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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

تبریکهایروزپنجمبهخبرنگاران
خراسانجنوبی

تریبون

پنج روز از  17مرداد ماه و سالروز شهادت خبرنگار
شهید «صارمی» می گذرد اما هنوز هم مدیران
قدرشناس از تبریک این روز به خبرنگاران فراموش
نکرده اند .روز گذشته هم تعدادی از مسئوالن به
پاس اطالع رسانی های «خراسان جنوبی» و برای
تبریک روز خبرنگار در دفتر سرپرستی روزنامه
حضور یافتند و دقایقی با خبرنگاران سخن گفتند.

شروع به کار پنجمین دوره شورای
اسالمی بیرجند مشخص نیست
حسین قربانی – زمان شروع به کار پنجمین دوره
شورایاسالمیبیرجندباوجودابالغقانونتشکیالت
شوراهای اسالمی از سوی رئیس جمهور مشخص
نیست.
به گزارش «خراسان جنوبی» هر چند فعالیت
چهارمین دوره شورای اسالمی شهر و روستا 15
شهریور ماه امسال به پایان می رسد اما به دالیلی
فعالیت پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا
قرار بود یک ماه زودتر یعنی  15مرداد ماه امسال آغاز
شود که این امر عملی نشد و شروع به کار پنجمین
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا به  12شهریور
موکول شد.
با ابالغ قانون تشکیالت شوراهای اسالمی از سوی
رئیسجمهورکارهایاجراییپنجمیندورهشوراهای
اسالمی شهر و روستا آغاز شد و در این راستا پنجشنبه
گذشته با شرکت منتخبان پنجمین دوره شوراهای
اسالمی شهر و روستای خراسان جنوبی جلسه ای
بدون حضور خبرنگاران در استانداری برگزار شد.
منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر بیرجند
با اعالم این که بعد از ابالغ قانون تشکیالت شوراهای
شهر و روستا از سوی رئیس جمهور قرار بود شنبه 21
مرداد ماه پنجمین دوره شورای اسالمی شهر و روستا
فعالیت خود را آغاز کند ،به خبرنگار ما گفت :با لغو این
موضوع ،زمان جدید شروع به کار شورای جدید هنوز
مشخص نیست و منتظر ابالغ فرمانداری هستیم.
به گفته دکتر «تقی زاده» جلسه پنجشنبه گذشته در
استانداری با هدف انجام تعامل و هماهنگی های
الزم در حدود اختیارات شوراهای اسالمی برگزار شد.
بر این اساس جلسات چهارمین دوره شورای اسالمی
شهر بیرجند باید تا آغاز فعالیت پنجمین دوره شورای
اسالمی برگزار شود اما با این وجود روز گذشته شورا
جلسه نداشت.
«نیک» عضو شورای اسالمی شهر بیرجند در این باره
گفت :روز جمعه از طریق پیامک اعالم شد که جلسه
شورای شهر ساعت  9:30شنبه برگزار می شود اما
صبح روز گذشته اطالع دادند که چون فقط  8نفر
از اعضای شورا برای شرکت در جلسه حاضر شدند
جلسه تشکیل نمی شود.

کارها با نگاه تخصصی به مسائل مربوط به استان
انجام می شود ،گفت :نگاه سیاسی به مسائل روز
جامعه از سوی فعاالن عرصه خبر موجب به وجود
آمدن آسیب هایی در این عرصه می شود.
«فرهادیان» افزود :در روزنامه «خراسان جنوبی» با
نگاه کمک به توسعه استان کارها عملی می شود و
در تالش هستیم تا نقاط قوت و ضعف در هر زمینه
ای در کنار هم دیده شوند .

• •ناآگاهی مؤدیان مهمترین مشکل
امور مالیاتی

روز گذشته سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

هم به تحریریه «خراسان جنوبی» آمد و روز خبرنگار
را تبریک گفت.
«پاک گهر» اطالعات کم مؤدیان مالیاتی در انجام
تکالیف قانونی را از مهمترین مشکالت پیش رو
برشمرد و گفت :با فرهنگ سازی و اطالع رسانی
به موقع به مؤدیان بسیاری از چالش ها برطرف
می شود.
وی با بیان این که برای تسهیل امور مؤدیان مالیاتی
بر اساس ضوابط قانونی حمایت می شوند افزود:
تغییرنگاهمردمنسبتبهمقولهمالیاتکمکرسانه
ها را می طلبد و باید با فرهنگ سازی صحیح برای از

