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از میان خبرها
زنجیره از هم گسسته اشتغال زایی روستایی

خسارت سیل را  30اکیپ برآورد می کنند

سیالب جان دو نفر را گرفت

فرخ نژاد -سیالب های خروشان که نتیجه باران های رگباری بهاری عصر دوشنبه گذشته بود جان دو نفر
را در روستاهای شهرستان درمیان گرفت .مدیرکل مدیریت بحران استانداری بارندگی های رگباری روز
دوشنبه و شب آن را مربوط به تمام نقاط استان اعالم کرد اما شدت این بارندگی ها را در چهار شهرستان
سربیشه ،بیرجند ،درمیان و زیرکوه بیش از دیگر نقاط خراسان جنوبی دانست و افزود :به همین دلیل
خسارت ناشی از باران های سیل آسا نیز در این شهرستان ها از دیگر نقاط بیشتر است.
مهندس«میرجلیلی» با اشاره به آماده باش  42تیم امدادی و عملیاتی از ظهر روز دوشنبه در استان افزود:
این تیم ها  311نفر و  20دستگاه خودروی گرفتار در سیالب را نجات دادند و رهاسازی کردند.
عالوه براین  38واحد مسکونی که در این شهرستان ها دچار آب گرفتگی شده بود نیز مشکل آن ها رفع شد.
به گفته وی بر اثر جاری شدن باران های سیل آسا به راه های روستایی ،ایل راه ها 16 ،رشته قنات،
محصوالت کشاورزی به ویژه سردرختی ها و ...خسارت وارد شد که  30اکیپ برآورد خسارت روز گذشته
به نقاط مختلف اعزام شدند .وی با ابراز تاسف از این که باران های رگباری و سیل آسای روز دوشنبه و شب
هنگام آن سبب شد تا شش نفر مفقود شوند که امدادگران با کمک دهیاری ها چهار نفر را نجات دادند افزود:
دو نفر نیز که در مسیر رودخانه در روستاهای اسکندر و گزند شهرستان درمیان مشغول کار بودند جان خود
را از دست دادند .مدیر کل هواشناسی استان نیز میزان بارندگی روز دوشنبه تا صبح روز گذشته در ایستگاه
های باران سنجی این اداره کل را به ترتیب برای طبس ،فردوس ،قاین ،بیرجند ،سرایان ،حاجی آباد،
بشرویه ،اسدیه ،سربیشه ،آبیز ،معصوم آباد زیرکوه ،کالته گالویج زیرکوه ،دیهوک و آهنگران،8.5،2،4.10
 ،7 ،12 ،3.10یک  8 ،33 ،15 ،21.5 ،19،2 ،10.4 ،و  14میلی متر اعالم کرد .به گفته «خندان رو» در
ایستگاه های باران سنجی که آب منطقه ای نیز دارد در علی آباد پیشبر ،48آهنگران ،15.5افین،13.5
خضری ،7.5نوغاب حاجی آباد  10و حلوان  9میلی متر بارندگی ثبت شد .وی گفت :تا پنجشنبه همچنان
در برخی از نقاط استان شاهد وقوع رگبار ،رعد و برق و روان آب خواهیم بود.

