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 کسب و حفظ جایگاه نخست بین
 شرکت های سرمایه گذاری پروژه
۱۴۰۶ سال  تا  نهاد  مردم  محور 



درباره ما 

عنوان  به  فلزات  و  معادن  توسعه  تجلی  شرکت 
نزد  شده  پذیرفته  محور  پروژه   شرکت  اولین 
تاریخ  در  کشور  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
و  نویسی  پذیره  انجام  با   1400/09/02
جذب  به  موفق  فرابورس  تابلو  در  سهام  عرضه 
عنوان  به  و  شد  سرمایه  ریال  میلیارد   62000
اولین شرکت پروژه محور سهامی عام بزرگترین 
زد.  رقم  را  بورس  تاریخ  سرمایه  افزایش 
سرمایه گذاری  شرکت   : کشور  معدنی  غول  سه 
و  معدنی  شرکت  درصد(،   51( فلزات  و  معادن 
صنعتی چادرملو )17 درصد( و شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر )17 درصد( به عنوان سهامداران 
مشارکت  سرمایه  افزایش  این  در  تجلی  عمده 
پــذیره نویسی  طریـــق  از  درصد   15 و  کردند 

سال  ماه  آذر  دوم  در  ایران  فرابورس  در 
گرفت. قرار  مردم  عموم  اختیار  در   1400

و  معادن  توسعه  تجلی  شرکت  حاضر،  حال  در 
فلزات سهامدار 14 شرکت معدنی و فلزی است 
که به این واسطه 14 پروژه فعال در اختیار دارد. 
زمان بهر ه برداری این پروژه ها از یک تا سه سال 
تعریف شده است،همچنین در این بین شرکت های 
بازرگانی معادن صنایع معدنی ایران )51 درصد(                
تجلی  اکتشاف  و  )40درصد(  باختر  کار  معدن 
اجرایی،  بازوهای  عنوان  به  درصد(   34( صبا 
حوزه های  در  تجلی  شرکت  عملیاتی  و  پشتیبانی 
بازرگانی، عملیات معدن کاری و اکتشاف هستند.
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ایجاد  تجلی،  شرکت  اصلی  اهداف  از  یکی 
حقیقی  اشخاص  مشارکت  برای  مناسب  بستر 
پروژه های  انجام  و  شکل گیری  در  حقوقی  و 
استخراج،  اکتشاف،  زمینه های  در  کشور  کالن 
از  فلزی  غیر  و  فلزی  معدنی  محصوالت  تولید 
بورس  سازمان  در  سهام  پذیره نویسی  طریق 
عنوان  به  ما  که  به گونه ای  بهادار،  اوراق  و 
اولین شرکت پروژه  محور، با جذب سپرده های 
کوچک و بزرگ با هدف کسب سود و افزایش 
در  کنترل  و  نفوذ  طریق  از  سهامداران  ثروت 
پذیر  سرمایه  مؤسسات  یا  ها  شرکت  اداره 
نماییم. تالش  سهامداران  رضایت  برای 
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  تجلی در یک نگاه 

620 هزار درصد
 بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس

62 میلیارد ریال مبلغ افزایش سرمایه
2 شرکت  فرعی 
15 پروژه  فعال

12 شرکت وابسته
2 پروژه در حال مطالعه و بررسی

اولین شرکت پروژه محور بازار سرمایه

 نماد در فرابورس: تجلی

 2 آذر ماه 1400 تاریخ پذیره نویسی:
      فرابورس ایران 
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سهامداران اصلی: 

   51 درصد: شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(

 
و  معدنی  شرکت  درصد:   17  
عام( )سهامی  گل گهر  صنعتی 

و  معدنی  شرکت  درصد:   17  
عام( )سهامی  چادرملو  صنعتی 

عمومی  عرضه  درصد:   15
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گستره پروژههای تجل� در ا�ران