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫــﺎ
ﺗﻌﺮ¨ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﺳﻮدوﻮ

ﺳﺎده

ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :در ﻫﺮ دوراﻫ ،
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻤﺮﻧﮓ
ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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ﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

سرپرستادارهکلتبلیغاتاسالمیاستانهمدیگر
مهماندفترسرپرستیروزنامهخراسانجنوبیبود
که روز خبرنگار را تبریک گفت.
حجت االسالم «رضایی» تاکید کرد :جامعه رو به
رشد نیاز به مطالبه گری خبرنگاران دارد و جامعه
بدون مطالبه گری دچار رکود و درجازدن می شود
البته مسئوالن هم باید آستانه تحمل خود را باال
ببرند .وی رسانه ها را حلقه وصل مردم و مسئوالن
دانست که برای پویایی جامعه تالش می کنند و
بدخواه نیستند و باعث خیرخواهی ،مطالبه گری و
درنتیجه جلب اعتماد مردم می شوند.
وی با بیان این که خبرنگاری هنری بزرگ است
که افراد خاصی وارد این عرصه می شوند گفت:
خبرنگار باید انصاف ،تقوا ،عدل و  ...را سرلوحه کار
خود قرار دهد .وی روزنامه خراسان را رسانه ای با
قدمت باال عنوان کرد که تنوع داشته و برای همه
سلیقه ها اثر تولید می کند و محتوایی غنی دارد.
بهدلیلتوجهبههمینقبیلمسائلروزنامهخراسان
دچار کهنگی نشده و نشاط در آن حفظ شده است.
سرپرستدفترروزنامهخراسانجنوبیهمبرتعامل
بیشتر با تبلیغات اسالمی تاکید کرد و گفت :باید
مسائلوچالشهایفرهنگیاستانآسیبشناسی
وبررسی شود و این روزنامه در این زمینه آمادگی
دارد« .فرهادیان» اطالع رسانی نادرست در مورد
کاهش برخی آسیب های فرهنگی را از مشکالت
بخش فرهنگ دانست.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

▪

▪

▪

▪

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

اﻦ ﺧﻂ ﺑﺎﺪ ﺑﺪون ﺷﺎﺧﻪ
و دوراﻫ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

• • جامعه رو به رشد مطالبه گری
می خواهد

▪

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﺑﺮا ﺸ¨ ﺗﺼﻮﺮª» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑــﻴــﺎﺑــﻴــﺪ  ــﻪ از ورود
ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ وارد ﺷــﻮد و از
ﺧﺮوﺟ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون
ﺑﺮود.

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

▪

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

در اﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ  ªﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه،
 از ﺑﺎزﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

▪

▪چــنــد م ــاه اس ــت کــه ط ــرح فــاضــاب در مسیر
معصومیه و امیرآباد بیرجند به داخــل شهر در
دست اجرا قرار دارد و تاکنون چندین بار هم در
این محور تصادف رخ داده است .مسئوالن امر در
اجرای پروژه تسریع کنند.
▪نظافت برخی کوچه های محله جوادیه از جمله
خیابان شهید برگی ،وحدت و کوچه آزادی به
خوبی و مرتب انجام نمی شود و شاید هر هفته
یک بــار خ ــودروی شــهــرداری سطل هــای زباله
را خالی کند که این موضوع باعث ایجاد بوی
نامطبوع در معابر می شود.
▪هشت سال است که شهرداری نهبندان تعدادی
وسیله بــازی را در کنار مصالی این شهر نصب
کرده است و از این وسایل نه تنها استفاده نمی
شود بلکه روز به روز هم از ارزش آن ها کم می
شود .چرا شهرداری با این که هزینه زیادی صرف
کرده است از آن بهره برداری نمی کند؟
▪روز پنج شنبه حادثه تلخ مرگ دو کارگر هنگام
حفاری شبکه فاضالب بیرجند رخ داد .مسئوالن
قضایی استان برای احقاق حق این کارگران و
اعــام مقصر حادثه اقــدام الزم را به طور قاطع
انجام دهند.
▪از شورا و شهرداری به خاطر نامگذاری مجتمع
مسکونی ارتش متشکرم .مسئوالن به فکر ایجاد
فضای خدماتی و مذهبی هم در این مکان باشند.
این جا نه مجتمع تجاری دارد و نه یک مسجد.
▪برخی خیابان های بیرجند بعد از حفاری شرکت
های خدماتی به علت زیرسازی نامناسب دچار
نشست آسفالت مــی شــود و نــاهــمــواری های
متعددی در آن به وجود می آید .به عنوان نمونه
بلوار مقابل توقفگاه مرکزی سازمان اتوبوس رانی
تا ابتدای خیابان دولت ،این مسیر واقعا به روکش
آسفالت نیاز دارد.
▪شهرداری و راهنمایی و رانندگی بیرجند فکری
بــرای معضل ترافیک مقابل روزبـــازار خیابان
غفاری بردارند .عصرها و غروب تردد در این نقطه
به سختی انجام و زمان زیادی از وقت مردم پشت
چراغ قرمز تلف می شود.
▪چهار سال عمر دوره شورای چهارم به سر رسید.
شــهــرداری و شــورای شهر بیرجند گــزارشــی از
فعالیت های عمده و آن چه که باعث تحول در
شهر شده است ارائه دهند تا مردم ببینند که در
این مدت منتخبان آن ها چه کرده اند .البته بهتر
است این گزارش جدا از فعالیت هایی باشد که در
روند طبیعی توسعه شهر انجام می شود.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

