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سکه َدریک در موزه سکه زرین َدریک
متروپولیتن نیویورك

سکه زرین دو َدریک

َدریک نام نخسـتین سـکه ایرانی  اسـت که از دوره داریوش اول تا پایان هخامنشـیان رواج داشـت. بر یک طرف سـکه دریک 
نگاره اى از یک کماندار در حال رزم نشان داده شده که کمانى در دست چپ و نیزه اى در دست راست دارد.

کـوروش هخامنشـی بـا اینکـه متوجـه لـزوم سـکه و تأسـیس ضرابخانـه شـده بـود ولـى مـرگ بـه او ایـن فرصـت را نـداد. لذا 
داریـوش اول، سـومین پادشـاه هخامنشـى (485 تـا 521 پیـش از میـالد) نخسـتین کسـی بـود کـه در ایـران بـه ضرب سـکه 
اقـدام نمـود. داریـوش اول، اقتصـاد ایـران هخامنشـى را مبتنـى بـر طـال و نقـره بنا کـرد. او با دعـوت از هنرمنـدان و حکاکان 
مهرهـاى سـنگى، کـه ریشـه اى کهـن در پیـش از تاریـخ داشـتند، نخسـتین سـکه هاى ایرانی را به نـام «دریـک» از جنس طال و 
«سـیگلوى» از جنـس نقـره کـه شـهرت جهانـى یافتند، ضرب کـرد. وزن دریک 8/42 گرم و و وزن سـیگلوى 10/75 گرم بود. 
عیـار سـکه هاى دریـک بسـیار بـاال بـود و بـا آزمایش روى نمونه هاى به دسـت آمده معلوم شده اسـت که فلـزش تنها 3 درصد 
آلیـاژ  داشته اسـت. در دوره داریـوش سـوم، دو دریکـى کـه بـه وزن 16/80گـرم و نیـم دریکى که نصف دریک بـود و از دید 

نقش نیز تفاوتى ناچیز با دریک و سیگلوى داشت، ایجاد گردید.

سـکه دریـک زریـن تنهـا بـه فرمـان شـخص پادشـاه ضـرب مى شـد و در کلیـه کشورهــاى مجــاور بـه ویـژه یونـان بسـیار رواج 
داشت، به گونه اى که بانک داران بیگانه با رغبت بسیــار پول هخامنشــى را مى پذیرفتنــد و قسمت مهمــى از داد و ستد هــاي 
بانکى خود را با آن انجام مى دادند. همچنین مــردم مى توانستنــد آنهــا را به آسانــى در تمــام سرزمیــن پهنــاور ایران - از 
مصـر تـا هندوسـتان- بـه کار برنـد و از ایـن بابـت دشـوارى هایى کـه میـان قوم هـا و ایالت هـاى گوناگـون ایـران در امـر داد و 

ستد وجود داشت، بر طرف گردیده بود. 

گروه توسـعه سـرمایه گذاري َدریک با هدف مشـارکت در اعتالي صنعت کشـور، ایجاد اشـتغال و کارآفرینی و نیز تربیت نیروهاي 
انسـانی مولـد و ماهـر، در سـال 1380 بـا سـرمایه گـذاري صد در صـد خصوصـی و ایجـاد چندیـن مجتمـع و کارخانـه بـزرگ صنعتـی 

پایه گذارى و فعالیت خود را آغاز نمود.
این شـرکت مادر، در مدت کوتاهی توانسـته ضمن  ایجاد زیر سـاخت هاي مناسـب، با برنامه ریزي هاي مدون، بهره گیري از دانش 
روز و جـذب نیروهـاي متعهـد و متخصـص، سـرمایه گذاري هـاي کالنـی در منطقـه انجـام داده، تـا بـا هـدف تالش در ارتقـاي صنعت، 

عمران و آبادانی کشور و نیز حضور فعال در بازارهاي منطقه و جهان، سهم کوچکی از ِدین خود را به ایران اسالمی ادا نماید.
به طورى که در حال حاضر هلدینگ َدریک  بزرگترین شرکت سرمایه گذارى در شمالغرب کشور مى باشد.

رونـد توسـعه در ایـن گـروه بسـیار سـریع بـوده و بـا اسـتفاده از فرصت هـاي بوجـود آمـده و برنامـه ریزي هـاي منظـم و آگاهانـه، 
توانسـته اسـت بـا ظرفیـت سـازي مناسـب و ایجـاد شـرکت هاي صنعتـی، خدماتـی و سـاختمانی در زیـر مجموعـه سـه هلدینـگ 

تخصصی ذیل، نام خود را در جاي جاِي میهن پهناورمان و بازارهاي بین المللی به عنوان یک پدیده مطرح سازد.
 سرمایه گذاري گسترش فوالد تبریز  (سهامى عام)

 گروه سرمایه گذاري فوالد گستر کوثر  (سهامى عام)

 سرمایه گذاري هواپیمایى آتا  (سهامى خاص)

همچنیـن ایـــن شــرکــت بـا تــکیــه بــــر توانمندى هـاى کارکنـان متخصـص خـود، توانسـته اسـت هــــزاران فـــرصت شــغــلی 
مستقیـم و غیرمستقیم ایجاد نماید که در اشتغال زایی منطقه تاثیر بسزایی داشته است.





این شرکت به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصى گروه،  متشکل از  چندین مجتمع و کارخانه بزرگ و پروژه هاي در دست احداث، 
در حال فعالیت می باشد که از بدو تاسیس، نوع مدیریت در این شرکت سبب شده تا توسعه گروه، تحت سیستم  ها و برنامه  ریزي  هاي 

استراتژیک بصورت علمی و  چند بعدي جریان داشته باشد.
تنوع فعالیت و گستردگی سازمانی این شرکت بسیار باال بوده و تولیدات کارخانجات صنعتى این هلدینگ شامل: انواع شمش 
فوالدي (Billet & Bloom)، انواع میلگرد (ساده، آجدار و کالف)، انواع مقاطع فوالدى  (تیرآهن، ناودانى و نبشى)، انواع فرآورده هاى 
معدنى (سنگ آهن هماتیت و مگنتیت،  کنسانتره تیتان،  سنگ آهک با خلوص باالى 97درصد، سنگ سلیس با خلوص باالى 97 
و  ( گاز، صنعتى  گالوانیزه  و  لوله هاى فوالدى  انواع  و طال)، سازه هاى فلزى، جرثقیل سقفى،  کانسنگ مس  درصد، زغال سنگ، 

آبرسانى)، انواع قوطیهاى مربع و مستطیل ( صنعتى و ساختمانى ) و انواع ورق گالوانیزه مى باشند.
در سالهاى اخیر رویکرد و سیاست گذارى این گروه بر مبناى ساخت و واگذارى کارخانجات تولیدى به صورت نقد و یا فاینانس مى باشد. 
این روند باعث گردیده سرعت توسعه صنعتى و همراه با آن میزان اشتغالزائى در منطقه افزایش چشمگیرى داشته و فضا براى 

تولیدکنندگان به صورت تخصصى و براى عموم مردم به صورت مشارکت و سرمایه گذارى باز گردد.

سرمایه گذارى گسترش فوالد تبریز
|شرکت مادر تخصصى|

| سهامى عام |

نشانى: تبـریز، بلـوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنعـتى غـرب، بنیـان دیزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140

GOSTARESH FOULAD TABRIZ

سرمایه گذارى و مشارکت جهت ایجاد، احداث، توسعه و بهره بردارى

از طرح ها و کارخانجات صنعتى و معدنى از طریق شرکت هاى تابعه



گروه صنعتى ُدرپاد تبریز
| شرکت سهامى خاص |

گروه صنعتی ُدرپاد تبریز در سال 1380 در زمینی به مساحت 40 هکتار با هدف تولید انواع ورق گالوانیزه، انواع لوله هاى فوالدى 
و گالوانیزه ( گاز، صنعتى و آبرسانى)، انواع قوطى هاى مربع و مستطیل (صنعتى و ساختمانى) و انواع میلگرد ساده و آجدار با ظرفیت 
تولید 700,000 تن در سال تأسیس و بهره  بردارى گردید. هم اکنون حاصل تالش و برنامه ریزى دقیق مدیریت این شرکت 

دستیابى به ظرفیت 1,200,000 تن در سال، انواع محصوالت مذکور در سایزها و ابعاد گوناگون مى باشد.
این شرکت تمامی محصوالت خود را بطور مستمر تحت کنترل قرار داده و در این ارتباط موفق به اخذ گواهینامه هاى استاندارد 

ملی و نیز بین المللى ISO 9001 : 2000 و OHSAS 18001  از شرکت TUV NORD آلمان شده است.

محصوالت تولیدى کارخانجات گروه صنعتى درپاد تبریز:
ورق گالوانیزه به ضخامت 0/5 الی 5 میلیمتر تا عرض 1250 میلی متر طى فرآیند گالوانیزه گرم پیوسته با ظرفیت  ●

تولید 60 هزار تن در سال.
● لوله  و پروفیل مربع و مستطیل مبلى و صنعتى از سایز 10 الی 60 میلیمتر در پنج خط تولید با ظرفیت 50 هزار تن در سال.

● لوله هاى صنعتی درزجوش از سایز  1/4 الی 4 اینچ  در شش خط تولید با ظرفیت 300 هزار تن در سال.
● لوله هاى گالوانیزه از سایز 1/2 الی 4 اینچ با ظرفیت تولید 100 هزار تن در سال.
● لوله هاى آب و گاز از سایز 1/2 الی 4 اینچ با ظرفیت تولید 100 هزار تن در سال.

● لوله هاى درز مخفی با تکنولوژي روز اروپا  (SRW) از کشور اسپانیا از سایز 1/2 الى 2 اینچ با ظرفیت تولید 100 هزار تن در 
سال (این خط تولید با وجود مکانیزم دستگاه کشش گرم و از بین بردن درز جوش از روى لوله و انجام تستهاى هیدرولیک تا 

فشار 200 بار و بسته بندى تمام اتوماتیک یکى از خطوط منحصر به فرد در کشور مى باشد).
● انواع میلگرد ساده و آجدار از سایز 8 الی 32 میلی متر با ظرفیت تولید 500 هزار تن در سال

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره گروه صنعتى درپاد تبریز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

طرح هاي توسعه اي در حال اجرا
به منظور تامین شمش فوالدى مورد نیاز واحد نورد گرم، عملیات احداث واحد تولید آهن اسفنجی به ظرفیت 200 هزار تن در 

سال و واحد ذوب و ریخته گري پیوسته با  ظرفیت 300 هزار تن در سال در دست اجرا می باشد.
همچنین این گروه صنعتی در اجراي طرح هاى توسعه اي خود، تولید پروفیل هاى باز و بسته،  گاردریل، انواع مقاطع فوالدى و 

لوله هاى API را در برنامه هاى آتی خود قرار داده است.

w w w. d o r p a d . c o m                                    in fo@d o r p a d . c o m

کارخانه: آذربایجان شرقى، جاده تبریز-آذرشهر، کیلومتر 6 جاده جزیره اسالمى       کدپستى: 5357115184

تلفن: 17-33467511-041                          نمابر: 33467516-041                         فروش: 041-34480102

گروه بازرگانى ُدرشاهین، نمایندگى فروش محصوالت کارخانجات گروه صنعتى ُدرپاد تبریز
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گروه بازرگانى ُدرشاهین تبریز
| شرکت سهامى خاص |

ــا و  ــت تقاض ــروش، مدیریـ ــه ف ــهیل روی ــریع و تس ــتاي تس ــز در راس ــاهین تبری ــی ُدر ش ــروه بازرگان ــرکت گ ش

ــذاري گســترش فــوالد  ــادر تخصصــی ســرمایه گ ــه مشــتریان شــرکت م ــر ب ــات مطلوب ت ــه خدم سفارشــات و ارای

ــه عنــوان یکــی از شــرکت هاي تابعــه ایــن گــروه در ســال 1383 تاســیس گردیــد. در حــال حاضــر ایــن  ــز ب تبری

شــرکت یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــاي بازرگانــی در زمینــه بازاریابــی و فــروش محصــوالت بــه حســاب مى آیــد. 

محصوالتی که از طریق این شرکت به فروش می رسند عمدتاً شامل موارد ذیل می باشند:

● محصــوالت تولیــدي گــروه صنعتــی درپــاد تبریــز شــامل: ورق گالوانیــزه، لولــه هــاي فــوالدي و گالوانیــزه ( گاز، 

صنعتی و آبرسانی)، قوطی هاي مربع و مستطیل (صنعتی و ساختمانی) و انواع میلگرد ساده و آجدار

● محصــوالت تولیــدي شــرکت ماشــین ســازي یاقــوت تبریــز شــامل: انــواع تریلــر چــادري ســقف ثابــت و کشــوئی، 

کفی، تانکر، کانتینربر، یخچالی و کمپرسی

ــوالدي  ــات و ســازه هــاي ف ــز شــامل: قطع ــت تبری ــات یاقــوت صنع ــروه کارخانج ــدي شــرکت گ ● محصــوالت تولی

(پیش ساختـــه، پیچ و مهره اي و جوشـــی)،  تیر ورق هاي جوشی و جرثقیل هاي سقفی مى باشند.

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره گروه بازرگانى درشاهین تبریز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

w w w. g f t c o . i r                                                  in fo@g f t c o . i r

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34480102-041                                      نمابر: 041-34482140

بــا توجــه بــه گســتردگی و تنــوع محصــوالت، ایــن شــرکت بــه منظــور پاســخگویی بــه نیازهــاي مشــتریان و همچنیــن 

ــز  ــل و نی ــی در داخ ــبکه نمایندگ ــاد ش ــه ایج ــدام ب ــروه، اق ــه گ ــرکت هاي تابع ــوالت ش ــروش محص ــی و ف بازاریاب

اعطاي نمایندگی و ایجاد دفتر فروش در برخی از شهر ها و مراکز استان نموده است.
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گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
| شرکت سهامى خاص |

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز در سال 1384 و در زمینی به مساحت 10 هکتار فعالیت خود را در زمینه 
طراحى، ساخت و نصب قطعات و سازه هاى فوالدى و جرثقیل هاى سقفى براى طرحهاى فوالدى آغاز کرده است.
بهره مندى از نیروهاى متخصص و مجرب، در اختیار داشتن مجموعه اى کامل از ماشین آالت و تجهیزات، به کار گیرى 
روش هاى نوین،  تالش و پشتکار مدیران و رعایت استانداردها و آئین نامه هاى روز دنیا، باعث گردیده که این 
شرکت توانایى خود را در اجراى پروژه هاى بزرگ صنعتى و ساختمانى در کوتاهترین زمان ممکن، با کیفیت مطلوب به 

اثبات برساند.
هم اکنون گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز پس از سالها تجربه در زمینه طراحى و اجراى سازه هاى سنگین فلزى، 
مخازن ذخیره و جرثقیل هاى سقفى در طرح هاى بزرگ صنعتى و ساختمانى کشور با ظرفیت اسمى 35000 تن در 

سال فعالیت مى نماید.
شرکت یاقوت صنعت تبریز از زمان شروع بهره برداري تا کنون موفق به طراحی و ساخت بیش از 200 هزار تن انواع 

سازه هاي فوالدي سنگین و سبک و صدها دستگاه جرثقیل سقفی در ظرفیت هاي مختلف گردیده است.
محصوالت و خدمات گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز:

● طراحى، مهندسى، ساخت و نصب انواع سازه هاى فلزى (پیش ساخته، پیچ و مهره اى و جوشى) از قبیل: سالن ذوب 

و ریخته گرى، سالن قراضه، سالن نورد، پلت فرم هاى صنعتى طرح هاى فوالدى، دودکش هاى کوره هاى ذوب و 
پیش گرم.

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره گروه کارخانجات یاقوت صنعت  تبریز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

● طراحى و ساخت انواع جرثقیل هاى سقفى

● طراحى و ساخت انواع مخازن ذخیره، کالسکه هاى باربرى فرودگاهى، پلکان هاى هواپیما و استندهاى موتور هواپیما.

● طراحى و ساخت تیر ورق هاى جوشى با ارتفاع جان 1800 میلى متر و عرض بال 800 میلى متر با خط تمام اتوماتیک

● شات بالست تمام اتوماتیک و رنگ آمیزى کلیه سازه هاى فلزى

● ساخت و نصب پل و عرشه فوالدى

w w w. y a g o u t s a n a t . i r m                         in fo@y a g o u t s a n a t . i r

کارخانه: آذربایجان شرقى، جاده تبریز-آذرشهر، کیلومتر 6 جاده جزیره اسالمى       کدپستى: 5357115184
تلفن: 2-33467680-041                           نمابر: 33467679-041                          فروش: 041-34480109

گروه بازرگانى ُدرشاهین، نمایندگى فروش محصوالت و خدمات گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
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مجتمع فوالد بناب

مجتمع فوالد بناب فعالیت خود را در چندین فاز از اواخر سال 1383 در زمینی به مساحت 130 هکتار در شهرك صنعتی شهرستان 
بناب آغاز کرده است. این مجتمع از چندین شرکت بزرگ فوالدي شامل کارخانجات ذوب و ریخته گري پیوسته و نورد گرم مقاطع 
آجدار،  و  ساده  میلگرد  فوالدي،  شمش  مجتمع،  این  اصلی  تولیدات  است.  شده   تشکیل  ذیل  جدول  شرح  به  میلگرد  و  فوالدي 

تیرآهن، نبشی و ناودانی است.

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره مجتمع فوالد بناب،
 از QR کد مقابل استفاده نمایید.

ظرفیت تولید / تن در سالمحصوالتخطـوط تولیـدينام شرکتردیف

فوالد شاهین بناب1
1،500،000میلگرد ساده و آجدار سه خط نورد گرم

500،000شمش فوالديذوب قوس الکتریکی و ریخته گري پیوسته

  دو خط نورد گرمفوالد صنعت بناب2
میلگرد ساده و آجدار

تیرآهن، ناودانی و نبشی
1،000،000

500،000شمش فوالديذوب القائی و ریخته گري پیوستهفوالد صنعت شهریار3

1،000،000میلگرد ساده و آجداردو خط نورد گرمفوالد صنعت سهند4

5
گسترش فوالد شهریار

(پروژه در حال احداث)

1،500،000آهن اسفنجیاحیاي مستقیم به روش میدرکس

1،500،000شمش فوالديذوب قوس الکتریکی و ریخته گري پیوسته

 دو خط نورد گرم مقاطع سنگین فوالدي
تیر آهن بال پهن،

نبشی و ناودانی
1،000،000

کل سهام این شرکت در سال 1390 واگذار شده است
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فوالد شاهین بناب
| شرکت سهامى خاص |

شرکت فوالد  شاهین بناب در زمینی به مساحت تقریبى 29 هکتار احداث گردیده است. این شرکت شامل سه خط نورد گرم با ظرفیت 
تولید ساالنه 1،500،000 تن انواع میلگرد ساده و آجدار  و یک واحد ذوب و ریخته گري پیوسته به روش قوس الکتریکی با ظرفیت 

تولید ساالنه 500 هزار تن انواع شمش فوالدي می باشد. این شرکت در بهمن ماه سال 88 موفق به اخذ استاندارد سیستم مدیریت 
کیفیت ISO 9001-2008 از شرکت  DNV نروژ گردیده و محصوالت تولیدى آن، داراي پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشند.

کل سهام این شرکت در سال 1390 واگذار شده است

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره فوالد شاهین بناب،
 از QR کد مقابل استفاده نمایید.

فوالد صنعت بناب
| شرکت سهامى خاص |

شرکت فوالد صنعت بناب در زمینی به مساحت تقریبى 11 هکتار احداث گردیده و در اواخر سال 1386 به بهره برداري رسیده است. این 
شرکت شامل یک خط نورد گرم با ظرفیت تولید ساالنه 500 هزار تن انواع میلگرد ساده و آجدار  و یک خط نورد گرم مقاطع فوالدي با ظرفیت 

تولید ساالنه 500 هزار تن انواع تیر آهن، نبشی و ناودانی می باشد. 
این شرکت در سال 88 موفق به اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001-2008 از شرکت  DNV نروژ گردیده و محصوالت تولیدى 

آن، داراي پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشند.

کل سهام این شرکت در سال 1390 واگذار شده است

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره فوالد صنعت بناب، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.
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فوالد صنعت شهریار
| شرکت سهامى خاص |

عملیات اجرائی شرکت فوالد صنعت شهریار در زمینی به مساحت تقریبى 9 هکتار در سال 1387 شروع گردیده و در تیر ماه سال 1389 
به بهره برداري رسیده است. ظرفیت تولید سالیانه این کارخانه، 500 هزار تن انواع شمش فوالدي می باشد. 

واحد هاي مختلف این کارخانه به شرح زیر می باشند:
● واحد فرآوري و انبار قراضه

● واحد ذوب شامل 6 ست ( دو بوته اي ) کوره القائی
( LF ) واحد فوالد سازي ثانویه شامل یک دستگاه کوره پاتیلی ●

● واحد ریخته گري پیوسته شامل سه خط ریخته گري
● سیستم جمع آوري و تصفیه دود و گرد و غبار

● واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی

کل سهام این شرکت در سال 1390 واگذار شده است

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره فوالد صنعت شهریار،
 از QR کد مقابل استفاده نمایید.

فوالد صنعت سهند
| شرکت سهامى خاص |

شرکت فوالد صنعت سهند در زمینی به مساحت تقریبى 11 هکتار  احداث گردیده و در سال 1389 به بهره برداري رسیده است. این 
شرکت داراي دو خط نورد گرم براي تولید انواع میلگرد ساده و آجدار بوده و ظرفیت تولید آن، یک میلیون تن در سال می باشد.

محصوالت تولیدى این شرکت، داراي پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشند.

کل سهام این شرکت در سال 1390 واگذار شده است

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره فوالد صنعت سهند، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.
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گسترش فوالد شهریار
| شرکت سهامى خاص |

مقاطع نورد  و  سازي،  فوالد  مستقیم،  احیاي  کارخانجات  شامل  و  بوده  اجرا  حال  در  هکتار   70 تقریبى  مساحت  به  زمینی  در  طرح  این 
نیمه سنگین و سنگین  فوالدي به شرح زیر می باشد.

●  واحد احیاي مستقیم به روش میدرکس با ظرفیت تولید 1،500،000تن آهن اسفنجی در سال 
●  واحد ذوب قوس الکتریکی و ریخته گري پیوسته با ظرفیت تولید 1،500،000 تن انواع شمش فوالدي در سال

●  واحد نورد گرم مقاطع نیمه سنگین و سنگین فوالدي ( تیرآهن بال پهن، نبشی و ناودانی)  با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال (شامل دو خط تولید)
●  واحد تولید گازهاي صنعتی با ظرفیت تولید 9000 نرمال متر مکعب در ساعت اکسیژن گازي

کل سهام این شرکت در سال 1390 واگذار شده است

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره گسترش فوالد شهریار،
 از QR کد مقابل استفاده نمایید.

ذوب آهن سهند غرب
| شرکت سهامى خاص |

شرکت ذوب آهن سهند غرب در فاصله 6 کیلومتري مجتمع فوالد بناب در منطقه صنعتی شهرستان خضرلو (عجب شیر) واقع شده است. عملیات 
اجرائی این شرکت از اواخر سال 1387 در زمینی به مساحت 30 هکتار شروع گردیده و در تیر ماه 1390 به بهره برداري رسیده است. در حال 
حاضر این کارخانه با ظرفیت تولید 500 هزار تن در سال انواع شمش فوالدي در حال بهره برداري است. واحد هاي مختلف این مجتمع فوالد به شرح 

زیر می باشند:
● واحد فرآوري قراضه

● واحد ذوب شامل 6 ست (دو بوته اي)  کوره القائی  
(LF) واحد فوالد سازي ثانویه شامل یک دستگاه کوره پاتیلی ●

● واحد ریخته گري پیوسته شامل سه خط ریخته گري
● سیستم جمع آوري و تصفیه دود و گرد و غبار 

● واحد آزمایشگاه و کنترل کیفى

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره ذوب آهن سهند غرب، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

کل سهام این شرکت در سال 1390 واگذار شده است
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مجتمع فوالد صائب تبریز
| شرکت سهامى خاص |

این طرح  در زمینی به مساحت 50 هکتار در استان آذربایجان شرقی، در ناحیه صنعتی شهرستان عجب شیر در حال اجرا 
بوده و به لحاظ برخورداري و دسترسی به امکانات زیر بنایی که مهمترین عامل در انتخاب محل کارخانه می باشد، از شرایط 

خیلی خوبی برخوردار است.
واحد هاي در دست احداث این مجتمع فوالد به شرح زیر مى باشند: 

●  واحد تولید آهن اسفنجى به روش احیاى مستقیم با ظرفیت 400 هزار تن در سال
●  واحد ذوب و ریخته گري پیوسته با ظرفیت 550 هزار تن در سال

●  واحد نورد گرم مقاطع فوالدي ( تیر آهن بال پهن، نبشی و ناودانی ) با ظرفیت 300 هزار تن در سال (در حال راه اندازى)
●  واحد نورد گرم میلگرد شاخه اي و کالف با ظرفیت 250 هزار تن در سال (در حال راه اندازى)

●  واحد تولید گازهاي صنعتی ( اکسیژن، آرگون و نیتروژن ) 

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره مجتمع فوالد صائب  تبریز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

این طرح در حال احداث مى باشد

w w w. s t e e l s a e b . i r                                  in fo@s t e e l s a e b . i r

کارخانه: آذربایجــان شرقى،عجــب شـــیر، شهــرك صنعــتى خضــرلو

کدپستى: 5544191161                                تلفن: 37633990-041                            نمابر: 041-37633991

Plant Capacity & Production Data:
Annual Capacity

tones per year
SizeProductPlant No.

400,000-Sponge IronCoal Based Direct Reduction1

550,000
150 x 150 - 240 x 240 

230 x 260 mm
Billet & Bloom

Steel Making

EAF & Continues Casting
2

300,000

100 mm to  160 mmH  Beam (IPB)

15 Stand Profile Mill3

120 mm to  270 mmI    Beam (IPE)

140 mm to  260 mmI    Beam (NPI)

100 mm to  150 mmEqual Leg Angle

120 mm to  240 mmSteel Channel (UE)

140 mm to  260 mmSteel C hannel (NPU)

150,0008 mm to  32 mm
Plain Rounds

13 Stand Rebar Mill4 Rebar

100,0005.5 mm &   6 mmPlain Rounds in Coil
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ماشین سازى یاقوت تبریز
| شرکت سهامى خاص |

شرکت ماشین سازي یاقوت تبریز در زمینی به وسعت 40 هکتار و با 40 هزار مترمربع سالن سرپوشیده با هدف 
طراحی وساخت انواع تریلر تاسیس گردیده و از سال 1392 تولید آزمایشی خود را شروع کرده است.

در حال حاضر این شرکت با اخذ کلیه استانداردهاى معتبر و با بهره مندى از مدرنترین تجهیزات و ماشین آالت، همگام 
با تکنولوژي روز اروپا، محصوالت زیر را با کیفیتى باال،  با ظرفیت اسمى روزانه 25 دستگاه در فهرست تولیدات خود 

دارد: 
●  تریلر چادرى سقف کشوئى سه محور با مکانیزم باال برنده سقف

●  تریلر چادرى سقف ثابت سه محور با پایه کشویى و ثابت
●  تریلر کفى سه محور قفل دار با طول 13/60 و 12/60 متر

●  تریلر تانکر سه محور
● تریلر کانتینربر سه محور

● تریلر کانتینربر سه محور جامبو
●  تریلر یخچالى سه محور

● تریلر کمپرسى سه محور

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره شرکت ماشین سازى یاقوت تبریز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

w w w. y a g h u t g r o u p . c o m                  in fo@y a g h u t g r o u p . c o m

کارخانه: آذربایجان شرقى، جاده تبریز-آذرشهر، کیلومتر 5 جاده جزیره اسالمى       کدپستى: 5357115184
تلفن: 33467030-041                             نمابر: 33467020-041                            فروش: 041-34480108

کلیه محصوالت این شرکت با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان محیط زیست و تائید پلیس راهور ناجا، مجوز 
شماره گذاري دریافت کرده اند.

گروه بازرگانى ُدرشاهین، نمایندگى فروش محصوالت و خدمات شرکت ماشین سازى یاقوت تبریز
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گروه صنعتى توانگران سهند فعالیت خود در حوزه معدن را با هدف تامین سنگ آهن و سایر مواد معدنى مورد نیاز کارخانجات فوالد سازى، 

بویژه گسترش فوالد تبریز (با سرمایه ثبتی 100 میلیارد ریال) در سال 1389 آغاز نموده است.

فعالیت اصلى این گروه شامل: اکتشاف، استخراج، خردایش و دانه بندى، پرعیار سازى مواد معدنى (بویژه سنگ آهن، تیتانیوم، مس 

و طال) و احداث واحدهاى فرآورى و تولید کنسانتره مواد معدنى فوق الذکر مى باشد.

ارائه خدمات فنى و مهندسى شامل: سنجش از دور، پى جویى، اکتشاف، مطالعات ژئوفیزیک و ژئوشیمى، طراحى، استخراج، فرآورى، 

بازرگانى  و تامین مواد اولیه صنایع فوالدى در دستور کار این شرکت قرار دارد. 

در حال حاضر این شرکت احداث واحد هاى فرآورى به شرح ذیل را در دست اجرا دارد:

1- واحد فرآورى کنسانتره  تیتانیوم %52 معدن اسکندیان

2- واحد فرآورى کنسانتره  مگنتیت %64 معدن اسکندیان

3- واحد فرآورى سنگ آهن هماتیتى %65 معدن موئیل

4- کارخانه تولید آهک پخته معدن بوکت

5- خط تولید کنسانتره مس 30 درصد معدن باشماق

گروه صنعتى توانگران سهند تبریز
| شرکت سهامى خاص |

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره گروه صنعتى توانگران سهند، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

w w w. t s - i g . c o m                                          in fo@t s - i g . c o m

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140

معادن و محدوده هاى غیر فلزى
  طوره: سنگ تراورتن 
  ترسه بالغ: سیلیس 

   امیر: زغال سنگ 
   مین باشى حصار: زغال سنگ 

  قوزلو: زغال سنگ 
   گویدرق: زغال سنگ 

  بوکت: آهک 
  برده زرد: سیلیس 
  گدالو: خاك نسوز 
  تازه شهر: بازالت 

  معدن بهلول داغى: الشه مالون 
  لیلى داغى : زغال سنگ 

  خلیفه کندى: آهک 
  خطب: زغالسنگ 
  قره کند: باریت 

  سلیمان آباد: سیلیس 
  باباعلى: سنگ تزئینى مرمریت 

   معادن و محدوده هاى فلزى آهنى
 موئیل سنگ آهن هماتیت-گوتیت

 داش آغل: سنگ آهن هماتیت 
 احمد آباد: سنگ آهن هماتیت 

 چلو آوان: آهن مگنتیت 
 آستامال: آهن مگنتیت 

   

معادن و محدوده هاى فلزات غیرآهنى
 اسکندیان: تیتانیوم 

 باشماق: مس 
 آغچه کهل: پلى متال با اولویت طال

 کورمال: پلى متال با اولویت طال 
 تیکمه داش: پلى متال با اولویت طال 

 گرانیت هشترود: مس 
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صنایع مس سهند آذران
| شرکت سهامى خاص |

شرکت صنایع مس سهند آذران با هدف سرمایه گذارى در معدن مس باشماق تشکیل شده است. این معدن در 9 کیلومتري شمال شرق شهرستان 
هشترود و  123 کیلومترى جنوب شرق تبریز در استان آذربایجان شرقی واقع شده و ارتفاع متوسط کانسار حدود 1900 متر از سطح دریا می باشد. 
عملیات اکتشافى در این محدوده از سال 1392 شروع گردیده و وجود ذخایر مس از نوع رگه اي در آن محرز گردیده است. کانى سازى اصلى کانسار 
شامل کانى  مس بوده و غیر از فلز با ارزش مس، طال نیز به صورت فلز همراه در آن وجود دارد. ذخیره این معدن بیش از دو میلیون تن سنگ 
سولفورى با عیار متوسط 0/7 درصد برآورد شده  است. در حال حاضر این شرکت طرح احداث واحد تولید کنسانتره مس با عیار 25 الی 32 در صد 

را در زمینی به مساحت 30 هکتار در مجاورت معدن در دست اجرا دارد. ظرفیت ورودي این خط 1100 تن در روز کانسنگ مس خواهد بود.

w w w. t s - i g . c o m                                          in fo@t s - i g . c o m

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره شرکت صنایع مس سهند آذران، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

این طرح در حال احداث مى باشد

صنایع فرآورى آهن و تیتانیوم آذربایجان
| شرکت سهامى خاص |

شرکت صنایع فرآوري آهن و تیتانیوم آذربایجان (سهامى خاص) با هدف سرمایه گذارى در معدن اسکندیان تشکیل شده است. این معدن در 57 
کیلومتري شمال شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی واقع شده و ارتفاع متوسط کانسار حدود 2200 متر از سطح دریا می باشد. عملیات اکتشافى در 
این محدوده از سال 1390 شروع گردیده و پروانه بهره برداري آن در پایان سال 1391 ا خذ گردیده است. کانى سازى اصلى کانسار شامل کانى  ایلمنیت 
و مگنتیت بوده و وانادیوم نیز به صورت فلز همراه در آن وجود دارد. ذخیره این معدن بیش از 5 میلیون تن کانسنگ تیتانومگنتیت با عیار متوسط 

تیتانیوم 6 الی 12 درصد و آهن 12 الی 45 درصد برآورد شده  است.
در حال حاضر این شرکت طرح احداث واحد تولید کنسانتره ایلمنیت با عیار 44 درصد و آهن با عیار66 در صد را در زمینی به مساحت سه هکتار در 

مجاورت معدن در دست اجرا دارد. ظرفیت ورودي این خط 250 تن در روز کانسنگ تیتانومگنتیت خواهد بود.

w w w. t s - i g . c o m                                          in fo@t s - i g . c o m

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره صنایع فرآورى آهن و تیتانیوم آذربایجان، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

این طرح در حال احداث مى باشد

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

6www.ts-ig.com

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
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توان گستر آذر سهند تبریز
| شرکت سهامى خاص |

این شرکت به عنوان یکى از شرکت هاى زیر مجموعه سرمایه گذارى گسترش فوالد تبریز ایجاد گردیده و اهداف اصلى تعریف شده براى آن، نیرو رسانى به طرح هاى  
در دست اجراى گروه بوده که این عملیات شامل مراحل زیر مى باشد:

طراحى، تامین و اجراى پستهاى فوق توزیع و انتقال در سطح ولتاژى 132 و 230 و 400 کیلوولت
طراحى، تامین و اجراى خطوط انتقال فشار قوى و فشار متوسط

طراحى، تامین و اجراى سیستم توزیع فشار ضعیف در محل مصرف در خطوط تولید
طراحى، تامین قطعات و ساخت تابلوهاى برق فشار متوسط و فشار ضعیف

طراحى، تامین قطعات و ساخت دکل هاى خطوط انتقال برق فشار قوى و فشار متوسط
طراحى، اجرا، ساخت، تامین و تجهیز قطعات خطوط نورد شامل کوره و انواع استندها، انواع گیربکس هاى کاهنده و هم دور، انواع گیوتین هاى بندیل 

بند و میز شناور و ...
طراحى، اجرا، ساخت، تامین و تجهیز قطعات خطوط ذوب شامل ساخت و اجراى سیستم CCM، انواع پاتیل هاى ذوب و سرباره، انواع پرس هاى خردکن، مچاله و... 

طراحى و ساخت و تامین تجهیزات خطوط فرآورى معادن
مضاف بر اهداف تعریف شده اصلى ذکر شده این شرکت در نظر دارد در آینده نزدیک کارهاى اجرایى سایر قسمت هاى پروژه هاى فوالدى در دست اجرا توسط 

گروه را به شرح زیر به انجام رساند:
طراحى، تامین و ایجاد نیروگاههاى تولید انرژى الکتریکى 

ایجاد سیستم راه اندازى و بهره برداى از شبکه هاى نیرورسانى و توزیع
طراحى، تامین و اجراى پایپینگ در خطوط آبرسانى، گاز طبیعى، هواى فشرده، اکسیژن، نیتروژن، آرگون، سوخت رسانى، بخار، روانکارى و هیدرولیک

ساخت، مونتاژ و نصب تجهیزات و ماشین آالت پروژه هاى فوالدى
طراحى، تامین و ساخت سیستم هاى حمل و نقل مواد

طراحى، تامین و ساخت سیستم هاى جمع آورى و تصفیه دود

w w w. g f t c o . i r                                                in fo@g f t c o . i r

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره توان گستر آذر سهند تبریز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

فنى و مهندسى سترگ آذران
| شرکت سهامى خاص |

شرکت فنى و مهندسى سترگ آذران در سال 1389، به منظور انجام مطالعات امکان سنجى، مشاوره، طراحى، برنامه ریزى، نظارت بر 

ساخت، نصب و راه اندازى پروژه ها و طرح هاى در دست احداث شرکت سرمایه گذارى گسترش فوالد تبریز تاسیس گردید.

این شرکت با برنامه ریزى هاى مدون و بهره گیرى از متخصصان مجرب خود توانسته است چندین طرح بزرگ فوالدى را با موفقیت به 

بهره بردارى رسانده  و هم اکنون نیز طرحهاى دیگرى از جمله تولید آهن اسفنجى، ذوب و ریخته گرى پیوسته، نورد مقاطع فوالدى و 

تولید کنسانتره آهن و تیتان را در دست اجرا دارد.

w w w. g f t c o . i r                                                in fo@g f t c o . i r

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره شرکت فنى و مهندسى سترگ آذران، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.
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ذوب آهن شمس تبریز
| شرکت سهامى خاص |

این طرح  در زمینی به مساحت 23 هکتار در استان آذربایجان شرقی، در ناحیه صنعتی شهرستان عجب شیر در حال احداث می باشد.
موقعیت جغرافیایى مناسب و دسترسی آسان به امکانات زیر بنائی از قبیل آب، برق و گاز از عمده دالیل انتخاب این محل براي اجراي طرح می باشد.

واحد هاي در حال احداث این مجتمع فوالد عبارتند از: 
 واحد احیاي مستقیم  به روش میدرکس با ظرفیت تولید 1،500،000 تن آهن اسفنجی در سال 

 واحد ذوب و ریخته گري پیوسته با ظرفیت تولید 1،500،000 تن در سال انواع شمش فوالدي
 واحد تولید گازهاي صنعتی ( اکسیژن، آرگون و نیتروژن ) با ظرفیت تولید 10 هزار نرمال متر مکعب در ساعت

w w w. g f t c o . i r                                                in fo@g f t c o . i r

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره شرکت ذوب آهن شمس تبریز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

این طرح در حال احداث مى باشد

فروآلیاژ شهریار پارسا
| شرکت سهامى خاص |

این طــرح با هدف تامین مواد اولیه صنــایع فوالد و چدن در زمینى به مساحت 9 هکتار در استان آذربایجان شرقى و در منطقه صنعتى شهرستان 
عجب شیر با مشارکت شرکت رانا استیل ترکیه در حال احداث میباشد. ظرفیت تولید این طرح 42,500 تن در سال بوده و محصوالت تولیدى آن 

انواع فروآلیــاژ شامل فرو سیلیس، فرومنگنــز، سیلیکو منگنز، فرو کروم و فرونیکل خواهد بود. 
ماده اصلی این طرح براي تولید فروسیلیس از معدن سیلیس برده زرد متعلق به این شرکت واقع در 23 کیلومتري  جنوب شرق شهرستان بوکان 

در استان آذربایجان غربی تامین خواهد گردید.

w w w. g f t c o . i r                                                in fo@g f t c o . i r

خضــرلو صنعــتى  شهــرك  شـــیر،  شرقى،عجــب  آذربایجــان  کارخانه: 

کدپستى: 5544191161                                   تلفن: 37634327-041                                 نمابر: 041-37634328

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره شرکت فروآلیاژ شهریار پارسا، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

این طرح در حال احداث مى باشد
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مجتمع آهن و فوالد سبالن
| شرکت سهامى خاص |

مجتمع آهن و فوالد سبالن در زمینی به مساحت 70 هکتار در 15 کیلومتري محور مشکین شهر به اردبیل در حال احداث می باشد. این 
طرح  از بزرگترین پروژه هاي صنعتی - معدنی  کشور در شمال غرب ایران می باشد که با اجراي آن زنجیره کامل تولید فوالد از معدن تا 

محصوالت فوالدى تحقق خواهد یافت.  

w w w. g f t c o . i r                                                in fo@g f t c o . i r

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره مجتمع آهن و فوالد سبالن، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

ظرفیت تولید /  تن در سالمحصوالتواحد تولیديردیف
1،000،000 کنسانتره آهنتغلیظ و  فرآوري سنگ آهن1
400،000آهن اسفنجیاحیاي مستقیم2
500،000شمش فوالديذوب قوس الکتریکی و ریخته گري پیوسته3
500،000میلگرد و مقاطع فوالدينورد گرم4

واحد هاي در دست احداث این مجتمع به شرح جدول ذیل می باشند:

این طرح در حال احداث مى باشد

واحد هاي در دست احداث این مجتمع به شرح جدول ذیل می باشند:

مجتمع فوالد زنوز

شرقی) آذربایجان  (استان  مرند  به  زنوز  محور  کیلومتري   14 در  هکتار   40 مساحت  به  زمینی  در  زنوز  فوالد  مجتمع 
در دست احداث می باشد. واحدهاي در حال اجراي این مجتمع بشرح جدول ذیل می باشند:

w w w. g f t c o . i r                                                in fo@g f t c o . i r

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره مجتمع فوالد زنوز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

ظرفیت تولید / تن در سالمحصوالتواحد تولیديردیف
400،000آهن اسفنجیاحیاي مستقیم1

500،000شمش فوالديذوب قوس الکتریکی و ریخته گري پیوسته2

500،000میلگرد و مقاطع فوالدينورد گرم3

این طرح در حال احداث مى باشد
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بنیان دیزل
| شرکت سهامى عام |

شرکت بنیان دیزل تبریز در سال 1348 شمسی تحت لیسانس شرکت درمن انگلستان با هدف مونتاژ موتورهاي دیزلی تاسیس گردیده 
و در ادامه در سال 1355 مونتاژ موتورهاي Volvo دیزلی نیز به تولیدات آن اضافه گردید.

در بین سالهاي 1375 الی 1378 شمسی با واگذاري کارخانه درمن دیزل و توقف تولیدات این شرکت و همچنین شرایط حاکم در بازار 
داخل موجب گردید که خطوط تولید کلیه موتورهاي دیزلی این شرکت متوقف و از سویی دیگر موتور درمن دیزل نیز به صورت کلی از چرخه 
تولید خارج گردد. در ادامه شرکت بنیان دیزل نسبت به تولید محدود موتورهاي دیزلی ادامه داده و رویکرد اصلی خود را به تولید دیزل 

ژنراتور و قطعات مورد نیاز سایر کارخانجات خودروئی از قبیل بلوك سیلندر، اکسل و ... تغییر داد.
نهایتاً در سال 1386 سهام این شرکت از طریق بورس اوراق بهادار واگذار و بخش عمده آن را گروه توسعه سرمایه گذارى َدریک خریداري 
نموده و از همان سال برنامه ریزي دقیقی منطبق بر شرایط محیطی کشور و مدل هاي مشابه جهانی را براي توسعه و نوسازي ساختار این 
شرکت از جهات مختلف را در دستور کار خود قرار داد. در طی همین سالها محدودیت هاي قانونی ناشی از قرارگرفتن محل کارخانه در بافت 
شهري از جمله محدودیت هاي زیست محیطی و قوانین شهري و شهر سازي نیز از عوامل محدود کننده ادامه فعالیت و توسعه در شرکت 

بنیان دیزل محسوب می گردید. 
در نهایت سهامداران این شرکت تصمیم به انتقال بخش تولیدي این مجموعه با رویکردي متفاوت و مبتنی بر تکنولوژي روز دنیا به محل 
جدیدي در یکی از مناطق صنعتی تبریز گرفتند تا بر اساس آنچه که در سایر کشورهاي درحال توسعه صنعتی نیز در حال اجرا می باشد، در 

راستاي توسعه پایدار و رشد و شکوفائی مجدد به منظور تبدیل و استفاده از توان و دارائی هاي بالقوه و بالفعل را مهیا نماید.

www.bonyandiese l .com                                               info@bonyandiese l .com

کارخانه: آذربایجان شرقى، جاده تبریز-آذرشهر، کیلومتر 3 جاده جزیره اسالمى 

کدپستى: 5357153571                         تلفن: 38-33467033-041                                    نمابر: 041-33467031

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره شرکت بنیان دیزل، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

دانشگاه جامع علمى-کاربردى بنیان دیزل از سال 1388 شمسی با اخذ مجوز رسمى از وزارت صنایع و معادن و دانشگاه جامع علمی کاربردي، 
فعالیت هاى دانشگاهى خود را جهت تربیت نیروى انسانى کارآمد با مهارت هاى مورد نیاز در بخش کسب وکار آغاز نمود.

این دانشگاه با توجه به در اختیار داشتن فضاهاى آموزشى مناسب و مجهز به امکانات آموزشى، پژوهشى، کارگاهى به عنوان یک مرکز آموزش 
تخصصى در سطح منطقه، از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام و پذیرش دانشجو در رشته هاي کاردانى حرفه اى بازاریابى، 
کاردانى حرفه اى بازرگانی - انبارداري، کاردانى حرفه اى حسابدارى - حسابدارى صنعتى، کاردانى حرفه اى خدمات پس از فروش خودرو، کاردانى 
حرفه اى روابط عمومى، کاردانى حرفه اى مدیریت کسب و کار، کاردانى فنى لجستیک و تامین قطعات خودرو، کاردانى فنى مکانیک - ماشین افزار، 
کاردانى فنى مونتاژ سیستم هاى مکانیکى، کاردانی فنی ایمنى کار و حفاظت فنى، کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی، کاردانی فنی 
مکانیک - تعمیرات ماشین آالت صنعتی، کاردانی فنی مکانیک خودرو،کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی، کارشناسی حرفه اي حسابدارى - حسابدارى 
خدمات و تولیدات صنعتى، مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی، مهندسی فناوري لجستیک و زنجیره تامین خودرو، مهندسی فناوري مکانیک 
- ماشین افزار، مهندسی فناوري مکانیک خودرو، کاردانى حرفه اى مدیریت- اموردفترى، کاردانى فنى برق- برق صنعتى، کاردانى فنى شبکه هاى 

کامپیوترى،  اقدام می نماید: 
در حال حاضر این دانشگاه با همکاري شرکت هواپیمائی آتا و باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فوالد تبریز براي اولین بار در شمالغرب کشور اقدام 

به پذیرش دانشجو در رشته هاي زیر می نماید:
کاردانی حرفه اي مهمانداري هواپیما، کاردانی حرفه اي تربیت بدنی، مربیگري پایه فوتبال، دوره آزاد کوتاه مدت دیسپچري، دوره آزاد کوتاه مدت 

مهمانداري هواپیما

w w w. b o n y a n - u a s t . i r                            ins .dar ic@g m a i l . c o m

نشـانى: آذربایجان شرقى، جاده تبریز-آذرشهر، کیلومتر 3 جاده جزیره اسالمى

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 38-33467033-041                                      نمابر: 041-33467031

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره دانشگاه جامع علمى-کاربردى بنیان دیزل، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

دانشگاه جامع علمى - کاربردى بنیان دیزل
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ایران خودرو تبریز
| شرکت سهامى خاص |

شرکت ایران  خودرو  تبریز در 30 کیلومتري محور تبریز به آذرشهر واقع شده است. عملیات اجرائی احداث این کارخانه  در زمینی به 

مساحت 14 هکتار در دي ماه سال 1385 شروع گردیده و فاز اول آن در شهریور ماه سال 1386 با ظرفیت تولید 100 هزار دستگاه در 
سال وانت باردو به بهره برداري رسیده است. 

در حال حاضر وانت آریسان و خودروى سوارى سمند در ایران خودرو تبریز تولید مى شود.

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره ایران خودرو تبریز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

کل سهام این شرکت در سال 1391 واگذار شده است

مجتمع خدماتى،  فرهنگى، ورزشى گسترش فوالد تبریز
| شرکت سهامى خاص |

مجتمع خدماتى، فرهنگی و ورزشی گسترش فوالد تبریز در سال 87 با هدف ترویج و ترغیب جوانان و عالقمندان و توسعه ورزش 
استان در رشته هاي مختلف ورزشی و انجام فعالیت هاي فرهنگی با سرمایه گذاري شرکت گسترش فوالد تبریز تشکیل و شروع به 
فعالیت نمود. رشته هاي ورزشی این مجتمع با تشکیل تیمهاي فوتبال، فوتسال، ورزش سه گانه،  والیبال نشسته،  بدمینتون و تکواندو 
از سال 1387 آغاز گردیده  و این مجتمع توانسته عالوه بر تیم هاي بزرگساالن، در رده هاي سنی مختلف نیز با تشکیل تیم هاي متعدد 

و با استفاده از چهره هاي بومی، به پرورش استعداد هاي ناب استان آذربایجان شرقی بپردازد.
استادیوم اختصاصی موسسه فرهنگی ورزشی گسترش فوالد تبریز در زمینی بالغ بر 5 هکتار در شهر تبریز احداث گردیده است. 
ظرفیت این استادیوم بالغ بر 10 هزار نفر بوده و داراي دو زمین مسابقه و تمرین بوده و مجهز به ساختمان VIP، جایگاه خبر نگاران، 

جایگاه ویژه،  رختکن هاي مجزا و اتاق صدا سیما مطابق با استانداردهاي کنفدراسیون فوتبال آسیا  (AFC)  می باشد.
تاسیس آکادمی باشگاه گسترش فوالد تبریز و تشکیل تیمهاي پایه در تمامی رده هاي سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و امید و آموزش 

فوتبال و حضور در مسابقات مختلف کشوري و استانی از اقدامات این موسسه به شمار می رود.
از مهمترین عناوین کسب شده تیم فوتبال مجتمع خدماتى، فرهنگی و ورزشی گسترش فوالد تبریز  مى توان به نائب قهرمانی رقابتهاي 
جام حذفی در سال 88 و کسب عنوان قهرمانی رقابتهاي لیگ دسته یک باشگاههاي کشور در فصل رقابتهاي 92-91 و راهیابی به 
رقابتهاي لیگ برتر اشاره نمود. همچنین کسب عنوان قهرمانى مسابقات جام باشگاههاى آسیا سال 89 در رشته تکواندو از دیگر 
افتخارات مجتمع خدماتى، فرهنگی ورزشی گسترش فوالد تبریز مى باشد. تیم والیبال نشسته مجتمع فرهنگی ورزشی گسترش فوالد 
تبریز که در رقابتهاي لیگ برتر صاحب مقام بوده در تورنمنت هاي بین المللی نیز حضوري فعال داشته که از جمله آن قهرمانی جام 

باشگاه هاي آسیا در سال 2010 میالدي و نائب قهرمانی این مسابقات در سال 2012 می باشد.

w w w. g f t c l u b . i r                                            in fo@g f t c l u b . i r

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34450076

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره باشگاه فرهنگى، ورزشى گسترش فوالد تبریز، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.
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رخش خودرو دیزل
| شرکت سهامى خاص |

شرکت رخش خودرو دیزل ، به عنوان یکی از شرکت هاي زیر مجموعه گروه توسعه سرمایه گذاري َدریک، در سال 1382در محل شهرك 

سرمایه گذارى خارجى واقع در جاده ى تبریز به تاسیس گردیده و هدف از تاسیس آن تولید، عرضه و فروش کامیون، کامیونت، اتوبوس، 
مینى بوس، ماشین االت کشاورزى، صنایع ریلى و دیگر محصوالت مورد نیاز کشور در خود و شرکتهاى تابعه آن با همکارى تکنولوژیکى 
شرکت هاى درجه اول دنیا و همچنین برقرارى شبکه خدمات پس از فروش در سراسر ایران و ایجاد برند اختصاصى براى این شرکت 

بوده است.
این شرکت کارخانه تولید و مونتاژ کامیون و کامیونت را (با حضور مقامات بین المللى  رئیس جمهور تاتارستان و مقامات ملى) در شهرك 

سرمایه گذارى خارجى ( تبریز ) جاده صوفیان به بهره بردارى رسانده است.
در حال حاضر، در سالن هاي این شرکت چهار خط تولید فعال کامیون و کامیونت در حال فعالیت و بیش از 40 درصد فعالیت هاي پروژه 

براي  نصب سه خط تولید دیگر  براي سایر خودروهاي تجاري و مطابق با استاندارد هاي روز جهانی به شرح زیر صورت پذیرفته است:
 دو خط فعال براي تولید کامیونهاي سنگین ، نیمه سنگین

 دو خط  فعال براي تولید کامیونت، وانت، مینی بوس و خودرو شاسی بلند
 امکانات الزم در قالب پروژه براي تولید اتوبوس شهري،مینی بوس و اتوبوس بین شهري با پیشرفت فیزیکی بیش از 40 درصد (امکان 

استفاده از خطوط فعال به این منظور نیز وجود دارد)،
 امکانات الزم در قالب پروژه براي تولید تراکتور کشاورزي با پیشرفت فیزیکی بیش از 30درصد (امکان استفاده از خطوط فعال به 

این منظور نیز وجود دارد)،

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره رخش خودرو دیزل، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34450076

www.taymazkhodro.com                            Info@taymazkhodro.com
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www.tractor-club.com                             Info@tractor-club.com

باشگاه فرهنگی، ورزشی تراکتورسازي تبریز

باشگاه تراکتورسازى تبریز یکى از معتبرترین باشگاه هاى ایران است که در سال 1349 تاسیس شد. تیم فوتبال تراکتورسازى تبریز تا 

سال 1380-1381در سطح اول فوتبال ایران بازى مى کرد اما در آن سال به دسته پایین تر یعنى لیگ دسته یک سقوط کرد. در سال 85 
تراکتورسازى از اواسط لیگ، رده اول را در گروه خود به دست  آورد و تا آخر نیز جایگاه خود را حفظ کرد. در آخر فصل که قرار بود تیم هاى 
اول هر گروه مستقیما به لیگ برتر راه یابند با کارشکنى فدراسیون فوتبال و با تغییر قوانین به این صورت که تیم هاى اول هر گروه با 
تیم دوم گروه دیگر به صورت رفت و برگشت پلى اف انجام دهند و برنده پلى اف به لیگ برتر راه یابد تراکتورسازى با شکست مقابل 
شیرین فراز کرمانشاه از راهیابى به لیگ برتر بازماند. تراکتورسازى سابقه نایب قهرمانى جام حذفى را نیز در کارنامه خود دارد و بازیکنان 

سرشناس زیادى را به فوتبال ایران و تیم ملى معرفى کرده است.
امتیاز باشگاه تراکتورسازى تبریز در خرداد 97 به محمدرضا زنوزى واگذار شد تا از این پس این باشگاه به صورت خصوصى به فعالیت 

خود ادامه دهد.

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره رخش خودرو دیزل، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

نشـانى: تبـریز، جاده سردرود
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گروه سرمایه گذارى هواپیمایى آتا در صدد ارائه نمودن بهترین خدمات با باالترین سطح آسودگى در پروازهاى داخلى و بین المللى 
مى باشد. 

استراتژى این گروه، سرمایه گذارى و فعالیت در بخش هاى مختلف صنعت هواپیمایى شامل جابجایى مسافر و کاال، مهندسی و 
تعمیرات، خدمات فرودگاهى، گردشگرى، مراکز تجارى و سایر زیرساخت هاى مرتبط با آن ها مى باشد.  

در حال حاضر هواپیمایی آتا به عنوان زیر مجموعه این گروه، به اکثر شهرهاي مهم ایران از جمله تهران، تبریز، مشهد، ارومیه، 
اردبیل، کیش، شیراز، اهواز و کشورهاي همجوار همچون ترکیه، گرجستان، عراق، بحرین و کویت پرواز منظم برنامه اي دارد.

شرکت مادر تخصصى سرمایه گذارى هواپیمایى آتا در صدد ارائه نمودن بهترین خدمات با باالترین سطح آسودگى در پروازهاى 
داخلى و بین المللى مى باشد. 

استراتژى این گروه، سرمایه گذارى و فعالیت در بخش هاى مختلف صنعت هواپیمایى شامل جابجایى مسافر و کاال، مهندسی و 
تعمیرات، خدمات فرودگاهى، گردشگرى، مراکز تجارى و سایر زیرساخت هاى مرتبط با آن ها مى باشد.  

در حال حاضر هواپیمایی آتا به عنوان زیر مجموعه این گروه، به اکثر شهرهاي مهم ایران از جمله تهران، تبریز، مشهد، ارومیه، 
اردبیل، کیش، شیراز، اهواز و کشورهاي همجوار همچون ترکیه، گرجستان، عراق، بحرین و کویت پرواز منظم برنامه اي دارد.

سرمایه گذارى هواپیمایى آتا
|شرکت مادر تخصصى|

| سهامى خاص |

ATA INVESTMENT COMPANY



هواپیمایى آتا
| شرکت سهامى خاص |

شرکت هواپیمایى آتا با هدف بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم حمل و نقل هوایی کشور در سال 1387تاسیس و عملیات 
از زیر مجموعه هاى گروه سرمایه گذارى  از اواخر سال 1388آغاز نمود. این شرکت به عنوان یکى  آزمایشی خود را 
هواپیمایى آتا از سال 1389 به طور جدي وارد چرخه فعالیت شده است. ناوگان هوائی آتا هم اکنون  شامل 8 فروند هواپیماي 
بوئینگ MD-83 و 3 فروند هواپیماي ایرباس A320 و 6 فروند هواپیماي بوئینگ 737 می باشد که در چهارچوب یک برنامه 

میان مدت، این تعداد به 25 فروند افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر هواپیمایی آتا  به اکثر شهرهاي مهم ایران از جمله تهران، تبریز، مشهد، ارومیه، اردبیل، کیش، اهواز، 
شیراز، اصفهان، بندرعباس و یزد و کشورهاي همجوار همچون ترکیه، گرجستان، عراق، آذربایجان پرواز منظم برنامه اي 
شرکت  ترین  موفق  عنوان  به  آتا  هواپیمایى  شرکت  انتخاب  به  منجر  شده  انجام  هاى  ریزى  برنامه  و  اقدامات  دارد. 
هواپیمایى در ارائه خدمات پروازى استانى و اعطاى لوح تقدیر از سوى رئیس محترم سازمان هواپیمایى کشور در سال 
1389 شده است.  شرکت آتا با جذب و تربیت ده ها نفر از نیروهاي فنی، خلبان، کمک خلبان و مهماندار توانسته است 
استقالل کامل فنی و عملیاتی خود را تثبیت نموده و در حال حاضر قادر به ارائه خدمات فنی و عملیاتی به سایر شرکتهاي 

هواپیمایی مى باشد.
هواپیمایى آتا کلیه مجوز هاى الزم از سازمان بین المللى هواپیمایى کشورى (ICAO) و انجمن بین المللى حمل و نقل هوایى 
(IATA) داشته و همچنین توانسته است به دستاوردهاى مهم دیگرى از جمله انعقاد قرارداد با SITA جهت استفاده از 
سیستم گابریل، راه اندازى سیستم فروش الکترونیک (ET) و فروش اینترنتى (E-Booking)، تدوین کتاب عملیات 

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره شرکت هواپیمایى آتا، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

w w w. a t a a i r. i r                                                 in fo@a t a a i r. i r

تهران : شهرك اکباتان، بلوار شهید نفیسى، نبش 
کوى یاس، پالك 8                  تلفن :  021-4855

تبریز : توانیر شمالی، فلکه گلپارك، سرباالیی نگین پارك، 
ساختمان آرمین                  تلفن : 041-33283003-5

هندلینگ (GOM) جهت ارتقاء سطح کیفى و ایمنى بیشتر با استفاده از استانداردهاى بین المللى، راه اندازى سیستم فروش 
بار و راه اندازى هندلینگ تبریز دست یابد.

همچنین نخستین آشیانه هاى تعمیراتى شمالغرب کشور به منظور ارائه خدمات به ناوگان هواپیمایى آتا و سایر 
ایرالین هاى داخلى و خارجى توسط این شرکت درفرودگاه بین المللى شهید مدنى تبریز در حال احداث مى باشد.
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مجتمع تجارى، ادارى، اقامتى، تفریحى، ورزشى، فرهنگى و خدماتى

 آتا سنتر

آتا سنتر در زمینی به مساحت 19 هکتار و با زیر بنائی بیش از 560 هزار متر مربع به عنوان بزرگترین مرکز اقامتی، 
تفریحی، ورزشی، فرهنگی، خدماتی، تجاري و اداري در شمال غرب کشور با هدف ارائه خدمات و اشتغال زائی و با در 

نظر گرفتن کلیه موارد ایمنی و استانداردهاي بین المللی توسط شرکت توسعه کوك احداث می گردد. 
آتا سنتر با هدف ایجاد محیطی ایده آل براي کسب و کار، فضاي مناسب براي دفاتر اداري، محلی جذاب، زیبا و مدرن 
جهت خرید و گذراندن اوقات فراغت با بهره گیري از تکنولوژي و فن آوري روز دنیا در صنعت ساختمان و با تکیه بر 
دانش بومی طراحی و اجرا خواهد شد. تمامی مصالح، ادوات و مواد اولیه در نظر گرفته شده منطبق با آخرین تکنولوژي 

روز دنیا خواهد بود که این امر آتا سنتر را از سایر مراکز موجود متمایز خواهد ساخت.
مشخصات عمومی و امکانات آتا سنتر

    10هکتار فضاي سبز اختصاصی با کلیه امکانات رفاهی و تفریحی 
●   پارکینگ سرپوشیده با گنجایش بیش از7 هزار دستگاه خودرو

●   پارکینگ روباز با گنجایش بیش از 3 هزار دستگاه خودرو
●   واحدهاي متعدد تجاري با متراژ هاي متنوع

●   مجتمع مستقل اداري با بیش از 120 واحد
●   مجتمع پردیس سینمائی با 4 سالن مجزا

●   آمفی تأتر اختصاصی با گنجایش بیش از 1000 نفر
●   رستوران هاي متفاوت و متنوع و فود کورت اختصاصی

●   فضا هاي متنوع تفریحی، بولینگ، بیلیارد و ... 

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره مجتمع آتا سنتر، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

   ●

این طرح در حال احداث مى باشد

●   هتل 5 ستاره 260 اتاقه با چشم انداز استادیوم اختصاصی
●   تاالر هاي متعدد

●   استادیوم اختصاصی 10 هزار نفري
●   اولین و مرتفع ترین پیست اتومبیل رانی کشور

●   باند اختصاصی هلی پد
●   روف گاردن ویژه و منحصر به فرد

●   خروجی هاي اختصاصی از کنارگذر غربی تبریز و جاده صنعتی غرب 
●   دسترسی آسان به مرکز شهر و استانهاي همجوار

●   بزرگترین هایپر مارکت در شمال غرب کشور با بیش از 17 هزار متر مربع زیر بنا
●   چهار بازارچه اختصاصی (پوشاك، لوازم خانگی، بازارچه سنتی و خودرو براي اولین بار در کشور) و 3 برند سنتر ویژه

●   شهر بازي اختصاصی در فضاي سرپوشیده با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا
●   ایستگاه اختصاصی تاکسی و اتوبوس و همجواري با ایستگاه مترو قراملک و دیزل آباد

●   مجتمع خدماتی خودرو (پمپ بنزین و گاز، کارواش، مرکز پالك گذاري، معاینه فنی، پلیس 10 + و ...)

w w w. a t a - c e n t e r. i r                                   in fo@a t a - c e n t e r. i r

نشـانى: تبـریز، بلوار ملـت (دیزل آباد)، منطقه صنـعتى غرب، بنـیان دیـزل

کدپستى: 5197713333                                    تلفن: 34482130-041                                      نمابر: 041-34482140
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شرکت  سرمایه گذارى توسعه آذربایجان
| شرکت سهامى عام |

شرکت سرمایه گذارى توسعه آذربایجان (سهامى عام) در مورخ 1375/10/11 تحت شماره ثبت 8282 اداره ثبت 
شرکت هاى تبریز به ثبت رسید و فعالیت خود را از همان تاریخ شروع کرده است. نـام شرکت از تاریخ 1382/9/16 
نرخهاى فرعى  مالى در فهرست  گریهاى  واسطه  گروه  در  پذیرفته شده  و هفتمین شرکت  بعنوان سیصدو شصت 

سازمان بورس درج گردیده است و گروه توسعه سرمایه گذارى دریک سهامدار عمده این شرکت مى باشد.

موضوع فعالیت شرکت:
از:   است  عبارت  آن  خالصه  که  است  گردیده  تشریح  کامل  طور  به  اساسنامه   2 ماده  در  شرکت  فعالیت  موضوع 
فروش،  خدمات  کشاورزى،  ساختمانى،  بازرگانى،   ، تولیدى  مؤسسات  و  شرکت ها  در  مشارکت  و  گذارى  سرمایه 
و  ، کشاورزى  از جمله معدن  اقتصادى  مختلف  بخشهاى  در  تولیدى  واحدهاى  و  کارخانجات  انواع  اجاره  و  واگذارى 
خدمات و صنعت، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و اوراق مشارکت، مشارکت در مؤسسات اعتبارى و مؤسسات 

خدماتى و تولیدى و انجام کلیه معامالت مجاز بازرگانى مربوط به موضوع شرکت.

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره شرکت  سرمایه گذارى توسعه آذربایجان، 
از QR کد مقابل استفاده نمایید.

www.azarbayjanid.com                            admin@azarbayjanid.com

دفتر مرکزى : تبریز، سرباالیى ولیعصر - خیابان نظامى - کوچه اشکان - پالك 14

امور سهام : خیابان شهید بهشتی ( منصور سابق )-روبروي مسجد حاج احتشام - طبقه 2 - پالك 282

35266811         کد پستى : 5157613893  - 35266810 تلفن امور سهام : 

 46 ناهید-پالك  خیابان   - مطهرى  از  باالتر   - ولیعصر  خیابان   : تهران  دفتر 

تلفن : 6-88720925-021                                    مدیریت : 04133300992

امورمسکن : 04133301891                                امور مالى : 04133298986 

شرکت هاى وابسته:
شرکت پیاذر

شرکت عمران جلفا

شرکت هاى تابعه:
شرکت کوالك شرق

شرکت آذر توسعه مسکن
شرکت تجارت کوالك تبریز

شرکت راه گشا تجارت آذربایجان
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شرکت کوالك شرق
| شرکت سهامى خاص |

 شــرکت کــوالك شــرق در ســال 1369 بــا هــدف تولیــد انــواع نوشــابه هــاى گازدار و تولیــد بطــرى هــاى PET در انــدازه 
هــاى مختلــف و گاز CO2  خوراکــى بــا دو خــط تولیــد در 23 کیلــو متــرى شــهر تبریــز و در دامنــه زیبــاى کــوه هــاى ســهند 

افتتاح گردید.
ایــن شــرکت از ابتــداى فعالیــت خــود بــه دلیــل بهــره گیــرى از آب هــاى زالل منطقــه کــه از دامنــه کــوه هــاى ســهند 
سرچشــمه مــى گیــرد و بــا اســتفاده از بهتریــن عصــاره هــاى دنیــا و مرغــوب تریــن مــواد اولیــه، توانســته اســت بــا عرضــه 
نوشــابه هــاى بــا کیفیــت و اســتاندارد، جایــگاه خــود را در ســفره هــاى ایرانیــان تثبیــت نمــوده و شــادابى و نشــاط را بــه 

هم میهنان هدیه نماید.
پــس از واگــذارى ســهام شــرکت در ســال 1376 بــه شــرکت ســرمایه گــذارى توســعه آذربایجــان و بــا مدیریــت ایــن 
شــرکت، فعالیــت هــاى جــدى تــرى جهــت افزایــش ظرفیــت تولیــد و نــوع محصــوالت بــه عمــل آمــد، بــه طوریکــه تعــداد 
خطــوط تولیــد بــه پنــج خــط افزایــش یافتــه و آب معدنــى و دوغ گازدار نیــز بــه محصــوالت ایــن شــرکت افــزوده شــد و در 

آینده نیز شاهد محصوالتى جدید از این شرکت خواهیم بود.
شــرکت کــوالك شــرق بــا تــالش مســئوولین و بــا ســرمایه گــذارى هــاى مناســب جهــت ارتقــاء ســطح علمــى کارکنــان و واحــد 
تحقیــق و توســعه، تعــداد پروانــه هــاى اخــذ شــده از وزارت بهداشــت و درمــان را بــه 23 فقــره در 6 طعــم و 7 انــدازه 
رســانده اســت، و از نظــر کیفــى توانســته جوایــز بیــن المللــى از کشــورهاى فرانســه و ســوئیس را اخــذ و بــه افتخــارات 

خود اضافه نماید.

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره شرکت کوالك شرق،
 از QR کد مقابل استفاده نمایید.

بــا بهــره گیــرى از ماشــین آالت تمــام اتوماتیــک و نیــروى  مجــرب و مــواد اولیــه مرغــوب و همچنیــن بــا بهــره گیــرى از آب 
هــاى زالل دامنــه کــوه هــاى ســهند، ایــن شــرکت توانســته اســت مشــتریان بســیارى از کشــور هــاى مختلــف بــه خــود 
اختصــاص دهــد. بــه طوریکــه بیــش از 50 درصــد از ظرفیــت تولیــد بــه کشــورهاى عــراق و حاشــیه خلیــج فــارس و کانــادا 

و آمریکا صادر مى گردد. این شرکت در سال هاى 87 و 88  به عنوان صادر کننده نموده انتخاب گردیده است.

w w w. c o o l a c k . c o m                                 in fo@c o o l a c k . c o m
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