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             معماریان  محسن                      عباس شاملو                               مجیدتوکلی کوشا                                  قدیرقیافه      

 هیئت مدیره عضو        هیئت مدیره مدیر عامل و عضو          هیئت مدیره   نایب رییسرئیس هیئت مدیره              

                                                         
 

 امیرهومن کریمی وثیق                          جعفر حسین زاده ملکی                                  جلیل ضیائی                

 هیئت مدیره عضو                                    هیئت مدیره عضو                                 هیئت مدیره   عضو            

محترم از بین کاندیداهای  سهامدارانبا انتخاب اصلح  1400در مجمع عمومی سال 

مختلف عضویت در هیئت مدیره شرکت افراد فوق الذکر که دارای تخصص های 

مدیریت و سرمایه  ,بازرگانی داخلی و خارجی  –موردنیاز شامل معدن  مختلف

و غیره می باشند توانستند اکثریت آراء را بدست اوراق بهادار بورس  در  گذاری

سال  در خدمت سهامداران محترم شرکت باشند ودر این  2آورده و برای مدت 

ارزنده ای در ارتقاء بهره وری و کسب منافع و اعتبار  شنق ایزد منانمدت با یاری 

 .ایندشرکت ایفا نم
از اعضاء هیئت مدیره می توانید به سایت هی بیشتر ار رزومه کاری و تخصص هر یک ا*)به منظور آگ

 شرکت مراجعه نمایید(

اعضای هیئت مدیره منتخب سهامداران محترم برای سالهای 

 1400الی1402

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
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 بسمه تعالی

َه َعلَْیَهُم السه  َکیَن بََوالَیََه أََمیَر اْلُمْؤَمنَیَن َو اْْلَئَمه َ الهَذی َجعَلَنَا َمَن اْلُمتََمس َ الَمُ اْلَحْمُد ّلَِله  

امیرالمومنین علی )علیهماالسالم( تمسک سپاس خدا را که ما را از کسانی قرار داد که به والیت 

 می جویند

 :سخن مدیر عامل
برکات  لالسالم و در ظ یهبارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج عل در جوار ؛با استعانت از فضل و عنایت الهی

گزارش اجمالی و تبریک عید سعید غدیرخم ،وجود شریف موالیمان امام عصرعجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

 می دارم.به شرح زیر تقدیم شرکت احیاء صنایع خراسان ساالنه 

در آغاز سالم و درود خود را به ارواح پاک شهیدان و امام شهیدان اهداء نموده و سالمت و ادامه توفیقات رهبر 

 لت می نمایم.ئمعظم انقالب اسالمی را از درگاه الهی مس

همراهی سهامداران ارزشی و وفادار؛ ارکان شرکت ؛ وظیفه خود می دانم مراتب قدرشناسی ام را از لطف و 

 اعضای محترم هیئت مدیره و وکالی گرامی و همکاران عزیزم در شرکت را اعالم دارم.

 تولید، را سال 1401کشور سال مهم مجدد بر اهمیت تولید به عنوان مساله فرزانه در طلیعه سال نو با تاکید  یرهبر

گذاری فرمودند؛ که راهبردی برای همه شئون زندگی و نقشه راه ما در عملکرد  نام فرینو اشتغال آ دانش بنیان

 سال جاری است و مکلف ایم در این مسیر کوشا باشیم.

؛ آینده تحقق چشم انداز و اهدافمان در شرکت ؛ داشتن برنامه ساالنه است که خود عاملی حرکت آفرین می باشد

همچون آشنایی کامل با گذشته و راه طی شده شرکت تاکنون ؛ و ریل نگاری مستلزم پیش نیازهایی  گوناگونی 

ویی از تجارب جتقریب نگرش ها در ارکان شرکت ؛ هم اندیشی ها ؛ هم افزایی ها بهره  ،گذاری های مسیرآینده

 و بهره مندی از فناوریهای نوین و دستاوردهای علمی و ارتباطات و تعامالت گسترده و غیره می باشد.

عمل ، و انگیزه واال  بودهبه عملکردمان نگاه امانت و خدمت به سهامداران عزیز و نگاه تکلیف مدارانه نگاه ما 

باالتر و موفق تر را به حول و قوه الهی در پی خواهد داشت؛ پشتیبانی و همراهی آگاهانه یکایک شما بزرگواران 

خواهد 1401بیشتر و تحقق هدفگذاری ما در سال و رفع موانع توسط دست اندرکاران کشور رهگشای توفیقات 

رکود عمیقی  را همراه با تورم ناشی از تحریم های ظالمانه و تقارن آن با کشور که درحالی  1400در سال بود.

شدت پاندمی کرونا تجربه نمود واقتصاد منهای نفت کشور هم منفی بود ،خداوند متعال توفیق عطا نمود تا با 

عی فراوان برای دستیابی به حداکثر سود پایدار از هیچ تالشی  فروگذار ننمودیم و علیرغم شرایط اهتمام الزم ومسا

و ارزش  شرکت دست یافتیم اسمی سرمایه درصد 55ی معادل خاص فضای کسب و کار کشور دستیابی به سود
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سال گذشته 2ورس در و با توجه به سقوط بی سابقه ب ی بودن شاخصها فسهام شرکت نیز در فرابورس علیرغم من

  .ابقه ای را در پی داشتسرشد مطلوبی و بی 

میلیارد ریال و در  200میلیاردریال ؛در پروژه های معدنی مبلغ   180حدود  در پروژه سرافرازان مبلغتاکنون ما  

در نیزرا  99سالسود افزایش سرمایه پرداخت نمودیم و  وسهم الشرکه بابت میلیاردریال   41شکوفه عمران مبلغ 

گذشته به های سنواتی میلیارد ریال بدهی  55حدود .هم چنین مبلغ پرداخت نمودیمبه سهامداران فرجه قانونی 

و اموال شرکت را به تمامی حفظ نمودیم  شده است پرداخت،ارگانها و نهادهاتامین اجتماعی  ندارایی و سازما

و ارزش افزوده خوبی موجب ارتقای قابل توجه دارایی ها شته و دا دارائیان شاءاهلل هزینه های فوق نیز که ماهیت 

مجوزهای توسعه ای هم که با پیگیری های فراوان اخذ نمودیم ارزش آفرینی خوبی برای شرکت و خواهد شد 

 به ارمغان خواهد آورد.

متر 4500حدود ی یربناپروانه ای با زکسب سند شد و با  خذاکه منجربه بری رپروژه سرافرازان با اصالح و تغییر کا

 .ه استرسیددرصدی  90 حدود فیزیکیبه پیشرفت مربع 

توقف شده هفت آسمان هم مشکالت گذشته مرتفع گردید و هم اکنون سرمایه گذاران در مدر پروژه بزرگ و 

در پی خواهد داشت و اینجانب به عنوان رئیس  ه ارتقای دارائیهای شرکت راکفعال شده آن همزمان چهار فاز 

و در واقع شرکت احیاء سکانداری این پروژه بزرگ را  را عهده دار می باشمهیئت مدیره شکوفه عمران رشت 

 .ددار

تراز استانداردهای جهانی مانند  ادامه عملیات اکتشافی با استفاده از شرکتهای بین المللی در ، در حوزه معادن

مللی سیگنال دلتا پیگیری شده و با الحاق پهنه ها ومعادن جدید در پی زنجیره ای از تامین مواد شرکت بین ال

 43کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره هستیم که زیرساختهای آن از جمله تامین و خرید  ایجادمعدنی و همزمان 

جوار کارخانه ومهمانسرا در ساخت خوابگاهخرید زمین وو  در حال تحقق می باشدهکتار زمین اختصاصی آن 

 )با توجه به مجوزهای مختلف متاسفانه درگیر بروکراسی اداری می باشیم(در برنامه امسال ما منظور شده است.

خود با افتخار اعالم می دارم ماهیت کار شرکت احیاء صنایع خراسان امروز صد درصد تولیدی شده و با سرمایه 

رصه تولید دارد، مانند حوزه عمران و حضور در حوزه معدن و صنعت حضوری چندگانه و متنوع در عشرکت  

شریک ت موفقیت بزرگ ،و گردشگری که هم سبقه تولیدی دارد و در نتیجه یکایک سهامداران و وکال در این 

 و مفیدی دارند. و حضور موثر همساعی داشت
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 هشدار!!