▪
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بین رفتن مشکالت و چالش ها پیش رفت.
وی ابراز امیدواری کرد :به جایی برسیم که مردم
مانند پرداخت وجوهات شرعی نسبت به پرداخت
مالیات خود هم بدون مشکل اقدام کنند .
وی با بیان این که باید مالیات جایگزین درآمدهای
نفتی شود ،تاکید کرد :عالوه بر این الزم است
دریافت مالیات به روز شود و کم کم مالیات جای
درآمدهای نفتی را بگیرد تا درآمدهای نفتی برای
زیرساخت ها هزینه شود.
وی با بیان این که شفاف سازی فقط بر عهده ما
نیست افزود :مالیات های دریافت شده برای
استان صرف می شود و باید ادارات مرتبط اقدامات
انجام شده با استفاده از درآمدهای مالیاتی را برای
فرهنگسازیمناسبارائهکنندتاشاهدتغییرنگاه
مردم نسبت به مقوله مالیات باشیم .

• •عملکرد خوب «خراسان جنوبی» در
حوزه امداد

روزنامه «خراسان جنوبی» در بیان مسائل مربوط به
امداد و محرومان خوب عمل کرده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) روز گذشته
در تحریریه روزنامه خراسان جنوبی حاضر شد و
روز خبرنگار را به فعاالن این روزنامه تبریک گفت.
وی خبرنگاران را نقطه اتصال مردم و مسئوالن
دانست و گفت :روزنامه «خراسان جنوبی» تاکنون
همکاری بسیار خوبی با کمیته امداد امام خمینی
(ره) به ویژه در انعکاس مسائل مربوط به محرومیت
داشته است« .سلم آبادی» ادامه داد :خبرنگاری
کار بسیار سختی است اما در بسیاری از جاها کار
خبرنگاران منشاء تحوالت بسیار خوب و مهمی
شده است .این کار خطیر همراه با سختی و استرس
است و حضور خبرنگاران در صحنه های مربوط به
رویدادهای خبری ممکن است برای آن ها همراه با
مشکالت زیادی باشد اما با این وجود به وظیفه خود
در زمینه اطالع رسانی به خوبی عمل می کنند.
سرپرست دفتر روزنامه « خراسان جنوبی» نیز در
این دیدار با اعالم این که در روزنامه خراسان جنوبی

