زنجیره تولید آلومینیوم در ایران و جهان

معاونت برنامه ریزی ،فناوری و توسعه
دفترکنترل ،برنامهریزی و فناوری
دی 1399
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آلومینیوم
• آلومینیوم سومین عنصر فراوان در پوسته زمین میباشد و بیشترین نرخ رشد مصرف را در میان فلزات در
طی سه دهه اخیر دارا بوده است که این امر به دلیل ویژگیهای برتر آلومینیوم همچون نسبت استحکام
به وزن باال ،مقاومت به خوردگی ،قابلیت انتقال حرارت ،هدایت الکتریکی و شکل پذیری به روش های

مختلف آلومینیوم را به عنوان یک فلز استراتژیک برای کشورهای مختلف بدل کرده است.
• آلومینیوم به طور کامل قابل بازیافت است .این فلز در  30سال گذشته بیشترین رشد مصرف را به خود
اختصاص داده و پیشبینی میگردد که در  30سال آینده نیز همین وضعیت ادامه یابد.
• ماده اولیه و اصلی جهت تولید این فلز ،اکسید آلومینیوم یا آلومینا ( )Al2O3با درصد خلوص باال بوده و
در حدود  90درصد آلومینا جهت تولید آلومینیوم استفاده میشود .تولید هر تن آلومینیوم در جهان
نیازمند  2تن آلومینا است و تولید هر یک تن آلومینا نیازمند  3تن بوکسیت می باشد.
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سهم صنایع در مصرف آلومینیوم
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تولید جهانی آلومینیوم
• بهگزارش انجمن آلومینیوم ) ،(IAIتولید آلومینیوم اولیه در سطح جهان و در سال  ،2019برابر
 63/7میلیون تن بوده است که نسبت به سال قبل آن ،به میزان یک درصد کاهش داشته است.

این درحالی است که میزان تولید آلومینیوم در سال  2017 ،2016و  2018بهترتیب 63/4 ،59/8
و  64/4میلیون تن بوده است.

• سالهاست که چین بهعنوان بزرگترین تولیدکنندة فلز آلومینیوم در جهان شناخته میشود .این
درحالی است که حتی تقاضا برای فلز آلومینیوم در چین بیش از سایر نقاط جهان رو به افزایش
است ،لذا چین همواره مهمترین محرک و مهره در صنعت جهانی آلومینیوم محسوب میشود.
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سهم مناطق مختلف جهان درتولید آلومینیوم
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روند تولید جهانی آلومینیوم در ده سال گذشته
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روند تولید جهانی آلومینیوم در ده سال گذشته
• میزان تولید آلومینیوم طی ده سال گذشته (از سال  2010تا ژانویه سال  )2020در اسالید
قبل آمده است .همانطور که مشاهده میگردد ،سهم کشور چین در تولید آلومینیوم از 41
درصد تا  56درصد افزایش داشته است .همچنین میزان رشد تولید کشورهای حوزه خلیج

فارس از  %6/4در سال  2010به  %8/9در سال  2019افزایش داشته است .در این میان
سهم درصد تولید کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و جنوبی طی ده سال گذشته در
جهان بصورت کاهشی بوده است.
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روند تولید جهانی آلومینیوم در پنجاه سال گذشته
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روند تولید جهانی آلومینیوم در پنجاه سال گذشته
• نمودار فوق ،روند تولید آلومینیوم طی پنجاه سال گذشته را نشان داده است .طی بیست
سال گذشته ،میزان تولید کشور چین در آلومینیوم بیش از  1200درصد افزایش داشته
است (میزان تولید چین در سال  2000برابر  2794هزار تن و در سال  2019برابر
 35795هزار تن بوده است).
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عرضه آلومینیوم در بازار جهانی
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رشد قیمت آلومینیوم در سال 2020
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رشد قیمت آلومینیوم در سال 2020
• بررسی قیمت ها در ماه های گذشته نشان می دهد که فلزات اساسی پر مصرف مانند
آلومینیوم ،مس و روی در بازارهای جهانی با افزایش شدید قیمت مواجه شده است.
• به نظر می رسد پس از کاهش های شدید قیمت فلزات اساسی به خاطر شیوع کرونا بازار
اصالح خود را انجام داده و فعالیت ها نیز دوباره به شرکت های بزرگ اقتصادی برگشته
است .افزایش تقاضا در فلزات اساسی موجب باال رفتن قیمت شده است.
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سرانه مصرف آلومینیوم کشور
• سرانهمصرفآلومینیومیکیازمعیارهایمهمدربررسیاقتصاادورفااهجواماخمختلاف
محسوبمیشود.درایرانبخشقابلتوجهیازآلومینیوممصرفشده،ازمناابخاولیاهو
معدنیتأمینمیشود.مصرفآلومینیومایرانطیدهسالگذشتهدررنج 300تاحادود
 450هزارتندرنوسانبودهدرحالیکهسرانهمیانگینمصرفجهانیآلومینیومطیده
سالگذشاتهرونادیصاعودیراطایکاردهاسات.ایانمیازانبارایایاراندرحادود
5/1کیلوگرمدرنوسانبودهوسالبهسالفاصلهآنازمیانگینجهانیدرحاالافازایش

