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همراه با تحلیل خبر

 ماجرای عجیب 
مردی که ۳82 روز غذا نخورد!

رئیس کل دادگستری استان فارس:
  بدهی زندانیان غیرعمد استان فارس 2۰۰ میلیارد 

تومان است
دبیر جامعه روحانیت شیراز: مهریه نباید به ابزار تجارت تبدیل شود
در فارس موردی داشتیم که زنی هفت مرتبه ازدواج و هفت 

مرد را برای گرفتن مهریه به زندان انداخته است

»آنگوس باربیری« رکورد جهانی گینس طوالنی ترین 
اعتصاب غذا را دارد که ۳۸۲ روز طول کشید. حتی 
او  که  نمی کنند  درک  کاماًل  دانشمندان  هم  هنوز 

چطور توانسته بدون غذا زنده بماند و آسیب نبیند...

زن جوان؛ طعمه 
کالهبرداران اینترنتی

 ملخ های صحرایی 
به بخش ُدرز و سایبان الرستان 

هجوم آوردند
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رئیس کمیسیون برنامه وبودجه، امور وزیر فرهنگ خبر داد:
حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر شیراز:

 فراهم کردن دسترسی 
 آسان و سریع به اطالعات 

 و خدمات در شهرداری 
از اهداف ضرروی است

صفحه 2

عضو هیئت علمی دانشگاه: 

 17 درصد استان فارس 
مستعد سیل است

 رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما 
و شخصیت های حوزوی:

همه  مسئوالن  درباره 
 ایستادگی  در  برابر آمریکا 

 اتفاق نظر  دارند

سخنگوی قوه قضاییه:

1۵ نفر در مورد موضوع 
 واردات کاغذ 

تحت تعقیب هستند

آگهی مزایده 
یک دستگاه بکهو لودر کشویی هیدرولیکی اتاق 
دار مدل SP100 چرخ الستیکی تک دیفرانسیل، 
اسنو  شرکت  ساخت   ،87 مدل  سیلندر،  چهار 
و  جره  بخش  قصرعلی  دهیاری  به  متعلق  پارس، 
باالده شهرستان کازرون، با قیمت پایه 58 میلیون 
تومان از طریق مزایده به فروش گذاشته می شود. 
هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه به عهده 

برنده مزایده می باشد.
ضمنا تاریخ شرکت در مزایده تا مورخه 98/3/7 

می باشد.
جهت شرکت در مزایده با شماره 09171543498 

تماس حاصل فرمایید.
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مناقصه عمومی

رجوع شود به صفحه 6

سخنگوی قوه قضائیه گفت: 15 نفر در مورد موضوع واردات کاغذ تحت تعقیب 
دقیق  میزان  درباره  صمت  وزارت  و  مرکزی  بانک  از  که  استعالمی  طی  و  هستند 
مراجع  از  استعالم  پاسخ  منتظر  گرفته ایم،  کاغذ  توزیع  و  تخصیص یافته  ارزهای 

ذیصالح هستیم...
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شب شعر  آیین  در  فارس  استان 
رمضان که همزمان با میالد سراسر 
نور کریم اهل بیت )ع( در سپیدان 
پرچم داران  را  شاعران  پاشد،  بر 
آگاهی در جامعه دانست و گفت: 
اثرگذارترین  از  یکی  شعر  هنر 
هنرها در جامعه است و جذابیت 
خاص خود را دارد و باعث ایجاد 
مردم  عموم  بین  در  امید   نشاط، 

می شود.
نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
روابط  و  اطالع رسانی  پایگاه  از 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
مدیرکل  فارس  استان  اسالمی 
با  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کریم  نور  سراسر  میالد  تبریک 
اینکه  بر  تأکید  و  )ع(  اهل بیت 
شاعران در جامعه متفاوت از تمام 
هنرمندان و رشته های دیگر هنری 
از  یکی  شعر  هنر  گفت:  هستند، 
اثرگذارترین هنرها در بین جامعه 
است؛ چراکه جذابیت خاص خود 
و  امید  و  نشاط  ایجاد  و  دارد  را 

شور در بین عموم مردم را در پی 
دارد و نگاه شاعران باعث می شود 

که مسائل را متفاوت ببینند.
کشور  بحبوحه های  در  شاعران 

باعث تلطیف و آرامش شده اند
عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
و  متفاوت  نگاه  داشت:  اظهار 
حوزه های  در  شاعران  هنرمندانه 
اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
آسیب های  و  هنری  فرهنگی، 
تفاوت  این  نشانگر  اجتماعی 
آثار  تا  گردیده  باعث  و  است 
جلوه  هنری  اقشار  دیگر  از  آنها 
واقع  مؤثر  و  کند  بیشتری  گری 

