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عمده سهامداران شرکت

1

%51(        سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ➢

%17(سهامی عام)شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ➢

%17(سهامی عام)شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ➢
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مبلغ قرارداد
(میلیارد تومان)

میلیون تن)ظرفیت 
(درسال

درصد 
مشارکت

منطقه 
جغرافیایی

پروژه شرکت ردیف

2.900 2.5 35 سنگان–خواف 
والد پروژه تولید کنسانتره سنگ آهن ف

خراسان
الد تهیه و تولید مواد معدنی شرق فو

(سهامی خاص)خراسان 
1

1.870 1 30 اربیج-کردستان  پروژه گندله سازی
شرکت صبا امید غرب خاورمیانه 

(خاصسهامی)
2

15.774 1
20

قروه-کردستان  پروژه تولید ورق فوالدی هامی س)شرکت صنایع فوالد کردستان 
(خاص

3
4.018 1.6 اربیج-کردستان  پروژه تولید آهن اسفنجی

3.600 0.6

48 ابرکوه-یزد 

پروژه تولید فوالد

مجتمع صنایع آهن و فوالد سرمد 
(سهامی خاص)ابرکوه 

4960 0.45 پروژه تولید کالف

3.600 1.2 پروژه تولید آهن اسفنجی

5.000 10 31 هرمزگان اسکله بندر شهید رجاییاحداث
جاده شرکت مدیریت بین المللی همراه

(سهامی خاص)ریل دریا 
5

پرتفوی پروژه های شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

2
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مبلغ قرارداد
(میلیارد تومان)

میلیون تن )ظرفیت 
(درسال

درصد 
مشارکت

منطقه جغرافیایی پروژه شرکت ردیف

4.000
میلیون تن فوالد3

میلیون تن1.72فاز از اول )
(آهن اسفنجی

5.9
ادی منطقه ویژه اقتص
خلیج فارس

تولید فوالدپروژه
میلیون تن آهن 1.72فاز از اول )

(اسفنجی

صنایع معدنی و فوالدی 
ستاره سیمین هرمز

6

- 0.13 5
-ان سیستان و بلوچست

نیمروز
طال جانجا–بهره برداری از معدن مس 

توسعه معادن و صنایع مس 
(سهامی خاص)جانجا 

7

- 0.17 30 کردستان
بهره برداری از معدن سنگ صاحب 

سقز
توسعه صنعتی و معدنی

صبانور
8

- - 10
تانسیستان و بلوچس لکورتنگه دن شرکت یاقوت توسعه معا

سهامی )و فلزات تفتان
(خاص

9
خراسان جنوبی سنگ کوری شمالی

34900 مبلغ پروژه هامجموع

ادامه پرتفوی پروژه های شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

3
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درصد مشارکت منطقه جغرافیایی پروژه شرکت ردیف

100 رویان-مازندران  بهره برداری از مجتمع زغالسنگ گلندرود
سهامی )ان شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانی

(خاص
1

34 سراسر ایران انجام عملیات اکتشافی (سهامی خاص)شرکت اکتشاف تجلی صبا  2

51 سراسر ایران انجام عملیات بازرگانی
یران شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ا

(سهامی خاص)
3

20 سراسر ایران انجام عملیات پیمانکاری
یانهشرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورم

(سهامی خاص)
4

40 سراسر ایران معدنکاریانجام عملیات  شرکت معدنکار باختر 5

پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

4
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محصول منطقه جغرافیایی پروژه شرکت ردیف

الکترود گرافیتی کازرون-استان فارس  تولید الکترود گرافیتیپروژه  (سهامی خاص)شرکت صنعت گستر سورنا کازرون  1

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در حوزه صنعتمطالعهپروژه های در دست 

5
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:اکتشافیهایمحدودهومعادنپرتفوی

6

ردی
ف

نام محدوده
وضعیت 
مالکیت

وضعیت 
محدوده

نوع ماده 
معدنی

آخرین وضعیت
موقعیت 
جغرافیایی

فعالیت صورت گرفته

1
اسماعیل 

2کندی
مسپروانه اکتشافمشارکت

و ند صدور پروانه اکتشاف به نام آقای حمیدو
ت اخذ وکالت نامه و صلح نامه به نفع شرک

تجلی

-آذربایجان شرقی 
کیلومتری شمال30

غرب سراب

اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جهت اکتشافات غیر 
.6ماده 3و واریز تبصره 6ماده 2واریز مبلغ تبصره . فیزیکی

معرفی مسئول فنی جهت انجام فعالیت های اکتشافی 
انجام امور اداری و استعالمات جهت صدور پروانه

ابیسیلیس گرمپروانه بهره برداریتجلی% 100(یرعجبش)قبادلو2
ر الزم دتنظیم وکالت نامه و انجام اقدامات

کت کاداستر برای انتقال پروانه به نام شر
تجلی

-آذربایجان شرقی 
عجب شیر

انجام مراحل اداری جهت انتقال پروانه بهره برداری به نام شرکت
تخاب تجلی و واریز حقوق دولتی از طریق ذیحساب سازمان صمت و ان
شافی مسئول فنی از نظام مهندسی استان و تدوین شرح خدمات اکت

جهت انجام فعالیت اکتشافات تکمیلی 

3
محدوده 
1سیستان 

تجلی% 100
درخواست پروانه 

اکتشاف
پلی متال

کیلومترمربع و 152.8مساحت -برنده مزایده
جلی ثبت درخواست اکتشاف به نام شرکت ت

در سامانه کاداستر

-جنوب غرب زاهدان
میرجاوه

انجام امور اداری و پیگیری استعالمات از ارگان های ذیربط جهت 
صدور پروانه اکتشاف

4
محدوده 
2سیستان 

تجلی% 100
درخواست پروانه 

اکتشاف
پلی متال

و-کیلومتر مربع6.48مساحت -برنده مزایده
جلی ثبت درخواست اکتشاف به نام شرکت ت

در سامانه کاداستر

کیلومتری جنوب40
شرق زاهدان

انجام امور اداری و پیگیری استعالمات از ارگان های ذیربط جهت 
صدور پروانه اکتشاف

5
محدوده 
3سیستان 

تجلی% 100
درخواست پروانه 

اکتشاف
کانسنگ طال

کیلومتر مربع و 5.3مساحت -برنده مزایده
نگارش طرح اکتشاف

کیلومتری جنوب50
زاهدان

اخذ موافقت از ارگان های ذیربط جهت ادامه روند صدور پروانه 
اکتشاف
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:اکتشافیهایمحدودهومعادنپرتفویادامه

7

نام محدودهردیف
وضعیت 
مالکیت

وضعیت 
محدوده

نوع ماده 
معدنی

فعالیت صورت گرفتهیموقعیت جغرافیایآخرین وضعیت

مشارکتودم قشالق ماک6
پروانه بهره 

برداری
منیزیت

ارائه گزارش توجیهی توسط 
(نسخه اول)ایتوک 

شمال-آذربایجان غربی 
پلدشت-ماکو

ارائه گزارش مدل سازی و تخمین ذخیره بخش جنوبی ارائه طرح عملیات 
اکتشاف بخش شمالی و انجام مراحل اداری و قانونی جهت اخذ مجوز از ارگان

در های ذیربط جهت انجام عملیات اکتشاف و ارسال نمونه به  شرکت ثالت
شمالی ترکیه و اخذ مجوز منابع طبیعی جهت انجام عملیات اکتشافی در بخش

هکتاری جهت احداث کار 40و رفع معارضات احتمالی محلی و معرفی محدوده 
ابی و خانه توسط شرکت ایتوک و ارائه گزارش مطالعات امکان سنجی، مکان ی

مطالعات بازار در شرف انجام

(سیمرغ)تجلی دولومیت7
درخواست
افپروانه اکتش

دولومیت
ثبت محدوده در استان 

منطقه آزاد)آذریابجان غربی 
(ماکو

پیگیری استعالمات از ارگانهای ذیربطماکو

(سیمرغ)تجلی دولومیت8
درخواست 

افپروانه اکتش
دولومیت

ثبت محدوده در استان 
منطقه آزاد)آذریابجان غربی 
(ماکو

پیگیری استعالمات از ارگانهای ذیربطماکو
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:اکتشافیهایمحدودهومعادنپرتفویادامه

8

نام محدودهردیف
وضعیت 
مالکیت

وضعیت 
محدوده

نوع ماده 
معدنی

فعالیت صورت گرفتهموقعیت جغرافیاییآخرین وضعیت

9
ان پلی متال خراس

جنوبی
تجلی% 100

درخواست پروانه
اکتشاف

ی 
پل

ال
مت

-
یم

لیت

ه پیگیری جهت اخذ موافقت از ادار
منابع طبیعی طبس و استان

شمال غرب -خراسان جنوبی 
بجستان

یری نامه کیلومتر مربع و مخالفت منابع طبیعی پیگ141ثبت محدوده 
ه پس بررسی مجددو هماهنگی با منابع طبیعی برای بازدید از محدود

از دریافت نامه صمت

10
ان پلی متال خراس

جنوبی
تجلی% 100

درخواست پروانه
اکتشاف

هت معرفی مسئول فنی اکتشاف ج
اخذ پروانه اکتشاف

شمال غرب -خراسان جنوبی
موسویه

کیلومتر مربع و موافقت با با مساحت214ثبت محدوده به مساحت 
کیلومتر 146کیلومتر مربع و ارائه طرح اکتشاف به صمت برای 146

ف به مربع جهت اقدام معدنی و معرفی مسئول فنی عملیات اکتشا
مات منظور اخذ پروانه اکتشاف و انجام امور اداری و پیگیری استعال
مان جهت صدور پروانه اکتشاف و تأیید طرح اکتشاف توسط ساز

قانون معادن6ماده 3صمت و محاسبه مبلغ تبصره 

11
ان پلی متال خراس

جنوبی
تجلی% 100

درخواست پروانه
اکتشاف

ازمان بررسی طرح اکتشاف توسط س
صمت استان 

شمال غرب -خراسان جنوبی
موسویه

کیلومتر 7.7کیلوکتر مربع و موافقت با 60ثبت محدوده به مساحت 
ده ارسال و پیگیری نامه بررسی مجدد برای افزایش محدو-مربع 

مورد موافقت از منابع طبیعی استان

12
ان پلی متال خراس

جنوبی
(سیمرغ)تجلی 

درخواست پروانه
اکتشاف

افانجام امور اداری و پیگیری استعالمات جهت صدور پروانه اکتشخراسان جنوبیثبت در سامانه کاداستر
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:اکتشافیهایمحدودهومعادنپرتفویادامه

9

نام محدودهردیف
وضعیت 
مالکیت

وضعیت 
محدوده

آخرین وضعیتنوع ماده معدنی
موقعیت 
جغرافیایی

فعالیت صورت گرفته

13
خاوریمروست 

10(سازمان زمین شناسی)
0

 %
ی

جل
ت

ف
کش

ی 
واه

گ

ی 
خاک

در 
 نا

صر
عنا

R
E

E

پیگیری مجوز از سوی 
صمت استان یزد سازمان 

زد انتقال گواهی کشفجهت 
ب ی

غر
ب 

نو
ج

-
ت

وس
مر

انتخاب مدیر پروژه
تجهیز کارگاه

نمونه برداری اولیه
تهیه نقشه راه برای اکتشافات تکمیلی 
و تهیه گزارش های توجیهی و اقتصادی

14
باختریمروست 

(سازمان زمین شناسی)

نام محدودهردیف
وضعیت 
مالکیت

وضعیت 
محدوده

آخرین وضعیتنوع ماده معدنی
موقعیت 
جغرافیایی

فعالیت صورت گرفته

1
مهلت منظور شرکت دربررسی و ارزیابی مزایده های استانی وزارت صمت جهت انتخاب اولویت های اصلح به

های مقرر

:هایمزایدهدرشرکتپرتفوی





بسم الله الرحمن الرحیم


