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 همراه 
با نمایش فیلم

صفحه 8 صفحه 4

 چرا روزنامه نگاران تصمیم به تغییر 
شغل می گیرند؟

نظر  به  جذابی  شغل  نظر  به  شاید  روزنامه نگاری 
برسد؛ شغلی پر از هیجان، فیلم دیدن، کتاب خواندن، 
از هنرپیشه و  افراد شناخته  شده،  با  گفت وگو کردن 

خواننده گرفته تا سیاستمداران سطح اول...

 آخرین وضعیت 
 پرونده مفقود شدن 

دختر دو ساله در قلعه نو

۱۰ میلیارد تومان اعتبار 
به گردشگری هرمزگان 

اختصاص یافت

 استاندار فارس در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان:

به کلینیک 
سرمایه گذاری نیاز 

داریم
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شهرستان
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پایان مهرماه آخرین فرصت بخشودگی 
صددرصدی جرائم مالیاتی

استاندار فارس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان:

به کلینیک سرمایه گذاری نیاز داریم

سپاه پاسداران اعالم کرد؛

»روح اهلل زم« دستگیر شد

عیادت از ۲۳ مصدوم زائران اربعین 
حسینی در بیمارستان شهید رجایی شیراز

 رئیس کل دادگستری استان فارس 

خبر داد؛

مکانیزه شدن صدور اخذ 
گواهی عدم سوءپیشینه برای 

فعاالن اقتصادی فارس

در آیین تجلیل از اعضای تیم 
هندبال کازرون مطرح شد

 عزم جزم استاندار فارس برای حمایت 
از ورزش بانوان

۸۲۰ میلیون گرسنه در دنیا
چگونه گرسنگی را ریشه کن کنیم؟

صفحه 2

استاندار فارس گفت: برای آسیب شناسی مشکالت و موانع 
سرمایه گذاری در فارس به کلینیک سرمایه گذاری نیاز داریم.

دکتر  فارس  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  جلسه  در  رحیمی  اله  عنایت 
باالی برگشت و عدم تکمیل روند  به حجم  اشاره  با  استان 
سرمایه گذاری در طرح های مختلف اظهار داشت:  ابطال یک 
اما  است  برخورد  راه  ساده ترین  سرمایه گذاری  ناقص  طرح 
آسیب شناسی  برای  زمینه  این  در  باید  و  نیست  راه  بهترین 

مشکالت و موانع؛ کلینیک سرمایه گذاری راه اندازی کنیم.
نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر لزوم شناسایی 
و غربالگری متقاضیان سرمایه گذاری گفت: توجه به اهلیت 
بعدی  مشکالت  از  مهمی  بخش  حل  در  سرمایه گذاران 

کارکرد دارد و این امر بر عهده متولیان امر است.

وی در ادامه با اشاره به سند توسعه فارس و کارکردهای 
مؤثر این سند ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی شدن این سند 

نتایج ملموسی برای مردم فارسی محقق می شود.
استاندار فارس درخصوص اجرای شدن موضوع فروش اموال 
مازاد دستگاه های اجرایی خاطرنشان کرد: معوقات سنگینی 
از  بهره گیری  با  باید  دارد که  عمرانی وجود  محورهای  در 

ظرفیت بودجه امسال تأمین اعتبار شود.
استاندار فارس گفت: فعالیت های فرهنگی نیز در پیش برد 
انعقاد  با  و  شد  خواهد  واقع  مطلوب  بسیار  اقتصادی  اهداف 
تفاهم نامه فرهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به زودی 

شاهد تحوالت خوبی در این حوزه خواهیم بود. 
این جلسه با طرح مصوبات و بحث و بررسی اعضا شورای 

برنامه ریزی و توسعه پایان یافت.

همراه با نقد و تحلیل این خبر

                  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.

3۱6۱۰

تیم هندبال بانوان شهرستان کازرون فصل گذشته قهرمان لیگ دسته 
اول کشور شد و به لیگ برتر صعود کرد و در فصل جاری در لیگ 
آقایان  هندبال  تیم  و  بپردازد  رقابت  به  خود  رقبای  با  بایستی  برتر 
نیز هم اکنون در لیگ برتر کشور بااقتدار در صدر جدول رده بندی 

حضور دارند...

به بهانه روز جهانی غذا مطرح شد؛


