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قیمت سکه در بازار آزاد افزایش یافت
روز گذشته قیمت انواع سکه در حالی در معامالت بازار آزاد تهران افزایش یافت که طی یک هفته گذشته به دلیل اجرای یکسان سازی نرخ ارز ،روند کاهشی در پیش گرفته و بخشی از حباب قیمتی
آن تخلیه شده بود .به گزارش ایرنا ،نرخ هر اونس طال طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر  2دالر و  94سنت در بازارهای جهانی کاهش داشته و به یک هزار و  342دالر و  53سنت رسیده است اما هر گرم
طالی  18عیار خام در بازار ایران با  20هزار و  780ریال رشد یک میلیون و  717هزار و  640ریال داد و ستد می شود .در بازار مسکوکات طال ،قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  600هزار
ریال نسبت به روزگذشته افزایش داشت و به  18میلیون و  460هزار ریال رسید.

«ابتکار» از آیین آغاز به کار نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه گزارش می دهد

اخبار

افتتاح فاینکس در غیاب کرباسیان و سیف

رئیس بیمه مرکزی:

نفوذ بیمه به 2/3درصد رسید
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نفوذ بیمه به 2/3درصد رسیده است،
گفت :صدور بیمه عمر در سال گذشته ۳۰درصد رشد داشت.
عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه
بینالمللی بانک ،بورس و بیمه گفت :بدیهی است بدون یک نظام کارآمد تامین مالی،
دسترسی به رشد باالی اقتصادی و توسعه پایدار ممکن نیست .وی ادامه داد :باید تناسب
الزم بین عملکرد و میزان رشد توسعه هر یک از ارکان بازار بین بانک ،بیمه و بورس
برقرار شود.لذا نظام تامین مالی کشور بایستی نظامی همگن و متقارن داشته باشد.
همتی گفت:سطح کارآمدی نظام تامین مالی به بانک ،بورس و بیمه برمی گردد و
بدیهی است که اینچنین نظامی منجر به رشد اقتصادی می شود؛ بر این مبناتصمیم
گیری هر یک از این ارکان بر روی سایر رکن ها اثرگذاراست و البته رشد هر رکن نیز
کارآمدی بازار را نشان می دهد .وی افزود :امیدواریم بین بورس و بیمه هماهنگی و
تناسب بیشتر شود و البته باید به رکن بعدی به عنوان هماهنگی این سه رکن نیز توجه
کرد .بیمه البته عامل ارتقا رشد و آرامش در کشور است و مدیریت ریسک مالی را به
عهده دارد .همتی در ادامه گزارشی از عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته ارائه داد و
افزود:سال  96با رشد  21درصدی حق بیمه ها میزان حق بیمه صنعت بیمه کشور از
 330هزار میلیارد ریال فراتر رفت و با توجه به تقریب رشد اسمی  GDPکشور قطعاً
ضریب نفوذ بیمه به حدود  2/3درصد می رسد.

اطالعیه مهم پست بانک ایران
برای کاربران سامانه بانکداری اینترنتی
بهمنظور ارتقاء ضریب امنیت عملیات بانکی کاربران سامانه بانکداری
اینترنتی پست بانک ایران ،بایستی در همین راستا هر یک از کاربران پس از
دوره  60روزه نسبت به تغییر رمز کاربری خود در سامانه مذکور اقدام کند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ،بنابر اعالم اداره کل تامین زیرساخت و
پشتیبانی فنی؛ براین اساس از کاربران سامانه بانکداری اینترنتی این بانک درخواست
میشود نسبت به تغییر رمز سامانه مذکور تا ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری اقدام کنند در
صورت عدم تغییر رمز پس از مهلت تعیین شده ،کاربری مربوطه غیر فعال شده و برای فعال
سازی مجدد الزم است کاربران به یکی از شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي تاکید کرد

موفقیت بانک شهر در جلب اعتماد عمومی
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي ،استقبال شهروندان از
خدمات بانک شهر در فضای رقابتی سيستم بانکي کشور را قابل توجه
دانست و گفت :خوشبختانه این بانک توانسته در جلب اعتماد عمومي
به خوبي عمل کند و اين به معني کسب سرمايهای است که هر سازمانی
نميتواند به راحتي به دست آورد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،اقبال محمديان با بیان این
مطلب افزود :فلسفه تأسيس این بانک کمک به مدیریت شهری شهرهای مختلف است
و در همین راستا توانسته تاثیر بسزایی در عمران و آبادانی شهرها و به ویژه توسعه حمل
و نقل عمومی شهرها داشته باشد.

