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با امضای  3تفاهم نامه برقی بین وزیران نیرو و انرژی ایران و عراق در تهران صورت گرفت:

سازمان هدفمندی یارانهها با اشاره به تالشها برایکالهبرداری پیامکی و اینترنتی خبر داد:

همکاری برقی بلند مدت ایران و عراق با وجود تهدید آمریکا

پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است

تفاهم نــامــه تـــداوم صــــادرات بــرق ایـــران به
عراق ،سنکرون شبکه برق دو کشور و ساخت
نیروگا ههای جدید میان ایــران و عراق امضا
شــد.بــه گــــزارش فــــارس ،صــبــح پــنــج شنبه
گذشته با حضور وزیــران نیروی ایــران و برق
عــراق در حالی سه تفاهم نامه همکاری در
حــوزه صنعت بــرق میان دو کشور امضا شد
که مهمترین نکته ایــن تفاهم نامهها تــداوم
واردات برق عراق از ایران بود چرا که چند ماه
پیش آمریکا یک مهلت  ۴۵روزه به این کشور

بــرای قطع صــادرات برق از ایــران داده بود.
بنابراین گــزارش« ،لــوی خطیب» وزیــر برق و
انرژی عراق و هیئت همراه ،از پنج آزمایشگاه و
پژوهشگاه نیرو بازدید کردند.پس از این بازدید
سه تفاهم نامه همکاری در حوزه صنعت برق
دو کشور مبادله شد.این تفاهم نامه به ترتیب
میان وزیران و معاونان برق دو کشور و در نهایت
تفاهم نامه سوم نیز میان مدیرعامل شرکت
توانیر از ایران و معاون برق عراق درخصوص
تــداوم واردات برق از ایــران ،به امضا رسید.

برپایه این گزارش ،براساس تفاهم نامههای
امضا شده ،ایران و عراق برای سنکرون شبکه
برق دو کشور باهم همکاری خواهند کرد.به
گزارش خبرنگار فارس ،ساخت نیروگاههای
جدید در عراق ،بازسازی نیروگاههای آسیب
دیده ناشی از جنگ چهارساله با تروریست ها،
کاهش تلفات انرژی شبکههای برق و آموزش
نیروی انسانی صنعت برق این کشور از دیگر
محورهای همکاری قید شده در این تفاهم
نامهها به شمار میرود.

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد

شروع عملیات قطعه چهارم خط آهن زاهدان  -مشهد
ریگی -شش طرح عمرانی و خدماتی در سفر
وزیر راه و شهرسازی به سیستان و بلوچستان،
افتتاح یا کلنگ زنی شد که آغاز عملیات قطعه
چهارم خط ریلی زاهدان – مشهد از جمله آن
بود .به گزارش «خراسان» وزیر راه و شهرسازی
در این سفر در مسجد رامشار گفت :دولت به
ویــژه شخص رئیس جمهور ،اهتمام ویــژهای
بـــرای توسعه ایــن اســتــان دارد ،بــا تــوجــه به
خشکسالیهای پی در پی سیستان و مشکالت
مردم این خطه ،وظیفه داریــم برای سیستان
نسخه متفاوتی بپیچیم و برای بلوچستان هم به

ویژه منطقه مکران طرحهایی دیده شده است تا
رشد و توسعه سیستان وبلوچستان رقم بخورد.
دکترمحمد اسالمی افزود :برای اجرای طرح
انتقال آب از چاه نیمه به رامشار ،شهر سوخته
و حاشیه دریاچه هامون به طــول 51كیلومتر
لوله گذاری و  350میلیارد ریال هزینه و 13
کیلومتر جاده ترانزیتی محمدآباد – میلک و
پل بزرگ سیستان با اعتبار  628میلیارد ریال
افتتاح و عملیات ساخت قطعه اول بزرگراه
زاهدان -خاش به طول  19کیلومتر و به ارزش
 550میلیاردریالبهبرکتانقالباسالمیآغاز

شد .وی ادامه داد :برای طرح راه آهن جنوب به
شمال به عنوان بزرگترین محور ریلی کشور
با  350کیلومتر طول ،چهار هزار میلیارد ریال
اعتبار اختصاص یافته اســت .وی بیان کرد:
یکی از نقاط قوت این طرح ارتباط با کشورهای
شرقیپاکستانوافغانستانازسهنقطهواتصال
بهآسیایمیانهازطریقمرزسرخساست،طبق
برنامه زمــان بندی شــده ،قسمت جنوبی این
پروژه یعنی چابهار به زاهدان و قسمت شمالی
آن حدفاصل زاهدان تا زابل طی چهار سال به
اتمام خواهد رسید.

