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هفتهنامه

درپهندشتایرانفعالیتمیکنیم
گفت وگو با مهندس علی سالجقه مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت معدن کاری اولنگ

شرکت  باالترین  اولنگ  معدن کاری  شرکت 
و  دانش  است.  خاورمیانه  بلکه  و  ایران  معدن کاری 
تجربه ی عظیم شرکت ملی مس در چنین شرکتی 
کشورمان  مس  معادن  امروز  تا  است  شده  ذخیره 
به  هیچ  نیازی  مس  معدن کاری  امور  پیشبرد  برای 
خارجی ها نداشته باشند. بلکه به عکس این ما هستیم 
که می توانیم خدمات فنی و مهندسی را به بیرون از 
مرزهایمان هدایت بکنیم. »اولنگ« با چنین اهداف و 
ایده هایی در کرمان متولد می شود. گروهی از زبدگان 
مهم  اقدام  این  به  دست  مس  صنعت  بازنشسته ی 
می زنند و امروز همه ی ما به داشتن چنین شرکتی با 

این قابلیت ها به خود ببالیم. 
همین  جمله ی  از  سالجقه  علی  مهندس 
نقش  در  سال هاست  که  او  است.  پیشکسوتان 
اولنگ  مدیره  هیات  رئیس  نائب  و  مدیرعامل 
روزهای  در  دارد  برعهده  را  شرکت  این  سکان داری 
این  در  او  بود.  ما  سواالت  پاسخگوی  امسال  پایانی 
گفت وگو اگرچه اذعان کرد که سال سختی را مثل 
با جدیت  اما گفت  سایرین پشت سر گذاشته است 
توانستیم همه ی اهداف و برنامه های خود را در اولنگ 
به منصه ی ظهور برسانیم. گفت وگوی استقامت را در 
ادامه با کسی که بیش از پنجاه سال در مس تجربه 

اندوخته است بخوانید.  

این  آغاز  در  سالجقه  مهندس  آقای  جناب 
گفت وگو ابتدا بفرمایید سال 96 را که در روزهای 

پایانی آن قرار داریم چطور ارزیابی می کنید؟ 

همه ی  برای  می کنم  فکر  گذشت  که  سالی 
تولیدی  فعالیت  کشورمان  پهندشت  در  کسانی که 
دارند سال سختی بود. ما کارمان معدن کاری است و 
تنها کارفرمای ما هم شرکت مس است؛ برای شرکت 
مس هم اوایل سخت بود. چون این شرکت مقروض 
بود، و خیلی از طرح های فیزی بل را اجرا کرده بود. 
همچنین این شرکت در گیر مسائل زیست محیطی و 
بحران آب و مسائل و مشکالت معادن و کارخانجات 
و تعمیرات آن ها بود. در نتیجه اثر این وضعیت مس 

به ما هم می رسید.
همان طور که سال گذشته در یک مصاحبه با شما 
گفته بودم: ما امسال)سال95( در خصوص تجهیز و 
نوسازی ناوگان ماشین آالت معدنی مان اقداماتی آغاز 
کرده ایم در سال 96 موفق به انجام آن برنامه ی  کاری 
شدیم. تمام منابع مورد نیازمان را هم از بازار آزاد و 
صرافی های مجاز تامین کردیم. همه ی خرید هم از 
محل درامدهای شرکت و یک مقدار هم البته وام و 
تسهیالت بانکی گرفتیم. اما نهایتا توانستیم ماشین 
آالت  ماشین  کنیم.  تهیه  داریم  الزم  که  را  آالتی 
باربری را از بالروس گرفتیم و همین طور از شرکت 
بارکننده  آالت  ماشین  گرفتیم.  اسکاتلند  از  ترکس 
و  حفاری  دستگاه های  و  بیل ها  و  شاول ها  شامل  را 
راهسازی شامل لودر و بولدوزر را هم اغلب دست دوم 
گرفتیم. اگرچه سال سختی بود، اما خدا کمک کرد 
و توانستیم به اهدافی که تعیین کرده بودیم دست 

