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بیش از ۲۰ تن روغن 
احتکارشده 

در رشت کشف شد

احمدی، بازیکن ملوان: 

هدف ملوان 
قهرمانی است
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همایون شجریان، فردین خلعتبری در مراسم 

رونمایی از آلبوم گاه فراموشی مطرح کردند:

فعالیت خوانندگی ام 
بر اساس سلیقه روز 

و تغییرات زندگی امروز است

فرماندار آستارا:

در آستارا قاچاق آرد
 از مرز نداریم

بررسی جرم 
تکدی گری و راه های 

پیشگیری از آن

قوی ترین  یافتن  راه 
چینی  خودروهای 

به خیابان های کشور

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: ۲166 و 344۲۲177       فکس: 344۲۲۰44

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار
همه روزه آماده خدمت رسانی

به مشتریان و همشهریان عزیز می باشد
1 – رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 34۰4

۲ – رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن 
مرکز 4463

3 – خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 34۰1
4 – خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 54۰۲

تلفن: 5-33722300 و 33403448-50

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه خبر داد:

همکاری مشترک بین داروسازان 
ایرانی و طرف روسی

اعتبار هزارمیلیارد تومانی برای 
توسعه سه بیمارستان در رشت
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گیالن امروز- احمد وحیدی وزیر کشور درباره نظام عادالنه سازی یارانه ها طی 
سخنانی اظهار داشت: مردم به خوبی مستحضر هستند که دولت به دنبال منافع 
این  و  کردند  و همراهی  دنبال  را  مسائل  بزرگواری  با  و  آن ها حرکت می کند 

همراهی کامال ارزشمند و در شأن ملت ایران است.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه مردم در مقاطع مختلف دولت را امتحان می کنند، 
بیان کرد: دولت قول های مختلفی داد که یکی پس از دیگری به آن ها عمل 
می کند و دیدیم که قول رئیس جمهور در مورد برچیده شدن کرونا عمل شد و 

اگر مردم همراهی و باور نمی کردند این اتفاق نمی افتاد.
وی با بیان اینکه یارانه ها باید به نفع مردم اصالح می شد و این اصالح یارانه ها به 
نفع مردم و طبقات کم برخوردار است، گفت: مردم همراهی می کنند چون در این 
طرح منافع روشن و ملموسی برای مردم وجود دارد و اولین خواست در این طرح 
رسیدن عادالنه یارانه به مردم است. در ارز ترجیحی ثروتمندان چندین برابر سایر 

مردم از یارانه استفاده می کردند و االن این مسئله عادالنه می شود.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه وقتی مردم حس کنند اجرای این طرح در راستای 
به تعداد  یارانه  با قاچاق است همراهی می کنند، خاطرنشان کرد: قبال  مبارزه 
نهاده های  در حوزه  که  بود  این  آن  نتیجه  و  داده می شد  واردکننده  معدودی 
دامی ۴۰۰ شرکت ثبت نام کرده بودند و اکنون به جای اینکه یارانه را به چند نفر 

واردکننده بدهیم، به نزدیک ۸۰ میلیون نفر می دهیم.
وحیدی با اشاره به اینکه رئیس جمهور بالفاصله بعد از اجرای طرح بین مردم 
اعتماد می کنند،  رفتند و وقتی مردم حس کنند رئیس جمهور بین آن هاست 
تصریح کرد: جای تشکر از مردم دارد که با این طرح همراهی خوبی داشته اند 
و هرچه جلوتر برویم منافعش بیش تر تشریح و احساس می شود و مردم متوجه 

می شوند با چه طرح مهمی که به نفع آحاد ملت است مواجه هستیم.

