اطالعیه
قابل توجه کلیه مشترکان آب و فاضالب و هم استانی های عزیز:
با توجه به کاهش ناگهانی دمــا و احتمال یخ زدگــی تاسیسات آب و
فاضالب ،خواهشمند است تمهیدات الزم جهت جلوگیری از یخ زدگی
تاسیسات را اتخاذ نمایید و با پوشاندن تاسیسات با پشم شیشه و ...مانع
وارد آمدن خسارات و قطعی آب در منازل باشید.

هم استانی گرامی با استفاده
از تــلــفــن هـــمـــراه و اســکــن
بــارکــد QRیا لینک ارسالی
از سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۸
صدقه خــود را بــه آســانــی به
دست نیازمندان برسانید.
کمیته امداد
امام خمینی (ره)

 #ماسک_بزنیم

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی
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K H O R A S A N S H O M A L I

 ۴صفحه شماره  3687قیمت ۶000ریال

از کاهش نرخ تورم  12ماهه تا مقایسه شاخص های تورمی در خراسان شمالی و پایتخت

تازه ترین آمارها درباره نرخ تورم در استان

صفحه 2

درخشش اترکی ها در اجالس
فناوری رسانه
2

تقدیر از پاکبانان پاکدست بجنوردی
 ۲پاکبان پاکدست بجنوردی تقدیر شدند .در  2اتفاق جداگانه ،گوشی های موبایل
مفقود شده شهروندان ،توسط آقای «کاظم کاظمی» و «حبیب براتی» ،به مالکان
آن ها تحویل داده شد که در پی آن «عین بیگی» ،رئیس شورای شهر بجنورد از
طرف اعضای شورای اسالمی با تقدیم لوح و دکتر «حمیدی» شهردار بجنورد طی
دستوری به سازمان پسماند از این دو عزیز درستکار قدردانی کردند.

ورزش

بایدها و نبایدهای کوهنوردی
در زمستان

استاندار:

توسعه صنایع پایین دستی باید
بیشتر مورد توجه قرار گیرد

3
یادداشت

صفحه 2

مهدی سیاح

ممنوعیت حفاری ها در بجنورد تا پایان سال

ضرورتی به نام تزریق دز سوم
واکسن کرونا
صفحه 2

2

جناب آقای
دکتر محمد شیخ زاده

با کمال مسرت و خشنودی انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت
سرپرست دانشگاه بجنورد ،صمیمانه تبریک عرض نموده ،یقین ًا تخصص
و تجارب جنابعالی ،نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش خواهد بود و
زمینه حل مشکالت و ارائه خدمات به مراکز آموزش عالی ،اعضای هیئت

علمی و کارکنان و دانشجویان استان را فراهم خواهد کرد.

سپردن عنان این کرسی به دست های باکفایت فرزند شایسته خراسان

شمالی ،مهر تاییدی بر اعتقاد دولت سیزدهم بر حرکت در مسیر شایسته
گزینی و نوید بخش افق های روشن توسعه نوین خواهد بود.

ضمن تبریک این انتصاب شایسته به شما برادر بزرگوار که بحق از نیروهای
ارزشی و والیی،دلسوز و از سرمایه های نظام مقدس جمهوری اسالمی

هستید ،برای جنابعالی عزت ،سربلندی ،سالمتی و توفیق روزافزون در
خدمتگزاری به اسالم و انقالب و نظام و ملت عزیز ایران اسالمی باالخص

مردم استان را از درگاه پروردگار سبحان مسألت می نماییم.

موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد
 /140059694و