پیدا کنیم. 
همچنین موفق شدیم تعهدات خودمان را نسبت 
خودمان  انسانی  نیروی  به  نسبت  هم  و  دیگران  به 
انجام بدهیم. به طوری که امروز که پانزدهم اسفندماه 
را  خودمان  پرسنل  مطالبات  تمام  توانسته ایم  است 
پرداخت بکنیم. مثال حتی ماه گذشته روز بیست و 
یکم بهمن مثل هر سال به پرسنل خودمان هدیه ی 
روز پیروزی انقالب را دادیم. مسلما ما هم مثل سایر 
شرکت ها بدهی هایی داریم اما خوشبختانه یک ریال 
خود  مقصودم  البته  نداریم.  بدهی  پرسنل  به  هم 
شرکت اولنگ است؛ ولی در مورد شرکت های وابسته 
داریم.  زیادی  مشکالت  متاسفانه  چهارگنبد  مثل 
به خصوص که بیمه های اجتماعی آن طور که انتظار 
می رود کمک نمی کنند. در حالی که ما همواره حق 
تامین اجتماعی را در مورد بیمه بیکاری پرداخته و 
می پردازیم، به حساب این که اگر روزی دچار مشکل 
بشویم پرسنل شرکت بتوانند از حق بیکاری استفاده 
بکنند، اما متاسفانه می بینیم این اتفاق رخ نمی دهد. 
زمینه  این  در  داریم  انتظار  دولتی  دستگاه های  از 
مسئولیت خود  به  اجتماعی  تامین  تا  بدهند  کمک 

عمل بکند؛ چون طبیعی است اگر این کمک به موقع 
انجام نشود همه ضرر می کنند. کارگری که االن در 
چهارگنبد دچار مشکل شده باید از همین راه برای او 
چاره ای اندیشید. ما در مورد همین چهارگنبد تالش 
چه  اما  گرفته ایم  به کار  آن جا  توسعه ی  برای  زیادی 
کنیم که معدن فقیر شده و دیگر آن توان قبلی را 
ندارد. وقتی معدن توان ندارد طبیعتا عده ای هم بیکار 
می شوند. بنابراین االن وقت آن است که این کمک 
تامین  سوی  از  کارگران  به  بیکاری  بیمه  حمایتی 
اجتماعی پرداخت بشود. بدیهی است بعد از اجرای 
کارگران  این  اشتغال،  ظرفیت های  ایجاد  و  طرح ها 
عزیز می توانند مجددا به سرکار خود برگردند. اگرچه 
ما برای رفع مشکل از طریق اخذ وام اقدام کرده ایم 
اما در واقع راه درست همان است که عرض کردم. 
برای حل مشکل  بیایند و  باید  دستگاه های مسئول 
کمک بدهند؛ و ما از وزارت کار چنین انتظاری داریم. 
ما همه شهروند جمهوری اسالمی هستیم و همه ی 
وجودمان به این نظام بسته است، بنابراین برای حل 

مشکل هم رو به سوی مسئوالن داریم. 
آیا  برشمردید  که  باوجود همه ی مشکالتی 
شرکت معدن کاری اولنگ برنامه های توسعه ای 

