
 کدام خودروها امسال معاینه فنی 
می شوند؟

پلیس راهنمایی و رانندگی موظف به اعمال قانون خودروهایی است 
که بر اساس قانون، باید گواهینامه معاینه فنی اخذ کنند؛ اما کدام 

خودروها ملزم به اخذ این گواهینامه هستند؟ 

امام جمعه کازرون در جمع معترضان:
تجزیه کازرون به تصویب نرسیده است

امام جمعه کازرون گفت: تجزیه کازرون به تصویب نرسیده و فقط 
یک پیشنهاد بوده که رد شده است.

اجیر کردن 2 
آدمکش برای ادامه 

رابطه شیطانی

مدیرعامل آبفا شیراز در پاسخ به خبرنگار طلوع:
تصفیه خانه های محلی فاضالب در دو 

منطقه شیراز ایجاد می شود
شهروندان با مصرف هوشمندانه آب کمک کنند 

تابستان پرتنش آبی امسال سپری شود

تشکیل جلسه استاندار فارس با 
مدیران مسئول روزنامه های استان

در ابتدای این جلسه که با اهتمام روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری فارس برگزار شد مدیران مسئول روزنامه های استان به ارائه 

نظرات خویش و طرح مشکالت پیش رو پرداختند

اولین و تنها روزنامه تمام رنگی استان فارسمنطقه جنوب ایران  ) فارس/خوزستان/بوشهر/کهکیلویه و بویراحمد/هرمزگان ( سال بیست و چهارم         شماره 2216       بها 1000 تومان19   آوریل    2018     پنج شنبه  30  فروردین  1397        02 شعبان 1439 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار فارس:

حساسیت های مردم شهرستان کازرون را در مورد تقسیمات لحاظ کردیم
معاونسیاسیامنیتیواجتماعیاستاندارفارسگفت:زمانیکهطرحایجاداینشهرستان)کوهچنار(آمادهمیشدحساسیتهایمردمشهرستانکازرونرالحاظکردیمومیدانستیم

کهمردمنسبتبهبیشاپور،امامزادهسیدحسینودهستانانارستانودشتبرمکهبخشیازکوهمرهبودبهعنوانمنطقهتفرجگاهیبررویآنحساسهستند.

روزنامه

شهرداری شیراز 
و درسدن آلمان 

تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند
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2

4
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2

 همراه با 
نمایش فیلم

حوادثاستان ها و شهرستان ها همراه با تحلیل خبر

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

                  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.

مدیرعاملشرکتآبوفاضالبشیرازدرپاسخبهخبرنگارروزنامهطلوع
گفت:باتوجهبهتوافقاتانجامشده،شورایاسالمیقبلوجدیدشهر
شیرازوشهردارسابقوکنونیاینشهردرموردایجادتصفیهخانههایمحلی
فاضالبواستفادهازآبآنبرایفضایسبزوباغات،امیدواریمامسالاز
پنجمکاندرنظرگرفتهشدهطیجلساتاخیراینکاردردو

منطقهآغازشود.

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  اهتمام  با  که  جلسه  این  ابتدای  در 
استانداری فارس برگزار شد مدیران مسئول روزنامه های استان به ارائه 
نظرات خویش و طرح مشکالت پیش رو پرداختند. مدیران مسئول 
و نمایندگان روزنامه های عصر مردم- تماشا- سبحان- طلوع- شیراز 
نوین و خبرجنوب هرکدام با شرح دیدگاه های خود و بیان اهمیت 
و جایگاه مطبوعات در جامعه به مخاطرات و تنگناهای این حوزه 
در سطح استان و کشور پرداختند و با بیان وجوه افتراق و اشتراک 
مطبوعات با فضای مجازی و اینکه اعتماد مردم به مطالب مندرج در 
روزنامه ها همچنان در اذهان و اندیشه مردم استوار است ابعاد مختلف 
آنها را بیان کردند. مشکالت افزایش روز افزون قیمت کاغذ که به 
دو برابر رسیده، تصمیم گیری در مورد آگهی های ادارات از جمله 
تقویت  ادارات و  اشتراک روزنامه توسط  آگهی های دادگستری، 
بنیان های نقد در مطبوعات از موارد مطرح شده در این جلسه بود. 
اذهان  در  مطبوعات  برجایگاه  وافر  تأکید  با  فارس  استاندار  آنگاه 
مردم به شرح این جایگاه پرداخت و نکات مبسوطی در مورد برتری 

رسانه های مکتوب بر فضای مجازی بیان داشت.
تبادار همچنین به اجابت خواسته های مدیران مسئول این روزنامه ها 
از جمله موضوع اشتراک و آگهی ها عالقه نشان داد و افزود: این 
خواسته های معقول را در شورای اداری بیان می کنم و توسط روابط 

عمومی نیز اجرایی شدن آنها را پیگیری خواهم کرد.

تشکیل جلسه استاندار فارس با مدیران مسئول روزنامه های استان