است.
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تقاضای جهانی آلومینیوم
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تقاضای جهانی آلومینیوم
• در این نمودار ،سرانه مصرف آلومینیوم در ایران با میانگین جهانی آن مقایسه شده است .
همانطور که در این نمودار نشان داده شده است ،سرانه میانگین مصرف جهانی آلومینیوم طی ده
سال روندی صعودی را طی کرده است؛ براساس دادههای این نمودار ،سرانه مصرف جهانی
آلومینیوم طی این دوره بهطور متوسط هر سال حدود  3/9درصد رشد داشته است .در مقابل در
ایران مقدار سرانه مصرف آلومینیوم رشد چندانی را طی نکرده است .این در حالی است که ایران
بهعنوان یکی از پایهگذاران صنعت آلومینیوم در منطقه خاورمیانه )که خود در حال حاضر یکی از
قطبهای صنعت آلومینیوم جهان است( شناخته میشود .کاهش این فاصله و افزایش سرانه
مصرف آلومینیوم در ایران تنها با حمایت از تولیدکنندگان پاییندستی امکانپذیر خواهد بود؛ چرا

که بخش قابل توجهی از زیرساختهای الزم و ظرفیتهای مورد نیاز برای مصرف آلومینیوم پیش
از این شکل گرفتهاند.
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سرانه مصرف جهانی آلومینیوم
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چشم انداز مصرف و تولید جهانی آلومینیوم
پیشبینی میشود که تقاضای جهانی آلومینیوم تا سال  2030صعودی بوده و تا سال 2030
به حدود 73/7میلیون تن برسد.
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چشم انداز مصرف و تولید جهانی آلومینیوم
بسیاری از شرکتهای بزرگ تولیدکننده آلومینیوم جهت حفظ جایگاه خود در بازارهای

رقابتی آینده ،تالش میکنند تا با پیشبینی بازار مصرف آینده ،خود را برای رقابت در بازار
مصرف آتی آماده کنند .در همین راستا ،بررسی برخی از شرکتهای بزرگ آلومینیومی
نشان میدهد که بسیاری از این شرکتها به طرحهای توسعهای عمودی به سمت بخشهای

پاییندستی صنعت آلومینیوم تمایل پیدا کردهاند .عمده علت این تمایل ،داغتر شدن بازار
مصرف برخی محصوالت پاییندست آلومینیوم در آینده نزدیک است که از آن میان میتوان
به گسترش بازار مصرف ورق و پروفیلهای آلومینیومی در صنعت خودروسازی اشاره کرد.
این محصوالت بهاتکای نسبت وزن به استحکام باال و قابلیت شکلپذیری بهتری که نسبت
به فوالد دارند ،بهتدریج در حال تصاحب جایگاه مصرفی فوالد در این صنعت هستند.
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صنعت آلومینیوم در خاورمیانه
• بررسیتجارتآلومینیومدرمناطقمختلفجهاندرشناختمهمترینبازارهایمنطقهایاینفلز
استراتژیککمکشایانیمیکند.بررسیهاحاکیازآناستکهآسیایشرقیواقیانوسیه،اروپای
غربیوآمریکایشمالیازمهمترینبازارهایتولیدومصرفایانفلازبهشامارمیروناد.درباین
مناطقمختلفجهان،صادراتازخاورمیاناهباااخاتالفبسایارزیاادینسابتباهوارداتانجاام

میشود،ازاینرواینمنطقهرامیتوانمهمترینمنطقهصادرکنندهآلومینیومدرجهاندانست.
خاورمیانهازمهمترینصادرکنندگانآلومینیومدرجهاناست.
• باتوجهبهاینکهمصرفآلومینیومبهنسبتجمعیت،عمدتادرکشورهایپیشرفتهبیشترازساایر