هم دارد؟
ببینید؛ طرح های توسعه ای ما شامل همان تجهیز 
و تامین ماشین آالتی است که اشاره کردم. ما امسال 
به خرید 26  اقدام  مقامات مس،  با  از صحبت  پس 
دستگاه بالز از بالروس کرده ایم. االن هم برنامه داریم 
در فروردین ماه به اتفاق هیات مدیره در کشورهای 
در  بکنیم.  خریداری  بزرگ  شاول های  از  اروپایی 
واقع توسعه ی کار ما همین نوسازی و بزرگ کردن 
ناوگان خودمان است. ما که کارخانه نداریم؛ در واقع 
هرکدام از ماشین آالت خودمان یک کارخانه است. اگر 
بتوانیم همین خریدهایی که قرارداد آن ها را بسته ایم 
و حتی پیش پرداخت آن ها را داده ایم گامی به جلو 
بسیار  امروز  ارز  وضعیت  متاسفانه  اما  برداشته ایم. 
امروز اجرای همان  نگران کننده است. به طوری که 
قراردادهای قبلی برایمان دشوار است. چون وقتی که 
تومان  دالر  3400  قیمت  مثال  بسته ایم  قرارداد  ما 
بوده یا یورو حدود 3700 تومان بوده اما امروز وضع 
قیمت دالر را مالحظه کنید. با این وضعیت جدید من 
باید حدود 170 تا 180 میلیارد تومان برای همین 
26 دستگاه پول پرداخت کنم. اما نهایتا در پاسخ به 
که  هستیم  این  بدنبال  ما  بله؛  می گویم  شما  سوال 
ماشین آالت خودمان از نظر کیفی و هم از نظر کمی 

بهبود ببخشیم. 
آقای مهندس با توجه به تجهیزات و نیروی 
انسانی متخصصی که در اختیار دارید بفرمایید 
در کشورمان  اولنگ چه جایگاهی  معدن کاری 

دارد؟
و  بهترین  کشور  سطح  در  ما  می گویم  اجماال 
باورمان  و  داریم  را  معدن کاری  وضعیت  باالترین 
این است که حتی در سطح خاورمیانه هم باالترین 
هستیم. خصوصا از نظر اصول معدن کاری. من باید 
این را هم اضافه کنم که در شرکت مس شما اوال هیچ 
کس را پیدا نمی کنید که به اندازه یا بهتر از کارکنان 
معدن کاری مس خبر  امور  وضعیت  از  قدیمی مس 
داشته باشد. در عین حال هیچ مدیر معدنی را سراغ 
در  کنون  تا  سرچشمه  تاسیس  ابتدای  از  که  ندارم 
مس کار کرده باشد اما امروز در اولنگ نباشد. یعنی 
اگر عمرکاری کارکنان اولنگ را بخواهیم اندازه گیری 
کنیم به هزاران سال کاری می رسد. در واقع اگر این 
ادعا را داریم که برترین شرکت معدن کاری هستیم، 
به همین دلیل است که معتقدیم از چنین ذخیره ی 
مس  در  که  مدیرانی  می گیریم.  بهره  توان مندی 
بوده اند، بسیار خوب تربیت شده اند و همه شایستگی 

زیادی دارند. 
در مورد حوزه ی جغرافیایی فعالیت اولنگ 
توضیح دهید که این شرکت صرفا در کرمان کار 

می کند یا در جاهای دیگر هم فعال است؟
ما در اولنگ در پهندشت ایران فعالیت می کنیم. 
البته ما در رابطه با مس کار می کنیم. هم اکنون در 
میدوک  و  شهربابک  در  داریم،  فعالیت  آذربایجان 
بلوچستان  و  سیستان  از  فعالیم.  هم  سرچشمه  و 
اگر  و  دارد  ادامه  فعالیت  این  هم  یزد  و  اصفهان  تا 

شرکت پارس اولنگ را هم در نظر بگیرید ما درست 
وقتی  واقع  در  به کاریم.  مشغول  ایران  پهندشت  در 
از  داریم  می کنیم  اولنگ  هلدینگ  از  صحبت  ما 
معدن کاری اولنگ و بهره برداری از معادن چهارگنبد و 
اکتشافات و مهندسی پارس اولنگ هم حرف می زنیم؛ 
و نهایتا همان که گفتم؛ ما در کارمان برترین هستیم. 
در خارج از کشورچطور؟ آیا اولنگ در آن جا 