برخی هموطنان ،طی روزه ــای اخیر پیامکی
دریافت کردهاند که محتوایش این است« :یارانه
شما قطع شده و برای فعالسازی باید به سامانه
 yaranehe.comمراجعه کنید»؛ این پیام و این
سامانه جعلی است.به گزارش ایرنا ،هفته پیش نیز
پیامی به تلفن همراه برخی هموطنان ارسال شد
که در آن آمده بود« :یارانه شما قطع شده و برای
فعالسازی باید به سامانه www.yaranehe.
 comمراجعه کنید».سازمان هدفمندی یارانهها
در واکنش به این پیام در اطالعیهای اعالم کرد:
سامانه ثبتنام و اعالم نیازمندی یارانه نقدی به
نشانی yaranehe.comجعلی است و شهروندان
از هرگونه مراجعه به این سامانه و ثبت اطالعات

خانوار در آن خودداری کنند.در اطالعیه سازمان
هدفمندی یارانهها آمده بود :سامانه ثبتنام و
اعالمنیازمندییارانهنقدیبهنشانیyaranehe.
 comکــه اقـــدام بــه دریــافــت اطــاعــات هویتی
شهروندان همچون کد ملی سرپرست خانوار،
تعداد اعضای خانوار ،میزان درآمــد و همچنین
اطالعات کارت بانکی که مشتمل بر شماره کارت،
شماره حساب ،رمز دوم ،تاریخ انقضای کارت و
کد اعتبارسنجی ( )cvv2میکند و همچنین
پیامکهای ارسالی از شماره  5000145جعلی
است .در این اطالعیه تاکید شده که سامانه مذکور
هیچ گونه ارتباطی با سازمان هدفمندی یارانهها
و پرداخت یارانه ندارد.براین اساس شهروندان

هیرمند گلو تازه کرد

سجده مردم سیستان درپی بارش نزوالت آسمانی
ذوالفقاری -آب ناشی از بارندگی افغانستان روز
گذشته به نقطه مرز مشترک ایران و افغانستان
رسید و وارد سیستان شد .استاندار سیستان و
بلوچستان در گفتوگو با«خراسان» گفت :آبی
که وارد سیستان شد بارندگی پایین دستی است
که هفته گذشته انجام شد و در جنوب استان هم
شاهد آن بودیم ،این آب قسمتی از افغانستان را
گرفته و روز گذشته وارد نقطه مشترک مرز ایران
و افغانستان به نام جاریکه شده است« .احمد علی
موهبتی» افزود :احتمال دارد روند ورود این آب تا

چند روز دیگر هم ادامه داشته باشد ولی شاید آب
مستمر و دایمی نباشد ،بر اساس رایزنیهایی که
باافغانستانانجامشدهاستطبقتعهدباید820
میلیون متر مکعب سهمیه آب ایران را رهاسازی
کنند که خبرهای دریافتی نشان میدهد این
آب ،حقابه نیست .وی ابراز امیدواری کرد :در
جنوب شرق کشور شاهد بارندگیهای خوبی
باشیم و در افغانستان هم در باقی مانده فصل
زمستان و بهار بارندگی رخ دهد تا بستری برای
عبور از خشکسالی در این کشور باشد و اثرش را

از هرگونه مراجعه به این سامانه و ثبت اطالعات
خانوار خود در آن جدا خودداری کنند.اکنون بعد
از یک هفته ،با وجود این که این نشانی اینترنتی از
دسترس خارج شده است ،کالهبرداران دوباره
همین پیام را برای برخی افراد ارسال کردهاند.
«مصطفی عباسی» مدیرکل روابــط عمومی و
ارتــبــاطــات مــردمــی ســازمــان هدفمندسازی
یــاران ـههــا نــیــز بــه ایــرنــا گــفــت :ارســــال پیامک
مــجــعــول از ش ــم ــار هه ــای ( )٥٠٠٠١٤٥و
( )٩٨٣٠٠٠٤٧٤٧٤٧٦٠٢٤با متن «یارانه
شما قطع شد بــرای فعا لسازی در لینک زیر
ثبتنام کنید  »yaranehe.comکالهبرداری
است.
در رودخانه هیرمند و منطقه سیستان و هامون
بگذارد که خشک و تشنه است .وی ادامه داد:
مردمسیستانشرایطنامناسبیازنظرکشاورزی
دارند و از آن جایی که شغل اصلی آنها کشاورزی
است امیدواریم با ورود آبی مستمر و پر حجم
مشکالت مــردم این منطقه رفع شــود .به گفته
وی ،هامون سه بخش است که هامون پوزک در
افغانستان واقع است ،قسمتی از هامون صابوری
درافغانستانوقسمتیدرایرانوهامونسیستان
که در ایران قرار دارد ،این آب به پل نهراب نرسیده
وازپلمیلکفراترنرفتهاست.بهگزارشخبرنگار
ما ،با ورود آب به سیستان بسیاری از مردم این
منطقه سجده شکر به جا آوردند و برای تداوم آن
دست به دعا برداشتند.