نقاطجهاناست،میتوانادعاکردکهدرکشورهایدرحالتوسعهایهمچونکشورهایمنطقاه
خاورمیانه،عمدهآلومینیومتولیدیبهسایرنقاطجهانصادرمیشود.
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صنعت آلومینیوم در خاورمیانه
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تکنولوژی و ظرفیت تولید آلومینیوم در خاورمیانه
واحد تولیدی

تکنولوژی مورد استفاده

ظرفیت تولید

آلومینای ایران

SY200

 120هزار تن (فاز اول  40هزارتن)

آلومینیوم ایران

SY200

 230هزار تن

المهدی

D18

 110هزار تن

هرمزال

CD20

 148هزار تن

دوبال امارات

DX+ , DX

یک میلیون تن

امال امارات

DX+ , DX

 1.3میلیون تن

آلبای بحرین

AP30

 970هزار تن

معادن عربستان

AP37

 740هزار تن

صحار عمان

AP40

 375هزار تن

آلومینیوم قطر

HAL275

 640هزار تن
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وجود انرژی گاز مزیت تولید آلومینیوم
• بررسی کشورهای تولیدکننده آلومینیوم در منطقه از جمله بحرین و امارات نشان می دهد
آنها با استفاده از منابخ ارزان انرژی در این بخش فعال شدهاند.
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وجود انرژی گاز مزیت تولید آلومینیوم

• اطالعاتموجودنشانمیدهدازسال 1380تاکنونبسایاریازتولیدکننادگانآلومینیاوم
درخاورمیانهکهبهنوعیرقیبایرانبهحسابمیآیندعالوهبرکشورهایعربستان،عمان
وقطربههمراهترکیهرشدجهشیدریکدوره 15سالهداشتندوچهاربرابرمیازانتولیاد
اولیهآلومینیومتولیدمیکنند.
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وضعیت صنعت آلومینیوم در ایران
• در حال حاضر ،ایران با برخورداری از  5کارخانه تولید آلومینیوم جاجرم ،ایرالکو ،المهدی ،هرمزال و
سالکو ظرفیت 770هزار تن ظرفیت تولید الومینیوم را داراست .کارخانه ایرالکو با ظرفیت  175هزار
تن ،المهدی با ظرفیت  110هزار تن و هرمزال با ظرفیت  147هزار تن ،جاجرم در فاز اول با 40هزار
تن و سالکو با  300هزار تن ،با طی سالهای مختلف اقدام به تولید انواع شمش آلومینیوم کردهاند.
• تولید آلومینیوم در ایران از سال  1351با ایجاد کارخانه آلومینیوم اراک آغاز گردید .سپس کارخانه
آلومینیوم المهدی به مجموعه تولید آلومینیوم ایران افزوده شد .مجتمخ آلومینای جاجرم نیز پایان
سال  1397با افتتاح کارخانه شمش آلومینیوم در فاز اول با ظرفیت  40هزار تن در سال به زمره
صنایخ تولید آلومینیوم در ایران پیوست .با افتتاح مجتمخ آلومینیوم جنوب (سالکو) نیز در اردیبهشت
امسال ،با ظرفیت تولید  300هزار تن در سال جمخ تولیدکنندگان آلومینیوم در ایران قوت بیشتری
گرفت.
• ایران بر پایه سند چشم انداز  1404تولید  1/5میلیون تن شمش آلومینیومی را هدف گذاری کرده که
انتظار می رود حدود  50درصد این رقم در داخل کشور مورد نیاز باشد و بقیه باید رهسپار بازارهای
صادراتی شود.
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تولید آلومینیوم در کشور
• میزانتولیدشمشخالصآلومینیومدرسال 98ازسویواحدهاییادشده(جاجرم،ایرالکاو،
المهدیوهرمزال)بهرقم 258166تنرسیدکهکاهش 6/6درصدیرانسبتباهساال97
( 276575تن)نشانمیدهد.
• میزانتولیدئیسی(یکنوعآلیاژآلومینیوم)درسال 98برابرصفربودهوهمچنین13068

تنبیلت(شمشطویلآلومینیوم)تولیدشد.عالوهبراین،آلیاژتولیدینیز 4331تنرسید.
• میزانتولیدمحصوالتفوق در نهماهه سال 99نیزبهقرارزیراست:

• شمشخالصآلومینیوم 266177:تن؛ئیسی(:صفر) 0؛بیلت 9325:تن؛آلیاژ 10831:تن
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آلومینا
• آلومینایاهماناکسیدآلومینیوممادهاولیهتولیدشمشآلومینیاوممیباشاد.آلومینااییکاه
برایتولیدشمشبهکارمیرودآلومینایمتالگریدمیباشدکهحدود 90درصادفاازگاماا
آلومیناباخودبههمراهدارد.ایننوعآلومینابیشترینمصرفدردنیارادارد.
• آلومینایخاصیاآلومینایغیرازآلومینایمتالگریدنیزبرایصنایخنسوز،تولیدکاتالیست،

موادضدسایشو....تولیدمیشودکهآلومینایآلفانامدارد.
• شرکتآلومینایایراناولینشرکتتولیدکنندهآلومینادرخاورمیاناهوتنهااشارکتتولیاد
کنندهاینمحصولدرایرانمیباشدکهزنجیرهتولیدآلومینیومرابهطاورکامالدر اختیاار

دارد.
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تولید جهانی آلومینا

• نقشهفوقنشاندهندهتولیدآلومینادرسال 2019میباشد.کشورچینباالترینسهمتولیادرا
بهخوداختصاصدادهاست.
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روند تولید جهانی آلومینا در بیست سال گذشته

نمودارفوق،روندتولیدآلومیناطیپنجاهسالگذشتهرانشاندادهاست.طیبیستسال
گذشته،میزانتولیدکشورچیندرآلومینابیشاز 1300درصدافزایشداشتهاست.
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تقاضای جهانی آلومینا
تقاضای جهانی آلومینا نیز تابخ تقاضای تولید کنندگان آلومینیوم میباشد .با این تفاوت که در

صد کمی از تقاضای جهانی آلومینا به آلومینای خاص(آلفا) تعلق دارد .همچنین با توجه به اینکه
آلومینای تولید شده به روش بایر قبل از مرحله تکلیس به شکل هیدروکسید آلومینیوم

(هیدرات) میباشد و هیدرات تولید شده نیز در صنایعی مانند صنایخ شیمیایی ،چوب و کاغذ،
تولید زئولیت و  ...مصرف فراوانی دارد ،لذا تقاضای جهانی هیدرات نیز به میزان تقاضای جهانی

آلومینا افزوده می شود.
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تولید آلومینا در کشور
• شرکت آلومینای ایران تنها شرکت تولیدکننده آلومینا در کشور (و تا چندی پیش در خاورمیانه) است .در
حالیکه کشورهای حوزه خلیج فارس حسرت داشتن چنین صنعتی را داشتند ،شرکت آلومینای ایران پس از فراز

و نشیبهای راهاندازی ،باالخره در بهار  1381با بوکسیت جاجرم تولید خود را آغاز کرد.
• ظرفیت اسمی مجتمخ جاجرم در ابتدا با روشی که در طراحی اولیه شکل گرفته بود 280هزار تن در سال بود
ولی با شکست طراحی شرکت تکنو اسپورت و جایگزین شدن اریفیس به جای ولوهای فشارشکن و پایین آوردن

دمای کوره انحالل ،ظرفیت اسمی این مجتمخ به 250هزار تن در سال تغییر یافت.
• با توجه به اینکه در شرایط تحریم و اضافه شدن مجتمخ آلومینیوم جاجرم و سالکو به زمره تولید کنندگان
آلومینیوم و با عنایت به اینکه تنها منبخ تأمین خوراک این کارخانجات شرکت الومینای ایران می باشد ،لذا

طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت تولید این شرکت و نیز فاز دوم تولید آلومینا (به روش سینترینگ) در کمیته
راهبردی تحقیق و توسعه این شرکت تعریف شده که در حال پی گیری می باشد.
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چشم انداز تولید آلومینا در کشور
• با توجه به طرحهای توسعه تولید آلومینا در جاجرم (افزایش تولید از  240به  280هزار تن و

نیز فاز دوم احداث تولید آلومینا که به روش سینترینگ با ظرفیت  500هزار تن در سال می
باشد) و نیز احداث مجتمخ آلومینای خلیج فارس با ظرفیت 0/8میلیون تن ،چشم انداز تولید

آلومینا در کشور طی ده سال آینده به میزان  1580هزار تن خواهد بود.
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بوکسیت
• بوکسیت،سنگمعدنفلز آلومینیوم استکهعمدهترینمنبخبرایتهیهآلومینیوممیباشد.

اینسنگمعدنمتشکلازکانیهایدیاسپور،بوهمیت،گیبسیتوکانیهای آهن ،تیتاان و
سیلیس میباشد .عیاربوکسیتکهباشااخصمادولتعریافمیشاودونسابتآلومینااباه

سیلیسمیباشد،بههمراهدرصدآلومینایموجوددرآن مهمترینفاکتورکیفیتاینسنگ
معدنبهشمارمیروند.عالوهبراینفاکتورهامیزانناخالصیهایینظیرکلسیتودولومیات

کهمصرفسودسوزآوردرفرآیندتولیدآلومینااراافازایشمیدهنادازمشخصاههاایمهام
سنگمعدنبوکسیتبهشمارمیروند.
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تولید جهانی بوکسیت
• براساس اعالم سازمانهای بین المللی ( ،)USGSمجموع ذخایر قطعی بوکسیت در جهان حدود  28میلیارد تن

است ،همچنین پیش بینی میشود که ذخایر جهانی بوکسیت بالغ بر  55تا  75میلیارد تن باشد و بیشترین
ذخایر بوکسیت در کشورهای گینه ،استرالیا ،ویتنام ،برزیل ،جاماییکا و اندونزی قرار گرفته است.
• هم چنین ،براساس گزارش این سازمان ،کشورهای استرالیا ،گینه و چین رده های اول تا سوم بزرگترین
تولیدکنندگان بوکسیت جهان در سال  2019را به خود اختصاص دادهاند.
• مجموع تولید جهانی بوکسیت در سال  2019به  370میلیون تن رسید که نسبت به تولید سال  2018رشد
پنجاه میلیون تنی داشته است.
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تولید جهانی بوکسیت
• کشورهایتولیدکنندهبوکسیت
کشور

میزان تولید بوکسیت (میلیون تن)

2015

2016

2017

2018

2019

استرالیا
گینه
چین
برزیل
هند
اندونزی

80
18
60
35
19
1

82
20
65
35
25
1

88
46
70
39
23
3

86
57
79
29
23
11

100
82
75
29
26
16

جاماییکا

11

9

8

10

9

روسیه
ویتنام

7
1

5
2

6
2

6
4

5
5

عربستان

0

0

0

4

4

مالزی
سایر
ایران
جمع

21
9
0.86
261

1
7
0.86
250

2
23
0.93
309

1
17
0.80
327

1
15
0.84
367
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ذخایر جهانی بوکسیت

• منابخبوکسیتگینه،درحدود 7،400میلیونتنتخمینزدهشدهکه ٪24ازکلمنابخجهانراشاملمیشود،کاه
گینهرابهعنوانبزرگترینمنبخبوکسیتجهانمطرحمیکند.
• منابخقابلبازیابیبوکسیتدراسترالیاحدود 20درصدازکلمنابخموجوددرجهان( 6000میلیونتان)اساتکاه
اینامراسترالیارادررتبهدومازنظرمیزاندخایربوکسیت،بعدازگینهقرارمیدهد.
گینه

7400

استرالیا

6000

ویتنام

3700

برزیل

2600

جامائیکا

2000
1200

چین

1000

هند

660

روسیه

500

عربستان

200

مالزی

110

آمریکا

20

سایر

5000

8000

7000

6000

5000

Axis Title

اندونزی

4000

میلیون تن

3000

2000

1000

0
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ذخایر جهانی بوکسیت
• چین ،بزرگترین تولید کننده و مصرف کنندهی آلومینیوم در جهان ،در سال 75 ،2019
میلیون تن بوکسیت تولید کرد که  20درصد از تولید بوکسیت جهانی را تشکیل میدهد.
منابخ بوکسیت این کشور که در حدود  1000میلیون تن تخمین زده می شود و  ٪3از کل
جهان را شامل میشود ،هفتمین کشور از نظر میزان ذخایر بوکسیت در جهان است.
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تقاضا و چشم اندازجهانی مصرف بوکسیت
• تقاضاوچشماندازمصرفآلومینیومدرجهانتابختقاضاوچشماندازمصرفآلومینیوموطبعاً
آلومینامیباشد.باتوجهبهچشماندازتقاضایآلومینابهمیزان 147/4میلیونتاندرساال
 2030باعنایتبهضریبمصرفسهبرابریبوکسیتدرفرآیندتولیدآلومینااباهروشباایر،
بیشاز 442میلیونتنتقاضایبوکسیتخواهیمداشت.
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جهانی شدن تجارت بوکسیت
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تولید بوکسیت در ایران
• بخشعمده(باالی 90درصد)تولیدبوکسیتدرکشورتوساطشارکتآلومیناایایارانو از
معادنمتعلقبهاینشرکتاستخراجمیشود.باتوجهبهنیازعمدهکشوربهآلومینااوطبعااً

بوکسیت،اینشرکتمتولیطرحاکتشافسراسریدرکشورمیباشد.قطعاًتولیادبوکسایت
درکشورراهگشایتولیدآلومیناوقطخوابستگیبهوارداتآنخواهدبود.
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ذخایر بوکسیت در ایران
• کانسارهایبوکسیتایرانازنظرجغرافیابیدرشامالشارق،شامال،شامالغارب،مرکازو
جنوبغربکشورپراکندهاند .اینکانسارهادرالبرز،ایرانمرکزیوزاگرسواقخشدهاند.
• ذخایربوکسیتدرایرانچندانزیادنیستندوباتوجهبهشرایطتشکیلبوکسایتودرنظار
گرفتنمسائلزمینشناسىایران،بهنظرنمىرسدذخایرقابلتوجهىازنظرجهانى درایران
اکتشافشود .بااینحالبرخاىازایانذخاایردرمنااطقجااجرم،شااهرود ،دامغاان،یازد،
کهگیلویهوبویراحمد،کرمان ،مراغه،بوکان،سقزو آبگرمقزوینقراردارند .
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چشم انداز تقاضای بوکسیت در ایران
• باتوجهبهچشماندازتولید 1580هرارتنیآلومینادردهساالآینادهچشامانادازتقاضاای
بوکسیتسهبرابراینرقمخواهدبود.باعنایتبهفقربوکسیتدرایرانتامینبوکسیتمورد

نیازکشورازمنابخداخلیامریغیرممکناستکهدرطراحیمجتمخآلومینایجناوبنیاز
اینامردیدهشدهوبوکسیتموردنیازوارداتیمیباشد.
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معادن بوکسیت شرکت آلومینای ایران
پروان ه هاي مع دن ي شرك ت آل وميناي ايران
پروانه اكت شاف
ردي ف

استان

مع دن
شماره تاريخص دور

1
2
3

ذخ يره
(هزارتن)

شماره تاريخص دور

م دت

استخراج

توضيحات

اعتبار(سا ل) ساليانه (ت ن)

1378/12/26 16329

20000

1392/07/13 10825

10

500000

پروانه بهره برداري اوليه :شماره  20840مورخه 1381/03/19

بوکسیتجاجرم

1369/08/21 28635 1366/12/16 35000

11300

1387/11/15 55576

20

400000

پروانه بهره برداري اوليه :شماره/3331ب مورخه 1377/03/32

کوهبابا

1394/12/03 19520 1392/07/16 11048

273

1395/11/28 19487

10

27300

آهکجاجرم
خراسانشمالی

گواهي ك شف

شماره تاريخص دور

پروانه بهره بردار ي

4

ناویا

درح ال ص دور پروانه اک تشاف

5

کوه بابا 2

درح ال ص دور پروانه اک تشاف

6

سمنان

7
8

گلستان

9
10

یزد

11
12
13
14

گانو

1390/11/26 39052 1384/11/01 30359

1900

1392/04/23 15643

10

190000

درخواس ت اصالح پروانه بهره بردار ی

تاش

1392/11/27 47971 1389/06/28 23637

775

1392/12/19 52360

5

140000

درخواس ت اصالح پروانه بهره بردار ی

سیاهرودبار
دشتدهشرقی

1395/11/14 50760 1387/11/27 44035

156

1396/03/27 12966

3

45000

در حال اک تشاف تکم يل ی

دشتدهغربی

1395/08/12 35801 1387/11/27 44072

980

1395/12/15 55930

4

200000

در حال اک تشاف تکم يل ی

10

60000

در حال اک تشاف تکم يل ی

چکچک
کرمان
کهگیلویهوبویر
احمد

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

بلبلوئیه
دارسینوئیه
مندون

32005 1390/11/20 46448

96/07/11

593

3995

97/02/02

گزارش پايان عمل يات اك تشاف ارسال ش ده و در د س ت بررس ي اس ت

1389/08/10 32567
1395/11/06 45416 1387/02/17 39398

219

1373/06/29 8443

750

3797

1372/02/28

36,946

طرح بهره برداري ارسال ش ده و درح ال بررس ي اس ت

1380/08/21 5838

25

5000
1,567,300

پروانه بهره برداري اوليه :شماره  2196مورخه 1373/09/12
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