سیستان و بلوچستان

زاهدان

سیستان ۱

وضعیت مالکیت: انجام مراحل اداری 

جهت انتقال به نام شرکت تجل 

محصول: پل متال

وضعیت محدوده:

در خواست اکتشاف

مساحت(کیلومتر مربع)

۱۵۲٫۸

سیستان ۲

وضعیت مالکیت: انجام مراحل اداری 

جهت انتقال به نام شرکت تجل 

محصول: پل متال

وضعیت محدوده:

در خواست اکتشاف

مساحت(کیلومتر مربع)

۶٫۴۸

سیستان ۳

وضعیت مالکیت: انجام مراحل اداری 

جهت انتقال به نام شرکت تجل 

محصول: پل متال

وضعیت محدوده:

در خواست اکتشاف

مساحت(کیلومتر مربع)

۵٫۳

ساری

مازندران

کردستان

سنندج

موقعیت جغرافیا�ی: کردستان- قروه- بیجار

درصد مشارکت: ۲۰

ظرفیت(میل�ون تن در سال): 

ورق فوالدی: ۱         آهن اسفنج: ۱/۶

صنایع فوالد کردستان
(سهام خاص)

تولید ورق فوالدی، آهن اسفنج

موقعیت جغرافیا�ی: کردستان- بیجار

درصد مشارکت: ۳۰

ظرفیت(میل�ون تن در سال): ۱

صبا امید غرب خاورمیانه
(سهام خاص)

تولید گندله

صاحب سقز

کنسرس�وم

محصول: سنگ آهن

وضعیت محدوده:

پروانه بهر هبرداری

مساحت(کیلومتر مربع)

۲۱۴۵

موقعیت جغرافیا�ی: �زد- ابرکوه

درصد مشارکت: ۴۸

ظرفیت(میل�ون تن در سال): 

فوالد خام: ۰/۶      کالف: ۰/۴     آهن اسفنج: ۱/۲

مجتمع صنایع آهن و فوالد

سرمد ابر کوه (سهام خاص) 

تولید فوالد خام، کالف، آهن اسفنج

یزد

�زد

مروست خاوری

وضعیت مالکیت: در آستانه انتقال 

گواهی کشف به نام شرکت تجل 

محصول: عناصر نادر خاک

وضعیت محدوده:

گواهی کشف

مساحت(کیلومتر مربع)

۳

مروست باختری

وضعیت مالکیت: در آستانه انتقال 

گواهی کشف به نام شرکت تجل 

محصول: عناصر نادر خاک

وضعیت محدوده:

گواهی کشف

مساحت(کیلومتر مربع)

۲۰

بندر عباس

هرمزگان

موقعیت جغرافیا�ی: هرمزگان

درصد مشارکت: ۳۱

ظرفیت (میل�ون تن در سال): ۵۰

ظرفیت فاز اول (میل�ون تن در سال): ۱۰

احداث اسکله بندر شهید رجا�ی

مدیریت بین الملل

 همراه جاده ریل دریا (سهام خاص)  

موقعیت جغرافیا�ی: منطقه و�ژه اقتصادی خل�ج فارس

درصد مشارکت: ۵/۴

ظرفیت(میل�ون تن در سال): ۶ 

فاز اول ۱/۷۲میل�ون تن آهن اسفنج

صنایع معدنی و فوالدی

ستاره سیمین هرمز  

 تولید فوالد 

مشهد

خراسان رضوی
موقعیت جغرافیا�ی: خواف- سنگان

درصد مشارکت: ۳۵

ظرفیت(میل�ون تن در سال): ۲/۵

تهیه وتولید مواد معدنی 

شرق فوالد خراسان(سهام خاص)

 تولید کنسانتره سن گآهن فوالد خراسان
ب�رجند

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی ۱

وضعیت مالکیت: در شرف صدور

 پروانه اکتشاف به نام شرکت تجل 

محصول: پل متال با

 تاکید بر لیتیم

وضعیت محدوده:

