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برق ۱۲ دستگاه 
اجرایی پرمصرف 

گیالن قطع شد

برای آقای صد درصدی که 
به وعده اش عمل کرد

با دراگان تمدید کنید
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غفلت از مدیریت منابع آب زیرزمینی

 برنامه ای برای کنترل 
سیالب وجود ندارد

منطقه آزاد انزلی 
سازمان معین منطقه 

آزاد اینچه برون شد

راز جنایت موتورسوار 
سیاه پوش!

رضا کیانیان: 
لذت کارم را زمان اجرا 
و ساخته شدن می برم

3

تبلیغات ۲87 نامزد برای کسب ۱۱ کرسی شورا در رشت 
بر چه مواردی تمرکز داشت؟

سوژه ی سوخته ی خدمت

رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران شد

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: ۲۱66 و 344۲۲۱77       فکس: 344۲۲044
آدرس: رشت - الکان بلوار پروفسور سمیعی، نرسیده 

به تقاطع راه آهن تلفن: 33403448-50 - 013

پوررستگار کد 4463

قابل توجه همشهریان عزیز
افتتاح مرکز معاینه فنی 

خودروهای سبك

استاندار گیالن:

مردم با مشارکت در انتخابات نقشه های 
دشمنان را نقش بر آب کردند

گیالن امروز- اکثریت رای دهندگان در انتخابات 2۸ خردادماه به »سیدابراهیم 
رئیسی« رای دادند تا قاضی القضات این بار در جایگاه رئیس جمهوری و در مقام 

مجری قانون بر اساس وعده انتخاباتی اش کارزار مبارزه 
با فساد، رسیدگی به معیشت مردم و رفع چالش های 

اقتصادی را پیش ببرد.
انتخابات جمعه 2۸ خردادماه، پس از یک دوره رقابت 
سیاسی نفسگیر با مشارکت قابل  تقدیر مردم و به همت 
برگزار شد. حجت االسالم  انتخابات  ناظران  و  مجریان 
قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی«  والمسلمین »سیدابراهیم 
با کسب نزدیک به  انتخابات از سوی مردم و  این  در 
دو سوم آرای رای دهندگان به عنوان سکان دار بعدی 

دستگاه اجرایی برگزیده شد.
حجت االسالم رئیسی که تجربه شرکت در دوازدهمین 
را داشت، در جریان  انتخابات ریاست جمهوری  دوره 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کسوت 
نامزد داعیه دار مبارزه با فساد، موفق به کسب اکثریت 

آرا و راهیابی به پاستور شد.
در جریان رقابت های انتخاباتی، حجت االسالم رئیسی 
از  را  فساد  با  ریشه ای  مبارزه  برای  مردمی  مطالبات 
مهمترین انگیزه های خود برای ورود به عرصه انتخابات 
خواند و با تاکید بر اینکه محل خشکاندن ریشه فساد 
در دستگاه اجرایی است بارها تصریح کرد که با اصالح 
ساز و کارها در قوه مجریه، می توان جلوی تولید فساد 

را گرفت.
 رئیسی برای تحقق این منظور وعده »مدیریت مقتدر« کشور را مطرح و تاکید کرد 
که گشت ارشاد مدیران راه می اندازیم و هر کس را در قبال مسئولیت و منصب خود 

به پاسخگویی وا می داریم.
رئیسی همچنین با تاکید چندباره بر اینکه اولویت اصلی دولتش سفره مردم خواهد 

بود، قول داد که همه ظرفیت های اقتصادی کشور را برای کاهش مشکالت معیشتی 
مردم به کار گیرد. او وعده های عینی تری هم مطرح  و تاکید کرد که از آبان ۱۴۰۰ 

برای خانوارهای ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می شود با این توضیح 
که به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول 2۰۰ هزار تومان و دو دهک 

بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهیانه تخصیص می یابد.
اقتصادی، رفع  به منظور رفع مشکالت  تاکید کرد که دولتش  رئیسی همچنین 

تحریم ها را دنبال خواهد کرد. او وعده داد با گسترش تعامالت با کشورهای همسایه، 
به ۴۰  حداقل  همسایه  کشور  دالری ۱۵  میلیارد  تجارت ۱۰۰۰  از  کشور  سهم 
میلیارد برسد. رئیسی همچنین گفته است که دولتش به برجام 

