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نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح کرد

تامین اجتماعی
برای خرید ماشینآالت
و تعمیر هم حق بیمه میگیرد

نایــب رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانی ایــران گفت:
ســازمان تامیــن اجتماعــی در حسابرســیهای غیرقانونــی از
مــواردی حــق بیمــه دریافــت میکند که به هیــچ وجه قانونی
نیست .برای مثال اگر یک تولیدکننده یک سری ماشینآالت
بــرای کارخانــه خود خریــداری کند ،ســازمان تامین اجتماعی
میگویــد ایــن دســتگاهها نصــب داشــتند و بایــد حــق بیمــه
پرداخت کنید
عباس جبالبارزی در مورد فشارهای سازمان تامین اجتماعی
بــر کارفرمایــان اظهار کرد :ســازمان تامیــن اجتماعی ،از نظر

چرخ کارخانه ها همچنان کند میچرخد

کاهش میزان تولید کارخانههای صنعتی

صفحه 3
را بخوانید

امیدهای تازه به دوره پس از کرونا؛

نبض گردشگری کرمان برگشت
آغــاز ســفر گردشــگران خارجی بــه کرمان ،اســتان پرجاذبهای که
بیشــترین تعــداد آثــار ثبــت جهانی ایــران را دارد ،امیدهــا را برای
تجدیــد حیــات این بخش از ظرفیتهــای موجود در دیار کریمان
زنده کرده است.
پس از موفقیت های نسبی در مهار ویروس کرونا و توسعه دامنه
واکسیناســیون انتظارها برای تحول در حوزه های گردشــگری نیز
بیش از پیش شــکل گرفته و امید آن می رود که شــاهد تجدید
حیات این بخش در کشور و نیز کرمان باشیم.
البتــه در کنــار هزینــه هــا و دردســرهای کرونــا بــرای گردشــگری،
برخی ،این بیماری را فرصتی برای ارتقای استانداردها و خدمات
رســانی در حــوزه گردشــگری بــا توجه بیشــتر به زیرســاخت های
این صنعت پر ســود و اشــتغالزا می دانند و معتقدند که  ۲ســال
گذشــته که صنعت گردشــگری با رکود مواجه بود ،در عین حال
موقعیتــی را پیــش روی دســت انــدرکاران این بخش گذاشــت که
بیش از هرزمان به فکر تقویت زیرســاخت ها و کیفیت بخشــی

به خدمات رسانی خود باشند.
استان کرمان با هشت اثر ثبت جهانی دارای بیشترین اثر ثبت
جهانی در بین استان های کشور است؛ ارگ بم (بزرگترین سازه
تکَند میمند با چندهزارسال قدمت،
خشتی جهان) ،روستای دس 
باغ زیبای شازده یا شاهزاده با ویژگی های منحصر به فرد باغ و
معماری عمارت آن ،دشــت کویر لوت در منطقه شــهداد کرمان
که قدیمی ترین درفش جهان از آنجا به دست آمده و سه قنات
«گوهرریــز» جوپــار در شهرســتان کرمان« ،اکبرآباد» و «قاســم
آباد» در شهرســتان بم به ثبت جهانی رســیده اســت .همچنین
روســتای دارســتان ســیرجان و این شهرستان به عنوان خاستگاه
بافــت گلیــم شــیرکی پیــچ و دهکده جهانی گلیــم به ثبت جهانی
رسیده است.
ایــن هشــت اثــر ثبــت جهانــی در حالی اســت کــه  ۲کاروانســرای
چاهتــوران راور و گنجعلیخــان کرمــان نیــز اخیــرا توســط ارزیابان
یونسکو برای ثبت جهانی مورد بازدید قرار گرفته اند که در صورت

فرمی در همه کشورهای دنیا وجود دارد و وجود آن نیاز است
ولی مشــکل این است که سازمان تامین
صفحه 3
اجتماعی در ایران انحصاری است .کارگر
را بخوانید

گفتو گو
نائبرئیس هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری سیمان
کرمان تشریح کرد

اضافه شدن به فهرست آثار جهانی ،دیار کریمان جایگاه ویژه و بی
نظیری از لحاظ ثبت آثار جهانی در کشور پیدا می کند و صنعت
گردشگری استان را بیش از پیش به سمت جهانی شدن می برد.
گردشگری در استان دارای اقلیم متفاوت کرمان که هم کویر و هم
مناطق بکر کوهستانی را در کنار دهها اثر باستانی و تمدنی یکجا
باهم دارد پس از سال ها رکود طی چند سال گذشته با استقبال
و توفیقــات خوبــی مواجه شــده بود که همه گیــری ویروس کرونا
این روند را متوقف و فعاالن گردشــگری را با مشــکل مواجه کرد
اما با کاهشی شدن روند شیوع ویروس کرونا در کشور و استان
شاهد تحرک تدریجی گردشگری کرمان هستیم به طوری که اخیرا
گروهی از گردشگران روس به این استان سفر کردند؛ همچنین
تیمی از ارزیابان شرکت های گردشگری هند برای بازدید از ظرفیت
های گردشگری کرمان بویژه در بخش گردشگری سالمت به این
دیار آمدند و زمینه های منحصربه فرد اینجا را
صفحه 2
را بخوانید
از نزدیک دیدند.