هم فعالیتی دارد؟
هستیم؛  ارتباط  در  هم  کشور  از  خارج  در  بله؛ 
لهستان وجاهای  و  آلمان  و  انگلستان  و  استرالیا  در 
کار  بیشتر  اولنگ  پارس  شرکت  طریق  از  مختلف 

مهندسی را دنبال می کنیم.  
پیش رو  سال  برای  سالجقه  مهندس  آقای 

چه برنامه هایی در نظر دارید؟
 برای سه سال آینده ما قراردادهای مان را از اول 
آذرماه امسال با شرکت مس تمدید کرده ایم و تمام 
این قراردادها هم جنبه ی افزایشی دارند. یعنی سال 
با  می رود.  افزایش  به  رو  ما  عملیات  حجم  سال  به 
توجه به این که حجم کار ما باالست سعی می کنیم 

معدن کاری ما مدرن و به روز باشد. 
این  مسائل  از  بعضی  معدن کاری  امور  در 
در  برمی گردد. شما  کار  ایمنی  به  قطعا  حوزه 

این زمینه آیا با چالشی هم مواجه هستید؟
ایمنی در اولنگ خوشبختانه خیلی خوب مراعات 
می شود.. طبیعتا ما یک مرکز کنترل و نظارت، و یک 
مرکز HSE داریم. تمام لوازم استحفاظی فردی را هم 
از  ما  پرسنل  تمام  قرار می دهیم.  پرسنل  اختیار  در 
انواع بیمه های ضروری هم بهره مند هستند.  محیط و 
ماشین آالت مان را هم زیر نظر داریم. در محیط کاری 
کم  را  آالینده  عوامل  که  است  این  بر  ما  سعی  هم 
لوازم  تمام  از  می کنیم  وادار  را  همکاران مان  بکنیم. 
ایمنی مثل کاله ودست کش و ماسک و غیره استفاده 
بکنند. به طوری که خوشبختانه در سال 96 هم تا به 

امروز مشکلی نداشته ایم.
به جز مشکل ارزی که در سوال قبلی مطرح 
کردید بفرمایید برای بقا و توسعه ی کارتان با 

چه مشکالتی مواجه هستید؟
زندگی ها  همه ی  روی  مسئله ی  ارزی  ببینید؛ 
این  در  زیادی  مشکل  با  ما  اما  دارد.  اثر  مشاغل  و 
روغن  تامین  یا  قطعات  تمام  هستیم.  مواجه  زمینه 
ماشین آالت ما با ارز انجام می شود و بهای سنگینی 
هم دارند. ما بیش از 40 درصد قطعاتی که می خریم 
ارزی است. الستیک هایی که با سایز بزرگ برای بالزها 
دارد.  قیمت  تومان  میلیون   110 دستکم  می خریم 
بنابراین وقتی ارز گران می شود طبیعتا این الستیک 
هم خیلی گران می شود. از طرفی سیاست های دولت 
هم در این زمینه مهم است. وقتی دولت اعالم کرد 
که نرخ ارز امسال افزایشی ندارد، طبیعتا ما رفتیم و 
قرارداد خرید هم بستیم. االن همین اضافه پرداخت 

برای ما دردسر شده است. 

اقدام  هم  داخل  در  قطعات  تامین  برای 
می کنید یا تمام وابسته به خارج هستید؟

ما بسیاری از قطعاتی که الزم داریم سعی بر این 
داریم که از داخل تامین بکنیم. البته مقصود داخل 
و  همجوار  استان های  از  آن  از  پس  و  است  کشور 
داخل استان تامین می کنیم. یک بانک اطالعات هم 
درست کرده ایم . االن بسیاری از قطعات را در داخل 
تولید می کنیم. ما البته در این زمینه اهل شعار دادن 
نیستیم. چراغ  خاموش عمل می کنیم و واقعا معتقدیم 
تا آن جا که بشود از تولید داخل بهره می بریم. خیلی 
استان  البته  بومی کردن جواب گرفته ایم.  این  از  هم 
و  است  ضعیف  مقداری  یک  زمینه  این  در  کرمان 
آن طور  هم  وضعیت  این  بهبود  جهت  در  متاسفانه 
که ما انتظار داریم نمی کوشند. در بعضی از زمینه ها 
و  است  کارشان خوب  که  داریم  قدیمی  صنعتگران 
هنوز هم ادامه می دهند. طبیعتا ما هم از آن ها راضی 
هستیم. اما جای کار در این زمینه بسیار وجود دارد و 

