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حوزه و دانشگاه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اعالم کرد:

معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی در
صورت به کارگیری دانش آموختگان

چهارشنبه  ۲۶اردیبهشت  ۲۹ 1397شعبان  143۹شماره 271۴

واحدهای صنعتی که دانش آموختگان را پس از اتمام طرح کارورزی به کار بگیرند از پرداخت
حق بیمه به مدت  2سال معاف می شوند.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی با بیان این
مطلب به خبرنگار ما افزود :طرح کارورزی از سوی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دنبال
می شود و بر اساس این طرح دانشجویان می توانند در واحدهای صنعتی طرح کارورزی

پیک حوزه

حرف دانشجو
رفت و آمد سخت

اتوبوس های ما دانشجویان دانشگاه اشراق سر
وقت نمی رسند و گاه زود و گاه دیر به کالس ها
می رسیم.

محوطه سازی

فضاسازی و فضای سبز دانشگاه بجنورد را باید
زودتر به اتمام رساند .محوطه دانشگاه به کارگاه
ساخت و ساز تبدیل شده است.

پیاده روی تا جاده

گاهی تا کنار جاده  بجنورد  -بش قارداش را باید
پیاده طی تا خودرویی برای برگشت از دانشگاه
بجنورد پیدا کنیم.

خود را بگذرانند.سیاوش وحدت گفت :با توجه به این که در شهرک های
صنعتی  239واحد صنعتی مستقرند این شرکت می تواند با اطالع رسانی
در این مورد و لینک صنعت و دانشگاه دانش آموختگان و دانشجویان را به
کار گیرد .وی ادامه داد :واحدهای صنعتی بعد از دوره کارورزی که  6تا

بهروز
نیمی از داروهــایــی را که دکتر تجویز کرده
است نمی خرد .می گوید :پول ندارم و بیمه
هم نیستم.
تعداد دانشجویانی که بیمه درمان و هیچ بیمه
پایه دیگری ندارند زیاد است .بعضی از این
دانشجویان به دلیل زندگی در غربت و دوری
از خانواده ها و هزینه هایی که برای تحصیل
در دانشگاه ها می پردازند نمی توانند هیچ
هزینه دیــگــری را حتی بــرای سالمت خود
بپردازند و در این زمینه خأل بسیار است.

 I Iبیمهنیستم

پرستو دانشجوی دانشگاه کوثر است و از هیچ
پوشش بیمه ای هم برخوردار نیست .وی می
گوید :هزینه رفت و آمد ،خوابگاه و کتاب جای
هیچ خرج اضافه ای را نمی گذارد اما در زمستان
گذشته دو مرتبه بیمار شدم و هر بار برای یک
سرماخوردگی ساده مجبور شدم تا  120هزار
تومان هزینه کنم.
وی می افــزایــد :در مــورد پوشش بیمه ای به
مسئوالن دانشگاه هم مراجعه کردم اما گفتند
تعهدی در این باره ندارند و من باید از طریق
خانواده ام بیمه شوم .وی اظهارمی کند :پزشک
درمانگاهی که برای درمان به آن مراجعه کردم
می گفت برخی درمانگاه ها و پزشکان با دانشگاه
ها قرارداد دارند و دانشجویان را یا رایگان ویزیت
می کنند یا نیم بها اما در دانشگاه ما این گونه
نیست.

 I Iهزینه های سنگین درمان

یکی از دانشجویان دانشگاه بجنورد هم می
گوید :درمان یک سرماخوردگی ساده هزینه
زیادی به دانشجو تحمیل می کند در حالی
که برخی دانشگاه های ما در دیگر استان
ها در این مورد تدابیر ویژه ای دارند از جمله
معرفی به دفتر مشاوره و سالمت و گرفتن
برگه تخفیف اما در این جا این گونه نیست
و در حالی که همیشه هشتمان گرو نه مان

است باید هزینه درمان هم بدهیم.وی اضافه
می کند :در برخی موارد برای سرماخوردگی
و چند تزریق باید حــدود  100هــزار تومان
پــرداخــت کــرد و در ایــن مــواقــع یــا بــه سمت
خوددرمانی می رویم یا بیماری را تحمل می
کنیم تا به تدریج خوب شویم.
وی خاطرنشان می کند :در خوابگاه برخی
اوقــات  3ماه از سال سرماخوردگی در بین
دانشجویان می چرخد تا این که دانشجو به
خانه باز می گردد یا کم کم در مقابل بیماری
مقاوم می شود.
وی با بیان این که هزینه های دندان پزشکی
هم بسیار سنگین است می گوید :بسیاری
از دانشجویان بیماری های دهــان و دندان
دارند اما هزینه های سنگین موجب می شود
به سمت دنــدان پزشکی نروند و بسیاری از
دانشجویان از دندان درد در رنج و عذابند.