سردرگمی این روزهای
بازار سرمایه

اقتصاد کرمان :نائبرئیس هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری
ســیمان کرمــان در تحلیل شــرایط ایــن روزهای بازار ســرمایه
گفــت :در ایــن مــدت شــاهد روزهایی نه چنــدان جذاب برای
معامــات بــورس بودیــم و بــازار خریدارهــای قدرتمنــدی بــه
خود ندیده است .آرش ایرانپور افزود :با اینکه قیمت سهام
شرکتها از نگاه تحلیلگران جذاب است و سهامداری کامال
توجیه دارد اما برای بخشــی از ســرمایهگذاران که به صورت
دورهای وارد بازار سرمایه میشوند ،بازار سرمایه جذاب نیست
که این امر ناشی از دالیل متعددی مانند انتشار اوراق دولتی،
اثرات ناشی از قیمتگذاری دستوری و تردید در ورود نقدینگی

و نبود اعتماد است که وجود این عوامل زمینه ایجاد نوسان در
معامالت این بازار را فراهم کرده است؛ اگرچه مولفههایی موثر
برای رشد هم داشته که متاسفانه تاکنون
صفحه 2
را بخوانید
تاثیری بر روی صعود بازار نداشته است.

مهندس «بابک نکویی» مدیرعامل گهرروش شد؛

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل
شرکت گهرروش برگزار شد

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم)
شماره /1400/35ع
GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

رشكت معدين و صنعتي گل گهر (سـهامي عام) در نظر دارد " تأمین تجهیزات و اجرای لوله كيش گاز اكسـيژن
دسـتگاههاي آنالیـز سـولفور" مربـوط بـه آزمایشـگاه هـای مجتمـع خـود را از طريـق برگـزاري مناقصـه عمومـي بـه
پيامنـكار واجـد رشايـط و دارای گواهینامـه صالحیـت پیامنـکاری با رتبه حداقل  5در رشـته تأسیسـات از سـازمان
مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور ،واگـذار منايـد .لـذا متقاضيـان واجـد رشایط ميتواننـد جهت اخذ اسـناد مناقصه
بـه آدرس الكرتونيكي  WWW.GEG.IRمراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزيـايب تأمين
كننـدگان از بخـش مناقصـه و مزایـده دانلـود مناينـد .مهلـت تحويل پاكات سـاعت  9ايل  14روز یکشـنبه مـــورخ
 1400/9/7در محـــل دفرتكميسيون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفرت مرکزی تهران مي باشد .ضمناً بازديد
از محـل اجـراي موضـوع مناقصـه در روز یکشـنبه مـورخ  1400/8/30مقرر شـده اسـت .رشكت معـدين و صنعتي
گل گهـر در رد يـا قبـول هـر يـك از پيشـنهادات بـدون نیـاز به ذکـر دلیل و بدون جربان خسـارت مختار ميباشـد.

کمیسیون معامالت رشكت معدين و صنعتي گل گهر

اقتصاد کرمان :آیین تکریم و معارفه مدیرعامل
شرکت گهرروش با حضور اعضای هیاتمدیره
شرکت و مدیرانعامل جدید و سابق گهرروش
برگزار شد.
در این مراسم ،از تالشها و فعالیتهای موثر
مهندس علی محمودآبادی که در مدت قریب
هشــت ســال ،مدیریــت ارشــد مجموعــه را بــر
عهده داشتند و باعث رشد و شکوفایی شرکت
گهــرروش در حوزههــای بهرهبرداری و ســاخت
کارخانجــات تولیــد کنســانتره شــدهاند ،تقدیر
شد و سکان هدایت بزرگترین شرکت بهرهبردار

کنسانتره سنگاهن کشور به مهندس «بابک
نکویی» سپرده شد.
مهندس بابک نکویی دارای مدرک مهندســی
بــرق از دانشــگاه خواجهنصیــر تهــران و
کارشناسیارشــد کنتــرل از دانشــگاه شــهید
باهنر کرمان است و از سال  1375در منطقه
گل گهر سابقه فعالیت دارد.
مدیریــت کارخانه پلیکام،معاونت بهرهبرداری
و قائممقامــی مدیرعامــل نیــز برخــی از
مســئولیتهای ایشــان در دوره خدمــت بــوده
است.

ایــن گــزارش میافزایــد :از ســوی هیاتمدیــره
شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر نیز
مهندس «علی محمودآبادی» به مدیرعاملی
این مجموعه منصوب شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بــا توجــه بــه اینکــه
مدیرانعامل دو شرکت گهرروش و نظم آوران
صنعت و معدن ،هر دو از مدیران خوشــنام و
توانمنــد منطقه گلگهر هســتند ،چشــمانداز
روشنی پیش روی برنامهها و اهداف توسعهای
هــر دو مجموعــه و فراتــر از آن ،تحقق توســعه
همهجانبه در منطقه گلگهر قرار گرفته است.

