رده جوانان، ایران با 
سرمربیگری بهروز عطایی به قهرمانی آسیا رسید. بیشتر بازیکنان این تیم، همان 
بازیکنانی بودند که سال قبل از آن به طالی نوجوانان جهان دست یافته بودند. 
پس از این مسابقات، عطایی تیمی را با ترکیبی از بازیکنان تیم های جوانان و زیر 
۲3 سال ایران به مسابقات جام کنفدراسیون آسیا برد. ایران در این مسابقات 

تا فینال پیش رفت اما در دیدار نهایی مقابل قطر باخت و به مدال نقره رسید.
 لیگی که کوتاه شد و نامنظم

در زمان ریاست ضیایی، مسئولیت سازمان لیگ به محمدحسین شفقی سپرده 
شد. شفقی در آن زمان هم وعده می داد که با قاطعیت و نظم لیگ برتر را برگزار 
می کند و هم اینکه می گفت قصد دارد در کنار مسابقات لیگ، جام حذفی و 
سوپرجام را نیز پیش ببرد. البته در همان زمان هم پیش بینی می شد که این 

وعده ها عملی نشود که همین طور هم شد.
شفقی گفته بود که برای باال بردن کیفیت لیگ و آماده تر ماندن بازیکنان 
ملی پوش، مسابقات لیگ طوالنی تر می شود و تا اردیبهشت ۹۸ طول می کشد. 
اما شفقی پس از چند ماه به دلیل بیماری راهی بیمارستان شد و مدتی طوالنی با 
بیماری قلبی دست و پنجه نرم کرد و در نهایت هم جای خود را دوباره به پورحسن 
داد. نه از جام حذفی خبری شد و نه از سوپرجام. لیگ برتر هم مثل همیشه در 

اسفند تمام شد، با قهرمانی شهرداری ورامین. 


