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کارخانه   احداث  کلنگ  اقتصاد:  گروه 
پالسمای خون کرمان، ۲۲ بهمن ماه سال ۹۵ 
توسط رئیس وقت مجلس شورای اسالمی 
بر زمین زده شد تا این کارخانه، با اعتباری 
بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در 
زمینی به مساحت ۹۰ هکتار، توسط بخش 
خصوصی در جاده ی ماهان به کرمان احداث 
شود. در آن زمان، از سوی سرمایه گذار وعده 
داده شد که بخش پالسمای این کارخانه دو 
بهره برداری  به  تا سال ۹۷  یعنی  بعد  سال 
از  سال  شش  گذشت  وجود  با  اما  برسد 
آغاز این سرمایه گذاری، این پروژه هنوز به 
بهره برداری نرسیده است. به گفتۀ مسئوالن، 
تا سال گذشته مجوز این پروژه سه مرتبه 
تمدید شده بود و حتی تعدادی از استان ها 
برای کسب آن در تالش بودند.  مدتی نیز 
بحث تغییر سرمایه گذار به دلیل عدم توانایی 
حاال  اما  بود؛  مطرح  پروژه  اجرای  شرکت 
اعالم  گفت وگویی  در  کرمان  اتاق  رئیس 
آغاز  را  کار  مجددا  سرمایه گذار  است  کرده 
کرده است و می گوید اگر مسئوالن کمک 

توسعه  از صندوق  را  نیاز  مورد  ارز  و  کنند 
ملی بگیرند، ریال را خودش تامین می کند. 
سیدمهدی طبیب زاده تغییر سرمایه گذار را 
نادرست دانست و افزود: »به دلیل طوالنی 
شدن روند کار، مسئوالن به دیدۀ تردید به 
این پروژه نگاه می کنند اما درخواست داریم 
داده  فرصت  سرمایه گذار  به  دیگر  بار  یک 
است  این شرکت  نام  به  مجوزها  زیرا  شود 
و مذاکره کرده و تا حدودی دانش فنی را 
به دست آورده و اگر بخواهیم سرمایه گذار 
طول  سال ها  است  ممکن  بیاوریم  جدید 
بکشد«. به گزارش ایسنا، رئیس اتاق کرمان 
کرد:  بیان  کرمان  در  پالسما  پروژۀ  درباره 
»پالسما، پروژه بسیار خوبی در کشور است 
و سالیان سال قرار بوده اجرا شود؛ در حال 
دالر  میلیون   ۲۵۰ بر  بالغ  سالیانه  حاضر 
است  پالسما  از  مشتق  داروهای  واردات 
پروژه،  بودن  ناموفق  از دالیل  یکی  و شاید 
تالش های  است.  واردات  در  سرشار  سود 
زیادی شد اما ناموفق بود«. طبیب زاده افزود: 
»آخرین تالش در این راستا در کرمان برای 

راه اندازی پاالیشگاه پالسما خون بود اما به 
شد  متوقف  سرمایه گذاری  مشکالت،  دلیل 
کرده  آغاز  را  کار  مجدد  سرمایه گذار  ولی 
مورد  ارز  کنند  و می گوید مسئوالن کمک 
بگیرم، ریال  از صندوق توسعه ملی  را  نیاز 
اعالم  می کنم. سرمایه گذار  تامین  را خودم 

کرده به تکنولوژی دست یافته است«.
وی اضافه کرد: »به دلیل طوالنی شدن 
نگاه  تردید  دیدۀ  به  مسئوالن  کار،  روند 
می کنند اما درخواست داریم یک بار دیگر 
به سرمایه گذار فرصت داده شود زیرا مجوزها 
به نام این شرکت است و مذاکره کرده و تا 
حدودی دانش فنی را به دست آورده و اگر 
بخواهیم سرمایه گذار جدید بیاوریم ممکن 

است سال ها طول بکشد«.
است  »الزم  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس 
مقداری با اغماض و گذشت به سرمایه گذار 
عدم  صورت  در  و  شود  داده  فرصت  قبلی 
انجام کار، پروژه را به شخص دیگری بدهیم 
زیرا پالسما پروژه ای سخت، با سرمایه گذاری 

سنگین و تکنولوژی پیچیده است«. 

