بسمه تعالی

گزارش بازدید استاندار محترم خراسان جنوبی از معدن مس
چاه پلوندشرکت احیاءصنایع خراسان
در روز جمعه مورخ ششم اردیبهشت ماه 1398در ساعت 10/20صبح  ,جناب آقای
معتمدیان استاندار خراسان جنوبی به همراه جناب آقای امیرحسنخانی نماینده محترم
فردوس در مجلس شورای اسالمی  ,فرماندار محترم فردوس  ,مدیران کل استان و مدیران
اداری شهرستان فردوس در محل معدن مس چاه پلوند حضور یافتند در ابتدا مدیر عامل
شرکت جناب آقای عباس شاملو خالصه ای از نحوه تشکیل شرکت  ,فعالیتها ی اقتصادی
 ,صنعتی و عمرانی انجام شده و همچنین فعالیتهای معدنی شرکت از تجربه راه اندازی و
بهره برداری و واگذاری مجتمع معادن مس تکناربردسکن تا تالش جهادگونه در راه
اندازی  ,اکتشاف و تجهیز معدن و در آینده راه اندازی کارخانه فلوتاسیون و لیچینگ
مس چاه پلوند با هدف سرمایه گذاری در تولید ملی  ,ایجاد اشتغال پایدار ,بکارگیری
نیروهای کارگری و فنی بومی با هدف مهاجرت معکوس و خدمت رسانی در سطح ملی
و سودآوری مطلوب برای سهامداران معزز شرکت احیاءصنایع خراسان و ...به حاضرین
ارائه نمودند و بیان داشتند که ازابتدای شروع مدیریت جدید در سال 93تا آخر  96در
چهار مرحله مجموعا972ریال سود سالیانه به هر سهم اختصاص یافته است.
سپس مدیر محترم پروژه با استفاده از نقشه های توپوگرافی و نمونه های گرفته شده از
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الیه های معدنی مطالبی را برای حضار ارائه دادند و درادامه استاندار محترم جناب آقای

معتمدیان به اتفاق جناب آقای دکتر امیرحسنخانی و آقای دکتر عابدی و مدیر پروژه
شرکت در عمق 60متری زمین حضوریافتند و از نحوه معدن کاری بازدید و با کارگران
محترم مشغول به کاردر معدن گفتگو نمودند و سپس جناب آقای دکتررضوانی مشاور
محترم شرکت در باره موضوعاتی مانند آسفالت راه حدفاصل روستاهای کجه و پلوند و
انتقال برق به محل معدن و نصب آنتن  btsتلفن همرا ه و ...درخواستهایی از استاندار
محترم داشتند که جناب آقای معتمدیان معاونت محترم اقتصادی استانداری را مامور
پیگیر ی درخواستهای عنوان شده نمودند و مقررگردید با تشکیل جلسات هماهنگی
مشترک نسبت به رفع مشکالت مذکور برنامه ریزی واقدام الزم بعمل آورند .
بازدید در ساعت  12ظهر پایان یافت
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