


شــرکت معرفــی 
گروه صنعتی توانگران سهند با سرمايه ثبتي 
100 میلیارد ريال فعالیت خود در حوزه معدن 
مواد  ساير  و  آهن  سنگ  تامین  هدف  با  را 
معدنی مورد نیاز کارخانجات فوالد سازی، بويژه 
آغاز  سال 1389  در  تبريز  فوالد  گسترش 

نموده است.
و  اين گروه شامل: پی جويی  فعالیت اصلی 
اکتشاف، استخراج، خردايش ، دانه بندی و 
پرعیار سازی مواد معدنی )بويژه سنگ آهن، 
واحدهای  احداث  و  طال(  و  مس  تیتانیوم، 
معدنی  مواد  کنسانتره  تولید  و  فرآوری 

فوق الذکر می باشد.
همچنین  تامین مواد معدنی غیرفلزی مورد 
نیاز صنايع فوالد و فرّو آلیاژ، نظیر سیلیس، 
زغال سنگ، سنگ آهک و نیز سنگهای تزئینی 
و ساختمانی  و باريت جزو ديگر فعالیت های 
معادن  راستا  اين  در  و  باشد  می  شرکت 
ارزشمندی را شناسايی، ثبت و به بهره برداری 

رسانده است.

ارائه خدمات فنی و مهندسی همچون: سنجش 
مطالعات  اکتشاف،  و  جويی   پی  دور،  از 
استخراج،  طراحی،  ژئوشیمی،  و  ژئوفیزيک 
فرآوری  و همچنین تامین مواد اولیه صنايع 
فوالدی در دستور کار اين شرکت قرار دارد. 
در حال حاضر اين شرکت احداث واحد های 

فرآوری  ذيل را در دست اجرا دارد:

1- واحد فرآوری و تولید  کنسانتره اکسید  
تیتانیوم 44 درصد معدن اسکنديان -آ.غربی 
درصد   آهن 63  کنسانتره  تولید  واحد   -2

مگنتیت  معدن اسکنديان-آ.غربی
3- واحد تولید کنسانتره مس معدن باشماق- 

آ. شرقی - هشترود

ســهامداران شــرکت توانگــران ســهند
توانگران سهند، شرکت  معدنی  هلدينگ بزرگ سرمايه گذاري َدريک و از شرکتهای تابعه گسترش فوالد تبريز می باشد. 

سهامداران اين شرکت شامل  شش شرکت بزرگ  زير مي باشند:
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 گروه صنعتی توانگران سهند در زمینه شناسايی، کشف، 
محصوالت  و  مواد  عرضه  و  فرآوری  تولید،  برداری،  بهره 
معدنی فعال بوده و هدف آن کمک به رشد و اعتالی اقتصادی 
کشور در حوزه معدن و صنايع معدنی می باشد. اولويت 
اصلی اين شرکت فعالیت در زمینه اکتشاف، بهره برداری 
و فرآوری و عرضه مواد معدنی و محصوالت آهن و تیتانیوم 
است، با اين حال در راستای سیاست های ُهلدينگ َدريک 
به فعالیت در اکتشاف و بهره برداری و فرآوری معادن مس، 
طال،، سیلیس، آهک و زغال سنگ و باريت نیز می پردازد. 
باال، سهم  بهره وری  با  تولید  به  برآنیم ضمن دستیابی  ما 
بیشتری از ارزش افزوده در زنجیره تولید فرآورده های 
فوالدی و ساير فرآورده های فلزی و غیر فلزی را بدست 
آوريم. بازار هدف ما در درجه اول شرکتهای فوالد سازی 
و  کلیه شرکت ها  منطقه ودر مرحله دوم  گندله سازی  و 
کارخانجات متقاضی سنگ آهن و مواد معدنی وابسته )يعنی 
آهک، سیلیس، زغال سنگ( و فرآورده های مس و طال در 

کشور و خاورمیانه می باشد.
برای ما اين يک اصل است که مشتريان ما هرکجا  که باشند 
بايد از ما رضايت داشته باشند و اين کیفیت باال، قیمت 
مناسب، عملکرد خوب و تحويل به موقع است که زمینه ساز 

رضايت آنهاست.

مديريتی،  مناسب  زيرساختهای  ايجاد  با  کوشیم  می  ما   
بکارگیری پرسنل جوان و در عین حال مجرب و توانمند و 
نیز دستیابی به تکنولوژی و دانش فنی روز، مدرنترين و 
جامع ترين متدهای اکتشاف مواد معدنی را در کشور انجام 
ايجاد  انداز  داده و شناسايی و کشف مواد معدنی، چشم 
ثروت و اشتغال را برای اين سرزمین تداعی نموده و نهايتا 
به تولید بهره ورتری دست يافته و به اين ترتیب بتوانیم 
سود بیشتری را به سهامداران و کلیه ذی نفعان خود عرضه 
نمائیم. در صدد هستیم ظرف ۵ سال آينده، ضمن تامین 
کلیه نیازهای معدنی هلدينگ به يک عامل اصلی در بازار 
محصوالت معدنی تبديل و در آينده نزديک بتوانیم يکی از 
بزرگترين شرکت های معدنی خاورمیانه را به جامعه صنعت 

و معدن معرفی نمايیم.
ما عمدتاً در منطقه شمال غرب ايران فعالیت می کنیم ولی 
بر اساس ضرورت و درصورت وجود فرصت های مناسب 
در ساير مناطق کشور و نیز کشورهای همسايه به فعالیت 
خواهیم پرداخت. شرکت توانگران سهند يک شرکت فنی 
مهندسی، صنعتی و تجاری است و بر اين باور است که سود 
بیشتر تجاری بايد توسعه پايدار را به همراه داشته باشد، 
توسعه ای که زندگی بهتر را برای همه ذی نفعان و هموطنان 
در پی داشته باشد. در اين راستا به ايمنی و سالمت همه 
ذی نفعان خود وحفظ محیط زيست و بهره برداری بهینه از 
منابع طبیعی اعتقاد کامل داريم و می کوشیم  پويندگی و 
بالندگی را برای همه مديران و کارکنان و هموطنان خود 

فراهم سازيم.

بیانیــه شــرکت
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برداری  بهره  و  اکتشاف  و  جويی  پی  در  شرکت  سیستماتیک  و  مستمر  تالش  حاصل 
معادن، محدوده های فلزی و غیر فلزی متعددی می باشد که فهرست آن به شرح زير 

می باشد:
)اين معادن و محدوده ها توسط متخصصین خود شرکت شناسايی، کشف و به مرحله 

بهره برداری رسیده است(

   معادن و محدوده های فلزی
1. معدن اسکنديان )آهـن – تیتانیـوم(:  آذربايجان غربی / سرو

2. معدن موئیل )سنگ آهن هماتیتی(:  اردبیل / مشکین شهر
3. معدن داش آغل )سنگ آهن(: آذربايجان غربی / بوکان

4. معدن احمد آباد)سنگ آهن(: آذربايجان غربی / بوکان
)IOCG( آذربايجان شرقی / هشترود )۵. پلی متال باشماق )مس- طـال - آهن

6. پلی متال آوان )آهن – مس(  آذربايجان شرقی / غرب سونگون
7. معدن  دمنجان )مس( آذربايجان شرقی / سراب

8. محدوده تیکمه داش )پلی متال - مس و طال( آذربايجان شرقی / بستان آباد 
9.  محدوده آستامال )آهن( آذربايجان شرقی / غرب سونگون 
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   معادن و محدوده های غیر فلزی
1. معدن برد زرد )سیلیس با خلوص باالی %97(: آذربايجان غربی / بوکان

2. معدن ترسه بالغ )سیلیس با خلوص باالی %97.۵( آذربايجان غربی / اشنويه
3. معدن سلیـــمان آبـــاد )سیلیس(:  آذربايجان غربی / شاهین دژ

4. معدن بوکت )سنگ آهک و مرمريت(:  آذربايجان شرقی / عجبشیر
۵. معدن امیر )زغالسنگ(: آذربايجان شرقی / مراغه

6. معدن مین باشی حصار )زغال سنگ(: آذربايجان شرقی / مراغه
7. معدن گوی درق )زغال سنگ(: آذربايجان شرقی / مراغه

8. معدن تازه شهر )بازالت( آذربايجان غربی / سلماس
9.  معدن گدالو )خاک نسوز(: آذربايجان غربی / شاهین دژ

10. محدوده قره کند )باريت(: آذربايجانشرقی / مراغه
11. محدوده امین آباد )باريت(: آذربايجان غربی / مهاباد



اعضای هیات مديره

مدرکرشته تحصیلینام و نام خانوادگی

محّمد نصیري
 گنجینه کتاب

مهندسی معدن /اکتشاف 
مديريت استراتژيک

کارشناسی ارشد/
 دکتری

کارشناسی ارشدمهندسی معدن استخراجمرتضي رفیعي

کارشناسیعمرانسینا غفران نیا

کارشناسیحسابداريعلیرضا صقری نژاد

کارشناسیمهندسی ماشین آالتعلی فتحی هشتجین

کارشناسیعلوم سیاسیاسماعیل مسعودی

مشاورين شرکت

مدرکرشته تحصیلینام و نام خانوادگی

دکترای تخصصیژئوفیزيکهاشم طباطبايی

دکتری تخصصیزمین شناسی  - پترولوژیمحسن مُويد

کارشناسی ارشدمديريت دولتیخداويردی تاری

مسئولین فنی شرکت

مدرکرشته تحصیلینام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشدمهندسی معدن استخراجمرتضی رحیمی ديزجی

کارشناسیمهندسی معدن استخراجعلی امین جوقان

پرسنل فنی - متخصص

مدرکرشته تحصیلینام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشدرسوب شناسي ياشار انصاري

کارشناسی ارشدژئوفیزيک امیر امیرپور اصل

کارشناسی ارشدمهندسی معدن اکتشاف رشید حالجیان

کارشناسی ارشدفرآوری مواد معدنی نادر نصرتی

کارشناسی ارشدمکانیک سنگ محمد مهتدی نیا

کارشناسی ارشدسنگ شناسی ابراهیم يوزباشلو

کارشناسی ارشدمهندسی معدن استخراج رشید فتحی

کارشناسیمهندسی معدن استخراجاسماعیل محمدي

کارشناسیمهندسی معدن استخراجسجاد احسان خواه

کارشناسیزمین شناسی رسول کاظم نیا

کارشناسیمهندسی معدن استخراجيوسف رحیمی

کارشناسیمتالوژی ذوب فلزات حسین نیک نفس شیخ احمد

کارشناسیزمین شناسیحسن پسر علی

کارشناسیعلوم آزمايشگاهی سیّد محّمد هادي  موسوي

کارشناسیکامپیوترعلیرضا وهاب

کارشناسیمنابع طبیعی - محیط زيستيونس نیک خو

واحد اداری - مالی - تدارکات

مدرکرشته تحصیلینام و نام خانوادگی

کارشناسیحسابداريشهر يار حق نظري صدقیاني

کارشناسیحسابداري محمد حسین مقتدر

کارشناسیمديريت و برنامه ريزي آموزشي سعید  داني

کارشناسیمديريت صنعتي مسعود راضي

کارشناسیحسابداريامین رضايی

فوق ديپلم حسابداری نیما ايلغمی

فوق ديپلمحسابداری حمید رضا امجد غازانی

فوق ديپلممکانیک خودرو رحمان خرام

انســانی شــرکت توانگــران ســهند  نیروهــای 
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سرمايه اصلی و ارزشمند اين شرکت نیروی انسانی متخصص، مجرب و متعهد می باشد که عامل اصلی اجرای استراتژی ها و تحقق اهداف 

شرکت به شمار می روند .

پرسنل فنی - متخصص

مدرکرشته تحصیلینام و نام خانوادگی

دکتری تکتونیک شبنم خسروشاهي زاده

کارشناسی ارشدمهندسی معدن استخراجمهری شبان غازاني

کارشناسیزمین شناسي فضه خلیلي پیروزيان



تجهیزات اکتشــافی و ماشــین آالت 

ماشین آالت و تجهیزات شرکت

1BG385 1019بیل مکانیکی نیوهلند زنجیریT Magneto proton GEM )دستگاه ژئوفیزيک )مغناطیس سنجي

2CAT323DLN  هاي دستي11بیل مکانیکی زنجیری GPS انواع

3CAT323DL  موتور ژنراتور )3 دستگاه(12بیل مکانیکی زنجیری

4HL760A کره13لودر هیوندای MSB پیکور

۵XCMG -ZL50 پیکور فورکاوا ژاپن14لودر

پیکور MTB ترکیه1۵دستگاه خردايش و دانه بندی مجهز به سپراتوردرام مگنت6

کمپرسور باد D175  به همراه پیکور 2۵ کیلويی دستی16دستگاه حفاري و مغزه گیری DB850 )واير الين(7

دستگاه حفاري )گمانه زني و مغزه گیري پرتابل( 8
انواع کانکس های صحرايی با امکانات رفاهی17با قابلیت مغزه گیري تا عمق 1۵ متر.

 خودرو رونیز و وانت پاترول9
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 در راستای نیل به اهداف اکتشاف، آماده سازی و بهره برداری از معادن، شرکت اقدام به خريد تجهیزات و ماشین آالت تخصصی نموده 

است که با مديريت بهینه کارکنان و بهره مندی و بکارگیری اصولی اين تجهیزات، فرآيند پی جويی، اکتشاف، آماده سازی و رساندن به 

مرحله بهره برداری در کمترين زمان ممکن به بهترين نحو مهیا می گردد. حاصل فعالیت شرکت در طول 4 سال شناسايی و کشف بیش از 

20 مورد معدن می باشد که تماما با استفاده از اين تجهیزات  و با طراحی و اجرا و تجزيه و تحلیل پرسنل متخصص شرکت انجام گرفته 

است.
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معدن اسکنديان در استان آذربايجان غربی و در ۵7 کیلومتری 
اين معدن  بارز  ارومیه واقع شده است. ويژگی  شمال شهر 
می  معدنی  اولیه  سنگ  در  آهن  و  واناديوم  تیتان،  همراهی 
ای  رگه  و  مانند  عدسی  پراکنده،  بصورت  کانه زايی  باشد. 
داخل متاگابرو - آنورتوزيت رخ داده است. کانه اصلی و غالب 
تیتان در اين کانسار ايلمنیت و کانه آهن، مگنتیت می باشد 
های  روش  به  کانی  دو  اين  جدايش  و  فرآوری  امکان  لذا  و 
بین 7/۵   Tio2 باشد.عیار می  امکانپذير  ثقلی  و  مغناطیسی 
تا 12 درصد )بطور متوسط 8/۵ درصد(، مقدار V2O۵ بین 
0/1 تا 0/8 درصد )میانگین 0/4 درصد( و عیار آهن کل بین 
20 تا 40 درصد در تغییر است. در حال حاضر واحد پايلوت 
فرآوری آهن و تیتان احداث شده و کنسانتره 60 درصد آهن 

و کنسانتره 3۵ تا 44 درصد Tio2 تولید می شود. 
رسیده  درصد   2 تا   1 به  آهن  کنسانتره  در   V2O۵ مقدار 
است. ذخیره باالی اين کانسار )حدود 19 میلیون تن کانسنگ 
آهن، تیتان، واناديوم( و منحصر به فرد بودن آن در ايران و 
امکان استحصال دو فلز استراتژيک تیتان و واناديوم همراه 
و  استراتژيک   ارزش،  با  معدن  يک  رابه  معدن  اين  آهن  با 
مناسب برای سرمايه گذاری و تولید  کنسانتره آهن، تیتان و 

واناديوم تبديل نموده است.
اين معدن در ابتدا يک معدن متروکه آهن به شمار میرفت که 
با برنامه ريزی، طراحی و مديريت هوشمندانه و اجرای عملیات 
ذخیره   تثبیت  و  شناسايی  به  نسبت  سیستماتیک  اکتشافی 
Fe-Ti-V اقدام گرديد. مطالعات زمین شناسی دقیق، طراحی 

و اجرای عملیات ژئوفیزيک به روش مگنتومتری و در نهايت 
حفاری )مغزه گیری( و تجزيه و تحلیل های دقیق زمین آماری، 
منجر به معرفی ذخیره قابل توجهی از آهن - تیتان - واناديوم 

گرديد.

معدن  سنگ آهن و تیتانیوم اسکنديان

ــکنديان ــان اس ــن و تیت ــنگ آه ــدن س مع
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آنالیز سنگ اولیه معدن اسکنديان
FeOFe(t)L.O.IV2O5SP2O5MnOTiOMgOK2OCaOFe2O3Al2O3SiO2sample

%%%%%%%%%%%%%%

27.1746.420.140.160.0580.0140.29216.083.530.010.0262.277.511.51ESh1
23.2537.212.690.360.0990.0290.36915.324.390.070.1956.396.382.98ESh2
19.8634.564.390.450.050.0190.21117.355.050.090.2354.213.2110.63ESh3
12.3032.366.230.70.0780.0630.43116.984.731.070.9151.128.2114.96ESh4
10.5627.454.960.70.0670.0890.78212.755.231.010.0450.595.327.69ESh5
8.9636.234.010.480.0390.0730.2914.633.031.291.3055.525.426.39ESh6



معدن ســنگ آهن هماتیتــی - گوتیتی موئیل
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جنوب  کیلومتری   17 در  و  اردبیل  استان  در  موئیل  معدن 

مشکین شهر در نزديکی روستای موئیل )دامنه سبالن( واقع 

شده است. عیار متوسط % Fet  = ۵۵ می باشد.

ذخیره اين معدن در بخش های اکتشاف شده 2 میلیون تن 

برآورد شده است و احتمال می رود در کل محدوده بیش از 

4 میلیون تن ذخیره پر عیار موجود باشد.

برای کارخانه  اين معدن، بسیار مناسب  بخش های کم عیار 

سیمان اردبیل می باشد و بخش های پر عیار به شرط احداث 

کنسانتره  به  شدن  تبديل  قابلیت  کلسیانسیون  واحدهای 

آهن را دارند.

با طراحی و اجرای عملیات اکتشافی به ويژه عملیات ژئوفیزيک 

محدوده  داخل  در  پنهان  ذخاير  ژئوالکتريک(،  روش  )به 

معدنی، شناسايی و به ذخیره کل معدن اضافه خواهد شد.

های  تست  طبق  معدن،  اين  باالی  عیار  گوتیت   - هماتیت 

کلسیناسیون  عملیات  طريق  از  گرفته،  انجام  تکتولوژيکی 

به  شدن  تبديل  قابلیت   ، دوار(  های  کوره  در  )حرارت 

کنسانتره آهن را دارد.

معدن سنگ آهن هماتیتي - گوتیتی موئیل

آنالیز متوسط معدن سنگ آهن موئیل
P2O5SFetSiO2

%%%%
<0.5< 1> 55< 3

تصويری از سینه کار معدن موئیل

تصويری از دپوی ماده معدنی



آنالیز معدن سنگ آهن هماتیتی داش آغل

Fe(t)FeOL.O.ISP2O5MnOTiO2MgOK2OCaOFe2O3Al2O3SiO2Sample
%%%%%%%%%%%%%

57.020.368.540.1070.4181.7580.0810.410.041.3081.581.603.85DGD413
500.189.790.0520.5040.9590.2280.950.183.5368.254.1111.65DGR413

Sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO TiO2 MnO P2O5 SO2 L.O.I FeO
% % % % % % % % % % % % %

D.Fe.6 23.78 3.33 60.87 2.38 0.01 0.04 0.60 0.128 0.313 0.070 0.043 8.23 1.80

D.Fe.3 2.92 0.74 79.33 5.69 0.01 0.04 0.10 0.041 0.454 0.200 0.008 10.33 0.54

D.Fe.5 5.97 2.12 74.08 5.13 0.01 0.07 0.23 0.093 0.328 0.154 0.173 11.40 0.52

D.Fe.11 12.49 2.51 68.75 4.77 0.01 0.04 0.43 0.099 0.274 0.059 0.025 10.25 0.73
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 13 در  غربی  آذربايجان  استان  در  آغل  داش  آهن  سنگ  معدن 

کیلومتری شهرستان بوکان در کنار جاده بوکان - شاهین دژ واقع 

عیار  و  بوده  هماتیت  نوع  از  معدن  اين  آهن  سنگ  است.   شده 

بسیار  که   (Fet=%50) باشد.  می  درصد   ۵0 حدود  آن  متوسط 

مناسب برای صنعت سیمان می باشد.

نزديکی به کارخانه سیمان سردار بوکان و مرز عراق از ويژگیهای 

بارز اين معدن می باشد. همچنین قرار گرفتن معدن در کنار جاده 

برای  معدن  اين  از  است.  معدن  اين  ديگر  ازامتیازات  آسفالت 

گرفته  انجام  صادرات  عراق  کشور  و  چین  کشور  به  فوالدسازی 

است.

معدن سنگ آهن هماتیتي داش آغل

ــل ــی داش آغ ــن هماتیت ــنگ آه ــدن س مع

تصاوير از سینه کارهای معدن



تصاوير از رخنمون ماده معدنی در معدن

معدن سنگ آهن هماتیتي و اولیژيستي احمد آباد

معدن ســنگ آهن هماتیتی و اولیژيســتی احمد آباد

آنالیز معدن سنگ آهن هماتیتی و اولیژيستی احمد آباد

MnOTiO2BaOMgOK2ONa2OCaOFe2O3Al2O3SiO2Sample
%%%%%%%%%%

0.0270.1485.330.080.200.010.1942.020.7547.95AH- 91 – 12
0.0010.0336.990.100.240.020.1539.460.7847.25AH- 91 – 11
0.0290.0303.400.010.190.010.3443.250.7049.35AH- 91 – 56

<0.053.170.080.4<0.1558.211.3135.06A-G-T

0.033.870.011.030.1<0.2445.1934.417.91AT-2

0.0210.8263.760.260.2260.0130.2145.627.5937.5Average
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واقع  بوکان  و شهرستان  غربی  آذربايجان  استان  در  معدن  اين 

شده است و دارای پروانه بهره برداری می باشد. عیار متوسط 

اين  در  آهن  زايی  کانه  باشد.  می  درصد   46-42 معدنی  ماده 

)اولیژيست(  رخ داده  غالب  کانی  با  و  محدوده بصورت رگه ای 

است.

قرار گرفتن اين معدن در کنار معدن داش آغل به منظور تامین 

کشور  به  صادرات  و  سیمان  کارخانجات  نیاز  مورد  آهن  سنگ 

عراق )به دلیل نزديکی به مرز عراق( از ويژگیهای منحصر به فرد 

اين معدن می باشد.



از  کیلومتری شمال شرق شهرستان هشترود،   9 در  باشماق  معدن 

توابع استان آذربايجان شرقی، واقع شده است. مطالعات اکتشافی و 

نمونه برداری از رخنمون های سطحی و مغزه های حاصل از حفاری در 

 IP.RS زون های کانه دار مس و طال و مطالعات ژئوفیزيکی به روشهای

که طول رخنمون زون  نشان میدهد  اين محدوده  در  مگنتومتری  و 

کانه حدود 1000 متر و عرض آن بین ۵ تا 70 متر متغییر بوده و تا 

عمق 26۵ متری آثار کانه زايی مشاهده می شود. پیش بینی می شود 

عمق زون کانه دار بیش از اين مقدار باشد. مقدار مس از 8 درصد 

در رگه ها تا 0/2 درصد در زونهای دگرسانی )متوسط 0/6درصد( 

و مقدار طال نیز بین 0/01 تا 10 گرم در تن )متوسط 2گرم در تن( 

در رگه هاو 0/2 گرم در تن در زون کانه دار در تغییر است. میزان 

ذخیره قطعی اين معدن در بخش های حفاری شده، بیش از 2 میلیون 

تن و ذخیره احتمالی آن بیش از 10 میلیون تن برآورد شده است. 

نوع دگرسانی )کربناتی، پتاسیک و سريسیتی( و کانه زايی )همراهی 

مس، طال و آهن( بیانگر کانه زايی نوع IOCG می باشد. در واقع اين 

محدوده بزرگترين کانسار نوع IOCG شناخته شده در شمال غرب 

اين  اقتصادی  ارزش  نقره  و  طال  با  مس  همراهی  باشد.  می  کشور 

معدن را دو چندان نموده است.  نبود باطله رويی، فقدان پیريت و 

شرايط ايده ال مناسب جهت احداث واحد فرآوری و سرمايه گذاری 

را فراهم نموده است. در حال حاضر عملیات حفاري، مغزه گیري، حفر 

ترانشه و سینه کار هاي آزمايشي در معدن انجام شده و محدوده در 

مرحله اخذ گواهی کشف می باشد. در کنار مزايای ذکر شده مجاورت 

اتوبان  به  نزديکی  و  ارتباطی  راه های  برق،  آب،  منابع  با  معدن  اين 

تبريز-زنجان، مورفولوژی ماليم که امکان معدن کاری آسانتر و امکان 

سرمايه گذاری در اين معدن را فراهم نموده است و بر اين اساس 

واحد تولید کنسانتره به ظرفیت ورودی 1100 تن در روز در جوار 

معدن، در دست طراحی و اجراست.

انجام  شرکت  توسط  صفر  فاز  از  اکتشافی  عملیات  اجرای  و  طراحی 

از   )IOCG( خاص  تیپ  يک  عنوان  به  کانسار  اين  معرفی  و  شده 

افتخارات شرکت و متخصصین جوان و در عین حال مجرب می باشد.

معدن پلي متال باشماق )مس - طال - آهن(

معــدن پلــی متــال باشــماق )مــس - طــال - آهــن(

آنالیز مربوط به معدن باشماق
PMoCuFeCdBiBaAsAgElement

ppmppmppmppmppmppmppmppmppmSample 
name

268 63.1944741220.9<14158.90.55B-1

2161.82797072490.220.454243.30.22B-2

1641.586095244920.240.392592.90.69B-3

7942878576563400.6<1383411.8B-4
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دورنمايی از معدن و حفريات اکتشافی انجام شده در زون مرکزی

تصويری از مغزه حفاری )گمانه شماره 2( - عمق 110 متری

کانی زايی کالکوپیريت و اولیژيست در نمونه های دستی

سیلیس

سیلیس

کالکوپريت

اولیژيست
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شهرستان  شرقی،  آذربايجان  استان  در  آوان  آهن  اسکارن 

ورزقان و بر روي کمربند متالوژنی ارسباران - قفقاز کوچک 

قرار گرفته است.

اين  در  تفضیلی  اکتشافی  مطالعات  و  جويی  پی  اساس  بر 

محدوده يک زون اسکارنی با ذخیره بالغ بر دو میلیون تن با 

عیار Fet > 54%  کشف و تثبیت شده است.

اين  کانه زايی مس و طال در  با  همچنین يک زون دگرسانی 

و  ها  دگرسانی  نوع  اساس  بر  و  شده  شناسايی  محدوده 

قديمی،  معدنکاری  و  شدادی  کارهای  و  موجود  لیتولوژيهای 

احتمال کشف ذخیره مس - طالی پورفیری در اين محدوده 

در دستور کار شرکت قرار دارد. و عملیات اکتشافی تکمیلی 

حال  در  پورفیری  سیستم  زايی  کانه  محل  شناسايی  جهت 

انجام است. 

عیار باالی آهن و همچنین باال بودن درصد Feo از ويژگیها 

مناسب  بسیار  و  شود  می  محسوب  معدن  اين  امتیازات  و 

روش  با  آهن  کنسانتره  تولید  و  فرآوری  برای  مستعد  و 

جدايش مغناطیسی است.

اين معدن توانايی تغذيه کارخانه های کنسانتره و احیايی در 

دست اجرای استان آذربايجان شرقی را دارد.

اسکارن آوان يکی از ذخاير قابل توجه مگنتیت استان می 

و  ثبت  شناسايی،  شرکت  توسط  بار  اولین  برای  که  باشد 

معرفی شده است.

پلي متال آوان با اولويت آهن

آوان آهــن  ســنگ  معــدن 

Element SiO2 Al2O3 BaO CaO Fet K2O MgO MnO Na2O P2O5 SO3 TiO2 LOI FeO
Unit % % % % % % % % % % % % % %
DL 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

AVM1 7/59 1/21 < 3/12 61/46 < 0/35 0/29 0/01 0/05 0/2 0/11 -0/87 18/62

AVM2 8/14 1/55 <0/01 6/10 60/50 0/02 0/60 0/55 0/10 0/02 0/85 0/15 0/35 18/90

AVM3 9/15 1/63 <0/01 6/17 59/30 0/03 0/62 0/52 0/22 0/03 0/65 0/20 0/42 17/96

AVM4 8/18 1/52 <0/01 5/15 56/50 0/03 0/59 0/53 0/25 0/03 1/25 0/25 0/20 18/22

AVM5 8/75 1/74 <0/01 5/74 58/20 0/02 0/62 0/58 0/12 0/03 1/15 0/23 0/18 18/18

Average 1 2 0/1 3 54 0/2 0/5 0/4 0/3 0/2 0/2 0/1 9 18

آنالیز اسکارن آهن آوان. 

احداث راه دسترسی و ايجاد سینه کاردر معدن مگنتیت آوان
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شرقی،  آذربايجان  استان  در  دمنجان  مس  معدنی  پتانسیل 

شهرستان سراب و اراضی روستای دمنجان قرار دارد.

کانی سازی مس بصورت رگه ای به طول 2۵0 متر و ضخامت 

1 تا 4 متر در آندزيت های مگاپورفیری با شیب نزديک به 

قائم قرار گرفته است.

کانیهای غالب مس در سطح آزوريت و ماالکیت و پس از عمق 

حدود ۵ متر به سمت پايین کالکوپیريت می باشد.

به احتمال زياد تیپ کانی زايی از نوع مانتو باشد.

معدن مس دمنجان

ــان ــس دمنج ــدن م مع

کانی زايی  بر روی زون  پلی متال مس - آهن  اين محدوده 

باشماق - سیاه کمر - بستان آباد قرار دارد و شواهد نشان 

توام آهن و مس در يک زون برشی شکسته  زايی  کانی  از 

دارد.

زون  اين  زياد  احتمال  به  که  دهد  می  نشان  اولیه  مطالعات 

 IOCG مشابه کانی زايی مس باشماق می باشد که تیپ آن

است.

در حال حاضر، اين محدوده مراحل اولیه اکتشاف را سپری 

می کند.

محدوده پلی متال تیکمه داش

محــدوده پلــی متــال تیکمــه داش
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کانی زايی آهن آستامال در 8۵ کیلومتری شمال شرق شهر 

تبريز و 2۵ کیلومتری شمال شرق خاروانا واقع شده است. 

بار  اولین  مستعد  محدوده  اين  اولیه  مطالعات  و  شناسايی 

توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

از   1393 سال  در  سپس  و  گرفته  انجام  کشور  شمالغرب 

طريق مزايده عمومی معادن به گروه صنعتی توانگران سهند 

نفوذ  نتیجه  اسکارنی  کانسار  اين  است.  گرديده  واگذار 

باتولیت قره داغ به داخل فیلیشهای کرتاسه است که يک 

کانسار آهن از نوع اگزو اسکارنی تشکیل شده است. سنگ 

کالک  هورنفلس،  شامل  اسکارنی  اگزو  زون  اين  شناسی 

سیلیکات هورنفلس، اسکارن )کانی های سیلیکاتی ( و مرمر 

است. نتیجه واکنشهای صورت گرفته در اين زون تشکیل 

 4 بررسیها  که  است  مگنتیت(  اولويت  )با  آهن  های  کانی 

رخنمون را مشخص نموده است. رخنمون اصلی به ابعاد 60 

متر در 170 متر است که کانی اصلی آن مگنتیت می باشد. 

برروی برخی از رخنمونهای اين زون آثار معدن کاری قديمی 

نیز مشاهده می شود. عیار Fe2O3 در رخنمون اصلی 60 تا 

84 درصد گزارش شده است. همچنین میزان عناصر مزاحم 

ترتیب 2 % و0.36 % می  به   P2O5 و   SO3 يعنی  اصلی 

باشد.

مگنتیت  ذخیره  پرعیارترين  و  ترين  غنی  آهن،  کانسار  اين 

تولید  برای  مناسب  که  باشد  می  شرقی  آذربايجان  استان 

اولیه  کننده  تامین  عنوان  به  و  باشد  می  آهن  کنسانتره 

کارخانجات احیاء آهن و واحدهای کنسانتره در دست احداث 

استان در نظر گرفته شده است.

معدن سنگ آهن آستمال

محــدوده ســنگ آهــن آســتمال
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معــدن ســیلیس بــردزرد

شهرستان  و  غربی  آذربايجان  استان  در  مذکور  معدن 

بوکان واقع شده است. ذخیره قطعی اين معدن در زون 

حدوداً   SiO2 متوسط  عیار  و  تن   6.400.000 مرکزی 

97/۵ درصد می باشد. 

همچنین اين معدن به عنوان تامین کننده اصلی کارخانه 

شهرستان  در  هلدينگ  احداث  شرف  در  فّروسلیس 

عجبشیر محسوب می گردد. 

ذخیره احتمالی سیلیس با خلوص باالی 97 درصد در کل 

محدوده بیش از 12 میلیون تن برآورد می شود.

اين معدن جزء محدود معادن سیلیس با خلوص باالی 97 

درصد با ذخیره قابل توجه )باالی 6 میلیون تن فقط در 

زون مرکزی( در شمالغرب کشور می باشد که ايده آل 

اين  اساساً  باشد.  می  فّرو سیلیس  و  بلور  برای صنايع 

فّرو  کارخانه  خوراک  تامین  اصلی  منابع  از  يکی  معدن 

سیلیس در حال احداث توسط هلدينگ ، در عجب شیر 

می باشد.

معدن سیلیس برد زرد

LOITiOSO3P2O5Na2OMnOMgOK2OFe2O3CaOAl2O3SiO2Element

%%%%%%%%%%%%Unit
0.730.0420.1<0.07<0/030.280.380.030.9497.49BH
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معــادن ســیلیس ترســه بــالغ و ســلیمان آباد

غربی، شهرستان شاهین  آذربايجان  استان  در  اين محدوده 

و  شده  انجام  های  پیمايش  مطالعات،  است.  شده  واقع  دژ 

مناسب سیلیس در  و ذخیره  باال  عیار  نشانگر  اولیه  برآورد 

اين محدوده می باشد. پروانه اکتشاف اين محدوده در شرف 

صدور است.

محدوده سیلیس سلیمان آباد

به  مناسب  بسیار  ذخیره  دارای  بالغ  ترسه  سیلیس  معدن 

از 97  لحاظ خلوص سیلیس است و عیار سیلیس آن بیش 

درصد می باشد که در اراضی روستايی ترسه بالغ شهرستان 

اشنويه از توابع استان آذربايجان غربی واقع می باشد.

سینه کار آماده بهره برداری عیار باال و راه دسترسی مناسب 

از  برداری  باطله  با حداقل  و  عملیات استخراج کم هزينه  و 

ويژگی های اين معدن می باشد.

معدن سیلیس ترسه بالغ

LOITiOSO3P2O5Na2OMnOMgOK2OFe2O3CaOAl2O3SiO2Element
%%%%%%%%%%%%Unit
0.80.0420.1<0.09<0/03< 0.5< 0.30.030.94< 96.5BH

LOITiOSO3P2O5Na2OMnOMgOK2OFe2O3CaOAl2O3SiO2Element
%%%%%%%%%%%%Unit
0.730.030.1<0.07<0/030.280.30.03< 0.5< 98 BH
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عجب  شهرستان  و  شرقی  آذربايجان  استان  در  معدن  اين 

معادن سنگ  محدود  جزء  معدن  اين  است.  واقع شده  شیر 

آهک با خلوص باالی 97درصد و آهن و سیلیس کمتر از يک 

درصد می باشد که کاربرد عمده آن در تولید آهک هیدراته 

احداث  باال  خلوص  با  ذخیره  اين  وجود  باشد.  می  پخته  و 

کارخانه آهک هیدراته و پخته را توجیه پذير می نمايد، به 

توجیهی  طرح  و  انجام شده  ای  گسترده  مطالعات  منظور  اين 

در  است.  گرديده  تهیه  ايستاده  کوره  برای  کارخانه  احداث 

اين طرح میزان تولید آهک هیدراته 400 تا ۵00 تن در روز 

ترانزيت  مسیر  در  منطقه  اين  همچنین  است.  برآورد شده 

شمال غرب کشور واقع شده است که در پايین آمدن هزينه 

حمل و نقل نیز بسیار موثر می باشد.

الزم به ذکر است که ذخیره برآورد شده تنها برای بلوک های 

دارای برونزد در سطح ثبت گرديده  و ذخیره عمده اين معدن 

که شامل آهک های کرتاسه است را نیز بايد به اين مقدار 

اضافه نمود که بالغ بر 40 میلیون تن سنگ آهک می باشد. 

با توجه به سالم و يکپارچه بودن آهک ها در برخی مناطق، 

بخشی از معدن جهت تولید مرمريت در حال آماده سازی می 

لحاظ رنگ و  به  نمونه های برش و صیقل داده شده  باشد. 

کیفیت از شرايط خوبی برخوردار می باشد

معدن سنگ آهک و مرمريت بوکت

معــدن  ســنگ آهــک و مرمريت بوکت

تصوير مرمريت تولید شده از آهک بوکت

برای احداث کارخانه آهک هیدراته و پخته، نیاز به آهک های با خلوص باالی %97 ( Caco3 ) و سیلیس و آهن زير يک درصد می باشد. 

چنین آهکی حقیقتاً کمیاب است و جزء آهک های ممتاز محسوب می گردد. آهک بوکت يکی از بزرگترين معادن آهک با خلوص باال در شمال غرب 

کشور است و به دلیل سالم بودن و عدم تاثیر تکتونیک به عنوان مرمريت هم کاربرد دارد.

L.O.ISOPOMnOTiOMgOKONaOCaOFeOAlOSiOsample

%%%%%%%%%%%%

42/180/0040/0870/0070/0711/620/020/3154/380/530/020/31BE
43.060/0020/1800/0130/0760/570/030/2953/910/710/040/89BW
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معدن زغال سنگ مین باش حصار در مرز استان آذربايجان شرقی و 
غربی از توابع شهرستان مراغه واقع شده است.

مراغه  و  میاندواب  از طريق شهرستان  به محدوده معدنی  دسترسی 
میسر می باشد.محدوده معدنی فوق در موقعیتی بسیار مناسب از لحاظ 
دسترسی محلی برخوردار است. ماده معدنی از نوع زغال کک شو با 
ضخامت اليه ها ی زغال 70 تا 110سانتیمتر می باشد. ذخیره قابل توجه 

در بلوک های مختلف ماده معدنی از مزايای اين معدن می باشد.

و  دژ  شاهین   ، غربی  آذربايجان  استان  در  قوزلو  سنگ  زغال  معدن 

درنزديکی روستای قوزلو واقع شده است.

اين زغال سنگ کک شو بسیار مرغوب بوده و  عدد کک آن حدود 6 می 

باشد که در شمالغرب کشور در نوع خود کم نظیر می باشد.

ضخامت اليه های زغال از 70 الی 110 سانتیمتر می باشد.

معدن زغال سنگ مین باش حصار )کک شو(

معدن زغال سنگ قوزلو )کک شو(

رطوبتوزن مخصوص)گرم بر سانتیمتر مکعب(ارزش حرارتی)کیلو کالری(خاکسترگوگردمواد فرار

1 درصد63001/63-۵600کمتر از 20 درصدکمتر از 1/۵ درصد29-26 درصد

معدن زغال سنگ امیر )حرارتی(
اين معدن در فاصله 10کیلومتری جنوب شرق شهرستان مراغه 

در محدوده استان آذربايجان شرقی واقع شده است. 
ذخیره قطعی اين معدن مطابق با پروانه بهره برداری  به ترتیب 

برابر 12288 تن و 1۵360 تن می باشد.
زغال سنگ اين معدن با ارزش حرارتی 6۵00 کیلو کالری و وزن 
مخصوص 1.63 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. شرکت بهره 

بردار آماده واگذاری پیمانی عملیات  استخراج می باشد.

معدن زغال سنگ گويدرق )حرارتی(

روستای  شرقی  آذربايجان  استان  در  گويدرق  زغالسنگ  معدن 
گويدرق از توابع شهرستان مراغه واقع شده است. ماده معدنی از 
نوع زغال حرارتی با ضخامت اليه ها ی زغال 70 تا 110سانتیمتر 
می باشد. وجود اکلون های مختلف و کارگاه های آماده استخراج از 
مزايای اين معدن می باشد. تاسیسات مورد نیاز کارگاه استخراج نیز 
در محل معدن مستقر می باشد.  رويکرد کلی از تملک اين محدوده 
معدنی استفاده محصول فراوری شده در صنايع ذوب کارخانجات 

هلدينگ دريک می باشد.

معادن زغال سنگ امیر، گويدرق )حرارتی(
قوزلو، مین باش حصار )کک شو(
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اين معدن در استان آذربايجان غربی،  شهرستان سلماس و 

جنوب تازه شهر قرار گرفته است. 

قابل  ذخیره  و  ماليم  کار  موجود، شیب سینه  دسترسی  راه 

توجه از ويژگی های اين معدن می باشند. 

سنگ تزئینی و تولیدمیلگرد بازالتی و پشم سنگ از مصارف 

عمده اين ماده معدنی است.

معدن بازالت تازه شهر

معــدن بازالــت  تــازه شــهر

گدالــو نســوز  خــاک  معــدن 

معدن خاک نسوز گدالو در روستای گدالو از توابع شهرستان 

ذخیره  باشد.  می  غربی   آذربايجان  استان  در  دژ   شاهین 

قابل توجه و کیفیت مناسب ماده معدنی و دسترسی آسان 

بارز اين محدوده می  از ويژگی های  محدوده و ماده معدنی 

باشد. معدن فوق دارای پروانه بهره برداری    10 ساله بوده 

و درگیرهیچگونه مسئله اداری و بومی نمی باشد.

و  استخراج  در  همکاری  گونه  هر  آماده  بردار  بهره  شرکت 

فروش اين معدن با اشخاص يا ارگانهای مورد تائید می باشد.

معدن خاک نسوز گدالو

L.O.ITiO2SO3P2O5Na2OMnOMgOK2OFe2O3CaOBaOAl2O3SiO2sample

%%%%%%%%%%%%%unit

0.010.010.050.010.050.010.010.010.010.010.010.010.01DL

CO
14.054.660.050.19< 0.010.020.130.201.360.200.0239.9439.20GD
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محدوده باريت امین آباد

محدوده باريت امین آباد در استان آذربايجان غربی، روستای 

امین آباد از توابع شهرستان مهاباد می باشد. محدوده فوق 

در حال طی مراحل اداری برای اخذ پروانه بهره برداری می 

باشد. خلوص سولفات باريم باالی 9۵ درصد، وزن مخصوص 

4/3 گرم بر سانتیمتر مکعب  و ذخیره قابل مالحظه از ويژگی 

های بارز محدوده معدنی فوق می باشد.

ــاد ــن آب ــت امی ــدوده باري مح

محدوده مذکور در استان آذربايجانشرقي، 2۵ کیلومتري جاده 

مراغه - هشترود در شهرستان مراغه واقع شده است. مطابق 

و سیلیس  آهک  تناوب  با  باريت  رگه  يک  اولیه  هاي  پیجوئي 

متفاوت  هاي  ضخامت  با  و  متر   39۵ طول  به  هیدروترمال 

باريت  اليه  ضخامت  شود.   مي  ديده  مختلف  هاي  قسمت  در 

حدود 2 متر و ارتفاع بیش از يک متر در سطح مي باشد. در 

قسمت هاي بااليي، رگه باريت بصورت قطعات ناپیوسته ديده 

مي شود که بیشتر قسمت هاي آن توسط خاک پوشیده شده 

است که احتماال در زير پوشش خاک ادامه رگه وجود داشته 

باشد. بطور کلي اين باريت ها نشان دهنده اين مطلب است 

که باريت هاي منطقه سیلیس کمتري دارند و در اثر فرسايش 

تخريب و بصورت قطعات ناپیوسته باقي مانده اند.

محدوده باريت مراغه
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واحدهــای فــرآوري مــواد معدنــي

اين کارخانه در مجاورت معدن آهن – تیتانیوم اسکنديان و با تکنولوژی وارد شده از کشور چین در حال تولید می باشد. خوراک آن 

سنگ آهن تیتان دار استخراجی از معدن اسکنديان می باشد که در نهايت کنسانتره تیتان با عیار 44 - 3۵  درصد وکنسانتره آهن با 

عیار62-۵8 درصد حاصل خواهد شد.  اين معدن به عنوان يکی از غنی ترين معادن تیتان به لحاظ عیار در خاورمیانه مطرح می باشد. 

کانی تیتان در کانسنگ به صورت ايلمنیت حضور دارد. حضور واناديوم به همراه آهن و تیتان از ديگر امتیازات بارز اين معدن می باشد

واحد فرآوري کنسانتره تیتانیوم 44درصد و آهن 60 درصد اسکنديان

مواد انتقال يافته از معدن به سنگ شکن اول وارد شده و 

بعد از خردايش تا ابعاد 10 سانتی متر به سنگ شکن فکی 

دوم هدايت گرديده و بعد از رسیدن به ابعاد 3 سانتی متر 

و  گردد  می  وارد  تن  با ظرفیت ۵0  مواد  به سیلوی ذخیره 

بالمیل شماره يک  به  به تدريج  مواد ذخیره شده در سیلو 

تزريق گرديده و تا ابعاد ۵00 میکرون خرد و تحت جدايش 

مغناطیسی شدت باال قرار گرفته و محصول آهن  و تیتانیوم 

از باطله همراه جدا می گردد.

دوم  بالمیل  وارد  باهم،  درگیر  تیتانیوم  و  آهن  سپس   

گرديده و پس از رسیدن به درجه آزادی مناسب، قسمت 

 2 مغناطیسی شماره  توسط سپراتور  باطله  و  تیتان  از  آهن 

جدا گرديده و تیتان از باطله توسط اسپیرال به روش ثقلی 

تفکیک و در محل های مربوطه جهت آبگیری دپو می گردد.

خالصه ای از پروسه فرآوری معدن اسکنديان
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