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 همراه 
با نمایش فیلم
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کردن  صحبت  و  غذا  میز  سر  بر  نشدن  حاضر 
آن قدر  فرزندان  در حضور  مالی  مسائل  مورد  در 
گناه  احساس  آنها  خاطر  به  که  نیستند  مهم  هم 
کنید. سعی کنید از اجبارها و قانون هایی که ایجاد 

کرده اید، دست بکشید...

کشف دستگاه های 
 استخراج ارز 

از یک سنگبری

  برگزاری جشنواره 
»شهر شاد« در شهر الر
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شهرستان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 4

استاندار فارس:

 باقی ماندن مشکالت در حوزه اشتغال 
را نمی پذیرم

فرمانده پلیس راه کشور:

 بی کیفیت ترین 
خودروها با گران ترین قیمت 

به مردم فروخته می شود
 طبق قانون پلیس باید هر خودروی بی کیفیتی 

را شماره گذاری کند
گاهی اجساد را به دلیل جمع شدن بدنه ها نمی توانیم 

از خودرو خارج کنیم

خبر
حلیل 

ه با ت
همرا

پیشنهاد فرزند امام جمعه فقید 
شیراز به آیت اهلل اعرافی بعد 

از حکم جدید

8 طرز فکر بسیار اشتباه والدین! مدیرکل راه و شهرسازی فارس 
خبر داد:

تسهیالت 0 50 میلیون 
 ریالی ساخت مسکن 

در بافت فرسوده شیراز

عضو هیئت نمایندگان اتاق فارس:

 مشکالت اقتصادی 
استان فارس با برنامه ریزی 

قابل رفع است

 دالیل کاهش 
نرخ ارز در بازار

تداوم ثبات چه پیش شرط هایی دارد؟

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         32344772-3-4         42229246 

روش نوین مطبوعاتی ما را 
به دیگران نیز یادآور شوید.