به اطالع عموم می رساند که دانشنامه موقت کارشناسی ارشد این
جانب حسین رضازاده فرزند سرتیپ با کد ملی  ۲۳۷۰۵۲۸۴۳۵در رشته
حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکز مفقود
گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روز گذشته یازدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه
با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی
از مدیران ارشد اقتصادی کشور افتتاح شد .البته
مسعود کرباسیان ،وزیر اقتصاد و ولی اهلل سیف ،رئیس
کل بانک مرکزی که قرار بود در مراسم افتتاحیه این
نمایشگاه حضور داشته باشند ،غیبت کردند.
به گزارش «ابتکار» شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و
اوراق بهادار در سخنرانی آیین افتتاحیه گفت :خشت خشت
بازار سرمایه با تالش و همکاری سرمایهگذاران و فعالین
اقتصادی بر روی هم بنا شده و اگر امروز شاهد یازده سالگی
فاینکس هستیم محصول این تالش ها است.
محمدی هدف از برگزاری فاینکس را افزایش تعامل و
ارتباط میان فعالین بازار سرمایه و همچنین ارتقای سواد
مالی آحاد جامعه دانست و گفت :هر سال در نمایشگاه
بورس ،بانک و بیمه شاهد معرفی آخرین دست آوردهای
این سه حوزه مهم اقتصادی به مخاطبین داخلی و خارجی
هستیم.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به بازدهی  25درصدی
سال گذشته بازار سرمایه ابراز امیدواری کرد سودآوری
بورس در سال  97با افزایش همراه باشد و گفت :سال 96
حجم معامالت از رشد مناسبی برخوردار بود و از 195هزار
میلیارد تومان سال  95به  247هزار میلیارد تومان در سال
 96رسید.
دبیر شورایعالی بورس به مهمترین اقدامات انجام شده
در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد :به روز رسانی سامانه
معامالت ،طراحی سامانه هوشمند نظارتی و اصالح دستور
العمل های پذیرش و افشا از مهمترین اقدامات انجام شده
در بازار سرمایه بود.
سخنگوی سازمان بورس کاهش زمان توقف نمادها را
نقطه عطفی برای بازار سرمایه دانست و گفت :سال گذشته
تعداد نمادهای متوقف از  70به  15مورد کاهش پیدا کرد
و تمام تالش خود را برای بازگشایی نمادهای باقیمانده به
کار میبریم.

رئیس سازمان بورس از اصالح دامنه نوسان و حجم مبنا
خبر داد و گفت :دامنه نوسان و حجم مبنا در سال جاری
بازنگری می شود و مجموعه اقدامات جدیدی با هدف افزایش
شفافیت و نقدشوندگی بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد.
محمدی با اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان گفت:
امیدواریم بازار سرمایه سال جاری نقش گسترده ای در
توسعه شرکتهای بنیان ایفا کند .
توسعه اوراق بهادار مبتنی بر بیمه در بازار سرمایه
در این مراسم همچنین عبدالناصر همتی ،رئیس کل بیمه
مرکزی از رشد  ۳۰درصدی بیمههای عمر در سال گذشته
خبر داد و گفت :باید زمینه توسعه اوراق بهادار مبتنی بر
بیمه را از طریق بازار سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری
توسعه داد.
عبدالناصر همتی با اشاره به اهمیت تامین مالی در
اقتصادگفت :سبک کارآمدی نظام تامین مالی در کشور به
فعالیت سه بازار پول ،بیمه و سرمایه بستگی دارد.

آگهی دعوت سهامدارن شرکت ریسندگی و بافندگی زرین نخ شمال
(سهامی خاص )
به شماره ثبت  8441و شناسه ملي 10100931728
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده که در ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 1397/2/25
در محل کارخانه به آدرس  :گرگان کیلومتر  1جاده کردکوی جنب جهاد
کشاورزی استان گلستان برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :نقل و انتقال سهام

هیات مدیره شرکت زرین نخ شمال

آگهي مزایده عمومی اجاره امالک مازاد
اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

رديف

موضوع

آدرس

قیمت پايه كارشناسی اجاره
ماهیانه/قیمت ملك به ريال

مبلغ ضمانت نامه شركت
در مزايده به ريال

1

اجاره بخشی از فضای
پژوهشگاه معلمان

بوشهر – روبروی ضلع
غربی پاساژ ملت

6/000/000

3/600/000

2

اجاره بخشی از فضای دايره
كتاب

بوشهر – بلوار طالقانی-
جنب نمايندگی سايپا

5/000/000

3/000/000

3

اجاره بخشی از فضای هنرستان
حاج جاسم بوشهری

بوشهر  -چهار راه
دادگستری

57/000/000

35/000/000

هزينه درج آگهی و كارشناسی رسمی دادگستری فراخوان به عهده برنده مزايده می باشد.
هريــك از رديــف هــای جــدول فــوق حکــم قــرارداد واحــد داشــته و دارای پیشــنهاد قیمــت مجــزا
مــی باشــد.