در خواست اکتشاف

مساحت(کیلومتر مربع)

۱۴۶

خراسان جنوبی ۲

وضعیت مالکیت: در شرف صدور

 پروانه اکتشاف به نام شرکت تجل 

محصول: پل متال با

 تاکید بر لیتیم

وضعیت محدوده:

در خواست اکتشاف

مساحت(کیلومتر مربع)

۷٫۷

آذربایجان شرق

تبر�ز

اسماعیل کندی ۲

وضعیت مالکیت: در شرف صدور

 پروانه اکتشاف به نام شرکت تجل 

محصول: پل متال، مس ، طال

وضعیت محدوده:

پروانه اکتشاف

مساحت(کیلومتر مربع)

۳۲

قبادلو

محصول: سیلیس گرمابی

وضعیت محدوده:

پروانه بهره برداری

مساحت(کیلومتر مربع)

۴٫۴۵

وضعیت مالکیت: در شرف انجام 

اقدامات اداری جهت انتقال پروانه

 بهره برداری به نام شرکت تجل
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گواهی کشف به نام شرکت تجل 

محصول: عناصر نادر خاک

وضعیت محدوده:

گواهی کشف

مساحت(کیلومتر مربع)

۲۰

بندر عباس

هرمزگان

موقعیت جغرافیا�ی: هرمزگان

درصد مشارکت: ۳۱

ظرفیت (میل�ون تن در سال): ۵۰

ظرفیت فاز اول (میل�ون تن در سال): ۱۰

احداث اسکله بندر شهید رجا�ی

مدیریت بین الملل

 همراه جاده ریل دریا (سهام خاص)  

موقعیت جغرافیا�ی: منطقه و�ژه اقتصادی خل�ج فارس

درصد مشارکت: ۵/۴

ظرفیت(میل�ون تن در سال): ۶ 

فاز اول ۱/۷۲میل�ون تن آهن اسفنج

صنایع معدنی و فوالدی

ستاره سیمین هرمز  

 تولید فوالد 

مشهد

خراسان رضوی
موقعیت جغرافیا�ی: خواف- سنگان

درصد مشارکت: ۳۵

ظرفیت(میل�ون تن در سال): ۲/۵

تهیه وتولید مواد معدنی 

شرق فوالد خراسان(سهام خاص)

 تولید کنسانتره سن گآهن فوالد خراسان
ب�رجند

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی ۱

وضعیت مالکیت: در شرف صدور

 پروانه اکتشاف به نام شرکت تجل 

محصول: پل متال با

 تاکید بر لیتیم

وضعیت محدوده:

در خواست اکتشاف

مساحت(کیلومتر مربع)

۱۴۶

خراسان جنوبی ۲

وضعیت مالکیت: در شرف صدور

 پروانه اکتشاف به نام شرکت تجل 

محصول: پل متال با

 تاکید بر لیتیم

وضعیت محدوده:

در خواست اکتشاف

مساحت(کیلومتر مربع)

۷٫۷

آذربایجان شرق

تبر�ز

اسماعیل کندی ۲

وضعیت مالکیت: در شرف صدور

 پروانه اکتشاف به نام شرکت تجل 

محصول: پل متال، مس ، طال

وضعیت محدوده:

پروانه اکتشاف

مساحت(کیلومتر مربع)

۳۲

قبادلو

محصول: سیلیس گرمابی

وضعیت محدوده:

پروانه بهره برداری

مساحت(کیلومتر مربع)

۴٫۴۵

وضعیت مالکیت: در شرف انجام 

اقدامات اداری جهت انتقال پروانه

 بهره برداری به نام شرکت تجل
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سرمایه گذاری های تجلی: 
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 معرفی پروژه های اصلی



