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شهرستانها
استاندار در نشست با فعاالن سیاسی اعالم کرد:

حرف مردم

ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.
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تلگرام 09033337010

▪ گوشت منجمد گوسفندی در فروشگاه ها با قیمت متفاوت عرضه می شود ،در
حالی که بر اساس مصوبه کمیته نرخ گذاری تنظیم بازار قیمت ها ثابت اعالم شده
است.
▪سرعت اینترنت تلفن همراه در استان بسیار پایین است ،مسئوالن مخابرات
اقدامی موثر برای ارتقای سرعت اینترنت انجام دهند.
▪شهرداری منطقه به جمع آوری زباله های مجتمع گواتام توجه چندانی ندارد ،این
موضوع سبب شده است ساکنان در این مکان زندگی می کنند به لحاظ بهداشتی
دچار مشکل شوند.
▪مسئوالن شرکت گاز استان در برخی نقاط زاهدان انشعاب گذاری و علمک آن را
نصب کرده اند ،منطقه بهاران و نیلوفر از اردیبهشت ماه انشعاب گذاری شده اما
علمک گذاری نشده است.
▪چندین بار برای آسفالت کوچه خیرخواه میدان  15خرداد زاهدان به شهرداری
منطقه دو مراجعه کردم اما اقدامی از سوی مسئوالن شهرداری انجام نشده است.
▪انتهای خیابان سهروردی منطقه زیبا شهر زاهدان ،کوچه خبرنگار ،هنوز فاضالب
شهری ندارد در صورتی که کوچه های اطراف به فاضالب متصل است.
▪حد فاصل میدان یعقوب لیث تا بیمارستان امیر المومنین(ع) زابل فاقد روشنایی
و تردد در این مسیر سخت است.
▪برخی از کارکنان بیمارستان امیرالمومنین(ع) زابل به درستی به بیماران
رسیدگی نمی کنند و گاهی رفتارشان با همراهان بیماران نیز مناسب نیست.
▪مدتی است که آب شرب منطقه معلم هر چند روز یک بار قطع می شود و زمان
پیگیری ،دلیل آن را ترکیدگی لوله اعالم می کنند.
▪وضعیت سرویس های بهداشتی مرکز تفریحی چاه نیمه مناسب نیست.
▪برای دریافت سند خانه های سازمانی جام جم با مشکل روبه رو هستیم.
▪از اهالی باغ سه شهرداری هستم ،شهرداری خیابانی روبه روی پمپ بنزین خیابان
طباطبایی بازگشایی کرده است ،اما پس از  14سال هنوز جدول کشی و آسفالت
نشده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

وزارت نیرو پروژه انتقال آب
به شرق کشور را اجرا می کند
وزارت نــیــرو اعـــام کــرد کــه در
گروه شهرستان ها
صورت نهایی شدن پروژه انتقال
آب به سیستان و بلوچستان و خراسان های رضــوی و
جنوبی ،خود اجرای آن را بر عهده می گیرد .نایب رئیس
کمیسیون عمران مجلس با اشــاره به نشست ویــژه این
کمیسیون گفت :در نشست اخیر کمیسیون عمران،
موضوع انتقال آب به استان های سیستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی و خراسان رضــوی با حضور تقی زاده
خامسی معاون وزیر نیرو و استانداران مربوطه بررسی
شد .سید «ابوالفضل موسوی بیوکی» به خانه ملت افزود:
در این نشست معاون وزیر نیرو اعالم کرد موضوع انتقال
آب به این استان ها به صورت تفکیک شده طی این هفته
با حضور مسئوالن استان ها و نمایندگان آن در وزارت
نیرو بررسی و نیاز آبی استان ها مشخص می شود و پس از
آن محل تامین آب تعیین خواهد شد .وی ادامه داد :در
نشست اخیر کمیته ویــژه کمیسیون عمران مجلس،
وزارت نیرو پذیرفت که اگر در نهایت ،موضوع انتقال آب
به استان های سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و
خراسان رضوی مصوب شود ،خود برای اجرای این پروژه
اقدام کند .نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای
اسالمی اظهار کرد :البته تا پیش از این نشست قرار بود
بخش خصوصی مسئولیت اجرای پروژه های انتقال آب
به این استان ها را بر عهده گیرد ،اما خوشبختانه در
نشست اخیر وزارت نیرو مسئولیت اجرای آن را برعهده
گرفت .به طور قطع بعد از تعیین تکلیف موضوع انتقال
آب به استان های سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی
و خراسان رضوی ،موضوع انتقال آب به مناطق و استان
های دارای تنش آبی از جمله یزد ،کرمان و اصفهان نیز
در دستور کار کمیسیون عمران قرار می گیرد .وی از
نشست ویژه این کمیسیون با حضور اردکانیان وزیر نیرو
در دو هفته آینده خبر داد و گفت :در این نشست موضع
هــای مرتبط با انتقال آب به استان هــای سیستان و
بلوچستان ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی از جمله
میزان انتقال آب و میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای
پروژه بررسی می شود.

