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آلومینیوم

درفلزاتانمیدررامصرفرشدنرخبیشترینومیباشدزمینپوستهدرفراوانعنصرسومینآلومینیوم•

تحکاماسنسبتهمچونآلومینیومبرترهایویژگیدلیلبهامراینکهاستبودهدارااخیردههسهطی

هایشروبهپذیریشکلوالکتریکیهدایتحرارت،انتقالقابلیتخوردگی،بهمقاومت،باالوزنبه

.استکردهبدلمختلفهایکشوربرایاستراتژیکفلزیکعنوانبهراآلومینیوممختلف

خودبهرامصرفرشدبیشترینگذشتهسال30درفلزاین.استبازیافتقابلکاملطوربهآلومینیوم•

.یابدادامهوضعیتهمیننیزآیندهسال30درکهگرددمیپیشبینیوهادداختصاص

وبودهباالخلوصدرصدبا(Al2O3)آلومینایاآلومینیوماکسیدفلز،اینتولیدجهتاصلیواولیهماده•

هانجدرآلومینیومتنهرتولید.میشوداستفادهآلومینیومتولیدجهتآلومینادرصد90حدوددر

.باشدمیبوکسیتتن3نیازمندآلومیناتنیکهرتولیدوستاآلومیناتن2نیازمند
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سهم صنایع در مصرف آلومینیوم

5



جهانی آلومینیومتولید

برابر،2019سالدروجهانسطحدراولیهآلومینیومتولید،(IAI)آلومینیومانجمنبهگزارش•

.استهداشتکاهشدرصدیکمیزانبهآن،قبلسالبهنسبتکهاستبودهتنمیلیون63/7

59/8،63/4بهترتیب2018و2016،2017سالدرآلومینیومتولیدمیزانکهاستدرحالیاین

.استبودهتنمیلیون64/4و

این.شودمیشناختهجهاندرآلومینیومفلزتولیدکنندةبزرگترینبهعنوانچینکهسالهاست•

افزایشبهروجهاننقاطسایرازبیشچیندرآلومینیومفلزبرایتقاضاحتیکهاستدرحالی

.میشودمحسوبآلومینیومجهانیصنعتدرمهرهومحرکمهمترینهموارهچینلذااست،
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سهم مناطق مختلف جهان درتولید آلومینیوم 
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ه روند تولید جهانی آلومینیوم در ده سال گذشت
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ه روند تولید جهانی آلومینیوم در ده سال گذشت
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اسالیددر(2020سالژانویهتا2010سالاز)گذشتهسالدهطیآلومینیومتولیدمیزان•

41ازآلومینیومتولیددرچینکشورسهم،گرددمیمشاهدهکههمانطور.استآمدهقبل

جخلیحوزهکشورهایتولیدرشدمیزانهمچنین.استداشتهافزایشدرصد56تادرصد

میانایندر.استداشتهافزایش2019سالدر8/9%به2010سالدر6/4%ازفارس

درهگذشتسالدهطیجنوبیوشمالیآمریکایواروپاییکشورهایتولیددرصدسهم

.استبودهکاهشیبصورتجهان



شته سال گذپنجاه روند تولید جهانی آلومینیوم در 
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شته سال گذپنجاه روند تولید جهانی آلومینیوم در 
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بیستطی.استدادهنشانراگذشتهسالپنجاهطیآلومینیومتولیدروندفوق،نمودار•

داشتهافزایشدرصد1200ازبیشآلومینیومدرچینکشورتولیدمیزانگذشته،سال

برابر2019سالدروتنهزار2794برابر2000سالدرچینتولیدمیزان)است

.(استبودهتنهزار35795



عرضه آلومینیوم در بازار جهانی
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2020رشد قیمت آلومینیوم در سال 
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2020رشد قیمت آلومینیوم در سال 

دماننمصرفپراساسیفلزاتکهدهدمینشانگذشتههایماهدرهاقیمتبررسی•

.استشدهمواجهقیمتشدیدافزایشباجهانیبازارهایدررویومسآلومینیوم،

بازاراکرونشیوعخاطربهاساسیفلزاتقیمتشدیدهایکاهشازپسرسدمینظربه•

شتهبرگاقتصادیبزرگهایشرکتبهدوبارهنیزهافعالیتودادهانجامراخوداصالح

.استشدهقیمترفتنباالموجباساسیفلزاتدرتقاضاافزایش.است
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کشورآلومینیومسرانه مصرف

15

فازمعیارهایمهمدربررسیاقتصاادورفااهجواماخمختلایکیسرانهمصرفآلومینیوم•

هوایرانبخشقابلتوجهیازآلومینیوممصرفشده،ازمناابخاولیادر.میشودمحسوب

تاحادود300آلومینیومایرانطیدهسالگذشتهدررنجمصرف.دمیشومعدنیتأمین

یدههزارتندرنوسانبودهدرحالیکهسرانهمیانگینمصرفجهانیآلومینیومط450

میازانبارایایاراندرحادودایان.اساتسالگذشاتهرونادیصاعودیراطایکارده

زایشدرنوسانبودهوسالبهسالفاصلهآنازمیانگینجهانیدرحاالافاکیلوگرم5/1

.تاس



تقاضای جهانی آلومینیوم 
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تقاضای جهانی آلومینیوم 
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.استشدهمقایسهآنجهانیمیانگینباایراندرآلومینیوممصرفسرانهنمودار،ایندر•

دهیطآلومینیومجهانیمصرفمیانگینسرانهاست،شدهدادهنشاننمودارایندرکههمانطور

جهانیمصرفسرانهنمودار،ایندادههایبراساساست؛کردهطیراصعودیروندیسال

درمقابلدر.استداشتهرشددرصد3/9حدودسالهرمتوسطبهطوردورهاینطیآلومینیوم

ایرانکهاستحالیدراین.استنکردهطیراچندانیرشدآلومینیوممصرفسرانهمقدارایران

ازیکیحاضرحالدرخودکه(خاورمیانهمنطقهدرآلومینیومصنعتپایهگذارانازیکیبهعنوان

سرانهافزایشوفاصلهاینکاهش.میشودشناخته)استجهانآلومینیومصنعتقطبهای

چرابود؛واهدخامکانپذیرپاییندستیتولیدکنندگانازحمایتباتنهاایراندرآلومینیوممصرف

پیشآلومینیوممصرفبراینیازموردظرفیتهایوالزمزیرساختهایازتوجهیقابلبخشکه

.گرفتهاندشکلایناز



جهانی آلومینیوم سرانه مصرف
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جهانی آلومینیوم چشم انداز مصرف و تولید
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2030سالتاوبودهصعودی2030سالتاآلومینیومجهانیتقاضایکهمیشودپیشبینی
.برسدتنمیلیون73/7حدودبه



جهانی آلومینیوم چشم انداز مصرف و تولید
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هایبازاردرخودجایگاهحفظجهتآلومینیومتولیدکنندهبزرگشرکتهایازبسیاری

بازاردرابترقبرایراخودآینده،مصرفبازارپیشبینیباتامیکنندتالشآینده،رقابتی

یآلومینیومبزرگشرکتهایازبرخیبررسیراستا،همیندر.کنندآمادهآتیمصرف

هایبخشسمتبهعمودیتوسعهایطرحهایبهشرکتهااینازبسیاریکهمیدهدنشان

بازاردنشداغترتمایل،اینعلتعمده.کردهاندپیداتمایلآلومینیومصنعتپاییندستی

میتوانمیانآنازکهاستنزدیکآیندهدرآلومینیومپاییندستمحصوالتبرخیمصرف

.ردکاشارهخودروسازیصنعتدرآلومینیومیپروفیلهایوورقمصرفبازارگسترشبه

نسبتکهریبهتشکلپذیریقابلیتوباالاستحکامبهوزننسبتبهاتکایمحصوالتاین

.دهستنصنعتایندرفوالدمصرفیجایگاهتصاحبحالدربهتدریجدارند،فوالدبه



صنعت آلومینیوم در خاورمیانه

21

نفلزبررسیتجارتآلومینیومدرمناطقمختلفجهاندرشناختمهمترینبازارهایمنطقهایای•

یه،اروپایبررسیهاحاکیازآناستکهآسیایشرقیواقیانوس.استراتژیککمکشایانیمیکند

یندربا.غربیوآمریکایشمالیازمهمترینبازارهایتولیدومصرفایانفلازبهشامارمیروناد

مناطقمختلفجهان،صادراتازخاورمیاناهباااخاتالفبسایارزیاادینسابتباهوارداتانجاام

.ستدانمیشود،ازاینرواینمنطقهرامیتوانمهمترینمنطقهصادرکنندهآلومینیومدرجهان

.خاورمیانهازمهمترینصادرکنندگانآلومینیومدرجهاناست

یشترازساایرباتوجهبهاینکهمصرفآلومینیومبهنسبتجمعیت،عمدتادرکشورهایپیشرفتهب•

نقاطجهاناست،میتوانادعاکردکهدرکشورهایدرحالتوسعهایهمچونکشورهایمنطقاه

.خاورمیانه،عمدهآلومینیومتولیدیبهسایرنقاطجهانصادرمیشود



صنعت آلومینیوم در خاورمیانه

22
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میانه تکنولوژی و ظرفیت تولید آلومینیوم در خاور