امیدواریم بیایند و خوب کار کنند.
آقای سالجقه شما بیش از 50 سال است که 
در حوزه ی معدن و مس فعالیت دارید بفرمایید 

آینده ی معدن کاری را چطور می بینید؟
ما  معادن  از  ولی  دارد.  را  معادن  انواع  ما  کشور 

خوب بهره برداری نشده است. این موضوع باید از باال 
به پایین با جدیت دنبال بشود. در خصوص مسائل 
وزارت خانه  بشوند.  مشخص  حوزه ها  باید  اکتشافی 
بازی بگیرد.  به  را  بهره بردارها  باید  هم متولی است. 
االن بسیاری از کسانی که رفته اند و اندیس هایی را 
به نام خود ثبت داده اند روی دست شان مانده است. 
از  باید  را  کار  نیست.  کاردان  به دست  کار  متاسفانه 
دست واسطه ها بگیرند و به دست معدن کاران واقعی 
بدهند. خیلی از افراد که پروانه گرفته اند افراد کاردان 
فلزات  که  زمانی  از  به خصوص  نیستند.  معدن کار  و 
گران شدند خیلی ها رفتند و پروانه گرفتند و امروز 
نظر  به  است.  مانده  روی دست شان  پروانه ها  همین 
بکنند. مقصودم  تقویت  را  باید بخش خصوصی  من 
این نیست که هرکسی از راه رسید به او مجوز معدن 
بدهند. باید به متخصص ها و تشکل های معدنی این 
فرصت داده شود و آن ها را تقویت بکنند. این کار باعث 
می شود از معادن خوب بهره برداری بشود. شما فکر 
می کنید در چین چه کار کردند؟ اگر امروز می بینیم 
تولید فوالد چین رشد عظیمی دارد به خاطر این است 
همه ی  سرجمع  و  کردند  کار  کوچک  گروه های  که 
این تالش ها یک چنین رقم درشتی در تولید شده 
خصوصی  بخش  همه  کوچک  گروه های  این  است. 
هستند اما سرجمع تولید آن ها باعث رشد تولیدات 
یک کشور شده است. اگر در ایران نیز چنین میدانی 
برای تولید مس یا فوالد فراهم بشود، مجموع همه ی 
این تولیدات باعث افزایش مس و فوالد ایران می شود. 
بنابراین به جای این که بگوییم تولید گل گهر یا تولید 
مس سرچشمه چقدر است؟ باید به فکر این باشیم که 
تولید کل کشور در سنگ آهن یا سنگ مس چقدر 
کشورمان  در  اگر  این که  کالم  خالصه  است؟  شده 
بخش خصوصی تقویت بشود ما موفق شده ایم تولید 

ملی خود را باال ببریم. 
امروز  که  آبی  بحران  و  آبی  کم  به  توجه  با 
به  توجه  آیا  می کند؛  تهدید  را  ما  جامعه ی 

