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فرهنگ

پروژه  6ساله کتابخانه استاندارد زاهدان؛همچنان روی زمین
کتاب و کتابخوانی از رکن های فرهنگی یک
شهرکی
جامعه محسوب می شود و اقبال به آن می
تواند تا حد زیادی شاخص های فرهنگی جامعه را ارتقا دهد.
سیستان و بلوچستان بر اساس آثار به جا مانده از دوران
گذشته و با استناد به نویسندگان و شاعران ،پیشینهای غنی
در زمینه فرهنگ داشته است در حالی که بررسی ها نشان
می دهد سرانه مطالعه در استان بسیار پایین است که یکی از
دالیل آن را می توان استقبال نکردن مردم از کتاب و قرار
گرفتن این کاالی فرهنگی در اولویت های آخر سبد خرید
بسیاری از خانواده ها دانست .در کنار آن می توان به سرانه
پایین استان از فضای مطالعه اشاره کرد .سرانه ای که بر
اساس آمارها فاصله معنادار استان با شاخص های کشوری
را نشان می دهد .بر اساس تحقیق انجام شده در سال90
سرانه مطالعه غیردرسی در استان  11دقیقه و هشت ثانیه
بود و در کشور  16دقیقه که فاصله با سرانه کشوری را نشان
میدهد .پروژه احداث کتابخانه استاندارد زاهدان سال 90
آغــاز شد .پــروژه ای که خبر احــداث آن نویدی بــرای اهل
مطالعه و نیز افزایش سرانه فضای مطالعه استان بود و
احداث آن می توانست تا حد زیادی فاصله معنادار سرانه
فضای مطالعه در استان با شاخص های کشوری و سند
 1404را کاهش دهد .این کتابخانه اگر چه می توانست
سازه عظیم فرهنگی در ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی
باشد اما از هفت سال پیش متوقف شده و در بال تکلیفی باقی
مانده است .زمین آن در سال های گذشته خریداری شد و با
وجود گذشت هفت سال از آن اقدامی برای ساخت این سازه
فرهنگی انجام نشده است و فقط یک زمین خالی مملو از
خاک است .در حالی که می توانست به یک کتابخانه بزرگ
فرهنگی و عمومی تبدیل شود و محلی برای مراجعه مردم و
فرهنگ دوستان باشد.

زمین کتابخانه استاندارد زاهدان  ۷سال پیش روبه روی دهکده المپیک خریداری شد

دلیل وقفه طوالنی

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در این باره به خبرنگار
ما می گوید :هفت سال پیش زمین کتابخانه استاندارد
زاهــدان رو به روی دهکده المپیک در خیابان بزرگمهر
خــریــداری و نامه نگاری هــای زیــادی بــرای اختصاص
اعتبار انجام شد .نقشه های این کتابخانه به مشاور ارائه
و تایید شد تا برای تایید به تهران ارسال شود« .اسفندیار
زیدآبادی» می افزاید :یکی از مشکالت مردم در مراجعه
به کتابخانه ها در زاهــدان فاصله محل زندگی آن ها از
کتابخانه و دور بودن این مکان های فرهنگی است ،به

همین دلیل به کتابخانه مراجعه نمی کنند .همچنین در
صورتی که از مکان های دور دست به کتابخانه هایی نظیر
کتابخانه امام حسین (ع) و آیت ا ...کفعمی مراجعه می
کنند با شلوغی و فضای کم روبه رو می شوند .وی اظهار
می کند :بر اساس نقشه ها برای احداث این کتابخانه دو
هزار و  200متر زیر بنا در نظر گرفته شده است که اگر این
فضا به مساحت کتابخانه های زاهدان و استان اضافه شود
تعداد اعضا و مراجعه کنندگان بیشتر می شود .به عالوه
مخزن کتابخانه ها افزایش پیدا می کند و کتاب های
متنوع تری وارد استان می شود .وی بیان می کند :این