شوکت از دست رفته روستا

«پاالخ» آبادی با یک سکنه
فرخ نژاد -گل های دامن گسترده کوهستان
باقران آبادی های تک و چند خانواری است که
در دامنه های هموارتر آن هویت یافته اند و این
گل ها روز به روز نیز به واسطه قهر طبیعتی که در
این سال ها رخ داده در حال رنگ باختن است اما
یکی از این آبادی ها با نام «پاالخ» از همان ابتدای
شکل گیری فقط یک خانواده داشته و اکنون نیز یک سکنه دارد.سید«احمد پاالخی» که  64بهار زندگی را
پشت سر گذاشته است از همان ابتدا در پاالخ همه کاره این نقطه بوده است.اکنون تنها سکنه پاالخ اوست
زیرا فرزندانش برای تحصیل به شهر رفته اند و در همان جا ازدواج کرده و مانده اند.او هم از این که تنهاست
چندان رضایتی ندارد اما به گفته وی چاره چیست باید سوخت و ساخت تا زمانی که اجل برسد .تکیه کالمش
هم این است که از آسمان چه آمد که زمین برنداشت.به گفته وی درست است که خشکسالی است و شکوه و
شوکت آبادی ها از بین رفته اما باز هم بهترین نقطه تا وقتی زنده ای همان مکانی است که در آن به دنیا آمده
ای و موطن توست.اوخشکسالی های رخ داده را امر پروردگار می داند و از ترسالی هایی می گوید که زمانی
قنات پاالخ آن قدر آب داشت که حتی دشت بجد را هم تامین می کرد و مردم این روستا از آب قنات پاالخ
زراعت می کردند .اما به گفته وی استمرار قهر طبیعت سبب شده تا اکنون از مظهر قنات دو بند انگشت آب
بیشتر بیرون نیاید و با ذخیره آن پشت استخر بتوان چند باغ و زمین را آبیاری کرد.
عده ای نیز با خرید آب به وسیله تانکر درختانی را که سال ها برای آن زحمت کشیده اند زنده نگه داشته اند
اما برخی که این توان را نداشتند درخت هایشان خشک شد.
عالوه بر این ادامه دار شدن سال خشکی ها سبب شده است تا همان تعداد اندک درخت که از کم آبی جان
سالم به در برده اند نیز گرفتار آفت و چند وقت دیگر کشاورزان مجبور به کف برکردن آن ها شوند.
به گفته وی دیگر از خودکفایی و اقتدار روستاها خبری نیست و همه آن ها وابسته به شهرها هستند.

تعطیلیتولید درنیمه راه
مسئله اساسی که باید در حوزه اشتغال روستایی مورد توجه قرار گیرد رقابت
پذیری محصوالت تولیدی در بازار است یعنی باید محصولی با هزینه کم و ارزش
افزوده زیاد تولید شود تا بتواند در بازار رقابت دوام بیاورد

فرخ نژاد
بسته های اشتغال زایی گوناگونی در این سال ها از
سوی متولیان امر برای روستاها ارائه شده اما مسئله
چالش برانگیز در مورد اشتغال روستایی که به نوعی
اجازه نداده این موضوع به پایداری الزم در این نقاط
برسد این است که از زنجیره اصلی و اساسی آن یعنی
بازار غفلت شده و همین مغفول ماندن و نبود قابلیت
رقابت پذیری محصوالت تولیدی روستاها در بازارهای
داخلی و خارجی زمینه ای را فراهم کرده است تا نه تنها
شاهد اشتغال پایدار در روستاها نباشیم که سرمایه
گذار روستایی نیز در نیمه راه مجبور به تعطیلی واحد
تولیدی خود شود.
وقتی واحد تولیدی سود الزم را نداشته باشد و محصول
تولیدی نیز روی دست تولید کننده بماند صالح را
در این می بیند که چرخه تولید را رها کند و بیش از
این بار خود را سنگین نکند .حال سوال این جاست
که چطور می توان به اشتغال پایدار در روستاهای
خراسانجنوبیکهاستمرارقهرطبیعتاشتغالاصلی
روستاییان که دامداری و کشاورزی است را در مسیر
سراشیبی قرار داده ،دست یافت؟

• •تعطیلی واحدها در نیمه راه

نظر رئیس سازمان بسیج سازندگی استان در مورد
سوال طرح شده این است که مشکل اصلی روستاهای
خراسان جنوبی با ادامه دار شدن خشکسالی ها به
موضوع اشتغال برمی گردد زیرا زمینه اشتغال اصلی
روستاییان که کشاورزی و دامداری است در سال های
قهر طبیعت تا حدودی از بین رفته و درآمد الزم را از این
ممر ندارند.
مهندس«مهدیهنری»اشارهایبهاشتغالهایایجاد
شده در روستاها که پایه تسهیالتی دارند می کند و می
گوید :در کارگروه های اشتغال که برگزار می شود
هیچ وقت بررسی دقیقی نشده است که چرا کارگاه
های ایجاد شده از محل این تسهیالت هنوز به پایان
کار نرسیده تعطیل می شوند.
به گفته وی دلیل اساسی این است که ابتدا به پایان

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

کار یعنی زنجیره اصلی ایجاد کارگاه های تولیدی
روستایی فکر نشده است و وقتی روستایی محصولی را
تولید می کند چون بازاری برای فروش آن از قبل پیش
بینی نشده و قابلیت رقابت پذیری نیز با محصوالتی که
مشابه آن تولید می شود ندارد طبیعی است که از دور
خارج شود و شاهد اشتغال پایدار در روستاها نباشیم.

