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 نکات برجسته

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

شمند در دنیا که قلب تپنده آن در  سیار ارز سیا وبیتومین ماده معدنی ب ستان ایالم غرب آ ین . ذخایر بیتومقرار دارد در ا

یالنغرب های کرمانشاه و ایالم روی محوری به نام گاستانمیلیون تن است و در  2مشخص شده برای کل کشور بیش از 

ست کم قیر میزان ذخیره . غرب قرار دارندتا ایوان سیر د شده 700موجود در این م ست هزار تن برآورد  سال ا های که از 

نوع محصتتول را  50که در صتتورف آرآوری بیتومین اآزون بر  برداری از این ذخایر آغاز شتتده و ادامه داردگذشتتته بهره

  1تولید کرد. در کشور توانمی

سطه وجود این معادن حدود  صد یعنی  15به وا شور ایران قرار دارد و  15در میلیون تن از ذخایر قیر طبیعی جهان در ک

 4/3 تولید با 2018تا  2009اخیر، یعنی بازه زمانی ستتال  10ایران ستتومین ذخیره بزرق قیر دنیاستتت. ایران در طول 

درصد از کل صادراف  8/6درصد قیر و آسفالت کل جهان در رتبه ششم جهانی قرار داشته است. همچنین ایران با سهم 

 درصتتدی صتتادراف کل جهان، جایهاه هفتم جهانی را در 33/2و با ستتهم رتبه چهارم این قاره  ،ستتفالت قاره آستتیاآقیر و 

 . 2اردداختیار 

ضر د ستخراج 30حدود ر حال حا صد از کل ا صورف پو 70ها و در صد از بیتومین به  صادر در در به چین، ترکیه و هند 

ایم و برخی معادن عمالً ها و شیوع ویروس کرونا، بازار بیتومین را از دست دادهشود. هر چند که اکنون به دلیل تحریممی

تواند می، رونق اقتصادی ضمن توسعه وبدون شک  "جهش تولید"تولید ندارند. لذا توجه و اهمیت به این مسئله در سال 

لذا برای  .کندرا آراهم  عظیمیهمچنین نیروی کار  کردگان مرتبط با معدن وها نفر از تحصتتتیلزایی دهزمینه اشتتتتغال

انجام  این پژوهشمصاحبه ابزار با  و همچنین آن، به شیوه اسنادیمشکالف بر سر راه تولید و تر این موضوع دقیقبررسی 

 کارشناس حوزه سیما در استان آریادی، آقایان؛استان ایالم، در اقتصادی  خانم پیری کارشناس شده است. بدین منظور با

و  19در ایالم  مرکزصداوسیمای مهدی آتاحی، معاون خبر و دکتر  ایالممرکز  رشیدی، معاون سیمای حجت دکتر، ایالم

  شود.به شرح زیر ارائه می مصاحبهمصاحبه شد که مهمترین یاآته های این  99خرداد  20

 

                                                           
 1399خرداد 20سماواتی، معاون امور معادن صمت استان ایالم،  -1

 1398اسفند  3قیر طبیعی ایران در مقایسه با جهان، ،  یمقاله مطالعاف آماری میزان ذخایر تولید، مصرف و تجارب جهان احمدی رضا،  - 2

س یماده معدن نیتومیب شمند در دن اریب ست. ذخا ایارز شده برا نیتومیب ریا شخص  شور ب یم  ونیلیم 2از  شیکل ک

 .قرار دارند غربوانیتا ا النغربیبه نام گ یمحور یرو المیکرمانشاه و ا یهاتن است و در استان

سهم  4/3ایران با تولید ست. همچنین ایران با  شته ا شم جهانی قرار دا ش سفالت کل جهان در رتبه  صد قیر و آ در

صادرات قیر و  8/6 صد از کل  سهم آدر سیا، رتبه چهارم این قاره و با  صادرات کل  33/2سفالت قاره آ صدی  در

 جهان، جایگاه هفتم جهانی را دراختیار دارد.