معدن کاری یک سیاست درست است؟
زمینه ی  در  معدن  و  صنعت  بخش  ببینید؛ 
مصرف آب بسیار اندک مصرف می کند. عمده ی آب 
کشورمان در بخش کشاورزی مصرف می شود. این در 
حالی است که سیستم آبیاری ما در کشاورزی خیلی 
تولید  به روش غرقابی هنوز هندوانه  ایراد دارد.  هم 
می شود. این را مقایسه کنید با معدن که واقعا آبی 
مصرف نمی کند. در کارخانجات هم چیزی در حدود 
از سوی دیگر  تا سه درصد آب مصرف می شود.  دو 
االن در صنعتی مثل مس که آب را بازیافت می کنند و 
تا آن جا که ممکن است مصرف آب را پایین آورده اند. 
فرهنگ  یک  به صورت  باید  مصرفی  کم  این  البته 
همگانی در بیاید. شما االن مالحظه می کنید بعضی از 
افراد هنوز خودروی شخصی خود را با آب شرب که 
واقعا به سختی تامین می شود شست وشو می دهند. 
شما شاهد هستید که در همین استان خودمان چقدر 
چاه کشاورزی حفر شده است؛ مگر یک کیلو پسته را 
چقدر می فروشند؟ همین طور سایر اقالم کشاورزی را 
. باید فرهنگ سازی کنیم و مصرف آب بهینه شود تا 

مشکل تامین آب کمتر بشود.
با توجه به این که نوروز را پیش رو داریم اگر 

پیام خاصی دارید بفرمایید؟
امیدوارم همه ی مردم ایران سال خوبی پیش رو 
داشته باشند و انشااهلل در سال آینده شاهد حوادثی 
مثل سیل و زلزله و توفان که باعث رنج و خسارت 
مردم می شود پیش نیاید. همچنین امیدوارم همه از 
نعمت سالمتی برخوردار باشند. برای مقامات مملکت 
بتوانند  انشااهلل  و  باشند  سالم  که  می کنم  دعا  هم 

مشکالت را حل کنند. 
همچنین به همکارانم سال نو را تبریک می گویم 
می کنم.  آرزو  موفقیت  و  سالمتی  همگی  برای  و 
انشااهلل با تمام توان و انرژی بیشتر به استقبال سال 
و هیات مدیره محترم هم  برای خودم  بروند.  آینده 
ببریم  پیش  را  کارها  طوری  بتوانیم  می کنم  آرزو 
باشیم  خود  سهام داران  و  پرسنل  جوابگوی  که 
تعهدات  پاسخگوی  جدید  سال  در  همین طور  و 
تولید  افزایش  شاهد  همچنان  و  بوده  مس  به   خود 

باشیم. 

 در اولنگ از ذخیره ی دانش و تجربه ی مس بهره می بریم
 امور معدن کاری را به نیروهای متخصص واگذار کنیم

شرکت معدن کاری اولنگ در یک نگاه
مس سرمایهگذاری شرکت مشارکت با 1373 سال در اولنگ معدنکاری شرکت

سرچشمهوهمتجمعیازمعدنکاراننسلاولصنایعمسایرانتشکیلشد.
معدنکاری، زمینهی در را خود یکشرکتسهامیخاص،خدمات عنوان به اولنگ 

سدسازیوجادهسازیارایهمیدهد.
سنگین ماشینآالت انواع از گستردهای مجموعهی داشتن دراختیار با شرکت این
معدنیوراهسازیوصدهانفرنیرویمتخصص،تجربهایقدرتمندازیکسازماندهی
نوینمعدنکاریاست؛تجربهایکهمیتواندجهشاقتصادمعدنیایراناسالمیرادر
منطقهایکهبهشتمعدنکاراناستیارینماید.توجهبهارزشواالیمنابعانسانیو
سیستمشایستهساالریموثرترینعاملپیشرفتوترقیاینشرکتدربازاررقابت

است.
نمونهایازفعالیتهایاولنگ،حملوبارگیریساالنه9000000مترمکعبمادهی
در معدنی مادهی مکعب متر وساالنه6000000 معدنمسسرچشمه در معدنی

معدنمسمیدوکمیباشد.
پروژهساختوترفیعسدباطلهیسرچشمهبهعنوانطوالنیترینسدخاکیایران،
نمونهایازپروژههایسدسازیشرکتاست.ترفیعسدباطلهیسونگون)آذربایجان

شرقی(نیزدرحالحاضربهعهدهیاینشرکتمیباشد.
استقراروبهبودمداومسیستممدیریتیکپارچهبراساسالزاماتدردستورکار
قرارگرفته،ومدیریتشرکت،خودرامتعهدبهبرآوردنمودنمسائلزیرمیداند:

-بهبودمداومکیفیت،محیطزیست،ایمنیوبهداشتدرکلیهیحوزهها،فرآیندها،
خدماتوسیستمها.

-بهبودعملکردمدیریتپروژهها.
-توسعهیخدماتوافزایشسهمبازارباافزایشمیزانرضایتمندیمشتریان.

-ارتقاءسطحمهارتوتوانمندیمنابعانسانیازطریقآموزشهایمداوم.
از ناشی شغلی بیماریهای و حوادث محیطی، زیست آلودگیهای از پیشگیری -

فعالیتهاوخدمات.
-بهینهسازیمصرفانرژی،توسعهفضایسبز.

-افزایشمیزانآمادگیدربرابرشرایطاضطراری،محیطزیستیوایمنی.
-افزایشهمهجانبهیبهرهوری؛میزانراندمانتولیدوماشینآالت

موضوع اهم فعالیت های شرکت:
موضوعفعالیتشرکتطبقماده2اساسنامهعبارتستاز:

انجامکلیهیامورمربوطبهمعدنکاریوصنایعوابستهبهمعدن
وابسته صنایع و معدنکاری با ارتباط در که کاالهایی کلیهی واردات و صادرات

میباشد.
در خدماتی امور سایر و  ساختمانی کشاورزی، کارخانجاتصنعتی، تاسیس و ایجاد

رابطهباموضوعاتفوق.
اشخاص و صنعتی و تجاری شرکتهای و موسسات کلیهی سهام خرید و مشارکت

حقیقیکهدرارتباطبامواردفوقباشد.
انجامکلیهیامورمربوطبهسدسازیوراهسازی.

بخشی از کارنامه ی بیست وچهارساله 
1-طرحگسترشغربمعدن.
1/1–طراحیپلههایجدید.
1/2–طراحیپایدارشیبها.

1/3-باطلهبرداریوحملآنبهمحلباطله.

باهمکاریمشاوران مجتمعمسسرچشمه ترفیعسدرسوبگیر طرح بازنگری -2
استرالیایی.

به آن حمل و شهربابک معادن از آهک سنگ هزارتن 150 سالیانه استخراج -3
سرچشمه.

4-تامینسیلیسموردنیازسرچشمهبهمیزانساالنه140هزارتنازمعادنشمال
رفسنجان.

5-مشارکتدرساختتاسیساتویژهیاحیاوفرآوریمسازطریقحلشوییبا
مس.

خدمات ارایه با میدوک مس معدن از بهرهبرداری و توسعه امر در مشارکت - 6
مهندسیوارزیابیمیزانذخایرمعدن.

7-مشارکتدرراهاندازیوتجهیزمجتمعمسسونگوندرقالب:
7/1مشارکتفعالدرطراحیوتوسعهمعدن

« توسط که معدن ذخیرهی برآورد و اقتصادی و فنی ارزیابی مطالعات انجام  7/2
ربوتینتو«همتاییدشدهاست.

7/3نظارتوایجادپشتوانهبرایساختسدرسوبگیرمجتمعمذکور

8-خرید60درصدسهاممجتمعمسچهارگنبددرسال1381
9-عملیاتترفیعمرحلهیسوموچهارمسدرسوبگیرمجتمعمسسرچشمه.

10-کسبرتبهیاولصالحیتپیمانکاریدررشتههایکاوشهایزمینیوآبو
رتبهیچهارمدررشتهیراهوترابریازسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور.

11-بهسازیونوسازیناوگانموجود.
تعداد درصدی 40 افزایش با سنگین باربری ماشینآالت تجهیز و خرید - 12

تراکهایبیشتراز100تن.