 I Iبیمه حوادث هستیم

مدیر دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی در
این مورد می گوید :بیمه دانشجویی یکی از
انواع بیمههای حوادث به شمار میرود که در
صورت بروز حادثه برای دانشجوی بیمهشده،
شرکت بیمه موظف است هزینههای پزشکی
و حتی غرامت فوت و نقص عضو دانشجو را تا
سقف تعهدات مشخصشده ،پرداخت کند و
هر سال وزارت علوم به خرید بیمه اقدام می
کند.
قربانی شیراز ادامــه می دهــد :منظور از وقوع
حادثه برای دانشجو همان اتفاقات غیرعمدی
و غیرقابل پیشبینی ناشی از عوامل خارجی
است که بــدون قصد و اراده دانشجو در مدت
تحت پوشش رخ می دهد و منجر به جرح ،نقص
عضو ،از کارافتادگی یا فوت فرد میشود که
بیمه موظف به جبران خسارت مالی آن است.
با ایــن حــال دانشجویی که مشمول دریافت
تسهیالت بیمه است ،باید حداکثر ظرف مدت 6
ماه مدارک خود را ارائه دهد و پس از این مدت
مبلغی به وی تعلق نمیگیرد.

با برخی
کلینیک ها و
درمانگاه ها
برای ارائه
خدمات با
تخفیف به
دانشجویان
هماهنگ شده
است

وی خاطرنشان می کند :بــراســاس ابالغیه
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال
گذشته به تمامی دانشگاهها ،دانشکدهها،
مــراکــز آمــوزشــی وابــســتــه بــه دســتــگــاههــای
اجرایی ،موسسات غیر انتفاعی و غیردولتی
و پژوهشگاههای کشور ،پوشش بیمه حوادث
دانشجویی برای همه دانشجویان مشغول به
تحصیل در مراکز آموزش عالی سراسر کشور
اجباری و پوشش درمان تکمیلی دانشجویان
به صــورت اختیاری اســت و دانشجویان در
صورت تمایل و داشتن بیمه پایه ،می توانند
از خدمات بیمه تکمیلی بهرهمند شوند .البته
بــراســاس همان ابالغیه و بنا بر درخواست
تعدادی از دانشگاههای سراسر کشور انجام
امــور بیمهای ح ــوادث دانشجویی و درمــان
تکمیلی دانشجویان و دانشگاهیان در سال
تحصیلی  95-96به صــورت غیرمتمرکز و
پیگیری امور مربوطه برعهده خود دانشگاهها
بود.
وی اذعــان می کند :بیمه دوران دانشجویی
تنها حــوادث و اتفاقات ناگوار دانشجویی را

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

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

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.

• ﻗﺎﻧﻮن:

شامل میشود.
دکتر قربانی اضافه می کند :مرکز مشاوره و
سالمت دانشگاه با برخی پزشکان هماهنگ
کــرده بــود تــا دانشجویان بــا مراجعه بــه این
مراکز از تخفیف دانشجویی برخوردار شوند
اما امسال این اقدام انجام نشد و دانشجویان
ی درمان خود را
بدون دفترچه باید هزینه ها 
آزاد پرداخت کنند.
دکتر رباط جزی رئیس دانشگاه کوثر با بیان
ایــن که با برخی کلینیک ها و درمانگاه ها
برای ارائــه خدمات با تخفیف به دانشجویان
هماهنگ شده است می گوید :دانشجویان اگر
به این مراکز مراجعه کنند هزینه درمان آن ها
کاهش پیدا می کند.
دکتر مسعودی فر ،رئیس دانشگاه پیام نور نیز
با بیان این که دانشگاه پیام نور در قبال درمان
دانشجویانی که دفترچه ندارند تعهدی ندارد
می گوید :این دانشجویان بیمه حوادث شده
اند و اگر در محیط دانشگاه و خوابگاه برای
آن ها مشکلی پیش بیاید هزینه آن را پرداخت
می کنیم.

