
صفحه اول جامعه

صفحه 3

چالش انتخاب و راه 
دشوار پیش روی 

شعرباف

صفحه 4 صفحه4

شماره 745 .   سه شنبه 9 شهریور ماه 1400 .  22 محرم 1443 . 31 آگوست 2021 
4 صفحه . 1000 تومان

هفته خوانی

صفحه 2

ستاد عالی پسته
  در استان 
تشکیل شود

جامعه

صفحه 3

هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

رشد 40 درصدی 
تولید مس کاتدی 
لیچینگ نسبت به 

برنامه
صفحه 1

در اولین صبحانه خوری ضرغامی مطرح شد 

بخش خصوصی و تشکل ها 
تقویت شود

در قالب رویداد بزرگ هنر مجسمه سازی در جنوبشرق کشور؛

نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر 
آغاز به کار کرد

ای مرغ 
بی شکیب!

عین اللهی، وزیر بهداشت:

پروتکل های محلی 
تدوین بشود

  گروه جامعه: دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ با بیان اینکه چند روزی است کرونا در کشور کاهش 
یافته است، گفت: »در سیستان و بلوچستان، شرایط بسیار خوبی را شاهدیم و به نظر می رسد که فعال در این 
استان روند بیماری نزولی است. با این حال در سایر مناطق کشور یا همچنان در پیک قرار داریم و یا به تازگی 

از پیک خارج شده اند. به عنوان مثال در استان کرمان که شرایط مقداری بهتر شده،...
صفحه 2

صفحه2

دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ خبر داد

سیر نزولی کرونا در کشور 

س : محمد لطیفکار 
عک

رنا
 : ای

س
عک

استاندار کرمان:
مشکل کمبود آب شرب باید اورژانسی 

رفع شود
 تشکیل سازمان مسئولیت های اجتماعی ضروری است

در صحن علنی شورای شهر کرمان مطرح شد؛

غفلت از  قلعه های  دخرت و اردشیر!
صفحه 4

در گفت وگو با صاحب نظران مطرح شد؛

احتمال تراژدی 
مرگ پرندگان در لوت 

صفحه 4

مهندس  اطالع رسانی:  گروه 
لیچینگ  امور  مدیر  محمدی 
در  گفت:  شهربابک  مجتمع 
مس  تولید  گذشته  ماه  مرداد 
به  نسبت  لیچینگ  کاتدی 
رشد  درصد   ۴۰ حدود  برنامه 

داشته است. 
عمومی  روابط  به گزارش 
در  شهربابک،  مس  مجتمع 
مرداد ماه ۱۴۰۰در اتفاقی مبارک 
این  میدوک،  لیچینگ  امور  در 
کارخانه در رکوردی جدید موفق 
کاتدی  مس  تن   7۰5 تولید  به 
میزان  این  که  گردید  ماه  در 
تولید نسبت به رکورد قبلی که 
در سال ۹7 بوده است، به میزان 
۸٫۲ درصد و نسبت به برنامه ی 
رشد  ۴۰درصد  حدود  تولید 

داشته است.
مجتمع  لیچینگ  امور  مدیر 
مس شهربابک در این خصوص 
گفت: در سالی که به تعبیر مقام 
تولید،  سال  به  رهبری  معظم 
مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها 
صنایع  و  است  شده  نام گذاری 
تولیدی کشور تحت تحریم های 
است،  گرفته  قرار  همه جانبه 
شرکت ملی صنایع مس با نگاه 
خاص به استفاده از ظرفیت های 
به  موفق  بومی سازی،  و  موجود 
ثبت رکوردهای خوب تولیدی و 

توسعه شده است. 
محمدی  احمد  مهندس 
تولید  باالترین  کرد:  تصریح 
این امور در سال ۹7 و با مقدار 
۶5۱٫۴۴۱ تن در ماه رقم خورده 
است که در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ 
اتفاقی مبارک در عرصه ی تولید 
این امور به وقوع پیوست و این 
تن   7۰5 تولید  به  موفق  امور 
مس کاتدی شد وتوانست رکورد 
 ۸٫۲ افزایش  با  را  خود  قبلی 
نسبت  و  بخشد  بهبود  درصد 

به برنامه ی تولید افزایش ۳۹٫۹ 
و  باشد  داشته  را  تولید  درصد 
این موفقیت نشان از توانمندی 
امور  پرسنل  تیمی  وبهره وری 

لیچینگ دارد 
بیان  محمدی  مهندس 
مجتمع  لیچینگ  امور  کرد: 
وظیفه  حسب  شهربابک  مس 
پرسنل،  دانش  بر  تکیه  با  و 
از ظرفیت های موجود،  استفاده 
کلیه ی  همدلی  مستمر،  تالش 
رهنمودها  سایه ی  در  و  پرسنل 
و حمایت های بی دریغ مدیریت 
معاونت  و  مجتمع  محترم 
مس  مجتمع  تولید  محترم 
شهربابک و با همکاری امورهای 
به  موفق  مجتمع  پشتیبانی 
تولید  در  جدیدی  رکورد  ثبت 
مس کاتدی از ابتدای راه اندازی 

شده است.
لیچینگ  کارخانه ی  پروژه ی 
استفاده  اشتغال زایی،  هدف  با 
کم عیار  و  باطله  خاک های  از 
طراحی،  میدوک  مس  معدن 
رسیده  بهره برداری  به  و  ساخته 

است. 
این کارخانه در سال ۱۳۹۰ با 
برنامه ریزی تولید 5۰۰۰ تن مس 
استفاده ی  و  سال  در  کاتدی 
از  تن  میلیون  دو  متوسط 
کم عیار  و  شده  دپو  خاک های 
کنار  در  و  گردید  افتتاح  معدن 
خاتون آباد  ذوب  و  تغلیظ  امور 
تولیدی  امورهای  زمره ی  در 
قرار  شهربابک  مس  مجتمع 

گرفت. 
کاتدی  مس  تن   7۰5 تولید 
همفکری  همدلی،  از  نشان  که 
امور  پرسنل  تیمی  فعالیت  و 
پشتیبانی  امورهای  لیچینگ، 
امید  و  دارد  تابعه  پیمانکاران  و 
است با تالش و کوشش کلیه ی 
و  مدیریت  توجهات  و  پرسنل 

مجتمع  محترم  معاونت های 
روزافزون  موفقیت های  شاهد 

مجتمع مس شهربابک باشیم.
این امور در راستای دستیابی 
فعالیت های  مهم،  این  به 
برنامه ریزی شده ای را با همکاری 
در  پرسنل  تمامی  تالش  و 
به  سازمانی  رده های  کلیه ی 
به  که  است  رسانده  انجام 

تعدادی از آن ها اشاره می شود.
و  زیرساخت  آماده سازی   •
الینرگذاری ۲۰ هزار متر مربع از 
طرح توسعه هیپ ۲ با همکاری 
واحد تعمیرات و کنترل فرایند.

دوم  فاز  شدن  عملیاتی   •
سمت  از   ۲ هیپ  توسعه  طرح 

جنوب.
زیربنایی  اصالحات  انجام   •
با  فرایند خاک ریزی هیپ ها  در 

همکاری امور معدن.
امیترهای  از  استفاده   •
استفاده ی  و  جدید  مدل 
موجود  امیترهای  از  حداکثری 
بدون  و  مستمر  پاشش  و 
برنامه ریزی  با  پدداگ ها  وقفه ی 
ناشی  توقفات  از  جلوگیری  و 
عیب های  رفع  و  خرابی ها  از 

به موقع واحد تعمیرات.
• پیگیری و تخلیه ی منظم 
از  ارسالی  الکترولیت  و  غبار 
مستمر  تولید  و  خاتون آباد 

محلول کارخانه غبار.

آنالیز  ثبت  عیار،   کنترل   •
راهکارهای الزم  ارائه ی  و  داده ها 
   pls عیار  افزایش  خصوص  در 

تولیدی هیپ ها.
• افزایش دبی محلول ورودی 
متوسط  دبی  با   sx سالن   به 

۲۹۰ متر مکعب بر ساعت.
سیستم  پایداری  کنترل   •
جدایش فاز آلی و آبی و تولید 
باالتر  عیار  با    strongمحلول
از متوسط ۴5 گرم مس بر لیتر 

.
کاتدهای   و  آند  تعویض   •
آن ها  مفید  عمر  که  مستعمل 

به پایان رسیده بود.
مستمر  پایش  و  کنترل   •
جریان  نظر  از  کاتد ها  و  آند ها 

دهی و اتصال کوتاه
جریان  متوسط  افزایش   •
آمپر  کیلو   ۲۹ به  فایرها  رکتی 
و مس گیری از محلول پر عیار 
جریان  افزایش  این  که    feed
سیستم  در  اصالحات  انجام  با 
خنک کاری رکتی فایرها توسط 
پذیر  امکان  تعمیرات   واحد 

شد.
• پولینگ و کاتد کنی منظم 
فعالیت های  موقع  به  انجام  با 
پیشگیرانه و تعمیرات و حضور 
و  عملیات  واحد  پرسنل  مداوم 
کاتد  دستگاه  جهت  تعمیرات 

کنی.

مدیر امورلیچینگ مجتمع مس خبرداد

رشد 40 درصدی تولید مس کاتدی لیچینگ نسبت به برنامه

مطلب مرتبط

روابط عمومی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

روابط عمومی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 2540    و   شناسه ملی 10630107136

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 2540    و   شناسه ملی 10630107136

دعوت  آنان  قانونی  نماینده  یا  خاص(  )سهامی  اولنگ  معدنکاری  محترم شرکت  کلیه سهامداران  از  بدینوسیله 
بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در روز پنجشنبه مورخ 1400/6/25 راس ساعت 
16:30 در محل دفتر مرکزی واقع در کرمان خیابان والفجر شمالی – کوچه 4 – پالک 86  بصورت محدود برگزار 
خواهد شد حضور بهم رسانند. سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می باشند می توانند با در دست داشتن 
اوراق سهام و کارت شناسایي معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ کارت ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند. 

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 12/30/ 1399.
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 .

4- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 .

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
7- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.

8- سایر مواردی که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. 

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( یا نماینده قانونی آنان 
دعوت بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در روز پنجشنبه مورخ 1400/6/25 
راس ساعت 18  در محل دفتر مرکزی واقع در کرمان خیابان والفجر شمالی – کوچه 4  پالک 86  بصورت 
محدود برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند. سهامدارانی که مایل به حضور در جلســه می باشند می 
توانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسایي معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ کارت 

ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند. 

دستور جلسه :
1- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

2- سایر موارد.

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

سرکار خانم مینا قاسمی
   با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت اندوهبار خواهر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، برای آن 
زنده یاد از خداوند مهربان رحمت واسعه ی الهی و برای شما و خانواده ی قاسمی، صبر و شکیبایی 

 هفته نامه استقامت. پایگاه خبری فردای کرمانمسئلت داریم.

روزنامه نگار ارجمند و همکار گرامی

کله سبز،  اردک های  کرد.  کاری  سریعتر  هرچه  باید 
گونه های  و  ماهی خوار  مرغ های  خجالتی،  مرمری های 
به سمت  به زودی، سفر خود  مهاجر،  پرندگان  از  دیگری 
جنوب را آغاز می کنند. به کرمان که برسند، باز مثل سال 
گذشته، خسته و گرسنه و تشنه تا که از بلندای آسمان 
فرود  بیفتد،  لوت  دریاچه ی  آب  روشنی  به  چشم شان 
می آیند. اگر از این آِب »فوق شور« بنوشند، که می نوشند، 
یکی  یا  ساعت  چند  و  می شود  کور  چشم هایشان  ابتدا، 
دو، روز بعد، جان شان را از دست می دهند. سال گذشته، 
تصاویر و فیلم های متعددی از مرگ دلخراش این پرندگان 

پای دریاچه ی لوت منتشر شد. 
پاییز نزدیک است و این پرندگان آبزی، به زودی راهی 
سفر دور و دراز خود می شوند تا برای زمستان گذرانی به 
مناطق گرم  و معتدل برسند و در این مسیر، به کرمان هم 
می آیند. باید هرچه سریعتر کاری کرد. دریاچه ی لوت هنوز 
بیابان هم، برکه های کوچک و بزرگی  آب دارد. در عمق 
وجود دارد. و این یعنی، اگر کاری نکنیم، باز هم، شاهد 
باید  آیا چه  اما  بود.  پرنده ی مهاجر خواهیم  مرگ صدها 

کرد؟

 مدیریت کرونا تنها با وزارت بهداشت نیست 

  هیچ بیمار کرونایی نباید بدون درمان از بیمارستان خارج شود   