های خدادادی که در عدم شناسایی ومهم همانند سایر ظرفیت ظرفیتبه این های اخیر در سال های دولتبی توجه 

 از همه عدم امکان سازی برای فرآوری منابع معدنی موجود تبلور یافته است، تراستخراج منابع معدنی مهم
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  قیرطبیعی

شه شی شان،  شکننده، درخ صمغی طبیعی و یک ماده معدنی جامد،  ست قیر طبیعی یک هیدروکربن  شک ای جالدار با 

در، بعد از خردایش و تبدیل به حالت پو نکوئیدال شبیه شیشه آتشفشانی است که در زمان استخراج به رنگ سیاه بوده و

عدنی به طور طبیعی تحت تاثیر تاثیر عوامل جوی و با گذشتتت زمان ایجاد شتتده، مآید. این ماده ای در میبه رنگ قهوه

قیر شتتود. های قطبی استتت که باعق قابلیت پخش شتتوندگی آن میمولکولدارای حدود ستته درصتتد هیدرو ن و شتتامل 

آمریکا کشتتو و  میالدی در 1860درجه ستتانتیهراد دارد و اولین بار در اواخر دهه  220تا  160طبیعی نقطه ذوبی بین 

 استخراج شده است. 

ای با ارزش و تقاضتتامحور استتت. کاربرد صتتنعتی در صتتنایت مختلو دارد و به این دلیل ماده 160قیر طبیعی بیش از 

ها، کاری و روستتتازی جادههای نفت، آستتتفالتقیر طبیعی در تولید کک، تهیه گل حفاری در حفر چاهترین کاربرد مهم

صنعت گریریخته سوز،  صنایت ن صوالف چوبی،  شی در آرایندهای متالو یکی، مح ش ساختمانی، کاربردهای پو صالح  ، م

است  یازسراه در حوزه ریدرصد استفاده ق 90حدودسازی و مرکب )جوهرهای چاپ(، صمغ و الستیک سازی است. رنگ

ساز شده و در رو شن مخلوط  س از جاده یکه با ذراف  ساخت  .ودشیم تفادهآن ا صوکاربرد مهم دیهر قیر برای  ف المح

 . هاستمورد نیاز برای بام خانه هایعایق ساخت مانند اختمانضدآب در صنعت س

 

 میزان ذخاير قیر طبیعی در ايران و جهان

ترین د. مهمشونخیز جهان به استثنای عربستان سعودی یاآت میر کشورهای نفتدبه طور کلی معادن قیر طبیعی بیشتر 

 ن،ی، چونزوئال ه،یعراق، روستتت ران،ای دا،اکان ا،کیآمر یدر کشتتتورها بیبه ترت رهیذخ زانیممعادن قیر طبیعی بر حستتتب 

س سترس حدود ذخایر جهانی قیر قرار دارند.  نیپیلیو آ کیمکز ا،ترالیا ست.  100طبیعی قابل د شده ا میلیون تن برآورد 

 رانیو ا)آمریکای شمالی و کانادا( واقت شده  کایجهان، در قاره آمر تیلسونایگدرصد از کل ذخایر  65ر کلی حدود وبه ط

 . 1را داراست ریذخا نیتن از ا ونیلیم 15 ایدرصد  15حدود  جهان، یعیطب ریبزرق ق رهیذخ نومیعنوان س به

و به  شتودیشتروع م زدیرا دارد و دامنه آن از  ریق نیاستت که معادن ا ییاز کشتورها یکی ایران نیزکشتور  خوشتبختانه

از کردستان به سمت کردستان عراق  جیو به تدر رسدیبه حد اعال م المیکرمانشاه و ا یهاکمرنگ شده و در استان جیتدر

شتن حدود  اریبا در اخت رانیا .شودیختم م هیآن به ترک یهارگه تیو در نها ابدییادامه م صد جمع کیدا جهان  تیدر

صد ذخا شده معادن دن ریحدود هفت در شو  ست که خود حاک ایک سرما اریاز در اخت یرا دارا سب  ستر منا شتن ب  هیدا

هزار تن استتت.  938بیتومین مشتتخص شتتده برای کل کشتتور بیش از یک میلیون و ذخایر  بخش استتت. نیدر ا یگذار

نفر نیز  200نفر در بخش معدن و بیش از یک هزار و  492 .میلیون تن است 10حدود ایالم ظرآیت اسمی معادن استان 

ستان  ستان ت .مشغول آعالیت هستندایالم در بخش صنایت معدنی ا  2درصد 17به نسبت کشوری ایالم نوع مواد معدنی ا

ست  شن، که ا سیلیس،  سنگ گچ،  سه، الشه و مالون،  سیت، بیتومین، ما سنگ آهک، کل ساختمانی چون  صالح  شامل م

 .هکی، شیل و مارن، مرمریت و سلستین استآلویوم آ

 
 

 