23

ظرفیت تولیدتکنولوژی مورد استفادهواحد تولیدی

(هزارتن40فاز اول )هزار تن SY200120آلومینای ایران

هزار تنSY200230آلومینیوم ایران

هزار تنD18110المهدی

هزار تنCD20148هرمزال

یک میلیون  تنDX+ , DXدوبال امارات

میلیون  تنDX+ , DX1.3امال امارات

هزار تنAP30970آلبای بحرین

هزار تنAP37740معادن عربستان

هزار تنAP40375صحار عمان

هزار تنHAL275640آلومینیوم قطر



وجود انرژی گاز مزیت تولید آلومینیوم 

24

دهدیمنشاناماراتوبحرینجملهازمنطقهدرآلومینیومتولیدکنندهکشورهایبررسی•

.اندشدهفعالبخشایندرانرژیارزانمنابخازاستفادهباآنها



وجود انرژی گاز مزیت تولید آلومینیوم 

25

ومتاکنونبسایاریازتولیدکننادگانآلومینیا1380موجودنشانمیدهدازسالاطالعات•
ن،عماندرخاورمیانهکهبهنوعیرقیبایرانبهحسابمیآیندعالوهبرکشورهایعربستا

سالهداشتندوچهاربرابرمیازانتولیاد15وقطربههمراهترکیهرشدجهشیدریکدوره
.اولیهآلومینیومتولیدمیکنند



صنعت آلومینیوم در ایرانوضعیت 

26

وهرمزال،المهدی،ایرالکو،جاجرمآلومینیومتولیدکارخانه5ازبرخورداریباایرانحاضر،حالدر•
هزار175ظرفیتباایرالکوکارخانه.داراستراالومینیومتولیدظرفیتتنهزار770ظرفیتسالکو
هزار40بااولفازدرجاجرمتن،هزار147ظرفیتباهرمزالوتنهزار110ظرفیتباالمهدی،تن
.دانکردهآلومینیومشمشانواعتولیدبهاقداممختلفهایسالطیباتن،هزار300باسالکووتن

کارخانهسپس.گردیدآغازاراکآلومینیومکارخانهایجادبا1351سالازایراندرآلومینیومتولید•
ایانپنیزجاجرمآلومینایمجتمخ.شدافزودهایرانآلومینیومتولیدمجموعهبهالمهدیآلومینیوم

زمرهبهسالدرتنهزار40ظرفیتبااولفازدرآلومینیومشمشکارخانهافتتاحبا1397سال
اردیبهشتدرزنی(سالکو)جنوبآلومینیوممجتمخافتتاحبا.پیوستایراندرآلومینیومتولیدصنایخ
ریبیشتقوتایراندرآلومینیومتولیدکنندگانجمخسالدرتنهزار300تولیدظرفیتباامسال،
.گرفت

کهکردهگذاریهدفراآلومینیومیشمشتنمیلیون1/5تولید1404اندازچشمسندپایهبرایران•
بازارهایرهسپاربایدبقیهوباشدنیازموردکشورداخلدررقمایندرصد50حدودرودمیانتظار

.شودصادراتی



تولید آلومینیوم در کشور 
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جاجرم،ایرالکاو،)ازسویواحدهاییادشده98میزانتولیدشمشخالصآلومینیومدرسال•

97درصدیرانسبتباهساال6/6تنرسیدکهکاهش258166بهرقم(المهدیوهرمزال

.نشانمیدهد(تن276575)

13068برابرصفربودهوهمچنین98درسال(لومینیومآیکنوعآلیاژ)میزانتولیدئیسی•

.تنرسید4331عالوهبراین،آلیاژتولیدینیز.تولیدشد(لومینیومآشمشطویل)تنبیلت

:نیزبهقرارزیراست99سالهماهنهدرفوقمیزانتولیدمحصوالت•

تن10831:تن؛آلیاژ9325:؛بیلت0(صفر:)تن؛ئیسی266177:شمشخالصآلومینیوم•



آلومینا

28

نااییکاهآلومی.آلومینایاهماناکسیدآلومینیوممادهاولیهتولیدشمشآلومینیاوممیباشاد•

درصادفاازگاماا90برایتولیدشمشبهکارمیرودآلومینایمتالگریدمیباشدکهحدود

.ایننوعآلومینابیشترینمصرفدردنیارادارد.آلومیناباخودبههمراهدارد

یدکاتالیست،برایصنایخنسوز،تولآلومینایخاصیاآلومینایغیرازآلومینایمتالگریدنیز•

.میشودکهآلومینایآلفانامداردتولید....موادضدسایشو

تتولیادشرکتآلومینایایراناولینشرکتتولیدکنندهآلومینادرخاورمیاناهوتنهااشارک•

اختیاارکنندهاینمحصولدرایرانمیباشدکهزنجیرهتولیدآلومینیومرابهطاورکامالدر

.دارد



تولید جهانی آلومینا

29

اکشورچینباالترینسهمتولیادر.میباشد2019فوقنشاندهندهتولیدآلومینادرسالنقشه•
.بهخوداختصاصدادهاست



تهروند تولید جهانی آلومینا در بیست سال گذش

30

ستسالطیبی.نمودارفوق،روندتولیدآلومیناطیپنجاهسالگذشتهرانشاندادهاست
.درصدافزایشداشتهاست1300گذشته،میزانتولیدکشورچیندرآلومینابیشاز



تقاضای جهانی آلومینا

31

درکهتفاوتنایبا.میباشدآلومینیومکنندگانتولیدتقاضایتابخنیزآلومیناجهانیتقاضای

اینکهبهتوجهباهمچنین.داردتعلق(آلفا)خاصآلومینایبهآلومیناجهانیتقاضایازکمیصد

ینیومآلومهیدروکسیدشکلبهتکلیسمرحلهازقبلبایرروشبهشدهتولیدآلومینای

کاغذ،وچوبشیمیایی،صنایخمانندصنایعیدرنیزشدهتولیدهیدراتومیباشد(هیدرات)

جهانییتقاضامیزانبهنیزهیدراتجهانیتقاضایلذادارد،فراوانیمصرف...وزئولیتتولید

.شودمیافزودهآلومینا



تولید آلومینا در کشور

32

در.تاس(خاورمیانهدرپیشچندیتاو)کشوردرآلومیناتولیدکنندهشرکتتنهاایرانآلومینایشرکت•

فرازازسپایرانآلومینایشرکتداشتند،راصنعتیچنینداشتنحسرتفارسخلیجحوزهکشورهایحالیکه

.کردآغازراخودتولیدجاجرمبوکسیتبا1381بهاردرباالخرهراهاندازی،نشیبهایو

بودسالدرتنهزار280بودگرفتهشکلاولیهطراحیدرکهروشیباابتدادرجاجرممجتمخاسمیظرفیت•

آوردنایینپوفشارشکنولوهایجایبهاریفیسشدنجایگزینواسپورتتکنوشرکتطراحیشکستباولی

.یافتتغییرسالدرتنهزار250بهمجتمخایناسمیظرفیتانحالل،کورهدمای

نندگانکتولیدزمرهبهسالکووجاجرمآلومینیوممجتمخشدناضافهوتحریمشرایطدراینکهبهتوجهبا•

لذااشد،بمیایرانالومینایشرکتکارخانجاتاینخوراکتأمینمنبختنهااینکهبهعنایتباوآلومینیوم

کمیتهدر(گسینترینروشبه)آلومیناتولیددومفازنیزوشرکتاینتولیدظرفیتافزایشوتوسعهطرحهای

.باشدمیگیریپیحالدرکهشدهتعریفشرکتاینتوسعهوتحقیقراهبردی



چشم انداز تولید آلومینا در کشور
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وتنهزار280به240ازتولیدافزایش)جاجرمدرآلومیناتولیدتوسعهطرحهایبهتوجهبا•

میسالدرتنهزار500ظرفیتباسینترینگروشبهکهآلومیناتولیداحداثدومفازنیز

تولیداندازچشمتن،میلیون0/8ظرفیتبافارسخلیجآلومینایمجتمخاحداثنیزو(باشد

.بودخواهدتنهزار1580میزانبهآیندهسالدهطیکشوردرآلومینا



بوکسیت
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.دآلومینیوممیباشاستکهعمدهترینمنبخبرایتهیهآلومینیومبوکسیت،سنگمعدنفلز•

وتیتاانآهن،هایهایدیاسپور،بوهمیت،گیبسیتوکانیاینسنگمعدنمتشکلازکانی

هعیاربوکسیتکهباشااخصمادولتعریافمیشاودونسابتآلومیناابا.باشدمیسیلیس

ینسنگمهمترینفاکتورکیفیتابههمراهدرصدآلومینایموجوددرآنسیلیسمیباشد،

ولومیاتعالوهبراینفاکتورهامیزانناخالصیهایینظیرکلسیتود.معدنبهشمارمیروند

کهمصرفسودسوزآوردرفرآیندتولیدآلومینااراافازایشمیدهنادازمشخصاههاایمهام

.سنگمعدنبوکسیتبهشمارمیروند



تولید جهانی بوکسیت 
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تنمیلیارد28حدودجهاندربوکسیتقطعیذخایرمجموع،(USGS)المللیبینهایسازماناعالمبراساس•

بیشترینوباشدتنمیلیارد75تا55بربالغبوکسیتجهانیذخایرکهشودمیبینیپیشهمچنیناست،

.استگرفتهقراراندونزیوجاماییکابرزیل،ویتنام،استرالیا،گینه،هایکشوردربوکسیتذخایر

بزرگترینسومتااولهایردهچینوگینهاسترالیا،هایکشورسازمان،اینگزارشبراساسچنین،هم•

.انددادهاختصاصخودبهرا2019سالدرجهانبوکسیتتولیدکنندگان

رشد2018سالتولیدبهنسبتکهرسیدتنمیلیون370به2019سالدربوکسیتجهانیتولیدمجموع•

.استداشتهتنیمیلیونپنجاه



تولید جهانی بوکسیت 
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بوکسیتکشورهایتولیدکننده•
کشور

(میلیون تن)میزان تولید بوکسیت 

20152016201720182019
80828886100استرالیا

1820465782گینه

6065707975چین

3535392929برزیل

1925232326هند

1131116اندونزی

1198109جاماییکا

75665روسیه

12245ویتنام

00044عربستان

211211مالزی

97231715سایر

0.860.860.930.800.84ایران

261250309327367جمع



جهانی بوکسیت ذخایر 

37

شود،کاهازکلمنابخجهانراشاملمی٪24میلیونتنتخمینزدهشدهکه7،400منابخبوکسیتگینه،درحدود•
.کندترینمنبخبوکسیتجهانمطرحمیگینهرابهعنوانبزرگ

اساتکاه(میلیونتان6000)جهانازکلمنابخموجوددردرصد20منابخقابلبازیابیبوکسیتدراسترالیاحدود•
.دهداینامراسترالیارادررتبهدومازنظرمیزاندخایربوکسیت،بعدازگینهقرارمی
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2019،75سالدرجهان،درآلومینیومیکنندهمصرفوکنندهتولیدترینبزرگچین،•

.دهدمیتشکیلراجهانیبوکسیتتولیدازدرصد20کهکردتولیدبوکسیتتنمیلیون

کلاز٪3وشودمیزدهتخمینتنمیلیون1000حدوددرکهکشوراینبوکسیتمنابخ

.استجهاندربوکسیتذخایرمیزاننظرازکشورهفتمینشود،میشاملراجهان

جهانی بوکسیت ذخایر 



تقاضا و چشم اندازجهانی مصرف بوکسیت

39

وموطبعًاتقاضاوچشماندازمصرفآلومینیومدرجهانتابختقاضاوچشماندازمصرفآلومینی•

میلیونتاندرساال147/4باتوجهبهچشماندازتقاضایآلومینابهمیزان.میباشدآلومینا

،باایرهروشباعنایتبهضریبمصرفسهبرابریبوکسیتدرفرآیندتولیدآلومیناابا2030

.داشتمیلیونتنتقاضایبوکسیتخواهیم442بیشاز



جهانی شدن تجارت بوکسیت 
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بوکسیت در ایرانتولید
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ازتولیدبوکسیتدرکشورتوساطشارکتآلومیناایایارانو(درصد90باالی)بخشعمده•

اوطبعااًباتوجهبهنیازعمدهکشوربهآلومینا.معادنمتعلقبهاینشرکتاستخراجمیشود

دبوکسایتقطعاًتولیا.بوکسیت،اینشرکتمتولیطرحاکتشافسراسریدرکشورمیباشد

.درکشورراهگشایتولیدآلومیناوقطخوابستگیبهوارداتآنخواهدبود



بوکسیت در ایرانذخایر 
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هایبوکسیتایرانازنظرجغرافیابیدرشامالشارق،شامال،شامالغارب،مرکازوکانسار•

.اندهادرالبرز،ایرانمرکزیوزاگرسواقخشدهاینکانسار.اندپراکندهجنوبغربکشور

یتودرنظارذخایربوکسیتدرایرانچندانزیادنیستندوباتوجهبهشرایطتشکیلبوکسا•

درایرانرسدذخایرقابلتوجهىازنظرجهانىگرفتنمسائلزمینشناسىایران،بهنظرنمى

،یازددامغاان،،بااینحالبرخاىازایانذخاایردرمنااطقجااجرم،شااهرود.اکتشافشود

 .قزوینقراردارندآبگرمو،بوکان،سقزمراغهکرمان،کهگیلویهوبویراحمد،



در ایرانبوکسیت چشم انداز تقاضای 
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هرارتنیآلومینادردهساالآینادهچشامانادازتقاضاای1580باتوجهبهچشماندازتولید•

وکسیتموردباعنایتبهفقربوکسیتدرایرانتامینب.بوکسیتسهبرابراینرقمخواهدبود

یازنیازکشورازمنابخداخلیامریغیرممکناستکهدرطراحیمجتمخآلومینایجناوبن

.اینامردیدهشدهوبوکسیتموردنیازوارداتیمیباشد



معادن بوکسیت شرکت آلومینای ایران
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دورشماره دورشمارهتاريخ ص تاريخ ص
يره  ذخ

)هزارتن(
دورشماره تاريخ ص

مدت 

ل( اعتبار)سا

استخراج 

ن( ساليانه )ت

پروانه بهره برداري اوليه:  شماره 20840 مورخه 163291378/12/2620000108251392/07/13105000001381/03/19آهکجاجرم1

پروانه بهره برداري اوليه: شماره 3331/ب مورخه 350001366/12/16286351369/08/2111300555761387/11/15204000001377/03/32بوکسیتجاجرم2

110481392/07/16195201394/12/03273194871395/11/281027300کوهبابا3

تشافناویا4 دور پروانه اک ال ص درح

تشافکوه بابا 52 دور پروانه اک ال ص درح

ت اصالح پروانه بهره برداری303591384/11/01390521390/11/261900156431392/04/2310190000گانو6 درخواس

ت اصالح پروانه بهره برداری236371389/06/28479711392/11/27775523601392/12/195140000تاش7 درخواس

تسیاهرودبارگلستان8 ده اس يعي صادر نش ت منابع طب ل مخالف ي تشاف به دل پروانه اك

ی440351387/11/27507601395/11/14156129661396/03/27345000دشتدهشرقی9 تشاف تکميل در حال اک

ی440721387/11/27358011395/08/12980559301395/12/154200000دشتدهغربی10 تشاف تکميل در حال اک

ی464481390/11/203200596/07/11593399597/02/021060000چکچک11 تشاف تکميل در حال اک

ت325671389/08/10بلبلوئیه12 ت بررسي اس ده و در دس تشاف ارسال ش يات اك گزارش پايان عمل

ت393981387/02/17454161395/11/06219دارسینوئیه13 ال بررسي اس ده و درح طرح بهره برداري ارسال ش

14
کهگیلویهوبویر

احمد
پروانه بهره برداري اوليه:  شماره 2196 مورخه 37971372/02/2884431373/06/2975058381380/08/212550001373/09/12مندون

36,946   1,567,300  

خراسانشمالی

سمنان

یزد

کرمان

ف استانردي

وميناي ايران  ت آل ي شرك دن ه هاي مع پروان

توضيحات دن مع

شف پروانه بهره برداريگواهي ك شاف پروانه اكت



منابع 
• www.statista.com

• www.mining-technology.com

• www.usgs.org

• www.lme.com

• www.metalprices.com

• www.iran-mavad.com

• www.smtnews.ir

• www.iranminehouse.ir

• www.donyayemadan.ir

• www.minews.ir
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منابع 
• www.gsi.ir

• www.imidro.gov.ir

• www.mining.com

• www.hydro.com

• www.trademap.org

• www.aluminum.org

• www.atkearney.com

• www.iralco.net

• سامانهآمارایمیدرو
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