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چهار شنبه  شماره 52
 سال دوم جنوب

به گزارش هفته نامه طلوع جنوب به نقل از روابط عمومی 
شهرداری کازرون جلسه کمیته فنی عمرانی شهرداری 
کازرون با حضور رضا آذین فر رئیس شورای اسالمی 
عمرانی،  و  فنی  معاون  نوذری  رضا  کازرون،  شهر 
و  کازرون  شهرداری  عمران  واحد  مسئول  یزدانی 
علیخانی، جعفریان، رأفت، آزادیان، پناهی، علیجانی، 
در  کازرون  شهر  نظام مهندسی  از  منظمیان  و  مؤذنی 

سالن جلسات شهرداری کازرون برگزار شد.
در ابتدای جلسه نوذری به تشریح عملکرد واحد فنی، 
همچنین  و  آن  ترافیکی  مشکالت  میادین،  وضعیت 
لزوم اصالح هندسی این میادین و رفع موانع موجود 

در اجرای طرح ها پرداخت.
با  شهرداری  عمران  واحد  مسئول  یزدانی  ادامه  در 
اصالح  و  طرح ها  نقشه  پروژکتور  ویدیو  از  استفاده 
آزادی،  بهار  میدان  فروردین،  میدان  ازجمله  میادین 
میدان  و  فجر  شهرک  پارک  طرح  بعثت،  میدان 
انقالب را جهت بررسی بیشتر و اصالح آنها به نمایش 

گذاشت.
در ادامه رئیس شورای اسالمی شهر کازرون و اعضای 
به منظور  را  خود  پیشنهادات  و  نظرات  نظام مهندسی 
ارائه  موردنظر  طرح های  باکیفیت تر  و  بهتر  اجرای 

دادند.
و  شهرداری  فنی  کمیته  اعضای  جلسه  این  پایان  در 
نظام مهندسی به طور میدانی و از نزدیک از میدان ها و 
گردید  مقرر  و  نموده  بازدید  شده  بررسی  مکان های 
ارائه  به  نسبت  طرح ها  و  میدانی  بررسی  از  پس 

تصمیم گیری بهتر اقدام گردد.

۴ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان کازرون از 
چنگال قاتل خاموش رهایی یافتند.

شهرستان    ۱۱۵ اورژانس  مسئول  جمشیدی  بهمن 
فارس   ۱۱۵ پزشکی  فوریت های  گفت:  کازرون 
تماسی از منطقه دشت برم کازرون مبنی بر مسمومیت 

۴ نفر براثر مونوکسید کربن دریافت کردند.
شهرستان  اورژانس  پایگاه  نیروهای  افزود:  وی 
کازرون بالفاصله به محل اعزام و با اقدام به موقع جان 
حتمی  مرگ  از  را  بودند  شده  مسموم  که  نفری   ۴

نجات دادند.
جمشیدی بیان کرد: همزمان با سرمای شدید در این 
از  درست  مورداستفاده  در  ایمنی  نکات  رعایت  ایام 
قرار  موردتوجه  باید  شده  نصب  بخاری های  و  گاز 

گیرد.
تأکید  با  کازرون  شهرستان   ۱۱۵ اورژانس  مسئول 
گازسوز،  وسایل  نصب  در  ایمنی  اصول  رعایت  بر 
یادآور شد: شهروندان ضمن استفاده مناسب از وسایل 
گرمازا، هشدارهای ایمنی درباره سالم بودن و استفاده 
گاز  خروجی  مسیر  و  گرمایشی  وسایل  از  صحیح 

مونوکسید کربن از دودکش را جدی بگیرند.