                                                           
 1398اسفند  3احمدی رضا، مقاله مطالعاف آماری میزان ذخایر تولید، مصرف و تجارب جهانی قیر طبیعی ایران در مقایسه با جهان، ،  -1

 1397تیر  3 ،استان ایالمنفر در بخش معدن  1700اشتغال  ،یاراهلل نصیری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارف ایالم -1
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 مشخصات عمومی معادن بیتومین در استان کرمانشاه  -1 جدول شماره

 میزان ذخیره قطعی )تن( موقعیت معدن نام معدن ردیف

 165000 قصر شیرین گراوه 1

 50000 نغربالیگ یگم کبود شرق 2

 71000 نغربالیگ کوهمیش 3

 52800 النغربیگ غرب دانیشک م 4

 60000 نغربالیگ حواره برزه  5

 28000 نغربالیگ گل مرجان چم باوند  6

 9742 نغربالیگ بان کوچک یرو 7

 11000 النغربیگ لنگیبر 8

 15240 النغربیگ سومار تومنیب  9

... ... ... ... 

 200000 النغربیگ دانیبان م 28

 

 1دراستان ايالممشخصات عمومی معادن قیر طبیعی  -2جدول شماره

 ذخیره احتمالی ذخیره قطعی )تن( های همراهکانی روش استخراج نام معدن

 تن(هزار )

 استخراج سالیانه

 تن(هزار )

 1 10 4125 یتیریپ یندولها ینیرزمیز اریبخت یحاج

 2  30 هزار 17 های رسیکانی ینیرزمیز سانری

 3500 25 هزار 18 های رسیکانی ینیرزمیز سیاب

 2200 25 11000 های رسیکانی ینیرزمیز سیاهگل

 1 20 4600 های رسیکانی ینیرزمیز شورابه

 2 30 18000 های رسیکانی ینیرزمیز کن سرخ

 1500 20 7800 های رسیکانی ینیرزمیز کوه سرخ

 1500 15 7500 های رسیکانی ینیرزمیز گیالنه

 1 20 4370 های رسیکانی ینیرزمیز مله پنجاب

 1500 25 4500 های رسیکانی ینیرزمیز هرقتگه

 

 

 

 

 

                                                           
ستان ا سیرئنصیری،  -1 داد ز تعا: المیا اسیکوچک مق لیمعادن تعط یآعال ساز یدر جلسه هماهنه رانیا یمواد معدن دیو تول هیشرکت ته رعاملیمدو  المیسازمان صمت ا

تن و  اردیلیم کیشده معادن استان  ییشناسا ریهستند و ذخا یو رسوب یآلز ریقرار دارد که عموما غ المیدر استان ا یماده معدن 14شده در کشور  یشناس یماده معدن 68

 1398شهریور  16 معدن آعال است. 66 ،یپروانه بهره بردار یمعدن دارا 80تن است. از  ونیلیم 14معادن آعال  یاستخراج اسم تیظرآ
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 استان لرستان رمشخصات عمومی معادن قیر طبیعی د -3جدول شماره

 روش استخراج وضعیت معدن موقعیت معدن نام معدن ردیف

 روباز فعال کوهدشت اوالد قباد 1

 روباز فعال کوهدشت اوالد قبا دیالی 2

 روباز غیرفعال الیگودرز شرکت ارتا سال ماداکتو 3

 روباز متروکه الیگودرز امامزاده داود 4

 

 بررسی وضعیت معادن قیر ايران

 کرمانشتتاه،  یهرهاو لرستتتان در شتت مالیا اه،کرمانشتت استتتان ستته در وردر غرب کشتت رانیا یعیطب ریمعادن ق نیترمهم

ش مالیا ومار،س نغرب،الیگ ستان رقو   و ایران جنگ از بعد ایران در 1372 سال از ونایتگیلسمعادن  .دارند قرار لرستان ا

 اهکرمانش استان. بودند شده شناخته نگسعنوان زغال به اولیه مراحل در که اندرسیده برداریبهره به و شده وکش عراق

 این یطبیع قیر معروف معادن جمله از و دهشناخته ش طبیعی، قیر تولید و معدنی ذخایر میزان نظر از کشور تاناس اولین

ستان، ش نهین و نآباد، چم امام حس ه، مرجانگراو معادن به وانتمی ا  شماره جدول رد آنها مشخصاف که کرد رهاکبود ا

 خالصه شده است.  1

ناطق مه ا (نالیققال) رانیقکوه قال یهانام اب یوجود م ن م،الیدر حو قه رداول،در چ لیق گت  کوه وان،یدر ا نالیق منط