بیان  با  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
این که ساز وکاری برای فعالیت نخبگان در 
»نخبگان  گفت:  است،  نشده  ایجاد  استان 
مهاجرت  دیگر  استان های  به  کرمانی 
از  خیلی  کارکنان  که  شاهدیم  و  کرده اند 
کرمانی  کشور  در  نرم افزاری  شرکت های 
کرمان  در  شرکت ها  این  اما  هستند، 

نیستند«.
بیان  با  همچنین  فداکار  محمدمهدی 
می دهد  انجام  را  خود  کار  صنعت  این که 
داخلی سازی  و  تولید  معطل  نمی تواند  و 
قطعات باشد و راکد بماند، افزود: »صنایع 
اگر قطعه ای را نداشته باشند از استان های 
دیگر یا از طریق واردات نیاز خود را تامین 
می کنند و ما باید برای رسیدن به صنایع 

حرکت کنیم«.
و  تامین  »فرایند  کرد:  تاکید  وی 
داخلی سازی نیازهای صنعت تسریع و طی 
و  صنایع  نیاز  بین  اتصال  آینده  هفتۀ  دو 
معطل  کار  و  انجام شود  علم  تولید  مراکز 
صورت  به  و  بیشتر  ظرفیت  با  و  نماند 

جدی تری پای کار بیایند«.
 1۷ وی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 

راهبری  شورای  جلسۀ  در  شهریورماه 
فناوری و تولید دانش بنیان استان کرمان 
بنیان،  دانش  جهش  »قانون  کرد:  بیان 
معدنی  استان  برای  مترقی  زیرساختی 
فرصتی  و  فوق العاده  ظرفیتی  و  کرمان 
بی نظیر برای ماست که نباید به راحتی این 

فرصت را از دست بدهیم«.
در  »فعالیت  داد:  ادامه  کرمان  استاندار 
فقط  و  می رود  پیش  آرامی  به  دانشگاه ها 
معدنی  شرکت های  با  نشست  یک  طی 

رفع  دانشگاه ها  کرمان چند چالش  استان 
اینکه چندین استاد تمام  به  با توجه  شد. 
شیمی در دانشگاه های علوم، آزاد و پیام نور 
وجود  در شیمی  لذا ظرفیت خوبی  داریم 
دارد که حداقل باید چند کار فناورانه انجام 
شود«. وی افزود: »نیروی انسانی را آموزش 
دهید و پای کار بیاورید تا کاری در تامین 
که  شود  انجام  استان  فناورانه  نیازهای 

ظرفیت مناسبی برای توسعه است«.
جدی تر  ورود  لزوم  بر  کرمان  استاندار 
تولید  و  فناورانه  نیازسنجی  حوزۀ  به 
دانش بنیان استان نیز تاکید کرد و گفت: 
را  شده  احصاء  که  فناورانه ای  »نیازهای 
اولویت بندی کنید و اگر کارها را به برخی 
از بچه های فناور ارائه دهید از همان فردا 

شروع به کار می کنند«.
مستمر  و  منظم  تشکیل  لزوم  بر  وی 
داد: »صنایع  ادامه  و  تاکید کرد  این شورا 
برای این حوزه اعتبار خوبی دارند لذا مراکز 
تولید علم و دانشگاهی باید از این ظرفیت 
استفاده کرده و در حوزه های قطعه سازی و 
سایر فعالیت ها با شرکت ها مشارکت داشته 

باشند«. 