حرف مردم

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٥)-١ﺣﺮﻓ (ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻋﻠﻤ ﺟﺪﺪدرﺟﻬﺎنﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪﻪآﻧﺰﻢﺑﺮوﻣﻠﻴﻦﻣﻮﺟﻮددرآﻧﺎﻧﺎسدرﺎﻫﺶ
ﺗﻮرم،ﺒﻮد ،اﻟﺘﻬﺎبودردﭘﺲاز.......ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ ( ﭼﻴﻨ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻦ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﺎﻧ
دﻧﻴﺎرادارﻧﺪو.....درﺻﺪدرآﻣﺪراﭘﺲاﻧﺪازﻣ ﻨﻨﺪ.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (ادوﻪا ازﺟﻮاﻧﻪوﺷﻮﻓﻪﺧﻮﺷﺒﻮ
٤)-٤ﺣﺮﻓ (ﺗﻴﺮ و ﮔﻠﻮﻟﻪ
٨)-٥ﺣﺮﻓ (ﻣﺼﺮفآﻧﺎﻧﺎسﺳﺒﺐﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ.........
ﻣ ﺷﻮد؛ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﭘﻴﺶازﻣﺼﺮفﺑﺎﺪدرﺑﺎرهآﺛﺎر
اﺣﺘﻤﺎﻟ آنﺑﺮﺑﺪنﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺎﻓ اﻧﺠﺎمداد.
٢)-٦ﺣﺮﻓ (رﺸﻪ
٤)-٧ﺣﺮﻓ ( ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﻨﻨﺪ اﻓﺮاد
ازروﻣﻴﺰ ﺎﺳﻔﺮهﻫﺎ ازﺟﻨﺲﭘﺎرﭼﻪ.......ﺑﺮا
ﺻﺮفﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎدهﻨﻨﺪ.
٤)-٨ﺣﺮﻓ (داﻧﻪﻫﻨﺪواﻧﻪوﺧﺮﺑﺰهوﻃﺎﻟﺒ
٥)-٩ﺣﺮﻓ (داﺳﺘﺎنوﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﮔﺰارشرﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻴﻨ ﻧﺸﺎنﻣ
دﻫﺪ ﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٦٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺎر ﺑ وﻗﻔﻪ در
ﭼﻴﻦ.........،ﺧﻮدﺷﺎنراازدﺳﺖﻣ دﻫﻨﺪ.
٣)-١١ﺣــﺮﻓ ـ ( ﺑﺎ اﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر از ﭼﻴﻨ ﻫﺎ در
ﻣﺸﺎﻏﻞﺧﺴﺘﻪﻨﻨﺪهوﺴﺎﻟﺖﺑﺎرﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ وﮋﮔ ﺑﺎرزﺷﺎن ،ﺷﺎﺖ ﻧﺮدن از

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺷﺮاﻂﺎر .......اﺳﺖ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ازﻋﻨﺎﺻﺮﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪﻃﺒﻴﻌﺖ
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (ªداﻧﻪازاﻧﮕﻮرﺎاﻧﺎر
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (رﺷﺘﻪﻮهﻫﺎ اروﭘﺎ ﻏﺮﺑ
٣)-١٥ﺣﺮﻓ (ازﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺸﻬﺪ
٢)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻃﺒﻖﻗﺎﻧﻮنﺎرﺸﻮرﭼﻴﻦ،ﺳﺎﻋﺖ
ﺎر اﻓﺮادازﻫﺸﺖﺻﺒﺢﺗﺎ........ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮاﺳﺖﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﺶ،ازﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖ.
٤)-١٧ﺣﺮﻓ ( ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺒ ﻧﺪارد ﺸﻮر ﭼﻴﻦ
ﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻦﺟﻤﻌﻴﺖﺟﻬﺎنرادرﺧﻮدﺟﺎدادهاﺳﺖ
و ﭘﺬﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ ﺗﻌﺪاد ﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﻴﺎﺳﺖ،ﺑﺎﻤﺒﻮد.......ﻣﻮاﺟﻪﺑﺎﺷﺪ!
٢)-١٨ﺣﺮﻓ ( آﻧﺎﻧﺎس ﻏﻨ از اﻧﻮاع وﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ
وﮋهوﺘﺎﻣﻴﻦ.......اﺳﺖودرﺑﺴﻴﺎر ازﻣﺤﺼﻮﻻت
آراﺸ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ازآناﺳﺘﻔﺎدهﻣ ﺷﻮد.
٥)-١٩ﺣﺮﻓ (ﻣﻐﺮب
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (رود ﻋﻈﻴﻢدرﺳﻴﺴﺘﺎن
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺷﻬﺮﻗﺒﻠﻪﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ ( ازﺻﻮرﻓﻠ
٦)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺧﻮدراﺑﻪﺸﺘﻦدادن
٥)-٢٤ﺣﺮﻓ (ﭼﻴﻦازﺑﺰرگﺗﺮﻦﺻﺎدرﻨﻨﺪﮔﺎن
.........ووﺳﺎﻞﻣﻨﺰلﺑﻪاﻗﺼ ﻧﻘﺎطدﻧﻴﺎﺳﺖ.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

