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رسول اکرم (ص)
بدبخت ،کسی است که در این ماه بزرگ ،از آمرزش خداوند ،محروم بماند.
امام باقر (ع) :ازامام باقرعلیه السالم درباره شب قدرپرسیدم .فرمود:
«شب بیست و یکم یا بیست و سوم است» .گفتم :مگر نه این که شب
قدر ،یک شب است؟ فرمود« :آری» گفتم :پس ،آن را به من خبر بده.
فرمود« :چه عیبی دارد که در دو شب ،کار خیر انجام دهی؟!».
کاریکاتور

تصویر روز

خانه ملت

آمریکا بازنده اصلی پروژه
خروج از برجام

باید شفاف باشیم وصریح ،بازنده
محمداسماعیل سعیدی
عضو فراکسیون والیی مجلس پروژه خروج از برجام آمریکا بود.
آمریکا با ترفندهای مختلف به
دنبال ایجاد اجماع ضد فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران است اما راه
به جایی نخواهد برد.
شفافیت فعالیت هســته ای ایران باال بود و واقعیت آن است که از همان
ابتدای شکل گیری پرونده هسته ای ایران ،جمهوری اسالمی همکاریهای
بسیار گســتردهای با آژانس در زمینههای مختلف به خصوص در بخش
بازرسیها انجام داده است.
همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مواردی منجر به اعتراض
برخی کشورهای عضو آژانس شده است.
همکاریهای شفاف و گسترده ایران با آژانس در حدی بوده که در مواردی
کشورهایی نســبت به میزان همکاری گســترده ایران با آژانس معترض
شدهاند به این بهانه که ایران بیش از حد با آژانس بین المللی انرژی اتمی
همکاری میکند به طوریکه اجازه داده تا بازرسیها از تمامی مراکز و حتی
اقدامات و تصمیمات ایران در حوزه فعالیتهای هسته ای انجام شود.
نحوه و میزان همکاریهای ایران با آژانس بیــن المللی انرژی اتمی مورد
تأیید روسا و مسئوالن وقت و فعلی آژانس بوده و بررسی کارنامه عملکردی
ایران نشــان میدهد که ایران به صورت مســتمر و مداوم با بازرسیهای
آژانس همکاری مؤثر و دقیقی داشته است.
به یاد بیاورید بیانیهها و اظهارات گاه و بیگاه آمریکاییها ضد برنامه هسته
ای ایران را که با وجود کارنامه شفاف ایران اما شاهدیم که مقامات آمریکایی
هر از چند گاهی با صدور بیانیه یا طرح موضوعات بی اساس ضد برنامه ای
هسته ای در تالشاند تا اجماعی ضد ایران ایجاد کنند که تاکنون موفقیتی
حاصل نکردهاند که مصداق آن گزارش اخیر آژانس درباره شــفاف بودن
فعالیتهای هسته ای ایران است.
در واقع خروج آمریکا از برجام منجر به منزوی شــدن این کشــور شد،
مقامــات آمریکا اگرچه برخالف تعهــدات و اصول بیــن المللی از برجام
خارج شــده و به دنبال این بودند که با اعمال تحریمهای گسترده اجماع
بین المللی ضد ایران شکل دهند اما در واقع بازنده اصلی این پروژه خود
آنها بودند.
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شهری
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان:

رانندگان وانت بارها با دریافت پروانه اشتغال ،سوخت مازاد دریافت میکنند
مدیرعامل ســازمان
نسل فردا /گروه استانها
مدیریت حمل و نقل بار
news@ naslefarda.net
و کاالی درون شهری
شــهرداری اصفهان گفت :بــا اجرای طرح تشــویقی برای
خودروهای باری بنزینی در صورت دریافت پروانه اشتغال از
سوی رانندگان ،ســهمیه مازاد  100تا  150لیتری بنزین و
مجوز تردد در محدوده ترافیکی زوج و فرد به آنها تخصیص
مییابد.
مجید طهماسبی با اشاره به اجرای طرح تشویقی برای وانت
بارهای بنزینی از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و

دهیاریهای کشور ،اظهار کرد :بر اساس این طرح رانندگان
وانتهای بارهای بنزینی که پروانه اشــتغال از شهرداریها
دریافت کنند میتوانند از مزایای دریافت ســوخت تشویقی
استفاده کنند .وی ادامه داد :طرح نحوه تخصیص سوخت به
ناوگان بار درون شهری از اسفندماه سال گذشته به شهرداریها
ابالغ شــده اســت و رانندگان میتوانند با ثبت نام از طریق
شرکتهای حمل بار که لیست آنها در سازمان مدیریت حمل
و نقل بار و کاالی درون شــهری و حومه شهرداری اصفهان
موجود است ،از مزایای تشویقی این طرح بعد از دریافت پروانه
اشتغال بهره مند شوند.

تیری هانری گفته هر بازیکن ستارهای در سایه لیونل مسی است و اگر میخواهید
از سایه مسی خارج شوید ،باید ورزش دیگری را امتحان کنید! سایت گل با انتشار
کارتونی به این اظهارنظر واکنش نشان داد.

سهمیه مازاد فقط در پمپ بنزین قابل استفاده
است
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون
شهری اصفهان افزود :بر اساس این طرح وانت بارهای بنزینی
کم مصرف و پرمصرف که به ترتیب سهمیه سوخت پایه آنها
 200تا  300لیتر است با دریافت پروانه اشتغال  100تا 150
لیتر سوخت مازاد در هر ماه دریافت میکنند که این سهمیه
مازاد به صورت اعتباری در کارتهای بانکی رانندگان شــارژ
میشود.وی ادامه داد :این سهمیه مازاد در کارتهای بانکی،
تنها از طریق پمپهــای بنزین و برای خرید ســوخت قابل
استفاده است.
طهماسبی با اشــاره به اینکه رانندگانی که سهمیه مازاد در
کارتهای آنها شارژ شده میتوانند برای مشاهده تاریخچه و
میزان باقی مانده اعتبار خود به سامانه  samas.moi.irمراجعه

کنند ،گفت :تاکنون در شهر اصفهان بیش از  6هزار خودروی
بنزینی در این طرح ثبت نام کردهاند.
وی تعداد خودروهای باری بنزینی شهر اصفهان را حدود 30
هزار خودرو عنوان کرد و افزود :طرح ســوخت تشویقی برای
رانندگان خودروهای باری در قالب طرح جامع مطالعات بار
اجرا شــده اســت و یکی دیگر از مزایای در نظر گرفته شده
در قالب این طرح بــرای رانندگان امکان تــردد در محدوده
ترافیکی زوج و فرد است.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و
نقل بار و کاالی درون شهری اصفهان افزود 24 :شرکت حمل
و نقل بار در شــهر اصفهان زیر نطر سازمان مدیریت حمل و
نقل بار فعالیت میکنند که رانندگان وانت بارها با مراجعه به
سایت  www.hamlebar.comو یا تماس با شماره تلفن -23
 03137383920از آدرس شرکتها مطلع و برای دریافت
پروانه اشتغال به آنها مراجعه کنند.