مانند دیگر قراردادها متعهد خواهد بود.
قاضی القضات در جریان رقابت های انتخاباتی تصریح کرد: تاکنون 
با قاچاق کم برخورد نکرده ایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاه ها 
مربوط به برخورد با قاچاق کاال است ولی باید حتماً ریشه قاچاق 

در دولت خشکانده شود.
تحول در وضعیت مسکن از وعده های مهم رئیسی بوده است. وی 
یازدهم خرداد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: من به جوانان 
گفته ام که آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را از 
همان روز نخست دولت پیگیری می کنیم و فکر می کنم بشود طی 

۴ سال ۴ میلیون واحد مسکونی ساخت.
نام دولتی است که رئیسی به  ایران قوی«  برای  »دولت مردمی 
تشکیل آن وعده داده و در بیانیه ای ویژگی ها و کارویژه های این 

دولت را چنین شرح داده است:
بر دوش جوانان  آن  اصلی  و مسوولیت های  ارکان  - دولتی که 
بود که  شجاع، تحول خواه، متخصص، پاک و ضد فساد خواهد 
هر کجا به آنها اعتماد شد،  قدرت و افتخار برای ایران آفریده اند.

پایین  و طبقات  و مستضعفان  به محرومان  توجه  دولتی که    -
جامعه از مهمترین اولویت هایش خواهد بود و اجازه نخواهد داد 

که عزت و شرافت و کرامت آنها خدشه دار شود.
-  دولتی که با اجماع ملی و دیپلماسی هوشمند و مبتکر، حتی 
یک لحظه را برای رفع تحریم های ظالمانه از دست نخواهد داد. با 
دیپلماسی برآمده از قدرت و توانایی های داخلی، تعامل و رابطه دوستانه و مقتدرانه با 
دنیا، مخصوصاً با همسایگان را، با سرعت پیگیری می کند. با توجه به سوابق و کارنامه 
رئیسی در سمت های مختلف قضائی و سیاسی طی چهل سال گذشته، امیدواری های 

زیادی به تحقق وعده های انتخاباتی او وجود دارد.

گیالن امروز- تاریخ انعقاد اجاره نامه واحد مسکونی متقاضیان دریافت 
کمک تسهیالت اجاره مسکن که تا پایان شهریورماه مهلت ثبت نام آن 
ادامه دارد، باید مربوط به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ باشد و این وام به 
مستاجرانی که سال گذشته تسهیالت کرونایی اجاره را دریافت کردند 
تعلق نمی گیرد. به گزارش ایرنا، براساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا وام 
فقط  گیرد،  تعلق  مستاجران  به  است  قرار  سال  دومین  برای  که  اجاره 
گرفت. همچنین  تعلق خواهد  نخست سال  ماه  اجاره ۶  قراردادهای  به 
مستاجرانی که سال گذشته وام ودیعه را دریافت کرده بودند نمی توانند 

امسال وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
آن طور که ستاد مبارزه با کرونا اعالم کرده، مهلت ثبت نام اشخاص واجد 
شرایط برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور 
این اساس همه قراردادهای اجاره نیمه  بر  ماه ۱۴۰۰ تمدید می شود و 

نخست امسال امکان دریافت وام اجاره را خواهند داشت.
با این حال به دلیل بدهی مستاجران به نظام بانکی، همه متقاضیانی که 
سال گذشته این تسهیالت را دریافت کردند امکان ثبت نام مجدد ندارند.

آغاز  روز چهارشنبه 2۶ خرداد  از ساعت ۱2  ودیعه مسکن  وام  ثبت نام 
شده است و همه مستأجران واجد شرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن که در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کرده اند اکنون باید منتظر 

پاسخ استعالم خود باشد.
سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ 
میلیون تومان، سایر کالن شهرها )شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت 
یعنی شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه( 

همچنین،  است.  تومان  میلیون   2۵ شهرها  سایر  و  تومان  میلیون   ۴۰
متقاضیان دریافت این تسهیالت باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند.

باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده  متقاضیان همچنین 
در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای کد رهگیری باشند.

چنانچه متقاضی تا حداکثر 2 هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت 
درخواست  رد  به  نسبت  نکند،  اقدام  ضامنان  و  مدارک خود  تکمیل  به 

متقاضی اقدام می شود. 
نحوه بازپرداخت تسهیالت چگونه است؟

برپایه این گزارش، تسهیالت ۷۰ میلیون تومانی در تهران با بازپرداخت 
پنج ساله و نرخ سود ۱۳ درصد به واجدان شرایط داده می شود که رقم 

اقساط آن ماهانه یک میلیون و ۵۹2 هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی متقاضیان هشت کالن شهر کرج، 
قم، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، کرمانشاه و اهواز با نرخ سود ۱۳ درصد 
و بازپرداخت سه ساله اعطا می شود که در این صورت مبلغ اقساط آن، 
یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد بود. رقم اقساط تسهیالت 
2۵ میلیون تومانی به مستاجران سایر شهرها که با نرخ سود ۱۳ درصد و 
بازپرداخت سه ساله اعطا می شود، ۸۴2 هزار و ۳۴۸ تومان برآورد می شود.

این دومین بار است که با هدف تنظیم گری بازار اجاره ثبت نام دریافت وام 
از مستاجران انجام می شود. نظام بانکی تا دی ماه پارسال وام اجاره را به 
متقاضیان واجد شرایط اعطا کرد. سال گذشته پس از ثبت نام ۹2۰ هزار 
سرپرست خانوار، در نهایت این تسهیالت به حدود 2۰۰ هزار خانواده داده 

شد که مجموع ارقام پرداختی نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان رسید.

بورس دیروز )شنبه، 2۹ خردادماه(  بازار  گیالن امروز- شاخص کل در 
حدود ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم 

یک میلیون و ۱۶۱ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، پس از مدت ها انتظار، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده 

و یکی از دغدغه ها و ابهامات 
مهم سهامداران بورس، برطرف 
شاخص  سبزپوشی  شد. 
استقبال  نشان دهنده  بورس 
برگزاری  نتیجه  از  سهامداران 
جمهوری  ریاست  انتخابات 

است.
برپایه معامالت دیروز بیش از 
هشت میلیارد و ۱۸۳ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
 ۳2۶ و  هزار   ۴۹ ارزش  به 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
کل  شاخص  همچنین 
)هم وزن( با 2۰۶  واحد افزایش 
و  واحد  و ۷۹۵  هزار  به ۳۷۰ 
با  )هم وزن(  قیمت  شاخص 

۱۳2 واحد رشد به 2۳۸ هزار و 2۷۹ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۱۰ هزار و ۶۹۶ واحد و شاخص بازار دوم 2۸ هزار و ۱۷2 
واحد افزایش داشتند. عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۷2۴ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۴۵۷ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
یک هزار و 2۴۷ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۹۵۹ واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۸2۶ واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 
۷۹۵ واحد، پتروشیمی جم )جم( با ۷۹۳ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با ۷۰۴ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۶۶۶ واحد، پتروشیمی 
پردیس )شپدیس( با ۶۵۳ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۶۱۱ واحد و بانک 

ملت )وبملت( با ۵۹۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۵۰۰ واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با ۱۹۶ واحد، گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با ۱۸۰ واحد، شرکت سرمایه 
گذاری استان خوزستان )وسخوز( با ۱۷۳ واحد، سایر اشخاص  بورس انرژی 
)انرژی ۳( با ۱۵۳ واحد، صنایع سیمان دشتستان )سدشت( با ۱۰۴ واحد، 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با ۹۷ واحد، داروسازی جابر بن 

حیان )دجابر( با ۸۹ واحد، پارس خودرو )خپارس( با ۸۵ واحد و بورس کاالی 
ایران )کاال( با ۸۰ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، دیروز نماد صنعت غذایی کورش )غکورش(، لیزینگ 
کارآفرین )ولکار(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، ایران خودرو )خودرو(، ملی 
)فملی(،  ایران  مس  صنایع 
ایران  گسترش سرمایه گذاری 
خودرو )خگستر( و فوالد مبارکه 
نمادهای  )فوالد(  اصفهان 

پُرتراکنش قرار داشتند.
معامالت  در  هم  خودرو  گروه 
برترین  صدرنشین  دیروز 
گروه های صنعت شد و در این 
گروه دو میلیارد و یک میلیون 
برگه سهم به ارزش چهار هزار 
دادوستد  ریال  میلیارد  و ۶۹۷ 

شد. 
آخرین وضعیت شاخص 

فرابورس
نیز  فرابورس  شاخص  دیروز 
افزایش  واحد   ۱۹ از  بیش 
داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۳۱۳ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار 
یک میلیارد و 2۷2 هزار برگه سهم به ارزش ۹۹ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال 

دادوستد شد.
دیروز نماد پتروشیمی مارون )مارون(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
بیمه کوثر )کوثر(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، شرکت سرمایه گذاری صبا )صبا(، بیمه پاساگارد )بپاس(، 
بیمه دی )ودی(، بیمه سامان )بساما(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، 
نفت الوان  پاالیش  )فروی(،  اصفهان  )رنیک(، ذوب روی  مکانیک  جنرال 
)شاوان(، کجتمع صنایع الستیک یزد )پیزد( و پاالیش نفت شیراز )شراز( 

و فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
در مقابل صنعتی مینو )غصینو(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، بیمه تجارت نو 
)بنو(، داروسازی سبحان انکولوژی )دسانکو(، داروسازی تولید دارو )دتولید(، 
دامداری تلیسه نمونه )تلیسه(، رایان هم افزا )رافزا(، تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند( بیمه نوین )نوین( و ریل پرداز سیر )حریل( با تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.

هزینه رسیدن به وام مسکن 30 میلیون تومان شد
گیالن امروز- قیمت هر برگه از اوراق تسهیالت مسکن با رسیدن به 
قیمت ۶۳ هزار تومان، رکورد قیمتی این ابزار نوین بازار سرمایه را در یک 

ماه اخیر شکست.
به گزارش مهر، قیمت هر برگه از 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
در  دیروز  معامالت  در  مسکن 
ابتدای کانال ۶۰ هزار تومانی قرار 

داشت.
معامالتی  نمادهای  بیشتر  در 
تسهیالت  اوراق  زیرمجموعه 
مسکن، میانگین قیمت معامالت 
امروز شنبه 2۹ خرداد در بازه ۶۱ 

تا ۶۴ هزار تومان به ثبت رسید.
هر  قیمت  با  معامله  گران ترین 
یکی  برای  تومان  هزار  برگه ۶۴ 
در  گرفته  صورت  معامالت  از 
نماد معامالتی تسه ۹۹۰۳ )اوراق 

از  یکی  برای  نیز  معامله  ارزان ترین  و  بود  گذشته(  سال  خرداد  مسکن 
معامالت نماد تسه ۹۹۰۴ )اوراق مسکن تیر ۹۹( با قیمت ۵۷ هزار و ۷۸۰ 

تومان به ثبت رسید.
تسهیالت مسکن  اوراق  قیمت  که  باری  آخرین  که  است  حالی  در  این 
در سال جاری به بازه ۶۰ هزار تومانی رسید، به هفته پایانی اردیبهشت 
امسال اختصاص داشت؛ ضمن اینکه روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال نیز 
که بازار سرمایه پس از حدود 2 هفته تعطیلی، بازگشایی شد، نرخ اوراق 

تسهیالت مسکن به دامنه ۶۰ هزار تومانی رسید اما بالفاصله در پی رکود 
بازار مسکن، این اوراق با کاهش قیمت مواجه شد.

بازار  کارشناسان  برخی  گفته  به 
اوراق  قیمت  افزایش  مسکن، 
اخیر  روزهای  در  تسهیالت 
رونق  احتمال  به  می تواند  هم 
انتخابات  از  پس  مسکن  بازار 
باشد  مرتبط  جمهوری  ریاست 
افزایش  پی  در  می تواند  هم  و 
نسبی تعداد معامالت مسکن در 
کمی  قیمت ها  که  اخیر  روزهای 
باشد؛  داده  رخ  بود،  شده  نزولی 
از آنجایی که با کاهش قیمت ها، 
معموالً تقاضا برای خرید مسکن 
خرید  وام  دریافت  همچنین  و 
اوراق  لذا قیمت  افزایش می یابد، 
تسهیالت نیز روند رو به رشد در 
پیش می گیرد.  با احتساب متوسط قیمت هر برگه ۶2 هزار تومان، هزینه 
دریافت وام مسکن 2۴۰ میلیون تومانی برای زوجین تهرانی که می بایست 
۴۸۰ برگه خریداری کنند، به حدود ۳۰ میلیون تومان )2۹ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان( رسیده است. این شاخص برای تسهیالت ۱۴۰ میلیون تومانی 
خرید مسکن از سوی متقاضیان فردی که می بایست 2۸۰ برگه با متوسط 
قیمت هر برگه ۶2 هزار تومان خریداری کنند، به رقم ۱۷ میلیون و ۳۶۰ 

هزار تومان افزایش یافته است.

وام اجاره مسکن به کدام مستاجران تعلق می گیرد؟

استقبال شاخص بورس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری


