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استاندار بوشهر:

تعامل با رسانه ها معیاری 
برای ارزیابی مدیران 

استان بوشهر است

زیباکالم: 

آقای روحانی باید واقعیت 
 مسائل کشور را با مردم 

در میان بگذارند

حلیل خبر
ه با ت

همرا

دستورالعمل معافیت شهریه 
دانشگاه آزاد ابالغ شد

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

افزایش 22 درصدی قیمت بلیت 
قطار بعد از ماه رمضان

 ادعای روزنامه عربی درباره معامله 
پوتین و پومپئو درباره ایران

پیک موتوری های ویتنام و حمل ونقل 
کاالهای عجیب

افزود  آمریکایی  منابع  قول  از  روزنامه  همین 
به  حمله  با  پوتین  که  است  این  قابل توجه  نکته 
درازای  پوتین  بااین حال،  نکرد.  مخالفت  ایران 

موافقت...

اسکوتر،  و  موتورسیکلت  مثل  دوچرخ  نقلیه  وسایل 
محبوب ترین وسایل حمل ونقل در جنوب شرقی آسیا 
هستند. اگر تابه حال به کشوری مثل ویتنام سفرکرده 
انتخاب  وسایل،  این  که  شده اید  متوجه  حتمًا  باشید، 

بیشتر مردم هستند...

 آموزش »خودکشی« 
 و ارسال سیانور 

در تلگرام

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان:
 تورهای منوفالمنت خطری 
 جدی برای صید و صیادی 

در هرمزگان صفحه 3
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ث
حواد

شهرستان
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رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز در مصاحبه 
اختصاصی با خبرنگار روزنامه طلوع خبر داد:

                  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.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد:

احتمال واگذاری سهام دولت 
در سایپا و ایران خودرو 

به زودی

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم پاسخگویی مسئوالن و تعامل با رسانه ها، گفت: تعامل با 
رسانه ها یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی مدیران استان بوشهر است...
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