با برنامه ریزی واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت 
از  پیشگیری  آموزشی  کارگاه  پیرویان  شهید 
سرطان های شغلی ویژه کشاورزان شهرستان کازرون، 

در اداره جهاد کشاورزی برگزار شد.
روابط  از  نقل  به  جنوب  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
درمان شهرستان کازرون،  و  بهداشت  عمومی شبکه 
بیماری های  با  مبارزه  واحد  مسئول  کارشناس 
غیرواگیر مرکز بهداشت شهید پیرویان بابیان اینکه 
هستند،  کنترل  و  قابل پیشگیری  شغلی  سرطان های 
عوامل خطر این نوع بیماری ها را برشمرد و گفت: در 
ناشی از کار، سرطان ریه و پوست  بین سرطان های 
شایع بوده و بهتر است کشاورزان به منظور پیشگیری 
از ابتال به سرطان پوست، بین ساعات 10 صبح لغایت 
سه بعدازظهر در معرض نور خورشید قرار نگیرند و 
بلند، عینک  لبه دار پهن و  ضد آفتاب مناسب، کاله 

آفتابی استاندارد و لباس آستین بلند استفاده نمایند.
عدم  چون  نکاتی  رعایت  با  افزود:  بیاتی  طاهره 
مصرف دخانیات، رژیم غذایی مناسب، داشتن فعالیت 
مجاورت  از  اجتناب  و  چاقی  از  پرهیز  فیزیکی، 
طوالنی مدت در معرض نور خورشید، می توان از ابتال 

به سرطان پیشگیری کرد.

شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  سرپرست 
کازرون ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته کتاب و 
کتابخوانی از برگزاری بیش از 100 برنامه فرهنگی 

ترویج کتابخوانی در سطح شهرستان خبر داد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی شهرستان کازرون، ندا زنگنه کازرونی نژاد 
آبان ماه،   24 روز  در  متقاضیان  رایگان  ثبت نام  از 
برگزاری مسابقات کتابخوانی، نقاشی، نشست های 
کتابخانه های  از  دانش آموزان  بازدید  کتابخوان، 
در  مهربان  یار  با  ساعتی  برنامه  اجرای  عمومی، 
مدارس، برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب، حضور 
برگزاری  کتابخانه ها،  از  شهر  مسئولین  بازدید  و 
برنامه های با هم خوانی، قصه گویی و اجرای نمایش 

مسابقه  برگزاری  کتاب،  محوریت  با  عروسکی 
اجرای  کتابخانه ها،  فعال  اعضای  ویژه  فوتسال 
تقدیر  جوان،  کاوشگران  برنامه  اریگامی،  مسابقه 
از کتابداران و اعضای فعال کتابخانه ها و  معرفی 

کتاب در مساجد را ازجمله برنامه های اجرایی 10 
این  در  شهرستان  سطح  در  فعال  عمومی  کتابخانه 

هفته اعالم کرد.
بودن  ثمر  مثمر  به  اشاره  با  ادامه  در  وی همچنین 
اعالم  با  دوران کودکی  از  مطالعه  به  عادت  ایجاد 
بخش  دارای  عمومی  کتابخانه های  آمادگی 
اداره  خصوصًا  دستگاه ها  همه  مجزا،  کودک 
آموزش وپرورش و مهدکودک ها را به همکاری و 
مشارکت فعال در برنامه های کتابخوانی که منجر به 
انس بیشتر کودکان با کتاب و فرهنگ کتابخوانی 

می شود دعوت نمود.
گفتنی است: که روز 24 آبان ماه در کشور به عنوان 

روز کتاب و کتابخوانی نام گذاری شده است.

هیئت بازبینی بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان 
نخست  مرحله  در  اثر   ۵۳ بازبینی  از  پس  فارس 
در  اثر جهت حضور   ۲۳ انتخاب  و  فیلم  از طریق 
مرحله دوم بازبینی حضوری، درنهایت 9 اثر ازجمله 
سامان  کارگردانی  به  »صوراسرافیل«  نمایش 
مرحله  در  حضور  برای  را  کازرون  از  مختارزاده 

نهایی معرفی کردند.
شامل  نمایشی  اثر  پنج  کازرون نما،  گزارش  به 
دوکوهه  نمایشی  گروه  از  کاری  صوراسرافیل 
کارگردانی  و  پاکراه  سیاوش  نویسندگی  به  فیلم 
پیرامون  فیروزه  دیدگاه  نمایش  مختارزاده،  سامان 
نویسندگی  به  اشکبوس  و  رستم  جنگ  تأثیرات 
نمایش  همچنین  اسدپور،  علیرضا  کارگردانی  و 
جریره به کارگردانی حسام شیخ الحکمایی، نمایش 
و  اسدافروز  زهرا  کارگردانی  به  تشنه  مشک های 
نیز نمایشی با عنوان بتانفروشودایت به نویسندگی 
در  اثر   53 میان  در  پورزال  احسان  کارگردانی  و 

داوری  مورد  فیلم  ارسال  طریق  از  نخست  مرحله 
قرار گرفتند.