آغاز مرمت کتیبه شاهوگت
در نیکشهر

ساختمان سالن های چند منظوره دارد و دارای قسمت
کودکان ،نوجوانان ،مرجع ،سالن های مطالعه مجزا برای
خانم ها و آقایان ،سالن های گردهمایی و سایت های
فناوری اطالعات ،برای راه اندازی کتابخانه الکترونیک
است و از این نظر تنوع فعالیت های فرهنگی آن بیشتر
است .به عالوه ساخت این کتابخانه سبب جذب نیروی
انسانی بیشتر می شود .وی تصریح می کند :زمین این
کتابخانه که در خیابان بزرگمهر واقع است به چندین
دانشگاه زاهدان و خوابگاه های دانشجویی نزدیک است
و نقطه مرکزی بــرای مکان هــای دانشجویی محسوب
می شود و برای این قشر در دسترس تر است .وی بیان
می کند :دلیل ایــن که در ایــن ســال ها وقفه طوالنی
برای ساخت این پروژه ایجاد شده ،کمبود اعتبار است.
استانداری به دلیل عظیم بودن پروژه اعتبار الزم برای
احــداث را نداشت ،به همین دلیل این سال ها کمبود
منابع مالی سبب خاک خوردن یکی از بزرگترین پروژه
های فرهنگی استان شده است و از مسئوالن تقاضا می
شود برای این موضوع چاره اندیشی شود .زیدآبادی می
افزاید :وضعیت کتابخانه ها در استان به لحاظ زیربنایی
راضــی کننده نیست .بر اســاس سند تصویب شــده در
شورای عالی انقالب فرهنگی کشور تا سال  1404باید به
ازای هر  100نفر هشت متر مربع زیربنای کتابخانه باشد
که با تخمین جمعیت استان به سه میلیون نفر بر اساس
سند چشم انداز ،زیربنای کتابخانه ای در استان باید 240
هزار متر مربع باشد 16 .هزار مترمربع زیربنای کتابخانه
عمومی در استان است که به ازای هر  100نفر  50تا 60
سانتی متر را شامل می شود و این نشان دهنده فاصله
زیاد استان با سند چشم انــداز  1404است و وضعیت
اعتبارات استان هم مناسب نیست.

جشنواره ملی گردشگری ایل آفرید برگزار می شود
کند 51 .درصد جمعیت استان در مناطق روستایی و
عشایری ساکن هستند که باید ظرفیت های روستایی و
عشایری استان بیش از پیش معرفی شــود .وی افــزود:
گردشگری و سفر سبب گفت و گو و شناخت می شود و
زمانی که نسبت به هم به شناخت برسیم وحدت و دوستی
شکل می گیرد ،بنابراین گردشگری عامل وحدت است.
برگزاری رویدادها در فصل هایی که اوج سفر نیست عامل
مهمی برای افزایش ضریب اشغال هتل ها و مراکز اقامتی
و توزیع سفر در فصل های مختلف خواهد بود .وی با اشاره
به این که همکاری و تعامل شهرداری و میراث فرهنگی به

جشنواره ملی گردشگری ایل آفرید در
گروه فرهنگ
زاه ــدان بــرگــزار می شــود .به گــزارش
«سیستان و بلوچستان» ،معاون گردشگری اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در نشست با
معاون خدمات شهری شهرداری زاهدان درباره برگزاری
این جشنواره گفت :جشنواره گردشگری ایل آفرید از 16
تا  19اردیبهشت مــاه در محل دایمی نمایشگاه های
بینالمللی زاهدان برگزار می شود« .مجتبی میرحسینی»
افزود :این جشنواره یکی از رویدادهای مهم استان در هر
سال است و می تواند به معرفی ظرفیت های منطقه کمک

توسعه شهری کمک می کند ،بیان کــرد :شهرداری در
برگزاری باشکوه جشنواره ایل آفرید می تواند ظرفیت های
فراوانی را به نمایش بگذارد همچنین در زمینه تبلیغات
شــهــری ،جــابــه جــایــی مهمانان و غــرفــه دارانــــی کــه از
اســتــانهــای دیگر حضور مــی یابند ،هماهنگی بــرای
برگزاری بازی های بومی محلی و دیگر ظرفیت ها می
تواند کمک موثری در بــرگــزاری هرچه باشکوه تر این
جشنواره داشته باشد .معاون خدمات شهری شهرداری
زاهدان هم در این نشست اظهار کرد :رویداد آفرینی در
حوزه های مختلفی چون ،فرهنگ و  ...ورزش ،گردشگری،

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

اقتصاد از نیازهای استان است« .محمد امیر براهویی»
گفت :با توجه به ظرفیت های سیستان و بلوچستان ،حوزه
گردشگری می تواند بسیار مؤثر عمل کند و محور اصلی
دیگر حوزه ها در معرفی ظرفیت ها و کلید اساسی برای
رسیدن به توسعه در استان است .وی بیان کرد :با توجه به
این که این جشنواره در سطح ملی برگزار می شود می
تواند کمک زیــادی به جذب گردشگر و سرمایه گــذار و
توسعه استان کند .برگزاری بازی های بومی محلی به ویژه
کشتی کچ گردان که به دنبال ثبت ملی آن هستیم می
تواند به زیبایی های این جشنواره بیفزاید.
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• 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.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

