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ــنگ ها و فلزات گرانبها نقش قابل توجهی در تجارت جهانی ایفا می کنند. جایگاه ویژه  امروزه گوهرس
ــاله این  ــنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در آفرینش هنری و قدمت دیرینه و بیش از 8 هزارس فرآوری س
ــیار موردتوجه بازارهای داخلی و خارجی است. ایران همواره  هنر اصیل کاماًل ایرانی در صنایع دستی بس
یکی از پررونق ترین کشورها در صنعت طال و جواهرسازی بوده که نمونه های بسیاری باارزشی از آثار آن 
زمان در موزه ها و گنجینه های ملی کشور و جهان دیده می شود. دراین بین هنرمندان و صنعتگران به نام 

خراسانی همواره از نوآوری های بی نظیری در این صنعت پرده برداری کرده اند.
ــان رضوی با درک این ظرفیت و اینکه راه حل بهبود وضعیت اقتصادی  ــتان خراس  در سال 1395 اس
ــوه و صنایع  ــع و ظرفیت های بالق ــه مناب ــت، روی آوردن ب ــاد متکی به نف ــور برای رهایی از اقتص کش
ــهد مقدس به عنوان شهر جهانی  ــهر مش ــد موفق به ثبت ش ــریع و باال می باش ــبتاً س دارای بازدهی نس
گوهرسنگ ها در سازمان شورای جهانی صنایع دستی )w.c.c( شد. سیاست گذاری و برنامه های مدنظر 
استان همچون طراحی مطابق سلیقه روز، افزایش کیفیت و تکنولوژی، حجم تولید و سرمایه گذاری در 
ــتانداردهای بین المللی و شناخت  ــانی حرفه ای توجه به اس بخش تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انس
ــت که می تواند موجب بهبود وضعیت صنایع دستی و جذب  بازار و سلیقه خریداران ازجمله مواردی اس

گردشگر در استان گردد.
ــتان وجود معدن منحصربه فرد فیروزه با بهترین نوع فیروزه و سابقه  نمونه بارز ظرفیت پیشتازی اس
ــت که به عنوان قدیمی ترین معدن فعال دنیا مورداحترام جهانیان است. از  ــاله اس بهره برداری 5 هزارس
ــتان همچون عقیق نیز به عنوان یک محصول با برند  ــنگ های قیمتی و ارزشمند اس سوی دیگر گوهرس
بین المللی و ریشه های عمیق اعتقادی موردتوجه مسلمین جهان خصوصاً زائرین ولی نعمتمان حضرت 
ــت. پذیرایی ساالنه بیش از 31.5 میلیون گردشگر و  علی بن موسی الرضا )علیه آالف التحیه و الثناء( اس
ــنگ ها به شمار آید. حضور  ــاز یک بازار پررونق در عرصه گوهرس زائر داخلی و خارجی می تواند زمینه س
ــته و بهره گیری  ــمند گذش ــتان با بهره گیری از تجارب ارزش ــال هنرمند در اس بیش از 16100 نفر فع
ــب با استانداردهای  ــگاهی و البراتورهای تخصصی متناس ــی - دانش از ظرفیت مراکز پیشرفته آموزش
ــه های جواهرات و بازارهای پرجاذبه را در مشهد مقدس بنا نهند خود دلیل  بین المللی توانسته اند خوش

محکمی بر این انتخاب است.
ــنگ ها تأثیر مهمی بر اشتغال و درآمد استان خواهد   مزیت های نسبی و مهم فعالیت بر روی گوهرس
ــنگ ها، نمونه موفقی از همکاری و تعامل  ــهر گوهرس ــهد مقدس به عنوان ش گذاشت انتخاب شهر مش
ــکل های خصوصی استان است که امیدوارم اکنون که جهانی  مؤثر بین بخشی دستگاه های اجرایی و تش
شده ایم تالش نماییم تا با توسعه این هنر و صنعت، جهانی بمانیم و به نحو مناسب جلوی ورود کاالهای 
ــطح صنایع دستی شهر و حفظ  تقلبی وارداتی بی کیفیت به بازار خود را گرفته و همگان برای ارتقای س

عنوان شهر جهانی صنایع دستی بکوشیم.

با توسعه صنعت گوهرسنگ ها جهانی مبانیم

استاندار خراسان رضوی

علیرضا رشیدیان
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ــود و شهر موردنظر باید  ــهر به صفت جهانی، امری بسیار سترگ محسوب می ش متصف شدن یک ش
ــب نماید؛ اما آنچه بیش از هر چیز در این میان  واجد شرایطی خاص گردد تا بتواند چنین عنوانی را کس
ــهرهای جهان  ــهر جهانی، در جمیع زمینه ها، با دیگر ش ــت، توان تعامل باالی یک ش دارای اهمیت اس
ــهر جهانی باید در موضوع خاص خود، مقبولیت و مرکزیت جهانی داشته  ــت. به عبارت دیگر، یک ش اس
ــهرهای فعال در آن زمینه، نقش الگو را ایفا کرده و درعین حال بتواند به  باشد؛ یعنی بتواند برای دیگر ش
سیاست گذاری بپردازد. همچنین ضروری است زیرساخت های الزم ارتباطی مانند فرودگاه ها، هتل ها، 
ــانی کاماًل  ــهری فعال و نهادهای مربوطه در خدمات رس ــبکۀ حمل ونقل عمومی و غیره در چنین ش ش

ورزیده باشند.
ــنگ ها در میان  ــتی، آن هم در مورد گوهرس ــهر جهانی صنایع دس بنابراین، هنگامی که صحبت از ش
ــطۀ وجود کارگاه های  ــنگ ها نیز ضمن تشخص هنری به واس است، انتظار می رود شهر جهانی گوهرس

تخصصی؛ درزمینۀ ارتباطات، حمل ونقل و البته وضعیت دانش آکادمیک نیز موجه باشد.
ــتلزم برنامه ریزی های گسترده درزمینۀ توسعۀ کمی و  بدیهی است دستیابی به چنین جایگاهی مس
کیفی، چه درزمینۀ تولید، چه درزمینۀ تبلیغات و چه درزمینۀ فروش است. ضمن اینکه باید رشد علمی 

و گسترش فضای آکادمیک مرتبط را نیز هم راستا با نیازهای حوزه های مذکور لحاظ نمود.
ــاس برنامه ریزی ها و اجرای صحیح تمهیدات و البته وجود منابع و معادن غنی در  خوشبختانه بر اس
ــهِر جهانی گوهرسنگ ها« سرانجام به مشهد مقدس  استان خراسان رضوی، این عنواِن ارزنده، یعنی »ش
تعلق گرفت و این شهر ارزشمند توانست در عرصۀ گوهرسنگ ها به موقعیتی جهانی دست یابد. در اینجا 

ضروری است از مسئوالن محترم استانی و ستادی وقت، تقدیر و تشکر به عمل آید.
ــیس« دشوارتر و  ــتیم و تجربۀ تاریخی ثابت کرده همواره »تثبیت« از »تأس لیکن هنوز در آغاز راه هس
ــنگ ها و گوهرها که کشورهایی نظیر  ــتۀ خاص، یعنی تولید و فرآوری س طاقت فرساتر است. در این رش
هند و تایلند به پیشرفت های عظیمی در آن نائل آمده اند و رقیب اصلی ایران محسوب می شوند؛ ضروری 
ــگران و افزایش توأمان کیفی و کمِی  است از طریق گسترش زیرساخت ها به منظور حضوِر بیشتر گردش
ــتاوردی این چنین  تولیدات مربوطه با هدف حفظ بازار داخلی و حتی حضور در بازارهای خارجی، از دس
مهم نگهداری کنیم و ازآنجاکه همواره رقبا در حال برنامه ریزی برای پیشرفت هستند، در اینجا نیز باید 

روی نقاط ضعف برای حذف و نقاط قوت برای استفاده در برنامه های بعدی، تمرکز صورت گیرد.
در شرایط کنونی که به واسطۀ احتمال بازگشت تحریم ها و خروج برخی از صنایع خارجی، ارزش پول 
ملی در شرایط بحرانی و تقلیل ارزش قرارگرفته و همین امر موجب تهدید کسب وکار بسیاری گردیده، 
می توان با استفاده از قابلیت شهرهای جهانی، ضمن افزایش تولید و فروش، از طریق صنعت گردشگرِی 

متکی بر صنایع دستی نیز ارزش پول ملی را افزایش داد.
ــازی  ــتی ممکن نخواهد بود و مقولۀ برندس ــازی« در صنایع دس اما نیل به چنین هدفی بدون »برندس
ــق نخواهد گردید و  ــروش و صادرات ُمَحقَّ ــارکت بخش خصوصی در عرصه های تولید، ف نیز بدون مش
ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  ــت که معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی س این، اقدامی اس
گردشگری با شدت و حدت درصدد انجام آن است که ان شاءاهلل پس از تدوین دستورالعمل های بندهای 
ــالمی و دخیل شدن دیگر دستگاه ها  ــتی، مصوب مجلس شورای اس قانون حمایت از فعاالن صنایع دس
ــاهد چنین  ــا انجمن ها و نهادهای بین المللی، ش ــای خصوصی مربوطه و حتی تعامل ب همراه با بخش ه

تحوالت مثبتی خواهیم بود.
نکتۀ دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، افزایش حیثیت و اعتبار کاربردی صنایع دستی نزد خانواده ها 

است که فقط می تواند با تحولی بزرگ در طراحی این صنایع صورت پذیرد.
ــابقۀ بزرگ طراحی در صنایع دستی بود که برنامه ریزی  نخستین گام مهم در این زمینه برگزاری مس
ــابقۀ طراحی مختص  ــت برگزاری یک مس ــت. بدیهی اس ــاز دوم آن نیز در حال انجام اس برای اجرای ف
ــی خیره کننده را در این مورد رقم زند که نیازمند همت  گوهرسنگ ها در مشهد مقدس می تواند جهش

مسئوالن استانی و البته حمایت ستادی است که آمادگی آن، به ویژه از جانب ستاد، کاماًل مهیا است.

»مشهد شهر جهانی گوهرسنگ ها«

تثبیت از تأسیس دشوارتر است

معاون صنایع دستی و هرنهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران

پویا محمودیان
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ــت. امتیازاتی که اگر در راه معرفی آن ها  ــیاری اس ــار از ویژگی های خدادادی بس ایران عزیز ما سرش
بیشتر همت شود، اقبال جهانی برای حضور در این سرزمین زرخیز بیش از گذشته خواهد شد.

ــهم خاصی از این امتیازات دارند. برخی از  دراین بین خراسان و در رأس تمامی شهرهای آن مشهد س
آن ها چون موهبت وجود جاودانه امام ثامن )علیه السالم( در این خطه و حضور فردوسی بزرگ در آن تا 
ــت و برخی دیگر آن گونه که باید موردتوجه قرار نگرفته و نیاز به همت بلند  حد بسیاری شناخته شده اس

دارد تا شناسانده شوند.

ــنگ ها« یکی از فرصت های طالیی برای بازشناسی یک  ــهر جهانی گوهرس اعالم مشهد به عنوان »ش
ــهد به گواه آمار و ارقام از برترین شهرهای خاورمیانه در زمینه  ویژگی خاص این خطه زرخیز است. مش
ــنگ ها در  ــت. به گونه ای که وجود بیش از 15 نوع از گوهرس ــنگ های تزیینی اس ــام س ارائه انواع و اقس
ــنگ ها و فعالیت مرتبط و صادرات  معادن خراسان رضوی اشتغال بیش از 16 هزار نفر در حوزه گوهرس
ــش از 90 درصد  ــهری که بی ــهد را به همراه دارد. ش ــنگ ها در مش بالغ بر 1200 میلیارد ریال گوهرس

واحدهای تراش گوهرسنگ ها را در خود جای داده است.

ــخصیت های بزرگ و معروف جا خوش کرده اند  چه بسیار انگشترهای زیبا و گران قیمت در دست ش
ــتر ساز  ــتادان انگش ــتی نمی دانند نه تنها چنبر این اثر بی همتا کار اس درحالی که صاحبان آن ها به درس
مشهد است بلکه جواهر زیبای کامل کننده آن نیز توسط جواهرساز و نگین تراش مشهدی به آن جمال 

و کمال رسیده است.

ــتفاده کافی را برد تا هم این شهر را به  ــنگ ها اس ــهر جهانی گوهرس ــهد به عنوان ش  باید از اعالم مش
جهانیان بهتر شناساند و هم امید و زندگی را برای هنرمندان کمتر شناخته شده فعال در این مجموعه از 

هنرهای نادیده شهر بر ارمغان آورد.

باید از اعالم مشهد به عنوان شهر جهانی 
گوهرسنگ ها استفاده کافی را برد

شهردار مشهد مقدس

تقی زاده خامسی
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ــی مثل نوغان  ــت و این آبادی به قصبات ــهدی وجود نداش ــال پیش، وقتی هنوز مش بیش از هزار س
ــهری  ــناباد نوغان ش ــد، هیچ کس گمان نمی برد که روزگاری در س ــران و تروغبذ و...خالصه می ش و تاب
ــیعیان حضرت  ــور ایران گردد. وجود مدفن هشتمین امام ش ــهر کش ــود که دومین کالن ش ساخته ش
ــهد روزبه روز توسعه یابد و  ــی الرضا )ع( در این منطقه باعث شد که شالوده اصلی شهر مش علی بن موس
گسترش پیدا کند. نخستین شواهد مکتوب از شکل گیری مشهد به عنوان شهری مستقل و یکپارچه به 
ــوم هجری بازمی گردد که در آن کتاب از دو  ــده س مالحظات ابن بابویه در کتاب عیون اخبار الرضا در س
ــت. ابن حوقل و یاقوت حموی نیز در قرن چهارم هجری از  ــهد رضوی استفاده شده اس واژه مشهد و مش
مشهد رضوی حرم رضا )ع( یادکرده اند. همچنین مقدسی در احسن التقاسیم و ابن بطوطه در سفرنامه 
ــت که بر پایه و بنیان فرهنگی  ــتفاده نموده اند. با این وصف مشهد شهری اس خود از نام مشهد الرضا اس
مذهبی شکل گرفته است. هر سال کرور کرور زائر و شیفته ی بارگاه مطهر امام هشتم به مشهد می آیند 
ــی از سوغات مشهد در طول زمان به اشیاء  تا جان به شمیم ملکوتی آن حضرت تازه کنند. ازاین رو بخش
ــبیح، مهر و جانماز اختصاص می یابد و این صنعت سوغات  و دست ساخته های مذهبی نظیر انگشتر، تس
روزبه روز گسترش می یابد تا مشهد به مهم ترین مرکز ساخت و تراش نگین های قیمتی و نیمه قیمتی و 

زیورآالت بدل می گردد. داستان مشهد شهر جهانی گوهرسنگ ها نیز از همین زمان شروع شده است.
ــابور یکی از مرغوب ترین نگین های قیمتی دنیا بوده و استان  مشهد از دیرباز محل تراش فیروزه نیش
ــاری و تجارت نگین های  ــبب موقعیت جغرافیایی همواره مقصد کاروان های تج ــان رضوی به س خراس

پربها از کشور افغانستان بوده است.
عالوه بر این استان خراسان رضوی دارای ذخایر ارزشمندی از کانی های معدنی قیمتی و نیمه قیمتی 
ست. کانی هایی نظیر آگات، آکوامارین، اوپال، ژاسپر، یاقوت، درکوارتز، کرندوم، اونیکس، گارنت وغیره 
ــاندیز، تربت حیدریه، تربت جام، خواف، قوچان، فریمان، سرخس، گناباد و چند  که در شهرستان های ش

شهرستان دیگر وجود دارند.
قریب به بیست ودو سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در این استان شناسایی شده اند که این اتفاقی کم نظیر 
ــال 1395 شورای جهانی  ــبب شد تا در س ــمار می رود. این خصوصیات منحصربه فرد س در منطقه به ش
ــازمان ملل، پس از بررسی های بسیار مشهد مقدس را به عنوان  صنایع دستی وابسته به بخش فرهنگی س
»شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها »برگزیند. غدا هیجاوی رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای 
ــکوه این افتخار بزرگ را رسماً اعالم نمود. بی تردید  جهانی صنایع دستی به مشهد آمد و در مراسمی باش

این انتخاب می تواند فواید بی شماری برای شهر مشهد و شهروندان آن داشته باشد.
شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها می تواند بدل به برندی جهانی و یکی از مهم ترین جاذبه های 
گردشگری شهر مشهد شود. هزاران شغل پایدار در سایه ی این ارتقا صنعت گردشگری شکل گیرد و در 

این زمینه مولد فرهنگی تازه در حوزه ی گردشگری زیارت شویم.
ــان رضوی نیز در طی این دو سال اهتمام  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراس

خویش را به توسعه و حمایت از این عنوان جهانی معطوف کرده است.
ــه توس )تابران( با صدها  ــنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در منطق ایجاد کارگاه های صنعتی تراش س
ــنگ های پربها، برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی به منظور ساخت  واحد تراش، ساماندهی صادرات س

مرکز گوهرسنگ های کشور در شهر مشهد
از اقدام های مهم این اداره کل به شمار می رود. ازآنجاکه عنوان جهانی شهر گوهرسنگ ها مزیتی ست 
ــان رضوی. حضور تمامی نهادهای اجرایی و فرهنگی استان در  برای یکایک مردم مشهد و استان خراس

پروسه ی توسعه این هنر _ صنعت باارزش، امری ضروری به نظر می رسد.
در سالی که به فرموده رهبر فرزانه انقالب، ملقب و مزین به حمایت از کاالی ایرانی شده است، تراش 
ــد ارزآوری مطلوبی به همراه  ــت که در صورت حمایت می توان ــنگ ها موجد ارزش افزوده ای اس گوهرس

داشته باشد و کمک شایانی به اقتصاد ملی نماید.
ــهر ارزانی می شود از یمن وجود  ــهد بارگاه متبرک رضوی است و آنچه از لطف براین ش پناه ایمن مش

آن گوهر علوی است.

نگین ارض خراسان است بارگاه رضا )ع(

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

ابوالفضل مکرمی فر
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فیروزه 1 با فرمول شیمیایي CuAl6(PO4)4(OH)8,4H2O یک کاني 
از نوع فسفات آلومینیوم آبدار است که در سیستم کج وجهي( تری 

کلینیک)متبلور می شود. این کاني دارای جرم مخصوص
2/8-2/6گرم بر سانتیمتر مکعب، ضریب شکست نوری 61/1-65/1، 

جالی مومي تا کدر و شکست صدفي است. اگرچه سختي فیروزه 
حدود 6 -5 است ولي بااین حال به طور قابل مالحظه ای از کوارتز نرم تر 

بوده، سبک و ترد می باشد. فیروزه عمدتًا به صورت نهان بلورین، 
توده ای و غالبًا به شکل رگه یا گره و به صورت مات یا نیمه شفاف وجود 
دارد. بعضي از انواع آن دارای خلل و فرج، رنگ باختگی و ترک پذیری 

است، به همین خاطر ظاهر آن را با غشایي از موم یا صمغ، محفوظ 
نگه می دارند. این کاني کمیاب و ارزشمند به عنوان نگین در ساخت 

انگشتر، گردن بند، گوشواره و دیگر جواهرات و نیز برای ساخت 
ظروف درباری در میان اروپائیان به کار می رود.

بررسی وضعیت صنایع معدنی فیروزه ایران

و صادرات جهانی آن
رضا احمدی ؛ استادیار مهندسي اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اراک

ادیبه کریمي ؛ کارشناس ارشد مهندسي اکتشاف معدن
امیرحسین حاجي پور ؛ دانشجوی کارشناسي مهندسي اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اراک

وضعیت صنعت فیروزه ایران
معادن و میزان ذخایر فیروزه ایران

ــروزه، یکي از غنی ترین  ــارد تن ذخایر معدني فی ایران با دارا بودن 37 میلی
ــابور در صدر آن ها قرار دارد( دنیای  کشورهای معدني دنیاست که فیروزه نیش
معدن 1396(. فیروزه عالوه بر نیشابور در جنوب مشهد، شمال شرقي کرمان، 
ــهربابک، در تفت نزدیک یزد، قلعه وزیری نزدیک بصیران و  ــرقي ش شمال ش

بیرجند نیز وجود دارد.

وجه تمایز و نحوه شناسایي فیروزه های ایران

ــری و کیفیت با  ــاظ رنگ ظاه ــف ایران، به لح ــای معادن مختل فیروزه ه
ــابور که در جهان  ــت فیروزه نیش ــی زیادی دارند. ضخام یکدیگر تفاوت های
ــاید به 1 میلی متر هم نرسد. اغلب در  ــت، چندان زیاد نیست و ش بی همتاس

ــنگ وجود دارد. اگر در پشت نگین، الیه ای از خاک  پشت فیروزه، یک الیه س
یا گل مشاهده شود، احتمال می رود که فیروزه دامغان باشد و این الیه برای 
ــرا فیروزه  ــراش از بین نرود، زی ــت که در زمان ت افزایش ضخامت نگین اس
ــیار ضخیم و گوشتي  ــیار کمي دارد. فیروزه کرمان بس دامغان ضخامت بس

می باشد و رنگ آن آبي روشن است.

وضعیت تولید فیروزه ایران

ــور ایران است و از این  بیشترین میزان تولید فیروزه جهان در اختیار کش
ــت. میزان فیروزه تولیدشده  نظر، نام ایران در کتاب گینس نیز ذکرشده اس
ــال های 2001 - 2012 میالدی در جدول 1 آورده شده است.  ایران طي س
ــال ها میزان تولید فیروزه، حدود  ــاس داده های این جدول در بیشتر س براس
20 تن است ولي در سال های 2008 و 2009 به حدود 19 تن کاهش یافته و 

در سال 2012 به 21 تن افزایش یافته است.
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صادرات جهاني فیروزه ایران

ــورهای مختلف جهان  ــده به کش ــه دو صورت خام و کارش فیروزه ایران ب
صادر می شود. در نمودار شماره 1 مقدار وزني و ارزش ارزی صادرات فیروزه، 
ــترین میزان صادرات فیروزه  ــده است. بیش چندین مرتبه دچار افت وخیز ش
ــال 1390 حدود  ــال 1385 حدود 441 کیلوگرم و کمترین آن در س در س
ــروزه نیز حدود  ــزان درآمد ارزی فی ــترین می ــت. بیش 23 کیلوگرم بوده اس
ــدود 18/84 هزار دالر  ــال 1389 و کمترین آن ح 77/405هزار دالر در س
ــان می دهد که به طور متوسط در سال  ــت. این نمودار نش در سال 1383 اس
1388 هر یک کیلوگرم فیروزه، حدود هزار دالر قیمت داشته، درحالی که در 
ــال 1389 به حدود دو برابر یعني ارزش هر کیلوگرم به حدود دوهزار دالر  س

رسیده و دوباره با کاهش مواجه شده است.
ــروزه اش، مرغوب ترین نوع تراش  ــز همچون فی تراش فیروزه در ایران نی
ــهد بازار اصلي خریدوفروش  ــوب می شود. در داخل کشور، مش در دنیا محس
ــت. به همین خاطر فیروزه کارشده ایران  فیروزه را به خود اختصاص داده اس
ــتر سال ها  ــماره 2 در بیش نیز در دنیا خواهان زیادی دارد. مطابق نمودار ش
ــتر بوده به جز سال های  ــده بیش میزان صادرات فیروزه خام از فیروزه کارش

ــت و به منظور  ــي را دنبال نموده اس 1391-1385 و 1393 که روند معکوس
ــده و درنتیجه سودآوری بیشتر، می بایست در  افزایش صادرات فیروزه کارش
این خصوص تمهیدات الزم اندیشیده شود. بیشترین میزان صادرات فیروزه 
خام در سال 1383 حدود 284 کیلوگرم و کمترین آن در سال 1391 حدود 
ــادرات در  ــده نیز میزان ص ــورد فیروزه کارش ــت. در م 15کیلوگرم بوده اس
سال های 1390-1388-1387و 1392 صفر بوده و بیشینه آن حدود 383 

کیلوگرم در سال 1385 بوده است.
ــده  ــادرات فیروزه خام و کارش ــاس آمارهای معتبر، درآمد ارزی ص براس
ــده  ــان داده ش ــال های 1383- 1394 نیز در نمودار 3 نش ایران در طول س
ــال های 1386 -1385 و 1391 در بقیه  است. مطابق این شکل به جز در س
سال ها درآمد ارزی صادرات فیروزه خام ایران از فیروزه کارشده، بیشتر است 
ــال 1389 به بیش از 3 برابر رسیده است )در سال های 1385 و  و حتي در س
ــده به ترتیب به بیش از 10، 3 و 8  1391 درآمد ارزی صادرات فیروزه کارش
برابر فیروزه خام رسیده است(. بیشترین درآمد ارزی صادرات فیروزه خام در 
ــال 1386 حدود  ــال 1389 حدود 308/92 هزار دالر و کمترین آن در س س
ــده نیز مطابق نمودار 3 میزان  13/63 هزار دالر است. در مورد فیروزه کارش
ــال های 1387، 1388، 1390 و 1392 صفر بوده و بیشترین  صادرات در س

میزان تولید )کیلوگرم(سالمیزان تولید )کیلوگرم(سال
200120000200720000
200220000200819000
200320000200919000
200420000201020000
200520000201120000
200620000201221000

)Usgs, 2017( 2001 – 2012 جدول 1 : میزان تولید فیروزه ایران طی سال های

کشور
کل فیروزهفیروزه کارشدهفیروزه خام

مقدار
)کیلوگرم(

درآمد ارزی
)هزار دالر(

مقدار
)کیلوگرم(

درآمد ارزی
)هزار دالر(

مقدار
)کیلوگرم(

درآمد ارزی
)هزار دالر(

469219/23369167/32838368/55سنگاپور
359402/953757/42396460/36اندونزی

22776263/7325379/7عربستان سعودی
229123/32714/85236138/17امارات متحده عربی

6823/111325/3618148/46کویت
1012/4283128/0893140/5ترکیه
41/871889/49211/27اسپانیا

00494/66494/66هنگ کنگ
312/36381/134113/49چین
194/651/93246/52هند

00162/4162/4لهستان
001096/841096/84بحرین
0030/3830/38تایلند

30/90030/9فروشگاه آزاد شاهد
10/3450010/35اوکراین

جدول 2 : بازارهای هدف صادرات فیروزه خام و کارشده ایران در طول سال های 1394-1383 )اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1396، گمرک ایران، 1396(
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آن حدود 178/31 هزار دالر در سال 1331 بوده است.

شناسایي بازارهای هدف صادرات فیروزه

جدول 2 بازارهای هدف صادرات فیروزه خام و کارشده ایران را در طول سال های 
ــان  ــان می دهد. این جدول نش ــزان و درآمد ارزی نش ــب می 1383- 1394 برحس
ــنگاپور، اندونزی و امارات متحده عربي به ترتیب با 359- می دهد که کشورهای س
ــروزه خام از ایران دارند.  ــوم را در واردات فی 469 و 229 کیلوگرم رتبه های اول تا س
ــپانیا به ترتیب با  ــنگاپور، کویت و اس ــورهای س ــده نیز کش در واردات فیروزه کارش
ــور برتر واردکننده از ایران می باشند. همچنین  ــه کش 113 -369 و 88 کیلوگرم س

ــور آورده شده درجدول فوق و همچنین  به طورکلی می توان گفت که از بین 11 کش
ــاهد( عرضه کننده کاالی همراه مسافر در فرودگاه های بین المللی و  فروشگاه آزاد ش
ــنگاپور، اندونزی و عربستان سعودی مقام های اول  مناطق صفر مرزی)کشورهای س
ــوم را در واردات فیروزه ایران دارند. با نگاهي به جدول 2 این نکته نیز مشخص  تا س
ــورهای اندونزی، سنگاپور  می گردد که ازنظر درآمد ارزی، در زمینه فیروزه خام کش
و امارات متحده عربي، درزمینه فیروزه کارشده کشورهای سنگاپور، ترکیه و بحرین 
و در مورد کل فیروزه، کشورهای اندونزی، سنگاپور و امارات متحده عربي به ترتیب 

سه کشور برتر بازارهای هدف فیروزه ایران می باشند.

مقایسه وضعیت صنعت فیروزه جهان

ــورهایي چون ایران، آمریکا، مصر و افغانستان در صادرات  به طورکلي کش
فیروزه، پیشتاز هستند. با مقایسه ی فیروزه های تمام نقاط

جهان ازنظر کیفیت، بهترین نوع فیروزه در ایران وجود دارد و پس ازآن در 
شمال آفریقا، استرالیا و سیبری یافت می شود.

دایره المعارف کلمبیا نیز تاکید کرده است که بهترین نوع فیروزه در ایران 
یافت می شود. دایره المعارف گیل در خصوص فیروزه ایراني این گونه نوشته 
ــون فیلد در  ــت: فیروزه اصیل در ایران وجود دارد. کتاب راهنمای پترس اس
خصوص سنگ های معدني نیز آورده است. گران ترین فیروزه جهان از ایران و 
تبت به دنیا عرضه می شود. در کشور ایران این سنگ پس از حک شدن آیات 

و یا اشعار بر روی آن زیاد مورداستفاده قرارگرفته است.
ــمت اعظم بازار فیروزه دنیا و حتي ایران  امروزه فیروزه های آمریکایي قس
ــي به لحاظ  ــروزه ایران ــه با انواع فی ــت، اما در مقایس ــت گرفته اس را در دس
ــختي، از کیفیت پایین تری برخوردارند. با این که فیروزه ایران  رنگ، جال و س
ــهم ما از  ــفانه س ــد، اما متأس همچون نگیني در بازارهای جهاني می درخش
ــتانی ها، تایلندی ها و ارمنی ها در  بازارها بسیار اندک است و هندی ها، پاکس
منطقه، پیشرفت های قابل توجهی یافته اند و هزاران نفر را در کشورهای خود 
به کار تراش سنگ های قیمتي و نیمه قیمتي مشغول کرده اند. این در حالي 
ــیل عظیم، تنها درمجموع حدود دو  ــور ما باوجوداین پتانس است که در کش
ــابور، در این زمینه مشغول به کار می باشند. در حال  هزار نفر در مشهد و نیش
ــنگ های قیمتي و نیمه قیمتي تنها یک اتحادیه با  حاضر در زمینه تراش س

عنوان اتحادیه فیروزه تراشان با 480 عضو فعال وجود دارد.

نتیجه گیری

ــتر،  ــاخت انگش ــت که به عنوان نگین در س ــک کاني باارزش اس فیروزه ی
ــواره و دیگر جواهرات به کار می رود. ایران یک کشور غني از  گردنبند، گوش
ــت، بنابراین صنعت معدنکاری فیروزه در ایران  پتانسیل فیروزه باکیفیت اس
ــد. در پژوهش  ــور نیز باش می تواند یک صنعت تأثیرگذار در اقتصاد ملي کش
حاضر وضعیت صنعت معدني فیروزه ایران، ازنقطه نظر میزان ذخایر معدني، 
ــالدی )2001- 2012( برای دو  ــال می ــد و صادرات، طي 12 س میزان تولی
ــت. همچنین به منظور  ــی قرار گرف ــده، موردبررس گروه فیروزه خام و کارش
ــدف صادرات فیروزه  ــروزه در آینده، بازارهای ه برنامه ریزی های تجارت فی
ــد که نتایج حاصل از پژوهش را می توان  ــایي ش ــده ایران شناس خام و کارش

به صورت زیر خالصه نمود.
ــیل های معدني بزرگ فیروزه  کشور ایران با برخورداری از معادن و پتانس
همانند معدن فیروزه نیشابور، معدن فیروزه باغو، معدن فیروزه عبداهلل گیو، 
اندیس فیروزه آقایه و نظایر آن، با 37 میلیارد تن ذخایر معدني فیروزه، یکي 
ــت. هرچند فیروزه های معادن مختلف  از غنی ترین کشورهای معدني دنیاس
ــر تفاوت هایی زیادی  ــت، با یکدیگ ــاظ رنگ ظاهری و کیفی ایران نیز به لح
ــور ایران است و  ــترین میزان تولید فیروزه دنیا نیز در اختیار کش دارند. بیش
ــالیانه 20 تن فیروزه تولید می کند. فیروزه ایران به  ــط س ایران به طور متوس
ــود.  ــورهای مختلف جهان هم صادر می ش ــده به کش دو صورت خام و کارش
ــدود 441کیلوگرم و  ــال 1385 ح ــادرات فیروزه در س ــترین میزان ص بیش

کمترین آن در سال 1390 حدود 23 کیلوگرم بوده است.
ــنگاپور، اندونزی و امارات متحده عربي به ترتیب با 469،  ــورهای س کش
ــوم را در واردات فیروزه خام از ایران  359و 229 کیلوگرم رتبه های اول تا س
ــنگاپور، کویت و اسپانیا  ــده نیز کشورهای س دارند. در واردات فیروزه کارش
ــده از ایران  ــور برتر واردکنن ــه کش به ترتیب با 369، 113 و 88کیلوگرم س
ــنگاپور، اندونزی و عربستان  ــند. همچنین به طورکلی کشورهای س می باش

سعودی رتبه های اول تا سوم را در واردات فیروزه ایران دارند.
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1   مقدمه
ــي و اقتصادي از اهمیت  ــعه صنعت بدون تردید معادن به عنوان زیربناي توس
ــند. در این میان  ــور برخوردار می باش ــعه پایدار کش قابل مالحظه ای در توس
ــاظ اعتبار جهاني  ــي بلکه ازلح ــابور نه تنها ازلحاظ معدن معدن فیروزه نیش
ــتاني اهمیت دوچنداني یافته است. این در  ــرمایه باس خود و به عنوان یک س
ــردم بلکه حتي در  ــت که این معدن پرآوازه نه تنها در بین عموم م حالی اس
ــور نیز به اندازه کافي شناخته شده نمی باشد. حال آنکه  میان متخصصان کش
ــا ازلحاظ  ــور نه تنه ــاخصي در کش ــدن منحصربه فرد و ش ــود چنین مع وج
ــه می تواند به عنوان  ــگري می تواند موردتوجه قرار گیرد بلک معدني و گردش
ــأ خدمات علمي متخصصان  یک شاخص، مبناي تحقیقات علمي و سرمنش
ــعي بر آن بوده است تا با  ــد. در این مقاله س ــطح جهان باش کشورمان در س
معرفي اصطالحات خاص مورداستفاده در صنعت فیروزه و همچنین مطالعه 
و معرفي تقسیم بندی های گوناگون فیروزه نیشابور گامي در جهت نزدیک تر 
ــده و دري براي  ــه برداشته ش ــي در این زمین ــدن مفاهیم علمي و صنعت ش

مطالعات علمي آینده بازگردد.

2   معدن فیروزه نیشابور

تصویر 1: مسیرهای دسترسي به معدن فیروزه نیشابور

ــان رضوي در 55 کیلومتري شمال  ــتان خراس معدن فیروزه نیشابور در اس
ــده است و داراي طول  ــابور در دامنه کوه رئیش واقع ش غرب شهرستان نیش
ــي 36 درجه و  ــرقی و عرض جغرافیای ــي 58 درجه و 23 دقیقه ش جغرافیای
ــطح دریا ارتفاع دارد. مهم ترین  25 دقیقه شمالی می باشد و 1610 متر از س
ــامل گدازه و پیروکالستیکهاي  ــنگي محدوده معدن فیروزه ش واحدهاي س

ــتند. توده های نفوذي نیمه عمیق با  ــن هس ــیتي با سن ائوس آندزیتي- داس
ــري  ــري )گرانیتوئیدهاي س ــینیت پورفی ــت پورفیري تا س ــب دیوری ترکی
ــیعي واحدهاي آتش فشانی  ــیون وس مگنتیت( در آن نفوذ کرده اند. آلتراس
ــار زون اصلي  ــامل چه ــت که ش و نفوذي منطقه را تحت تأثیر قرار داده اس
ــد. زون سیلیسي و بعد  ــي، آرژیلیک، کربناتي و پروپلیتیک می باش سیلیس
ــتند و کانی سازی به شکل های  آرژیلیک، آلتراسیون هاي اصلي منطقه هس
افشان، استوکورک و برش هیدروترمالي دیده می شود. کانی های اولیه شامل 
ــت و کانی های  ــپکیوالریت، کالکوپیریت و بورنیت اس پیریت، مگنتیت، اس

ثانویه شامل فیروزه، کالکوزیت، کوولیت و اکسیدهاي آهن می باشد.

3   فیروزه و خواص فیزیکي آن
ــت که با  ــات مس و آلومینیوم اس ــه کمیاب از ترکیب فیروزه یک کاني ثانوی
ــود و جز  ــناخته می ش ــیمیایي Cu Al5 (PO4)4(OH)8.4H2O ش فرمول ش
سنگ های قیمتي طبقه بندی می شود. این کاني ساختار بلوري ریزدانه دارد 
و بلورهاي آن در سیستم تري کلین متبلور می گردند ولي با چشم غیرمسلح 
ــن 5-6 و وزن مخصوص آن  ــختي فیروزه عمو مابی ــتند. س قابل رؤیت نیس

مابین 2.6 تا 2.8 متغیر است.
فیروزه عموماً در زون پتاسیک ذخایر مس پرفیري و به صورت پرکننده درزه 
ــوبات غني از فسفات دیده می شود. رنگ این  سنگ های ولکانیکي و یا در رس
کاني بسیار متنوع می باشد ولي به صورت کلي می توان گفت که رنگ فیروزه 
خالص بین آبي کم رنگ مایل به سفید تا آبي پررنگ متغیر است و با توجه به 
ناخالصی های موجود در آن می تواند به رنگ های خاکستري تا سبز روشن و 

سبز لجني و رنگ های حد واسط آن ها نیز دیده شود.

4   وجه تسمیه فیروزه
ــنگ ترکي« گفته می شود.  ــي به فیروزه » Turquoise« یا » س در زبان انگلیس
ــابور از  قریب به اتفاق صاحب نظران علت این نام گذاری را انتقال فیروزه نیش
ــته های دور همان طور که فیروزه  راه ترکیه به اروپا می دانند. چراکه درگذش
ــم صادر می گردیده، از ترکیه امروزي گذشته و  نیشابور از مسیر جاده ابریش
ــت. به همین دلیل اروپائیان به اشتباه تصور می کردند  وارد اروپا می شده اس

که این سنگ قیمتي در ترکیه تولید می شود و آن را سنگ ترکي نامیده اند.
ــد. فیروزه مونث  ــته های دور این کاني را فیروزه می نامن در ایران اما از گذش
ــد. دلیل این نام گذاری  ــت که خود معرب کلمه پیروز می باش کلمه فیروز اس

دانستن اصطالحات رایج موجود در صنعت الزمه ابتدایي ورود به آن و مطالعات علمي در آن زمینه می باشد. معدن فیروزه 
نیشابور به عنوان مرغوب ترین و قدیمی ترین معدن فیروزه جهان، به خاطر اهمیت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي خود 
نیازمند توجه هرچه بیشتر دانشمندان و متخصصان کشور می باشد تا به عنوان یک شاخص علمي در سطح جهان معرفي گردد. 
در این مقاله سعي بر آن بوده است تا با معرفي اصطالحات خاص مورداستفاده در صنعت فیروزه و همچنین مطالعه و معرفي 
تقسیم بندی های گوناگون فیروزه نیشابور گامي در جهت برداشته شده و دري براي مطالعات علمي آینده بازگردد.

واژه شناسی و تقسیم بندی
انواع فريوزه نيشابور

حامد فضلیاني
دانشجوی دکتری اکتشاف معدن و مسئول دفتر فني معدن فیروزه نیشابور
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ــتجو کرد. چراکه ایشان بر این باور  را باید در مسائل اعتقادي پیشینیان جس
ــادکامي می گردد. بر همین  ــث پیروزي، موفقیت و ش بوده اند که فیروزه باع
ــاهان ایران در جنگ هایشان نگین هایی  اساس بوده است که بعضي از پادش
ــک نماید؛ و یا  ــروزي آن ها کم ــود می برده اند تا به پی ــروزه را همراه خ از فی
ــب همواره فیروزه به همراه خود  ــوارکاران براي جلوگیري از سقوط از اس س

داشته اند.
ــت، اما به نام های  به هر طریق فیروزه نام فراگیر این کاني در ایران بوده و هس
ــر، حجر العین، حجر  ــایین، پیروزه، فیروزج، حجر الظف دیگري ازجمله اخش

الغلبه، حجر الجاه و ... نیز خوانده می شده است.
ــي به صورت عام »  ــروزه این کان ــتاي معدن فی ولي در بین افراد محلي روس
ــت که جهت رزق  ــود. این کلمه به معناي چیزي اس ِرْزقي« نیز نامیده می ش
ــراد منطقه  ــتفاده از آن از اعتقادات مذهبي اف ــردد و اس ــا می گ و روزي اعط
ــت که معدن  ــاد عمومي بر آن اس ــمه می گیرد. در این منطقه اعتق سرچش
ــان اعطا فرموده است و به همین  فیروزه را خداوند جهت تأمین روزي به ایش
ــته( احترام فراواني براي آن  خاطر افراد محلي )مخصوصاً در زمان های گذش
ــوص از قضاي حاجت در داخل  ــورت نمونه این افراد بخص قائل بوده اند. به ص

تونل ها و چاه های این معدن اجتناب می نموده اند.

5   معادن فیروزه ایران و جهان
ــوب می شود، ولي  ــد فیروزه یک کاني کمیاب محس ــاره ش همان طور که اش
ــور جهان معادن کوچک و بزرگي از فیروزه را پیدا نمود.  می توان در چند کش
ــورهاي تولیدکننده فیروزه کشور آمریکا می باشد. در  یکي از بزرگ ترین کش
ــوادا معادني براي  ــور در ایالت های ویرجینیا، نیومکزیکو، آریزونا و ن این کش
ــور مصر نیز در صحراي سینا یکي  فیروزه در حال استخراج می باشد. در کش
ــت. بعالوه کشور چین نیز  ــده اس از قدیمی ترین معادن فیروزه جهان واقع ش
داراي ذخایر از فیروزه می باشد که اغلب در الیه های رسوبي یافت شده و ژنیز 
ارگانیک دارند. عالوه بر کشورهاي یادشده ذخایر کوچک دیگري از فیروزه را 
می توان در کشورهایی چون تبت، مکزیک، استرالیا، فلسطین، ترکمنستان 

و ... پیدا نمود.
ــف معادني در ایاالت متحده آمریکا  ــال های اخیر و با کش با وجودي که در س
ــبقت گرفته اند ولي  ــروزه از ایران س ــورها در حجم تولید فی و چین، این کش
ــن فیروزه جهان کماکان متعلق به معدن  بی تردید مرغوب ترین و باارزش تری
ــابور از دیگر فیروزه های  ــد. دلیل تمایز فیروزه نیش ــابور می باش فیروزه نیش
ــت. به صورتي  ــرد آن اس ــر و منحصربه ف ــگ بی نظی ــان رن ــود در جه موج
ــي »فیروزه آبي«  ــابور را بانام اختصاص ــان فیروزه نیش که در اغلب نقاط جه
ــابور سالیانه 40 تن سنگ خام فیروزه  می شناسند. امروزه معدن فیروزه نیش

تولید می نماید که در تاریخ چند هزارساله آن کم نظیر می باشد.

تصویر 2: فیروزه آبي نام اختصاصي فیروزه نیشابور در جهان  
ــابور در چند نقطه دیگر ایران نیز می توان معادن کوچک فیروزه  عالوه بر نیش
را شناسایي کرد. در نزدیکي شهر دامغان نیز یک معدن فیروزه وجود دارد. در 
ــت تاورنیه سیاح فرانسوي در سفرنامه  اواسط قرن هفدهم میالدي ژان باتیس
خود چنین نوشته است: » فیروزه تنها در ایران یافت می شود و از دو معدن به 
دست می آید. یکي از این دورگه، کهن صخره می باشد که به فاصله سه روز از 
مشهد به سوی شمال غرب و در نزدیک شهر بزرگي به نام نیشابور واقع است؛ 

ــنگ هایی  ــود و پنج روز از آن فاصله دارد. س و دیگر که نوصخره خوانده می ش
ــگ آن آبي مایل به  ــت می آید، ازلحاظ جنس بدتر و رن که از نو صخره به دس
ــت و می توان بسیاري از آن را به بهاي کمي  سفید است و چندان مرغوب نیس
ــنده از نوصخره همان معدن فیروزه  خرید«. به نظر می رسد منظور این نویس
دامغان است. به عالوه در حال حاضر یک ذخیره در حال استخراج فیروزه نیز 

در شهربابک استان کرمان دریکی از معادن مس این منطقه فعال می باشد.

6   تقسیم بندی فیروزه نیشابور
ــابور می توان در  ــیم بندی های مختلفي براي فیروزه نیش به صورت کلي تقس
ــاس خواص مختلفي ازجمله  ــیم بندی ها می تواند بر اس نظر گرفت. این تقس
ــت و ارزش  ــتخراج، کیفی ــکل ظاهري، نحوه اس ــواص فیزیکي، ش رنگ، خ
ــد. در ادامه به  ــیده و ... باش ــروزه تراش ــکل فی ــنگ خام فیروزه، نوع و ش س

تقسیم بندی های مختلف فیروزه نیشابور اشاره خواهد شد.

1-6( انواع فیروزه نیشابور ازنظر نوع ذخیره
ــتخراجي در محدوده معدن فیروزه نیشابور  به صورت کلي دو نوع ذخیره اس
ــري که در  ــنگ بکر و دوم فیروزه پالس وجود دارد. اول فیروزه موجود در س

اصطالح محلي به آن »فیروزه خاکي« گفته می شود.
ــه جنوبي  ــوبات ناحی ــده در بخش هایی از رس ــي به صورت عم فیروزه خاک
ــته های دور توسط افراد  ــود. این رسوبات از گذش معدن فیروزه یافت می ش
ــت. ولي امروز به  ــتحصال فیروزه سنگ جوري می گشته اس محلي جهت اس
ــتفاده از این منابع  دالیل مختلف ازجمله رونق گیري معدن اصلي تقریباً اس

پالسري متوقف گشته است.

2-6( تقسیم بندی فیروزه ازلحاظ طرح و شکل ظاهري
ازلحاظ شکل ظاهري فیروزه به دودسته کلي عجمي و شجري تقسیم بندی 

می گردد.

1-2-6( فیروزه عجمي
ــط و خطوط اطالق  ــاف و بدون خ ــالح به فیروزه ص فیروزه عجمي در اصط
می گردد. فیروزه های عجمي عموماً از کانی هایي که طي فرایند تشکیل خود 
در حفرات موجود در سنگ مادر )و نه درزه ها( جایگزین گشته اند، به دست 
می آید. وجه تسمیه فیروزه عجمي را می توان در عالقه قوم ایراني به این گونه 
ــت، همان طور که در مقابل به فیروزه های داراي خط و خطوط  فیروزه دانس

شجري یا عربي گفته می شود.
  

تصویر 3: فیروزه عجمي خام )راست( و فیروزه عجمي تراشیده به شکل نگین انگشتري )چپ(

ــه« نیز گفته  ــي »خاکه« و »دان ــي در اصطالح محل ــروزه عجم به عالوه به فی
ــنگ  ــود در حفرات در هنگام س ــاظ که فیروزه موج ــود. دانه از آن لح می ش
ــه آن دلیل  ــوند و خاکه ب ــدا از هم یافت می ش ــورت دانه های ج جوري به ص
ــاني  ــت )عموماً زون های دگرس ــنگ های سس که این فیروزه ها عموماً در س
ــا به عنوان »خانه  ــي از این محدوده ه ــود، که افراد محل آرژلیک( یافت می ش
ــد. ازنظر  ــا خاکه می گوین ــي موجود در آن ه ــد و به عجم خاک« نام می برن
ــند،  ــه آبی رنگ تر و صاف تر باش ــای عجمي هرچ ارزش اقتصادي فیروزه ه

گران قیمت تر خواهند بود.
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2-2-6( فیروزه شجري
ــود،  ــنگ مادر دیده می ش ــه در درون آن ها رگه هایی از س به فیروزه هایي ک
ــود. دلیل این نام گذاری شکل شاخه درختي است که در  شجري گفته می ش
ــود. ارزش این نوع  اثر وجود این رگه ها در روي نگین های فیروزه ایجاد می ش
فیروزه بسته به نقش و طرحي که رگه ها بر روي آن ایجاد می نمایند متفاوت 
ــجري بهنام های دیگري همچون »فیروزه عربي« و »رگه دار«  است. فیروزه ش

نیز خوانده می شود.

تصویر 4: فیروزه شجري خام )راست( و فیروزه شجري تراشیده به شکل نگین انگشتري )چپ(  
3-6( تقسیم بندی فیروزه ازلحاظ رنگ

ــذاری فیروزه  ــن ارزش و قیمت گ ــن پارامترها جهت تعیی یکي از اصلی تری
ــابور را می توان به رنگ های  رنگ آن است. فیروزه های موجود در معدن نیش
ــته آبي و  ــاهده کرد که به صورت کلي می توان آن ها را به دودس متفاوتي مش
سبز تقسیم بندی نمود. دلیل تفاوت رنگ فیروزه وجود ناخالصی های موجود 
ــودن عنصر مس آبی رنگ  ــت، چراکه فیروزه خالص به خاطر دارا ب در آن اس
ــد. ولي وجود عناصر دیگر باعث تغییر رنگ آن می شود که مهم ترین  می باش
آن ها عنصر آهن می باشد. اضافه شدن این عنصر به صورت ناخالصي به کاني 
فیروزه باعث سبز شدن رنگ آن می شود. بعالوه رنگ فیروزه می تواند پررنگ 
ــت از سفید مایل به  ــد، چه فیروزه آبي که رنگ آن ممکن اس یا کمرنگ باش
ــد و چه فیروزه سبزرنگ که  ــماني و نهایتاً آبي سیر متغیر باش آبي تا آبي آس
می تواند بین سفید مایل به سبز تا سبز چمني و سبز لجني تغییر رنگ داشته 
ــر اصلي و فرعي  ــر تفاوت میزان عناص ــد. این تغییر رنگ عموماً به خاط باش
ــت. چراکه در طي فرایند جانشیني ممکن است مقدار  موجود در فیروزه اس

عناصر فلزي واردشده به ترکیب فیروزه متغیر باشد.

تصویر 5: چند نمونه فیروزه تراشیده و خام به رنگ آبي      

تصویر 6: چند نمونه فیروزه تراشیده و سنگ خام به رنگ سبز     

ــت.  ــروزه مقدار آب موجود در آن اس ــر در رنگ فی ــر از عوامل مؤث یکي دیگ
 (Cu Al6 (PO4)4(OH)8.4H2O) ــروزه ــیمیایي فی همان طور که از فرمول ش
ــیمیایي آن دیده می شود  ــت، چهار مولکول آب در ترکیب ش ــخص اس مش
ــود  ــود. اگر مقدار این آب در اثر تبخیر کم ش که به آن آب تبلور گفته می ش
ــت که  ــزان قابل توجهی کم رنگ تر می گردد. به همین دلیل اس فیروزه به می
ــتخراجي از معدن بعد از خروج از تونل که محیطي مرطوب است  فیروزه اس
کم رنگ تر از زمان استخراج خود می شود و اگر هرچند وقت یک بار فیروزه را 

مرطوب نماییم بسیار پررنگ تر و زیباتر خواهد بود.

4-6( تقسیم بندی ازلحاظ کیفیت و ارزش اقتصادي سنگ خام فیروزه
ــابور استخراج می شود، قبل از  به صورت کلي سنگي که از معدن فیروزه نیش
ــیم بندی می گردد. در این مرحله سنگ  فروش ازلحاظ ارزش اقتصادي تقس
ــیم  ــته های مختلف تقس ازنظر نوع ماده معدني و ارزش اقتصادي آن به دس
می گردد تا قیمت گذاری و فروش آن آسان تر و منصفانه تر انجام شود. در این 
تقسیم بندی سنگ خام فیروزه به شش گروه تفکیک می شود که در ادامه به 

آن ها اشاره خواهد شد.

1-4-6( فیروزه عجمي
ــد، فیروزه عجمي به قطعاتي از فیروزه گفته  ــاره ش همان طور که قباًل نیز اش
می شود که عموماً در حفرات موجود در سنگ ها جانشین شده باشند و بافت 
ــه دسته درجه یک،  ــد. این نوع فیروزه خود به س آن ها صاف و بدون رگه باش

درجه دو و درجه سه تقسیم می گردد.
 

تصویر 7: چند نمونه فیروزه عجمي استخراجي از محدوده چاه آبدار

ــدي در معدن  ــن فیروزه تولی ــن و گران بهاتری عجمي درجه یک باارزش تری
فیروزه نیشابور است که حتماً باید صاف بوده و رنگ آن آبي سیر باشد. هرچه 
ــته شود، درجه بندی آن نیز نزول  رنگ عجمي کمتر بوده و از مرغوبیتش کاس
ــت که به صورت کلي در اصطالح صنعت  پیدا خواهد کرد. الزم به یادآوري اس
فیروزه به فیروزه های درجه دو » نیم رنگ« و درجه سه » دنباله« گفته می شود.

2-4-6( چغاله
ــت )به معني میوه نارس(، به فیروزه های   همان طور که از نام آن مشخص اس
ــکل  ــود. چغاله ها عموماً ازنظر ش عجمي نارس، اصطالحا چغاله گفته می ش
ــفید مایل به آبي و یا آبي  ــتند ولي رنگ آن ها س ــبیه عجمي هس ظاهري ش
ــیده  ــت که فیروزه های تراش ــد. الزم به یادآوري اس ــیار کم رنگ می باش بس
ــده« نامیده می شوند،  ــده ای که در بازار اصطالحا » احیاشده« یا » رنگ ش ش
عموماً از نوع چغاله هستند که بعد از تراش و پیش از مرحله جال دادن با قرار 
ــن محلول ها، اصطالحا  گرفتن درمحلول هاي آبی رنگ مخصوص و جذب ای

احیا می گردند.

تصویر 8: چغاله هاي محدوده غار ُدم دسته بندی شده و آماده عرضه به بازار  
3-4-6( سنگ رگه دار

ــادر دربرگیرنده خود از  ــنگ م ــي از س  به رگه هاي فیروزه که همراه با بخش
ــنگ رگه دار یا در اصطالح محلي به اختصار  ــوند، س ــتخراج می ش معدن اس
ــه  ــنگ های رگه دار نیز همانند عجمی ها به س ــود. س ــنگ« گفته می ش » س
ــوان گفت که  ــیم می گردند. می ت ــگ و دنباله تقس ــته درجه یک، نیم رن دس
سنگ های درجه یک خوش رنگ که رگه هاي ضخیمي دارند، ازلحاظ ارزشي 

با سنگ های عجمي برابري می نمایند.
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تصویر 9: سنگ های رگه دار استخراج شده از محدوده تونل زاک  
4-4-6( توفال

ــنگ مادر خود جداشده باشند، دیگر در  اگر قسمتي از رگه هاي فیروزه از س
ــنگ های رگه دار قرار نمی گیرند بلکه در دسته جدیدي به نام توفال  دسته س

ها تقسیم بندی می گردند.

تصویر 10: دو نمونه توفال استخراج شده از محدوده چاه آبدار  
6 و 5-4-6( شکوفه و خزامه

ــه اتمام  ــدن فیروزه ب ــنگ خام در مع ــیم بندی س ــه فرایند تقس پس ازاینک
ــتخراج و چه در زمان  ــه چه در زمان اس ــید، مقداري از قطعات فیروزه ک رس
ــده اند، برجا می ماند. این فیروزه ها توسط  ــته و ریزدانه ش دسته بندی شکس
ــت الک  ــي آن ها بین 10 تا 12 مش اس ــوص که اندازه تقریب الک های مخص
ــت تری که بر روي الک باقي می مانند »شکوفه«  می شود. به فیروزه های درش
ــوند » خزامه« گفته می شود. الزم  و به فیروزه های ریزتري که از الک رد می ش
ــتی  ــای ریزدانه جهت تهیه صنایع دس ــت که از این فیروزه ه به یادآوري اس

مختلف مانند تابلوهاي خطاطي با فیروزه استفاده می شود.

5-6( تقسیم بندی فیروزه ازلحاظ جبهه کار استخراجي آن
ــم بر آن بوده است که فیروزه  ــته های دور در معدن فیروزه نیشابور رس از گذش
ــته بندی گشته و به فروش  ــتخراجي از هر جبهه کار به صورت جداگانه دس اس
ــود در رنگ، بافت،  ــئله به خاطر تفاوت موج ــد. به احتمال فراوان این مس برس
ــتخراجي از جبهه کارهاي  ــري فیروزه های اس ــواص تراش پذیری و جالپذی خ
ــماره 11 نیز قابل مالحظه است،  ــد. همان طور که در تصویر ش مختلف می باش
ــاط مختلف معدن  ــتخراجي از نق نه تنها رنگ و خواص ظاهري فیروزه های اس
ــه کارها در زون های  ــت. بلکه به خاطر قرارگیري این جبه فیروزه متفاوت اس
مختلف آلتراسیوني، سنگ مادر دربرگیرنده فیروزه نیز در آن ها متفاوت است.
در حال حاضر چهار منطقه استخراجي مختلف در معدن فیروزه نیشابور وجود 

دارد که شامل چاه آبدار، تونل غار سبز، تونل غار دم و تونل زاک می باشد.

تصویر 11: از راست به چپ فیروزه های استخراجي از چاه آبدار، تونل غار سبز، تونل غار ُدم و تونل زاک

ــتفاده از تونل  ــت که روش نوین معدنکاري و اس در اینجا الزم به یادآوري اس
ــال های  ــده اخیر و از س ــاده معدني فیروزه تنها در س ــي به م جهت دسترس
ــابور رایج گردیده است و پیش از آن  میاني دهه 1320 در معدن فیروزه نیش
ــتخراج استفاده می شده است.  از حفر چاه ها و چاهک های عمودي جهت اس
درگذشته در هر نقطه ای که رگه فیروزه در سطح زمین مشاهده می گردیده، 
حفاري در همان نقطه و به صورت دنبال رگه انجام می شده است؛ و با توجه به 
ــابور، این حفریات عموماً شکل  عمودي بودن رگه هاي فیروزه در معدن نیش

ــالح محلي به این  ــود گرفته اند. در اصط ــه عمود به خ عمودي و یا نزدیک ب
حفریات قدیمي » غار« گفته می شود.

تصویر 12: تصویر کارگران معدن فیروزه نیشابور در حال کارکردن
در دهانه یکي از غارهاي قدیمي معدن سال 1271 شمسي )عکاس: عبدا... قاجار(

ــدوده معدن فیروزه  ــاي قدیمي در مح ــدد از این غاره در حال حاضر 35 ع
نیشابور قابل شناسایی است که شامل موارد زیر می شود:

ــرکوه سبز، میله  ــاعدي، سر کوه ساعدي، غار سبز، س غار َکَمري، غار مسلم، س
ــه میدان،  ــدار، ُگلهي، ت ــار زرد، میله رکني، آب ــي، غ ــهپري، انجیري، اردالن ش
ــب کش، چراغ کش، کربالیي  ــیاه، ُخورج سفید، غار دم، اس چخماقي، ُخورج س
کریمي، آغال )النه( روباه، میله باالخره، حلوایي، زاک باال، زاک پایین، سه تخت، 

پشکل دان، گنبدچه، ملکي، شهپردار، خردان، َگه زار، غار سرخ و عبدالرزاق.
ــفرنامه ها و مقاالت مختلف، تعداد  ــاله ها، س در طول تاریخ و در کتاب ها، رس
ــراي غارهاي قدیمي  ــده ب ــتري ازآنچه در باال ذکرش ــاوت و عمدتاً بیش متف
ــت که در طول تاریخ چند  ــت. علت این موضوع آن اس ــده اس معدن ذکرش
ــیاري از این غارها چندین و چند بار عوض شده است.  هزارساله معدن نام بس
ــروع به کار مجدد نام  بعضي از آن ها چندین سال متروکه بوده اند و بعد از ش
ــدن مالک یک محدوده استخراجي نام آن  جدیدي یافته اند؛ و یا با عوض ش
ــت. به عنوان مثال می توان به غار عبدالرزاق اشاره  محدوده نیز عوض شده اس
ــابور از این غار  ــته یکي از مرغوب ترین فیروزه های معدن نیش نمود. درگذش
ــته به نام ابواسحاقي معروف  ــت. ولي این غار درگذش ــده اس استخراج می ش
ــماره 207 دیوان حافظ نیز به همین نام از آن  ــت و حتي در غزل ش بوده اس

ذکرشده است:
 » راستي خاتم فیروزه بواسحاقي خوش درخشید ولي دولت مستعجل بود«.

ــت و حتي علت نام گذاری  ــمیه این غارهاي قدیمي نیز متفاوت اس وجه تس
ــد و درجایی  ــخص می باش ــار ُخورج نامش ــون غار ُدم و غ بعضي از آن ها چ
ثبت نشده است. بعضي از این غارها نام صاحب خود را به همراه دارند به عنوان 
ــاره نمود.  ــلم اش ــوان به غار کربالیي کریمي، غار ملکي و غار مس نمونه می ت
بعضي از آن ها به خاطر رنگ فیروزه یا سنگ زمینه موجود در آن ها نام گذاری 
ــکل خود  ــبز و غار حلوایي. بعضي به خاطر ش ــده اند مانند غار زرد، غار س ش
ــود را از  ــده ای نیز نام خ ــه و ته میدان. ع ــده اند مانند گنبدچ نام گذاری ش
خصوصیات منحصربه فردشان گرفته اند به عنوان نمونه غار انجیري که داراي 
ــه در آن از  ــار آبدار چراک ــد و یا غ ــت انجیر در دهانه خود می باش چند درخ

چندم تری سطح زمین به پایین تراوش آب وجود دارد.

تشکر و قدرداني
ــابور که مرا در  ــنل و مدیریت معدن فیروزه نیش بر خود الزم می دانم از پرس

جمع آوری این مطالب یاري نمودند تشکر نمایم.
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  جن�اب دکت�ر صادق�ی نخس�ت پیرام�ون تاریخچ�ه تأس�یس و روند 
شکل گیری دانشگاه نیشابور توضیحاتی بیان نمایید.

ــهد در دو رشته  ــگاه فردوسی مش ــابور دانش ــال 1373 واحد نیش در س
ــگری تأسیس و  ــی صنایع غذایی و علوم اجتماعی با گرایش پژوهش مهندس
ــی واحد نیشابور  ــکده هنر دانشگاه فردوس راه اندازی شد. سال 1378 دانش
ــی، گرافیک و  ــته نقاش ــه رش ــجو در س ــت نیز خود را با پذیرش دانش فعالی
ــکده  ــدن دو دانش ــازی آغاز کرد و در آبان ماه 1385 با افزوده ش مجسمه س
ــاس موافقت اصولی دفتر گسترش  ــانی و علوم پایه، بر اس ادبیات، علوم انس
ــابور به مجتمع آموزش عالی نیشابور  آموزش عالی، دانشکده هنر واحد نیش
ارتقاء یافت. سال 1388 با پیگیری های مجموعه ریاست و مدیران، دانشگاه 
ــهر تاریخی علم و ادب بود،  دولتی نیشابور که آرزوی دیرینه مردم این ابر ش
ــکده  ــال با اخذ مجوز ایجاد دو دانش ایجاد گردید و در فاصله کمتر از یک س

کشاورزی و فنی و مهندسی، به دانشگاه نیشابور ارتقاء یافت. 

  لطف�ًا در رابطه با دانش�کده ها، امکان�ات و وضعیت کنونی دانش�گاه نیز 
توضیح دهید.

ــگاه است که در  ــکده هنر: اولین و قدیمی ترین دانشکده فعال دانش دانش
ــی ارتباط تصویری، نقاشی و مجسمه سازی  حال حاضر در 3 رشته کارشناس
و 2 رشته کارشناسی ارشد پژوهش هنر و تصویرسازی، با همکاری 16 عضو 
ــجو می پذیرد. این دانشکده  هیات علمی توانمند و مجرب فعال است و دانش
ــامل فضاهای آموزشی، کتابخانه،  از فضای فیزیکی بالغ بر 5000 مترمربع ش

گالری، کارگاه ها، سالن همایش و فضاهای فرهنگی برخوردار است.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی: از سال 1385 با راه اندازی دو رشته زبان و 

ادبیات انگلیسی و باستان شناسی شروع به کارکرد و هم اکنون دارای 4 رشته 
کارشناسی )باستان شناسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی و 
ــد )باستان شناسی و زبان و  آموزش زبان انگلیسی( و 2 رشته کارشناس ارش
ادبیات فارسی( و 18 عضو هیات علمی است. هم اکنون کالس های آموزشی 
ــی پردیس دانشگاه تشکیل می گردد که با  این دانشکده در ساختمان آموزش
تکمیل و بهره برداری ساختمان 3500 مترمربعی، ایجاد بستر مناسب برای 
ــکده، در آینده نزدیک به مکان جدید منتقل خواهد شد. این  ــعه دانش توس
ــگاه )البراتوار( زبان و با بهره مندی از سیستم  ــکده با دارا بودن آزمایش دانش
صوتی- تصویری و شبکه ماهواره ای، خدمات آموزشی موردنیاز دانشجویان 
ــرای برگزاری  ــات الزم ب ــد. همچنین امکان ــکده را فراهم می کن ــن دانش ای
کالس های سمعی و بصری گروه های مختلف این دانشکده را فراهم می آورد.

ــجو در رشته فیزیک  ــال 1385 با پذیرش دانش دانشگاه علوم پایه: در س
ــی )ریاضیات  ــته ها به 3 رشته کارشناس ــترش رش آغاز به کار نمود و با گس
ــد )ریاضی کاربردی  ــی ارش ــته کارشناس و کاربردها، آمار و فیزیک( و 6 رش
ــیمی فیزیک،  ــته ای، ش ــددی، ریاضی محض، فیزیک هس ــش آنالیز ع گرای
ــات علمی در  ــادی( و 21 عضو هی ــک ذرات بنی ــک حالت جامد و فیزی فیزی
ــکده این دانشگاه است و در آینده نزدیک با  حال حاضر پرجمعیت ترین دانش
تکمیل ساختمان 4000 مترمربعی، دانشکده به فضای جدید منتقل خواهد 
ــکده در فضایی بالغ بر 300 مترمربع  شد. مجموعه آزمایشگاه های این دانش

دایر می باشد که به وسایل و تجهیزات پیشرفته ای مجهز است.
ــگاه نیشابور است که  ــی: نوپاترین دانشکده دانش دانشکده فنی و مهندس
ــی برق )چهار گرایش  ــجو در رشته مهندس ــال 1393 با پذیرش دانش در س
ــود را آغاز نمود. در حال حاضر  مخابرات، قدرت، الکترونیک و کنترل( کار خ

دانشگاه نیشابور
نرم افزار توسعه را برای تولید و اشتغال شهرستان رقم خواهد زد

دکرت حسن صادقی:

اشاره: مشارکت فزاینده تر در نوآوری و توسعه تکنولوژی در کنار ماموریت های آموزشی و پژوهشی، هویت جدیدی است که دانشگاه ها، در جامعه 
دانش محور اتخاذ می کنند بر این اساس دانشگاه ها به مثابه نهاد دانش محور و کارآفرین، نقش اساسی در نوآوری، خالقیت و توسعه کسب وکار 

ایفاء می کنند. بر این اساس با توجه به برگزاری اخیر همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ در دانشگاه نیشابور که مبین اهمیت تاریخی و جهانی بودن 
فیروزه نیشابوری بود ما را بر آن داشت تا گفت وگویی با مسئوالن برگزارکننده آن داشته باشیم. آقایان دکتر حسن صادقی سمرجانی رئیس 

دانشگاه نیشابور، دکتر حمید گرمابی نماینده مردم شهرستان های نیشابور و فیروزه، سعید شیبانی معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور 
و محمدحسین صالحی فرماندار شهرستان فیروزه ما را در این گفت وگو همراهی کردند.

سید حیدر رضوی
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ــات علمی توانمند  ــه پنج نفر عضو هی ــی برق از توانایی و تجرب گروه مهندس
ــی در فضایی  ــگاهی و کارگاه ــرد از امکانات آزمایش و مجموعه منحصربه ف
ــت. در چشم انداز سال های آینده دانشگاه،  بالغ بر 300 مترمربع برخوردار اس
ــرار خواهد گرفت و  ــکده ق ــاختمان 3600 مترمربعی در اختیار این دانش س
ــد و  ــاهد رش با توجه به ظرفیت و توانمندی های موجود در آینده نزدیک ش

گسترش هر چه بیشتر این دانشکده خواهیم بود.
ــتای  ــت، در راس ــتقر اس ــکده هنر مس ــی: در دانش ــز نیشابورشناس مرک
ــت تا بتواند به عنوان  ــابور تأسیس گردیده اس چشم انداز آینده دانشگاه نیش
ــخ، فرهنگ، ادبیات  ــده ای را که در حوزه های تاری کانون، فعالیت های پراکن
ــا نگاهی علمی این  ــابور صورت می گیرد انجام دهد و از این رهگذر ب و... نیش
ــد و نقش مهم و  ــگاهی و مقبول ببخش فعالیت های پراکنده را کیفیتی دانش

مؤثری در شناخت شهر علمی، تاریخی و فرهنگی نیشابور ایفا نماید.

  برنامه ها و چشم انداز آینده دانشگاه چگونه خواهد بود؟
ــته کارشناسی ارشد مصوب  ــته کارشناسی و یک رش در سال جاری 7 رش
ــال 1397 در این رشته ها دانشجو خواهیم  شده است که انشااهلل از مهرماه س
ــگاه افزوده خواهد شد.  ــته های دانش ــته ها به مجموع رش پذیرفت و این رش
ــگاه با کمک مرکز  ــن نهایی برنامه راهبردی دانش هم اکنون هم در حال تدوی
ــتقر در وزارتخانه است، هستیم.  پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی که مس
ــاوری را در مرحله اول یعنی بحث  ــاخص های وزارت علوم و تحقیقات و فن ش
ــته های کارآفرین و تقاضامحور را در دانشگاه  آمایش سرزمین و همچنین رش
ایجاد خواهیم کرد و سپس یک نگاه محلی )پتانسیل های حاکم بر شهرستان 
ــنگ(، کشاورزی،  ــنگ قیمتی )گوهرس ــامل ابعاد صنعتی، س ــابور( ش نیش
ــااهلل تأسیس و  ــمند هم داریم که انش ــهرهای هوش ــگری، نجوم و ش گردش

راه اندازی دانشکده شهرهای هوشمند یکی از این موارد خواهد بود.

  اولین همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ در دانش�گاه نیشابور برگزار شد 
برگزاری این همایش چه ضرورتی داشته و چه اهدافی را به دنبال دارد؟

ــیرهایی  ــگاه عرض کردم یکی از مس همانطورکه در اهداف راهبردی دانش
ــته های مرتبط با  ــد در آن گام بردارد راه اندازی رش ــگاه در آینده بای که دانش
ــد در آینده  ــی و کارشناسی ارش ــت که در مقاطع کارشناس گوهرسنگ هاس
ــگاه وظیفه خود می دانست، یک  ــد؛ بنابراین دانش نزدیک عملیاتی خواهد ش
ــام دهد که همایش  ــی را در این خصوص انج ــری تحقیقات میدانی و علم س
ــته بود. از سوی دیگر به  فیروزه، صنعت و فرهنگ بخش کوچکی از این خواس
ــابور، ما در تالش هستیم بتوانیم از  دلیل میزان بیکاری باال در شهرستان نیش
پتانسیل باالی گوهرسنگ و معروفیت فیروزه نیشابوری در جهان در راستای 
ــتفاده کنیم که به همین دلیل  ــتان اس ــتغال و تحول اقتصادی در شهرس اش

پیشنهاد برگزاری این همایش ملی را دادیم؛ که با موفقیت هم برگزار شد.

  با توجه به برگ�زاری موفقیت آمیز این همایش، برای تأس�یس دبیرخانه 
دائمی آن و تعامل با نهادهای علمی و پژوهشی استان و کشور چه گام هایی 

برداشته خواهد شد؟
ــتان  ــتان و اس ــطح شهرس ما منتظریم ببینیم بازخورد این همایش در س
ــبت به آینده این صنعت دارند.  ــئوالن چه برخوردی نس ــت و مس چگونه اس
ــگاه راه را به ما  ــد: دانش ــرم در همایش فرمودن ــه فرماندار محت همانطوری ک
ــت. این ما هستیم که باید  ــخص کرد و موانع را برداش ــان داد، مسیر را مش نش
ــطح شهرستان  ــیم؛ بنابراین اگر نتیجه مطلوب در س ادامه دهنده این راه باش
ــابور و فیروزه و شورای محترم  ــتان های نیش ــئوالن محترم شهرس توسط مس
ــگاه خود را موظف  ــابور و فیروزه صورت گیرد، دانش ــهرهای نیش ــالمی ش اس
ــگاه در  ــاد نماید. گر چه دانش ــش را ایج ــه دائمی این همای می داند دبیرخان
ــته های  ــی را که مبنای راه اندازی دیگر رش ــته زمین شناس این خصوص رش
گوهرسنگ در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد را ایجاد نموده است 

که این خود می تواند یک پایگاه دائمی باوجود متخصصین و اساتید باشد.

  آیا همایش فی�روزه: صنعت و فرهن�گ به دس�تاوردهای موردنظر خود 
دست یافته است؟

خوشبختانه با بررسی های انجام شده از مردم، پژوهشگران و صاحب نظران، 
ــت یافته ایم.  ــت و ما به اهداف کوتاه مدت دس برگزاری موفقیت آمیز بوده اس
اهمیت گوهرسنگ ها چه برای دانشگاه و چه برای مسئوالن مشخص گردید. 
ــی در مقطع کارشناسی  در ضمن ما توانستیم مجوز ایجاد رشته زمین شناس
ــجو خواهیم پذیرفت  ــال آینده دانش ــوم دریافت کنیم و در س را از وزارت عل
ــا نیز قول  ــایی کرده ایم که آن ه ــنگ ها را شناس ــاتید مربوط به گوهرس و اس
ــتفاده و  ــتان اس همکاری داده اند. امیدواریم بتوانیم از این عزیزان در شهرس
ــنگ ها در مقاطع کارشناسی ارشد و  ــته های مربوط به گوهرس با توسعه رش

دکتری در آینده زمینه ساز توسعه شهرستان و استان باشیم. 

  چه نقش و جایگاهی برای دانشگاه نیشابور در راستای صیانت و حفاظت 
از این میراث تاریخ�ی و اقتصادی شهرس�تان و بهره ب�رداری علمی از آن 

تعریف شده است؟
ــمانی رنگ را  ــابور وظیفه خود می داند این گوهرسنگ آس ــگاه نیش دانش
ــه کارگاه هایی  ــتر خواهد نمود ک ــتر به مردم معرفی نماید و تالش بیش بیش
ــبک  ــنتی به س ــافات معدن فیروزه از حالت س علمی در جهت تبدیل اکتش
ــتخراج و فرآوری و  ــی در اس ــن آوری روز علم ــز برخورداری از ف مدرن و نی
همچنین چگونگی بازار تجارت این گوهرسنگ و دیگر گوهرسنگ ها برگزار 
ــنگ ها  ــته های تحصیلی مرتبط با گوهرس نماید و به همین دلیل ایجاد رش
ــب و علمی را  ــته تا بتواند تأثیر مناس را برای پرورش متخصصین مدنظر داش
ــابوری  ــد؛ و در خاتمه آرزو دارم که فیروزه نیش ــته باش در این خصوص داش
ــنگ ها در  ــازار تجاری گوهرس ــی دارد روزی ب ــهرت جهان همان طور که ش
ــد تا مردم این شهرها،  ــابور و فیروزه نیز به شهرت جهانی برس شهرهای نیش

استان و کشور بتوانند از دستاوردهای اقتصادی آن بهره مند گردند.

با نگاه همایش ملی فیروزه: صنعت و فرهنگ 
در نیشابور، فیروزه یک موضوع علمی شد

دکتر عمران گاراژیان
دبیر علمی همایش ملی فیروزه:

ــی دانشگاه  ــتاد باستان شناس در ادامه گفت وگو دکتر عمران گاراژیان اس
ــؤال  ــخ به این س و دبیر علمی همایش ملی فیروزه: صنعت و فرهنگ در پاس
ــران و جهان، خصوصاً در  ــنگ فیروزه در ای خبرنگار ما در خصوص قدمت س
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خراسان و نیشابور چنین توضیح داد:
چه خوب که سوالتان را با تخصص من آغاز کردید، پیشنهاد می کنم سؤال 
ــیم کنیم. بر اساس یافته های باستان شناسی،  را به دو یا حتی سه بخش تقس
ــنگی و مس –  ــینی یعنی دوره های نوس ــروزه بافرهنگ روستانش عموما فی
ــان ها قرار می گیرد. احتمال دارد، در آینده آثاری  ــتفاده انس سنگی مورداس
ــوند؛ اما امروزه بر اساس  با قدمت 6000 سال پیش از میالد هم شناسایی ش
ــش از میالد  ــران حدود 4400 پی ــه در مصر و چه در ای اطالعات موجود چ
ــت. این زمان یعنی فرهنگ های  ــی منطقی اس برای یافته های باستان شناس
ــازمان یافته داشتند. حاال چرا ممکن است  مس – سنگی که روستانشینی س
ــایی شود. ساده است  ــتفاده از آن شناس از دوره های قدیم تر آثار فیروزه و اس
ــده، حتی یک مورد در تپه  چون در سطح محوطه های نوسنگی شناسایی ش
علی کش در دهلران از الیه هم شناسایی شده، اما ما باستان شناسان ترجیح 
ــات و کاوش ها از چند  ــه و مطالع ــه یافته ای عمومیت یافت می دهیم، آنگاه ک
ــم. به بیان دیگر موارد  ــان می دهند را مبنا قرار دهی محوطه و محل آثار را نش
ــی مدرن خیلی محل رجوع نیست. آنگاه که  ــتثنایی در نظر باستان شناس اس

موضوعی عمومیت یافته، مبنا قرار می گیرد.
ــد و گاه نگاری دقیق  ــابور، فیروزه ای که در تپه برج کاوش ش ــت نیش در دش
4350 پیش از میالد برای اسکلت را در اختیارداریم، نمونه قابل اتکایی است. در 

مصر هم همین حدود بر اساس یافته های باستان شناسی، پیشنهادشده است. 

  به عنوان دبیر علمی همای�ش ملی فیروزه: صنع�ت و فرهنگ، بفرمایید 
چه اولویت های علمی را در همایش مدنظر قراردادید؟

ــد.  ــروزه " یک موضوع علمی ش ــم، باهمایش، "فی ــه تأکید کن  اول از هم
ــتند؛ اما اینکه موضوعی اولویت  موضوعات بسیار زیادی، دور و اطراف ما هس
ــود، خودش مراحل و مراتبی دارد. منظورم دقیقا موضوعی  بررسی علمی ش
ــوع بپردازند.  ــی و متخصصان به موض ــت که با دیدگاه های مختلف علم اس
ــب درآمد  ــش از همه موضوع امرارمعاش بوده، موضوع کس فیروزه تا حاال بی
بوده، موضوع و مؤلفه هویت بوده، سوژه و موضوع هنر بوده، مادۀ فعالیت های 
ــان داد که فیروزه کمتر موردبررسی  بسیار مختلفی بوده. بررسی های ما نش
ــت ما این بود که فیروزه  و تحقیقات علمی قرارگرفته، درنتیجه اولویت نخس
ــت،  ــود. این اولویت کلی اس ــی های علمی هم بش موضوع تحقیقات و بررس
درعین حال اساسی هم هست. به نظرم در کلیت و باهمایش این اتفاق افتاد و 

با دائمی شدن دبیرخانه دائمی راه اندازی خواهد شد.
ــش و آموزش در  ــردی اعم از پژوه ــام فعالیت های کارب ــت دوم انج اولوی
ــابور بود. در  ــیله دانشگاه درحال توسعه نیش موضوعات بومی و محلی به وس
ــنگ های قیمتی به نظر از ارکان توسعه منطقه ای در  ــتا، فیروزه و س این راس
خراسان قلمداد می شوند؛ اما نکته کلیدی این است، ارکان نیازمند، شناخت 

ــتند. از همه مهم تر نیازمند  ــازی هس ــتند. نیازمند فرهنگ س کاربردی هس
ــتند. این اولویت البته هنوز در آغاز  بررسی و ارزیابی دقیق و برنامه ریزی هس

راه است.
ــگاه ها این  ــگاه و منطقه بود. به نظرم دانش ــوم پیوند بین دانش اولویت س
ــان  ــی جهانی فعالیت کنند و در منطقه خودش قابلیت را دارند که در مقیاس
ــه موضوعات جهانی  ــا پرداختن ب ــدت این پدیده ب ــوند. در بلندم منزوی ش
ــگاه ها به موضوعات و مؤلفه های بومی و فرهنگی  ــود. اگر دانش حاصل می ش
هم بپردازند در کنار جهانی شدن، بومی بودن را نیز تجربه می کنند. همایش 
ــی، تاریخی و فرهنگی  ــتا به نظر تمرکز روی مؤلفه ای بوم فیروزه در این راس

البته توسعه ای بود.

  همایش به ج�ز مق�االت و مجموعه مق�االت دس�تاوردهای دیگری هم 
داشته است؟

ــل اصلی همایش  ــت. عالوه بر مقاله ها که حاص ــیار خوبی اس ــؤال بس  س
ــتاورد مهم دیگری بود.  ــت های تخصصی یا همان پنل ها، دس هستند. نشس
ــتند اینکه متخصصان،  در موضوعاتی مانند فیروزه که موضوعات بومی هس
ــتاورد  ــتادکاراِن حرفه ای باهم به تبادل نظر بپردازند، دس صاحب نظران و اس
ــوع، ابتدا  ــتانی با موض ــت. اینکه نهادهای محلی، منطقه ای و اس مهمی اس
ــتاورد دیگری  ــپس برخی از آن ها درگیر موضوع شوند، دس ــوند، س آشنا ش
ــت. دانشجویان،  ــتاورد داش بود. بازدید از معدن فیروزه به نظرم چندین دس
ــنا  ــوع بازدیدکننده را با موضوع و فرایندها در عمل آش متخصصان و درمجم
کرد. زمینه های گردشگری تخصصی در معدن فیروزه از طریق همین بازدید 
ــتری  و امثال آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. اگر کمی، تنها کمی فرصت بیش
ــت  ــیار می توانس ــای تخصصی به صورت پنل در محل، بس بود، تبادل نظره

کاربردی باشد؛ که امید است در آینده عملی شود.

هرکجا علم به کمک یک صنعت آمده،
موجبات رشد و تحول آن را فراهم آورده است

دکتر زهرا مختاری
عضو کمیته علمی همایش:

در ادامه دکتر زهرا مختاری مدرس دانشگاه، عضو و نماینده کمیته علمی 
ــی  همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ که دارای دکتری تخصصی زمین شناس
ــت و رویکرد  ــا پیرامون اهمی ــت، در گفت وگو با خبرنگار م ــیمی اس – ژئوش

برگزاری همایش اخیر گفت:
ــد دراین باره  ــگاهی می توان ــن اقدام هایی که جامعه دانش یکی از مهم تری
ــت. چراکه هرکجا  ــد، برگزاری همایش های علمی-تخصصی اس داشته باش
علم به کمک یک صنعت آمده است موجبات رشد و تحول آن را فراهم آورده 

دکرت حسن صادقی:

دانشگاه نیشابور وظیفه خود می داند این گوهرسنگ آسامنی رنگ را 

بیشرت به مردم معرفی مناید و تالش بیشرت خواهد منود که کارگاه هایی 

علمی در جهت تبدیل اکتشافات معدن فیروزه از حالت سنتی به سبک 

مدرن و نیز برخورداری از فن آوری روز علمی در استخراج و فرآوری و 

همچنین چگونگی بازار تجارت این گوهرسنگ و دیگر گوهرسنگ ها 

برگزار مناید و به همین دلیل ایجاد رشته های تحصیلی مرتبط با 

گوهرسنگ ها را برای پرورش متخصصین مدنظر داشته تا بتواند تأثیر 

مناسب و علمی را در این خصوص داشته باشد
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ــالخورده حاکم بر صنعت گوهرسنگ ها خصوصاً  ــنتی و بدنه س است. نگاه س
ــگاه، متخصصان و پژوهشگران  ــان می دهد که دانش ــابور نیز نش فیروزه نیش
ــائل توجه کنند و با پژوهش و مطالعه  این شاخه بایستی با جدیت به این مس
ــتخراج گرفته تا  ــاخه های مختلف گوهرسنگ ها از اکتشاف و اس پیرامون ش
تراش، طراحی، بازاریابی و جامعه شناسی بازارهای هدف موجبات رشد آن را 
ــگ نیز با ارائه چهار رویکردهای  فراهم آورند. همایش فیروزه: صنعت و فرهن
ــدن کاوی؛ 2.  ــاف و مع ــناختی، اکتش علمی ازجمله 1.رویکردهای زمین ش
ــانی - اجتماعی 4. نشست های  ــی و تجارت؛ 3. رویکردهای انس گوهرشناس
ــنگ های قیمتی از  ــر س ــروزه و دیگ ــول محور فی ــنهادی تخصصی ح پیش
پژوهشگران سراسر کشور دعوت نمود تا با ارائه دستاوردهای علمی خود در 
یک فضای باز و تخصصی به بحث و گفتگو بپردازند. الزم به ذکر است که این 
همایش در چهار پایگاه معتبر علمی کشور شامل پایگاه استنادی علوم جهان 
ــگاهی )SID(، سیویلیکا و  ــالم )ISC(، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانش اس

مرکز کنسرسیوم محتوی ملی نیز نمایه شده بود.
ــگاهي هم در بخش کمیته علمي و هم در  ــته دانش ــاتید برجس حضور اس
ــت امیدواریم با رفع نواقص و  بخش ارائه مقاالت بسیار دلگرم کننده بوده اس
تقویت نقاط قوت شرایط براي دوره هاي بعدي بهتر شود. بیشترین استقبال 
مقاله ها نیز مربوط به دو رویکرد اول همایش )زمین شناسی و گوهرشناسی( 
ــد که  ــی حول این همایش نیز برگزار ش ــر این چند پنل تخصص بود. عالوه ب
ــاف و  ــی اکتش ازجمله مهم ترین آن ها می توان به پنل تخصصی زمین شناس

معدن کاوی فیروزه و پنل تخصصی گوهرشناسی نیز اشاره نمود.
ــده در پنل تخصصی زمین شناسی -  وی در ادامه عمده مباحث مطرح ش

اکتشاف و استخراج فیروزه را به شرح ذیل برشمرد:
ــی- ــه ای از تکتونیک یک پهنه فرورانش ــی پهنه بینالود: نمون  زمین شناس

برخوردی
ــاره ای-پهنه  ــم کمان ق ــاط ماگماتیس ــه بینالود: ارتب ــی پهن  زمین شناس

برخوردی
 زمین شناسی پهنه بینالود: نمونه ای از تکتونیک راستالغز پس از برخورد.

 اکتشافات کلی که درباره فیروزه های ایران انجام شده
ــکالت آن )طرح الگوی مناسب در  ــائل و مش  روش استخراج فیروزه و مس

صورت امکان(
 روش های تشخیص فیروزه های اصلی و سنتزی

 ساختار و کانی شناسی گروه فیروزه
 شرایط و فرآیندهای تشکیل فیروزه

 مستند نگاری فیروزه های ایران بر اساس استفاده از روش های نوین علمی
 استفاده از روش های جدید برای اکتشاف و استخراج فیروزه

ــای ایران  ــای Raman, FTIR فیروزه ه ــی از طیف ه ــک اطالعات  ایجاد بان
ــخیص فیروزه های ایران از انواع  به عنوان یک بانک اطالعاتی معتبر برای تش

فیروزه دیگر کشورها
ــخصات  ــرای تعیین مش ــر تخریبی ب ــای آنالیزی غی ــتفاده از روش ه  اس

فیروزه های تراش خورده

ــت و فرهنگ، مهم ترین  ــده کمیته علمی همایش فیروزه: صنع عضو و نماین
مباحث مطرح شده در پنل تخصصی گوهرشناسی را هم این گونه معرفی نمود:

 آشنایی و ارزیابی خانواده های مهم گوهرهای رنگی )تراش خورده و تراش 
نخورده )راف شناسی((

 خانواده گوهرها که شامل: خانواده بریل )زمرد، آکوامارین، مورگانایت و...( 
ــافایرها( خانواده کوارتز )آماتیست،  خانواده کورندوم )یاقوت سرخ و دیگر س
سیترین، اسموکی کوارتز و...( خانواد عقیق ها )انیکس، کارنلین، عقیق های 

یمنی و...( گروه تورمالین و گروه گارنت.
 آشنایی کامل با الماس ها )نحوه ارزیابی و شناسایی(.

ــتاندارد جهانی ارزیابی مروارید  ــایی مروارید و توضیح اس  ارزیابی و شناس
.)Five S's Classification(

ــامل: فیروزه های  ــایی و تفکیک تخصصی انواع فیروزه ها که ش  نحوه شناس
ــابوری، فیروزه های دامغان، فیروزه های کرمان، فیروزه های آمریکایی و  نیش

فیروزه های مصنوعی و ... و ادخالها و بافت های درون ساختاری فیروزه
ــامل انواع بهسازی و نحوه  ــازی گوهرها ش  توضیح و معرفی روش های بهس

بهسازی، نوع گوهرها و روش های تشخیص آن ها.
ــده بروی فیروزه های داخل کشور    توضیح تخصصی بهسازی های اعمال ش

همچنین زمردها، یاقوت ها و الماس ها.
 فروشندگی تخصصی گوهرها در بازار داخلی و خارجی

ــازار داخلی و  ــا در ب ــوه خریدوفروش گوهره ــورد نح ــح کامل در م  توضی
ــد فیروزه و عقیق  ــورد تجارت گوهرهایی مانن همچنین نکاتی کلیدی در م

های یمنی و یاقوت و زمرد و...
ــای جهانی و مراکز  ــارت گوهرها در بازاره ــی در مورد نحوه تج  توضیح کل
ــتان،  مهم تجاری گوهرها )مانند بازارهای تایلند، هند، کانادا، بلژیک، افغانس

برزیل، استرالیا و...(
 نحوه قیمت گذاری الماس ها )راپاپورت( و گوهرهای رنگی

ــی الماس ها از  ــت آوردن قیمت جهان ــورد نحوه به دس  توضیح کامل در م
ــه  ــتاندارد 4Cs موسس راپورت های قیمت گذاری الماس ها طبق قوانین اس
گوهرشناسی GIA و ارتباط آن با بازار داخلی خریدوفروش الماس ها در بازار 

داخل کشور.
ــعی برگزارکنندگان،  ــد: تمام س ــاری در پایان یادآور ش ــرا مخت دکتر زه
ــتاوردهای علمی خود را در این  اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم که دس
ــرفت و توسعه ای  ــتند، این بود تا قدمی در راه پیش رویداد به اشتراک گذاش
صنعت در کشور بردارند. بدون شک باال بردن اطالعات علمی – تخصصی در 
زمینه فیروزه و دیگر سنگ های قیمتی، می تواند باعث آشنایی هرچه بیشتر 
ــرمایه گذاران با این صنعت و از همه مهم تر ارائه  مسئولین، متخصصین و س
ــدن راه های جدیدی برای توسعه درزمینه های مختلف  ایده ها و مشخص ش

دکرت حمید گرمابی:

باید رشایط تشکیل »خوشه ی صنعتی گوهرسنگ ها« را بدانیم. مدیران 

صنعتِی خراسان و تهران نیز حارضند در تأسیس این خوشه، ما را همراهی 

کنند. فقط نیاز به پیگیری و همت دارد که من هم در خدمت هستم. برای 

تأمین مالی هم علی رغم مشکالت مالی دولت، رشایط آماده است. این 

کار می تواند جزو رسفصل های اشتغال روستایی باشد که ۱۱ هزار میلیارد 

تومان برای آن بودجه در نظر گرفته شده و تا سقف ۲ میلیارد تومان 

تسهیالت با بهره ی ۶ درصد در اختیار قرار می گیرد. در کنار آن می توان از 

اعتبارات میراث فرهنگی و صندوق کارآفرینی نیز بهره جست. اگر همت 

نیروها باشد تأمین مالی آن ممکن است
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ــاف، معدنکاری، فرآوری، بازاریابی، توسعه بازار و دیگر  زمین شناسی، اکتش
زمینه های مرتبط با این صنعت شود.

هدف ما از برگزاری همایش فی�روزه، صنعت و 
فرهنگ در گام اول، ایجاد یک نقش�ه راه برای 

توسعه ای صنعت بوده است

مهندس حامد فضلیانی
دبیر اجرایی همایش:

ــطح اول  ــاتید س ــگ، 25 نفر از اس ــروزه، صنعت و فرهن ــش فی در همای
ــنگ های قیمتی،  ــی، س مرتبط با فیروزه درزمینه های مختلف زمین شناس
ــای  ــی، بحث ه ــنگ های قیمت ــخ س ــی، تاری ــی، باستان شناس گوهرشناس
ــا بازرگانی و تجارت از  ــانی مربوط به فیروزه، بحث های مرتبط ب عمومی انس
ــگاه شهید بهشتی،  ــور همانند دانشگاه تهران، دانش دانشگاه های معتبر کش
ــهد گرد هم آمده بودند و این یکی از  ــگاه فردوسی مش دانشگاه شیراز و دانش

ــاتید و البته اساتید دانشگاه  نقاط قوت همایش بود که تبادل نظر بین این اس
در شهرستان و البته مخاطبانی که در همایش حضور داشتند صورت گرفت.

ــروزه، صنعت و فرهنگ  ــد فضلیانی دبیر اجرایی همایش فی مهندس حام
ــف همایش گفت:  ــایر نقاط قوت و ضع ــوق پیرامون س ضمن بیان مطالب ف
ــات و علوم  ــی، ادبی ــی درزمینه های تاریخ و باستان شناس پنل های تخصص
ــانی، تجارت و بازرگانی، زمین شناسی و اکتشافات و گوهرشناسی محلی  انس
ــنگ های  ــت آزاد درزمینه های مرتبط با فیروزه و س برای تبادل نظر و صحب
ــی پنل ها  ــت. متن تمام ــی را در برداش ــیار عال ــج بس ــد که نتای قیمتی ش
ــت و در حال مستندسازی می باشد که به صورت  فیلم برداری و ضبط شده اس

مجله های تخصصی به چاپ خواهد رسید.
ــک هر کاری که انجام  وی پیرامون نقاط ضعف همایش نیز گفت: بدون ش
می شود آن هم برای اولین بار، حتماً نقاط ضعفی ازجمله مشکالت مربوط به 
ــی دارد. همایش فیروزه، صنعت و فرهنگ  بحث های اجرایی، بودجه ای و مال
ــت نیازمند هماهنگی ها و ایجاد روابط بیشتری بود که در  به عنوان گام نخس

دوره های بعد حل خواهد شد.
ــوت همایش  ــی دیگر از نقاط ق ــی در ادامه به یک ــد فضلیان مهندس حام
ــش و تجمعی از  ــن همای ــی چنی ــته جای خال ــت: در گذش ــت و گف پرداخ
ــطح شهرستان، استان  ــائل علمی مرتبط با فیروزه در س عالقه مندان به مس
ــد. ما کارهای علمی مختلفی درباره فیروزه و البته  ــاس می ش ــور احس و کش
ــته ایم ولی اینگونه کارهای علمی به  ــنگ های قیمتی و نیمه قیمتی داش س
ــده بود. همایش این فرصت را بوجود  ــده در جایی ارایه نش صورت تجمیع ش
ــود را در زمینه  ــوری حاصل پژوهش های خ ــاتید طراز اول کش آورد که اس

فیروزه در یک بستر مناسب و کاماًل علمی ارایه دادند.
ــگ« یک عنوان  ــروزه: صنعت و فرهن ــوان همایش اول »فی وی افزود: عن
عمومی بود که در دوره های بعدی تخصصی تر عمل خواهیم کرد و به زوایای 
ــیار  مختلف این صنعت ملی می پردازیم. به عنوان مثال یکی از مواردی که بس
ــی موافق بودند  ــای علمی و پژوهش ــیار با افزایش کاره قابل توجه بود و بس

ــاه 1396  ــنبه 27 مهرم ــا پنج ش ــنبه 25 ت ــه روز از سه ش ــول س در ط
ــِش محققان از  ــل و پژوه ــالش و تأم ــل مهروموم ها ت ــیدی، حاص خورش
ــی و دولتی مختلف، به صورت 40 مقاله ارائه  ــگاه ها، نهادهای پژوهش دانش
ــیده به دبیرخانه  ــتر به عنوان برگزیده ای از مقاالت رس شفاهی و 11 پوس
ــد.  ــابور ارائه ش ــگاه نیش ــروزه: صنعت و فرهنگ در دانش همایش ملی فی
ــت های تخصصی به وسیله صاحب نظران،  اضافه بر ارائه های یادشده، نشس
ــت و فرهنگ فیروزه به  متخصصان و دارندگان مهارت های مرتبط با صنع
ــد. حاصل ارائه ها و نشست های تخصصی در  ــته ش بحث و تبادل نظر گذاش
ــد. روز پایانی بازدید علمی باهدف مشاهده  آینده نزدیک منتشر خواهد ش
ــتان فیروزه انجام شد و  واقعیت ها در بافت اصلی از معدن فیروزه در شهرس

اختتامیه در محل روستای معدن برگزار شد.
شرکت کنندگان، صاحب نظران، کنشگران صنعت فیروزه و متخصصان 
ــوان بندهای کلیدی  ــته های مختلف، موارد زیر را به عن ــته ها و رس در رش

قطعنامه پایانی مورد تأکید قرار می دهند.
1( صیانت و حفاظت از چشم انداز طبیعی و فرهنگی معدن فعال فیروزه با 

پیشینه بیش از هفت هزار سال فعالیت متداوم در راستای بهره وری بهینه 
و توسعه پایدار در مقیاس و با استاندارهای جهانی.

ــود به منظور به روز نمودن روش های  2( ارزیابی روش های معدنکاری موج
تولید و ارتقا سطح کیفی فیروزه تولیدی در طراز استاندارهای جهانی.

ــابور در تعامل با  ــگاه نیش ــروزه در دانش ــه دائمی فی ــیس دبیرخان 3( تأس
نهادهای علمی- پژوهشی؛ حاکمیتی زیربط.

4( تعریف ماموریت سازمانی دانشگاه نیشابور در راستای تدوین نقشه راه فیروزه.
ــگاه نیشابور درزمینه های هدایت،  5( تقویت و تعمیق نقش راهبردی دانش
ــی در تعامل با  ــو مقتض ــنهادی به نح ــارت برنامه های پیش ــت و نظ حمای
ــگاهی در فن آوری های تولید،  ــمی که رویکرد دانش نهادهای ذیربط به قس

همراه باتربیت نیروهای متخصص در اولویت باشد.
6( اهتمام در راستای معرفی مؤثر فیروزه در سطح جهانی و بازاریابی بهینه 

و هدفمند، با رعایت اصل مشتری مداری.
ــه  ــتای ارائ ــی در راس ــی – فرهنگ ــرد تاریخ ــا رویک ــی ب 7( پژوهش های
پیشنهادهای کاربردی برای تقویت وجه هویتی و برندسازی جهانی فیروزه.

قطعنامه پایانی رویداد علمی و ملی فیروزه: صنعت و فرهنگ )همایش یکم(

دکرت حمید گرمابی:

نکته ی مبارک دیگر این هامیش، آن است که ارتباط میان دانشگاه و 

صنعت، به طور واقعی ایجاد شد و ان شاءالله این ارتباط محکم تر گردد 

و با رشته ی دانشگاهی که به زودی در این زمینه خواهیم داشت به این 

استحکام کمک کنیم
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ــم در دوره های بعد  ــروزه بود که بتوانی بحث تجارت و بازرگانی مرتبط با فی
ــزار کنیم که یک  ــارت و بازرگانی را برگ ــش فیروزه: تج به عنوان مثال همای
ــای مؤثر دیگری  ــت گام ه ــت و آن وقت خواهیم توانس ــوان تخصصی اس عن

برداریم.
ــان گفت: هدف ما  ــروزه، صنعت و فرهنگ در پای دبیر اجرایی همایش فی
ــده در سطح کشور  در گام اول گردآوری مطالب علمی، پژوهش های انجام ش
ــیر حرکت آینده  ــتفاده از این پژوهش برای تعیین مس پیرامون فیروزه و اس
ــه درزمینه های علمی،  ــمت های مختلف همایش و صنعت فیروزه چ در قس
ــمت های مختلف این صنعت ازجمله معدن  ــی یا در قس ــی و پژوهش آموزش
ــه راه  ــراش، بازاریابی و فروش و به طورکلی ایجاد یک نقش کاری، فرآوری و ت
ــت به این اهداف رسیدیم.  برای توسعه ای صنعت بوده است که در گام نخس
ــیار خوبی ارائه شد و ما  ــیار خوبی گرد هم آمدند، مطالب بس متخصصین بس
ــده را در چهار پایگاه اسنادی معتبر کشور  ــتیم مقاله های گردآوری ش توانس
ــه راه را گام به گام  ــم در قدم های بعدی این نقش نمایه کنیم. امیدوارم بتوانی

تهیه و به پیش ببریم.

اش�تغال مس�تقیم مش�اغل مرتب�ط ب�ا امور 
فرهنگ�ی و خوش�ه صنعتی گوهرس�نگ های 

نیشابور محلی برای ارزش افزوده

دکتر حمید گرمابی
نماینده مردم شهرستان های نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی:

ایران به دلیل ویژگی های زمین شناسی منحصربه فرد خود، پتانسیل های 
فراوانی از منابع معدنی را در خود جای داده است. یکی از پتانسیل های بسیار 
ــابور که می تواند ما را در نیل به  ــتان نیش مهم در کشور ما و باالخص شهرس
ــود را نیز در  ــتغال زایی یاری کرده و کارایی خ ــادی از جمله اش اهداف اقتص

سطح جهان نشان داده است، "رشد و احیای صنعت گوهرسنگ ها " است.
ــابور و فیروزه در  ــتان های نیش دکتر حمید گرمابی نماینده مردم شهرس
ــالمی در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بیان مطلب فوق  ــورای اس مجلس ش
ــتغال،  ــتغال گفت: در مورد اش ــنگ ها در ایجاد اش پیرامون اهمیت گوهرس
یکی از فاکتورهای مهم، میزان سرمایه گذاری به ازای اشتغال است. این آمار 
ــاید نتوان از دقیق بودن  ــال های مختلف با ارقام گوناگون ذکرشده و ش در س
ــغلی که ایجاد  ــت که به ازای هر ش آن مطمئن بود اّما می توان برآوردی داش
ــرمایه گذاری نیاز داریم. »پایدار بودن« اشتغال هم بسیار  ــود، چقدر س می ش
ــتغاِل مضاعف نیز می کنند. به اعتقاد من  مهم است. برخی شغل ها، ایجاد اش
ــاغل قرار می گیرد. اشتغال در صنعت  »صنعت فیروزه« جزو این دسته از مش
ــرمایه گذارِی کمتری نیاز دارد که  فیروزه نسبت به سایر مشاغل پایدار، به س
ــن بزرگی برای این صنعت محسوب  در این شرایِط کمبود سرمایه، این ُحس
ــنگ ها با حداقل هزینه  ــتغال در حوزه ی گوهرس ــود. درواقع ایجاد اش می ش
ــت. به دلیل این که در این صنعت، عموماً کار با دستگاه تراِش  امکان پذیر اس
دستی انجام می شود، نیاز به نیروی انسانی دارد و خود اشتغال زا است. حسن 
دیگر این صنعت »ارزش افزوده« باالی آن  است. ارزش افزوده ای که ما کمتر به 
ــد.  آن پرداخته ایم و مغفول مانده، در برخی صنایع تا چند صد درصد می رس
ــهر خودمان نداشته باشیم؟ باید  چرا ایجاد این ارزش افزوده را در منطقه  و ش

ــنگ ها« را بدانیم. مدیران صنعتِی  شرایط تشکیل »خوشه ی صنعتی گوهرس
ــه، ما را همراهی کنند.  ــان و تهران نیز حاضرند در تأسیس این خوش خراس
ــتم. برای تأمین  فقط نیاز به پیگیری و همت دارد که من هم در خدمت هس
مالی هم علی رغم مشکالت مالی دولت، شرایط آماده است. این کار می تواند 
ــد که 11 هزار میلیارد تومان برای  ــتغال روستایی باش جزو سرفصل های اش
ــقف 2 میلیارد تومان تسهیالت با بهره ی  آن بودجه در نظر گرفته شده و تا س
ــارات میراث  ــار آن می توان از اعتب ــرار می گیرد. در کن 6 درصد در اختیار ق
ــت. اگر همت نیروها باشد تأمین  فرهنگی و صندوق کارآفرینی نیز بهره جس

مالی آن ممکن است.

  برگزاری همایش فیروزه در دانش�گاه نیش�ابور چ�ه تاثیراتی در منطقه 
خواهد داشت؟

ــد  ــاء اثر باش ــد در تمام این زمینه ها منش ــی از اقدام هایی که می توان یک
ــروزه: صنعت و  ــت. همایش فی ــن همایش های تخصصی اس برگزاری همی
ــعی بر این  ــه رویکردهای همه جانبه حول محور فیروزه س فرهنگ نیز با ارائ
ــی  ــی جنبه های مختلف علمی این صنعت، به بررس ــت تا ضمن بررس داش
ــائل فرهنگی پیرامون این موضوع نیز بپردازد. برگزاری این همایش که  مس
ــمند را برای اولین بار در  ــگام آن بود، این اتفاق ارزش ــابور پیش دانشگاه نیش
نیشابور رقم زد. طی برگزاری این همایش استادان، دانشجویان، پژوهشگران 
و صنعتگران شاغل در حوزه های مختلف زمین شناسی، اکتشاف، استخراج، 
ــتان های مختلف  ــنگ های قیمتی از اس ــروزه و دیگر س ــراش و تجارت فی ت
ــک برگزاری این چنین همایش هایی عالوه بر  کشور حضور داشتند. بدون ش
ــوق اجتماعی و باال بردن اطالعات عمومی در زمینه فیروزه،  ــور و ش ایجاد ش
می تواند باعث تولید و ارائه آثار علمی مرتبط با زمینه های تخصصی مختلف، 
ــرمایه گذاران با این صنعت  آشنایی هرچه بیشتر مسئوالن، متخصصین و س
ــدن راه های جدیدی برای توسعه  ــخص ش و از همه مهم تر ارائه ایده ها و مش
ــگری  ــعه بازار، گردش درزمینه های مختلف معدنی، فرآوری، بازاریابی، توس
ــر زمینه های مرتبط با  ــتی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و دیگ و صنایع دس
ــزوده ی موردنظر  ــیدن به ارزش اف ــود. این تبادل اطالعات در رس فیروزه ش

کمک کننده است.

  حفظ ارتباط مس�تمر بین صنعت و دانش�گاه که پیام اصلی همایش بود 
چگونه تداوم می یابد؟

ــگاه نیشابور و  همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ با محوریت اصلی دانش
ــابور و فیروزه و شرکت تعاونی  ــتان نیش همراهی فرمانداری های دو شهرس
ــی پیش تر از  ــزاری همایش و حت ــد. در طول برگ ــروزه برگزار ش معدن فی

سعید شیبانی:

این هامیش رضیب اطمینان را افزایش داد، میزان ریسک و ارزش افزوده 

حاصل از این رسمایه گذاری را منایان منود. مشارکت اساتید دانشگاهی به 

همراه ده ها مقاله متنوع به کیفیت توجه به فیروزه و گوهرسنگ ها افزود



شماره 561  |   مرداد و شهریور 1397 مـاهنـامه
بین المللی

اقتصادی
تحلیـلی 22

ــئولین و متخصصین شهرستان  آن نیز بنده شاهد همراهی و پیگیری مس
ــن می تواند یک اتفاق نیک  برای برگزاری هر چه بهتر این همایش بودم. ای
ــد چراکه تنها راه نیل به اهداف  ــابور و فیروزه باش برای شهرستان های نیش
مدنظر، همین اتحاد، یکدلی و هم افزایی هاست. دانشگاه نیشابور نیز پس از 
ــته های مرتبط با این  برگزاری موفق همایش فیروزه، در حال راه اندازی رش

موضوع است.
ــگاه  ــت که ارتباط میان دانش ــن همایش، آن اس ــارک دیگر ای نکته ی مب
ــاط محکم تر گردد  ــاءاهلل این ارتب ــد و ان ش و صنعت، به طور واقعی ایجاد ش
ــت به این  ــن زمینه خواهیم داش ــگاهی که به زودی در ای ــته ی دانش و با رش
ــوژی روز دنیا مجّهز  ــتحکام کمک کنیم. هر صنعتی اگر به دانش و تکنول اس
شود، می تواند منجر به توسعه شود و اگر جز این باشد محکوم به فنا است. ما 
ــنگ ها را بادانش روز پیوند دهیم.  چاره ای جز این نداریم که صنعِت گوهرس
این کار را یک دانشگاهی که درگیر تولید نیست و دانش آن را نیز دارد، بهتر 

می تواند انجام دهد.
ــال پیش باشد. این اصاًل  استخراج فیروزه ی ما شاید به همان روش صدس
ــت و باید این روند تغییر کند. باید جدا از روش هایی که در دنیا  شایسته نیس
ــیم که وقت بگذارند و کار کنند و به روش های  ــته باش است، محققینی داش
جدید استخراج دست پیدا کنند. وجود دانشگاه در کنار صنعت در این مسیر 
ــرکت های دانش بنیان« با نیروهای نخبه،  ــیس »ش ــت. تأس کمک کننده اس
ــاءاهلل با برنامه ریزی  ــیار مؤثر است. ان ش متخّصص و جوان هم در این راه بس
دقیق و مدون در مجموعه شهرستان های نیشابور و فیروزه و دانشگاه نیشابور 
ــی این همایش نیز  ــته های تحصیلی مرتبط، دبیرخانه دائم با راه اندازی رش
ــی در  ــاهد جهش ــنگ فیروزه، بلکه ش ــده و نه تنها در ارتباط با س تأسیس ش

صنعت گوهرسنگ ها در سطح شهرستان باشیم.

  ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه مش�هد به عن�وان ش�هر جهان�ی صنایع دس�تی 
گوهرسنگ ها انتخاب گردیده است، این موفقیت چه تأثیری درروند جدی 

گرفتن صنعت، بازار و اشتغال فیروزه نیشابوری، ایجاد کرده است؟
ــهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها می تواند  انتخاب مشهد به عنوان ش
موقعیتی ویژه برای تالش در جهت رشد و احیای صنعت گوهرسنگ ها باشد. 
یکی از امتیازات منحصربه فرد صنعت گوهرسنگ ها برای کشور ما و باالخص 
ــان رضوی، قرارگیری در کمربند ویژه و غنی تأمین کننده مواد  استان خراس
ــتان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان( است  خام این صنعت )مانند افغانس
ــنگ ها را تولید  که در حال حاضر حدود 40 درصد مواد خام جهانی گوهرس
ــورهای عربی مصرف کننده تولیدات  می کنند. از طرف دیگر مجاورت با کش
ــارد دالر واردات دارند و زائران  ــاله یک صد و پنجاه میلی این صنعت که هرس

خارجی مسلمان در مشهد امتیاز دیگر منطقه است.
ــاخت و فرآوری  ــابور در زمینه استخراج، س سابقه چندین هزارساله نیش
ــنگ ها با توجه به وجود قدیمی ترین معدن فعال جهان در این شهر  گوهرس
ــیار می تواند حائز اهمیت باشد. چراکه تجربه  )معدن فیروزه( از این نظر بس
ــد صنعت گوهرسنگ ها در  ــت که بیشترین رش جهانی نشان دهنده این اس
ــابور نیز یکی از  ــت. استان خراسان و شهر نیش رابطه با مراکز گردشگری اس
ــتراتژی راهبردی  ــت؛ بنابراین با تدوین اس مراکز مهم گردشگری کشور اس
ــوان در زمانی اندک،  ــگ می ت ــد، کوتاه مدت و هماهن ــان، هدفمن دانش بنی
ــتان ارائه داد و از بازار  ــغل پردرآمد و با نشاط به جوانان این شهرس هزاران ش

چند صدمیلیاردی جهانی آن سود جست.

  برای معرفی و ثبت برند جهانی فیروزه و ط�رح آن در مجامع بین المللی 
چه گام هایی برداشته شده است؟

ــهرت و معروفیت در دنیا یک برند محسوب  فیروزه نیشابوری به لحاظ ش
ــان بهره  ــی، باید ازنظر کارشناس ــت بازاریابِی بین الملل ــود. برای تقوی می ش
ــروزه در ارتباط بودم. بازار  ــت. بنده در همین مّدت با صادرکنندگان فی جس
ــیار دارد. باید کاری کنیم که این بازار هم دست  بین المللی هم فضای کار بس
ــرای بازاریابی آن  ــای مجازی ب ــروِز اینترنت و فض ــد. دنیای ام خودمان باش
ــظ ارزش افزوده و  ــت. همه ی این  موارد باهدف حف ــیار کمک کننده اس بس
ــت؛ اما برای ورود مؤثر به  کسب همه ی منافع آن برای منطقه ی خودمان اس
ــتیم تا در برخی زمینه ها ایرادات و اشکاالت  بازارهای جهانی نیازمند آن هس

موجود را با استفاده از دانش متخصصین رفع نماییم.
ــنامه دار کردن کاالیی است که  ــئله  در این خصوص، شناس مهم ترین مس
ــنگ ها، اطمینان خریدار  تولید می کنیم. یکی از نکات مهم حوزه ی گوهرس
از »اصل بودن« کاال است. فیروزه ی نیشابوری در دنیا شناخته شده است ولی 
ــتخراج می شود و به نام فیروزه ی  گاهی فیروزه از معادن کشورهای دیگر اس
نیشابوری به فروش می رسد. باید با شناسنامه دار کردن فیروزه ی نیشابوری، 
ــور  از این کار ممانعت به عمل آوریم. باید در این حوزه از همه متخّصصان کش
ــتفاده کنیم. من در این همایش با صاحب نظرانی آشنا شدم که تجربیات  اس
ــت نیامده و باید از این  بسیار ارزشمندی داشتند. این تجربیات آسان به دس
ــکیل تیمی برای پیگیری  ــتفاده کنیم. من پیشنهاد تش تجارب گران بها اس
ــابور و فیروزه که می دانم  تمامی این موارد را دارم که فرمانداران محترم نیش
ــتند، می توانند این تیم را مدیریت کنند. در کنار ایشان  از دغدغه داران هس
دانشگاه نیشابور به همراه تیم تخصصی خود، اداره ی صنعت، معدن و تجارت 
ــته باشند، ما هم در کنار این تیم  و نیز اداره ی میراث فرهنگی نیز حضور داش

خواهیم بود.
بنده پس از برگزاری همایش نیز جلساتی با سرکنسول جمهوری اسالمی 
ــی آن بر ضرورت  ــته ام که ط ــپانیا داش ــفیر ایران در اس ایران در میالن و س
ــادي، معرفی  ــایی های اقتص ــفارت خانه ها باهدف راه گش ــدن س فعال تر ش
ــتای افزایش صادرات فیروزه تأکید ویژه شد.  ــنجی در راس فیروزه و امکان س
ــنگ هاي قیمتي جهان است، در  به عنوان مثال ایتالیا یکي از مراکز تجارت س
خصوص امکان استفاده از این فرصت براي صادرات فیروزه  نیشابور، مواردی 

را مطرح و خواستار توجه بیشتر به این مسئله شدم.

رون�ق گردش�گری نیش�ابور به برک�ت تاریخ، 
فرهنگ و سنگ زیبا و بی همتای فیروزه

سعید شیبانی
معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور:

ــی و معنوی  ــی از حیات فرهنگ ــنگ بخش ــروزه به عنوان یک گوهرس فی
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ــت که به تقویت حیات مادی و اقتصادی شهر نیز  نیشابور را تشکیل داده اس
ــنیدنی و با رنگی آسمانی که  منجر شده است. گوهرسنگی زیبا با خواص ش
ــد. نیشابور  بی کرانگی عظمت حیات و خلقت خداوند متعال را به رخ می کش
گنجینه ای از ظرفیت های فرهنگی، معنوی و مادی در سرزمین ایران است. 
ــان های بسیار بزرگ زاده و رشد  طبیعتی زیبا، زنده و پویا که در دامن آن انس
ــروزه( در  ــنگ زیبا )فی ــیدند. این س ــه این طبیعت هویت بخش یافته اند و ب
حقیقت پاداش خداوند است به مردمان این دیار، سنگی نهفته در دل زمین 
ــهر تاریخی انجامید و به اقتصاد  که به اجتماع بیشتر نیشابوریان حول این ش

آنان نیز پویایی عطا کرد.
سعید شیبانی معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور در گفت وگو با 
ــش و جایگاه صنعت فیروزه در این  خبرنگار ما با بیان مطلب فوق پیرامون نق
ــابوری برای این شهر ظرفیت  شهرستان گفت: منحصر بودن این تحفه نیش
ــت. فرآوری  ــی را فراهم نموده اس ــاده ای از نیازهای داخلی و خارج فوق الع
ــب و توجه به مقتضیات بازار نیز می تواند ارزش افزوده این گوهرسنگ  مناس
ــابور در دسترس قرار دهد. عالوه بر آن،  نسبت به خام فروشی آن را برای نیش
ــابور نیز بسیار افزوده  این سنگ قیمتی و زیبا به جاذبه های گردشگری نیش
ــدن و خریدن در اختیار  ــگران به منظور دی و زمینه خوبی برای حضور گردش
ــت و به عنوان یکی از حلقه های اصلی زنجیره اقتصاد گردشگری  قرارداده اس
ــود. همان طور که می دانید گردشگری  ــعه نیشابور محسوب می ش رو به توس

اقتصاد آینده و آینده اقتصادی ایران و البته نیشابور است.

  از دی�دگاه جنابعال�ی برگ�زاری همایش فی�روزه: صنع�ت و فرهنگ در 
دانشگاه نیش�ابور و تداوم آنچه تاثیری می تواند در ایجاد اشتغال و توسعه 

اقتصاد شهرستان داشته باشد؟
ــنگ ها به خصوص  ــگاه علمی به اهمیت گوهرس برگزاری این همایش و ن
ــادی و فرهنگی این دیار  ــی بالنده به ظرفیت اقتص فیروزه جانی تازه و هویت
ــید؛ و همین نگاه علمی، مرجعیتی مناسب برای توجه  تاریخی و کهن بخش
ــالیق گوناگون اجتماعی و اقتصادی به ویژه دولت و  به این سنگ در میان س
ــرمایه گذاران فراهم آورده و اجماع مناسبی را پیرامون اهمیت، نقش  البته س
و تأثیر فیروزه سبب شده است. دانشگاه نیشابور به شایستگی به آن پرداخت 
ــان را افزایش داد، میزان  ــترس قرارداد. این همایش ضریب اطمین و در دس
ــرمایه گذاری را نمایان نمود. مشارکت  ریسک و ارزش افزوده حاصل از این س
ــگاهی به همراه ده ها مقاله متنوع به کیفیت توجه به فیروزه و  ــاتید دانش اس
گوهرسنگ ها افزود. ضمن آن که در پنل های علمی و تخصصی به ابعاد فنی 
گوهرسنگ ها پرداخت. میزان ظرفیت معادن، تنوع معادن در نیشابور، نحوه 
ــازی آن، کیفیت سنجی سنگ ها، تراش  استخراج، فرآوری سنگ، تجاری س
ــن همایش ابعاد مختلف  ــنگ، بازاریابی، ازجمله ابعاد فنی موضوع بود. ای س
ــینه ادبی، فرهنگی و تاریخی این  ــنگ و حضور آن در پیش را با ادبیات این س
ــبت به فیروزه فراهم نمود.  سرزمین درآمیخت و حس زیباشناسانه ای را نس
ــود را افزایش داده و  ــتغال موج ــجم اش نگاه علمی به فیروزه در قالبی منس
ــتمر خواهد نمود و توان رقابت جهانی را با تولیدکنندگان دیگر  پایدار و مس

سنگ های قیمتی مبتنی بر نیاز و اقتضائات بازار فراهم می نماید.

  در رابطه با تأس�یس دائم�ی دبیرخان�ه همایش در نیش�ابور چه اقدامی 
انجام شده است؟

ــتاوردهای این تالش  ــظ دس ــی همایش برای حف ــاد دبیرخانه دائم ایج
علمی از اهداف کار و تضمین کننده موفقیت آن است. اشتغال مورد انتظار و 
ــی از ارزش افزوده مبتنی بر نگاه علمی برای فرآوری، تراش،  کسب ثروت ناش
بازاریابی، آموزش و صادرات اهمیت و الزام راه اندازی دبیرخانه و تداوم آن را 
ــابور  ــون عالوه بر معدن فیروزه، معادن دیگری در نیش دوچندان می کند. چ
ــت دبیرخانه را می طلبد.  ــتمرار فعالی وجود دارد که کار بر روی آن ها نیز اس
ــابور، دستگاه های اجرایی، شهرداری و  لذا دبیرخانه با همکاری دانشگاه نیش

شورای اسالمی شهر در دستور کار است و انشااهلل ایجاد و حفظ خواهد شد.

معدن فیروزه یکی از ظرفیت های مهم اشتغال 
و اقتصادی شهرستان فیروزه

محمدحسین صالحی
فرماندار شهرستان فیروزه:

در ادامه این گفت وگو نظر آقای محمدحسین صالحی فرماندار شهرستان 
فیروزه را جویا شدیم، ایشان در این زمینه می گوید:

ــت که طی  ــتان اس ــی از ظرفیت های اقتصادی شهرس معدن فیروزه یک
ــغلی مناسب، نقش مؤثری در کارآفرینی  سالیان اخیر با ایجاد فرصت های ش
ــنگ های قیمتی در دنیا گردش مالی بسیار  ــت، ازآنجاکه بازار س داشته اس
ــتان  هم در این خصوص کسب سهم  زیاد و قابل توجهی دارد، رویکرد شهرس
ــنگ فیروزه از طریق تغییر در  مناسبی از این بازار و باال بردن ارزش افزوده س
ــتی مرتبط با سنگ فیروزه و  فرآوری، ایجاد تنوع در مصنوعات و صنایع دس

بازاریابی در خارج از مرزهای کشور با تقویت بخش خصوصی می باشد.
آقای صالحی در ارتباط با تأثیر برگزاری همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ 
ــتان نیز گفت: این همایش از دو  و تداوم آن بر ایجاد اشتغال و اقتصاد شهرس
ــنگ فیروزه کمک کند، ابتدا با عملی  بعد می تواند به اقتصاد و بازار فروش س
ــته به  ــرآوری و تولید محصوالت نهایی وابس ــتخراج، ف کردن روش های اس
سنگ فیروزه که به لحاظ تنوع و تکثر و هم به جهت زیبایی بتواند مشتریان 
ــنگ فیروزه به عنوان موضوعی که در  ــتر را جذب کند. دوم با معرفی س بیش
ــوابق تاریخی موجود و  ــالمی بر اساس س فرهنگ ایرانی و هم در فرهنگ اس
ــتفاده از آن تأکید شده است که این همایش  هم به لحاظ روانشناسی، بر اس

می تواند سرآغاز مهمی برای این فرایند باشد.
ــابور نیز با بیان  ــی همایش در نیش ــیس دبیرخانه دائم  وی پیرامون تأس
این که معدن فیروزه نیشابوری به عنوان غنی ترین، کهن ترین و مرغوب ترین 
ــت تأکید کرد: پیشنهاد  معدن فیروزه جهان در این شهرستان واقع شده اس
ــش موردنظر در مجاورت معدن  این فرمانداری ایجاد دبیرخانه دائمی همای
ــگران به معدن در جهت  ــان اساتید و پژوهش فیروزه به لحاظ دسترسی آس

انجام پژوهش های علمی می باشد.
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حفظ شهرت و جایگاه فیروزه نیشابوری

در گرو ثبت جهانی آن

  تاریخچه کار و تالش در معدن فیروزه نیشابور به چه زمانی برمی گردد؟
ــزاره چهارم قبل از میالد  ــروزه وجود دارد حدوداً مربوط به ه قدیمی ترین آثاری که از معدنکاری فی
ــابور به دست آمده که  ــان در حفاری منطقه تپه برج نیش ــود. به عنوان مثال یک کمربند فیروزه نش می ش
اسکلت همراه کمربند گاه شماری کربن 6400 سال را نشان می دهد. به عالوه فیروزه های تاریخی بسیار 
دیگری در نقاط باستانی مختلف فالت ایران به دست آمده است که خود نشان دهنده فراگیری استفاده از 
فیروزه در تمام نقاط ایران باستان و البته تجارت گسترده آن در قدیم می باشد. با توجه به این یافته های 
باستان شناسی می توانیم تاریخچه مستند معدنکاری در معدن فیروزه نیشابور را تا نزدیک 7000 سال 

پیش اعالم نماییم.
ــری به سطح خاصی از  ــیاری از مواد معدنی نیازمند رسیدن تکنولوژی بش بدون تردید استخراج بس
ــت دمای الزم برای ذوب آهن را در کوره های  ــان توانس ــد. به عنوان مثال زمانی که انس پیشرفت می باش
ــترده صورت پذیرفت و عصر آهن آغاز گردید.  ــتخراج عنصر آهن به صورت گس ابتدایی تأمین نماید، اس
ــی که از کنار معدن  ــنگ های قیمتی و به صورت خاص فیروزه، می توان گفت، اولین کس ولی در مورد س

با وجود شهرت جهانی فیروزه نیشابوری، 
حضور این گران سنگ آبی در بازارهای 
جهانی بسیار اندک است. با توجه به این که 
در کشورهای مختلف جهان تقاضای زیادی 
برای خرید این گوهر گران بها وجود دارد 
ولی اندک صادرات موجود نیز به صورت 
غیرحرفه ای و چمدانی است. با توجه به 
اشباع بازارهای داخلی قدم بعدی برای 
گسترش صنعت فیروزه، بدون شک حرکت 
به سمت بازارهای جهانی است. به این 
منظور عالوه بر باالبردن کیفیت تراش 
فیروزه باید به مسائل مهمی همچون صدور 
شناسنامه معتبر برای فیروزه صادراتی، 
تبلیغات جهانی، بازاریابی مؤثر در سطح 
جهان، شرکت در نمایشگاه های بین المللی 
و حضور در بورس های معتبر سنگ های 
قیمتی جهان نیز توجه ویژه نمود. بعالوه 
باید به گسترش صنایع دستی وابسته 
به فیروزه و همچنین جذب گردشگران 
خارجی نیز به عنوان تبلیغات مؤثر 
صنعت فیروزه اشاره کرد. در شماره اول 
کتاب مشهد شهر جهانی صنایع دستی 
گوهرسنگ ها با نحوه تشکیل و تاریخچه 
معدن فیروزه آشنا شدیم. در این شمار از 
نگاهی دیگر گفت وگویی با اعضای هیات 
مدیره این شرکت تعاونی آقایان سید 
علی اکبر رفیعی، رئیس هیات مدیره، سید 
حسن حسینی، نایب رئیس، جواد صادقی، 
رضا صادقی، سید مراد میری، سیدعلی 
اصغر حسینی، سید مهدی عرب، محمد 
عریان و قاسم افخمی اعضای هیات مدیره، 
یدا... سعادتی مدیرعامل و مهندس حامد 
فضلیانی مسئول دفتر فنی معدن فیروزه 
داریم که نامبردگان به سؤال های خبرنگار 
ما پاسخ گفتند گرچه باز هنوز ناگفته های 
فراوانی به زمین ماند که در شماره آتی به 
آن می پردازیم.

سید حیدر رضوی



مـاهنـامهشماره 561  |   مرداد و شهریور 1397
بین المللی

اقتصادی
25تحلیـلی

ــتین  ــمانی فیروزه او را جلب نموده، نخس فیروزه عبور کرده و رنگ زیبا و آس
ــت. بعالوه می توانیم عنوان قدیمی ترین  ــابور بوده اس معدن کار فیروزه نیش
ــابور به کاربریم، چراکه عالوه بر  معدن فعال جهان را برای معدن فیروزه نیش
ــته فعال و در حال بهره برداری  قدمت، این معدن در تمام 7000 سال گذش
ــان از فیروزه ناب  ــر جه بوده و هنوز نیز عالقه مندان به جواهرات را در سراس

خود بهره مند می نماید.

  بهره برداران معدن فیروزه درگذر زمان چه کسانی بوده اند؟
ــخ همواره  ــت، در طول تاری ــروزه باید گف ــدن فی ــرداران مع درباره بهره ب
ــت. آنچه از  ــده اس ــروزه بین دولت و مردم جابجا ش ــرداری از معدن فی بهره ب
ــت که در دوره هایی  ــت می آید آن اس ــفرنامه های داخلی و خارجی به دس س
ــاهان بوده است. به عنوان مثال در  بهره برداری از معدن فیروزه در انحصار پادش
دوره صفویه معدن فیروزه در اختیار پادشاه بوده است و یا در اواخر دوره قاجار 
ــتان  ــط آس و اوایل پهلوی بهره برداری از معدن به نمایندگی از حکومت توس
قدس رضوی انجام می شده است. ولی در زمان هایی نیز مردم عادی بهره بردار 
ــذاری »غارهای« قدیمی  ــته های کهن و البته نام گ معدن بوده اند. آنچه از نوش
معدن مشخص است در زمان هایی افراد عادی از قسمت های مختلف )غارهای 
ــتخراج می کرده و نام خود را برآن نهاده بودند همچون غار  مختلف( معدن اس
ــلم، غار کربالیی کریمی، غارملکی، غار ابواسحاقی و ... گویا در این ایام این  مس

غارها بین افراد خریدوفروش می شده و یا کابین عروسان می شده است.
ــته که تاریخچه معدن به صورت کامل مشخص  ــال گذش در طول 100 س
ــکل بوده و بهره برداری از معدن بارها بین بخش  ــت نیز اوضاع به همین ش اس
ــال پیش که  ــت. در حدود 70 س ــده اس ــش دولتی جابجا ش خصوصی و بخ
بهره برداری مدرن از معدن فیروزه آغاز شد، ابتدا معدن در اختیار فردی به نام 
آقای اسکوئیان قرار گرفت که اصالتاً ترک و پیمانکار راه آهن بوده است. پس از 
ــال اداره کل معادن به صورت دولتی به استخراج معدن پرداخته است.  چند س
ــرکت های خصوصی و دولتی زیادی ازجمله آستان قدس  پس از انقالب هم ش
ــداران، اتحادیه فیروزه تراشان مشهد و  ــپاه پاس رضوی، شرکتی وابسته به س
ــرداری از معدن فیروزه بوده اند.  اداره کل معادن هرکدام مدتی عهده دار بهره ب
ــتای توجه به بخش  ــتای سیاست دولت وقت در راس در سال 1381 و در راس
ــعه روستایی  ــرکت تعاونی توس خصوصی و تعاونی، بهره برداری از معدن به ش
ــفلی  ــتای معدن علیا و س ــکل از 342 نفر از اهالی روس معدن فیروزه که متش

هستند واگذار شد و این شرکت تعاونی تاکنون به کار خود ادامه داده است.
  نحوه استخراج فیروزه درگذشته به چه شکل بوده است؟

درگذشته استخراج فیروزه از سطح زمین و به وسیله ی چاهک های تقریباً 
ــینیان ما هرجا که فیروزه را در سطح  ــت. پیش عمودی صورت می گرفته اس
ــتخراج نموده و تا جایی که هوای  ــروع به اس ــاهده می کرده اند ش زمین مش

تنفسی و حمل ونقل مواد حفرشده ممکن بود، به حفر زمین ادامه می دادند.

این چاهک های قدیمی که به »غار« معروف هستند عموماً تا 70 متر عمق 
ــور و مرور و دیگری  ــده اند: یکی برای عب دارند و به صورت دوتایی حفر می ش

برای حمل مواد.
ــایی کرده و  ــدوده معدن شناس ــار قدیمی را در مح ما امروزه حدود 34 غ
ــنگ به روش  ــخصات آن ها را ثبت نموده ایم. برای حفر س مختصات، نام و مش
قدیمی از ابزارهایی ابتدایی همچون تیشه و پتک و قلم استفاده می شده است. 

ولی در سده های اخیر از باروت هم برای تخریب سنگ استفاده می کرده اند.

  نحوه استخراج فیروزه در حال حاضر چگونه است؟
ــتخراج فیروزه از تونل های افقی استفاده  از حدود 70 سال پیش برای اس
ــتفاده از تونل می توان به محدوده های عمیق تری دسترسی  ــود. با اس می ش
ــارج نمود. بعالوه  ــیله ی واگن از معدن خ ــده را به وس پیدا کرد و مواد حفرش
ــتفاده از دینامیت انجام  در این روش حفر سنگ برای پیشروی تونل ها با اس
ــت و انفجار  ــنگ قیمتی اس ــه فیروزه یک س ــود. البته با توجه به آنک می ش
ــاند، انفجار در معدن به صورت کنترل شده و در  ــیب برس می تواند به آن آس
ــرد. هم اکنون  ــروزه صورت می پذی ــه رگه های فی ــبت ب دورترین فاصله نس

سالیانه حدود 40 تن سنگ خام فیروزه از معدن استخراج می شود.

  چالش های معدن فی�روزه در مواجهه ب�ا بازارهای داخل�ی و خریداران 
سنگ خام معدن کدام است؟

ــط عده معدودی در  ــال پیش تراش فیروزه توس متأسفانه تا حدود 10 س
ــد و گسترش هرچه بیشتر صنعت  کشور انجام می شد و این موضوع مانع رش
ــال 1387 سیاست شرکت تعاونی معدن، بر گسترش  فیروزه بود. از حدود س

خوشبختانه رشکت تعاونی توانسته است در طول حدود ۱5 سال فعالیت 

خود عالوه بر ایجاد ۱50 شغل مستقیم و حدود ۲0000 شغل غیرمستقیم 

به افتخارات زیادی هم دست پیدا مناید. ازجمله این افتخارات می توان 

به کسب عنوان تعاونی منونه کشوری در سال ۱38۶ و کسب چهار عنوان 

تعاونی منونه استانی در سال های مختلف اشاره کرد. این موضوع خود 

نشان دهنده حرکت این رشکت تعاونی در مسیر درست و تعامل صحیح با 

دستگاه های دولتی می باشد
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هرچه بیشتر صنعت فیروزه در داخل کشور بوده است. به همین دلیل مزایده 
ــا این روش تمام  ــتور کار قرار گرفت. ب عمومی فیروزه تولیدی معدن در دس
متقاضیان سنگ خام فیروزه می توانند به مقدار موردنیاز و باکیفیت موردنظر 
ــداد تولیدکنندگان و  ــبختانه با این روش تع خود فیروزه تهیه نمایند. خوش
ــه امروزه تعداد  ــمگیری یافت به صورتی ک ــندگان فیروزه افزایش چش تراش
ــتان فیروزه، نیشابور و مشهد  ــه شهرس واحدهای تراش و تولید فیروزه در س
ــور  ــر کش ــیار زیادی پیداکرده و تقریباً بازار فیروزه در سراس ــترش بس گس
ــترین تأثیر مثبت این روش در دو روستای معدن بوده  اشباع شده است. بیش
ــت. به صورتی که امروزه تقریباً تمام مردم این دو روستا در صنعت فیروزه  اس
مشغول به کار هستند و از 15 سال پیش تاکنون مهاجرت معکوس از شهر به 

این روستاها بسیار چشمگیر بوده است.

  برنامه های معدن فیروزه برای رسیدن به بازارهای جهانی چیست؟
متأسفانه با وجود شهرت جهانی فیروزه نیشابوری، حضور این گران سنگ 
آبی در بازارهای جهانی بسیار اندک است. باوجودآنکه در کشورهای مختلف 
ــود دارد ولی اندک  ــرای خرید این گوهر گران بها وج جهان تقاضای زیادی ب
ــت. همان طور که  ــورت غیرحرفه ای و چمدانی اس صادرات موجود نیز به ص
ــترش صنعت  ــباع بازار داخلی قدم بعدی برای گس ــد با توجه به اش گفته ش
ــت. به این منظور  ــمت بازارهای جهانی اس فیروزه، بدون شک حرکت به س
ــائل مهمی همچون صدور  عالوه بر باالبردن کیفیت تراش فیروزه باید به مس
ــنامه معتبر برای فیروزه صادراتی، تبلیغات جهانی، بازاریابی مؤثر در  شناس
ــگاه های بین المللی و حضور در بورس های  ــرکت در نمایش سطح جهان، ش
ــنگ های قیمتی جهان نیز توجه ویژه نمود. بعالوه باید به گسترش  معتبر س
ــگران خارجی نیز  ــته به فیروزه و همچنین جذب گردش صنایع دستی وابس

به عنوان تبلیغات مؤثر صنعت فیروزه اشاره کرد.

  از دیدگاه دس�ت اندرکاران معدن فیروزه، مش�کالت پیش روی صنعت 
فیروزه کدام است؟

ــد صنعت فیروزه، یک صنعت کهن و دیرپای ایرانی  همان طور که اشاره ش
ــاله با وجود مزایای بی نظیر ازجمله شناخته  ــت. این قدمت چندهزار س اس

ــت ملی ایجاد  ــطح جهان، تهدیدهایی هم برای این صنع ــده بودن در س ش
ــه قدیمی بودن بدنه صنعت فیروزه  می نماید. ازجمله این تهدیدها می توان ب
ــروزه، روش ها و  ــمت های مختلف صنعت فی ــاره کرد. تقریباً در تمام قس اش
ــد عالوه بر حفظ اصالت  ــتند. به نظر می رس ــبتاً قدیمی هس ــتگاه ها نس دس
ــازی روش ها و  ــه مدرن س ــبت ب ــخصیت کهن صنعت فیروزه باید نس و ش

دستگاه های مورداستفاده در تراش و جواهرسازی فیروزه اقدام گردد.

  نحوه تعامل معدن با ارگان های دولتی چگونه است؟
ــعه معدن فیروزه در تمام سال های فعالیت خود سعی  شرکت تعاونی توس
ــور و با همکاری با ارگان های دولتی،  ــاس قوانین جاری کش کرده است براس
ــتر در منطقه محروم  ــعه صنعت فیروزه و اشتغال زایی هرچه بیش در راه توس
ــرکت با توجه به تعاونی  ــفلی قدم بردارد. این ش ــتاهای معدن علیا و س روس
ــرار می گیرد و با  ــرم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ق بودن در حوزه وزارت محت
ــت، معدن و تجارت.  ــت در زمینه معدنی در حوزه وزارت صنع توجه به فعالی
ــرای کامل قوانین  ــواره بر اج ــرکت تعاونی هم ــعی این ش به همین دلیل س
ــت. در  ــتگاه های ذی ربط بوده اس ــتر با دس این دو حوزه و تعامل هرچه بیش
ــت در طول حدود 15  ــرکت تعاونی توانسته اس همین راستا خوشبختانه ش
ــال فعالیت خود عالوه بر ایجاد 150 شغل مستقیم و حدود 20000 شغل  س
ــت پیدا نماید. ازجمله این افتخارات  غیرمستقیم به افتخارات زیادی هم دس
ــب عنوان تعاونی نمونه کشوری در سال 1386 و کسب چهار  می توان به کس
عنوان تعاونی نمونه استانی در سال های مختلف اشاره کرد. این موضوع خود 
ــت و تعامل صحیح با  ــان دهنده حرکت این شرکت تعاونی در مسیر درس نش

دستگاه های دولتی می باشد.

  مشکالت پیش روی معدن برای توس�عه در صنعت فیروزه و گردشگری 
مرتبط با فیروزه را توضیح دهید. چه راهکارهای�ی را برای حل موانع پیش 

رو پیشنهاد می نمایید؟
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد از نظر این شرکت تعاونی، گردشگری 
ــتر  ــعه باید موردتوجه هرچه بیش ــاک و درحال توس ــوان یک صنعت پ به عن
ــترش  ــالوه بر توجه به گس ــرکت تعاونی ع ــتا ش ــرد. در همین راس قرار گی
ــگری معدن و  ــیعی در حوزه ی گردش ــرمایه گذاری وس ــروزه، س صنعت فی
ــگری  ــت. به این منظور طرح جامع گردش ــگری انجام داده اس زمین گردش
ــده و  ــور تهیه ش ــگری کش معدن فیروزه به عنوان اولین معدن هدف گردش
ــتا نیاز ویژه به امکانات  ــت. در این راس مراحل اجرایی آن نیز آغاز گردیده اس
ــه وظایف  ــود که ازجمل ــاس می ش ــفالته احس ــی ازجمله جاده آس زیر بنای
ــت. این شرکت تعاونی  حاکمیتی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت اس
ــای ذی ربط صنعت  ــر ارگان ه ــن وزارتخانه و دیگ ــت با توجه ای امیدوار اس
گردشگری، به خصوص گردشگری معادن در کشور باعث تولید ثروت و رفاه 

هرچه بیشتر مردم عزیزمان گردد.

به نظر می رسد عالوه بر حفظ اصالت و شخصیت کهن صنعت فیروزه 

باید نسبت به مدرن سازی روش ها و دستگاه های مورداستفاده در تراش 

و جواهرسازی فیروزه اقدام گردد

رشکت تعاونی عالوه بر توجه به گسرتش صنعت فیروزه، رسمایه گذاری 

وسیعی در حوزه ی گردشگری معدن و زمین گردشگری انجام داده است. به 

این منظور طرح جامع گردشگری معدن فیروزه به عنوان اولین معدن هدف 

گردشگری کشور تهیه شده و مراحل اجرایی آن نیز آغاز گردیده است
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پتانسیل های معدنی و جایگاه گوهرسنگ ها در ایران

 با نگرشی ویژه به خراسان رضوی
)قسمت پایانی(
دکتر جعفر طاهری /  ریحانه احمدی روحانی

گوهرسنگ ها در استان خراسان رضوی

ــیل  ــوی داراي پتانس ــان رض ــتان خراس ــی اس ــاظ زمین شناس از لح
قابل توجهی ازنظر حضور سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می باشد که امید 
می رود با تعیین برنامه های اکتشافی مناسب، صدور پروانه اکتشاف و انجام 
ــرداری، در آینده اي  ــف و بهره ب ــت صدور گواهینامه کش اقدامات الزم جه
ــنگ های  ــان رضوی به یکي از منابع تأمین کننده س ــتان خراس نزدیک اس
ــازی صنایع  ــده و در ایجاد و یا فعال س ــور تبدیل ش قیمتي و زینتي در کش

معدني وابسته نیز به سهم خود نقش شایسته اي را ایفا نماید
ــافی انجام شده اندیس های:  در خراسان رضوی بر اساس مطالعات اکتش
ــوت، روتیل، ارتوز،  ــافیر، یاق ــروزه و آگات، عقیق، بریل )آکوامارین(، س فی
ــلیمانی، اوپال، گارنت،  فیروزه قوچانی )کریزوکال(، آگات، ژاسپر، عقیق س
ــکیت  ــت، آراگونیت و پلی گورس ــز، آندالوزیت، ایلمنی درکوهی، رزکوارت

گزارش شده است )شکل 2(:
ــان رضوی در عرصه های گوناگون ازجمله:  ــتان خراس ــبی اس مزیت نس
ــافر داخلی و خارجی، برخورداری  ــت میلیون زائر و مس حضور افزون بر بیس
ــنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در  از آمار باالترین تعداد کارگاه های تراش س
ــابور به عنوان مرغوب ترین  ــور، وجود معدن فیروزه نیش بیان استان های کش
فیروزه جهان، معادن متعدد سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در این استان و 
نیز وجود معادن سنگ های گران بهای زمرد و یاقوت در کشورهای هم جوار با 
ــان رضوی؛ جملگی ایجاب می کند تا کانون فعالیت های مرتبط  استان خراس

با سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در این استان شکل گیرد.
ــابور با قدمت چندین هزارساله باشهرت جهانی  وجود معدن فیروزه نیش
ــمند، شرایطی را  و کیفیت منحصربه فرد و توجه به حفظ این جایگاه ارزش
ــئولیت ملی به پی ریزی افق های  رقم می زند تا با عزم جدی و احساس مس
ــرفت در این استان اقدام شود. یکی از کامل ترین  جدیدی از موفقیت و پیش
ــنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان خراسان  بررسی های اکتشافی س
ــیله سازمان زمین شناسی  رضوی در فاصله سال های 1388-1390 به وس
کشور صورت پذیرفته است. اهم دستاوردهای این طرح در مورد اندیس ها 
و معادن فعال در استان خراسان رضوي به صورت جدول 3 آورده شده است

ــامل: نام محدوده و سنگ  ــخصات کاملی ش ــماره 4 مش همچنین جدول ش
قیمتی، کانی فرعی، خاستگاه، چگونگی میزان ازنظر فعالیت، استخراج سالیانه، 

میزان ذخیره قطعی، میزان ذخیره احتمالی و مساحت آن آورده شده است.
ــی مهم ترین اندیس ها و معادن گوهرسنگ ها در استان  در ادامه به بررس

خراسان رضوی پرداخته می شود:

فیروزه

:: معدن فیروزه نیشابور
ــتان  ــمال باختری شهرس ــابور در 55 کیلومتری ش ــروزه نیش معدن فی
نیشابور و نیز در حدود 30 کیلومتری شمال شهرستان تازه تأسیس فیروزه، 
ــده است. مختصات معدن 58 درجه و  نامی برگرفته از معدن فیروزه، واقع ش

23 دقیقه طول جغرافیایی و 36 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی می باشد.
ــروزه در منتهی الیه  ــار فی ــی کانس ازنقطه نظر ویژگی های زمین شناس
ــلطان آباد )اکرمی  ــی 1:100.000 س ــه زمین شناس ــمال باختری ورق ش
ــه واحدهای سنگ  1379( قرار دارد و اگرچه در محدوده عمومی این نقش
ــازندهای: کهر، دولومیت  ــوب به سازندهای کهن همچون س چینه ای منس
ــت به طور عمده به سن پالئوزوئیک زیرین  سلطانیه، زاگون، میال و شیرگش
ــتر محل برونزد سنگ های  ــتره اصلی کانسار بیش رخنمون دارند ولی گس
آتشفشانی ائوسن می باشد. ترکیب سنگ شناسی این واحدها بیشتر شامل 

آندزیت، تراکی آندزیت، آندزیت بازالت و تراکیت می باشد. 
:: اندیس فیروزه چاه نسر

ــمال باختر  ــبزوار و 5 کیلومتري ش ــوب س ــي در جن این اندیس معدن
کماستان و 700 متري باختر چاه نسر قرار گرفته است. 

:: اندیس فیروزه شمال باختر انچگان
ــاوري و 43 45 36 عرض  ــول خ ــس 14 20 58 ط ــات این اندی مختص
ــابور و حدود 3 کیلومتري شمال باختر  ــمال غرب نیش شمالي بوده و در ش

روستاي انچگان قرار دارد. 
:: اندیس فیروزه شمال باختر ساقي بیک

ــاوري و 56 44 36 عرض  ــول خ ــس 57 22 58 ط ــات این اندی مختص
ــابور و حدود 3 کیلومتري شمال باختري  شمالي بوده و در شمال غرب نیش

روستاي ساقي بیـک قـرار دارد. 
:: اندیس فیروزه شمال باختر طالبي

ــاوري و 46 42 36 عرض  ــول خ ــس 42 17 58 ط  مختصات این اندی
ــابور و حدود 4 کیلومتري شمال باختري  شمالي بوده و در شمال غرب نیش

روستاي طالبي و شمال خاور مزرعه قزلوق قـرار دارد. 
:: اندیس فیروزه جنوب باختر زیگ

ــاوري و 23 45 36 عرض  ــول خ ــس 40 17 58 ط ــات این اندی مختص
ــابور و حدود 2/5 کیلومتري جنوب  ــد و در شمال غرب نیش شمالي مي باش

باختر روستاي زیگ قرار دارد. 
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ــیاه رنگ منشوري وجود دارد. آگات در دامنه  رودمعجن تعدادي معدن سنگ ساختماني از نوع بازالت س
ارتفاعات این معادن دیده مي شود. آگات به صورت ژل هاي سیلیسي در داخل الهار قرار دارد.

:: آگات باغ بخشي
ــي 1:100.000 زوزن و در غرب قاسم آباد قرار  ــه زمین شناس موقعیت جغرافیایي آن در شمال نقش
ــایش بر روي دامنه  ــیاه رنگ، آگات تشکیل شده و بر اثر فرس ــکاف هاي بازالت س دارد. در داخل درز و ش

پراکنده شده است. آگات باغ بخشي به رنگ سبز کم رنگ )هلیوتروپ( و سفید دیده مي شود.
:: ژاسپر ده خطیب

ــرق نقشه زمین شناسي 1:100.000  موقعیت جغرافیایي محدوده موردمطالعه در قسمت جنوب ش
ــنگ میزبان که  ــپر به صورت رگه در س ــتاي ده خطیب واقع است. ژاس ــرقي روس زوزن و در قسمت ش

آندزیت و آندزیت بازالت مي باشد، قرار دارد.
:: عقیق سلیماني بوته گز

ــي 1:100.000 تربت جام و در شمال  ــه زمین شناس ــرق نقش ــمال ش موقعیت جغرافیایي آن در ش
روستاي بوته گز قرار دارد. در شمال روستاي بوته گز، در فاصله یک کیلومتري بر روي ارتفاعات و داخل 
ــت که داراي تنوع رنگي خوبي مانند  ــنگ های آندزیت تعدادي رگه ژاسپر گوشتي شناسایي شده اس س

رنگ هاي: سفید، زرد، قهوه اي، قرمز و کرم مي باشد.
:: باباغوري سنگان

ــمال کوه زنگي، شمال  ــي 1:100.000 تایباد و در ش ــه زمین شناس ــرق نقش موقعیت جغرافیایي آن در ش
ــنگان، تپه ماهورهایی از جنس آندزیت  ــرق کال گروه قرار دارد. امتداد ارتفاعات معدن س غربي کوه باخرز و ش
ــند که در داخل ایت تپه ماهورها کوارتز به صورت ثانویه و داخل درزهایي رشد نموده و تشکیل آگات با  می باش

نواربندي به صورت حلقوي )باباغوري( را داده است.
:: اوپال میان سرا

ــتاي میان سرا  ــي 1:100.000 کاریز نو و روس ــه زمین شناس ــرق نقش موقعیت جغرافیایي آن در ش

موقعیت مکاناستاننوع سنگ نیمه قیمتيردیف
شاندیز خادرخراسان رضوياونیکس1
بایگخراسان رضويعقیق-آگات2
فردوسخراسان جنوبيعقیق فلورین3
گنابادخراسان رضويعقیق فلورین4
خوافخراسان رضويژاسب5
بجستانخراسان رضويامتیست8
مشهدخراسان رضويتورمالین، بریل10
تربتخراسان رضويسافیر11
نیشابور قوچانخراسان رضويفیروزه و کریزوکوال12
خواف سنگانخراسان رضويگارنت13
مناطق مختلف در استانخراسان رضویآزوریت و ماالکیت14
سنگانخراسان رضويبابا غوري15
نیان بجستانخراسان رضويامتیست16
آقایهخراسان رضويپالي گورسیت17
 بوته گزخراسان رضويعقیق سلیماني18
تربت جامخراسان رضوياپال میانسرا19
مشهدخراسان رضويآندالوزیت قنداب و خلج20
جغتايخراسان رضويرزکوارتز زرقان21
مشهدخراسان رضويبریل خواجه مراد22
شاهان و گرمابخراسان رضويآراگونیت23
قطارگز گنابادخراسان رضويگارنت24

جدول 3 : اندیس ها و معادن فعال در استان خراسان رضوي :: اندیس فیروزه باختر کوه الست
ــس 51 20 58 طول خاوري  مختصات این اندی
ــرب  ــمال غ ــمالي و در ش ــرض ش و 13 46 36 ع
نیشابور و حدود 3 کیلومتري شمال باختر روستاي 
انچگان قرار دارد. سنگ میزبان آن به صورت برش 

ولکانیکي و خردشده مي باشد. 
:: اندیس فیروزه آقایه

ــابور و در  ــرب نیش ــمال غ ــن اندیس در ش ای
ــان در این  ــنگ میزب ــتاي آقایه قرار دارد س روس
ــي قهوه اي  ــاي آندزیت ــامل گدازه ه محدوده ش
ــده توسط  ــتري با حفرات پر ش ــن تا خاکس روش

کلسیت ثانویه و توف خاکستري است. 
:: اندیس فیروزه آبگرم

:: اندیس فیروزه یخ آب و اهلل آباد کاشمر

آگات - عقیق - اوپال

:: آگات بایگ
ــتگاه آگات در  ــن خاس ــگ بزرگ تری آگات بای
ــد. موقعیت  ــتان خراسان رضوي مي باش سطح اس
جغرافیایي آن در شمال غربي نقشه زمین شناسي 
ــرقي  ــمت ش 1:100.000 تربت حیدریه و در قس
کوه هاي سیاه و ده آبید مي باشد و در سمت جنوبي 
آن روستاهاي سنج و الجبر پائین قرار دارند. منطقه 
ــیاه رنگ  ــگ داراي ارتفاعات از جنس بازالت س بای
ــه اي  ــورت ژل ــه ص ــد و آگات ب ــوري مي باش منش
ــي در دامنه ارتفاعات دیده مي شود که در  سیلیس
ــدوني،  ــفید یا کلس این منطقه کاني هاي آگات س

هلیوتروپ و یشم شناسایي شده است.
:: آگات فدیهه

ــه  ــمال نقش ــي آن در ش ــت جغرافیای موقعی
زمین شناسي 1:100.000 فیض آباد و در جنوب 
ــتاي فدیهه، شمال  ــرق روس ــصت دره، ش کوه ش
ــمال کوه گل چشمه مي باشد.  شرقي کوه زر و ش
ــوبات آذرآواري  ــه را رس ــیعي از منطق بخش وس
ــکیل داده است.  ــیر تش مخصوصا ولکانیکي ترش
ترشیر در این ناحیه با فعالیت هاي آتشفشاني آغاز 
ــدازه آندزیتي و توف روي  مي گردد و متناوبا با گ
ــود. در دامنه این ارتفاعات در  ــته مي ش هم انباش
ــکاف ها آگات دیده مي شود که در  داخل درز و ش

بعضي قسمت ها تشکیل ژئود کوارتز داده است.
:: آگات رودمعجن

ــمال غرب نقشه  موقعیت جغرافیایي آن در ش
زمین شناسي 1:100.000 فیض آباد و در قسمت 
جنوبي کوه کمر استاد، جنوب شرقي رودمعجن، 
شرق روستاي رزق، شمال غربي کوه زر مي باشد. 
ــنگ آگات،  ــر س ــا ارزش ازنظ ــي ب ــي از نواح یک
مجموعه ولکانیکي مجاور معدن سنگ رودمعجن 
مي باشد. محدوده پتانسیل سنگ آگات در انتهاي 
ــکرآباد و در نزدیکي  ــگ ش ــروف به تن آبراهه مع
ــنگ در مجاورت جاده خاکي اختصاصي  معدن س
ــت. در محدوده هاي بایگ تا  ــع گردیده اس آن واق
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ــانتی متری داراي  ــاي 2 تا 20 س ــد. قطعات آگات به صورت ندول ه مي باش
ــد، در بخش  ــفید مي باش ــیلیکاته نازک بارنگ کرم تا س ــته خارجي س پوس
داخلي از نوارهاي کلسدوني تا اوپال ضخیم تشکیل شده که داراي درخشش 

رنگ زیادي مي باشد.

گارنت

:: گارنت خلج
موقعیت جغرافیایي آن در جنوب نقشه زمین شناسي 1:100.000 مشهد 
ــتاي خلج، قرار دارد و دربرگیرنده خلج  و در جنوب شهرک ابوذر، غرب روس
ــد. این گارنت ها در داخل گارنت شسیت هاي منطقه  و کوه معجوني مي باش
ــیار کوچک )در حدود 1 تا 2 میلی متر(  خلج وجود دارند اما به علت اندازه بس

قابلیت تراش ندارند.
:: گارنت امغان

ــمال نقشه زمین شناسي 1:250.000 تربت  موقعیت جغرافیایي آن در ش
ــتاي حاجی آباد و شمال شرقي روستاهاي اسماعیل آباد  جام و در شمال روس
ــت بوده که نمونه هاي حاوي  ــنگ میزبان گارنت شیس و دامغان مي باشد. س
ــاهده گردید. البته پس از پیمایش هاي  گارنت در مطالعات کاني سنگین مش

صحرایي در این منطقه محدوده هاي داراي گارنت مشاهده نشده است.
:: گارنت قطار گز

ــه زمین شناسي 1:250.000 گناباد  موقعیت جغرافیایي آن در شرق نقش
و در شمال غربي نقشه زمین شناسي 1:100.000 زوزن و در شرق روستاي 
ــد. گارنت هاي این محدوده به علت  قطار گز و در نزدیک چشمه نیزار مي باش
ــده اند، اصطالحا به  ــند و دگرسان ش ــفافیت و جال نمی باش این که داراي ش
ــتند و ازنظر تراش و جواهرسازي فاقد ارزش بوده  گارنت سوخته معروف هس

و در کارهاي صنعتي قابل استفاده مي باشد.
گارنت و کرندوم کته شمشیر

ــه زمین شناسي 1:250.000 تربت  موقعیت جغرافیایي آن در شرق نقش
ــد. با استفاده از مطالعات کاني سنگین  جام و در جنوب شرق فریمان مي باش
ــازي کرندوم را  ــواهدي که در این محدوده وجود دارد می توان کاني س و ش
ــیر از لحاظ  در منطقه دید، اما با توجه به مطالعات بعدي محدوده کته شمش
کرندوم فاقد ارزش اقتصادي است و فقط تعدادي از نمونه هاي کاني سنگین 
ــده بر روي این  ــي هاي به عمل آم ــب بودند. در دیگر بررس براي گارنت مناس

محدوده، سایر کاني ها نظیر زیرکن، روتیل، سیلیمانیت و ... نیز وجود دارد.

سایر سنگ های قیمتی

:: رز کوارتز زرقان
موقعیت جغرافیایي آن در غرب نقشه زمین شناسي 1:100.000 جغتاي 
و در شرق جغتاي مي باشد. آگات صورتی رنگ در داخل افیولیت هاي شمال 
غرب سبزوار و در اطراف رگه هاي منگنز وجود دارد که اکثراً داراي ناخالصي 
ــاد عنصر مس  ــود مقدار زی ــه دلیل مج ــگ صورتي آن ب ــیت بوده و رن کلس

مي باشد.
:: آراگونیت شاهان گرماب

موقعیت جغرافیایي آن در شیت 1:100.000 سفید سنگ و در شمال شرق 
ــمه تراورتن ساز  ــد. در محدوده معدن شاهان گرماب یک چش فریمان مي باش
وجود دارد که در قدیم فعالیت داشته است، ولي در حال حاضر در فاصله 1000 
متري در شمال محدوده معدن دوباره فعال شده است و معدن در یک افق الیه 
آراگونیت با ضخامت 20 تا 40 سانتی متر قابل مشاهده است. در قسمت معدن 
ــد. آراگونیت ها به رنگ  ــر مي باش ــدود 30 تا 35 مت طول رگه آراگونیت در ح
ــد و در بعضي جاها حات گل کلمی دارند. اکنون به عنوان  ــفید تا کرم مي باش س
ــاي آن براي  ــت ندارد. نمونه ه ــد و هیچ گونه فعالی یک معدن متروکه مي باش

مجسمه سازی و تراش منظم از کیفیت باالیي برخوردار است.
:: در کوهي دم روباه

ــرق نقشه زمین شناسي 1:250.000  موقعیت جغرافیایي آن در شمال ش
ــي 1:100.000 کاریزنو مي باشد.  ــه زمین شناس تربت حیدریه و شرق نقش
ــد که بر اثر  ــي قرار دارن ــلیت هاي این منطقه، رگه هاي سیلیس در داخل اس
ــده و ریزش نموده اند. در داخل این رگه ها کوارتز  ــدت خردش فرسایش به ش
ــه داراي ناخالصي هایي مانند  ــت ک ــد نموده اس بلورین به صورت ثانویه رش

کلسیت مي باشد.
:: آندالوزیت شیست قندآب

ــي 1:250.000 تربت  ــرق نقشه زمین شناس موقعیت جغرافیایي آن در ش
ــورآباد و باال رود قرار  ــتاي ش ــتاي چناربوي و غرب روس جام و در جنوب روس
دارد. واحد آندالوزیت شیست در داخل ارتفاعات شمال شرقي روستاي قندآب 
ــانتی متر و  ــاي آندالوزیت در حدود 3 تا 5 س ــد. ابعاد بلوره قابل رؤیت مي باش

ضخامت 5 تا 8 میلی متر مي باشد اما بلورهاي مذکور به شدت آلتره شده اند

چالش ها و مشکالت
در حوزه ی اکتشاف و بهره برداری گوهرسنگ ها

ــان مي دهد که تقریبا " تمامي معادن فعال  نتایج بررسي هاي میداني نش
ــور خصوصي و در اکثر آن ها مالکیت و مدیریت  سنگ های نیمه قیمتي کش
یکي است و به روش سنتي به فعالیت اشتغال دارند. سطح تحصیالت نیروي 
ــاغل در این بخش در اکثر معادن پایین و در حد دیپلم و زیر دیپلم  انساني ش
ــت که در نتیجه یکي از عوامل عمده فقر اطالعات اکتشافي سازمان یافته  اس

و علمي در این حوزه را سبب شده است.
ــابقه طوالني بهره برداري  نوع مدیریت حاکم بر این معادن نیز علي رغم س
ــتخراج، ضعف سرمایه  سنتي و حاصل آن عالوه بر روش هاي غیر اصولي اس
گذاري اکتشافي را نیز باعث شده است و در نتیجه کمیت و کیفیت برداشت 
از این معادن را تنزل یافته است. بنابراین مهمترین مشکالت در این بخش را 

مي توان به شرح زیر بیان نمود:
1- تداخل مدیریت و مالکیت معادن

ــابقه بهره برداري طوالني از معادن سنگ های  2- مدیریت سنتي و داراي س
قیمتي و نیمه قیمتي

3- سطح تحصیالت پایین منابع انساني شاغل در این معادن
4- محدودیت کارهاي اکتشافي انجام شده و انجام مطالعات سطح االرضي

ــت هاي  5- عدم انجام مطالعات تحت االرضی دقیق مبني بر حفاري و برداش
ژئوفیزیک زمیني

ــارت زیادي را به  ــتخراج به روش انفجار که عالوه بر کاهش تولید خس 6- اس
این منابع ارزشمند خدادادي وارد مي کند.

ــنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و در نتیجه  ــب با س 7- حقوق دولتی نامناس
عدم توجه بهره برداران به استخراج اصولی.
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ــتی و به منظور ارتقاء کیفیت تولیدات هنرهاي  در راستاي نیل به اهداف سازماني در حوزه صنایع دس
ــده جهاني، نیاز به تدوین استانداردهای  ــب با معیارهاي پذیرفته ش سنتي و صنایع دستی ایران متناس
ــنتی  ــد، ابزارآالت، محصول و صدور گواهینامه های کیفیت هنرهای س الزم برای مواد اولیه، روش تولی
ــنهادی تدوین با اولویت رشته های بومی،  و صنایع دستی می باشد. بدین منظور انتخاب موضوعات پیش
ــتغال در آن بخش ها و با  ــاس فراوانی و باالترین نرخ اش ــتان بر اس ــتی اس اصیل و مزیت دار صنایع دس
ــتی استان به ترتیب  ــتاندارد صورت می پذیرد. سه اولویت اول صنایع دس همکاری اداره کل محترم اس
ــنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و سنگ تراشی )حجاری سنتی(  ــنتی، تراش س رشته های: زیورآالت س
ــهر جهانی صنایع دستی-  ــهد مقدس به عنوان »ش ــت با توجه به نام گذاری مش ــت. الزم به ذکر اس اس
ــود که تحت عنوان  ــتاندارد آیین کار تراش فیروزه نم ــنگ ها« این اداره کل اقدام به تدوین اس گوهرس
ــتاندارد 20927 مصوب  ــال 1394 و به شماره اس ــتی- فیروزه- آیین کار تراش« که در س »صنایع دس
ــتانداردهای ملی صنایع دستی در  ــازمانی و در ادامه روند تدوین اس گردید. هم چنین مطابق اهداف س
ــان رضوی با همکاری  ــتی و گردشگری خراس ــته ، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس سالهای گذش
ــتاندارد ویژگی های فیروزه نمود که در  ــال 1396 اقدام به تدوین اس ــتان در س اداره کل استاندارد اس
ــتی-  ــورخ 96/12/08 تحت عنوان »صنایع دس ــتاندارد خدمات م ــیه کمیته ملی اس 331امین اجالس
ــتاندارد 22594 مصوب گردید و در  ــده- ویژگی ها و روش های آزمون« و شماره اس فیروزه تراشیده ش
ــاهده می باشد. الزم به ذکر  ــتاندارد ایران به آدرس www.ison.gov.ir قابل مش سامانه سازمان ملی اس
ــتاندارد 18074 نیز درسال  ــتی-هنر فیروزه کوبی -ویژگیها« به شماره اس است استاندارد»صنایع دس

1392 به تصویب رسیده است.
ــه بخش: ویژگی ها، آئین کار و روش  ــتاندارد ملی در س ــان می سازد با توجه به تدوین اس    خاطر نش
ــتانداردهای مذکور، تولیدکنندگان و صنعتگران  ــتای اجرایی نمودن اس آزمون تراش فیروزه و در راس
تراش فیروزه در صورت تمایل قادر به دریافت عالمت استاندارد و الصاق آن به محصوالت خود می باشند 
ــتاندارد 2- ثبت خوداظهاری محصول 3- اظهارنامه انطباق  که به سه روش: 1- پروانه کاربرد عالمت اس
ــته به نوع فعالیت  ــت. لذا متقاضیان اعم از تولیدکنندگان انفرادی و گروهی بس محصول امکان پذیر اس

می توانند با مراجعه به اداره کل استاندارد استان و ارائه درخواست به این مهم دست یابند.
ــتی برای استانداردسازی محصوالت )در حال حاضر(،  با توجه به عدم الزام تولیدکنندگان صنایع دس
ــدن محصول و اعتمادسازی  ــتاندارد بر روی تولیدات صنایع دستی موجب انحصاری ش ــان اس درج نش

برای خریداران خواهد شد. 

ــرر با توجه به  ــتفاده عمومي و مک ــت براي اس ــتاندارد کردن به معني ایجاد مقرراتي اس * عمل اس
مشکالت بالفعل و بالقوه که هدف از آن دستیابي به میزان مطلوبي از نظم در یک زمینه خاص است این 

فعالیت بخصوص شامل عمل تدوین ، نشر و اجراي استاندارد است.

استانداردسازی* رشته های صنایع دستی

فیروزه
سمانه داوطلب

دبیر تدوین استاندارد
مسئول حمایت از تولید صنایع دستی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
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ــی در خصوص ثبت  ــازمان های بین الملل ــوی نهادها و س ــته بندی صورت گرفته از س با توجه به دس
ــعه بر پایه فرهنگ و ثبت شهرها و  ــکو، برای توس ــازمان بین المللی یونس ــوی س ــهرهای خالق از س ش
ــیم که از طریق شهرها  ــتی به این نتیجه می رس ــورای جهانی صنایع دس روستاهای جهانی از سوی ش
ــازی صنایع دستی می توان به گفتمان  ــعه و برندس در بخش های تولید، بازرگانی و تجارت، ترویج و توس
ــور ایران بعد از چین، به عنوان دومین کشور دارای بیشترین  ــید؛ و این در حالی است که کش جهانی رس
ــهر( و با توجه به تنوع باالی جغرافیایی و صنایع دستی می تواند نقش  ــش ش تعداد شهرهای جهانی )ش

بسیار تعیین کننده ای در این گفتمان جهانی داشته باشد.
ــتاهای ملی و جهانی صنایع دستی، با عنایت به  ــهرها و روس نخستین نشست شورای برنامه ریزی ش
اینکه دبیرخانه منطقه آسیا و اقیانوسیه برای مرکزیت دوازده کشور غرب آسیا در سال جاری در عمارت 
ــک تهران افتتاح گردید، در 27 دی ماه 96 با تأکید بر توسعه ی شهرهای جهانی در برنامه  تاریخی کوش
ــورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به منظور ایجاد زیرساخت های مناسب  ششم توسعه و نیز در ش

در این حوزه تشکیل شد.

فعالیت های شاخص دبیرخانه شهر جهانی گوهرسنگ ها
راه اندازی کارگاه تراش سنگ های قیمتی در هنرستان شهید چراغچی با عنوان اولین هنرستان هنرهای ایرانی-اسالمی با همکاری اداره کل آموزش وپرورش استان

آموزش 84 دانش آموز در رشته تراش سنگ های قیمتی هنرستان های کاردانش در سال تحصیلی 97-96
همکاری با بخش فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه گوهرسنگ ها

آموزش تخصصی پنجاه نفر طراح زیورآالت )نرم افزار ماتریکس( با حضور مربی از تهران و همکاری کمیسیون سازندگان طال و نقره مشهد
اخذ استاندار ملی فیروزه در 331 اجالس کمیته ملی استاندار خدمات در تاریخ 96/12/8

ساخت دو مستند تلویزیونی عقیق و فیروزه با همکاری صداوسیمای خراسان رضوی
حضور پررنگ در نمایشگاه های داخلی ازجمله:        1- هشتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی مشهد 27 آذر 96

                                                                                                                  2- یازدهمین نمایشگاه گردشگری تهران 3 بهمن 96
حضور در نمایشگاه های خارجی:              1- نمایشگاه ساالنه صنایع دستی مالزی با رویکرد همکاری دو جانبه با کشورهای شورای آ س آن آذر 96

                                                                                        2- نمایشگاه هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان هم زمان با ایام مبارک دهه فجر بهمن 96
تعامل با بخش های فرهنگی- آموزشی شهرداری و گنجاندن عنوان مشهد شهر گران سنگ های زیبا در جشنواره استقبال از بهار )خانه بهار(

برگزار جلسات متعدد آسیب شناسی حوزه گوهرسنگ ها با کمسیون های تخصصی

فعالیت های شاخص دبیرخانه شهر جهانی گوهرسنگ ها

ملیحه سلطانی
دبیر دبیرخانه شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها

در جهان امروز شهرها از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده و از موقعیت مصرف کننده صرف 
در حال گذار به مرحله تولید و سرمایه سازی 
هستند. از این رهگذر، ثبت جهانی شهرها و 
همچنین روستاها در زمینه صنایع دستی گامی 
سترگ وجهشی بلند در راستای احیای فرهنگ 
و هنر سنتی و سبک زندگی اصیل ایرانی 
اسالمی به شمار می رود.
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چشم انداز سال 97
پیگیری و ثبت پروژه »دهکده ملی جواهرات«

ایجاد خانه های صنایع دستی با اولویت زیورآالت و دست سازه های سنگ های قیمتی در پردیس آرامگاه فردوسی
همکاری برای انتشار جلد دوم از ویژه نامه اقتصاد آسیا در مورد گوهرسنگ ها

پیگیری و به نتیجه رساندن وضعیت قوانین حمایتی حوزه صنایع دستی گوهرسنگ ها
برگزاری دوره های آموزشی و به آموزی برای صنعتگران و هنرمندان حوزه گوهرسنگ ها

برگزاری دوره های تخصصی آموزشی و اعزام صنعتگران به دوره های به آموزی خارج از کشور جهت تراش فست
پیگیری جدی در ادامه بحث تعدیل مالیات بر ارزش افزوده طال، نقره و سنگ های قیمتی

پیگیری صدور مجوز جهت واردات دستگاه های ساخت زیورآالت
پیگیری واگذار کردن ارزش گذاری محصوالت توسط مأمور گمرک در خود استان ها

پیگیری وضعیت بیمه هنرمندان و صنعتگران
بازبینی قوانین صدور مجوز پروانه تولید کارگاهی
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برترین کشورها در

صادرات و واردات گوهرسنگ ها
مترجم: مهندس زهرا پزشکی
)ITC: International Trade Statistics( منبع: آمار بازرگانی توسعه تجارت بین المللی

میزان صادرات گوهرسنگ ها به هزار دالر

20162017نام کشورها

2921183چین، هنگ کنگ
1566431ایاالت متحده

1062617تایلند
775565895992سوئیس

449628هند
391599میانمار

345744امارات متحدۀ عربی
274231آلمان

266814انگلستان
204581فرانسه

184703335690سنگاپور
166728فلسطین اشغالی

153037147428برزیل
112ایران

9716291کل صادرات

میزان واردات گوهرسنگ ها به هزار دالر

20162017نام کشورها

2600651چین
2052368هند

1997487ایاالت متحده
1371768چین، هنگ کنگ

797157989844سوئیس
344582تایلند

343744فرانسه
307211امارات متحده ی عربی

217815انگلستان
186274ایتالیا
172192آلمان

150191سنگاپور
142333بلژیک
65ایران

11245063کل واردات

برترین کشورهای واردکننده ی گوهرسنگ ها در سال 2017برترین کشورهای صادرکننده ی گوهرسنگ ها در سال 2017
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نرخ رشد صادرات گوهرسنگ ها به درصد

بین سال هاینام کشورها
2015 تا 2016

بین سال های
2016 تا 2017

082سنگاپور
1816-اروگوئه
316-سوئیس

88ژاپن
157-ماداگاسکار

4-8-برزیل
16-10-کره

18-31-آرژانتین
35-41-نیوزیلند
مشخص نیست24-نیجریه

مشخص نیست175نروژ
مشخص نیست34-پاکستان

مشخص نیست34-پرو
مشخص نیستمشخص نیستایران

نرخ رشد واردات گوهرسنگ ها به درصد

بین سال هاینام کشورها
2015 تا 2016

بین سال های
2016 تا 2017

2143آرژانتین
7438سنگاپور

4027-کره
924-سوئیس
15نیوزیلند

44ژاپن
172برزیل

35-67اروگوئه
83-119ماداگاسکار

مشخص نیست87مالزی
مشخص نیست450مالداوی

مشخص نیست115جزیرۀ مالت
مشخص نیست33موریس

مشخص نیستمشخص نیستایران

نام کشورها
میزان واردات گوهرسنگ ها

در سال 2016 به هزار دالر
در خاورمیانه

307211امارات متحده ی عربی
54284فلسطین اشغالی

22849لبنان
2282ترکیه

1648قطر
370عربستان سعودی

158بحرین
88کویت
65ایران
36عراق
24اردن
21مصر

6عمان
6یمن

389048واردات کل در خاورمیانه

نام کشورها
میزان صادرات گوهرسنگ ها

در سال 2017 به هزار دالر
در خاورمیانه

345744امارات متحده ی عربی
166728فلسطین اشغالی

19143لبنان
1105ترکیه
618بحرین

564یمن
162عربستان سعودی

112ایران
0عمان

534176صادرات کل در خاورمیانه

کشورهای دارای بیشترین نرخ رشد صادرات گوهرسنگ ها

کل واردات گوهرسنگ ها در منطقه خاورمیانه در سال 2016

کشورهای دارای بیشترین نرخ رشد واردات گوهرسنگ ها

کل صادرات گوهرسنگ ها در منطقه خاورمیانه در سال 2016
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تایلند
شهر جهانی گوهرسنگ ها در سال ۲0۱3

مترجم: مهندس زهرا پزشکی
www.en.thaigemjewelry.or.th منبع: انجمن تاجران جواهرآالت و سنگ های قیمتی تایلند

تاریخچه ی صدور سنگ های قیمتی تایلند
ــایر نقاط جهان وارد می کرد. ولی باگذشت  ــنگ های قیمتی خود را از س ــنگ های قیمتی به شمار می رفت که بیشتر مواد خام س تایلند در ابتدا منبع س
ــت. مرکزی که کسب وکار خود را با  ــنگ های قیمتی رنگی از دست نداده اس ــهرت خود را به عنوان مرکز مهم تولید س قرن ها تا به امروز این منطقه هنوز ش
تبدیل سنگ های خشن به سنگ های زیبا شروع کرد و کارشناسان صنایع دستی و جواهرات آن را با گرمایش، برش، طراحی، ریخته گری، پرداخت، تنظیم، 

بسته بندی، تضمین کیفیت و کنترل توسعه دادند و صادرات این کشور را در سال 2015 به 10،000 میلیون دالر رساندند.

صادرات و واردات جواهرآالت و سنگ های قیمتی تایلند در سال های 2016 و 2017
تایلند حضور خود در تجارت سنگ های قیمتی اش را به تمام دنیا نشان داده است و با صدها و هزاران خرده فروش و عمده فروش به میزان زیادی به بهبود 

اقتصاد خود کمک نموده است. میزان صادرات و واردات جواهرآالت و سنگ های قیمتی این کشور در جداول 3 و 4 آمده اند.

تایلند سرزمینی با فرهنگ غنی، جاذبه های توریستی، غذاها، رقص ها، جواهرات و سنگ های قیمتی است که در جنوب شرقی 
آسیا واقع گردیده است. این کشور از قرن پانزدهم به بعد به خاطر وجود ذخایر یاقوت کبود و بازار جواهرات سنگی خود در 

ترات و کانچانابوری و نیز ذخایر یاقوت های قرمزش در چانتابوری به یکی از معروف ترین کشورهای جهان درزمینه ی کسب وکار 
سنگ های قیمتی مبدل گشت. مردم تایلند قرن هاست که درزمینه ی برش و تجارت سنگ های قیمتی رنگی تخصص دارند؛ 

میراثی که توسط اجدادشان به آن ها منتقل شده است. یکی از اولین و بزرگ ترین بازار تجارت سنگ های قیمتی تایلند، بانکوک 
است. در بازار این شهر تقریبًا تمام جواهرات ازجمله تورمالین، گارنت، اسپینل، جید، توپاز، زبرجد، یاقوت کبود و سرخ به 

چشم می خورند. بازار بانکوک، عمده فروشان، خریداران و معامله گران سنگ های قیمتی و جواهرات رنگی زیادی را در خود 
جای داده است. در واقع موفقیت و شکوفایی اقتصاد تایلند به علت تجارت سنگ های قیمتی موجب شده است که دولت با ایجاد 

زیرساخت ها و ارائه ی تسهیالتی اعم از مزایای مالیاتی و فرصت های سرمایه گذاری، توافق نامه های چندجانبه ای را با شرکت های 
بین المللی بزرگ امضاء نماید. به همین علت هم شرکت های بزرگ بلژیکی مثل پاندورا بخش مهمی از کسب وکارهای خود را در 

این کشور راه اندازی نموده اند. امروز تایلند یکی از مراکز عمده ی تولید سنگ های رنگی قیمتی جهان محسوب می شود.
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2016
)ژانویه تا نوامبر(

2017
)ژانویه تا نوامبر(

نرخ رشد به درصد
ژانویه تا نوامبر 2017ژانویه تا نوامبر 2016

10/07-13396/6012047/7028/3صادرات
18/3179/53-6708/5012043/50واردات

جدول 3 : واردات و صادرات جواهرات و سنگ های قیمتی تایلند در سال های 2016 و 2017 به میلیون دالر

جدول 4 : دسته بندی واردات و صادرات جواهرات و سنگ های قیمتی تایلند در سال های 2016 و 2017 به میلیون دالر

جدول 2 :جدول 1 :

2016
)ژانویه تا نوامبر(

2017
)ژانویه تا نوامبر(

سهم بازار به درصدنرخ رشد به درصد
ژانویه تا نوامبر 

2016
ژانویه تا نوامبر 

2017
ژانویه تا نوامبر 

2016
ژانویه تا نوامبر 

2017
6/5111/6012/05-7/27-1553/461452/35الماس

1028/421166/782/1613/457/689/68سنگ های قیمتی
3/6312/5713/47-4/03-1683/521622/34جواهرآالت طال
3/4914/9710/6713/64-1429/081643/02جواهرآالت نقره

21/5051/1844/67-6856/235382/1588/15شمش طال
6540/376665/551/9148/8255/33سایر

نتیجه گیری
از دالیل متعدد امیدوارکننده بودن بازار جواهرات و سنگ های قیمتی در 

تایلند می توان موارد زیر را برشمرد:
- نیروی انسانی

- مهارت
- طراحی زیبای جواهرات

- استفاده از فناوری های مدرن
- پرداخت سنگ های قیمتی رنگی

- برش تخصصی
- هزینه ی کم )حداقل دستمزد حدود 300 دالر در ماه است(

- سرمایه گذاری شرکت های خارجی
- دسترسی به انواع سنگ ها و مواد خام

- برخورداری از پتانسیل کافی جهت توسعه
- منابع طبیعی

- امتیازات دولت
- کیفیت باال

ــکار، آفریقا و برزیل  ــور با کشورهایی مثل ماداگاس در حال حاضر این کش
ــرش و جالی  ــوزه ی گرمایش، ب ــه ح ــنگ های قیمتی در س به معامله ی س
ــرل کیفیت با  ــری، تنظیم، جال، کنت ــنگ های قیمتی؛ طراحی، ریخته گ س
ــط  ــته بندی جواهرآالت؛ فروش و بازاریابی توس ــتانداردها و بس توجه به اس
ــط در بازارهای بین المللی و داخلی می پردازد.  ــرکت های کوچک و متوس ش
ــرخ وارد می کند و مهم ترین  ــور از ماداگاسکار و موزامبیک یاقوت س این کش
ــورهای آسیایی مثل  ــنگ های قیمتی و جواهرات آن کش مقصد صادرات س
ــتند. جاده ی سیلوم واقع در بانکوک نیز برای  سنگاپور، مالزی و اندونزی هس
ــنگ های قیمتی تایلند اهمیت زیادی دارد. این جاده جایی است که  بازار س
ــنگ های قیمتی در آن به چشم می خورند و  صدها مغازه و خرده فروشان س
ــرکت های تایلندی ازجمله مرکز تجارت جواهرآالت  برخی از بزرگ ترین ش
ــنگ های قیمتی و جواهرآالت  تایلند که یکی از بزرگ ترین مراکز تجارت س
ــمان خراش های بزرگی همچون اوباتا، هلموت  ــمار می رود و آس ــیا به ش آس
ــتریت تایلند نیز  ــده اند. این منطقه به عنوان وال اس و کاساباوم در آن واقع ش
ــندگان این منطقه آمده است.  ــود که جدول 1 برخی فروش ــناخته می ش ش

جدول 2 برخی فروشندگان برتر سنگ های قیمتی تایلند را نشان می دهد.

برخی فروشندگان جاده ی سیلوم
1Navneet Gems and Minerals

2American Thai

3Gemwow

4Thaigem jewelry

5The Silom Galleria

6Thai Native Gems

7Geodis Merlin 

8GMDU

برخی فروشندگان برتر یاقوت کبود تایلندبرخی فروشندگان برتر یاقوت سرخ تایلند

1Siamtkm1Argetslove

2Thaigemstore2gems2u4ever

3siam_ruby3gemspointshop9

4extremegems4ploythai

5universejewel5nashcreations

6thaigemstore6gemstonecollection

7luckyminerals7amylans

8ploythai8zoultier 

9universejewel
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پی گیر کارشناس ارزیاب متخصص گوهرسنگ ها
در گمرک استان هستیم

امید جهانخواه ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیر گمرک مشهد:

    با توجه به اهمی�ت و نقش گم�رک در ورود گوهرس�نگ ها و جواهرات 
به کش�ور، برای تس�هیل ورود مواد اولیه و جلوگیری از قاچاق این کاال چه 

تمهیداتی اندیشیده شده است؟
ــادرات و واردات کاال بوده و در  ــریفات ص ــت گمرک بر کاهش تش  سیاس
ــت ها و تدوین برنامه های عملیاتی سعی در کاهش  این راستا با اتخاذ سیاس
ــناد موردنیاز و ... نموده است.  ــناد و مدارک، کاهش اس زمان رسیدگی به اس
ــیدن به این هدف موفق بوده و در حال حاضر با  سامانه جامع گمرکی دررس
ــازمان های هم جوار در خصوص صادرات کاالها، تشریفات  لینک شدن با س
ــت و در خصوص واردات مواد  گمرکی به کمتر از یک روز و ساعت رسیده اس
اولیه و مواد موردنیاز کارخانجات و خطوط تولید و همچنین کاالی موردنیاز 
ــریفات  ــی و نیمه قیمتی تش ــنگ های قیمت کارگاه های کوچک ازجمله س

واردات به سه روز کاهش یافته است.

   لطفًا آم�اری از ورود و ی�ا صادرات ط�ال جواهر نقره و گوهرس�نگ ها از 
طریق گمرکات استان ارائه فرمایید؟

در پاسخ سؤال شما باید گفت در سال 96، به میزان 938 کیلو طال، فلزات 
ــو و به ارزش  ــی و نیمه قیمتی به میزان 938 کیل ــنگ های قیمت گرانبها و س
ــاس  27.992.207 دالر صادر و 542 کیلوگرم به ارزش 11.608 دالر بر اس

جداول زیر وارد شده است:

با توجه به نقش گمرک در اجرای سیاست ها و 
خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور و اهمیت 
آن در بهبود فضای کسب وکار و به خصوص در 
بخش صادرات و واردات گوهرسنگ ها و سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی گفت وگویی با آقای
امید جهانخواه ناظر گمرکات خراسان رضوی و 
مدیر گمرک مشهد داشتیم که با سپاس از ایشان 
این گفتگو را تقدیم می کنیم:

حسین کوه زاد



مـاهنـامهشماره 561  |   مرداد و شهریور 1397
بین المللی

اقتصادی
39تحلیـلی

   یکی از مشکالتی که از س�وی صادرکنندگان و واردکنندگان جواهرات 
و س�نگ ها بیان می شود عدم وجود کارش�ناس ارزیاب متخصص در زمینه 
طال، جواهر، نقره، فیروزه و گوهرس�نگ ها در گمرک مشهد می باشد برای 

حل این مشکل چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ــه قیمتی و  ــی و نیم ــنگ های قیمت ــادرات و واردات س ــوص ص  در خص
ــات ذیل فصل  ــا نیز طبق مندرج ــا و نیمه گران به همچنین فلزات گران به
ــدور و ورود  ــت. لذا ص ــه hs موکول به نظر بانک مرکزی اس 71 جدول تعرف
ــب نظر  ــنگ های گران بها موکول به کس ــات طال و نقره و س هرگونه مصنوع
بانک مرکزی و اعالم ارزش کارشناس محترم بانک مرکزی است که در حال 
حاضر کارشناس مسئول در مشهد حضور ندارد که در این خصوص مکاتبات 
ــتانداری و ...  ــوی نهادهای متولی ازجمله اس ــا بانک مرکزی از س متعددی ب

برای استقرار نماینده بانک مرکزی گردیده که منجر به نتیجه نشده است.

    ب�رای ایج�اد تعامل ب�ا تش�کل ها و صنوف مرتب�ط با گوهرس�نگ ها و 
صادرکنندگان چه اقداماتی انجام شده است؟

ــکل های  ــازمان های هم جوار و تش ــا حضور س ــات منظم ماهیانه ب  جلس
ــتان تشکیل و نقطه نظرات  صادراتی و وارداتی در ستاد نظارت گمرکات اس

آن ها دریافت و موضوعات مطروحه پیگیری و رفع می گردد.

   در پایان اگر مطلب خاصی باقی مانده لطفًا بیان فرمایید؟
ــع گمرکی و همچنین  ــامانه جام ــامانه و س  با توجه به امکانات جامع و س
ــط گمرک راه اندازی  پنجره واحد تجاری فرامرزی تجارت فرامرزی که توس
ــان رضوی نیز فعال  ــطح تمامی گمرکات تابعه استان خراس گردیده و درس
ــتان باهمت واالی خود از این امکانات  می باشد. امیدوارم تجار و بازرگانان اس
ــتان از  ــین آالت و ... موردنظر صنایع اس ــتفاده نموده و مواد اولیه و ماش اس

طریق گمرکات استان، تشریفات ترخیص آن به انجام برسد.

ارزش دالری کاالهاوزن خالص )kg(نام و تعرفه کاالگمرک ارزیابی

زیورآالت یا جواهرآالت و اجزاء آن ها از فلزات گران بها )غیر از نقره( غیر مذکور در مشهد
70727923803جای دیگر )71131990(

15340051فیروزه کار نشده یا به طور ساده اره شده یا ناهمواری گرفته شده )71039910(مشهد
3510000کد کاال 71131110مشهد
3412209زیورآالت یا جواهرآالت و اجزا آن ها از نقره غیر مذکور در جای دیگر )71131190(مشهد
96144عقیق به جز ردیف 71031020)71039920(مشهد
93827992207جمع

صادرات طال، فلزات و سنگ های گران بها در سال 1396 گمرکات استان

 واردات طال و فلزات و سنگ های گران بها در سال 1396 گمرکات استان
ارزش دالری کاالهاوزن خالص )kg(نام و تعرفه کاالگمرک ارزیابی

3004221عقیق به جز ردیف 71031020)71039920(مشهد
1271300فیروزه کار نشده یا به طور ساده اره شده یا ناهمواری گرفته شده )71031010(مشهد
سنگ های گران بها و نیمه گران بها کار نشده یا به طور ساده اره شده ناهمواری گرفته مشهد

به جز فیروزه طبیعی )71031090(
1156087

54211608جمع

به زودی منترش خواهد شد
051 - 38468080 - 38428268  - 09120253515

با مطالب متنوع در زمینه های
معرفی قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری سالمت

فرصت های رسمایه گذاری
مشکالت و چالش های فراروی گردشگری سالمت

ویژه نامه تخصصی

گردشگری سالمت
کتاب جامع
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صنایع و معادن
ــنگ های  ــیلیس، فیروزه، س ــتان دارای معادن عظیم مس، س این شهرس
ــتان می توان به  ــع شهرس ــد. از مهم ترین صنای ــره می باش ــاختمان و غی س
ــس خاتون آباد،  ــدوک، ذوب م ــدوک، لیچنگ می ــای تغلیظ می کارخانه ه

پاالیشگاه خاتون آباد، فرومولیبدن خاتون آباد و کاشی آماتیس اشاره کرد.
تاریخچه عملیات اکتشافی

ــران به طور  ــرکت ملی صنایع مس ای ــدن صنایع مس ایران، ش با ملی ش
ــد و به تشکیل گروه های  ــتقیم عهده دار اکتشاف معادن مس در ایران ش مس
ــرکت ملی صنایع مس ایران در سال  ــتا ش ــافات پرداخت. در این راس اکتش
ــان ایرانی و  ــن شناس ــال گروه هایی از زمی ــا ارس ــی ب 1355 هجری شمس
ــان خارجی، عمده فعالیت های خود را بر  ــاوره ی کارشناس بهره مندی از مش

روی دو معدن میدوک و سونگون متمرکز نمود.
ــال 1369 معدن مس میدوک تحت عنوان طرح مجتمع مس  از اوایل س
میدوک فعالیت دوباره ای را آغاز کرده و با تکمیل اکتشافات تا مرحله ارزیابی 
ــرفت نمود. همچنین در حال حاضر اکتشاف تکمیلی در حین  اقتصادی پیش

استخراج نیز در حال انجام است.
مس میدوک

 موقعیت جغرافیایی
ــرقی شهر بابک  ــار مس میدوک در فاصله 42 کیلومتری شمال ش کانس
ــتان کرمان واقع  ــمه در اس ــمال غربی معدن سرچش ــری ش و 132 کیلومت
ــت که از صربستان  ــی از کمربند جهانی مس اس شده است. این معدن بخش
ــتان امتداد می یابد. میدوک در یک اقلیم نیمه بیابانی  ــده و تا پاکس شروع ش

و معتدل کوهستانی و در ارتفاع 2800 متری از سطح دریا واقع شده است.
ذخایر معدن

ــی کانسار 405 میلیون تن با   میزان ذخیره اندازه گیری شده زمین شناس
ــزان 180 میلیون تن  ــده که از این مقدار به می عیار 0/73 درصد محاسبه ش

ــت عیار حد معدن 0/25 درصد در نظر  ــتخراج اس با عیار 0/6 درصد قابل اس
گرفته شده و نسبت باطله به ماده معدنی برابر 78/02 درصد به 1 است.

توضیح: عیار ذخیره زمین شناسی بیشتر از ذخیره قابل معدنکاری می باشد 
ــاالی زون هیپوژن در عمق باالی 700 متر  و این امر به دلیل وجود ذخایر عیار ب
ــطح دریا( می باشد که با  ــطح فعلی )ترازفعلی به تراز 2480 متر باالتر از س از س
ــوده ولی می توان با مطالعات  تکنولوژی های فعلی معدنکاری روباز اقتصادی نب
ــده به عنوان  ــتر در آین ــور تکنولوژی هایی باصرفه اقتصادی بیش کامل تر و ظه

ذخیره قابل حصول از طریق معدنکاری زیرزمینی به آن نگریست.
کارخانه تغلیظ

عملیات اجرای این کارخانه از نیمه دوم سال 1379 شروع شده و در سال 
ــاس طرح ها این کارخانه قادر است  1383 به بهره برداری رسیده است. بر اس
ــولفوری معدن به طور متوسط ساالنه 150 هزار تن  از 5 میلیون تن سنگ س

کنسانتره مس با عیار 30 درصد تولید نماید.
ــط 4  ــزان تقریبی 63 درصد، توس ــز به می ــه کارخانه نی  آبگیری از باطل
ــد  ــرای آبگیری کامل به س ــیده و مابقی آن ب ــام رس ــتگاه تیکنر به انج دس
ــده  ــینی باطله، آب جمع ش ــس از ته نش ــود. پ ــوب گیری هدایت می ش رس
ــیکل مصرف قرار  ــا دوباره در س ــود ت ــدد به کارخانه پمپاژ می ش به طور مج
ــای خود نیازمند 2050  گیرد. کارخانه تغلیظ میدوک برای انجام فعالیت ه
ــد که این مهم را ایستگاه آبرسانی بن یکه بر  مترمکعب آب در ساعت می باش
ــتی و 88 مترمکعب آب  عهده دارد. از این میزان 1962 مترمکعب آب برگش

تازه از چاه نیمه عمیق احداثی تأمین می شود.
کارخانه لیچینک

ــاحت 30 هکتار احداث شده  کارخانه لیچینگ میدوک، در زمینی به مس
ــت می پردازد. منظور از این اقدام ها  و به روش هیدرومتالورژی به انجام فعالی
ــود در کانی های  ــد مس کاتدی موج ــتحصال مس، با عیار 99/99 درص اس

اکسیدی کم عیار، به ظرفیت 5000 تن است.

شهر بابک در یک نگاه علی ایزدخواه
رییس روابط عمومی مجتمع مس شهربابک

شهر بابک یکی از شهرستان های استان کرمان است که در
240 کیلومتری غرب این استان با مساحتی حدود 13/750 کیلومترمربع 
و ارتفاع 1/855 متر از سطح دریا واقع شده است.
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    جناب نظریان ابتدا لطفا پیرامون نحوه تشکیل اتحادیه، تعاونی های تحت پوشش آن توضیحاتی بیان نمایید؟
ــوری است که پس از  ــتان شهربابک دومین اتحادیه کش اتحادیه شرکت های تعاونی فیروزه شهرس
ــش و عضو در حدود شش سال پیش  ــرکت تعاونی تحت پوش ــابور در حال حاضر با 32 ش اتحادیه نیش
ــنگ فیروزه ابتدا در  ــت. الزم به ذکر است که به دنبال پیدایش و ظهور س فعالیت خود را آغاز نموده اس
ــهر بابک به صورت خودجوش و  ــهر بابک تعدادی از مردم و جوانان شهرستان ش معدن مس میدوک ش
ــیس شرکت های  ــکیل و تاس ــایر دوایر و ارگان های خصوصی و یا دولتی به فکر تش بدون حمایت از س
ــید. پس از آن این شرکت ها احساس کردند که  تعاونی افتادند که حدود 10 شرکت تعاونی به ثبت رس
ــجم و فراگیر دارند تا بتوانند اهداف اقتصادی خود را در جهت بهره وری بهتر  نیاز به یک تشکیالت منس
ــرکت های تعاونی فیروزه شهرستان شهربابک  ــکیالت که به نام اتحادیه ش و بیشتر در چارچوب آن تش
ــکل گرفته و  ــرکت های تعاونی فیروزه ش ــد، به پیش برند. بدین طریق بود که اتحادیه ش نام گذاری ش

مراحل قانونی آن انجام شد.
ــهر بابک حدود بیش از  ــهر بابک در 35 کیلومتری شمال غرب ش الزم به ذکر است معدن میدوک ش
ــرکت ملی مس ایران آغاز نموده و از همان ابتدای کار یعنی  ــت که فعالیت خود را زیر نظر ش 30 سال اس

فیروزه شهر بابک در مسیر رشد و توسعه

معادن فیروزه شهربابک یکی از نادرترین 
معادن جهان هستند که سنگ فیروزه و 
سنگ مس در یک نقطه و یک معدن وجود 
دارند و متاسفانه این معادن و ظرفیت های 
آن هنوز ناشناخته باقی مانده است. 
دراین راستا بر آن شدیم این ظرفیت قابل 
اهمیت گوهرسنگی ایران را در گفتگو با 
آقایان امان اهلل نظریان مدیر عامل و محمد 
رضا محمودی رئیس اتحادیه شرکت های 
تعاونی فیروزه شهر بابک معرفی نماییم.

امان اهلل نظریانمحمدرضا محمودی
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باطله برداری سنگ فیروزه نیز پدیدار شد و چون 
سنگ شناخته شده ای نبود می توان گفت حدود 
20 سال سنگ به همراه باطله برداری ها به خاک 
ــد و  ــای اطراف معدن منتقل می ش ریزها و دپوه
ــی گردید. در  ــن م ــا دف ــالی آن خاکریزه در الب
ــوم فعالیت معدن میدوک بود که سنگ  دهه ی س
ــت و به تدریج با آنالیز  فیروزه مورد توجه قرار گرف
و شناسایی سنگ های آبی و سبز معدن، تعدادی 
از جوانان دانشگاهی و غیر دانشگاهی فیروزه بودن 
ــاندند. در حقیقت سنگ  این سنگ را به اثبات رس
ارزشمند فیروزه باعث بروز و پیدایش شرکت ها یا 
ــد که از اجتماع آنها اتحادیه به وجود  تعاونی ها ش
ــداد تعاونی ها روز به روز افزایش  آمد، به تدریج تع
ــیدند  ــرکت های نو ظهوری به ثبت رس یافته و ش
ــدند. هم  ــرایط، جذب اتحادیه ش که با توجه به ش
ــرکت ها به بیش از 100 نعاونی  اکنون آمار این ش
ــوده و چنانچه  ــد. البته همه آنها فعال نب می رس
ــاز آنها یعنی  ــه ی مورد نی ــاده ی اولی در آینده م
فیروزه قانونمند گردد به طور یقین تمامی آنها به 
ــد. در این صورت  عضویت اتحادیه در خواهند آم
ــتغال پررنگ تر شده و  ــهم فیروزه در فضیه اش س
در راستای اقتصاد مقامتی ایفاء نقش خواهد کرد.

    چه میزان اشتغال ایجاد شده است؟
در حقیقت افراد و گروه های مختلفی هستند 
که در صنعت فیروزه شهر بابک یا به طور مستقیم 
ــا گروه ها را  ــد. افراد و ی ــتقیم دخیلن و یا غیر مس
می توان به دو قسمت مجاز و غیر مجاز و یا قانونی 
و غیرقانونی تقسیم کرد. حدود 400 الی 500 نفر 
ــتقیم و مجاز با گذرانیدن  هستند که به طور مس
دوره آموزشی در مجموعه شهرستان و در بخش 
فرآوری مشغولند و به همین تعداد نفر به صورت 
ــاز و حتی  ــتقیم و غیر مج ــتقیم و یا غیر مس مس
ــی را گذرانده  ــای آموزش ــه دوره ه بدون این ک

باشند از همین نعمت خدادادی ارتزاق می کنند.
ــی و کارگاه های  ــای ثبت ــی ه ــار تعاون در کن
ــز تمایل به  ــا جمعی نی ــل از فعالیت آن ه حاص
ــان داده و با صراحت می توان  فعالیت خانگی نش
گفت امروزه اگر تعداد کارگاه های خانگی بیشتر 

ــداد نفراتی که در بخش  ــد همپای آنان فعالیت دارند. یعنی این که به تع از کارگاه های تعاونی ها نباش
ــیده اند به همان تعداد نیز در کارگاه های خانگی ایجاد اشتغال شده  ــتغال رس کارگاه های تعاونی به اش
است و بخشی از جمعیت جویای کار در خانه خودشان مشغول کار شده اند و می توان به جرات گفت که 
ــبقت را از کارگاه های تعاونی ربوده و پیشی گرفته اند. این مطلب را از  حتی کارگاه های خانگی گوی س
آمار آموزش دیده های مراکز مختلف می توان دریافت. تقریبا حدود 600-700 نفر در گروه های سنی 
ــنگ فیروزه را آموخته اند که جمعی در کارگاه های  مختلف آموزش های الزم در بخش برش و تراش س

متعلق به تعاونی ها و جمعی در کارگاه های خانگی خود مشغول فرآوری فیروزه هستند.

