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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

ساختدانشکدهدندانپزشکی،آرزویپروفسور

تریبون

تماس شورا با  8گزینه برای
شهرداری بیرجند
حسین قربانی – تاکنون
از سوی شورای اسالمی
شهر بیرجند با  8نفر
تماس برقرار و طرح
ها و برنامه های آن ها
برای پذیرش مسئولیت
شهرداری خواسته شده

حسین قربانی – نخبگان و بزرگان بسیاری در
خراسان جنوبی زیست و پرورش یافته اند که
افتخارهمه آن ها خدمت به هموطنان خود در تمام
نقاط ایران است .نام او هم در لیست بلند باالی
پدران علوم مختلف بیرجند می درخشد.
مغز متفکری که دغدغه های زیادی برای استان
دارد و از این میان احداث ساختمان دانشکده
دندان پزشکی در بیرجند نمود بیشتری دارد تا
ماحصل سال ها تجربه خود را در اختیار جویندگان
علم در این منطقه و دیگر نقاط کشور قرار دهد.
پروفسور «علی اکبر بهرمان» سال 1311در
بیرجند متولد شد.
او تحصیالت ابتدایى و متوسطه را تا کالس یازده
در بیرجند و کالس دوازده را در تهران گذراند.
پدرش که در ایجاد زیرساخت های مهمی مانند
لوله کشی آب و برق بیرجند تاثیرگذار بود از
او خواست تا در رشته پزشکی ادامه تحصیل
دهد و او هم با تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی
تهران در سال  1340توانست رتبه اول رشته
دندان پزشکی را از آن خود کند و برای تحصیل در
همان سال از طریق بورسیه عازم آمریکا شد و در
رشته دندان پزشکى اطفال و ارتودنسى از دانشگا ه
هاى معتبر آمریکا تخصص گرفت.
«آبراهام کاروسی» یکی از پژوهشگران همکارش،
پروفسور «بهرمان » را مهربان ،شوخ طبع و جذاب
می داند و می گوید :او با فداکاری زیاد برای
بیماران وقت می گذارد و بیمار می فهمد که مهم
است.
دکتر امیل «روسوو» یکی از همکاران خارجی او نیز
می گوید :پروفسور «بهرمان» انسانی مهربان است
و سال های زیادی تجربه پزشکی دارد و همیشه
عالقه مند به اشتراک گذاشتن دانش خود بوده
و نیازی به گفتن نیست  ،عاقالنه آن است که همه
از او بیاموزیم.

است.
رئیس شورای اسالمی بیرجند با بیان این مطلب به
«خراسان جنوبی» گفت :در حال حاضر 27گزینه
در این زمینه مطرح هستند که با  8نفر تاکنون برای
دریافت برنامه هایشان تماس برقرار شده است و
در نهایت از میان همه گزینه ها با تشخیص اعضای
شورای اسالمی شهر بیرجند 3یا  4نفر به عنوان
افراد نهایی بررسی می شوند تا شهردار انتخاب شود.
دکتر «تقی زاده » افزود :در جلسه آینده شورا که هفته
بعد تشکیل می شود جمع بندی نهایی انجام و در
نهایت از  3یا  4گزینه برای حضور در شورا به منظور
ارائه طرح ها و برنامه هایشان برای تصدی شهرداری
بیرجند دعوت می شود.
به گفته وی از بین گزینه های مطرح برای شهرداری
بیرجند عالوه بر این که بعضی از شهرداران سابق این
شهر وجود دارند تعدادی از شاغالن در شهرداری
بیرجند نیز برای قبول تصدی مسئولیت شهرداری
بیرجند مطرح هستند و بعضی از افراد پیشنهاد شده
هم از قبول مسئولیت انصراف داده اند.
وی با اعالم این که تاکنون از سوی شورای اسالمی
شهر بیرجند با  8نفر تماس برقرار و از آن ها بیوگرافی،
طرح ها و برنامه ها برای پذیرش این مسئولیت
خواسته شد ادامه داد :در دو جلسه هفته آینده شورا
مصادیق نهایی مشخص می شوند و حداکثر تا 15
مهرماه شهردار بیرجند انتخاب خواهد شد.

 9نفر از بازنشستگان تامین
اجتماعی تجلیل می شوند

• •یک آرزو

در فرصتی که در سفر اخیر وی به بیرجند برایمان
مهیا شد در یک باشگاه ورزشی با وی همکالم
شدیم و پروفسور «بهرمان» هم از تجربیات سال
های متمادی زندگی و از آرزویش برای این خطه
سخن گفت ،آرزویی که تحقق آن به نظر خیلی
ناممکن نمی آید و حتی خودش هم حاضر است
در آن مشارکت کند.
پروفسور می گوید :قطعه زمینی در« اسفهرود»
دارم که می توانم آن را برای انجام هرچه سریع
تر ساخت دانشکده دندان پزشکی در اختیار

امروز  9نفر از بازنشستگان ،از کار افتادگان و
همسران بازماندگان تامین اجتماعی استان تجلیل
می شوند.
به گزارش خراسان جنوبی ،امروز ازسوی تامین
اجتماعی استان به مناسبت روز خانواده و
بازنشستگان در مجتمع فرهنگی – ورزشی ایثار
بیرجند از  9نفر شامل  2مستمری بگیر ،یک کار
افتاده 2 ،همسر بازمانده تامین اجتماعی و 4
کارفرمای استان از سطح یک تا  4با حضور مسئوالن
استان تجلیل خواهد شد.

• •خدمات بسیار

پروفسور «بهرمان» تاکنون منشاء خدمات آموزشى
 ،پژوهشى ،اجتماعى و مدیریتى بسیاری درکشور
بوده است به همین دلیل از او به عنوان پدر

،،

اندازی کردم و حدود  34سال در آن جا مشغول
تدریس بودم و فعالیتم را با برنامه ریزی های مربوط
به ایجاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید
بهشتی تهران آغاز کردم وامروز این دانشکده از
نظر تجهیزات و امکانات موجود با دانشکده های
دندان پزشکی آمریکا خیلی تفاوت ندارد.
پروفسور «بهرمان» می گوید :بعد از پیروزی انقالب
و در سال  58برای کار دعوت شدم و با تالشی
که انجام شد اولین گروه از دانشجویان بعد از
بازگشایی مجدد دانشگاه ها از دانشکده دندان
پزشکی دانشگاه تهران دانش آموخته شدند.
وی در زمینه فعالیتش بعد از بازنشستگی هم می
گوید :بعد از این که بازنشسته شدم  3بار از آمریکا
برای تدریس در دانشگاه های آن جا دعوت شدم و
در نهایت زمانی که فرزندانم برای ادامه تحصیل به
آن جا رفتند من هم با عنوان استاد در سال 1375
در دانشگاه های آمریکا مشغول تدریس شدم که تا
 3سال قبل ادامه داشت.

قطعه زمینی در« اسفهرود» دارم
که می توانم آن را برای انجام هرچه
سریع تر ساخت دانشکده دندان
پزشکی در اختیار دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند بگذارم
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بگذارم .به گفته
وی طی سال های گذشته مجموعه دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند از رئیس و کارکنان برای افزایش
امکانات و تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی و
درمانی استان فعالیت هایی انجام داده اند که
این امر موجب ارتقای شاخص های بهداشتی و
درمانی خراسان جنوبی و در نتیجه رضایت بیشتر
مردم شده است.
وی با اشاره به برگشت خود از آمریکا به ایران می
گوید :در گذشته مسئولیت های متعددی برعهده
من گذاشته شد و بعد از چند سال رئیس دانشکده
دندان پزشکی دانشگاه تهران شدم و برای اولین
بار دوره تخصصی دندان پزشکی را در دانشگاه
ملی و دانشگاه فعلی شهید بهشتی تهران راه

• •تالیف کتاب

او ادامه می دهد :هنگامی که تصمیم گرفتم
کتاب «درمان ارتودنسی در سنین پایین» را به
زبان انگلیسی بنویسم از تدریس در دانشگاه های
آمریکا کناره گیری و در طول  17سال این کتاب را
تالیف کردم و تاکنون  3بار در کشورهای مختلف

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

در اﻦ ﺷﻜﻞ ﻚ ذوزﻧﻘﻪ ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ رو ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان اﻦ ذوزﻧﻘﻪ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ذوزﻧﻘﻪ ﻣﺴﺎو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﻪ ﺑﺎ
دﮕﺮ ﺗﻜﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟!
از اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠ ﺑﺮا زدن ﺑﺮش ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻜﻪ
ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﺷﻨﺪ ٬اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀ از آنﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
و رو ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪﭼﻨﺪ»رزمﻧﺎو«»،ﻧﺎوﺷﻦ«»،اژدراﻓﻦ«
و »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را ﺸ ﻨﻴﻢ.ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد
ادواﺗ ﻪ ﺑﺎﺪ در ﻫﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،زﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ »رزم
ﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»زﺮدرﺎ «ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ ﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

،،

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻤﺪا ذوزﻧﻘﻪ اﺻﻠ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ درج ﺮدﻢ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺪس ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ را ﺑﺎ ﻣﺪاد رو ﻫﻤﻴﻦ ﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻢ ﻨﻴﺪ
و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن ﺟﻮاب ﺗﺎن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــــﺎم  ١ﺗ ــﺎ  ٩را
ﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

▪
▪
▪

▪

▪

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ »واژهﺎﺑ «راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﻏﺎز
ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در آﺧﺮ
ﺳﺮاغﻠﻤﺎتﻮﭼ٤ﺣﺮﻓ ٣،ﺣﺮﻓ
و٢ﺣﺮﻓ ﺑﺮوﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺷﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎﺴﻪﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

▪

▪شاید ما بودجه نداشته باشیم که مثل برج میالد
و مانند آن را بسازیم ،اما اگر مسئوالن دست به
دست هم بدهند با ابتکار نخبگان می توانیم از
ظرفیت ها استفاده کنیم و پادگان  04را تبدیل
به پارک آموزشی و سرگرمی کنیم.
▪بیشتر شیرینی فروشی های بیرجند وزن جعبه
و صفحه پالستیکی کیک عــروســی و تولد را
هنگام فروختن شیرینی وکیک کم نمی کنند.
چرا تعزیرات بر چنین موضوعی نظارت ندارد؟
حساب کنید در روز چه تعداد جعبه به قیمت
شیرینی به مردم فروخته می شود.
▪طی ماه های اخیر هیچ اتفاق تازه ای درمجتمع
مسکونی بلوار شهید ناصری بیرجند نیفتاده
است ،نه از نامگذاری خیابان ها خبری است و نه
مسئوالن به فکر تامین نیازها و درخواست های
ساکنان هستند .برای ساخت مسجد هم هیئت
امناء تشکیل و اقدامات خوبی انجام شده است
و با کمک خیران ( در صورتی که قوانین دست
و پاگیر اداره های مربوط استان برطرف شود)
مسجد ساخته خواهد شد.
▪از مسئوالن استان و اعضای شورای شهر بیرجند
خواهشمندیم اگــر فرصت کــردنــد بــه مجتمع
مسکونی بلوار شهید ناصری سرکشی کنند و
نبود امکانات را با چشمان خود ببینند شاید در
تصمیم گیری هایشان تاثیرگذار باشد.
▪از مدیران مجتمع آموزشی هاجر بیرجند به خاطر
قرار دادن کتاب و قرآن در کالس های اسکان
تابستانی فرهنگیان سپاسگزارم.
▪پارک محله خیابان عارفی پشت کتابخانه الغدیر
بیرجند روشنایی کافی و تاب برای بازی بچه ها
نــدارد .شهرداری بــرای کودکان این محله هم
فکری بردارد.
▪باتوجه به اهمیت امر آمــوزش ای کاش آموزش
وپــرورش قاینات از به کارگیری برخی نیروهای
علوم پایه درسمت های اداری خودداری می کرد.
▪چرا مسئوالن شهرداری می گویند آبنمای پارک
توحید بیرجند روشن است در حالی که این طور
نیست ،لطفا پاسخ درست و حسابی به مردم بدهید.
▪قــرار بــود شــهــرداری شوسف بــرای جمع آوری
متکدیانی که در ورودی شهر می نشینند اقدام
کند و این موضوع حتی در شورای فرهنگ عمومی
نهبندان مطرح شد اما این کار انجام نشد.
▪قیمت کیف و کفش مدارس سرسام آور باال رفته
است چه کسی بر قیمت ها نظارت دارد ؟ چرا
هیچ اقدامی برای این موضوع در آستانه شروع
سال تحصیلی نمی شود؟ خانواده های کم درآمد
با داشتن چند فرزند در سن تحصیل باید چطور
این هزینه ها را تامین کنند؟
▪شهرداری برای شست وشوی سطل های زباله
خیابان عدل بیرجند هم اقدام کند.

واژه ﺎﺑ

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ:

▪

▪

ارتودنسى ایران یاد می شود زیرا نه تنها اولین
متخصص ارتودنسى ایران است بلکه زمینه
گشایش دور ه هاى تخصصى ارتودنسى را در
دانشگاه شهید بهشتى و سایر دانشگاه هاى ایران
فراهم کرده است.
از او مقاالت زیادی به زبان فارسى و انگلیسى در
مجالت داخلى و خارجى چاپ شده که موجب
افتخار هر ایرانى است.
همچنین وی عالوه بر تصدی مسئولیت های
بسیار در بیش از  13کمیته ،شورا و جوامع صنفى
عضویت یا ریاست داشته است.