1265

آگهی مناقصه عمومی

آموزش و رپورش استان بوشهر

اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان بوشــهر در نظــر دارد بخشــی از امــاک مــازاد خــود را مطابــق جدول
ذيــل از طريــق مزايــده عمومــي بــه متقاضیــان واجــد شــرايط بــه صــورت اجــاره ای واگــذار نمايــد لــذا
از متقاضیــان واجــد شــرايط دعــوت مــي گــردد جهــت دريافــت اســناد مزايــده بــا واريــز فیــش واريــزي
بــه مبلــغ  300/000/-ريــال بــه حســاب ســیبا بــه شــماره  2170091055000بانــك ملــي شــعبه گلشــن
بوشــهر تحــت عنــوان تمركــز وجــوه درآمــد متفرقــه اســتان بــه اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان
بوشــهر مراجعــه و يــا بــه نشــاني اينترنتــي  http:// bushehr.medu.irمراجعــه نماينــد .
مهلت دريافت اسناد فراخوان  :از تاريخ انتشارنوبت دوم آگهي فراخوان بمدت  3روز مي باشد .
زمــان تحويــل اســناد مزايــده  :از آخريــن مهلــت تعییــن شــده جهــت دريافــت اســناد فراخــوان بــه
مــدت  10روز مــي باشــد.
زمان بازگشايي اسناد مزايده  :ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  1397/2/11مي باشد.
نشــاني محــل تحويــل اســناد مزايــده  :بوشــهر– خیابــان شــهید عاشــوري– خیابــان شــهید آوينــي-
دبیرخانــه اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان بوشــهر

تاريخ انتشار نوبت اول 97/01/27 :

وی در ادامه بیان کرد :تامین مالی کارآمد منجر به رشد
اقتصادی میشود و این مهم به چندعامل بستگی دارد .اولین
مورد موضوع تصمیم گیری در هریک از ارکان است .در این
زمینه میزان هماهنگی بین ارکان از اهمیت زیادی برخوردار
است.
همتی دومین ویژگی یک تامین مالی کارآمد را رشد و
تناسب هر کدام از ارکان دانست و گفت :بازارها باید بتوانند
در یک سطح یکسان رشد کنند و دستاوردهای هماهنگی
داشته باشند .اگر یک بازار از دیگری سبقت بگیرد این نظم
تا حد زیادی به هم میخورد.
رئیس کل بیمه مرکزی بخش سوم را ایجاد فضای تعاملی
مناسب بین ارکان دانست و گفت :این نمایشگاه خود یکی
از نمودهای تعامل و همکاری بورس ،بانک و بیمه است.
شرکتها در این نمایشگاه می توانند دستاوردهای خود را
در اختیار یکدیگر بگذارند و به ابزار های جدید دست پیدا
کنند.

وی در ادامه گفت :بیمه عامل ارتقای آرامش میان مردم و
ثبات اقتصادی است .مهمترین اثر بیمه مدیریت ریسک ملی
و کاهش هزینههای مبادالتی است.
همتی با اشاره به رشد صنعت بیمه بیان کرد :رشد مداوم
صنعت بیمه در سالهای گذشته بسیار مشهود بوده است.
در این زمینه حق رشد بیمه ها نسبت به  GDPرشد قابل
توجهی داشته است .گواه این موضوع نیز رشد  ۲۱درصدی
حق بیمه در سال  ۱۳۹۶نسبت به سال  ۱۳۹۵است.
وی یکی از مهمترین سرمایهگذارهای را در زمینه بیمه
عمر عنوان کرد و گفت :در این زمینه رشد بسیار خوبی
داشتیم .براساس چشم انداز صنعت بیمه ،بیمه عمر تا سال
 ۱۴۰۴در پرتفوی بیمه رشد  ۵۰درصدی دارد.
همتی در بخش دیگری از اظهاراتش به همکاریهای
مشترک بازار سرمایه و بیمه اشاره کرد و گفت :اوراق بهادار
بیمهای از جمله اوراقی است که میتواند در اختیار فعاالن
بورسی و بیمهای قرار بگیرد.
وی افزود :در سالهای آتی با پیش بینی روند رشد بیمه
عمر میتوان امیدوار بود بیشتر از ظرفیت های بازار سرمایه
استفاده کرد .هم اکنون بحث بیمه اتکایی بسیار مطرح است
که این نوع بیمه میتواند از ظرفیت های بازار سرمایه تا حد
زیادی استفاده کند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین استفاده از ظرفیت
صندوقهای سرمایهگذاری را مهم ارزیابی کرد و گفت :بحث
اتصال منابع بیمه عمر به صندوقهای سرمایهگذاری امسال
پیگیری میشود .این موضوع نیز میتواند جذابیت بیمه عمر
را افزایش دهند.
حاشیه اعتراض و جواب
یکی از حواشی این نمایشگاه که در زمان برگزاری آیین
افتتاحیه و همزمان با سخنرانی رئیس سازمان بورس رخ داد،
اعتراض همراه با فریاد یکی از سهامداران بازار سرمایه بود که
از بسته بودن طوالنی مدت نمادها گالیه داشت و عنوان کرد
که تمام سرمایه خود را در این مسیر از دست داده است.
البته توجه به این نکته ضروری است که بسته بودن نماد ،به
معنای از دست دادن سرمایه نیست ،بلکه فقط سرمایه افراد
بلوکه می شود.
شاپور محمدی در پاسخ به این سهامدار گفت :احتماال نماد
شرکت «های وب» منظورشان است ،تمام تالش سازمان
بورس این است تا این موضوع که حاصل نیاز به تغییرات در
هیات مدیره است ،به زودی حل شود.