سه  مذکور،  اثر   53 میان  از  گزارش،  بنابراین 
جریره،  شامل  کازرون  شهرستان  از  نماینده 
اثر   20 همراه  به  صوراسرافیل  و  بتانفروشودایت 
دیگر از سایر شهرستان های استان فارس به مرحله 

دوم یعنی بازبینی حضوری راه یافتند که درنهایت 
دو نمایش جریره و بتانفروشودایت شانس حضور 
در جشنواره را از دست دادند و صوراسرافیل تنها 
همراه  به  کازرون  شهرستان  نمایش  انجمن  سفیر 
روز عزیز مرده به کارگردانی امیرعلی محمودی از 
شیراز، یک هفته راه رفتن در بهشت به کارگردانی 
به  از شیراز، خون سیاه  سید محمدهادی هاشم زاده 
از  گذشتن  شیراز،  از  پور  علی  صادق  کارگردانی 
ابوالفضل  به کارگردانی  نمی گذرد   گذشته ای که 
فرهادی از شیراز، دوران استراحت به کارگردانی 
مهرداد حیدری از شیراز، تم مارپله به کارگردانی 
داستان  مرودشت،  شهرستان  از  مقدم  امامی  هادی 
از  صفایی  جواد  کارگردانی  به  شیناگاوا  عجیب 
کارگردانی  به  کاوس  کابوس  و  المرد  شهرستان 
کارزین،  قیرو  شهرستان  از  قیری  حسینی  مجتبی 
9 اثری بودند که موفق به راهیابی به این جشنواره 

شد.

این  در  کرد:  اعالم  کازرون  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
بر  افزون  بقاع  این  بقعه متبرکه وجود دارد که درآمد ساالنه  شهرستان 220 

یک میلیارد تومان است.
شهرستان  واقفین  از  تجلیل  آیین  در  فاضل پور  محمدامین  ایرنا،  گزارش  به 

کازرون گفت: این درآمدها صرف کارهای عمرانی خود بقاع می شود. 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کازرون ادامه داد: 2 میلیارد ریال 
درآمد از مکان های وقف شده دیگر در اجرای نیات واقفین امسال هزینه شده 

است.
در این مراسم که در سالن زنده یاد نصراهلل مردانی کازرون برگزار شد، وی 
گفت: در 8 ماه امسال تاکنون سه واقف نسبت به وقف سه منزل و مغازه اقدام 

کرده اند.
فاضل پور افزود: ارزش ریالی این سه وقف افزون بر 2 میلیارد تومان است 
که نیت واقفان براین است که درآمد حاصل از این سه وقف صرف امور و 

برنامه های قرآنی شود.
وی بیان کرد: در همین مدت 690 سند اجاره تنظیم و 100 سند مالکیت اخذ 
شده است. در این مراسم از سه نفر واقف و چند تن از خادمان بقاع متبرکه 

شهرستان کازرون با اهدای لوح قدردانی شد.

رزمایش پدافند غیرعامل با حضور امدادگران و کارکنان دستگاه های اجرایی 
مرتبط در هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای کازرون برگزار شد.

مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جنوب  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
آموزش وپرورش کازرون، این رزمایش با صدای زنگ مدرسه، به عنوان زلزله 
فرضی، آغاز شد و دانش آموزان خود را به مناطق امن شامل محوطه باز حیاط 
مدرسه، کنار ستون های، دیوار و پله ها، زیر صندلی ها، چارچوب درها و سایر 

مناطق امن رساندند.
در ادامه این رزمایش نیروهای امدادی سپاه پاسداران و جمعیت هالل احمر نیز 
خود را به محل حادثه رساندند و مجروح های فرضی را پس از کمک های اولیه 
موردنیاز در محل حادثه و فوریت های پزشکی مانند آتل بندی و بستن زخم، به 

آمبوالنس ها انتقال دادند.
سپس خودروهای آتش نشانی نیز برای مهار آتش سوزی ایجاد شده وارد عمل 

شد.
امیرحسین مرادی، معاون سیاسی فرمانداری شهرستان کازرون، در این مراسم 
ایران،  به حادثه خیز بودن کشور  با توجه  اظهار داشت:  و جمع دانش آموزان 
برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با حوادث و بحران ها در همه ایام و فصول 

باید وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش های امدادی در مدارس گفت: نسل جوان قدرت 
فکری و بدنی بیش تری دارند و در حادثه زلزله سال گذشته در غرب کشور هم 
نیروهای جوان در قالب گروه های مختلف امدادگر، بسیجی و... حضور داشتند.
ارتقای سطح آمادگی در  معاون سیاسی فرمانداری شهرستان کازرون گفت: 
زمان  در  می شود  باعث  رزمایش ها  این گونه  اجرای  و  مختلف  مقابل حوادث 

وقوع حادثه واقعی کمترین تلفات را داشته باشیم.
عبدالرضا یزدانی، سرپرست آموزش وپرورش کازرون، نیز در حاشیه برگزاری 
این رزمایش اظهار داشت: بخش عمده ای از آمادگی در قبال تهدیدها، ماحصل 
این  اجرای  و  امر  این  مربوطه  مسئوالن  و  معلمان  با  دانش آموزان  همفکری 
مانورها است؛ با تسلط بر این اطالعات می توان عنصری مقاوم در برابر بحران ها 

و تهدیدها بود.
آموزش وپرورش،  فرمانداری،  توسط  غیرعامل  پدافند  رزمایش  است  گفتنی 
اجرا  کازرون  هالل احمر  و  آتش نشانی  شهرستان،  سپاه  دانش آموزی،  بسیج 

گردید.

در  پیاده  عابر  با  کامیون  برخورد 
قائمیه- کازرون یک کشته  جاده 

بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
پلیس راه  رئیس  فارس،  مرکز 
این  در  گفت:  استان  شمالی 

برخورد  براثر  رانندگی  تصادف 
دم  در  پیاده  عابر  کامیون،  شدید 
عبدالهاشم  سرهنگ  باخت.  جان 
علت  کارشناس  افزود:  دهقانی 
حادثه را بی توجهی  راننده کامیون 

به جلو اعالم کرده است.

توابع  از  باالده  و  جره  بخشدار 
مطالب  شهرستان کازرون گفت: 
خط  انفجار  زمینه  در  شده  مطرح 
لوله گاز در حوالی روستای آب 
کناره که به کشته شدن یک نفر 

منجر شد، صحت ندارد.
با  گفت وگو  در  عربلو  حمداله 
ایرنا افزود: این حادثه عصر شنبه 
هنگام انجام تعمیرات بر روی خط 
لوله انتقال گاز و رفع نشت یکی 
روی  خط  این  شیرفلکه های   از 

داد. 
فشار  اثر  در  داشت:  اظهار  وی 

نقطه  از  خروجی  گاز  ناگهانی 
نیروهای  از  تعمیر، یکی  در حال 
در  که  گاز  انتقال  خط  تعمیرات 
حوضچه قرار داشت فوت کرد و 
نیز  شرکت  این  دیگر  نیروی   2
مصدومیت  به  که  شدند  پرتاب 

آنها منجر شد. 
شهرستان  باالده  و  جره  بخشدار 
کازرون همچنین گفت: پس ازاین 
محل،  ایمن سازی  و  حادثه 
بار  و  از سر گرفته شد  تعمیرات 
به طور  انتقال  خط  در  گاز  دیگر 

عادی جریان یافت.

