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برای شتاب دهی توسعه استان
و به دعوت استاندار صورت گرفت

آیت ا ...علوی از روحانیون انقالبی
سبزوار دار فانی را وداع گفت

بدرود
عالم مجاهد

جلوگیری از خروج
یک میلیارد ریال پول
ایرانی از مرز تایباد
صفحه3

توزیع ۱۳۱بسته
آموزشی ،بهداشتی
بین دانش آموزان
نیازمند زبرخان

سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور به مشهد
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 150تعاونی غیرفعال در
خلیلآباد
صفحه4

در نشست مشترک شرکتهای گاز ،برق و پخش فراورده های نفتی استان مطرح شد

جبرانکمبودگازنیازمندهمکاریمردم

صفحه1

در سایه بی توجهی به ورزش
اتفاق افتاد

تبدیلتنها زمین
چمنشهرخرو به
چراگاهدام

صفحه۳

مدیرامورمنابعآب
تربتجامخبرداد:

بازگشایی و الی روبی
مسیل های تربت جام

صفحه2

 ۲۴۰۰تن برنج هندی به
استان اختصاص یافت
صفحه1

رئیسپلیسراهوراستان:

 ۱۰هزار موتورسیکلت
رسوبیتوقیفی
ترخیصشد
صفحه۲
درنشستمشترکشرکتهای
گاز،برقوپخشفراوردههاینفتی
استانمطرحشد

جبران کمبود گاز
نیازمند همکاری مردم

بهبــودی نیــا /هفتــه آینــده ،هفتــه ای ســرد
بــرای مــردم مشــهد و اســتان اســت؛ آن طــور
که هواشناســی پیــش بینی کــرده ،دمــای هوای
مشــهد در روز شــنبه تــا منفــی  10درجــه هــم
مــی رســد ،از همیــن رو نگرانــی هایــی دربــاره
افزایش مصــرف گاز و در نتیجه مشــکل در تامین
ســوخت نیــروگاه هــای بــرق وجــود دارد کــه بــه
همین دلیــل روز گذشــته مدیــران شــرکت های
گاز ،توزیــع بــرق و پخــش فــراورده هــای نفتــی
اســتان در نشســت خبری مشــترک بر ضــرورت
همکاری مــردم بــرای جبــران کمبــود گاز تاکید
کردند .به گزارش «خراســان رضوی» ،مدیرعامل
شــرکت گاز اســتان گفت :اگر چه اســتخراج گاز
از نیــروگاه ســرخس در ســال هــای گذشــته
جواب گــوی گاز مصرفی ســه اســتان خراســان،
بخشیازاستانسمنانوبخشیازاستانگلستان
بود ولی هم اکنون مجموع مصرف گاز در اســتان
به 88میلیــون متر مکعب افزایش یافته اســت که
عالوه بر مصــرف تمام مخازن بــه صورت میانگین
 12میلیــون متــر مکعــب گاز از مخازن جنــوب از
طریقخطوطانتقالبهاستانهایخراسانمنتقل

رفع تصرف از بستر و
حریم رودخانه محور
کنگ-نغندر
صفحه2

مطالبهشهروندان
تربتحیدریهبرایبهبود
وضعیتنامطلوبآسفالتمعابر
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معاون اداره کل
آموزش و پرورش خبر داد:

چالههاینفسگیر
یکــی از مطالبــات شــهروندان تربــت
حیدریــه ،بهبــود وضعیــت نامطلــوب
آسفالت خیابانها و معابر کوچه هاست
کــه نارضایتــی مــردم را طی چندســال
گذشــته در پی داشته اســت.به گزارش
خراســان رضوی ،بر اســاس مشاهدات
خبرنگار مــا و صحبت های شــهروندان،
متاســفانه چالههای ایجاد شــده از سال
هــای گذشــته در شــهر و نبود آســفالت
مناســب ،خســارت هــای زیــادی بــه
جلوبندی وسایل نقلیه وارد میکند... .

بازگشت 13500
دانش آموز
بازمانده
از تحصیل در
طرح ضربتی

صفحه4

صفحه۲



می شــود ولی همچنان با کمبود روبهرو هستیم و
حدود 12میلیونمترمکعبفراوردهگازیتوسط
شــرکت ملی پخش و پاالیش گاز تامین می شود و
با این شرایط هنوز بین 8تا 10میلیون متر مکعب
نســبت به مصرف کمبود داریم و بــه همین منظور
بایدمدیریتمصرفجدیترومحدودیتهاییدر
نظرگرفتهشود.ریاحیمدیرعاملتوزیعبرقاستان
نیز گفت:همکاریهایمیانبخشیدرسهاستان
باعث شــده تا بتوانیم با حداقل های ممکن شبکه
را اداره کنیــم و در ادامه اقداماتــی از قبیل واردات
105مگاواتبرقازکشورترکمنستان،اختصاص
سوختبهنیروگاههاییکهباالترینبازدهیرادارند
باهدفاستفادهحداکثریانرژیازایننیروگاهها
را در دستور کار قرار داده ایم .وی افزود :در صورت
تامینسوخت،تولیدبرقدراستانرابهدوبرابرمی
رسانیم و هم اکنون مشکل اصلی ،تامین سوخت
نیروگاه هاســت.علی اصغر اصغری مدیرشرکت
ملی پخش فراورده های نفتی خراسان نیز به ارائه
گزارشی در زمینه تحویل سوخت به نیروگاه های
استانپرداختوافزود:باوجودمشکالتدرزمینه
تامین ســوخت نیروگاه هــا طی امســال اقدامات
موثری در این زمینه شده و با وجود مصرف زیاد در
بخش نیروگاهی و مصــرف کنندگان خرد ،تامین
سوختبهصورتمناسبانجامشدهاست.

برایشتابدهیتوسعهاستانوبهدعوتاستاندارصورتگرفت

سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به مشهد
با هدف شتاب دهی برنامه های توسعه ای استان و
به دعوت اســتاندار خراســان رضوی ،معاون رئیس
جمهور ورئیسسازمانبرنامهوبودجهکشوردرقالب
سفریدوروزهبهمشهدرفتومورداستقبالاستاندار
قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی اســتانداری،
محمدباقر نوبخت در جلسه شــورای برنامه ریزی و

توســعه و مجمع نمایندگان استان شــرکت خواهد
کرد .بازدید و افتتاح برخی از پروژه های اســتانی از
جمله افتتاح  4هزار واحد مسکونی ویژه محرومین
و انعقاد تفاهم نامه های جدید بــا هدف محرومیت
زدایی از دیگر برنامــه های رئیس ســازمان برنامه و
بودجهکشوردراستاناست.

سرپرستمعاونتهماهنگیاموراقتصادیاستانداری:

 ۲۴۰۰تن برنج هندی به استان اختصاص یافت

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی
استانداری گفت :سهمیه جدیدی به میزان2400
تنبرنجهندیطرحتنظیمبازاربهاستاناختصاص
یافتهاستکهبرنجبستههایمعیشتیتحتنظارت
کمیتهامداداستانازاینمحلتامینخواهدشد.به
گزارشروابطعمومیاستانداری،اشرفیدرنشست

کارگروه تنظیم بازار اظهار کرد :خوشبختانه قیمت
بسیاریازاقالماساسیطییکماهگذشتهدراستان
کاهش یافتــه و قیمت آن از میانگین کشــوری کمتر
استبااینحالدراقالمیکهقیمتافزایشیافتهباید
باقیدفوریتبرایکارشناسیموضوعوتصمیمگیری
توسطدستگاههایمرتبطاقدامشود.