دور در  یهااز گذشتتته یعیطب ریق دهشتت شتتناخته منابت وجود از اننشتت یدر دهلران همه لیق یو کان وانیا در اهکلیستت

شتتناخته شتتده و  ،یعیطب ریق دیو تول یمعدن ریذخا زانیم نظر از کشتتور تاناستت نیدوم مالیا استتت. استتتان مالیا تاناستت

ستان ا س یعیطب ریق ریذخا زانیم نیشتریب زین وانیشهر س یجا خود در را تانا  یعیطب ریق معادن نیمهمتر. تداده ا

 قتههمله پنجاب و هر النه،یشورابه، کن سرخ، کوه سرخ، گ اههل،یس اب،یعبارتند از: حاجی بختیار، سانری، س مالیا تاناس

ش که ست شده خالصه 2شماره  جدول در آنها خصافم س یشرق ینواح در. ا ستان تانا وجود  یعیطب ریمعادن ق زین لر

 .صه شده استخال 3شماره  استان در جدول نیا تومنیمعادن ب نیترمهم دارند که مشخصاف
 

 میزان تولید قیر در جهان

کشور بزرق تولیدکننده جهان  10نمودار میزان تولید قیر و آسفالت طبیعی و مصنوعی )پاالیشهاهی(  1 در شکل شماره

ها کشور چین با یک روند تولید یکپارچه نمودار طی این سالاین است. مطابق  ترسیم شده 2016تا  2008های سالطی 

شتتود که این روند بینی میدرصتتد از کل تولید قیر و آستتفالت جهان، در رتبه نخستتت قرار دارد و پیش 3/19صتتعودی و 

با  و با اختالف کمی نسبت به چینهای آینده نیز ادامه یابد. ایاالف متحده آمریکا با یک روند تقریباً ثابت صعودی در سال

دچار یک اآت  2015درصد از تولید جهان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. البته این کشور در سال  5/17سهم 

روند تولید  2014تا سال شدید ناگهانی شده ولی بعد از آن دوباره روند پیشین خود را از سر گرآته است. کشور روسیه 

به یک باره جهش قابل توجهی یاآته و دوباره به مستتیر  2015هزار تن در ستتال  20358ا با تولید مقدار ام، ثابتی داشتتته

درصد از تولید کل جهان، در رتبه ششم جهانی قرار دارد و کشورهای  4/3قبلی بازگشته است. کشور ما ایران نیز با سهم 

رند. در میان کشورهای آسیایی کشورهای چین، روسیه و های بعدی جای داآلمان، کره جنوبی، ترکیه و سنهاپور در رده

هند از نظر میزان تولید قیر و آسفالت نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند که به واسطه تولید بیشتر، ممکن است از نظر 
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سیا و منطقه  صاحب بازارهای هدف به ویژه در قاره آ صادراف و در نتیجه ت سیامیزان  جدی و  ، برای ایران رقبایغرب آ

 . 1خطرناک باشند
 

 2016تا  2008 هایسال یجهان ط دکنندهیکشور بزرگ تول 10 یو مصنوع یعیو آسفالت طب ریق دیتول زانینمودار م -1شکل شماره 

 
 

 میزان صادرات جهانی قیر و آسفالت طبیعی

های قیری و نفتی، ماستتتههای قیری یا مطابق آمارهای معتبر جهانی مجموع صتتتادراف قیر و آستتتفالت طبیعی، شتتتیل

سفالتیت سال 10ها در طول آ سیا  19002762( برای کل جهان برابر با 2009 -2018های سال اخیر ) تن و برای قاره آ

سیا  6036254برابر با  ست. به عبارف دیهر قاره آ سوم )تن بوده ا صادراف قیر و  77/31حدود یک  صد( از  سفالت آدر

س صادراف این ماده جهان را به خود اختصاص داده ا شتاز در زمینه  سفالت کشورهای پی صادراف قیر و آ سبی  سهم ن ت. 

شده است. مطابق این نشان داده  2( در شکل شماره 2009-2018سال اخیر ) 10معدنی در قاره در قاره آسیا در طول 

درصد  22و  8/27، 5/28 باای اندونزی، اماراف متحده عربی و بحرین به ترتیب هساله، کشور 10شکل در طول این دوره 

 اند. از میزان صادراف قیر و آسفالت قاره آسیا پیشتاز بوده

س 8/6با  زین رانیکشور ا صادراف قاره آ دارد.  اریقاره را در اخت نیرا به خود اختصاص داده و رتبه چهارم ا ایدرصد از کل 

 ،یقرار دارند. اگرچه سه کشور اندونز رانیپس از ا یبعد هایدر رتبه بیسنهاپور، هند و پاکستان به ترت ،یمالز یکشورها

شور ا ریق دیو مقدار تول رهیذخ زانیاز نظر م نیو بحر یاماراف متحده عرب سفالت در حد و اندازه ک ما با ا ستند،ین رانیو آ

سفالت جهان آو  ریهدف صادراف ق یتصاحب بازارها نهیدر زم رانیا یجد یصادراف، رقبا مناسب تیاز وضع یبرخوردار

 هستند. غرب آسیاو منطقه  ایدر قاره آس ژهیبه و

 

 

 

 

 

                                                           
 1398اسفند  3با جهان، ،  سهیدر مقا رانیا یعیطب ریق یمصرف و تجارب جهان د،یتول ریذخا زانیم یرضا، مقاله مطالعاف آمار ،یاحمد -1
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 2018تا  2009های کشورهای آسیا در طول سال سهم نسبی صادرات قیر و آسفالت

 
 

های قیری و های قیری یا نفتی، ماستتهصتتادراف جهانی قیر و آستتفالت طبیعی، شتتیلمقدار وزنی  4 مارهدر جدول شتت

سفالیت ست. داده های ایران و کلآ شده ا صه  صادراف ایران از کل جهان، خال سبی  سهم ن صد  های این جهان و نیز در

و  2018درصد در سال  96/3تا  2015درصد در سال  85جدول سهم ایران از کل صادراف جهانی قیر و آسفالت را بین 

ار در مقایستته با قدرف اول دهد که این آمنشتتان می 2018تا  2009درصتتد در طول بازده زمانی  33/2به طور متوستتط 

سفالت جهان یعنی ای سط اصادراف قیر و آ سبی متو سهم ن صد  44/20الف متحده با  ست. اگرچه میزان در سیار کمتر ا ب

سال  سفالت ایران در  سال 2018صادراف قیر و آ سبت به  صادراف ن سبی  سهم ن های قبل کاهش یاآته، اما باالتر بودن 

سال  سبت  2018جهانی ایران در  سالن شان میبه  شته ن شورهای جهان نیز در های گذ صادراف ک دهد که به طور کلی 

گردد، ولی سال پیش بازمی 21این سال کاهش پیدا کرده است. اگرچه شناخت ماده معدنی بیتومین در کشور به حدود 

ساسال است که صادراف این ماده معدنی انجام می 14تنها  مانند اداره گمرک اخلی آمارهای مراجت معتبر د سشود. بر ا

درصتتد قیر  90خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی، صتتنایت و معادن ایران، بیش از  ،ایران، وزارف صتتنعت، معدن و تجارف

صادر می شکل خام  سته بندی و  بهشود. طبیعی ایران به  رغم ارزش باالی این ماده، در ایران در زمینه آرآوری پودری، ب

سونایت با  شورهای تولیدکننده گیل ست. به عبارف دیهر ایران یکی از ک شده ا صوالف دیهر کار چندانی ن تبدیل آن به مح

 ترین قیمت در سطح جهانی است. کیفیت عالی و پایین

به کشورهای مالزی، آلمان، هند، آلمان، اوکراین، ترکیه و چین صادر شده نی بیشتر های اخیر پودر این ماده معددر سال

شود. در حال حاضر صادراف و با آرآوری آن به منظور استفاده در صنایت مختلو، با چند برابر قیمت مجددا وارد کشور می

صد گوگرد باال شدگی زیاد،  ،قیر طبیعی ایران به دالیل متعدد از جمله در  صد مواد معدنی همراه و عدم پیر باال بودن در

 شناسایی دقیق نوع قیر طبیعی، رونق ندارد. 