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
¡ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

ﺳﻮدو¡ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ¡ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¯ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

آثــار شهر سوخته در مــوزه ملی کشور بــه نمایش
گذاشته مــی ش ــود .سرپرست اداره کــل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما
گفت :موضوع تغییر محتوای اشیای موزه زابل که
از سال  85در حال پیگیری بود امسال با انتقال
اشیای آن به موزه منطقه ای جنوب شرق و جایگزینی
اشیای جدید در موزه زابل محقق می شود« .علیرضا
جاللزایی» اظهار کــرد :با برنامه ریــزی ها انتقال
اشیای شاخص شهر سوخته از مــوزه ملی به موزه
زابل به صورت موقت در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه
امسال انجام می شود .وی ادامه داد :نمایش آثار پلی
کروم یا اشیای چندرنگ شهر سوخته در موزه ملی
نیز برنامه دیگری است که در دستور کار قرار گرفته
است .هدف از نمایش آثار شهر سوخته در موزه های
مختلف ،آشنایی مردم دیگر نقاط کشور با فرهنگ و
تمدن دیرینه شهر سوخته و معرفی این آثار است.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

آثار شهر سوخته در موزه ملی
به نمایش گذاشته می شود

ﺟﺪول وﮋه

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
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مدیرکل نهاد
کتابخانه های
عمومی :بر
اساس نقشهها
برای احداث
کتابخانه دوهزار
و  200متر
زیربنا در نظر
گرفته شده
است .در
صورتی که این
فضا به مساحت
کتابخان ههای
زاهدان و
استان اضافه
شود تعداد
اعضا و مراجعه
کنندگان بیشتر
می شود

