گزارش خراسان از ادامه فعالیت پرابهام موسسات قرض الحسنه تک شعبه ای

سکوتبانک مرکزیدرمقابل
بمبهایتک شعبهای

یک شنبه  16 .دی 1397
 29ربیع الثانی  6 . 1440ژانویه 2019
شماره  . 20005سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 32 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

خراسان رضوی
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عقبگرد وزارت نفت از اهداف برنامه ششم در زمینه جمع آوری گازهای همراه میادین نفتی

دادستان تهران خبر داد:

محکومیت شهرام
جزایریبهحبسطوالنی
نکاتی برای والدین درباره دسترسی
نوجوانانبهمحتواهایغیراخالقی

آگاهیوالدین،تنهاراهمدیریت
بحران
زندگی

روز خونین جاده نهبندان
با  7قربانی

سوختقاچاق 4نفررابهآتش
کشید
15

مدیرعاملشهرخودرواعالمکرد:

بدهیپدیدهرامیدهیم،تیمرا
میگیریم
رضوی

یادداشت روز
سید صادق غفوریان

چرا فقط فیلترینگ؟
طــی یــک دهــه اخیــر ،دنیــا بــا چالشــی مــدرن و
خودساخته   با نام «فضای مجازی»...
صفحه 2

معادلگاز2فازپارس
جنوبیدودمیشود
هماکنونمعادل ۲میلیارددالردرسالرویمشعل هامیسوزد!
مشخصنبودننحوهقیمتگذاریو
واگذاریواحدهای، NGLفروش
گازهایمشعلرابالتکلیفکردهاست!

میزان سوزاندن گازهای همراه نفت به حدود  50میلیون مترمکعب در روز رسیده است؛ یعنی چیزی معادل
دو فاز پارس جنوبی و سرمایه ای به ارزش حداقل دو میلیارد دالر در سال! به گزارش خراسان ،به گازهایی
که از میادین نفت ،همراه با طالی ســیاه اســتخراج و از آن جدا می شــود ،گازهای همراه یا گاز مشعل گفته
می شود که هم اکنون حدود  40درصد این گازها روی مشــعل می سوزد! از نظر مقدار نیز با رفع تحریم ها و
رشد تولید و صادرات نفت ،میزان هدررفت گازهای مشعل نیز رشد کرده و به بیش از 47میلیون مترمکعب در
روز رسیده است .این مقدار ،حدود دو برابر سال  1391است .این در حالی است که طبق  ...صفحه ۱4

با تایید الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی
در مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفت وگو با صاحب رندترین شماره ملی
در کشور

دومین حلقه از پازلFATF
نهاییشد

مصائبداشتنرندترین
کد ملی!

الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی در جلسه مجمع تشخیص به تصویب رسید
تا دومین حلقه از پرونده  FATFهم نهایی شود .با این حال درباره جزئیات تغییرات
احتمالی که این مصوبه در مجمع داشته ،خبری منتشر نشده...
صفحه ۱۶

شاید برایتان جالب باشد که بدانید رندترین شماره ملی کشور در اختیار عبدالرضا
است که جای کد ملی اش  10تا عدد  1نشسته است)1111111111( :
برای خیلی ها حتما داشتن چنین شماره ملی ُرندی...
خراسان رضوی

بازنشر اولین شماره روزنامه خراسان در سال  1287خورشیدی

خراسان؛قدیمیترینروزنامه
درحالانتشار ایران

صفحه 12