شود و در شرایط و بحبوحه هایی 
و  مسائل  دچار  کشور  که 
را  ملت  و  دولت  شده،  مشکالت 
مضامین  با  و  کرده اند  همراهی 
آرامش  و  تلطیف  سروده هایشان، 

را به ارمغان آورده اند.
می تواند  شعر  افزود:  سهرابی 
جامعه  در  عظیم  تحول  باعث 
دلیل است که  به همین  گردد و 
شاعران  به ویژه  هنرمندان  جامعه 
عدالت  آگاهی،  پرچم داران  را 
رسالت  این  و  می دانند  جامعه  در 
عظیم را هرکسی نمی تواند یدک 
ویژه  افراد  مخصوص  و  بکشد 

جامعه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فارس بابیان اینکه توسط زبان هنر 
اهل بیت  مفاهیم  می توان  شعر  و 
داد  انتقال  قوی تر  و  رساتر  را 
انجمن های  راستا  این  در  گفت: 
شعر  برجسته  شاعران  و  ادبی 
آیینی استان برای ترویج فرهنگ 
با  )ع(  اهل بیت  بهتر  شناخت 
را  بزرگی  گام های  شعر   زبان 

برداشته اند.
شاعران  از  نفر   ۱۴ ادامه  در 
این شهرستان در وصف  برجسته 
حسن  امام  حضرت  به ویژه  ائمه 
نوشته های شعری  مجتبی )ع( دل 
خود را سرودند و در پایان برنامه؛ 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پدر  اعتمادی  علی اکبر  از  استان 
هاشم  سرافراز،  شهید  سردار 
تجلیل  شاعر  و  نویسنده  اعتماد 
و  شاعران  از  همچنین  و  کرد 
از طرف  عرصه  این  پیشکسوتان 
 فرهنگ و ارشاد فارس نیز تجلیل 

شد.

اطالع رسانی  و  ارتباطات  کارگروه  رئیس 
علوم  در  فشارخون  کنترل  ملی  بسیج 
در  سال   ۳۰ باالی  افراد  از  شیراز،  پزشکی 
به  مربوط  اطالعات  تا  کرد  دعوت  فارس 
ثبت  مربوطه  سامانه  در  را  خود   فشارخون 

کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید روح اهلل 
اطالع رسانی  مرحله  آغاز  به  اشاره  با  حسینی 
استان فارس،  بسیج ملی کنترل فشارخون در 
از  یکی  گفت:  کشور،  سراسر  با  همگام 
بخش های پیش بینی شده برای این بسیج ملی، 
در  افراد گروه هدف،  اطالعات  آنالین  ثبت 

سامانه خود اظهاری است.
او افزود: عالقه مندان به شرکت در این اقدام 
ملی می توانند به نشانی اینترنتی مربوطه مراجعه 
اطالعاتی  خود،  ملی  کد  ارائه  و ضمن  کرده 
نظیر میزان فشارخون و سابقه خانوادگی این 

بیماری را ثبت کنند.
اطالعات  ثبت  با  داد:  ادامه  حسینی  دکتر 
به  فرد  هر  سالمت  وضعیت  سامانه،  این  در 
دیگر،  سویی  از  و  می شود  داده  نمایش  او 
به  دسترسی  با  می توانند  سالمت  کارشناسان 
به  ابتال  خطر  معرض  در  افراد  اطالعات،  این 
پیگیری  و  مراقبت  تحت  را  خون  پرفشاری 

الزم قرار دهند.
اطالع رسانی  و  ارتباطات  کارگروه  رئیس 
بسیج ملی کنترل فشارخون در دانشگاه علوم 
از  ملی  بسیج  این  اینکه  بابیان  پزشکی شیراز 
کشور  سراسر  در  اردیبهشت  هفتم  و  بیست 
آغازشده، گفت: با توجه به تقارن این ایام با 
ماه مبارک رمضان، فاز نخست این بسیج ملی 
اطالع رسانی  اقدامات  به  خرداد،  شانزدهم  تا 
اختصاص یافته  هدف  گروه های  و  مردم  به 
خرداد  هفدهم  از  که  دوم  مرحله  در  و  است 
آغاز می شود و تا پانزدهم تیر ادامه دارد، کار 
غربالگری افراد باالی ۳۰ سال در مراکز ارائه 
پایگاه های  و  بیمارستان ها  سالمت،  خدمات 

سیار انجام می گیرد.
باالی  افراد  را  ملی  بسیج  این  او گروه هدف 
۳۰ سال، مادران باردار و بیماران کلیوی اعالم 

کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس: 

در فارس؛


