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حوادث  

۲۵ بازیگر زن برتر قرن ۲۱ 

لیالحاتمیدر
لیستقرارگرفت

رییس سازمان جهاد کشاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد:

طرح توسعه باغات دیم 
در 100 هزار هکتار 
از اراضی شیب دار 

کهگیلویه و بویراحمد 
اجرا می شود

ساخت آب شیرین کن 
 اولویت وزارت نیرو 
در استان های ساحلی

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

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

آگهی فروش قطعات مسکونی با شرایط نقدی در 
شهر شیراز اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

رجوع شود به صفحه ی 25380۶

آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعالم قیمت، واگذاری اجاری مکان مهدکودک واحد 
بیمارستان ولی عصر)عج( کازرون

از طریق آگهی  را  مکان مهدکودک  اجاری  نظر دارد واگذاری  بیمارستان ولی عصر)عج( کازرون در 
فراخوان به افراد یا شرکتهای ذی صالح واگذار نماید.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده 
اسناد استعالم، اقدام نمایند:

- توزیع اسناد استعالم: از تاریخ 9۶/7/۲ لغایت 9۶/7/۵ به مدت 4 روز از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی 
 http://mkp.sums.ac.ir/gharardad شیراز به آدرس

- اعاده اسناد استعالم: از تاریخ 9۶/7/۲ لغایت ساعت ۱4/30 روز 9۶/7/۵ به مدت 4 روز در محل بیمارستان 
ولی عصر)عج( واقع در خیابان باهنر

مدیریت بیمارستان ولی عصر)عج( شهرستان کازرون     0۲۵38۱

به کانال تلگرام روزنامه 
طلوع بپـیوندید:

@tolounews

روزنامـه طلوع آگهی و مشـترک می پـذیرد

4229246 - 32344772

عامل قتل در بازار کفش فروشان:
دوست داشتم معلم شوم 

نه قاتل

ترک همدانی خبر داد

محکومیت آمران 
حمله به علی 

مطهری در دادگاه 
نظامی شیراز

وزیر آموزش و پرورش: 

مدیریت نظام آموزشی 
نیازمند اصالح است

 قطار هزار و یک شب 
با 59 گردشگر خارجی 

در راه فارس

 دبیر کل شورای عالی آموزش 
و پرورش در شیراز:

نظام تعلیم و تربیت 
کشور نیازمند تحول 

بنیادین است

رییس سازمان صنعت فارس 
اعالم کرد؛

معرفی 447 واحد 
تولیدی فارس برای 

دریافت تسهیالت

ورزشکار مرودشتی 
مدال برنز کشتی 

 آلیش بانوان 
 داخل سالن آسیا

 را کسب کرد