 

 

 

 

indonesia 28/5؛

india 1/6؛

iran 6/8؛

singapore 2/6؛

bahrain 22؛

rest of countries 3؛

malaysia 6/4؛

uae 27/8؛

pakistan 1/3؛
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 MEAدر محلول   CO2 مقادير آزمايشگاهی به دست آمده از ساير مقاالت برای میزان حل پذيری -4جدول شماره

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 سال

مقدار صااادرات 

 )تن(ایران 

25536 57019 29099 59420 55661 59458 24139 27086 28243 45819 

مقدار صااادرات 

 کل جهان )تن(

2445776 2030240 1700089 1747200 2043145 2026626 2855115 1795305 1203561 1155705 

سااهم نساابی 

 ایران )درصد(

04/1 81/2 71/1 4/3 72/2 93/2 85/0 51/1 35/2 96/3 

 
 

 بیتومین در کشور تموانع و مشکالتبررسی 

 موانت و هاچالش نتریبه مهم م،یمحصتتول را مورد توجه قرار ده نیا لئمشتتکالف و مستتا میبتوان نکهیا یبرا انیم نیدر ا

 :میکنیاشاره م دتولی

  نداشتن ماشین آالت و کمبود منابع مالی -1

س یکی سا شکالف ا ش یاز م ش نیدر بخش معدن، مربوط به تام یالمللنیب یهامیاز تحر ینا ورد م زافیو تجه آالفنیما

ساز نیو همچن ازین ست، چراکه هز ینو ستفاده از آناور نیمرتبط با ا یهانهیآنها بوده ا  تمام متیق نینو یهایبخش و ا

 هد.دیم شیرا اآزا ییشده محصول نها
 

 یبه کشور با ارز چند برابر نیتومیشده از ب یواردات محصوالت فرآور و یليتبد عيدر نبود صنا نیتومیب یفروش خام -2

را  یمواد ،)بیتومین( یماده معدن نیا یلیتبد یهاکارخانه جادیا یاستتتت که به جا نیکه وجود دارد ا ییرادهایاز ا یکی

ست تول ینیتومیب نیکه از هم میکنیوارد م شور ا ست. چرا به  ،شودیم دیکه در ک شور مجهول و مغفول مانده ا اما در ک

شور، با نیتومیب یو آرآور یلیتبد یهاکارخانه جادیا جادیا یجا صورف خام به د یماده معدن نیا دیدر ک ش هریبه  ورها ک

صوالف آرآور شود؟ چرا واردکننده مواد یشده از آن با ارز چندبرابر یصادر و مح شور بازگردانده  ست یبه ک که از  میه

  1؟اندشده دیما تول نیتومیب نیهم

ساالنه بیش از  صرف می 3در ایران  ست و جالب  6/0شود. این مقدار حدود هزار تن انواع تونر م صرف جهانی ا صد م در

این  کنیم وآروشتتتیم و به گرم دوباره خریداری میها به تنا  میاینکه ماده اولیه همین تونر بیتومین استتتت که به چینی

 یعنی خروج ثروف و ارز از کشور. 
 

 عدم استفاده به موقع بیتومین به محض استخراج -3

نهایت خاصیت خود را از  این صورف اکسیده شده و در زیرا در غیر ،این ماده بعد از استخراج باید مورد استفاده قرار گیرد

کند و این مستتئله شتترایط را برای استتتخراج معنا پیدا نمی، دهد، به این ترتیب وقتی خریداری وجود ندارددستتت می

 .کندتر میمعدنکاران سخت

 آوری قديمی و  به روز نشدهتکنولوژی با فن -4

                                                           
 سلیمان بیهی، کارشناس معدن سازمان صنعت، معدن و تجارف استان ایالم -1
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ر با برداشت ذخای برداری از این معادن باید بهینه شود.های بهرهبرداری از این معادن به شکل سنتی است و روشنوع بهره

زیرا سطوح باال و سطوح  ،شودتر میسمت عمق برای استخراج قیر، برداشت ماده معدنی سختاز این معادن و حرکت به 

ای هاین در حالی است که روشآید. پایین معدن سست است و مشکالف بسیاری برای استخراج ماده معدنی به وجود می

 وند.شبه ماشین آالف به روز و جدید اکتشاآی بیتومین، ویژه است و معادن کشور همچون معادن استان ایالم باید مجهز 

 

 شرايط فروش قیر مناسب نبودن  -5

بود و آعالیت  به صرآهشان نیز از شرایط خوبی برخوردار بودند، بهای محصوالف 1392معادن بیتومین استان ایالم تا سال 

صادی می شرایط به طور کامل بر عکس  ،کردمعادن را اقت شور اکنون  اما با گذر زمان و به وجود آمدن رکود در معادن ک

ست.شده و بهای این ماده  شدف کاهش یاآته ا شدید تحریم معدنی به  شیوع  ی ظالمانه آمریکاهاهمچنین ت سترش  و گ

 کرونا ویروس مزید بر علت شده است.

