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استانها

نمایشفیلم

4

شهردار صدرا هشدار داد؛

بحران های بزرگی 
شهر صدرا را تهدید 

می کند

 مدیرعامل پست بین المللی 
»تی ان تی«  اعالم کرد؛

تخفیف 30 درصدی 
مبادالت خارجی برای 

صنایع و شرکت های 
دانش بنیان فارس

صالحی امیری:
تهران به امید و نشاط 

نیاز دارد

فرمانده ناوگروه نیروی دریایی 
ارتش پاکستان:

ایران و پاکستان 
می توانند در ساخت 

شناورهای جنگی 
همکاری کنند

7

حوادث     

7

ورزشی

 جودوکار فارسی 
 عازم مسابقات 

هلند شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
تمام کشاورزان کشور 
طلب خود را دریافت 

کرده اند
 سیلوی 50 هزار تنی ذخیره 

 گندم در کازرون به
بهره برداری رسید

اعدام پستچی قالبی به 
اتهام تجاوز به 40 زن

در 2 کنگره بین المللی در شیراز 
صورت می گیرد؛

تبادل نظر محققان 
برای درمان بیماری 

که نیمی از زنان 
نابارور به آن مبتال 

هستند

رونمایی از سه 
نوآوری شرکت های 
دانش بنیان فارس در 
هفته پژوهش و فناوری

2

2

25776

با حضور معاون فرهنگی وزارت ارشاد؛

نمایشگاه کتاب 
فارس گشایش 

می یابد

                  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.

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


