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روزنامه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار بوشهر:

دانشگاه فضایی 
ایجاد کند که 
دانشجویان 

بتوانند عقاید خود 
را بیان کنند
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حوادث بانوی جودوکار کهگیلویه 

و بویراحمد عازم 
 رقابت های 

بین المللی شد
 قاتل آتنا 
اعدام شد

تمامسریالهاییکه
درماهمحرمپخش

میشود

از سوی اتاق بازرگانی یاسوج؛
100 میلیون تومان به 

هوشمندسازی مدارس 
عشایری کهگیلویه و 
بویراحمد اهدا شد

هم زمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید انجام می شود؛

اجرای طرح ضربتی 
مقابله با بیماری 

پدیکلوزیس در مدارس 
ارسنجان

نایب رییس کمیسیون 
سرمایه گذاری شورای شهر شیراز 

مطرح کرد؛

آغاز طرح مطالعاتی 
احداث بزرگراه هوشمند 

 در بستر رودخانه 
خشک شیراز

071-32344772-32344773

اکنون آگهى و تبلیغاتى
لکیه اکرهاى تبلیغاتى اداره ،شرکت،

موسسه و مغازه خود را به ما بسپارید 
*با قیمت مناسب و با کیفیت عالى

به کانال تلگرام 
روزنامه طلوع 

بپـیوندید:

@tolounews

از سایت روزنامه طلوع
 دیدن فرمائید :

www.tolounews.com

معاون اجتماعی نیروی انتظامی: 
 خشم و خشونت را 

فرو گذاریم

در فارس صورت می گیرد؛
برگزاری 1370 

ویژه برنامه به مناسبت 
هفته دفاع مقدس
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روزنامـه طلوع آگهی و مشـترک می پـذیرد

4229246 - 32344772

                  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.
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4  نوآورى جذاب روزنامه طلوع 
که در سطح کشور یا جنوب کشور و یا استان فارس

 براى اولین بار و بى نظیر است

3. رنگى بودن تمام صفحـات1. نمایش فیلم + مطلب

4.  اینفوگرافیک  در برخى شماره ها2. خبـر + تحلیل خبر

رییس مرکز پژوهش های جوی 
اقیانوسی دانشگاه شیراز:

بارش های فارس کمتر از 
حد طبیعی است


