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 همراه 
با نمایش فیلم

صفحه 8 صفحه 2

تأثیرات  هوایی  و  آب  تغییرات  که  نیست  شکی 
بدی روی محیط گذاشته است، اما از طرفی عواقب 
دیگری هم داشته است که به خاطر آن ها محققین و 
دانشمندان توانسته اند کشف های جدید تاریخی داشته 

باشند...

نُه نفر 
به 

یک نفر!

صید میگو در 
آب های استان 
بوشهر آغاز شد
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شهرستان
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معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز خبر داد:

 شیراز، نخستین کالن شهر کشور در برخورداری 
از نماد بورس اوراق مشارکت

 سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در انگلستان:

 برای 
 سناریوهای 

مختلف آماده ایم

همراه با تحلیل خبر

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس:

تضمین آینده کشور درگرو توجه 
به دانشگاه ها است

 دانشگاه فرهنگیان در مسیر توسعه 
کمی و کیفی گام بردارد

 عمارت سرای روشن، تلفیق معماری 
ایرانی و اروپایی وزیر مسکن:

بعد از ۲۸ سال 
صاحبخانه شدم

 واکنش سازمان ناتو 
 به توقیف نفت کش انگلیسی 

از سوی ایران

همتی:

سازوکار تولید ارز دیجیتال 
در کمیسیون اقتصادی دولت 

مصوب شد

بعیدی نژاد در اظهارات خود به باال رفتن سطح اختالفات میان تهران و لندن در 
پی توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران توسط انگلیس اشاره دارد که 

بیش از دو هفته پیش در تنگه جبل الطارق اتفاق افتاد...

                  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.


