مشاهده قدیمیترین
گونه جانوری در تاالب
بینالمللی هامون

در دیدار شهردار منطقه پنج شیراز
با مدیرکل ورزش و جوانان استان
فارس مطرح شد؛
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         دوشنبه  26فروردین 1398

 9شعبان 1440

در ماههای آتی شاهد اتفاقات
بهتری در حوزه ورزش در این
منطقه خواهیم بود

 15آوریل 2019

سال بیستوپنجم

شماره 2490

روزنامه

مدیرکل حفاظت محیطزیست سیستانوبلوچستان از
مشاهده قدیمیترین گونه جانوری در حال انقراض در
تاالب هامون خبر داد...

روزنامه

بها  2500تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

آدرس سایتwww.tolounews.com :

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور مطرح کرد؛
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پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

همراه با نمایش فیلم

2

سید رحیم بازیار جانباز  ۷۰درصد در دیدار
سرپرست دانشگاه آزاد کازرون مطرح کرد؛

مسئوالن به مشکالت
و بیماری ما توجه ندارند
2

2

همراه با تحلیل خبر

امروز دغدغه و مشکالت ما جانبازان
در دسترس نبودن دارو و درمان است
در دیدار استاندار با نوبخت:

بُکش
و خوشگلم کن!

شهرستان

نگاه ویژه دولت برای
اجرای طرحهای زیربنایی
کهگیلویه و بویراحمد
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مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان فارس:

مردم این استان  415میلیون تومان از طریق
هاللاحمر به محله سعدی کمک کردند
ارسال کمک توسط این جمعیت در فارس
به استانهای سیلزده لرستان و خوزستان
در سال  ۹۷انجام شد:

تولد بیش از  ۴۷۰۰نوزاد در بیمارستان
مادر و کودک شوشتری
2

فارس ،رتبه برتر دفاتر کشور در تولید فیلمهای پایانی
2

حوادث

با حضور وزیر بهداشت:

 11طرح حوزه سالمت
در فسا و سروستان
به بهرهبرداری رسید

کشف  1300سکه عتیقه
از مسافران مترو

خانواده محترم دژبخش

در گذشت نابههنگام و تأثرآور شادروان مصطفی دژبخش را تسلیت عرض نموده ،غفران الهی برای
آن مرحوم و دوام عمر باعزت بازماندگان محترم را از خداوند مسئلت دارد.
روزنامه طلوع

030116م

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم
ماشین فروشی شما
فیلم
ِ
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 را به دیگران نیز یادآور شوید.

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :

42229246
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32344772-3-4
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