مرمت و حفاظت اضطراری کتیبه
گروه فرهنگ
شاهوگت در روستای تابکی تل از
توابع دهستان چاهان در بخش مرکزی نیکشهر آغاز
شد .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری نیکشهر به خبرنگار ما گفت :این اقدام به
همت معاونت میراث فرهنگی این اداره کل ،توسط
باستان شناسانی چون دکتر شیرازی و دکتر برجسته
مــورد مطالعه و بررسی قــرار گرفته بــود که پس از
بررسیهای دقیق با سنگ ها و مصالح مربوط مرمت
آن هماهنگ با خود اثر آغاز شد« .خیرالنسا امیری»
افــزود :قرار است به زودی سایبانی برای این سنگ
نوشته ساخته شود تا در مواقع بارندگی از آسیب دیدن
این اثر جلوگیری شود .وی گفت :در نیکشهر سه گت
مهم و استراتژیک از جمله شاهوگت ،هاتون گت و
کالس موران وجود دارد که دو گت در فهرست آثار
ملی کشور به ثبت رسیده و پرونده ثبت ملی شاهوگت
در حال پیگیری است .وی بیان کرد :این کتیبه به
وقایعی اشاره دارد که در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن
هشتم هجری قمری از دوران پرتالطم تاریخ ایران در
صفحات جنوبی رخ داده است و آن ها را می توان با
حوادثی که در منابع تاریخی آمده ،تطبیق داد.
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٧)-١ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زــﺎد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎدهاززﻋﻔﺮاندرﺗﻌﺎدلﻫﻮرﻣﻮﻧ ﻣﻐﺰﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
اﺳﺖ¡ﻪﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺗﺄﺛﻴﺮاتﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ درﺑﻬﺒﻮدﺧﻠﻖ
وﺧﻮ،اﺿﻄﺮابوﻋﻼﻢ  .......داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ ( ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬا ﺣﺎو  ........ﺑﻪ
¡ﺎﻫﺶﺎرﻓﻊﻣﺸ¯ﻞﺒﻮﺳﺖ¡ﻤ¬ﻣ ¡ﻨﺪ.
٢)-٣ﺣﺮﻓ ( ﺷﻨﺎ ¡ﺮدن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ........
دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﻫﻔﺘﻪ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺟﺴﻤ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺟﻨﺴ ﺷﻤﺎراﺑﺎﻻﻣ ﺑﺮد.
٤)-٤ﺣﺮﻓ ( ﺿﻌ· و¡ﻢ ¡ﺎر  ........ﻫﺎ در ﺟﺬب
ﻣﻮادﻣﻐﺬازﺟﻤﻠﻪوﺘﺎﻣﻴﻦ Dﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
٣)-٥ﺣﺮﻓ (ازاﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎﺟﻬﺎن
٦)-٦ﺣﺮﻓ (دزد
٦)-٧ﺣﺮﻓ (ﺑﺎزوﻟﺒﻴﺎوﺑﺎﻣﻴﻪﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ﺟﻨﮓ
٦)-٩ﺣﺮﻓ ( ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ،ﻋﻨﺼﺮ  .........ﻧﻴﺰ از
ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻬﻢ¬ﻓﻴﻠﻢ¡ﻮﺗﺎهاﺳﺖ.زﺮااﻦﻋﻨﺼﺮاﺳﺖ
¡ﻪﻣﺤﺘﻮارادرﻓﻴﻠﻤ ﭼﻨﺪدﻗﻴﻘﻪاﻣﺪﺮﺖﻣ ¡ﻨﺪ.
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﻧﻮ¡Áﻮه
٤)-١١ﺣﺮﻓ ( اﻓﺮاد ¡ﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﺒﺘﻼ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳ¯ﺘﻪ ﻣﻐﺰ ﺎ ﺳ¯ﺘﻪ ﻗﻠﺒ ﻣﻮاﺟﻪ
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ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؛ازﻃﺮﻓ اﮔﺮﺑﻪدرﻣﺎنﺗﻮﺟﻪﻧﺸﻮدﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
درﻋﻤﻠ¯ﺮد.......ﻫﺎاﺧﺘﻼلاﺠﺎد¡ﻨﺪ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺣﻴﻮانﻧﺠﻴﺐ
٧)-١٣ﺣﺮﻓ (اوﻟﻴﻦﺳﺎلﻫﺎﻣﺪرﺳﻪ
٤)-١٤ﺣﺮﻓ (ﻗﻄﺮهﻫﺎﺦزدهﺑﺎران
٢)-١٥ﺣﺮﻓ (¡ﻠﺴﻴﻢﺑﻪﺣﻔﻆﺳﻼﻣﺖاﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ
¡ﻤ¬ ﻣ ¡ﻨﺪ و وﺘﺎﻣﻴﻦ  .......ﻧﻴﺰ ﺟﺬب ¡ﻠﺴﻴﻢ را
ﺑﺎﻻﻣ ﺑﺮد.
٣)-١٦ﺣﺮﻓ (ﭘﺎﻪوﺳﺘﻮناﺻﻠ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (ﭘﻴﺸﻮا
٣)-١٨ﺣﺮﻓ (اﺑﺰارﻫﻴﺰمﺷ¯ﻦ
٣)-١٩ﺣﺮﻓ (اﺑﺰاردﻓﺎﻋ ﺑﺮﺧ ﺣﺸﺮات
٦)-٢٠ﺣــﺮﻓــ ( ﭼــﺎ زﻋــﻔــﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان
اﻟﺘﻬﺎبﻣﺰﻣﻦرا¡ﺎﻫﺶدﻫﺪوازﺑﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻃﺎن ،آرﺗﺮﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ و ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ
ﻋﺮوﻗ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮوﺑﻪﺑﻬﺒﻮدﺣﺲ¡.......ﻤ¬¡ﻨﺪ.
٦)-٢١ﺣﺮﻓ ( از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب وﺘﺎﻣﻴﻦ Dﻣ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﻣﺎﻫ ﻫﺎآبﺳﺮد.......،وﺳﺒﺰوﻣﻴﻮهﻫﺎ،ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغوﻗﺎرچاﺷﺎره¡ﺮد.
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ (¡ﻢﺧﻮﻧ زﻣﺎﻧ رخﻣ دﻫﺪ¡ﻪﺧﻮن،
ﮔﻠﺒﻮلﻗﺮﻣﺰﺳﺎﻟﻢو¡ﺎﻓ ﺑﺮاﺣﻤﻞ........ﻧﺪارد.

اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٧ﻣ رود .ﺳﻴﺎه در ﺣﺮ¡ﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎت اﺳﺖ:
اﮔﺮ رخ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  b٥ﺑﺮود اﺳﺐ ﭘﺎﻴﻨ ﺳﻔﻴﺪ آن را ﻣ زﻧﺪ .اﮔﺮ
رخ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٥ﺑﺮود اﺳﺐ ﭘﺎﻴﻨ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٤ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه
ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٤ﺑﺮود اﺳﺐ ﭘﺎﻴﻨ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٢ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه
ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٦ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  b٨ﻣ رود .و اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ
 f٦ﺑﺮود ،اﺳﺐ ﭘﺎﻴﻨ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٥ﻣ رود.

