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گروه صنعتی ماموت از 
فهرست تحریم شدگان  

آمریکا  خارج شد

دو خبر نگار برنده جایزه 
صلح نوبل 2021 شدند

امسال تهران باردیگر در ردیف غیرخوشحال ترین 
شهر های جهان قرار گرفت؛

پایتخت نشینان 
همچنان غمگینند

مستندسازی جنایات جنگی یمن پس از سفر 
نماینده سازمان ملل به عربستان متوقف شد؛ 
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 امیرعبداللهیان در بیروت تأکید کرد:

 مواضع ثابت ایران در 
حمایت همه جانبه از لبنان
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 هشدار مهم فرشاد مومنی: 

 بزرگترین رانت جوها
  ناگهان مخالف ارز 

ترجيحی شده اند
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رئیس جمهور در ششمین سفر استانی خود در بدو ورود به بوشهر، 
گفت: در این ســفر گام های ماندگاری برای رفع مشکالت بنیادین 

مردم استان برداشته خواهد شد.
به گــزارش ایلنــا، ابراهیم رئیســی در بــدو ورود به بوشــهر با 
اشــاره به ظرفیت های گســترده اســتان بوشــهر برای رشــد و 
آبادانی، گفت: با وجود ایــن ظرفیت های فراوان، ســخن گفتن از 
 مشــکالت و بیکاری و بعضاً آســیب های اجتماعی در سطح استان

 قابل تحمل نیست. 
وی افزود: پیش از انجام سفر بررســی های کارشناسی نسبت به 

وضعیت استان و مشکالت مردم این منطقه انجام شده است، 
رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های بسیار باالی استان بوشهر در 
حوزه های کشاورزی، شیالت، نخیالت و بخش نفت،گاز و پتروشیمی، 
بر ضرورت فعال شدن اقتصاد دریا، کشاورزی، شیالت و نخیالت در 

این استان تاکید کرد.
رئیسی افزود: برای رفع مشکالت و محرومیت های استان باید در 

حوزه نفت، گاز و پتروشیمی گام های موثری برداشته شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: انجام اقدامات زیربنایی در بخش آب، 
برق، جاده های مواصالتی و به ویژه اتصال اســتان به ریل سراسری 
نیز از جمله اقداماتی است که در این سفر نسبت به آن تصمیم گیری 

خواهد شد.
  دولت از صنایع کشتی سازی حمایت می کند 

رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر به استان بوشهر در جزیره 
صنعتی صدرا حضور یافــت و ضمن تأکید بر اهمیت بومی ســازی 
صنعت کشتی سازی، گفت: دولت با همه توان از صنایع کشتی سازی 

و دریایی کشور حمایت خواهد کرد.
وی در این بازدید ضمن قدردانی از تالش های ارزشــمند انجام 
شده درحوزه نفت و گاز و کشتی سازی، گفت: کشتی سازی و طراحی 

و ســاخت ســکوهای دریایی از نمادهای تولید قدرت برای کشور 
محسوب می شود.

رئیسی گفت: تالش برای خودکفایی در حوزه های مختلف صنعتی 
در حقیقت نمادهایی از مبارزه با زیاده خواهی مستکبران جهانی است 
و هر کارگر و کارآفرینی که در این مســیر حرکت می کند، در مسیر 

مقابله با زیاده خواهان قرار دارد.
رئیسی در این بخش از ســفر خود به استان بوشهر، ضمن بازدید 
از بخش های مختلف طرح توسعه میدان نفتی رشادت و نیز مراحل 
تکمیل کشــتی اقیانوس پیمای »افراماکت ۲«، با توضیحات وزیر 
نفت و مدیران این مجموعه صنعتی، در جریان اقدامات انجام شده 

قرار گرفت.
تاکید بر لزوم تالش برای بومی کردن صنعت کشتی سازی 

رئیس جمهور همچنین در ادامه سفر به استان بوشهر در موسسه 
دریایی شهید محالتی سپاه حضور یافت و از نزدیک از مراحل ساخت 
و تکمیل ناو شهید سلیمانی و شناورهای مختلف دریایی بازدید کرد. 
رئیسی در این بازدید که از ســوی وزیران راه و شهرسازی، کشور 
و نفت همراهی می شد، با گزارش دریادار تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی سپاه و مســئوالن مرکز شــهید محالتی در جریان مراحل 

مختلف طراحی، ساخت و تعمیر شناورهای دریایی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این بازدید که با سالروز حماسه دریادالن نیروی 
دریایی سپاه در مقابله با متجاوزان آمریکایی همزمان شده است، یاد 
شهیدان به ویژه شــهید نادر مهدوی را که دالورانه در مقابل تجاوز 

بیگانگان ایستاد، گرامی داشت.
وی این مجموعه صنعتی را ارزشمند و بسیار مهم خواند و گفت: 
فعالیت هایی که برای طراحی و ســاخت شــناورها در کالس های 
مختلف انجام می شــود، جلوه ای از خودکفایی است و ضمن اینکه 

جنبه دفاعی دارد، در فعال کردن اقتصاد دریا و جلوگیری از خروج ارز 
از کشور نیز نقش مهمی ایفا می کند.