معاون وزیر
نیرو اعالم کرد
موضوع انتقال
آب به این
استان ها به
صورت تفکیک
شده طی این
هفته با حضور
مسئوالن استان
ها و نمایندگان
آن در وزارت
نیرو بررسی و
نیاز آبی استان
ها مشخص می
شود و پس از
آن محل تامین
آب تعیین
خواهد شد

ارتقای بودجه سیستان و
بلوچستان به رتبه دوم استان ها

بودجه استان برای سال آینده به
گروه شهرستان ها
رتبه دوم استانهای کشور ارتقا
یافت .به گــزارش «سیستان و بلوچستان» ،استاندار روز
گذشته در نشست با احــزاب ،تشکل ها و فعاالن سیاسی
گفت :وقتی بیان مــی کنیم «جمهوری اســامــی» ،این
جمهوریت مظهر تاثیرگذاری مردم در آن است و بهترین شیوه
حضور مردم در تصمیم گیری ها از طریق احزاب امکان پذیر
است« .احمد علی موهبتی» افزود :احزاب با پرچم مشخص و
داشتن برنامه و طرح می توانند این کار را انجام دهند ،افراد
ک هستند .وی دربــاره تاخیر در
بی پرچم همواره خطرنا 
برگزاری این نشست بیان کرد :این نشست باید در روز های
اول فعالیتم به عنوان استاندار برگزار می شد اما به دلیل
همزمان شدن با فصل بوجه ریزی کشور برای سال جدید،
محقق نشد .وی با بیان این که هیچ کس حق ندارد برای
احزاب محدودیت ایجاد کند و فعالیت احزاب در چهار چوب
قانون اساسی است ابراز امیدواری کرد :این ارتباط ادامه دار

جمع کثیری از همکاران ،انترن ها و
گروه شهرستان ها
دستیاران تخصصی در پی حادثه
تروریستی محور خاش – زاهــدان به صــورت خودجوش در
بیمارستان و بخش اورژانــس حضور یافتند .رئیس دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان گفت :از نخستین دقایق وقوع این حادثه
 ،تیم های فوریت های پزشکی وارد عمل و ستاد بحران سالمت
نیز در این دانشگاه تشکیل شد .دکتر سید «محمد هاشمی
شهری» افزود :افزون بر پزشکان ،پرستاران و پیراپزشکانی که
بر اساس برنامه در بخش اورژانس ،اتاق عمل ،آزمایشگاه و دیگر
بخش های بیمارستان حضور داشتند ،اقدام ارزشمند جمع
کثیری از همکاران ،انترن ها و دستیاران تخصصی برای حضور
در بیمارستان و بخش اورژانس فضای امید بخش و پرشوری را
ایجاد کــرده بــود .به گــزارش روابــط عمومی دانشگاه علوم

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری نیز
گفت :این نشست به منظور طرح دغدغه های عمومی
در حــوزه حزبی در استان برگزار شــد ،ایــن جلسات به

سرانطوایفدرتشییعشهدایحادثهتروریستی

پزشکی زاهدان ،وی ادامه داد :حضور نیروی انسانی مجرب و
به ویــژه پزشکان متخصص جــراحــی ،بیهوشی ،اورژان ــس،
جراحی مغز و اعصاب ،ارتوپدی ،جراحی عروق و دیگر پزشکان
در کنار رعایت اصول علمی تریاژ و توجه به نظم و انضباط سبب
شد تا حدود زیادی از عوارض داخل بیمارستانی این حادثه
کاسته شود .به گفته وی ،خوشبختانه نحوه ارائه خدمات به
شکلی بود که هفت نفر از مجروحان با حال عمومی مطلوب و
وضعیت جسمی پایدار و  STABLEبه شهر محل زندگی شان
اعزام شدند تا ادامه روند درمانی این عزیزان در کنار خانواده
های شان طی شود .بر اساس این گزارش ،یکی از پنج مجروح
بستری در بخش مراقبت های ویژه ( )ICUبیمارستان خاتم
االنبیا(ص) زاهدان جمعه شب به مرحله هوشیاری رسید و
بدون استفاده از دستگاه ونتیالتور تنفس می کند.

نمایندگانی از ســران و طوایف مختلف استان روز گذشته در مراسم
ریگی
تشییع پیکر مطهر  27شهید مدافع وطن در اصفهان شرکت کردند.
مسئول روابــط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور به
خبرنگار ما گفت :مراسم تشییع پیکر مطهر  27مدافع وطن که در حادثه تروریستی
چهارشنبه گذشته در محور جاده خاش به زاهدان به درجه رفیع شهادت نایل آمدند،
روز گذشته با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران و دیگر اشخاص کشوری در اصفهان
تشییع شد .سرهنگ پاسدار «حسن زاده» افــزود :نمایندگانی از سران و طوایف
مختلف استان در این مراسم شرکت کردند تا ارادت خود را به خون شهدا نشان
دهند .وی اضافه کرد :در این مراسم پیام رهبر معظم انقالب به خانواده های شهدا
قرائت شد و مردم اصفهان با شهدای خود وداع با شکوهی انجام دادند .وی درباره
زمان و مکان برگزاری مراسم شهدای حادثه تروریستی جاده خاش به زاهدان در
استان ادامه داد :منتظر هستیم برنامه های اصفهان برگزار شود ،بعد از آن مراسم
ویژه ای برای شهدای این حادثه در زاهدان برگزار خواهد شد که زمان و مکان آن بعد
از قطعی شدن اعالم می شود .وی درباره آخرین اقدامات برای دستگیری عوامل این
حادثه هم گفت :هنوز خبری از شناسایی و دستگیری عوامل آن به ما نرسیده است و
تالش ها برای شناسایی و دستگیری مزدوران ادامه دارد.

استاندار 30 :درصد پست های مدیریتی به بانوان واگذار شود
شــورای عالی اداری کشور استانداری ها را به
ریگی
اختصاص  30درصــد پست های مدیریتی به
بانوان مکلف کرده است ،این امر با برگزاری جلسات متعدد و
آمــوزش های ویــژه محقق می شــود .به گــزارش «سیستان
وبلوچستان» ،استاندار روز گذشته در نشست هم اندیشی
بانوان مدیر ،مشاوران دستگاه های اجرایی ،نمایندگان
سازمان های مردم نهاد و فعاالن سیاسی ،اجتماعی استان با
تسلیت شهادت جمعی از نیروهای سپاه گفت :دشمن به
دلیل نرسیدن به اهداف خود و انتظار نداشتن از حضور پر
رنــگ مــردم در راهپیمایی  22بهمن ،با وجــود مشکالت
اقتصادی ،دست به جنایت ددمنشانه حادثه محور خاش به
زاهدان زد ،انجام چنین حرکاتی مردم را استوارتر از گذشته
خواهد کرد« .احمد علی موهبتی» تصریح کرد :به برکت
انقالب اسالمی نقش زنان در عرصه های مختلف بیشتر
نمایان شده اســت ،می تــوان به نقش آفرینی اولین بانوی
فرماندار استان در منطقه و طی کردن پله های ترقی اشاره
کرد ،تا جایی که به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران
انتخاب شد ،هفته آینده طی برنامه ای از این بانوی پر تالش
در تهران تقدیر می شود .استاندار ادامه داد :با برنامه ریزی
دقیق و حضور بــانــوان فعال استان در قالب کارگروهی
مشکالت آن ها دنبال و برای رفع آن تالش شود ،پارلمان
مشورتی بانوان در استان تشکیل و یک نماینده از میان آن ها

برای حضور در کارگروه های تخصصی استان انتخاب شود تا
خواسته ها و مطالباتشان در این کار گروه ها مطرح و تا رسیدن
به نقطه مطلوب پیگیری و دنبال شود .سرپرست معاونت
سیاسی و اجتماعی استانداری هم گفت :برگزاری چنین هم
اندیشی هایی باید با خروجی های خوبی همراه باشد و
مشکالت مطرح شده از سوی بانوان دسته بندی و برای رفع
به حــوزه های مربوطه ارســال شــود .دکتر«کوثری» افــزود:
مدیران ستادی استان مکانیزمی تعریف کنند که حداقل 10
درصد مطالبات مطرح شده در این جلسه تحقق پیدا کند.
حوزه اجتماعی استانداری تمام قد و با جدیت پیگیر رفع
مشکالت و مطالبات جامعه بانوان استان خواهد بود .وی
ادامه داد :با وجود رشد چشمگیر شاخصه های حضور بانوان
در عرصه های مختلف ،اما نمی توان ایده آل به این موضوع
نگاه کرد و باید واقع نگر بود .مدیر کل امور بانوان استانداری
هم گفت :زنان سیستان وبلوچستان ،مهمترین رکن توسعه
اجتماعی هستند ،هر زمان فرصتی به آن ها داده شد ،بهترین
شرایط را ایجاد و خلق کرده اند .دکتر«فاضلی» افزود :حضور
بانوان در عرصه های مختلف از جمله شوراهای اسالمی
روستا و شهر ،بخشداری ها ،دهیاری ها و فرمانداری در سال
های اخیر رو به افزونی است ،به طوری که  20درصد مدیریت
های میانی به زنان این خطه رسید و از این نظر رتبه نخست در
کشور را از آن خود کرده اند.

امروز؛تشییعپیکردومینشهیدحادثهنیکشهر
پیکر مطهر دومین شهید حادثه نیکشهر امروز در زاهدان
گروه شهرستان ها
تشییع می شود .معاون مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
به خبرنگار ما گفت :شهید خدارحم حیدری که  13بهمن ماه در حادثه تروریستی در
نیکشهر مجروح شد و در بیمارستان زاهدان تحت مراقبت ویژه بود روز گذشته به
دلیل شدت جراحات به شهادت رسید« .ثموری» افزود :پیکر پاک این شهید امروز از
مسجد جامع تشییع و در گلزار شهدای زاهدان خاکسپاری می شود .به گفته وی،
وضعیت چهار مجروح دیگر این حادثه بهتر است .الزم به ذکر است :عوامل گروهک
تروریستی  13بهمن ماه در اقدامی کور به ناحیه مقاومت بسیج نیکشهر حمله
کردند ،در این حادثه یک نفر از کارکنان سپاه به درجه رفیع شهادت نایل آمد وپنج
نفر زخمی شدند.

مدیر کل
امور بانوان
استانداری20 :
درصد مدیریت
های میانی به
زنان این خطه
رسید و از این
نظر رتبه نخست
در کشور را از
آن خود کرده
اند

