
  
  

نخستین نیروگاه 
برق خورشیدی 

استان بوشهر آماده 
بهره برداری است

 معاون فرماندار شادگان 
خبر داد؛

 تأمین 140 تن برنج 
و میوه برای تعطیالت 

نوروزی

جابه جایی مواد مخدر 
به خاطر پدر

1013 هیئت و باشگاه 
 ورزشی در بوشهر 

فعال است

مشاور رئیس جمهوری:
 پروژه های سودآور 

 در بافت های فرسوده 
تعریف شود

وزیر بهداشت:

پروفسور خدادوست 
الگویی برای جوانان 

است

در فارس صورت گرفت؛

 آغاز طرح ترافیکی 
و انتظامی نوروز 97

کاهش 7 درصدی جان باختگان 
جاده ای در فارس
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حوادث
ورزشی

استان ها

نمایش فیلم

اولین و تنها روزنامه تمام رنگی استان فارسمنطقه جنوب ایران  ) فارس/خوزستان/بوشهر/کهکیلویه و بویراحمد/هرمزگان ( Mar . 2018  17 سال بیست و سوم         شماره ۲۲01       بها 1000 تومان         شنبه  ۲6  اسفند  1۳96       ۲۸ جمادی الثانی 14۳9 

با حضور معاون عمران توسعه شهری و  عکس : روزنامه طلوع
روستایی وزارت کشور صورت گرفت؛

بهره برداری از ۲0 واگن 
مترو شیراز

 و افتتاح ایستگاه کاوه

معاون وزیر صنعت در شیراز عنوان کرد؛

پیش بینی 45 میلیارد 
دالری صادرات 

غیرنفتی تا پایان امسال
۲۲

۲4

روزنامه

گفت وگو با ابراهیم گله دارزاده 
درباره فلسفه »حاجی فیروز« های 

نوروزی؛

 تهدید آیین های سنتی 
از سوی زندگی مدرن

26438

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

26501

                  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 :
         ۳۲۳4477۲-۳-4         4۲۲۲9۲46 

 روش نوین مطبوعاتی
 ما را به دیگران نیز یادآور شوید.

09۳04541۲17

 به کانال تلگرام روزنامه طلوع 
tolounews@بپـیوندید:

شماره تلگرام:

از سایت روزنامه طلوع
 دیدن فرمائید :

www.tolounews.com
رجوع شود به صفحه  ۵