وحیدی با اشاره به همراهی قوای سه گانه برای اجرای طرح اصالح یارانه ها گفت: 
نظر هر سه قوه این بود که این شرایط نمی تواند ادامه یابد و روسای سه قوه با هم 

هماهنگ بودند و صداوسیما نقش بسیار مهمی در تبیین مسائل داشت.
وی افزود: مسئله دولت، قبل از اجرای طرح این بود که باید وفور کاال داشته 
باشیم و ذخایر به اندازه کافی باشد و زیرساخت هایی چون تولید و توزیع آماده 

باشد.
وزیر کشور ادامه داد: ما به لحاظ وفور کاال مشکلی نداشته و نداریم؛ هرچند 
ممکن است وقتی یک سیستم را از نقطه ای به نقطه دیگر ببریم اختالل موقتی 
در سامانه صورت بگیرد هرچند این اختالل مقطعی هم به حداقل رسید و ما 
با کمبود مواجه نشدیم و اقالمی چون تخم مرغ و مرغ زیاد است و مرغ آن قدر 
زیاد هست که احتماالً باید دولت فکر کند که چگونه مرغ ها را خریداری کند که 
تولیدکنندگان دچار ضرر نشوند. روغن هم در انبارها و هم در کارخانه ها موجود 
است هرچند ممکن است به دلیل تغییر از یک وضعیت در برخی ساعات در 

برخی فروشگاه ها تغییر موقت ایجاد شود.
وزیر کشور درباره صدور برخی فراخوان ها برای برگزاری تجمع اعتراضی تصریح 
کرد: تعداد فراخوان ها خیلی گسترده است و دشمنان ملت خیلی خوب فعال 
هستند و دلیلش هم روشن است چون آن ها می دانند اگر از مرحله اقتصادی به 
خوبی عبور کنیم که به لطف خدا عبور خواهیم کرد، ملت ایران در نقطه جدید 

اقتصادی و ملی قرار می گیرد.
همه  که  را  طرحی  که  است  این  دشمن  تالش  همه  داشت:  بیان  وحیدی 
اقتصاددانان آن را تایید می کنند نگذارند اتفاق بیفتد و اصالح اقتصادی رخ دهد 
و همچنین تالش دارند تا به هر بهانه ای مردم را مثاًل به میدان بیاورند ولی مردم 
ما عمیقاً به انقالب و نظام و دولت شان اعتماد دارند و طبیعتاً این اتفاق نمی افتد.

قرارگرفتن مصلی رشت در فهرست 
میراث معاصر معماری کشور

وزیر کشور:

عادالنه سازی یارانه ها منافع 
ملموسی برای مردم دارد

گیالن امروز-  باالخره پس از ۴ سال توقف واردات خودرو، قرار است 
به زودی خودروهای سواری وارد کشور شوند؛ آن هم در شرایطی که از 
زمان مطرح شدن موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس تا آزاد شدن 
آن، بارها و بارها این طرح به شورای نگهبان رفت و به دالیلی از جمله 
مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاست های کل نظام، به مجلس بازگشت. 
با این وجود باالخره در روزهای گذشته وزیر صمت، خبر آزادسازی واردات 
خودرو را به طور رسمی اعالم کرد. سید رضا فاطمی امین چهارشنبه هفته 
در  خودرو  واردات  روش های  و  چگونگی  جزییات،  که  داد  خبر  گذشته 
آیین نامه ای که هم اکنون در مراحل تصویب قرار دارد، مشخص شده است.

در حالی قرار است فضا برای واردات خودروهای خارجی باز شود که بازار 
خودرو کشور در هفته های اخیر روند به شدت افزایشی را سپری می کند، 
به طوری که پراید، ارزان ترین خودرو کشور رنگ ۲۰۸ میلیون تومان را به 
خود دیده است. گزارش ها نشان می دهد که در بازار خودروهای خارجی 
اردیبهشت  ابتدای  از  خودروها  برخی  میلیونی  ده  چند  رشد  شاهد  نیز 
تاکنون بوده ایم؛ تا جایی که برای نمونه خودرو جک جی۴ با رشد ۲۳ 
میلیون تومانی روبه رو شده است. همچنین هایما S۵ ۶ سرعته اتوماتیک 
رشدی در حدود ۷۰ میلیون تومان را تجربه کرده است. در عین حال، 
ام وی ام ۳۱۵هاچ بک پالس با افزایش ۲۵ میلیون تومان مواجه شده است.