با روند شدت تحریم ها ی بی سابقه و اثرات پسا کرونا و تقارن آن با جنگ فرسایشی روسیه  1401سالدر عزیزان 

و اکراین و تاثیرات جهانی آن از سویی و از سوی دیگر باالرفتن حجم نقدینگی و کسر بودجه و تورم در فاز 

رایت و هوشیاری خاص ،شرایط موجود جهانی و داخلی حساس بوده و دجدیدی از رکود تدریجی قرار داریم 

 را برای عبور از بحران و تبدیل تهدید به فرصت را می طلبد.

تلفیق دانش و تخصص و تجربه به ویژه تجربه گرانسنگ سالهای دفاع مقدس و اعمال مدیریت جهادی می تواند رهگشای 

و ین چرخهایش روغن کاری شده ما در عبور از بحران ها ، چالش ها و تنگنا ها باشد.امروز شرکت احیاء همانند یک ماش

و تاب آوری باال یافته و با کارآمدی و روزآوری توامان در نهایت به توانمندی در اتوبانی امن در حال حرکت است 

رسیده است.بدون تردید همراهی توام با درایت هیئت مدیره و ارکان شرکت در این موفقیت تاثیرگذار بوده اند  همت 

 یایی شرکت امری حیاتی است.وو پعمال پشتیبانی به منظور تثبیت یکایک شما عزیزان در ا

نمی توان هم با چالشهای خارجی هماوردی نمود وهم دچار چالش و ناهماهنگی داخلی بود حضور هماهنگ و 

 مداوم توام با درایت و سخت کوشی و همت باال برای نیل به اهداف شرکت یک ضرورت است.

خداوند را شاکریم که امروز شرکت برخالف گذشته آنچه دارد متعلق به خودش است ، دارائیهایش واقعی 

 1401این نوید را هم خدمت عزیزان بدهم سال و واجد ارزش افزوده و سوددهی است.و پایدار،مولد 

کت که در عرصه اقتصاد کشور داریم بنده اعالم می کنم سال شکوفائی شر با تمامی مشکالتی

 .)انشاءاله(احیاء می باشد

و توان حرکت روبه جلو و پیشرفت  می باشدبدهی و وام از بانکها و موسسات مالی هرگونه شرکت اکنون فاقد 

و تهدیدها و تنگناها هم نباید غافل بود و  را برای تحقق اهداف اش دارد و در عین حال لحظه ای هم از چالشها

و خداوند متعال را برای این سرمایه اجتماعی   نه یکایک سروران تشکر نمودهدر خاتمه از حضور و همراهی صمیما

فرابورس شرکت محترم مسئولین و در نظر داریم انشاء اله با همکاری صمیمانه و معنوی سپاسگزارم 

 . افزایش سرمایه از محل سود انباشته با طی مراحل قانونی را به سرانجام برسانیمایران 

در شرکت همچنان تبدیل تهدیدات به فرصتهاست ،انضباط مالی و شفافیت ،بهبود مستمر  ارزشهای محوری ما

بهره وری ،مسئولیت پذیری توام با صداقت و امانتداری و مدیریت جهادی و قانون مداری و انطباق فعالیت ها به 

 والعاقبه للمتقین                                   .دور از تخلفات و رعایت کامل قوانین و مقررات کشور می باشد

 مدیر عامل عباس شاملو                                                                                                                            

 1401ماه  تیر                                                                                                                                  
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 الف: توفق بر متغیرهای اقتصادی

در مواجهه با چالشهای جهانی و داخلی ؛  1400از سال پرحادثه عبور موفقیت آمیز -

همچون چالش درآمد و تشدید تحریم های ظالمانه ،چالش رکود تورمی  چالش نارسائیها  

 کسب و کار،چالش کاهش ارزش پول ملی ،چالش سقوط چند ماهه بورسو موانع 

 بحران پاندمی کرونا تداوم ابرچالش و  -

 ،اثربخشی مدیریتیبا پایش دائمی ، انعطاف پذیری 

 

