پروژه اکتشاف ،استخراج و فرآوری معدن مس چاه پلوند
شرکت احیاء صنایع خراسان با اتکا به تجارب موفق قبلی خود در امر معدن کاری (معدن وکارخانه فلوتاسیون
و لیچینگ مس تکنار،کرومیت سبزوار ،سرب نیگنان و )...در سال  1388فعالیت خود را در معدن مس چاه
پلوند که در استان خراسان جنوبی و 50کیلومتری شمال غرب شهرستان فردوس واقع شده آغاز نموده ودرابتدا
و پس از اخذ پروانه اکتشاف اقدام به انجام عملیات اکتشافی براساس روشهای علمی ودقیقی نمودکه ماحصل
این فعالیتها اجرای 1500متر حفاری مغزه گیری و متعاقب آن صدورگواهی کشف معدن با
ذخیره1/300/000تن ماده معدنی با عیارمیانگین 0/92درصد درسال 1393می باشد و در سال  1395نیز پروانه
بهره برداری این معدن به میزان استخراج سالیانه 87/000تن به مدت 15سال همراه با 2سال زمان تجهیزوآماده سازی

صادرگردید الزم به ذکراست که زمان تجهیز وآماده سازی بمدت 24ماه دیگرتا تاریخ 1399/12/3تمدید گردید.
عملیات تجهیز وآماده سازی فاز استخراج زیرزمینی این معدن در سال  1396با ساخت دکل 9متری استخراجی
برروی چاه اصلی ،شاسی گذاری و ایمن سازی چاه تا عمق  92متری،نصب و راه اندازی تجهیزات سطحی از
قبیل وینچ،دیزل ژنراتور،کمپرسور و ...آغاز و با ساخت انبارکهای موادناریه و ساختمان نگهبانی وسایر تاسیسات

تکمیل گردیده است.
در سال  1399و به منظور ادامه تجهیز معدن در بخش استخراج روباز شرکت اقدام به خرید یکدستگاه لودر
و همچنین بازسازی و اورهال نمودن یکدستگاه کامیون
کمپرسی ماز عالوه بر خرید سال قبل یکدستگاه بیل
مکانیکی کوماتسو 220خط 7نمود و در سال  1401نیز
یکدستگاه بیل مکانیکی دیگر به مبلغ  64میلیارد ریال نیز
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خریداری گردید که به امید خدا پس از افزایش فعالیتهای
استخراجی در سالهای آتی (ماحصل فعالیتهای استخراجی
تاکنون،دپوی ماده معدنی با عیار نسبتا باال جهت خوراک
واحد فرآوری و باطله برداری سطحی ) با سرمایه شرکت
سایر ماشین آالت مورد نیاز را خریداری می نماییم0
فاز اولیه این معدن که شامل تجهیز ،آماده سازی و ایمن
سازی می باشد در تاریخ  96/6/7با حضور فرماندار وقت شهرستان فردوس افتتاح گردیده و سپس به منظور
توسعه اکتشاف وگسترش ذخایر معدن اقدام به عقد قرارداد با شرکت بین المللی سیگنال دلتا پارس در سال
1397گردیده است که ماحصل این قرارداد انجام عملیات اکتشافی شامل برداشتهای ژئوفیزیکی ،نقشه برداری
 ،ترانشه زنی  ،نمونه برداری و نهایتا پیشنهاد نقاط حفاری مغزه گیری به تعداد  9گمانه با عمق کلی 1500متر
در زون رحیمی می باشد.
در حال حاضر پس از جانمایی موقعیت زمین مورد نظر به مساحت 43هکتار جهت احداث واحد فرآوری در
خارج از محدوده حفاظت شده محیط زیست ،فرآیند اخذ زمین از امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان
فردوس انجام شده و تحویل نهایی آن اجرایی گردیده است
به دلیل اهمیت این معدن درامراشتغالزایی وتوسعه ورفع محرومیت منطقه درمورخه98/2/6استاندارخراسان
جنوبی جناب آقای دکترمعتمدیان به همراه جمعی ازمدیران کل صنعت ,معدن وتجارت خراسان جنوبی ازاین
معدن بازدید به عمل آورده وپس ازتوجیه اولیه به منظورآشنایی بیشتربا روند اجرای پروژه از عمق60متری
معدن و تونلهای مربوطه بازدید نمودند ودستوراتی دررابطه با رفع مشکالت ونیازمندیهای خدماتی وارتباطی
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