جلسه کمیته فنی عمرانی 
شهرداری کازرون با نظام مهندسی 

درخصوص بررسی و اجرای 
طرح اصالح میادین و مشکالت 

ترافیک شهری

مسمومیت ۴ کازرونی براثر گاز 
مونوکسید کربن

کارگاه آموزشی پیشگیری از 
سرطان های شغلی ویژه کشاورزان

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی:

100 برنامه فرهنگی ترویج کتابخوانی در شهرستان کازرون برگزار می شود

از میان پنج اثر نمایشی کازرونی:

نمایش صوراسرافیل از کازرون راهی جشنواره تئاتر استانی فجر شد

درآمد ساالنه بقاع متبرکه کازرون بیش از یک میلیارد تومان است

رزمایش پدافند غیرعامل در مدارس کازرون برگزار شد

 نجات یک شهروند در پی سقوط در چاه 
15 متری توسط آتش نشانان

اجرای طرح ابتکاری تفکیک زباله از مبدأ

مانور ساعت صفر و جلسه کمیته مدیریت 
بحران شهرداری کازرون

اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در بخش چنارشاهیجان

 15 چاه  یک  به  که  فردی 
توسط  بود،  کرده  سقوط  متری 

آتش نشانان نجات یافت.
به گزارش هفته نامه طلوع جنوب 
به نقل از روابط عمومی شهرداری 
کازرون، در پی دریافت گزارش 
در  چاه  به  شهروند  یک  سقوط 
روستای بازرنگان از طریق سامانه 
125، تیم عملیاتی به محل حادثه 

اعزام شد.
فرد مصدوم به کمک تیم عملیاتی 
چاه  از  آتش نشانی  چاه نوردی 

درمانی  اقدامات  جهت  و  خارج 
و انتقال به بیمارستان به نیروهای 

اورژانس تحویل داده شد.
تیم های  است  ذکر  به  الزم 
و  فرود  و  صعود  تخصصی 
و  آتش نشانی  سازمان  چاه نوردی 
خدمات ایمنی شهرداری کازرون 
ده ها  نیز  گذشته  سال های  در 
کردن  خارج  و  نجات  عملیات 
انجام  موفقیت  با  را  چاه  از  جسد 

داده بودند.

طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
روابط  از  نقل  به  جنوب 
کازرون  شهرداری  عمومی 
اطالع رسانی های  به  توجه  با 
درخصوص  کازرون  شهرداری 
ادارات  و  شهروندان  همکاری 
از  زباله  تفکیک  بر  مبنی 
آموزشگاه  دانش آموزان  مبدأ، 
معلم  احمدی  عبدالرسول 
قابل تقدیر  و  جالب  درحرکتی 
اقدام به تفکیک زباله از مبدأ در 
که  نمودند  مجزا  زباله  سطل های 

در این سطل ها، زباله های خشک، 
نان های  و  کاغذ  تر،  زباله های 

اضافی تفکیک می شوند.
این  مدیر  ابراهیمی  اسماعیل 
آموزشگاه در این خصوص گفت: 
با توجه به اینکه بخشی از زباله های 
تشکیل  مدارس  زباله  را  شهر 
تصمیم  منظور  همین  به  می دهند 
و  فرهنگ سازی  جهت  گرفتیم 
آموزش به دانش آموزان این کار 
با استقبال  البته  انجام دهیم که  را 

آنها نیز مواجه شد.

به گزارش هفته نامه طلوع جنوب 
به نقل از روابط عمومی شهرداری 
و  صفر  مانور  جلسه  کازرون 
شهرداری  بحران  مدیریت  کمیته 
کازرون با حضور تمامی اعضای 
متشکل  شهرداری  بحران  کمیته 
شهری،  خدمات  معاونت  از 
رئیس  شهری،  خدمات  مسئول 
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
حمل ونقل  سازمان  رئیس  ایمنی، 
واحد  مسئول  شهری،  ترافیک  و 
موتوری،  واحد  مسئول  عمران، 
مسئول فضای سبز و شرکت های 
به منظور  شهرداری  به  وابسته 
مدیریت  کمیته  اعضای  آمادگی 
سالن  در  شهرداری  بحران 
کازرون  شهرداری  کنفرانس 

برگزار شد.
در این جلسه با توجه به هشدارهای 
سازمان هواشناسی نسبت به جاری 
معابر  آب گرفتگی  و  سیل  شدن 
شهری مانور ساعت صفر به منظور 
مدیریت  کمیته  اعضای  آمادگی 
بحران با هدف از قبل تعیین شده 