از ابتدای مهرماه؛
ساماندهی گلزار شهدای 

کرمان آغاز می شود
عمرانی  امور  هماهنگی  جامعه:  معاون  گروه   
سالگرد  به  نزدیکی  به  اشاره  با  کرمان  استانداری 
ارائۀ خدمات  لزوم  و  شهادت سردار شهید سلیمانی 
شایسته به زائران، از دستگاه های اجرایی خواست با 
و  گازرسانی  مصوب،  طرح  طبق  و  مشاور  هماهنگی 
تامین آب و برق گلزار شهدا را آغاز کرده و شهرداری 

پس از اتمام کار، معابر جدید را آسفالت کند.
سرویس  ساخت  از  آیت اللهی موسوی  مصطفی 
بهداشتی و حمام و نصب عالیم ترافیکی و پل عابر 
پیاده خبر داد و افزود: »زمین آستان قدس به منظور 
تامین پارکینگ گلزار، آسفالت و بهره برداری خواهد 
شد«. به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، در 
نشست ساماندهی گلزار شهدای کرمان، نماینده سپاه، 
مسئوالن  از  جمعی  و  شهردار  شهر،  شورای  رئیس 

دستگاه های اجرایی حضور داشتند. 

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:
نرخ سرویس مدارس تا پایان 
سال تحصیلی تغییر نمی کند

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  گروه جامعه: 
کرمان با بیان این که همۀ مدارس دولتی تحت پوشش 
خواست  خانواده ها  از  هستند،  رفت وآمد  سرویس 
سپند  سامانۀ  در  مدرسه،  سرویس  از  استفاده  برای 
ثبت نام کنند. رضا رضایی همچنین با تاکید بر این که 
و  باشند  باصالحیت  باید  مدارس  سرویس  رانندگان 
پوشش و برخورد مناسبی داشته باشند، افزود: »نرخی 
که برای سرویس مدارس مصوب شده است تا پایان 
اداره  گزارش  به  نمی یابد«.  افزایش  تحصیلی  سال 
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان 
رویکرد  با   18 مادۀ  کارگروه  جلسۀ  در  وی  کرمان، 
ساماندهی سرویس مدارس، بیان کرد: »شایسته است 
در خصوص صدور برچسب برای خودروهای سرویس 
ارزیابی  اینکه  بیان  با  رضایی  شود«.  اقدام  مدارس 
انجام  سال  طول  در  باید  مدارس  سرویس  وضعیت 
باید  مدارس  سرویس  »رانندگان  شد:  یادآور  شود، 
باصالحیت باشند و پوشش و برخورد مناسبی داشته 
باشند چراکه سرویس مدرسه هم یک کالس درس 
سیار است و در تربیت دانش آموزان بسیار نقش دارد«.

وی خاطرنشان کرد: »با توجه به نزدیک شدن به 
بازگشایی مدارس همۀ مدارس دولتی تحت پوشش 
باید تالش  سرویس رفت وآمد هستند و همۀ عوامل 

کنند تا شهروندی مطلوب تربیت شود«.
رضایی تاکید کرد: »توجیه رانندگان توسط نمایندۀ 
سرویس ها ضروری است، رانندگان و خانواده ها باید در 
سامانۀ سپند ثبت نام کنند که رانندگان هم در حال 

ثبت نام هستند«.