هوای زاهدان ناسالم شد
روز گذشته شاخص کیفیت هوای زاهدان برای همه گروه
گروه شهرستان ها
هــای سنی در شــرایــط ناسالم قــرار گــرفــت .رئیس اداره
هواشناسی زاهــدان به خبرنگار ما گفت :وزش باد شدید سبب شد دید افقی در
محدوده فرودگاه زاهــدان به صورت لحظه ای به هزار و  500متر کاهش یافت.
«محسن بستانی» افزود :تا بعد از ظهر روز گذشته بیشینه سرعت باد ثبت شده در
ایستگاه هواشناسی زاهدان به  20متر بر ثانیه معادل  72کیلومتر بر ساعت رسید و
وزش باد و گرد و خاک کیفیت هوای زاهدان را از حالت عادی خارج کرد .وی با بیان
این که وزش باد شدید در نصرت آباد هم سبب کاهش دید افقی شد ادامه داد :بر
اساس خروجی نقشه های پیش یابی هواشناسی ،انتظار می رود وزش باد شدید در
زاهدان و برخی نواحی مرکزی استان تا چهارشنبه با شدت و ضعف ادامه داشته
باشد .به گفته وی ،در این مدت وضعیت محورهای مواصالتی منتهی به زاهدان و
برخی شهرهای مرکزی استان به ویژه زاهدان  -بم و ایرانشهر  -بم غبارآلود و همراه
با وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود.

رونماییازتمبر«سیستانوبلوچستان؛مقصدجدیدگردشگریایران»

تمبر سیستان و بلوچستان مقصد
گروه شهرستان ها
ج ــدی ــد گ ــردش ــگ ــری ایـــــران در
نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران رونمایی شد.
معاون گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری به خبرنگار ما گفت :حضور سیستان و
بلوچستان در دوازدهــمــیــن نمایشگاه بین المللی

صورت تخصصی تر ادامه پیدا می کند و موضوع ها فنی
تر پیش خواهد رفت« .کوثری» افزود :به دلیل اقتضائاتی
که در استان وجود دارد باید قسمتی از اقدامات سیاسی
را برجسته و در قالب تشکیالت حزبی و سیاسی فعالیت
کنیم تا از زیرسایه موضوع های قومی و مذهبی خارج
شود .وی ادامــه داد :تاکید بر این است که جریان های
سیاسی در قالب تشکیالت و حزب به صورت قانونمند به
فعالیت خود ادامــه دهد .خالیی که در این زمینه وجود
دارد نشئت گرفته از تعلل احزاب ملی در تاسیس شعب
استانی یا دفاتر شهرستانی اســت .وی تصریح کــرد :در
اولین فرصت دبیران احزاب برای تشکیل پرونده ها اقدام
کنند تا شعب و دفاتر استانی به زودی تشکیل شود و در پی
آن شاهد تشکیل خانه احزاب به عنوان یک نهاد تسهیل گر
برای فعالیت های سیاسی و تشکیالتی ،باشیم.

تعلل احزاب ملی در تاسیس شعب استانی

در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران انجام شد

پیشخوان

گردشگری تهران نسبت به سال گذشته تفاوت هایی دارد
که از جمله آن می توان به حضور فعال بخش خصوصی
شامل اقامتگاه های بوم گردی ،دفاتر خدمات مسافرتی،
هتل ها و  ...اشاره کرد مجتبی میرحسینی افزود :طراحی
غرفه این استان نیز برگرفته از موزه منطقه ای جنوب شرق
است و استان را بسیار هدفمند به تصویر می کشد.

جدول شماره 1313

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ژ

یورو

47.0427

یک گرم طالی  18عیار

385،500

ب

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ز ی

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.140

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

41.781

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروزیک شنبه 97/11/28
نواحی شمالی

کار آن انجام می شود .وی بیان کرد :در شرایطی که وضعیت
اقتصادی خوب نیست و در پی این سفر عملیات راهآهــن
چابهار و زابل شروع شده است ،گاز ایرانشهر به چابهار تعطیل
شــده بــود مجدد شــروع به کــار کــرد ،کارخانه بافت بلوچ،
الستیک زابل و بیمارستانها دوباره به جریان افتاد و بودجه
استان برای سال آینده به رتبه دوم استانهای کشور ارتقا
یافت .وی اضافه کرد :جلسات متعددی درباره پیگیری حقابه
با وزیران خارجه کشور و معاون اول رئیسجمهور داشته ایم تا
سهمیه ایران را از هیرمند بگیریم.

هوشیاری یکی از مجروحان حادثه تروریستی

حل جدول شماره 1312

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

باشد و بستر فعالیت همه احزاب موجود و قانونی کشور چه
مخالف دولت و چه موافق ،در شرایطی برابر فراهم شود ،نمی
توانیم برای احزاب فکر کنیم یا کاری انجام دهیم بلکه باید
تسهیل گری برای اجرای برنامه هایی که دارند انجام شود و
شرایط رقابتی فراهم کنیم تا بتوانند حرفشان را بزنند و مردم
از این احزاب حمایت کنند .به گفته وی ،فعاالن سیاسی نباید
در امنیت دخالت کنند ،فرمان تاریخی حضرت امام (ره) برای
خروج فعاالن سیاسی از سپاه و نهادهای متولی امنیت برای
همین بود .موهبتی در پاسخ به این که چرا مراسم تشییع
شهدای حادثه محور خاش – زاهدان در استان برگزار نشد؟
گفت :در مسیر دلگان بودم و درخواست تشییع پیکر شهدا در
استان را دادم ،اما گروهی تصمیم گرفتند که این امر محقق
نــشــود .وی بــا اش ــاره بــه فــرودگــاه چابهار اظــهــار کــرد :در
فرمانداری چابهار مجوز فرودگاه را در شرایطی گرفتم که سه
دولت نتوانسته بودند مجوز بگیرند ،اما اقدام شد ،بنابراین
پیگیری کردیم و پیرو مصوبه سفر دکتر جهانگیری توافق شد و

نــواحــی مــرکــزی و جــنــوب شرقی نواحی جنوبی

زابل ،زهک ،هیرمند،
هامون ،نیمروز

زاهدان ،نصرت آباد ،خاش،
میرجاوه ،سراوان ،سیب و
سوران،مهرستان

ایرانشهر ،دلگان ،بزمان ،سرباز،
راسک ،نیکشهر ،قصرقند ،فنوج،
سواحل چابهار ،کنارک ،زرآباد

افزایش ابر و وزش
باد گاهی گرد و خاک با
احتمال رگبار پراکنده
کم

افزایش ابر،وزش باد و
گرد و خاک با احتمال رگبار و
رعد و برق

افزایش ابر،غبار محلی،برخی نقاط
گرد و خاک و وزش باد،مه رقیق با
احتمال رگبار و رعد و برق
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-1عدل – میان – مسکوک نقره  -اکنون  -2گریز -تحفه  -رودی در اروپا
– ناشنوا  -3دسته و گروه – گالیه  -4ازجزایرخلیج فارس -شهد  -بزرگتر -5
فیلسوف آلمانی – رنجور – ته نشین ُ -6شش – پسوند حفاظت -جواب آن هوی
است  -7قمر – بخشی از پا – لطیف  -سیلی  -8گیرنده امواج – قلمرو  -9پدر-
اسباب منزل -دیدنی ارتش – اندازه  -10خویشاوندی – همچنین  -مزد  -11سخن
بیهوده – فقیر – برقرار  -12سرشت – گنگ  -تمدن باستانی  -13رسوم  -خجالتی
 -14حرف انتخاب – هوس زن باردار – روش  -جهت  -15قرض -تقویت امواج  -پیشه
 -اندیشه
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-1الم -بخشش  -فوری – جدید خارجی  -2مادر -شبح  -سفره -
یازده  -3دلیل آشکار -معطر  -4مقوای نازک – اهلی – دین رایج در
هندوستان  -5معدنی – ابله  -الستیک  -6یاری – قوت الیموت -عضو
پرواز  -7چهره – خالص – نی میان تهی – راه میان بر  -8چرخ چاه – زمین مسابقه
 -9گوهر  -شوکت -پدر رستم  -تردید  -10درخت جنگلی – مردم  -پادشاه -11
سنگ طلق -شاد– حیوانی با پوستی گران بها  -12مستخدم -سالح کاشتنی  -عهد
 -13ورم عفونی لثه  -نویسنده طاعون  -14دربست کارخانه – سیاق – پرنیان  -سخن
ناگفتنی  -15رعشه – خانه شعری – درخت اعدام – فایده
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