][١٣٩٧/٢/٢٦

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن ¯ ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

سه فرایند آموزشی دانشگاه علومپزشکی خراسان
شمالی به عنوان فرایندهای برتر کالن منطقه 9
کشوری در یازدهمین جشنواره شهید مطهری
انتخاب شد.
دکتر رضا گنجی ،معاون آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی با اعالم این خبر افــزود :در این مراسم
که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد
از محمد قــادری صاحب فرایند برتر در حیطه
یاددهی و یادگیری با عنوان «طرح پاسخ هفت
مرحله ای احیا؛ گامی در جهت توانمندسازی
دانــشــجــویــان در مــهــارت هـــای غیرتکنیکی
(مدیریتی و تیمی) احیای قلبی ،ریــوی پایه و
پیشرفته در مرکز مهارت های بالینی» ،اکرم
گازرانی صاحب فرایند برتر در حیطه ارزشیابی
آموزشی با عنوان «طراحی و اجرای ارزشیابی
تکوینی مبتنی بر تدوین و حل جــدول کلمات
کلیدی» و سعید فروزانیان صاحب فرایند برتر
در حیطه طراحی و تولید محصوالت آموزشی
با عنوان «تدوین و تالیف درسنامههای خالصه
خــودآمــوز فــیــزیــولــوژی بــه منظور تسهیل در
یادگیری و یادسپاری فراگیران فیزیولوژی» به
عنوان فرایندهای برتر کالن منطقه  9کشوری
تقدیر شد.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻫﺮ روز

نجفیان  -رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین
در حاشیه مراسم تقدیر از  ۶مامای نمونه و ۴
فعال علوم آزمایشگاهی معاونت های بهداشت
و درمــان این دانشکده از راه انــدازی آزمایشگاه
کلینیک تخصصی درمان این شهرستان در آینده
ای نزدیک خبر داد.دکتر «ایلدر آبــادی» تصریح
کــرد :راه انــدازی آزمایشگاه کلینیک تخصصی
درمــان ،تسهیل در امر خدمت رسانی و تسریع
در رسیدگی به بیماران و روند درمان آن ها را به
ارمغان خواهد آورد.
به گــزارش خبرنگار ما ،بهمن ماه سال گذشته
کلینیک تخصصی درمـــان بــا زیــربــنــای ه ــزار و
 ۶۲۰مترمربع و با  ۳۸میلیارد ریــال اعتبار به
بهرهبرداری رسید.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺳﻮدوﻮ

راه اندازی آزمایشگاه
تخصصی درمان در اسفراین

درخشش در جشنواره
شهید مطهری

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

دﻗﻴﻘﻪ

جزوه

بیمه دانشجویی؛ نسخه بی اثر

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
٣۵

 9ماه طول می کشد اگر دانش آموختگان را به کار بگیرند از معافیت دو
ساله پرداخت حق بیمه معاف می شوند.به گفته وی ،در واحدهای صنعتی
و صنایع کوچک استان که در شهرک ها مستقرند برای  4هزار و  58نفر
اشتغال ایجاد شده است.

دانشجویان از هزینه های سنگین درمان می گویند

همایش مدیران و
فرماندهان پایگاه های
بسیج طالب و روحانیان
مــحــمــدی -همایش مــدیــران مـــدارس علمیه،
فرماندهان پایگاه های بسیج طالب و روحانیان
و مسئوالن دفتر نمایندگی ولــی فقیه در سپاه
شهرستان های استان به میزبانی دهکده مقاومت
بسیج بجنورد برگزار شد.
مسئول سازمان بسیج طالب و روحانیان سپاه
حضرت جواداالئمه(ع) با اعالم این خبر افزود:
این همایش یک روزه با هدف تعامل و هم افزایی
پایگاه های بسیج طالب و روحانیان استان برگزار
و برنامه سال  97سازمان بسیج طالب و روحانیان
استان ابالغ شد.
حجت االســام «محمدی» ابــراز کرد :سخنرانان
ایــن همایش ،حجت االس ــام «ســــاالری» ،مدیر
حوزه علمیه استان و حجت االسالم «زحمتکش»،
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت
جواداالئمه(ع) استان بودند.وی با بیان این که
 33پایگاه بسیج طالب و روحانیان در استان داریم
که از این تعداد  11پایگاه بسیج طالب اهل سنت
است تصریح کرد 6 :پایگاه بسیج طالب و روحانیان
در اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بحنورد و 15
پایگاه نیز در مدارس علمیه شهرستان های استان
فعال هستند.
وی ادامـــه داد :در آیــنــده ای نــزدیــک ،همایش
فرماندهان پایگاه های بسیج طالب اهل سنت در
شهر راز برگزار خواهد شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی
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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.