جهت  خراسان  فوالد  مجتمع  شرکت 
مواد  تامین  چرخه  و  تولید  زنجیره  تکمیل 
اولیه مورد نیاز و طی مطالعات امکان سنجی 
به عمل آمده، احداث واحد تغلیظ سنگ آهن 
سال  در  تن  میلیون   2.5 اسمی  ظرفیت  با 
سنگان    - خواف  جغرافیایی  منطقه  در 
است.  داده  قرار  اجرا  دستور  در  را 
و  سنگان  معدن  از  نیاز  مورد  آهن  سنگ 
گردد. می  تامین  ایمیدرو  طریق شرکت  از 

تجلی توسعه معادن و فلزات: 35 درصد
مجتمع فوالد خراسان: 57 درصد 
کارکنان فوالد خراسان: 8 درصد 

 پروژه تولید کنسانتره
 شرق فوالد خراسان

۱

صنعت  توسعه  برنامه  اساس  بر 
فوالد، و در راستای دستیابی به باالترین 
 1404 سال  در  خام  فوالد  تولید  حجم 
راستا  این  در  است،  شده  هدف گذاری 
شرکت صبا امید غرب خاورمیانه در اجرای 
طرح های صنعتی خود اقدام به احداث یک 
واحد گندله سازی به ظرفیت تولید ساالنه 
1 میلیون تن در استان کردستان محدوده 
است. کرده  بیجار  جغرافیایی  شهرستان 

معدن  از  نیاز  مورد  کنسانتره 
و  صنعتی  توسعه  شرکت  به  متعلق 
شد. خواهد  تامین  صبانور  معدنی 

 تجلی توسعه معادن و فلزات: 30 درصد
توسعه صنعتی و معدنی صبانور: 70 درصد

 پروژه تولید گندله  
صبا امید غرب خاورمیانه 

۲
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به منظور دستیابی به تامین آهن اسفنجی 
واحد فوالدسازی ، پروژه احداث یک واحد 
احیاء مستقیم به ظرفیت 1.2 میلیون تن در 
سال در مجتمع آهن و فوالد سرمدابرکوه 
است. گرفته  قرار  کار  دستور  در 
تولیدی  واحد  این  نیاز  مورد  گندله 
صنعتی  شرکت  اختیار  تحت  معادن  از 
شد. خواهد  تامین  چادرملو  معدنی  و 
محل اجرای طرح استان یزد، شهر ابرکوه 

است.

چادرملو  معدنی  و  صنعتی  درصد:   52
48 درصد: تجلی توسعه معادن و فلزات 

  پروژه تولید آهن 
اسفنجی سرمد ابرکوه

3
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نورد  واحد  یک  وجود  به  توجه  با 
و  تولید  حال  در  حاضر  حال  در  که 
شمش  تامین  هدف  با  است  بهره برداری 
ابرکوه  سرمد  نورد  واحد  نیاز  مورد 
شمش  تولیدی  واحد   1 احداث  پروژه 
فوالد به ظرفیت سالیانه 6/. میلیون تن 
با  اجرا  می باشد.  این مجتمع در حال  در 
بهره برداری از این واحد تولیدی عالوه بر 
فوالد،  زنجیره  پائین دست  تامین شمش 
فوالدی  شمش  بازارهای  در  آن  مازاد 
می گردد. عرضه  کشور  خارج  و  داخل 

 
 تجلی توسعه معادن و فلزات: 48 درصد

صنعتی و معدنی چادرملو: 52 درصد 

با توجه به زیر ساخت های موجود و 
تولیدی  تکمیل سبد محصوالت  منظور  به 
واحد نورد و نظر به تعداد اندک واحدهای 
بودن  بازده  زود  کشور،  در  کالف سازی 
پروژه کالف سازی، تقاضای بازار برای این 
محصول و اررزش افزوده قابل توجه آن 
نسبت به محصوالت طولی در مجتمع فوالد 
سرمد ابرکوه ساخت یک واحد کالف سازی 
سالیانه  اسمی  ظرفیت  با   )Wire rod(
4/. میلیون تن در سال آغاز کرده است.

تجلی توسعه معادن و فلزات: 48 درصد
صنعتی و معدنی چادرملو: 52 درصد 

 پروژه تولید فوالد
 سرمد ابرکوه 

 پروژه
 کالف  سرمد ابرکوه 

4۵
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یکی  گلندرود  زغال سنگ  مجتمع 
ذخیره  با  زیرزمینی  قدیمی  معادن  از 
و  کشور  شمال  در  تن   میلیون   11
است.  شده  واقع  مازندران  استان 
منطقه معدنی زغال سنگ گلندرود دارای 
است.  مربع  کیلومتر   18.549 مساحت 
نیمه  کک شو،  گلندرود  معدن  زغال  نوع 
کک و حرارتی است . 100% بهره برداری 
شرکت  اختیار  در  معدن  این  از 
است. فلزات  و  معادن  توسعه  تجلی 

 بهره برداری از مجتمع 
زغال سنگ گلندرود 

۶
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در  گذاری  سرمایه  و  مشارکت 
در  واقع  کشور  صنعت  پیشران  پروژه های 
استان کردستان شهرستان بیجار در راستای 
بازارهای  در  و حضور  داخلی  نیازهای  تامین 
کشور.  غربی  همسایگان  ویژه  به  صادراتی 

این پروژه شامل :
پروژه تولید آهن اسفنجی با ظرفیت  1.6 

میلیون تن در سال.

تجلی توسعه معادن و فلزات : 20 درصد
ایمیدرو : 44 درصد

توسعه معدنی و صنعتی صبانور : 30درصد
توسعه معادن و فلزات : 6 درصد

 پروژه تولید آهن اسفنجی 
مجتمع فوالد کردستان 

۷
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در  گذاری  سرمایه  و  مشارکت 
در  واقع  کشور  صنعت  پیشران  پروژه های 
استان کردستان  شهرستان قروه در راستای 
بازارهای  در  و حضور  داخلی  نیازهای  تامین 
کشور.  غربی  همسایگان  ویژه  به  صادراتی 

این پروژه شامل :
پروژه تولید ورق فوالدی با ظرفیت 1 میلیون 

تن در سال .

تجلی توسعه معادن و فلزات : 20 درصد
ایمیدرو : 44 درصد

توسعه معدنی و صنعتی صبانور : 30 درصد
توسعه معادن و فلزات : 6 درصد

  پروژه تولید ورق فوالدی 
مجتمع فوالد کردستان 

۸

و  معادن  توسعه  تجلی  شرکت 
معدنی  کنسرسیوم  ایجاد  با  فلزات 
توانمند  و  بزرگ  شرکت های  از  متشکل 
معدن  از  بهره برداری  عملیات   ، معدنی 
دارد. عهده  به  را  سقز  صاحب  سنگ آهن 

معادن سنگ آهن با ذخیره قطعی پنج میلیون 
معدن  این  است،  بهره برداری  حال  در  تن 
حساب  به  مقیاس  کوچک  ذخایر  عنوان  به 
می آید. با بهره برداری از این معدن ساالنه 
170 هزار تن سنگ آهن استخراج می شود. 
استخراج از این معدن به روش روباز است.

تجلی توسعه معادن و فلزات: 30 درصد
توسعه معدنی و صنعتی صبانور: 55 درصد

توسعه معادن و فلزات : 15 درصد

 بهره برداری از معدن 
سنگ آهن صاحب سقز 

۹
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معادن  توسعه  تجلی  شرکت 
معدنی  کنرسیوم  ایجاد  با  فلزات  و 
توانمند  و  بزرگ  شرکت های  از  متشکل 
و  سرمایه گذاری  اجرایی  عملیات  معدنی 
جانجا  طالی  و  مس  معدن  از  بهره برداری 
 130 برداشت   با  سال   25 مدت  به  را 
دارند. عهده  به  را  سال  در  تن  هزار 

 
تجلی توسعه معادن و فلزات : 5 درصد

توسعه معادن و فلزات : 20 درصد
صنعتی و معدنی گل گهر : 20 درصد

سنگ آهن گهرزمین: 20 درصد
توسعه صنایع و معادن غدیر: 15 درصد

بارگیری  و  تخلیه  مکانیزه  پایانه 
مواد معدنی در بندر شهید رجایی، پروژه 
فاز  ظرفیت های  با  و  فاز  سه  در  مزبور 
به   2 فاز  تن،  میلیون   10 میزان  به   1
به میزان  میزان 30 میلیون تن و فاز 3 
است. شده  پیش بینی  تن  میلیون   50

تجلی توسعه معادن و فلزات: 31 درصد
صنعتی و معدنی گل گهر: 17 درصد

سنگ آهن گهرزمین: 17 درصد 
صنعتی و معدنی چادرملو : 17 درصد

سرمایه گذاری امید: 17 درصد
کشتیرانی: 1درصد

 بهره برداری از معدن
 طال و مس جانجا 

 احداث اسکله
 در استان هرمزگان 

1011
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در  فوالدی  و  معدنی  تولید  عظیم  طرح 
خلیج  فلزی  و  معدنی  صنایع  ویژه  منطقه 
موقعیت  دلیل  به  طرح  این  فارس، 
شهید  بندر  به  دسترسی  و  جغرافیایی 
استراتژی  طرح های  از  یکی  رجایی 
می شود.  محسوب  کشور  در  فوالدی 
این طرح جامع شامل پروژه های  زیر است:

1. واحدفوالدسازی ورق گرم به ظرفیت 
تولید ساالنه 3 میلیون تن.

2. فاز اول احداث یک واحد مگامدل 
احیاء مستقیم به ظرفیت 1.72 میلیون 

تن در سال .
3. گندله سازی به ظرفیت 5 میلیون تن 

در سال.

 طرح معدنی و فوالدی 
ستاره سیمین هرمز

12

4. مگامدول احیاء مستقیم شماره 2 به 
ظرفیت 1.72 میلیون تن در سال .

5. 2 واحد آهک سازی هر یک به ظرفیت 
120 هزار تن در سال.

شرکت تجلی توسعه معادن %6
شرکت فوالد هرمزگان %51

گل گهر %35
ایمیدرو %6

سایر %2
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  اکتشاف در معادن پلی متال، سیستان و بلوچستان )3 محدوده(
  اکتشاف در معادن عناصر نادر خاکی مروست خاوری، یزد

  اکتشاف در معادن عناصر نادر خاکی مروست باختری، یزد
  اکتشاف در معادن پلی متال و لیتیم، خراسان جنوبی )3 محدوده(

  اکتشاف در معدن مس اسماعیل کندی، آذربایجان شرقی
  اکتشاف در معدن سیلیس قبادلو، آذربایجان شرقی

  اکتشاف در معدن منیزیم ماکو، آذربایجان غربی
  اکتشاف در معدن دولومیت ماکو، آذربایجان غربی )2 محدوده(

  معرفی اقدامات اکتشافی در حوزه معادن

22
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1-  مطالعه امکان سنجی تولید الکترود گرافیتی
        ظرفیت تولید سالیانه 30 هزار تن 

        واقع در استان فارس 
        میزان سهم تجلی : %15

2- مطالعه امکان سنجی تولید ورق های الکتریکی و ورق فوالدی آلیاژی و  زنگ نزن
        ظرفیت تولید سالیانه 350هزارتن ورق های الکتریکی 

        ظرفیت تولید سالیانه375 هزارتن ورق فوالدی آلیاژی و زنگ نزن 
        واقع در استان هرمزگان – منطقه ویژه خلیج فارس

        میزان سهم تجلی %73
        میزان سهم ایران ترانسفو %17

        میزان سهم ایریتک %10

  پروژه های مطالعاتی 
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روابط عمومی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات


