استراتژی فعالیت های اکتشافی ایمیدرو
ػاصّآ ت٘ػؼٕ٘ ٗ ٚػاصی ّؼادٓ ٗ صٖایغ ّؼذٕی ایشآ (ایْیذسٗ) ،م ٚسػاٍت ت٘ػؼ ٚتخش
ت٘ج ٚت ٚتامیذات ّقاُ ّؼظِ سٛثشی ٗ حْایت ایشآ اص تخ
تٜیٖ ٚاص رخایش مش٘س سا آغاص مشد .ایٔ تشٕاّّ ٚیت٘إذ ٕق
اقتصاد َّی ایفا مٖذ ٗ دس سػیذٓ تٛ ٚذ

ّؼشذٓ ٗ صشٖایغ ّؼشذٕی سا تشػٜشذ ٙداسد

ّؼذٓ تؼٖ٘آ جایيضیٔ ٕفت  ،تشٕاّ ٚجذیشذ امتششا

ٗ تٜششٙتششداسی

تیتذیَی سا دس ساػتای ت٘ػؼّ ٚت٘اصٓ مش٘س ٗ استقشای ٕقش

ّؼشادٓ دس

اقتصاد تذٗٓ اتنا ت ٚدسآّذٛای ٕفتی ّ٘ثش تاشذ.

مش٘س ایشآ تا داشتٔ پتإؼیَٜای ّؼذٕی ّتٖ٘ع ٗ رخایش اسصشْٖذ فَضی ٗ غیش فَضی دس بین  01کشور برتر جهان قششاس ىشفتشٗ ٚ
حذود  7درصذ از رخنیر جهننی دس ایشآ جای داسد ٗ ت ٚدٍیٌ ٗاقغ شذٓ دس ّؼشیش مْشتٖشذ فَشض صایشی جٜشإی آٍش ٛ -یْاٍیشا
ت٘إایی قشاس ىشفتٔ دس سدیف اًٗ سٛثشی خاٗسّیإ ٗ ٚآػیای ّیإ ٚسا اص ٍحشا فؼاٍیشت ٛشای امتششافی ّؼشذٕی ،فٖشاٗسی ٗ ػششّایٚ
ىزاسی تخ

ّؼذٓ سا داسا اػت ٗ.ى٘ا ٙایٔ ادػا داشتٔ حذاقٌ ّ 8ؼذٓ تضسه دس مالع جٜإی اػت .تذیٜی اػت م ٚت٘ػؼ ٚایٔ

ّٖاتغ ٗ تٜش ٙتشداسی اص إٜٓا قذست سقاتت ّا سا دس ػطح تشیٔ اٍَْشٌ افشضای

خ٘اٛشذ داد ٗ تخش

ّؼشذٓ سا دس مشش٘س تش ٚستثش ٚاًٗ

اشتغاٍضایی ٗ تٍ٘یذ دسآّذ َّی تثذیٌ خ٘اٛذ مشد .دس ّقطغ مٖٕ٘ی رخایش مشف شذ ٗ ٙدس حاً تٜش ٙتشداسی دس ّقایؼ ٚتا ٗػؼت ٗ
پتإؼیٌ مش٘س ایشآ إذك اػت.
ایْیذسٗ ،تا ت٘ج ٚت ٚسػاٍت ت٘ػؼ ٚای خ٘د دس مش٘س تشٕاّٛ ٚای امتشافی ىؼتشد ٙای سا تّٖ ٚظش٘س جثششآ ػقشة ّإشذىی تشاسیخی
امتشا

دس ساػتای ٕیٌ ت ٚاٛذا

ریٌ طشاحی ٗ اجشا مشد ٙاػت.
ّؼذٓ ٗ افضای

ػ ِٜآٓ دس تٍ٘یذ ٕاخاٍص َّی

-

مشف ّٖاتغ ّؼذٕی ّتٖ٘ع جذیذ تشای ت٘ػؼ ٚتخ

-

فشا ِٛػاختٔ تؼتش ّٖاػة تشای جزب ػشّای ٚىزاسی داخَی ٗ خاسجی تا تٜیّ ٚؼتٖذات امتشافی ّطاتق تا اػتإذاسدٛای
جٜإی

-

ػشّای ٚىزاسی امتشافی دس ّٖاطق ّحشُٗ ٗ داسای پتإؼیٌ ّؼذٕی تشای ٛذایت ّٖاتغ  ،ایجاد ت٘ػؼ ، ٚاشتغاً صایی ٗ تاّیٔ
اّٖیت دس آٓ ّٖاطق

-

ایجاد اقتصاد چٖذ ّحصٍ٘ی ٗ ى اُ تشداشتٔ دس ّؼیش ت٘ػؼ ٚپایذاس ٗ تثذیٌ ّؼذٓ تؼٖ٘آ ینی اص ّح٘سٛشای ّٜشِ اقتصشاد
مش٘س

-

مشف فَضات اػتشاتظیل ٗ تاّیٔ خ٘ساك ّ٘سد ٕیاص صٖایغ مش٘س

دس ساػتای ایٔ اػتشاتظی فؼاٍیت ٛای امتشافی ىؼتشد ٙای اص ػاً  39دس مش٘س تشش پایش ٚاٍٗ٘یشت ٛشای ریشٌ طشاحشی ٗ اجششا
ىشدیذ ٙاػت:
-

تناسىیشی فٖاٗسی ٛای ٕ٘یٔ امتشافی ٕظیش اجشای ػَْیات طئ٘فیضیل ٘ٛایی تشای مشف رخایش پٖٜآ

-

اجشای ػَْیات امتشافی دس قاٍة پٛ ٖٜٚایی تا ٗػؼت ٛ 052شضاس میَشّ٘تش دس ػششحذات ّششصی ششش ٗغششب مشش٘س ٗ
ّٖاطق ّحشُٗ تْٖظ٘س ایجاد اشتغاً دس ّٖاطق مْتش ت٘ػؼ ٚیافتٚ

-

اجشای امتشافات ػیؼتْاتیل تش ّثٖای آخشیٔ دػتاٗسدٛای ػَْی جٜت دػتیاتی ت ٚرخایش ّؼذٕی

-

تاصخ٘إی ٗ اسصیاتی ّجذد ٕتایج ٗ اطالػات امتشافی – ّؼذٕی ّ٘ج٘د ّطاتق تا ّؼیاسٛا ٗ تؼاسیف تیٔ اٍََْشی دس ساػشتای
ماٛ

-

ضشیة سیؼل ػشّای ٚىزاسی ٗ افضای

إيیضّ ٙشاسمت.

ایجاد تٖ٘ع دس فؼاٍیتٜای امتشافی ّ٘اد ّؼذٕی م ٚدس مش٘س ضؼف تنٍٖ٘٘طی ٗج٘د داسد اص قثیٌ امتششا
إٓتیْ٘آ  ،تیتإیُ٘  ،مشّٗیت  ،ػٖاصش ٕادس خامی  ،ػٖو آ ٔٛػیاس پاییٔ  ،اػتحصاً ش٘ساتٛ ٚا  ،فؼفاتٜا ٗ...

ٗ فششآٗسی

عملکرد اکتشنفنت ایمیذرو در سنل : 49
 -اجشای ػَْیات فاصٛای شٖاػایی ٗ پی ج٘یی امتشا

دس  02اػتآ شاٌّ  05پ ٖٜٚدس تی

اص ٛ 052ضاس میَّ٘تش ّشتغ ىؼتشٙ

مش٘س.
 -شٖاػایی تی

اص  011محذوده امیذ بخش معذنی جذیذ دس تشخی اص پٛ ٖٜٚای مش٘س شاٌّ:

ّ 67حذٗد ٙاّیذتخ

دس پ ٖٜٚػٖيآ خشاػآ سض٘ی

ّ 08حذٗد ٙاّیذ تخ

دس ٕ٘اس ّشصی ػیؼتآ ٗ تَ٘چؼتآ

ّ 20حذٗد ٙاّیذ تخ

دس ػشاٗآ دس اػتآ ػیؼتآ ٗ تَ٘چؼتآ

ّ 27حذٗد ٙاّیذ تخ

دس ٕ٘اس ّشصی خشاػآ جٖ٘تی

ّ 222حذٗد ٙاّیذتخ

دس پ ٖٜٚآتاد ٙجاصّ٘سیآ

ّ 72حذٗد ٙاّیذ تخ

دس پّ ٖٜٚشمض ایشآ

ّ 22حذٗد ٙاّیذ تخ

دس اػتآ اسدتیٌ

 -اجرای  79پروشه اکتشنفی دس فاصٛای امتشا

ػّْ٘ی  ،تفصیَی ٗ تنْیَی دس ّٖاطق ّختَف مش٘س تش سٗی ّ٘اد ّؼذٕی

ّختَف ٕظیش آ ، ٔٛصغاٍؼٖو  ،پَی ّتاً  ،طال ّ ،غ  ،إٓتیْ٘آ  ،ػشب ٗ سٗی  ،مشّٗیت  ،تیتآ ٕ ،ینٌ ٍّ٘ ،یثذٓ  ،تاسیت ،
فؼفات  ،ت٘مؼیت  ،ش٘ساتٛ ٚا ( پتاع ّٖ ،یضیِ ٍ ،یتیِ ٗ .)...
تٖٜا دس پشٗط ٙامتشا

تنْیَی طالی زرشورا به میسا  01درصذ به رخنیر ایٔ ّؼذٓ اضاف ٚشذ ٙاػت.

برننمه ریسی جهت مشنرکت بن بخش خصوصی در سنل : 49

دس ساػتای ػیاػت ٛای ػاصّآ دس جٜت جزب ّشاسك تخ

خص٘صی تا ششمت ای ّختَف ،جَؼات ّتؼذدی سا تشىضاس مشدٙ

ٗ تا فشا ِٛػاختٔ اّنآ تاصدیذ اص ّحذٗدٛ ٙای ف٘ ٕؼثت ت ٚتش٘یق ػشّای ٚىزاسآ داخَی ٗ خاسجی اقذاُ مشد ٙاػت ٗ تٚ
ْٛیٔ ّٖظ٘س اٍٗیٔ فشاخ٘آ ٗاىزاسی ّحذٗد ٙت ٚتخ

خص٘صی دس ػاً  ٗ 39دس طالی ٕین٘ئی ٚقضٗیٔ ص٘ست پزیشفت ٚاػت.

برنامه های 59
ایمیذري در سال  59ویش ادامٍ فعالیت َای اکتشافی را مطابق سال َای  59ي َ – 59مزاٌ با جذب شزیک بخش خصًصی-
پیش ري دارد بٍ گًوٍ ای کٍ بتًان تعذادی اس طزح َا را بٍ اتمام رساوذ .اس سًی دیگز با ادامٍ فعالیت َای اکتشافی ،پُىٍ َای
ي مىاطق جذیذ امیذ بخش بٍ  49مىطقٍ فًق افشيدٌ خًاَذ شذ .ایه طزح َا در وُایت بٍ گًاَی کشف ي صذير پزياوٍ بُزٌ
بزداری مىتُی می شًد.

