
راهم فعالیتهای اکتشافی ایمیدرو در کشو

1399دی 



اکتشافاستراتژی های  اصلی ایمیدرو در 

ملیبرای توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص منابع معدنی متنوع کشف •

شافی با تهیه مستندات اکتجذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ساختن بستر مناسب برای فراهم •
جهانیمطابق با استانداردهای 

، ازن کمک به توسعه متوجهت  سرمایه گذاری اکتشافی در مناطق محروم و دارای پتانسیل معدنی •
مناطقاشتغال زایی و تامین امنیت در آن هدایت منابع، 

کی از تبدیل معدن بعنوان یایجاد اقتصاد چند محصولی و گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار و •
کشورمحورهای مهم اقتصاد 

و تامین خوراک مورد نیاز صنایع کشورفلزات استراتژیک کشف •



سیاستهای ایمیدرو جهت توسعه اکتشاف

3

رشد قابل توجه فعالیتهای اکتشافی در کشور

افزایش حضور کنسرسیوم ها و شرکتهای بخش خصوصی در فعالیت های 

اکتشافی

اکتشاف با هدف افزایش شناسایی ذخایر عمیق و پنهان

بهبود استخراج و بهره برداری از ذخایر با اکتشافات تکمیلی

اکتشاف و فراوری عناصر کمیاب و نادر خاکی با تکنولوژیهای 

ویژه

هم افزایی فعالیتهای اکتشافی با سازمان زمین شناسی واستفاده 

از دانش و فناوری روز در اکتشافات جدید 



اصلی فعالیتهای اکتشافیمحورهای 

پهنه هااکتشاف •

اکتشاف محدوده های دارای پروانه اکتشاف•

معادناکتشافات تکمیلی در •





اکتشافی ایمیدرو و های مساحت کل پهنه 

شرکتهای تحت پوشش 

کیلومتر مربع668000مجموع مساحت پهنه ها                                 •
پهنه 104تعداد پهنه ها                                         •
استان30تعداد استانهای در حال اکتشاف                        •
مربعکیلومتر 478000مساحت پهنه هایی که آزاد شده                         •
کیلومتر مربع 123827کار                                  پهنه های در حال •

کیلومتر مربع 66081مساحت پهنه های واگذار شده به بخش خصوصی        •
کیلومتر مربع1000000کل مساحت پهنه های قابل اکتشاف کشور                     •
مساحت قابل کار% 66هدف گذاری پهنه های اکتشافی ایمیدرو                      •



شدهوضعیت پهنه های واگذار 

مربعکیلومتر 377895های ایمیدرو                                          پهنه •

مربعکیلومتر 192260پهنه های تهیه و تولید                                     •

کیلومتر مربع39786پهنه های شرکت مس                                   •

کیلومتر مربع58418پهنه های کنسرسیوم پایا                                     •

مربعکیلومتر 668359مجموع مساحت پهنه ها                                     •



نتایج حاصل از پهنه ها

بخش محدوده امید1496پس از عملیات اکتشاف در فازهای شناسایی و پی جویی تعداد •
محدوده به مساحت 417است  که برای  کیلومتر مربع به دست آمده91381به مساحت 

.استکیلومتر مربع درخواست پروانه اکتشاف شده 30886

پروانه اکتشاف در مواد معدنی  مختلف نظیرسرب و روی، طال، مس، آهن، 55کنونتا•
ر شده که کار عملیات اکتشاف دصادربنام سازمان توسعه ... سنگ، شورابه و زغال

محدوده در مرحله صدور 27باشد و های دارای پروانه در حال پیگیری میمحدوده
.محدوده گواهی کشف صادر شده است5پروانه قرار دارد  و در 



لزوم توسعه اکتشاف با توجه به چشم انداز قابل تحقق فوالد در افق 
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ذخیره زمین شناسي ذخیره قطعي مطابق 1404مصرف تا سال 

بر اساس )طرح جامع فوالد 

(تولید کامل واحدهای فوالدی

مانده ذخائر قطعي

5

3.1

1.1

2.2

تن
رد 

لیا
می

و تولید کامل مطابق برنامه 1404میلیون تن فوالد خام در افق 55در صورت تولید 

واحدهای فوالدی

.  مصرف می گرددمیلیارد تن سنگ آهن 1/1بیش از 

میلیون تن سنگ آهن، ذخایر كشور تقریبًا تكافوي 162بنابرین با استخراج سالیانه )