• •زنجیره ارزش نداریم

گفته این مسئول حاکی از آن است چون زنجیره های
ارزشی مدونی برای توسعه اقتصاد روستایی تدوین
نشده است همین غفلت سبب شده تا برنامه ریزان
اشتغال در روستاها خواسته روستاییان را برای به
حرکت درآمدن چرخ اقتصادی روستاها کمتر لحاظ
کنند .به عالوه برنامه هایی که تاکنون برای توسعه
روستاها و اشتغال زایی تدوین شده به جای این که از
جزء به کل باشد برعکس است به همین سبب هیچ گاه
خواسته روستاییان را در اشتغال زایی و آن چه مدنظر
آن هاست در اجرای برنامه ها نداشته ایم.
همچنین الزم است به زنجیره ارزش الزم در اقتصاد
و اشتغال پایدار روستایی که همانند دو قطب آهن ربا
عمل می کنند توجه شود .عالوه براین ضروری است
طرحی تدوین شود که از بازار شروع و به بازار ختم شود
یعنی باید طوری برای اشتغال زایی در روستاها اقدام
شود که هر روستایی به یک نقطه شهری متصل شود
و شهرنشینان آن چه را نیاز دارند از تولید روستاهای
مجاور خود تهیه کنند .به گفته وی اگر اشتغال ایجاد
شده به صورت شبکه ای گسترش یابد به طور حتم می
توان در برنامه های بلند مدت تثبیت اشتغال را داشت
اما زمینه دستیابی به این مهم نیز به ارائه آموزش های
الزم به روستاییان در زمینه بازاریابی برمی گردد.
وی می گوید :می توان با ورود نهادهای توانمند
اقتصادی واسط که تضمین بازار مصرف محصول
تولیدی با برند خود را دارند مانند آستان قدس رضوی
و...گام مهمی برای حمایت از تولید و اشتغال در
روستاها و در نهایت توسعه روستایی برداشت.

][١٣٩٧/٢/٢٦

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن ¯ ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﺸ´ ﺗﺼﻮﺮ¯» ،
ﺧــﻂ ﺷ¸ﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.
اــــﻦ ﺧـــﻂ ﺑـــﺎـــﺪ ﺑـــﺪون
»ﺷ ــﺎﺧ ــﻪ« و »دوراﻫـــــ «
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣــ ﺷـــﻮد در
ﻫﺮ دوراﻫــ  ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
اﻧــﺤــﺮاﻓـ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¸ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

• •اولین قدم نیازسنجی

بنابراین اولین اقدام در حوزه اشتغال روستایی
نیازسنجی و شناخت مشاغل بر حسب توان روستاها
در مناطق مختلف جغرافیایی خراسان جنوبی است.
موضوع دیگر از دید این کارشناس که خیلی مهم است
و چندان توجهی به آن نمی شود بحث پیشینه تاریخی
شغل و حرفه ای است که می خواهیم در هر منطقه ای
ایجاد کنیم و اگر به این مسئله توجه شود به طور حتم به
پایداری اشتغال در روستاها خواهد انجامید.
به عنوان مثال در هر نقطه روستایی که قرار باشد شغلی
احیا یا ایجاد شود باید بر مبنای پیشینه تاریخی آن باشد
چون روستاییان خیلی سریع تر آن حرفه را می آموزند
و از طرف دیگر به واسطه عالقه ای که به آن دارند دوام
و پایداری آن نیز بیشتر خواهد بود.
به عنوان مثال در سال های پیش گروه های توسعه
روستایی برای منطقه درح سربیشه ایجاد مشاغلی را
تعریف کرده بودند که مردم آن منطقه چندان آشنایی
با آن حرفه ها نداشتند هرچند به مرحله تولید رسیده
بودند اما وقتی حساب و کتاب می شد گاهی با هزینه
هایی که می کردند سر به سر در می آمد و بعضی وقت
ها نیز متضرر می شدند.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
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• •نیازسنجی از روستاییان