رئیســی بر لــزوم تالش بــرای بومی کــردن فنــاوری صنعت 
کشتی سازی تاکید کرد و گفت: دولت از فعالیت های انجام شده در 

این عرصه حمایت و پشتیبانی می کند.
رئیس جمهور همچنین با حضور در جمع کارگران شاغل در این 
مجموعه با آنان دیدار و بر استفاده از نیروهای بومی در مراکز صنعتی 

و کشتی سازی استان تاکید کرد.
از بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته ای کوتاه نمی آییم

رئیس جمهور در ادامه این ســفر، پس از بازدیــد از بخش های 
مختلــف نیروگاه اتمی بوشــهر و فازهــای در حال توســعه آن در 
جمع خبرنگاران گفت: سیاســت قطعی جمهوری اسالمی ایران، 
بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته ای است و از آن کوتاه نخواهیم 

آمد.
رئیســی، افزود: دســت یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و 
فناوری در منطقه مستلزم برنامه ریزی های عالمانه و هدفمند برای 
پیشــبرد پایدار صنعت هســته ای مطابق با آخرین استانداردهای 

بین المللی است.
رئیسی افزود: دانش هسته ای در آینده، توسعه علمی و پیشرفت 
شگرف کشــورها را رقم خواهد زد و ما نباید از کاروان حرکت علمی 
جهان عقب بمانیم. رشد و توســعه معنادار دانش هسته ای، ارتقای 

سطح سایر فناوری ها و فنون را به دنبال خواهد داشت.
رئیس جمهور پــس از بازدید از نیــروگاه اتمی بوشــهر، گفت: 
خوشحالیم که نیروگاه بوشهر با نهایت ظرفیت اسمی خود در حال 
بهره برداری است و هزار مگاوات برق تولید می کند و این میزان، در 
فازهای توسعه ای آن، به سه برابر افزایش خواهد یافت و در عین حال، 
سازمان انرژی اتمی ماموریت دارد که ظرفیت تولید برق کشور را به 

10 هزار مگاوات برساند. رئیسی افزود: تامین بخشی از آب بوشهر از 
طریق آب شیرین کن هسته ای هم یکی دیگر از ماموریت هایی است 

که از این سازمان انتظار داریم.
حل مشکل آب نخلستان های بوشهر در اولویت است

رئیس جمهور  در ادامه این ســفر،  در بازدید از نخلســتان های 
شهرستان اهَرم استان بوشهر در آالچیق کشاورزان حضور یافت و با 

آنان به گفتگو نشست.
جمعی از کشاورزان و نخل کاران در این گفتگوی بی واسطه و رو 
در رو، مشکالت و پیشنهادهای خود را به ویژه درباره رفع مشکل آب 

مطرح کردند.
رئیس جمهور پس از شنیدن مشکالت کشاورزان و نخل کاران، 
وزیر جهاد کشاورزی و استاندار بوشهر را موظف کرد مشکالت مطرح 

شده را در اسرع وقت رسیدگی و برطرف کنند.
رئیسی همچنین در سخنان کوتاهی با تاکید بر همت جدی دولت 
برای رفع مشکل آب با همراهی کشاورزان، گفت: یقین داشته باشید 
با همت یکدیگر اجازه نخواهیم داد برای نخلستان های استان مشکل 

اساسی ایجاد شود.
رئیس جمهور طرح اصالح آبیاری نخلســتان های اســتان را از 
موضوعات اولویت دار دانســت و گفت: دولت مبلغ مورد نیاز را برای 
تکمیل هر چه سریع تر ســد خائیز اختصاص می دهد تا این سد در 
کمترین زمان به بهره برداری برسد و مشکل آب کشاورزان استان تا 

حدودی برطرف شود.
رئیســی همچنین با اشــاره به ضرورت اختصاص اعتبارات الزم 
برای احداث سد »باهوش« در بودجه سال 1۴01 گفت: احداث این 
سد برای رفع مشکالت کشاورزی استان ضروری است و باید با تامین 

منابع آن، هر چه سریع تر به بهره برداری برسد.

گزارش

رئیس جمهور: 

 گام های ماندگاری برای رفع مشکالت بنیادین بوشهر برداشته می شود

رئیس جمهور:

 گام های ماندگاری برای رفع مشکالت 
بنیادین بوشهر برداشته می شود
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همين صفحه

 رایگان شدن برق 10 میلیون مشترک با حذف یارانه برق 
در اقتصاد ایران آغاز شد؟

شوک قبض های نجومی 
برق به مشترکان 

قبوض نجومی برق بیــن کاربران ایرانی 
حسابی حاشیه ساز شده است. تعداد زیادی 
از مشترکان برق با اشتراک تصاویری از قبض 
برق خانه هایشان برای سایر کاربران نوشته اند 
که در تابستان امسال با ارقام درشتی در قبض 
برق خود مواجه شده اند. ارقامی که گاهی به 
یک میلیون تومان نزدیک شده است و حاال 
به بسیاری از مشترکان برق شوک وارد کرده 
است. اما اصل ماجرا چیست؟ رایگان شدن 
برق 10 میلیون مشترک با آغاز حذف یارانه 

برق در اقتصاد ایران؟

ماجرای قبض های نجومی چیست؟
امسال تابســتان صرف نظر از قطع مداوم 
بــرق در اوج گرما، قبض هــای نجومی هم 
مشترکان برق را شوکه کرده است. برخی ادعا 
می کنند افزایش قیمت چشمگیر و چندین 
برابری بهای قبوض برق همیشــگی خود را 
رویت کرده اند که گاهی تا 10 برابر هزینه های 
قبلی نیز اعالم شده است. مثال  در یک منزل 
مسکونی با متراژ کم در دوره قبل 100 هزار 
تومان قبض برق آمده اما در این دوره به یک 

باره با همان میزان مصرف مشترک...

افزایش 40درصدی نرخ نان، یعنی چهار درصد افزایش در نرخ سبد معیشت؛

گرانی به قوت غالب مردم هم سرک کشید
دسترنج 4


