گزارش افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند شهرستان فردوس
(تجهیز – اماده سازی و ایمن سازی )
در هفته دولت مورخ هفتم شهریور ماه سال جاری با حضور فرماندار و معاون ایشان  ،بخشدار  ،رئیس اداره صنعت  ،معدن
و تجارت شهرستان  ،دهیار و جمعی از مسئوالن شهرستان فردوس فاز اول معدن چاه پلوند افتتاح گردید .
این مراسم با قرائت چند آیه از کالم ا ..مجید وعرض خیر مقدم و معرفی شرکت احیاه صنایع خراسان توسط مدیر روابط
عمومی آغاز گردید .
در ادامه آقای مهندس نعیمی رئیس اداره صنعت  ،معدن و تجارت شهرستان معدن چاه پلوند را اولین معدن فلزی و
مهمترین معدن شهرستان با توجه به سرمایه گذاری حدود  2میلیارد تومان برشمرد که اشتغال زایی خوبی برای منطقه داشته
است .
در بخش دیگری از این مراسم مدیریت معادن شرکت احیاء آقای مهندس عاملی گزارشی از سوابق پروژه های معدنی که
اجرا شده و در حال اجرا می باشد بصورت مختصر به شرح زیر اعالم نمودند :
 -1معدن گرانیک هشتادان تایباد
 -2مهدن کرومیت در شهرستان سبزوار
 -3معدن مس تکناز در شهرستان بردسکن
 -4معدن سرب نیگنان در شهرستان بشرویه
 -5معدن مس چاه پلوند در شهرستان فردوس پروانه بهره برداری این معدن به وسعت  37کیلومتر مربع در مورخ
 95/12/3به مدت  15سال همراه با  2سال تجهیز و آماده سازی و ذخیره قطعی یک میلیون و سیصد هزار تن با
میانگین  0.92درصد از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان جنوبی صادر گردیده است .
سرمایه گذاری در این معدن در دو بخش اکتشاف و تجهیز آماده سازی تا کنون بالغ بر  20میلیارد ریال می باشد  .اشتغال
مستقیم ایجاد شده در حال حاضر حدود  11نفر و اشتغال غیر مستقیم آن حدود  20نفر می باشد .
با توجه به تجهیز معدن و آوردن نیروهای متخصص و ایجاد آبادانی و کارآفرینی به این منطقه محروم از مسئولین شهرستان
انتظار همکاری و مساعدت بیشتر در تامین برق و آب معدن مخصوصاً اسفالت راه دسترسی از روستای کجه تا روستای
چاه پلوند داریم .
در پایان مراسم فرماندار محترم شهرستان فردوس جناب آقای مهندس ابراهیمی ضمن تشکر از زحمات وکارهای انجام
شده با توجه به مباحث گردشگری که در مجاورت این معدن قرار دارد قول دادند آسفالت راه دسترسی معدن از روستای
کجه تا چاه پلوند را تا پایان سال جاری اجرا نمایند .