ی سال
اهم دستاوردها

1400
 

 ب: ارزش سهام شرکت

رنماد بورسی ددرصدی ارزش سهام 45عبور کم نوسان در بازار سرمایه و رشد حدود   -

سقوط  دوسالهنسبت به سال قبل علیرغم کاهش ارزش سهام اکثر شرکت ها در دوره 

 بورس 

 مدیریتیبا پایش دائمی ، انعطاف پذیری ،اثربخشی 

 ج: سودآوری شرکت

  منطقی شرکت طی دوره مورد گزارش تحقق روند سودآوری -

  به سهامداران 1399 تصویبی مجمعپرداخت سود  -

 دارائیها در حوزه معادنارتقای : د

علیرغم شرایط خاص اقتصادی بودجه و نقدینگی الزم برای  1400شرکت در سال  -

 سرمایه گذاری در معادن را ادامه داده 

 اخذ مجوز و ادامه روند مطالعات اکتشافی در پهنه های معدنی چاه پلوند و جفت رود

تمهیدات احداث کارخانه خرید تجهیزات موجب تسریع روند استخراج شده و یا  -

انتظار افزایش دارایی ها و استحصال سود مناسبی در این حوزه بحرانی سال 

 متصوراست1401
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 شکوفه عمران خیزش در پیشرفت پروژه هفت آسمان شرکت: ه

پروژه شکوفه عمران افزایش دارایی ها و سود  با سرمایه گذاری مناسب و فعالیت در -

  این روند بهبود می یابد1401دهی از سال قبل آغاز شده و در سال 

سرمایه رفع مشکالتی که باعث توقف چند ساله پروژه شده بود و فعالیت عمرانی  -

 همزمانگذاران در چهار فاز پروژه به طور 

  تثبیت و تقویت جایگاه شرکت احیاء در پروژه و سکانداری آن -

ی سال 
اهم دستاوردها

1400
 

 افزوده ملک سرافرازان: ارزش و

درصدی رسیده و با 90پروژه به مرز پیشرفت 1400د رسال   میلیارد ریال180با هزینه       -

  به سود مناسبی دست یافت 1401در سال فروش واحدها می توان 

 

 ی اقتصادیسایر فعالیتهاحوزه بازار سرمایه و: ز

روند کلی شرکت سرمایه گذاریهای جدید در همه حوزه ها در صورت داشتن  -

 توجیه اقتصادی برای دستیابی به سود بیشتر برای سهامداران عزیز می باشد

 ههزار سهم وثیق500اختصاص بورس با محترم در بازار سرمایه نیز بنا به تکلیف سازمان 

 میلیارد ریال سرمایه نقدی قرارداد  بازارگردانی سهام شرکت منعقد گردید 20و 

ارتقای ارزش سهام شرکت )ارزش واقعی(سهام و باال رفتن دارائیهای سهامداران نیز 

  بیانگر وضعیت مطلوب فعالیت هاست
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 تنوع سبد دارائیها

 معادن

 پروژه هفت آسمان

 
 ملک و ساختمان

 تجهیزات و ماشین آالت

 سایر

 نقدینگی
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 (1نمودار شماره) وتجزیه و تحلیل بررسی

)در طول  92( تا آخر سال 1375شرکت از سال تشکیل آن) سهممعامالتی قیمت  -1

 ریال بوده است.1250سال(بطور میانگین 17

مطالعه و بررسی مسیر طی شده شرکت و با با شروع مدیریت جدید  1393سال  نیمه دوماز-2

با مشاوره و استفاده از تجربیات سالها فعالیت اقتصادی در عرصه های گوناگون برنامه ریزی 

 ,تثبیت وضعیت و اعتمادسازی-خروج از بحران مالی واعتباری  –در چند مرحله و تالش 

با بتدریج  و...متناسب با وضعیت اقتصادی کشور گذاری سرمایه وبهبود روشها وعملکرد 

افزایش  به سودآوری ووتالشهای موثر وخالصانه مجموعه همکاران شرکت  منجر اقدامات

احیاء به شرکتی موفق و سودده  زیاندهشرکت  و گردید قیمت معامالتی سهام در فرابورس

 .مبدل گردید

با توجه به اعتماد سهامداران به ارزش مندی سهام  ماسهمعامالتی قیمت  96از ابتدای سال -3

با نگاه به روند مطلوب عملکرد سودآوری و ارزش که  خود واقبال خریداران سهام در بورس

رشد قیمت معامالتی سهام بتدریج بدست  می آید موجب گردید افزوده دارائی های شرکت 

و در  دیگرد ریال خرید و فروش 33000در محدوده  98تیرماه بطوریکه درمطلوبی داشته 

 .دیریال خرید و فروش گرد 107000در محدوده  1401ماه خرداد

یش سرمایه صد درصدی  از محل سود انباشته و دو برابر شدن تعداد سهام ابا توجه به افز-4

)قسمت آبی رنگ نمودار(قیمت سهام کاهش یافته که در 98سهامداران از ابتدای مردادماه 

محاسبه دوبرابر  افزایش سهام ارزش هر سهم را درصد باید با توجه به صد دار راواقع عدد نمو

 . نماییم

 در این نمودار قیمت سهام قیمت حداکثر در ماه لحاظ شده است -5
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 (2نمودار شماره) وتجزیه و تحلیل بررسی

است که با توجه به افزایش سرمایه یک این نمودار در واقع همان نمودار شماره  -1

 20ابتدا تاکنون شرکت سه مرحله افزایش سرمایه داشته است مرحله اول  زا

  98درصد سال 100و مرحله سوم  89درصد سال10مرحله دوم  ، 87د سالصدر

ریال خریداری کرده  ارزش  واریزی وی 1000یک سهم به مبلغ   76فردی سال  -2

 96ای سال ریال و در  انته2000مبلغ  93ر سال ریال و د2180مبلغ  92در سال 

و 63090به مبلغ  98ریال و انتهای 24850به مبلغ  97ریال و در انتهای 7650مبلغ 

 .ریال رسیده است285000مبلغ  حدود به 1401ماه خرداد در 

و در سال ریال  2000حدود 93در سال   76ریالی سال 1000در نتیجه هر سهم  -3

ریال است 285000حدود  1401ماه سال خردادو درریال بوده 197260حدود  99

برابر 140و امروز حدود  برابر  99حدود  99سال  تا 95در حد فاصل سال  که

  .شده است

 در این نمودار قیمت سهام قیمت حداکثر در ماه لحاظ شده است - -4
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 (3بررسی نمودار شماره)
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 (3نمودار شماره) وتجزیه و تحلیل بررسی

به ازای هر سهم از  سال(17)1392تا 1375سال مجموع سود پرداختی شرکت از -1

 ریال می باشد 1360تعداد سهام هر نفر مبلغ 

ال( مجموعا س  5)طی 97تا آخر سال با شروع مدیریت جدید  93سال تابستان از -2

برابرمیانگین سود   5ا  که حدود ریال سود به هر سهم اختصاص داده شده2122مبلغ 

 ( می باشد.1392الی 1375از  سال گذشته )17 طی پرداختی 

در صدی از محل سود انباشته تصویب 100افزایش سرمایه  98در مجمع سال -3

تعداد سهام سهامداران دوبرابر گردید)رنگ آبی در نمودار( ودر واقع گردید که 

 رصد( داشته ایم.د100درصد(و افزایش سرمایه )15دو سود نقدی ) 97سال 

درصد می باشد در 15قابل توجه اینکه مبلغ سود بانکی سالیانه در سالهای اخیر -3 

حالی که در شرایط کنونی اقتصادی کشور به لطف خدا شرکت توانسته است 

 فعالیت می کنند ای کشوریهپروژه در سطح ی عظیم و  با سرمایهکه دوبرابر بانکها 

این روند با همکاری و دعای خیر سهامداران محترم انشاءاهلل  وسود پرداخت نماید 

 .خواهد داشتمطلوبی رشد در سالهای آینده نیز 
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 1400سال انجام در حال اقدامات اساسی خالصه 

ادامه فعالیتهای جهشی در حوزه معادن اعم از روند اکتشاف -1

فعالیتهای و پهنه های معدنی و  در محدوده های معادن جدید

و اخذ  الت معدنیآو خرید تجهیزات و ماشین  استخراجی

فرآوری کانسنگ مس کارخانه احداث الزم جهت های مجوز

 هزار تن در سال  10 به ظرفیت

سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ هفت آسمان رشت و -2

 و شروع عملیت ساختمانی در پروژه ارذجذب سرمایه گ

و پروژه متوقف  ایجاد ابنیه عادنآغاز فعالیت عمرانی در م-3

 بری آن رشده سرافرازان پس از اخذ سند مالکیت و تغییر کا

مدیریت سرمایه  به جای بنگاهداری و حضور  نی زیجایگ-4

هوشمندانه در بازار سرمایه و سهامداری در شرکتها و کارخانه 

با توجه به رکود بازار سرمایه فعال  )کههای دارای ارزش ذاتی

 .(گذاری در بورس را به حد اقل رسانده ایم سرمایه
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 شرکت جاری شرح وضعیت پروژه های

 پروژه هفت آسمان رشت -1

شرکت احیا صنایع خراسان جهت استفاده از ظرفیت گردشگری شمال ایران در زمینه عمرانی کار بزرگی را در منطقه 

شرکت “آغاز نموده است .در این رابطه این شرکت با مشارکت بخش خصوصی  1391گردشگری استان گیالن در سال 

درصد 5/22ریال  تاسیس نموده . در حال حاضر مالک  1و000و000و000را با سرمایه ثبتی ”شکوفه عمران گیالن

 سهام این شرکت می باشد.

زیرساخت پروژه خود افزایش شرکت شکوفه عمران گیالن طی دوره مورد گزارش جهت تامین بخشی از هزینه های 

ال افزایش یر میلیارد 31میلیاردریالی از محل آورده نقدی سهامداران تصویب نمود و سرمایه ثبتی این شرکت به  30سرمایه 

 یافت

تجاری و خدماتی در ,را که بزرگترین مجموعه مسکونی پروژه هفت آسمان رشت  شرکت شکوفه عمران گیالن 

 با جذبشهر رشت با چشم انداز دریا در افق با مشخصات ذیل  بهترین منطقه گردشگری در مجاورت شمال کشور در 

 :نموده استی عملیات ساختمانی سرمایه گذار و اجرا 

 مشخصات پروژه :

هکتار در کنار جاده اصلی رشت به انزلی و در نزدیکی 16قریبی ت ت(( با مساحهفت آسمان رشتسایت پروژه ))

-هتل-شهربازی-سینما-المللی سردار جنگل رشت واقع شده است .این پروژه شامل )هایپرمارکت فرودگاه بین

 (می باشد.و تجاریواحدهای اداری ا –مسکونی  هایآپارتمان

 چشم انداز طرح:

 .توجه به پتانسیل دریا و جنگل در استان گیالن می باشد))مجموعه هفت آسمان(( رشت با قدرت جذب گردشگری باال با 

در مقیاس استان گیالن نیز خدمات رسانی می رشت  راکز تجاری و بازارهای ))مجموعه هفت آسمان((عالوه بر شهرم

 جاذب جوانان و خانواده ها خواهد بود. ,به عنوان فضایی جمعی ,کند و در ترکیب با فضاهای تفریحی و ورزشی 

حال اجرای عملیات ساختمانی طی دوره مود گزارش در بخش مسکونی و تجاری اقدامات موثری انجام شده و اکنون در 

 .خواهد شد ءمی باشد که از این محل ارزش افزوده قابل مالحظه ای نصیب شرکت احیاپروژه 
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موقعیت پروژه 

شکوفه عمران 

 رشت
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 بخش معدن -2

 وری معدن مس چاه پلوندآاستخراج و فراکتشاف،  پروژه-الف

 کاری )معدن وکارخانه فلوتاسیون امر معدن موفق قبلی خود در اتکا به تجاربشرکت احیاء صنایع خراسان با 

فعالیت خود را در معدن مس چاه  1388در سال  سرب نیگنان و...( ،کرومیت سبزوار،مس تکنار و لیچینگ 

کیلومتری شمال غرب شهرستان فردوس واقع شده آغاز نموده ودرابتدا  50جنوبی و پلوند که در استان خراسان

اساس روشهای علمی ودقیقی نمودکه ماحصل قدام به انجام عملیات اکتشافی برپروانه اکتشاف ا اخذو پس از 

گیری و متعاقب آن صدورگواهی کشف معدن با متر حفاری مغزه 1500الیتها اجرای این فع

پروانه  نیز 1395 و در سال می باشد 1393درصد درسال 92/0تن ماده معدنی با عیارمیانگین000/300/1ذخیره

سال زمان تجهیزوآماده سازی  2سال همراه با15تن به مدت  000/87سالیانهبهره برداری این معدن به میزان استخراج 

 .تمدید گردید3/12/1399تاریخ تا ماه دیگر 24الزم به ذکراست که زمان تجهیز وآماده سازی بمدت صادرگردید

متری استخراجی  9با ساخت دکل 1396 این معدن در سالاستخراج زیرزمینی  فازعملیات تجهیز وآماده سازی 

صب و راه اندازی تجهیزات سطحی از ،نمتری 92شاسی گذاری و ایمن سازی چاه تا عمق  ،برروی چاه اصلی

در وسایر تاسیسات پرسور و ...آغاز و با ساخت انبارکهای موادناریه و ساختمان نگهبانی مک،دیزل ژنراتور،قبیل وینچ

 می باشد.حال تکمیل 

لودر تجهیز معدن در بخش استخراج روباز شرکت اقدام به خرید یکدستگاه ادامه  و به منظور 1399  در سال

و همچنین بازسازی و اورهال نمودن یکدستگاه کامیون 

یکدستگاه بیل سال قبل کمپرسی ماز عالوه بر خرید 

نیز  1401و در سال   نمود 7خط220مکانیکی کوماتسو 

نیز میلیارد ریال  64دیگر به مبلغ یکدستگاه بیل مکانیکی  



19 
 

های فعالیتافزایش پس از به امید خدا که خریداری گردید 

 الیتهای استخراجی عماحصل ف)تخراجی در سالهای آتی اس

،دپوی ماده معدنی با عیار نسبتا باال جهت خوراک تاکنون

تن  000/80برداری سطحی به میزان  هواحد فرآوری و باطل

را مورد نیاز با سرمایه شرکت سایر ماشین آالت  (می باشد

 0خریداری می نماییم

با حضور فرماندار  7/6/96آماده سازی و ایمن سازی می باشد در تاریخ ،فاز اولیه این معدن که شامل تجهیز 

وقت شهرستان فردوس افتتاح گردیده و سپس به منظور توسعه اکتشاف وگسترش ذخایر معدن اقدام به عقد 

ماحصل این قرارداد انجام گردیده است که 1397قرارداد با شرکت بین المللی سیگنال دلتا پارس در سال 

نمونه برداری و نهایتا پیشنهاد نقاط ، شه زنی نترا ،نقشه برداری ،اکتشافی شامل برداشتهای ژئوفیزیکی عملیات 

پس از اعالم نتایج  که متر در زون رحیمی می باشد1500گمانه با عمق کلی  9غزه گیری به تعداد محفاری 

خواهد  اقدامکه جواز تاسیس آن اخذ شده مس  فرآوریانشاءاهلل نسبت به راه اندازی کارخانه  ،مطالعاتنهایی 

 .گردید

در  هکتار جهت احداث واحد فرآوری43مین مورد نظر به مساحت زیت عدر حال حاضر پس از جانمایی موق

خارج از محدوده حفاظت شده محیط زیست ،فرآیند اخذ زمین از امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان 

و سازمان دولتی پرونده به معاونت فنی و زیربنایی اداره  24م از فردوس آغاز که پس از اخذ جوابیه استعال

ی مراحل پایانی کار ارسال شده است که مواجه با بروکراسی شدیداداری استانداری خراسان جنوبی جهت ط

 و تعویض دولت  ، انشاءاله در هفته های آتی تحویل نهایی زمین اجرایی می شود
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استاندارخراسان 6/2/98درامراشتغالزایی وتوسعه ورفع محرومیت منطقه درمورخهبه دلیل اهمیت این معدن 

معدن وتجارت خراسان جنوبی ازاین  ,جنوبی جناب آقای دکترمعتمدیان به همراه جمعی ازمدیران کل صنعت

ی متر60معدن بازدید به عمل آورده وپس ازتوجیه اولیه به منظورآشنایی بیشتربا روند اجرای پروژه از عمق

ودستوراتی دررابطه با رفع مشکالت ونیازمندیهای خدماتی وارتباطی  معدن و تونلهای مربوطه بازدید نمودند

 . نمودند که دردست پیگیری می باشد ومخابراتی معدن صادر

 

 

و نمای کلی معدنموقعیت   
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 جفت رودمحدوده اکتشافی -ب

کیلومتری غرب شهرستان   100در استان خراسان جنوبی  ، محدوه اکتشافی جفت رود 

 6/2/1399در مورخ  به شرح پیوست( )پروانه اکتشاف این محدوده  بیرجند واقع شده است .