عمل  سرعت  میزان  رویکرد  با 
محل  در  بحران  مواقع  در  اعضا 

شهرداری انجام شد.
شد  مقرر  جلسه  این  در  همچنین 
اخیر  بارندگی های  به  توجه  با 
سازمان ها  و  واحدها  از  هرکدام 
وظایف  به  توجه  با  شهرداری 
معابر  پاکسازی  به  نسبت  محوله 
کانال های  الیروبی  شهر،  سطح 
شهر،  سطح  جداول  و  فصلی 
در  آبگیر  مسیرهای  شناسایی 
و  شناسایی  شهر،  مختلف  مناطق 
وضعیت  که  درختانی  خطر  رفع 
الزم  برنامه ریزی  ندارند،  مناسب 
به  نسبت  و  دهند  صورت  را 
معرفی نیروهای عملیاتی در مواقع 
شهری،  خدمات  واحد  به  بحران 
فراهم  و  کمبودها  موانع،  رفع 
به  اخطار  الزم،  امکانات  آوردن 
جمع آوری  به  نسبت  شهروندان 
نقاط  ترمیم  ساختمانی،  نخاله های 
را  الزم  تصمیمات  حادثه خیز 
اتخاذ  امور  این  اجرای   جهت 

کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از اجرای طرح 
پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری ۴ نفر سارق و 
این  در  مخدر  مواد  خرده فروش  و  معتاد  نفر   ۳۲

شهرستان خبر داد.
به گزارش هفته نامه طلوع جنوب به نقل از خبرنگار 
عبادی نژاد  محمد  سرهنگ  پلیس  خبری  پایگاه 
با  رابطه  در  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پاکسازی  طرح  داشت:  بیان  طرح  این  جزئیات 
امنیت  ارتقای  راستای  در  جرم خیز  و  آلوده  نقاط 
در  امنیت  احساس  بردن  باال  به منظور  و  اجتماعی 
سطح جامعه و با هدف مقابله با مخالن نظم عمومی 

در بخش چنارشاهیجان به مرحله اجرا درآمد. 
با  مأموران  طرح  این  اجرای  در  افزود:  وی 
در  اطالعاتی  اقدامات  و  قضایی  مقام  هماهنگی 
بخش چنارشاهیجان موفق به کشف ۳ فقره سرقت 
و دستگیری ۴ نفر سارق و همچنین ۳۲ نفر معتاد 
دستگاه   ۴۸ کشف  و  مخدر  مواد  خرده فروش  و 

گوشی همراه؛ ۸ دستگاه ضبط صوت خودرو؛ تعداد 
ساعت   ۷ زنانه؛  مچی  ساعت   ۱۲ زنانه؛  کیف   ۲۱
جک؛  و  آچار  قلم   ۱۰۰ از  بیش  و  مردانه  مچی 
شناسنامه  تعدادی  و  خودرو  لوازم  و  چراغ خطر 
در  گردید  کشف  سارقین  از  شناسایی  کارت  و 
 ۴ و  سرقتی  خودرو  دستگاه   ۱ طرح  این  راستای 
دستگاه موتورسیکلت و ۲ دستگاه خودرو متخلف 
مسروقه  اموال  تعدادی  همچنین  و  گردید  توقیف 
تحویل  صورتجلسه  با  سارقان  از  شده  کشف 

مالباختگان گردید.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون هدف از اجرای 
تنگ  و  شهروندان  آسایش  ارتقای  را  طرح  این 
کردن عرصه بر افراد سودجو عنوان کرد و ضمن 
تشکر از همکاری و مشارکت مردم در برقراری 
فوریت های  مرکز  داشت:  اظهار  امنیت  و  نظم 
پلیسی ۱۱۰ به طور شبانه روزی آماده خدمت رسانی 

به شهروندان است.

مرگ عابر در برخورد با کامیون

انفجار خط لوله گاز در کازرون تکذیب شد
در انفجار خط لوله گاز در کازرون 
یک نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند