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/01/28 :

اداره اطاع رسانی و روابط عمومي آموزش و پرورش
استان بوشهر

رديف

كد مناقصه

نام پروژه

1

59ـ96

خريد كنتور آب 2/1و4/3

مبلغ برآورد (ريال)

محل اجرا

محل اعتبار

مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه
مبلغ (ريال)

انواع تضمین

سنندج

منابع داخلی

850/000/000

ضمانت نامه بانکی ـ سپرده نقدی ـ

2

122ـ96

شبکه جمع آوری فاضاب

10/012/864/012

سريش

طرح های عمرانی(اسناد

500/700/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

3

129ـ96

خط انتقال آب شويشه

3/404/386/549

شويشه

طرح های عمرانی(اسناد

170/300/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

4

133ـ96

خط برگشت انتقال آب

4/205/433/317

سنندج

طرح های عمرانی(اسناد

210/300/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

5

134ـ96

اصاح شبکه آب سقز(پارت

2/742/837/219

سقز

منابع داخلی(تبصره )3

137/200/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

6

135ـ96

تکمیل آب سطحی گرياشان

32/314/892/788

سنندج

طرح های عمرانی(اسناد

1/616/000/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

اينچ

سريش آباد

مخزن برازان  3سنندج
)3

و باغ ژاله سنندج

آباد

خزانه و اوراق مشاركت)
خزانه و اوراق مشاركت)
خزانه و اوراق مشاركت)

خزانه و اوراق مشاركت)

اوراق مشاركت

ن قــدی ـ اوراق مشــاركت
ن قــدی ـ اوراق مشــاركت
ن قــدی ـ اوراق مشــاركت

ن قــدی ـ اوراق مشــاركت

ن قــدی ـ اوراق مشــاركت

7

138ـ96

اصاح شبکه جمع آوری

5/297/192/086

مريوان

منابع داخلی(تبصره)3

265/000/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

8

141ـ96

شبکه جمع آوری فاضاب

7/037/508/074

سنندج

طرح های عمرانی(اسناد

352/000/000

ضمانــت نامــه بانکــی ـ ســپرده

فاضاب مريوان

حسن آباد سنندج

خزانه و اوراق مشاركت)

ن قــدی ـ اوراق مشــاركت
ن قــدی ـ اوراق مشــاركت

از شــركت هــا و اشــخاص حقیقــی واجــد صاحیــت دعــوت بعمــل مــی ايــد ضمــن اعــام آمادگــی بــه صــورت مکتــوب نســبت بــه دريافــت و عــودت اســناد
مناقصــه بــه شــرح زيــر اقــدام نماينــد:
1ـ واجدين شركت در مناقصه :شركت ها و اشخاص حقیقی تعیین صاحیت شده در رشته آب با پايه متناسب
2ـ مهلت دريافت ،تکمیل و عودت اسناد مناقصه :ساعت  13روز يك شنبه مورخ 97/02/09
3ـ بازگشايی پاكت های مناقصه :روز دوشنبه مورخ 97/02/10
4ـ اســناد مناقصــه يــا از طريــق ســايت شــركت تحــت عنــوان  Kurdistan.irـ  www.abfaبخــش مناقصــات و مزايــدات يــا بــه صــورت حضــوری بــا
مراجعــه بــه امــور قراردادهــای شــركت دريافــت و پــس از مطالعــه و بررســی و تکمیــل بــه همــراه ســاير مــدارک تــا قبــل از اتمــام مهلــت مقــرر تحويــل گــردد.
5ـ محــل دريافــت اســناد مناقصــه :ســنندج بلــوار شــبلی ،پايیــن از میــدان امــام شــافعی شــركت آب و فاضــاب شــهری كردســتان ـ امــور قراردادهــا
ـ تلفکــس 08733280732
6ـ محــل عــودت اســناد :ســنندج بلــوار شــبلی ،پايیــن از میــدان امــام شــافعی شــركت آب و فاضــاب شــهری كردســتان ـ دفتــر حراســت و امــور
محرمانــه