پی جویی و اکتشاف مقدماتی عملیات انجام با صادر شده و  هکتار2000بیش از  به وسعت

اکتشاف )حفر ترانشه ، حصول نتایج مثبت اولیه وارد فاز های بعدی در محدوده و با 

پیش بینی می شود محدوده اکتشافی جفت .ژئوفیزیک ، حفاری مغزه گیری  و ... (شده ایم

 های باشدکه انشاءاهلل در آینده گزارشرود دارای مقادیر متنابهی از مس و سایرعناصر همراه 

   م.عرض عزیزان می رسانیه تکمیلی را ب
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و نمای محدوده اکتشافیموقعیت   
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 پروژه سرافرازان-3

کاربری پروژه سرافرازان را تغییر دهیم و  با تالشهای صورت گرفته مستمر و فراوان،باالخره توانستیم

 .متر پروانه تجاری مسکونی بگیریم 4500

می صنایع خراسان  خود شرکت احیاءصرفا با سرمایه  ، این پروژه ایست بدون مشارکت و سهام پروژه

 باشد.

میلیارد ریال بابت هزینه های پروانه و ساخت هزینه شده و هم اکنون حدود 200حدود  تاکنونو 

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 90

 

نکته مهم اینکه پروژه مذکور بدون اخذ وام یا پیش فروش  یا سهام پروژه با منابع شرکت بحمداله در 

 شدن می باشد که از ارزش افزوده خوبی برخوردار استحال تکمیل 
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 آنچه توانسته ایم لطف خدابوده است

 :سخن پایانی

خداوند را شاکریم که شرکت احیاء صنایع خراسان به جایگاه شایسته ای در سطح استان و 

افته یکشور نائل شده و در نگاه سهامداران قدیمی و همراه خود به اعتبار و اعتماد خوبی دست 

 است.

 وامو هرگونه امروز دارایی های شرکت واقعی و آنچه دارد متعلق به خودش و فاقد بدهی و 

و حتی در شرایط اخیر و بحران پاندومی کرونا که ابربنگاههای اقتصادی در مواجهه  می باشد

با طوفان سهمگین  آن بسیاری موارد دچار توقف فعالیت  و کاهش دارایی ها شده و حفظ 

شرکت احیاء صنایع خراسان  در تمامی پروژه  وضعیت موجود خودرا موفقیت می دانستند ،

 و به ارزش افزوده دارائیها و سود آوری باال هم نایل گردید. های خود فعال بود

وشیارانه و گواه بر توانمندی شرکت است در ادامه بحران کارآمدی هویایی و پو این بیانگر 

ناشی از وضعیت متزلزل پسا کرونا هم اعمال مدیریت جهادی و ادامه هماهنگی ها و چالشهای 

خدا  و پشتیبانی وکالی محترم یک ضرورت است.و همراهی هیئت مدیره و ارکان شرکت 

 را شاکریم که شرکت در مسیر توسعه روزافزون با بهره وری روبه افزایش قرارگرفته است.

نگاه عمیق ،دید وسیع ،قلب پرامید و توکل قوی در هر شرایطی کارساز است.انشاءاهلل  به مدد 

تواندیهای شرکت در خدمت به عرصه عالی و اتکال به تالهی با اعتماد به خداوند تبارک و 

 تولید کشور و کسب رضایت سهامداران موفق باشیم. واسالم

 مدیر عامل                                                                                               

 عباس شاملو                                                                                
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و چهارراه  4سلمان فارسی ، بین سلمان فارسی  : خیاباناحیاء صنایع خراسان شرکت نشانی

      91838749کدپستی    99کالهدوز پالک 

  05138448562دورنگار :    05138410512تلفن:

      :www.ehyaco.org  

                 :info@ehyaco.org       

 گردآوری : روابط عمومی شرکت احیاء صنایع خراسان             