(را دارد1404بعد از افق سال14حدود 



ذخایر سنگ آهن کشف شده
مقدار ذخیرهعیار میانگین

(میلیون تن)
نومالی 

 
ردیفنام ا

هن زاغیا 3030
 
1سنگ ا

هن شیطور 4090
 
2سنگ ا

نومالی 6025
 
هن ا

 
123سنگ ا

نومالی 404
 
هن ا

 
234سنگ ا

نومالی 4325
 
هن ا

 
25سنگ ا

نومالی شمالی29317
 
6ا

هن صاحب سقز428
 
7سنگ ا

هن میشدوان4721
 
8سنگ ا

هن چاه گز53100
 
9سنگ ا

باد43211
 
هن جالل ا

 
10سنگ ا

هن گل گهر 4294
 
411سنگ ا

هن گل گهر 5460
 
212سنگ ا

هن گل گهر 5043
 
513سنگ ا

هن سنگان431100
 
14سنگ ا



سنگ آهن
تشاف ه اک روان شفپ ي ک گواه

شه 11 ا اه ب 18,920,311چ

شه 22 ا اه ب 1چ

3)5a( ستان گز

4)5a( شیطور

ي 532 ال وم 1آن

617C ي ال وم 1120,000آن

شمالي7  1a ي ال وم 182,016,650 آن

81a جاور ي م ال وم 1آن

92c ي ال وم 15,805,397آن

ي 104 ال وم 124,504,757آن

1113c ي ال وم 1730,440آن

1223 ي  ال وم 14,591,834آن

1316b ي ال وم 1آن

ت14 ___شمال چغار

1518c ي ال وم 1آن

1618c کنار___

سیاه17 که  1ل

1813a1

1921a1

20151

21251

2287401

2387431

ي 2430 ال وم 1آن

ي 2534 ال وم 1آن

1جنوب 2620

ن27 یشدوا 1شمال م

جاور 2826 ي م ال وم 1آن

گان29 1ری

ک30 اش ن ت 1آه

ا31 ک ه ش ن ر 1آه

سان جنوبي32 ي PBNخرا ال وم تشاف آن ___طرح اک

217126,689,389 جمع کل

زد ی

1

ف ردی
ه حدود بتي م ضعیت ث و

یره ذخ م ا ن ستان ا

ان کرم

یزد کرمان جمع کل

پروانه اکتشاف 18 3 21

گواهي کشف 7 0 7

جمع کل 25 3 28
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ی دن یماده مع ایر قبل یذخ ایر فعل ایرذخ ش ذخ افزای

25229442طال محتوی)تن(

ت)میلیون تن( 133825بوکسی

ت )میلیون تن( 10113103باری

تیموان )هزار  تن(  5140135آن

ی) میلیون تن( اک 08585 عناصر نادر خ

11621726564زغال سنگ)میلیون تن(

ن)میلیون تن( 26503077510سنگ آه

انسنگ مس)میلیون تن(                                ک

ن( ع  مس ایرا ای ی صن ت مل 448170142533)شرک

ج سال اخیر  درو در پن ی ایمی تشاف ل از فعالیتهای اک نتایج حاص



اکتشاف حلقه اولیه توسعه معادن و صنایع معدنی

پتانسیلهای معدنی متنوع و ذخایر ارزشمند ایران با داشتن کشور 

جهان کشور برتر 10در بینکه در برخی مواد معدنی فلزی و غیر فلزی 

قرار گرفتن در مسیر کمربند فلز زایی جهانی بدلیلقرار دارد و 

توانایی قرار گرفتن در ردیف اول رهبری خاورمیانه ، هیمالیا-آلپ

و آسیای میانه را از لحاظ فعالیتهای اکتشافی معدنی، فناوری و 

بدیهی است که توسعه این . را دارا می باشدسرمایه گذاری بخش معدن 

منابع و بهره برداری از آنها قدرت رقابت ما را در سطح بین الملل 

افزایش خواهد داد و سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی و 

.اشتغال زایی بسیار افزایش خواهد یافت
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