حاضر  حال  در  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس  گفته  به  بنا 
فضا  واردات،  با  که  می شود  احساس  بازار  در  هزارخودرویی   ۵۰۰ خالء 
رقابتی می شود. بر همین اساس، عزت اهلل اکبری تاالرپشتی اعالم کرد: با 
بررسی کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت 

خودروهایی را که کم مصرف و ایمن هستند، بدون سقف وارد کند.
به گفته او، تا امروز از خودروسازان حمایت هایی شده است که طبق فرموده 
مقام معظم رهبری نباید سوءاستفاده کنند و باید ساختار دو خودروساز 

اصالح شود. مثال دولت به جای سهامداری و دخالت، باید ناظر باشد.
اکبری همچنین درباره مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات ۷۰ هزار 
خودرو نیز عنوان کرد: اول، با فرمایشات رهبری کال مصوبه اصالح شد و 
این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را 
تنظیم کند، واردات خودرو را انجام دهد. دوم، ماده ۴ آن که مربوط به 

صادرات قطعه و واردات خودرو بود، حذف شد.
آیین نامه واردات خودرو به دست دولت تهیه می شود و  وی متذکر شد: 

دولت شرایط را باید برای واردات آماده کند.

رد رسمی یک شایعه
پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو 
مصوبه  این  پیش رو  هفته  که  کرد  اعالم  و  داد  خبر  وزیران  هیات  در 
نهایی و جزییات، چگونگی و روش های واردات خودرو اعالم خواهد شد، 
تعیین  از  به ویژه در شبکه های مجازی منتشر شد که حکایت  اخباری 
سقف قیمتی و حجم موتور برای خودروهای وارداتی به عنوان محدودیت 

داشت.
با  اینکه واردات خودرو  بر  در فضای مجازی اخباری منتشر شد مبنی 
دو شرط سقف قیمت خودرو ۷۰۰۰ دالر و حجم موتور ۱۰۰۰ سی سی 

آزاد شده است.
به دنبال این شایعه، جالل رشیدی کوچی، نماینده مجلس در توئیتی 
نوشت: باالخره گام اول برداشته شد و واردات خودرو آزاد شد. در تنظیم 
آئین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در 
نظر گرفته شده؛ سقف قیمت ۷۰۰۰ دالر و حجم موتور ۱۰۰۰ سی سی. 
ایران را اصالح نکند، قطعا  اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم 

منتظر استیضاح باشد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  حقوقی  معاون  شایعه،  این  به  واکنش  در  اما 
تجارت در صفحه شخصی خود، این محدودیت ها را برای واردات خودرو 

شایعه خوانده و تکذیب کرد.
محمد جواد حاجی حسینی اعالم کرد: آیین نامه مصوبه هیات دولت در 
خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از 
دیدگاه های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشر 

شده در رابطه با محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد.
در این شرایط، معاون وزیر صنعت پیش بینی کرده است که در صورت 
آزادسازی واردات خودرو، قیمت ها آرام آرام به آن حد عقالنی که مشتری 
انتظار دارد، نزدیک تر شود. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل 
وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی درباره مصوبه آزادسازی واردات 
خودرو گفت: در مصوبه جدید که تنظیم شده عالوه بر دو دهک باال، 
دهک پایین هم در نظر گرفته شده است. به طور مثال تعرفه پایین تری 

برای دهک پایین گذاشتند.
به اعتقاد وی، اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت اثر خواهد 
داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها 

آرام آرام به آن حد عقالنی که مشتری انتظار دارد، نزدیک تر شود.

پایان توقف واردات خودروهای خارجی

بازار خودرو در آستانه سقوط قرار گرفت؟