 

 برداریبهره محلی و حقوقی مشکالت-6

که  رو هستتتندنین مشتتکالف حقوقی روبهبرداران این معادن با مشتتکالف مختلفی همچون معارضتتین محلی و همچبهره

سرمایه سفانه کل آرآیند  سنتی،  .کندگذاری را دچار مشکل میمتا ستان به شکل روباز،  شت از معادن این ا از طرآی بردا

  . شودغیرآنی و غیر ایمن انجام می
 

 قانون برنامه ششم توسعه  54مالیات و ماده  -7

در  ،های معدنی به خزانه کشوری واریز شودآروش شرکتدرصد  1قانون برنامه ششم توسعه آمده است باید  54 ماده در

سی می صی این ماده برر صو ضور آعاالن معدنی بخش خ صویب در ح شد. زیرا اجرای چنین حالی که بهتر بود پیش از ت

 54معدنکاران استتان ایالم در خصتوص اجرای ماده  ای برای بخش معدن تبعاف بستیار جدی در پی خواهد داشتت.ماده

صالح بخ صال به  ستند و اجرای این ماده را ا سیار نهران ه ضت این نوع مالیاف با  ،بینندش معدن نمیب چرا که معتقدند و

 1کند.هدف توسعه معدن و صنایت معدنی مطابقت نمی
 

 هااعتبارات الزم و عدم جذب نیروی فنی، برای کشف پتانسیل صعدم تخیص -8

شتن  تمایلدن و کرسنتی آعالیت  صیص اعتباراف الزم و کاآی جهتندا اف انجام مطالع به جذب نیروهای آنی، عدم تخ

های استتتان ایالم، واقت شتتدن بیشتتتر معادن در مناطق محروم و صتتعب العبور و نیاز به صتترف معدنی و کشتتو پتانستتیل

 دارد. قراراین محصول  بر سر راه تولید از موانعی است که در قبل از تولیدها های باال در جادههزینه
 

 های حمل و نقل مواد معدنیبودن هزينههای مناسب و باال فراهم نبودن زيرساخت -9

ی مناستتب به ستتبب کوهستتتانی بودن منطقه و باال بودن هزینه حمل و نقل مواد و زیربناها هاآراهم نبودن زیرستتاخت

 از دالیل دیهر بر سر راه تولید بیتومین در ایالم است. معدنی
 

                                                           
 96خرداد  7، رئیس خانه معدن ایالم ،رستمی شهروز نامه، معدن -1
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 اندمعادن قیر طبیعی با علم بیگانه -10

دهد. در در کشور ما بیشتر به دنبال پیدا کردن قیر طبیعی هستند و کسی برای آرآوری آن کار خاص و مهمی انجام نمی

 .کاآی هستند کاران تحصیالتی زیردیپلم دارند و آاقد اطالعاف و دانشاین حوزه حتی بسیاری از معدن
 

  و سرمايه گذار سرمايهکمبود -11

سرما سرما هیکمبود  صول  ،گذار هیو  شده که این نوع مح ستفاده در داخل  مهمموجب  شور مورد ا چراکه  قرار نهیرد.ک

گذاری در بخش معدن با ستترمایهستتت، همچنین بر و دارای ریستتک باالگذاری در بخش صتتنعت و معدن زمانستترمایه

ان قرار گذارکمتر مورد استقبال سرمایهکه موجب شده  روستابت طبیعی و محیط زیست روبهد مننمان مشکالف بسیاری

سانی که در این بخش به آعالیت گیرد.  شتر ک شده و بی سبی تاکنون انجام  شاآی منا در حوزه ذخایر قیر طبیعی کار اکت

ر معادنی که در ایران وجود دارد از درآمدزایی بسیار های اندک هستند. این معادن نسبت به سایپردازند دارای سرمایهمی

 است. در این بخشگذاری که شاید یکی از دالیل عدم سرمایه کمی برخوردار هستند

 

 

 دسترسی نداشتن به بازار مصرف-12

 است.این محصول از جمله موانت دیهر بر سر راه تولید  دسترسی نداشتن به بازار مصرف،
 

 قیرهای طبیعی از سوی افراد سودجوتقلب در صادرات  -13

صادراتی پیدا کرده و دربزرق شتر جنبه  ست که این ماده بی شکل این ا شور  ترین م ستفاده قرهم کمتر داخل ک ار مورد ا

ست.  .گیردمی شیده ا ست از خرید ک ست د سفانه عدهچراکه چین به عنوان بهترین خریدار این ماده نیز مدتی ا  ایمتا

آروختند که این موضتتوع موجب ها میدادند و به چینیاآراد ستتودجو ماده ستتیاه رنهی را داخل قیرهای طبیعی قرار می

 شده آنها اعتماد خود را نسبت به محصوالف ایرانی از دست داده و دیهر اقدام به خرید این ماده معدنی نکنند. 
 

 ين حوزهوجود دالالن و واردکنندگان در ا-14

رد، اما تولیداف آن در بازار آروش چندانی ندا ،کندکارخانه آستر تونر به عنوان اولین تولیدکننده تونر در کشور آعالیت می

 چراکه همچنان دست دالالن و واردکنندگان در وارداف تونر با قیمت کمتر نهفته است. 
 

 

 نوسان نرخ دالر -15

المللی را از آعال معدنی سلب کرده و نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوساناف پردامنه آن، امکان حضور در بازار بین

دهد. همچنین این معضل، ممکن است در بلندمدف موجب از دست رآتن بازار صادراتی میریسک آن را به شدف اآزایش 

 .ای شودمحصول معدنی و تصرف آن توسط رقیبان منطقه

ان گذار وجود نداشته و نوسبه دلیل ماهیت بلندمدف این صنعت، امکان تغییر روند و ساختار تولید برای سرمایههمچنین 

آعاالن اقتصادی شود. باال رآتن نرخ ارز با آنکه مشوقی برای صادرکنندگان  بی انهیزگیموجب  تواندهای اقتصادی مینرخ

روز جهان، موجب دشواری دسترسی آعال های تامین مالی بهبا توجه به دسترسی نداشتن به روش ، امامعدنی کشور است

سو تاقتصادی به ماشین ر از تعیین دستوری نرخ ارز در مقداری پایینآالف روز و کارآمد معدنی شده و همچنین از دیهر 
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گذاران درکی واقعی دهد. در چنین شرایطی الزم است سیاستهای اقتصادی تولید را هدف قرار مینرخ تعادلی نیز مزیت

 .کاری در آضای نبود ثباف متغیرهای اقتصادی داشته باشنداز شرایط سخت
 

 رکود  -16

سال م ستان ایالم از  شده و برخی نیزبه بعد با رکود روبه 1392عادن بیتومین در ا شده رو  برخی بتوان شاید اند. تعطیل 

 دالیلی این رکود را نبود بازار مصرف، نوسان نرخ دالر و تحریم عنوان کرد.
 

 معارضین محلی، تسهیالت اندک بانکی -17

ضین محلی،  ست، منابتمقرراف معار سرمایه محیط زی سر راه  صلی بر  سهیالف اندک بانکی مشکالف و موانت ا طبیعی و ت

 .های مختلو از جمله معادن هستندگذاری در بخش

 

 کالم آخر

ی یکی فتها و آشار اقتصادی ناشی از کاهش وابستهی به نفت و اتکا به درآمدهای غیرنعبور از تحریمبرای توسعه معادن 

ستهبرنامهترین ترین و عمدهاز مهم سال اخیر در این میان  .ای دولت و نظام ا بیش از  بایدتوجه به قیر طبیعی در چند 

 مشتتکالتیهای خدادادی به این پتانستتیل مهم همانند ستتایر ظرآیتعدم توجه اما متاستتفانه پیش مورد توجه قرار گیرد. 

بنابر این توجه به موضوع شناسایی و استخراج این معادن و  .است به وجود آوردهاستخراج منابت معدنی  شناسایی و برای

ست ک ضوع مهمی ا سریتهمچنین حمایت از معدن کاران مو سئوالتر در راس برنامهه باید هرچه  صادی وریزی م  ن اقت

ستان شاهصنعتی ا ضر خروج خام و قرار گیرد، های ایالم و کرمان  خودی خود،به  عدم آرآوری این منابت، زیرا درحال حا

 .دارد دنباله ب را اقتصادی و زاییاشتغال مهم هایظرآیت از بین رآتن همچنین و خروج ارزان قیمت منابت

برداری اصولی، علمی، بهرهتوسعه این صنعت باعق به وجود آمدن هزاران شغل در کشور خواهد شد. انجام اکتشاآاف 

شد نعت قیر در رآرآوری و تبدیل مواد خام به محصوالف با کیفیت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای اآزایش سهم ص

 شوند. اقتصادی کشور محسوب می
                                                                       