با ورود دستگاه قضایی؛
اشتغال ۷۰۰ نفر در معدن 

خمرود فراهم می شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان  گروه جامعه: 
در جریان بازدید از روند بهره برداری معدن زغال سنگ 
اقتصاد  ستاد  پیگیری های  »با  گفت:  زرند،  خمرود 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  و  دادگستری  مقاومتی 
تولید استانداری، تالش می شود که مشکالت موجود در 
مسیر بهره برداری از معدن خمرود رفع و زمینۀ اشتغال 
بیش از ۷۰۰ نفر فراهم شود«. حجت االسالم والمسلمین 
فرصت  که  شود  می  »تالش  افزود:  حمیدی  ابراهیم 
مناسب در اختیار پیمانکار قرار گیرد تا در آیندۀ نزدیک 
عقب ماندگی ها را جبران کرده و این معدن را به تولید 
برساند تا این واحد به بهره برداری رسیده و زغال سنگ 
آن در اختیار صنعت استان قرار گیرد«. وی همچنین 
ارتقاء سطح ایمنی معادن و حفظ سالمت و امنیت جانی 
کارگران را از اولویت های کاری مدیران معادن دانست 
و ادامه داد: »ایمنی و حفظ سالمت کارگران در معدن 

خمرود نیز باید در اولویت قرار گیرد«.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری استان 
کرمان، حمیدی بیان کرد: »با توجه به سختی کار در 
تاکید  مورد  نیز  کارگران  مطالبات  به  معدن، رسیدگی 
پشتیبان  مسیر  این  در  نیز  قضایی  دستگاه  و  است 
نیروهای فعال در جبهۀ اقتصاد و تولید  کشور و استان 
خواهد بود«. وی یادآور شد: »در جریان بازدید از حوزۀ 
قضایی کوهبنان، به دلیل اطالع از مشکالت موجود در 
معدن خمرود، بازدیدی از این معدن داشته ایم و مقرر 
شد مشکالت موجود این معدن که منجر به تاخیر در 
اجرای  استانی  ستاد  در  بود،  شده  آن  از  بهره برداری 
رفع  و  تسهیل  ستاد  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 

موانع تولید، طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد«. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد
درخشش دانش آموزان 

کرمانی در جشنواره نوجوان 
خوارزمی 

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  جامعه:  گروه 
نوجوان  کشوری  جشنواره  اول  رتبۀ  کسب  از  کرمان 
خوارزمی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و زبان های 

خارجی توسط دانش آموزان کرمانی خبر داد.
رضا رضایی گفت: »هلسا سنجری و آنیسا زنگی آبادی 
از آموزشگاه فرزانگان دوره اول آموزش و پرورش ناحیه 
جشنواره  اول  رتبۀ  خارجی،  زبان  رشتۀ  در  کرمان  دو 

کشوری نوجوان خوارزمی را کسب کردند«.
وی افزود: »همچنین امین ارشیا مومنی از آموزشگاه 
در  کرمان  دو  ناحیه  پرورش  و  آموزش  دادبین  شهید 
را  این جشنواره  اول  رتبۀ  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشتۀ 

از آن خود کرد«.

خبر

رئیس اتاق کرمان خواستار شد؛  

استاندار کرمان هشدار داد

یک فرصت جدید به سرمایه گذار پالسما بدهیم

مهاجرت نخبگان کرمانی به استان های دیگر
خبر

آگهي مناقصه عمومي   
شهرداری  منطقه یک کرمان در نظر دارد جهت جدولگذاری معابر بزرگراه امام رضا )خیابان آسمان جنب پل شهید بهشتی ( با مبلغ برآورد اولیه 
9.382.161.264 ریال  به مدت 4 ماه  با پرداخت 50 درصد نقد و مابقی تهاتر با زمین یا پروانه ساختمانی یا هر دو و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

480.000.000 ریال  از طریق برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. 
کلیه پیمانکاران دارای گواهی صالحیت در رشته ابنیه یا راه  می توانند جهت خرید اسناد مناقصه از مورخ 1401/6/23 لغایت 1401/07/4و جهت 
تسلیم پیشنهادات تا مورخ 1401/07/16 از طریق سامانه www.setadiran.ir  اقدام  نمایند. بازگشایي پاکتها مورخ  1401/07/17 انجام  می شود 

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی آگهی در سایت شهرداری kermancity.ir  مندرج گردیده است.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی، اقدام الزم را به عمل آورند.
دمرییت ارتباطات و بین الملل شهرداری رکمان