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«،»ﻧﻴﻢداﺮه«ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎوﺎب«  ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ ﺸ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ  ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻢ ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
دﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.

▪

▪

هنگامیکهتصمیمگرفتمکتاب
«درمان ارتودنسی در سنین پایین»
را به زبان انگلیسی بنویسم از
تدریس در دانشگاه های آمریکا
کناره گیری و در طول  17سال این
کتاب را تالیف کردم و تاکنون  3بار
در کشورهای مختلف از جمله کره،
ژاپن و ایران ترجمه شده است

٩٦/٦/٢٣
ﻧﺎوﺎب

١۵

▪

از جمله کره ،ژاپن و ایران ترجمه شده است و در
ایران تعدادی از دانشجویان خودم برای ترجمه
این کتاب اقدام کرده اند.
پروفسور «بهرمان» انتقال تجربیاتش را با ایجاد
دانشکده تخصصی دندان پزشکی در دانشگاه
تهران آغاز کرد و با تالیف کتاب جامع «درمان
ارتودنسی در سنین پایین» ادامه داد.
وی که به دلیل کار زیاد وگرفتاری های اداری و
تدریس به گفته خودش کمتر توانسته در طول
سال های گذشته ورزش کند با یادآوری این که
از ورزش جوانان بسیار لذت می برم ،می گوید :به
دلیل مشغله های کاری و این که کمتر توانسته ام
در طول زندگی ورزش کنم از کمردرد رنج می برم
و به جوانان سفارش می کنم که هرگز از ورزش
غفلت نکنند.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

حرف مردم

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ و اﺳﺘﻘﻼل روز ﺟﻤﻌﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎز ﺣﺴﺎﺳ
را ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﻨﻨﺪ .ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮا ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟﺪول و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮا ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان
در اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﻨﺼﻮرﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎز ﺧﻮد در ﺟﺎم ﺣﺬﻓ را ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوز
ﺧﻔﻴ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺣﺎﻻ
ﺳﺮﻣﺮﺑ آﺑ ﻫﺎ در دوﻣﻴﻦ ﺑﺎز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑــﺮود؛ ﺗﻴﻤ ﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠ ﺳﺨﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﻣ دﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺎر ﻣﻨﺼﻮرﺎن و ﺗﻴﻤﺶ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﺖ ﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﻘﻼل ﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺑﺎزﻨﺎﻧﺶ
ﻣﺼﺪوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان
ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻨﺎﻧﺶ را در اﺧﺘﻴﺎر
دارد .در ﺗﺮﻴﺐ ﭘــﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻧﺎﻧﮓ ،دﺷﺘ و
ﺻﺎﻟﺤ ﺷﺮاﻂ ﺑــﺎز دارﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻞ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

اوﻣﺎﻧﻴﺎ و ارﺳﻼن ﻣﻄﻬﺮ ٢ ،ﺑﺎزﻨ ﻪ دﺮﺗﺮ
از دﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺎرﺗﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧ در ﺷﺮاﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ
و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻴﻤﺸﺎن را ﻫﻤﺮاﻫ ﻨﻨﺪ .ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻴﻤ ﺧﻄﺮﻧﺎ Ôاﺳﺖ.
آنﻫﺎ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ
آزادﮔــﺎن ﻓﻘﻂ  ٣ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ ﺳﭙﻴﺪرود رﺷﺖ در ﺑﺎزﻫﺎ ﺧﺎﻧﮕ ﻋﻤﻠﺮد
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻦ ﺗﻴﻢ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻟﻘﺐ ﺷﻴﺮﺧﻔﺘﻪ را دادﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮا ﺧﻠﻖ ﺷﮕﻔﺘ در
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ اﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺴﺎب وﮋه ا
رو ﺑﺎزﻫﺎ ﺧﺎﻧﮕ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺮده اﺳﺖ .اﻦ
ﺗﻴﻢ در ﻟﻴﮓ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﻨﻮن  ٢ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز
ﺮده و ﺑﺎ ﺴﺐ  ٦اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎن و ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤ در ﺧﺎﻧﻪ اﻦ ﺗﻴﻢ ﺎر
آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٣ﻣ رود.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  h٤ﺎ h٥ﺑﺮود رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  h٣ﻣ رود
ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه رد  gﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ
رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٤ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز
ﺳﻴﺎه رد  hﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٤ﻣ رود ﺗﺎ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

