به جهت اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها صورت گرفت؛

تشکر ویژه رئیس جمهور
از مردم و مدیران خراسان شمالی

 #ماسک_بزنیم
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صفحه 2
K H O R A S A N S H O M A L I

 ۴صفحه شماره  3739قیمت ۶000ریال

همزمان با هفته جهانی مخابرات و ارتباطات؛

هزارمین تکنولوژی سایت همراه اول در خراسان شمالی وارد مدار شد

صفحه 2

تدارک هزار و  ۹۰۰عنوان برنامه برای بزرگداشت
سالروز آزادسازی خرمشهر
استاندار خراسان شمالی در ستاد گرامیداشت چهلمین سالروز فتح خرمشهر گفت :گرامیداشت فتح خرمشهر زنده
نگه داشتن روحیه شهادت طلبی و ایثار در دل همگان و پررنگ شدن نقش انسجام مردمی است .دکتر «حسین نژاد»
افزود :در دل فتح خرمشهر و شکست دشمنان درس هایی نهفته که باید به نسل های آینده نیز منتقل شود .وی تاکید
کرد :درس های فتح خرمشهر و این پیروزی های غرور آفرین باید مکتوب شود .وی مدیران را ملزم به تبیین طرح مردمی
سازی و توزیع عادالنه یارانه ها کرد و افزود :همه ما همسو با برنامه های اقتصادی دولت حرکت خواهیم کرد« .ناهیدی»
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی نیز گفت :تمام دستگاه های اجرایی استان
و فرمانداران شهرستان ها مراسم گرامی داشت فتح خرمشهر را به بهترین شکل باید برگزار کنند .امیر «پورنجاتی»
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی گفت :هزار و  ۹۰۰عنوان برنامه بزرگداشت
سوم خردادماه و چهلمین سالروز آزادسازی خرمشهر با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در استان برگزار میشود.

روزی برای پاسداشت زحمات و خدمات فعاالن روابط عمومی

خداقوت

طی هفته سالمت در خراسان شمالی به ثبت رسید؛

ورق های ماندگار خدمت رسانی
واحد بهداشت دهان و دندان
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یادنوشتی درباره جایگاه روابط عمومی ها در استان
صفحه 2

دلنوشته های  4هنرمند تئاتر خراسان شمالى

تئاتر؛ آن چه هست
و آن چه بايد باشد
4