نظر عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند نیز این است
که در زمینه اشتغال روستایی باید چند مسئله مهم را
مدنظر قرار داد و اولین موضوع به نیازسنجی انجام
شده از روستاییان آن هم متناسب با قابلیت ها و توان
اقتصادی که هر منطقه دارد برمی گردد زیرا ممکن
است نهادی شغلی را برای منطقه ای تعریف کند که به
عنوان مثال ماده اولیه مورد نیاز در آن منطقه موجود
نباشد .به گفته دکتر«مفید شاطری» ممکن است
شغلی که بدون توجه به نیازسنجی از خود روستاییان
و قابلیت های آن منطقه ایجاد شود برای مدت کوتاهی
با کمک یارانه ای که دولت می دهد دوام داشته باشد
اما پایدار نخواهد بود.
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• •بازاریابی محصول تولیدی

مسئله اساسی تر که به گفته دکتر«شاطری» در زمینه
اشتغال روستایی باید مدنظر قرار گیرد بازاریابی
محصوالت تولیدی در روستاهاست ،گاهی در نقاط
روستایی شغلی ایجاد می شود که چون نیازسنجی در
مورد بازار آن انجام نشده است ،کاالی تولیدی روی
دست آن ها می ماند چون خریدار ندارد و پایان آن هم
ورشکستگی سرمایه گذار روستایی است.
وی مثالی در مورد صنعت دست روستای خراشاد
می زند که احیا و توسعه شغل حوله بافی شاید برای
روستایی که محدود به خراشاد می شود پاسخ دهد
اما اگر بخواهد این صنعت آن طور که شنیده ها حاکی
است به دیگر روستاها و حتی خارج از استان نیز
گسترش یابد چون بازاری به واسطه اشباع شدن آن
نخواهد بود شاید به بن بست بخورد.
به عالوه باید در نظر داشت شاید صنعتی در یک نقطه
جغرافیایی جواب دهد اما اگر بخواهند همه روستاها به
آن سمت و سو حرکت کنند به دلیل اشباع شدن بازار
دیگر آن کار کساد می شود بنابراین باید برای ایجاد
صنایع روستایی در صنعت های مختلف و متنوعی
سرمایه گذاری کرد که البته نیاز روزبازار هم باشد.
مسئله اساسی دیگری که باید در حوزه اشتغال
روستاییموردتوجهقرارگیردرقابتپذیریمحصوالت
تولیدی در بازار است یعنی باید محصولی با هزینه کم
و ارزش افزوده زیاد تولید شود تا بتواند در بازار رقابت
دوام بیاورد بنابراین باید در روستاها نیز کاالیی با
کیفیت تولید شود که ضمن رقابت پذیری با تولیدات
مشابه ارزش افزوده باالیی برای تولید کننده باقی
بگذارد.
دیگر این که نحوه پرداخت تسهیالت برای ایجاد
اشتغال در روستاها نباید آن قدر پیچ و خم اداری داشته
باشد تا تعداد زیادی از افرادی که مستحق دریافت آن
هستند نتوانند از این منابع بهره مند شوند و فقط عده
ای که با قوانین یا بوروکراسی اداری آشنایی دارند از
تسهیالت استفاده کنند.
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٧)-١ﺣﺮﻓ (از اﺻﻠ ﺗﺮﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ آﻟﺰاﻤﺮ،
ﻨﺎرﺸﻴﺪنازﺎروﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ .........اﺳﺖ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ (اﻓﺮاد ﻪدﭼﺎر،......زﮔﻴﻞﺎﺟﻮش
ﭼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﺪ از اﻧﺠﺎم وﺲ)ﻣﻮم اﻧﺪاﺧﺘﻦ(
ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪزﺮاﺑﺎﻋﺚﭘﺨﺶﻋﻔﻮﻧﺖرو ﺻﻮرتودﮕﺮ
ﻧﻘﺎطﭘﻮﺳﺖﻣ ﺷﻮد.
٥)-٣ﺣﺮﻓ (ﻫﺮدوﻋﺼﺐﺳﻤﭙﺎﺗﻴ¯وﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴ¯
در اﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭼﺸﻢ وﺟﻮد دارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ ¯
ﻧﻤﺎﺸﮕﺮ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر دارﻢ ﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ´
ﺑﺪنﺑﺎرﻓﻠ¸ﺲﻋﺼﺒ راازﻃﺮﻖآنﻣ ﺗﻮاندﺪ.
٥)-٤ﺣﺮﻓ (ﻣﺼﺮفﺧﺎﺸﻴﺮﺑﺎآبﮔﺮمﺑﻪرﻓﻊاﻦ
ﻋﺎرﺿﻪﻤ¯ﻣ ﻨﺪ.
٣)-٥ﺣﺮﻓ (ﺧﻮب
٤)-٦ﺣـــﺮﻓـــ ( اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ــﻪ ــ¯ ﻣﺴ¸ﻦ
ﺷــﻨــﺎﺧــﺘــﻪﺷــﺪه و راــــﺞ اﺳــــﺖ ،ﻣﻤ¸ﻦ اﺳـــﺖ ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮﻋﻮارضﮔﻮارﺷ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎدر
ﺻﻮرتﻣﺼﺮفزﺎدوﺑ روﻪ،ﻋﻮارضﻠﻴﻮ و.......
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﺮ ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
٥)-٧ﺣﺮﻓ (اﻣﺎمﺟﻮاد)ع(درﺣﺪﺜ درﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﻨﺪ :ﺑﻪ دل آﻫﻨﮓ ﺧﺪا داﺷﺘﻦ ،ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺧﺴﺘﻪﺮدنﺟﻮارحﺑﻪ........
٤)-٨ﺣﺮﻓ (آدمآﻫﻨ
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٥)-٩ﺣﺮﻓ (آﻏﺎز
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺒﺎﺑ ﻣﻌﺮوف
٦)-١١ﺣﺮﻓ ( ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻢ
ﮔﻠ  ،زﻧﺠﺒﻴﻞ  ...... ،و رزﻣــﺎر ﺑﺮا ﺑﺨﻮر ﭘﻮﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺧﻤﻴﺮﭘﺨﺘﻪﮔﻨﺪموﺟﻮ
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (دام
٣)-١٤ﺣﺮﻓ ( ﮔﺮﻣﺎ ﺷﺪﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ
ﺷﻤﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺷ¸ﻨﻨﺪه،
ﺧﺸ¯و .......ﻨﺪ.
٣)-١٥ﺣﺮﻓ ( ﭼﺎ  ......از ﺑﺮگﻫﺎ ﺗﺎزه ﺗﻬﻴﻪ
ﻣ ﺷﻮدﻪﺑﺨﺎردادهﻣ ﺷﻮﻧﺪﺗﺎﺟﻠﻮ ﺗﺨﻤﻴﺮﺷﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد.
٣)-١٦ﺣﺮﻓ (رﺸﻪو ُﺑﻦ
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ازدرسﻫﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧ
٦)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺧﻮاﻫﺶﺮدن
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺗﻘﺪﻢﺮدن
٣)-٢٠ﺣﺮﻓ (اﺑﺰارووﺳﻴﻠﻪ
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﭼﻴﺰ راﮔﺮوﮔﺬاﺷﺘﻦ
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ ( آن ﺑﺨﺶ از ﻣﻐﺰ ﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺮدازش
ﺑﻮﻫﺎراداردﺑﻪﺑﺨﺶﻫﺎ ﻪﻣﺨﺼﻮصاﺣﺴﺎﺳﺎت
و........ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺴﻴﺎرﻧﺰد¯اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  g٦ﻣ رود .اﮔﺮ اﺳﺐ ﺳﻴﺎه ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ f٥
ﺑﺮود ،ﻫﻤﺎن ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٧ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺐ ﺳﻴﺎه ﺎ اﺳﺐ ﺳﻴﺎه دﮕﺮ ﻫﺮ ﺣﺮﺖ دﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﺳﺐ راﺳﺖ
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  g٧ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  e٥ﺑﻴﺎﺪ ،رخ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ  e٢ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