    لطفا پیرامون گروه های مجاز و غیر مجاز در صنعت فیروزه شهربابک بیشتر توضیح دهید.
ــو( در زمینه  ــاه فیروزه و ایج ــدوک )میدوک، چ ــروه در مجموعه معادن می ــال حاضر دو گ در ح
ــا هماهنگی کامل  ــی و ب ــورت قانون ــروه اول به ص ــتند. گ ــع آوری فیروزه فعال هس ــت و جم برداش
ــد، فیروزه را  ــدن و زیر نظر این واح ــا ماموریت واحد امور مع ــهربابک و در حقیقت ب مجتمع مس ش
ــنگ های  جمع آوری می کنند و تحویل انبارهای موجود در معدن می دهند تا این که بعداً در مورد س
ــه به صورت  ــتند ک ــروه دیگر مجموعه افرادی هس ــود و گ ــده تصمیم نهایی گرفته ش جمع آوری ش
ــتر در اطراف خاک ریزهای این معادن و اکثراً شبانه دست به جمع آوری  غیرقانونی و غیرمجاز و بیش
ــیله این گروه اخیر از حجم  سنگ های فیروزه می زنند. چون میزان سنگ های جمع آوری شده به وس
ــطح عرضه به بازار را باالبرده و  ــت و تابع هیچ قانون و مقرراتی نیست بنابراین س باالیی برخوردار اس
ــود. البته در این زمینه به وسیله مسئوالن مجتمع به خصوص  با تاثیر بر قیمت ها، باعث افت آن می ش
ــتان تدابیری  ــت و دوایر دولتی مثل فرمانداری و ارگان های نظامی و دادگاه های شهرس واحد حراس
ــود و به امید خدا و همت مسئوالن در آینده  ــت تا با این موضوع برخورد جدی ش اندیشیده شده اس

نزدیک این چالش کمرنگ و یا به طورکلی از میان خواهد رفت.
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    در رابط�ه با تاریخچه برداش�ت فی�روزه در 
منطقه شهر بابک توصیحاتی بیان فرمایید؟

ــروع  ــه از زمان و تاریخ ش ــت ک واقعیت این اس
برداشت فیروزه در اطراف و اکناف شهرستان شهر 
ــت، هر چند  ــترس نیس بابک اطالع دقیقی در دس
گزارش ها و یادداشت های سیاحان و جهانگردانی 
ــرده اند و از طرفی  ــهر بابک عبور ک که از منطقه ش
ــا و تونل های  ــت کنده ــای مانده از دس آثار به ج
ــت های  ــاران و حتی دش ــده در کوهس حفاری ش
ــهر بابک نشان  ــرق و غرب ش ــمال، جنوب، ش ش
دهنده قطعی استفاده از سنگ فیروزه می باشد. در 
ــفانه زمان و تاریخ دقیق این دست  عین حال متاس
ــتفاده از فیروزه هنوز مشخص و معلوم  کندها و اس
ــروزه از معادن  ــت فی ــت. در خصوص برداش نیس

منطقه به دو مطلب باید توجه شود.
ــروزه این  ــش از 90 درصد فی ــن که بی  اول ای
ــس و در معادن مس وجود  منطقه همراه با فلز م
دارد. این همراهی مس و فیروزه باعث ایجاد شک 
ــده است  ــت کندها و تونل ها ش ــبهه در دس و ش
ــه کنده کاری ها  ــت ک و دقیقا برای ما معلوم نیس
ــتحصال  ــت، اس ــتر به چه منظوری بوده اس بیش
ــر دو؟ چون عیار معادن مس  مس یا فیروزه و یا ه
ــت. یعنی  ــت خوبی برخوردار اس منطقه از قابلی
عیار باالی سنگ مس خود باعث تشکیل فرآیند 
فیروزه مرغوب، به دلیل تنوع رنگی سنگ فیروزه 
ــس در این معادن  ــی از عیار باالی م که خود ناش

می باشد و در هیچ جای دنیا دیده نشده است. 
دوم این که شهر بابک و مناطق مسکونی آن در 
طول تاریخ گذشته دچار حوادث و ناهنجاری های 
ــوم اقوام  ــل جنگ ها، هج ــانی مث تاریخی و انس
ــت که بنا بر شواهد  ــده اس بیگانه، قتل و غارت ش
ــهر  ــل در دو دوره ی متفاوت ش ــی حداق تاریخ
ــی از جمعیت گردیده و در  بابک به طور کلی خال
ــت و این رویدادهای  ــده اس کل تخریب و محو ش
ــتفاده از سنگ مس و یا  تاریخی در برداشت و اس

فیروزه وقفه ایجاد کرده است.
ــت آمده از تمدن جیرفت که آن را به  آثار بدس
ــال تخمین  عهد دقیانوس و بیش از هفت هزار س
ــه کار رفته بر روی ظروف  زده اند و فیروزه های ب
و اشیاء تمدن جیرفت از تنوع رنگی برخوردارند، 
ــی از رنگ های اختصاصی فقط  به طوری که بعض
در معادن مس و فیروزه شهربابک دیده می شود، 
ــز گاهی با  ــق زمین نی ــده در عم ــیاء یافت ش اش
ــوان مثال از تاج  ــده اند که به عن فیروزه تزئین ش
خشایارشاه که در منطقه راویز از توابع شهر بابک 
یافت شده است، نام برده می شود و متاسفانه این 
اثر به دست دالالن عتیقه افتاده و دقیقا مشخص 

نیست که در کدام موزه جهانی است.
ــته کلمه  ــر و صده های کذش ــخ معاص در تاری
شهر بابکی اصوال به فیروزه اطالق می شده است. 
ــن که امروزه وقتی  )لغت نامه دهخدا( به مانند ای
ــابوری.  ــود نیش ــد فیروزه گفته می ش برای خری
ــنده و یا طرف مقابل دقیقا متوجه می شود  فروش

که منظور فیروزه است. 

    نحوه استخراج فیروزه در گذشته به چه شکل بوده است؟ درحال حاضر چگونه است؟
ــه معدن در  ــت فیروزه از معادن میدوک و معادن چاه فیروزه و معدن ایجو که هر س ــتخراج و برداش اس
ــته کوه های مرکزی ایران و به فاصله 40 الی 50 کیلو متری از  یک راستا و در حاشیه جنوبی دامنه های رش
ــطح زمین و حفر تونل بوده است به طور ی که هنوز  یکدیگر واقع شده اند در گذشته به صور مختلف در س
ــوند. در محل معدن  ــده هم در کوهستان و هم در دشت ها دیده می ش آثار باقیمانده از تونل های کنده ش
ــد، رگه های فیروزه از سطح تا عمق زمین وجود دارند  میدوک که بیشترین رگه های فیروزه را دارا می باش
ــطحی بوده و اصوال نیازی به حفاری و ایجاد تونل نداشته  و برداشت فیروزه از این معدن بیشتر برداشت س
ــت آوردن سنگ مس ایجاد و فیروزه خود  است. در مناطق و معادن دیگر که تونل ها بیشتر به خاطر به دس
ــتان به لحاظ امنیت از درجه باالیی برخوردار است  ــت. از آنجایی که کوهس ــده اس به خود برداشت می ش
ــته مرکزی ایران و همان رشته مسی جهانی است و  رشته کوه شمال و شمال غربی شهربابک که همان رش
ــاهراه های  از مرزهای هند تا کوه های توروس و آنتی تورس ترکیه و در نهایت اروپا ادامه می یابد یکی از ش
ــت و یقینا این راه از محل معدن میدوک عبور  جاده ابریشم بوده که در طول این رشته کوه کشیده شده اس

می کرده و فیروزه این معادن را وارد تجارت آسیا، اروپا نموده است.
امروز برداشت فیروزه از معادن نامبرده و در هر سه معدن موجود فقط از طریق انفجار و باطله برداری 
به خاطر فلز مس صورت می گیرد. روش انفجاری به خاطر استحصال مس، سنگ فیروزه را تحت الشعاع 
ــتان های فیروزه می رود و بخشی هم  ــی از فیروزه به همراه باطله به خاکریزها و قبرس قرار داده و بخش
ــود که متأسفانه تا  ــده و مورد تأیید مجتمع مس برداشت می ش توسط کارگران شرکت های معرفی ش

کنون قانون و مقررات مشخصی در مورد آنان تعریف نشده است.
ــهربابک از نادرترین معادن جهان هستند که سنگ  البته در اینجا قابل ذکر است که معادن فیروزه ش
ــنگ مس در یک نقطه و یک معدن وجود دارند. بنابراین هر گونه اقدامی در محل معدن و در  فیروزه و س
ــفانه عینا فیروزه را هم در بر می گیرد و به زبان دیگر فیروزه معادن  ــنگ مس، متاس جهت استحصال س
شهر بابک به طور صد در صد تحت تاثیر و دستخوش فلز مس و به ناچار دنباله رو صنعت مس می باشد. 
ــت و این امر محاسن و  ــهر بابک در یک محل اس ــهر بابک و صنعت فیروزه ش لذا زادگاه صنعت مس ش

معایب خاص خود را دارد. در این گونه معادن حرف آخر را صنعت مس می زند نه صنعت فیروزه.

    ذخایر معدن چگونه است؟ 
معدن مس میدوک بیشترین و متنوع ترین فیروزه را داراست، فیروزه این معدن به دو قسمت فیروزه 
ــت و فیروزه گل سفید محیط آبی در عمق  گل قرمز که در محیط خشکی و سطح معدن بوجود آمده اس
ــود. که البته فیروزه گل قهوه ای خشکی هم از رنگ و سختی و جالپذیری نسبت به  معدن تقسیم می ش
ــروع به کار معدن کال فیروزه گل قهوه ای برداشت  فیروزه محیط آبی ارجحیت دارد. سال های اولیه ش
ــت. اصطالح گل قهوه ای و یا گل  ــفید اس ــده از نوع گل س ــد و در حال حاضر فیروزه برداشت ش می ش
ــت، اصوال فیروزه های با باطله فهوه ای رنگ از بازار بهتری  ــوب به باطله همراه با فیروزه اس سفید منس

برخوردارند تا فیروزه های باطله  سفید. 
فیروزه به دست آمده در انفجار به چهار قسمت تقسیم می شوند:
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1. بخشی جمع آوری می گردد.
 2. بخشی در زیر چرخ های رفت و آمد وسایل سنگین خرد و خمیر می شود.

 3.  بخشی به خاکریزها و دپو می رود و به تاریخ سپرده می شود.                                
 4. بخشی هم به صورت غیر مجاز وارد بازار می گردد.

از میزان احتمالی ذخیره معادن میدوک برآورد دقیقی در دست نیست. آنچه که به طور قطع و یقین می توان 
ــت که چون این معدن فیروزه و معدن مس عیار باال   همزیست و با هم هستند تا زمانی که فلز مس  گفت این اس
ــی وجود دارد. تجربیات چهل ساله ی گذشته نشان می  ــد فیروزه هم در البالی توده های مس وجود داشته باش
دهد که این دو از هم جدا پذیر نبوده و پیوسته فیروزه چه در توده های باطله و چه توده های مواد وجود داشته و 

دارد. البته امکان تخمین میزان فیروزه این معادن وجود دارد و این اقدام باید در آینده صورت بگیرد.

    نحوه فروش فیروزه استخراج شده به چه صورت است؟
ــهر و همچنین مسووالن شرکت ملی  در مورد نحوه فروش، از ابتدا تا به امروز با مقام های مسوول ش
ــت. اجماع قطعی آن است که سنگ فیروزه حتی المقدور به صورت  مس رایزنی و صحبت هایی شده اس
ــده و محصوالت تولیدی آن به بازارهای داخلی و  ــتان فرآوری ش ــود ودر همین شهرس خام فروخته نش
ــبرد ساماندهی آن از نماینده محترم فعلی  خارجی عرضه گردد. الزم می دانم در خصوص فیروزه و پیش
شهرستان در مجلس شورای اسالمی، آقای فرماندار و امام جمعه محترم، رؤسا و مسئولین فعلی مجتمع 

مس منطقه شهر بابک که انصافاً همکاری و جدیت تمام دارند، نهایت تشکر و قدردانی گردد.
ــود و تا کنون هم  ــتان به کار گرفته ش ــت که این نعمت خدادادی برای اشتغال شهرس  هدف آن اس
ــت. به طوری که تعداد کارگاه های تراش فیروزه روز به روز در حال افزایش  اقدام هایی صورت گرفته اس
ــت. زیرا افراد گروه های  ــهربابک در مقابل خام فروشی آن صد به صفر اس است. ارزش افزوده فیروزه ش
ــرار دارند که بی  ــک را دیده اند به صراحت اق ــهر باب ــی- ایتالیایی که از نزدیک معادن و فیروزه ش آلمان
نظیرترین فیروزه جهان است و تمایل به سرمایه گذاری در بخش فیروزه شهربابک دارند که به امید خدا 

مراحل قانونی آن در آینده طی خواهد شد.

    فیروزه شهربابک چه ویژگی و مزایایی دارد؟
ــت. در دو قسمت سبز و آبی. از سبز و آبی کم رنگ  فیروزه شهربابک از تنوع رنگی باالیی برخوردار اس
ــفید رنگ با زمینه ی آبی کم رنگ  تا سبز و آبی پر رنگ دیده می شود. بخشی از فیروزه شهربابک هم س
ــط خریداران غیر بومی خریداری و روانه احیاء می گردد، که پس از احیاء  است که این نمونه بیشتر توس
ــفانه به نام فیروزه آمریکایی به فروش می رود. انواع مختلف   ــت و در بازارهای جهانی متاس بی نظیر اس
ــت. فیروزه های عجم و شجر هم در فیروزه شهربابک  فیروزه شهربابک از جالپذیری خوبی برخوردار اس
وجود دارد. فیروزه شهربابک معجونی است از طیف های رنگی که به صور مختلف خودنمایی می کنند. 
ــد که جزء بهترین نوع  ــهربابک نورپذیر بوده و گاهی اصوال نور را عبور می دهن بعضی از انواع فیروزه ش

فیروزه است)کتاب جهان جواهرات تالیف داریوش ادیب(. 

    چالش های شما در مواجهه با بازارهای داخلی و خریداران سنگ فیروزه چیست؟
ــت از یک طرف خوشحالی مردم منطقه شهربابک را در  وقتی که فیروزه شهربابک پا به عرصه وجود گذاش

بر داشت و از طرف دیگر خوشحالی و استقبال سایر 
ــر کشور. نکته  ــت اندرکاران فیروزه را در سراس دس
ــابور با قدمت  ــا فیروزه نیش ــز اهمیت در این ج حائ
چندین صد ساله و نحوه برخورد آن با پدیده فیروزه 
ــه تمامی صاحبان  ــهربابک بود. می توان گفت ک ش
ــد اما با فراگیر  ــتقبال نمودن صنعت فیروزه ایران اس
ــت ها باعث  ــدن عرضه به بازار و تاثیر آن بر قیم ش
ــابور شد. چالشی  نارضایتی سهامداران فیروزه نیش
ــهربابک  ــکار دیگر که دامنگیر فیروزه ش غیر قابل ان
می باشد حجم ورودی آن به بازار است و چون هنوز 
ــخصی  ــاماندهی دقیق و مش در خصوص فیروزه س
ــورت خام به  ــذا حجم عرضه به ص صورت نگرفته ل
ــده است. از طرفی  بازارها باعث کاهش قیمت ها ش
تبلیغات منفی خریداران از ابتدا تا به امروز مبنی بر 
ــهربابک کیفیت ندارد و یا سختی  این که فیروزه ش
ــا  فیروزه  ــت ت ــده اس ندارد و... همه این ها باعث ش
ــی بخورد و ماهرانه تر  ــهربابک لطمه های اساس ش
ــان قلمداد کرده اند،  این که آن را به نام فیروزه کرم
ــهربابک  ــروزه دالالن فیروزه با تخریب فیروزه ش ام
تحت عنوان فیروزه کرمان بیشترین سود را به جیب 
ــت از این معضل جلوگیری  زده اند. تنها راه برون رف
ــهربابک از  ــاب فیروزه ش ــاب و کت از خروج بی حس

معدن و اعالم قاچاق آن در یک دوره است.

    برنامه های اتحادیه برای فرآوری فیروزه چه 
می باشد؟

از ابتدا کارگاه هایی به صورت خودجوش برای 
ــه با روش های  ــروزه به وجود آمدند ک فرآوری فی
ــد. اتحادیه  ــی دهن ــراش انجام م ــول کار ت معم
ــر از افراد را به صورت رایگان  تعداد حدود 500 نف
ــت که تمامی آنان به کار فرآوری  آموزش داده اس
ــه نباید در  ــاد دارد ک ــه اعتق ــغولند. اتحادی مش
ــین را جایگزین انسان کرد  خصوص فیروزه ماش
ــتی و انسانی تحت عنوان  و همواره از فرآوری دس
ــت و فرآوری ماشینی را  هنر پشتیبانی نموده اس
مردود می داند . البته در زمینه ی ساخت و تولید 
دستگاه های مجهز و دقیق تدابیری را اندیشیده 
است تا کیفیت تولیدات فرآوری شده در سطحی 
ــهر های  ــایر ش ــا تولیدات س ــه بتواند ب ــد ک باش
ــابقه دار در تراش فیروزه رقابت کند. به همین  س
ــهربابکی  ــکاران ش ــر تراش ــل در حال حاض دلی
ــته اند بهترین فرآوری را انجام داده و حتی  توانس

از بسیاری جاهای دیگر پیشی گرفته اند.

    اتحادیه برای حض�ور در بازارهای جهانی چه  
برنامه هایی دارد؟

ــای جهانی  ــور در بازاره ــرای حض ــه ب اتحادی
ــه دعوت  ــت از جمل ــام داده اس ــی انج اقدام های
ــی آلمانی در  ــی، عربی و حت از گروه های ایتالیای
ــت. البته اتحادیه هنوز به علت عدم  دستور کار اس
تمکن مالی و نداشتن سرمایه الزم در کار بازاریابی 
ــت اما تعدادی از  ــده اس به صورت جدی وارد نش
ــت  ــای داخلی و خارجی دس ــا به بازاره تعاونی ه
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ــا و چند  ــهربابک نوپ ــد. اتحایه فیروزه ش یافته ان
ــت که بوجود آمده و البته با هماهنگی  ــالی اس س
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و آمد 
ــت های داخلی و خارجی در تعامل  ــد توریس و ش
ــت و این موضوع می تواند اتحادیه را در  کامل اس

دست یابی به بازار های خارجی کمک نماید.

     از دی�دگاه دس�ت ان�درکاران اتحادی�ه، 
مشکالت پیش روی صنعت فیروزه کدام است؟

ــنگ به خصوص  ــان صنایع مربوط به س در می
ــه فقط در  ــنگ های قیمتی می توان گفت ک س
ــابور  ــروزه و آن هم فیروزه نیش ــر فی دوره معاص
ــته است و  ــت که حرفی برای گفتن داش بوده اس
ــروزه در ایران  ــای غیر از فی ــنگ ه اال در مورد س
ــده بوده اند و نه گزارشی موثق از  ــناخته ش نه ش
وجود آن ها در منطقه ای از کشور ارائه شده است. 
تقریبا از سه دهه پیش صنعت سنگ به طور کلی 
ــه فیروزه در راس  ــان داد ک و به تدریج خود را نش
ــابور به علت رگه ای  ــت. فیروزه نیش آن قرار داش
ــتخراج آن جوابگوی  ــکالت خاص اس بودن و مش
حتی بازارهای داخلی هم نبود. انقالبی در صنعت 
ــف معادن میدوک در  فیروزه نیز بوجود آمد. کش
ــتخراج مس و به همراه آن کشف  شهر بابک و اس
ــهربابک یک  ــود. فیروزه ش ــروزه این معادن ب فی
ــد و یک سر  ــیعی وارد بازار ش باره و در حجم وس
ــود آورد. تالطم  ــت فیروزه بوج در گمی در صنع
ــا زمانی که  ــه دارد و ت ــروزه هنوز ادام صنعت فی
فیروزه شهربابک جایگاه واقعی خود را پیدا نکند 
ــدون برنامه و با  ــران همچنان ب صنعت فیروزه ای

کش و قوس های فراوانی روبرو خواهد بود.
ــروزه ایران به  ــی صنعت فی از نگاه جامع و کل
ــهربابک  طور قاطع و 90 درصد در گرو  فیروزه ش
ــهربابک در یک جدول زمانی  است. اگر فیروزه ش
ــکالت صنعت فیروزه  سازماندهی شود، تمام مش
ــترده  ــد. ورود حجم گس ایران بر طرف خواهد ش
ــات و ویژگی های  ــهربابک با خصوصی فیروزه ش
ــئله قیمت ها،  ــا، مس ــازار ه ــاص خودش در ب خ
ــان را  ــروزه تراش ــداران و فی ــندگان، خری فروش
تحت الشعاع قرار داده و وضعیت عرضه و تقاضا را 
ــت، باید قدر این نعمت خدادادی را  به هم زده اس
دانست و در زمانی که کشور ما با بحران تحریم ها 
ــاد مقامتی را  ــت، اقتص و بحران بیکاری روبروس
محور قرار داد و صنعت فیروزه را به سمت اقتصاد 
ــتغال هدایت نمود. در دنیای  مقامتی و ایجاد اش
ــروزه ای به مانند  امروز از نظر حجم و کیفیت، فی
فیروزه شهربابک وجود ندارد حتی تخمین میزان 
ــهربابک در معادن آن برای صدها سال  فیروزه ش
ــت، در کدام معادن فیروزه  آینده دور از ذهن نیس
ــه بیش از 50  ــت رگه های فیروزه ب جهان ضخام
ــد؟ از نظر اتحادیه با پیدایش  ــانتیمتر می رس س
ــالب در صنعت  ــهربابک و بروز یک انق فیروزه ش
ــروزه ایران  ــت فی ــوان گفت صنع ــروزه می ت فی
ــرکت های خصوصی باید  ــت، دولت و یا ش نوپاس

وارد قضیه شده و این صنعت را پا به پای صنعت مس به پیش ببرند. فیروزه سنگ جهانی و مورد قبول و 
استفاده جهانیان است و نباید آن را دست کم گرفت.

    نحوه تعامل دست اندرکاران صنعت فیروزه شهر بابک با ارگان های دولتی چگونه است؟
ــهربابک در تعامل کامل و روشن با  ــت اندرکاران صنعت فیروزه ش ــایر دس خوشبختانه اتحادیه و س
ــی را در قضیه فیروزه  ــوان نقش ارگان های دولت ــتند و در حقیقت نمی ت تمامی ارگان های دولتی هس
ــتند. نقش دوایر دولتی در  ــهربابک بی اهمیت جلوه داد زیرا در اینجا معادن مس و فیروزه با هم هس ش
ــداری، اداره صنعت،  ــردد و حضور دوایر دولتی مثل فرمان ــد در مورد فیروزه هم ایفا گ مورد فلز مس بای
معدن و تجارت، اداره کار و رفاه اجتماعی و حتی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به خصوص 
ــهربابک الزم و قابل  ــت سر فیروزه ش ــهربابک در پش ــرکت ملی مس ایران و مجتمع مس منطقه ش ش

احساس است و تا کنون هم بوده است و این دوایر با اتحادیه در تعامل کامل هستند. 

    مش�کالت پیش روی اتحادیه برای توس�عه صنعت فیروزه چیس�ت؟ چه راهکارهایی را برای حل 
موانع پیش رو پیشنهاد می نمایید.

ــتخراج و جمع آوری تا  ــهربابک در گرو یک برنامه ریزی دقیق از محل اس ــعه صنعت فیروزه ش توس
ــت که به امید خدا اقدام هایی صورت گرفته  ــتیبانی تعاونی ها و کارگاه های تراش و بازاریابی آن اس پش
ــود، قیمت ها  ــود و بعد جلو حیف و میل آن گرفته ش ــت تا اول از حجم خروجی معدن به بازار کم ش اس
تثبیت گردند، البته برندسازی فیروزه شهربابک در دستور کار است و برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها 
ــگران عرصه فیروزه هنوز محل جغرافیایی شهرستان شهر بابک را  الزم و ضروری است. بسیاری از تالش

نمی دانند و الجرم با فیروزه شهر بابک آشنایی ندارند.

    سخن پایانی
ــتکار، همدلی و همراهی سروران گرامی، روسا و مسووالن دوایر  در پایان الزم می دانم از جدیت و پش
ــهربابک به خصوص حضرات محترم، امام جمعه  ــت اندرکار فیروزه ش دولتی، نهاد ها و ارگان های دس
ــدی، فرماندار جناب آقای علیرضا اسدی،  ــتان جناب آقای علی اس جناب آقای انصاری، نماینده شهرس
ریاست محترم اداره کار و امور اجتماعی جناب آقای کرهانی، مدیر محترم مجتمع مس شهربابک جناب 
آقای جلیل حسانی و آقایان جعفر رضازاده، سعید مالئی، حسن مهدوی پور به خصوص ریاست محترم 
روابط عمومی مجتمع مس شهربابک جناب آقای علی ایزدخواه که در راستای رهنمودهای مقام معظم 
ــاعدت و همراهی نموده اند کمال  رهبری و موضوع فیروزه شهربابک در جهت اشتغال زایی همواره مس

تشکر و قدردانی شود.
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ــیار  ــنگ بس ــران از منابع و معادن گوهرس ای
ــت بعضی از  ــه کیفی ــت ک ــادی برخوردار اس زی
ــا بی مانند  ــران در دنی ــود در ای ــای موج گوهره
ــود،  ــد و درصورتی که به خوبی فرآوری ش می باش

ارزش افزوده قابل توجهی نیز در بر خواهد داشت.
ــنگ های قیمتی و نیمه قیمتی  تراش گوهرس
ــت. هنر  ــنتی بوده و هس ــور به صورت س در کش
ــیار حائز اهمیت  ــنتی گوهرسنگ ها بس تراش س
ــت به موضوع صنایع دستی تا حد  بوده و می بایس
ــتی یک  ــود چراکه صنایع دس ــادی بهاداده ش زی

کشور اصالت آن کشور را به نمایش می گذارد.
مورد مهمی که در این زمینه بسیار موردتوجه 
ــوع واردات بیش ازحد محصوالت  ــد موض می باش
ــه به  ــد ک ــنگی می باش ــده گوهرس ــرآوری ش ف
ــزات نوین تراش،  ــوژی و تجهی دلیل نبود تکنول
خسارت های زیادی را به بخش تولید وارد نموده 
ــور عزیزمان  ــروج قابل توجه ارز از کش و باعث خ

ایران گردیده.
ــد مدنظر نبوده  ــوع تولی همچنین تنها، موض
بلکه معادن زیادی که خروجی آن ها خام فروشی 
ــور  ــورهای دیگر فرآوری و مجدد به کش و در کش
ــیار مهمی می باشد که  برمی گردد نیز موضع بس
آسیب های جدی به این بخش وارد نموده است و 
می بایست در تولید تمام جوانب آن در نظر گرفته 
ــی نیازهای  ــخگوی تمام ــود به طوری که پاس ش
ــوان هم ازلحاظ  ــود به طور مثال می ت داخل نیز ب
ــی مصرف کنندگان  ــم مال ــطح اجتماعی و ه س
ــن تولید  ــش داد و همچنی ــور را پوش داخل کش

محصوالت فقط برای یک قشر خاص نیز نباشد.
ــمند برای  ــر و صنعت ارزش ــاید در این هن  ش
ــورت گرفته  ــادرات برنامه ریزی های خوبی ص ص
باشد اما بازاری که در حال حاضر در داخل کشور 
وجود دارد می تواند، هم به اشتغال پایدار کمک و 

هم از خام فروشی جلوگیری نماید.

نقش تکنولوژی در هرن صنعت گوهرتراشی

سیدمحمد حسینی

ــیار زیادی در پیشرفت صنایع مختلف داشته،  دانش بنیان واژه ای پر مسما است که بی شک تأثیر بس
ــاس می گردد. در این هنر و صنعت می توان  اما جای خالی آن در هنر و صنعت گوهر تراشی شدیداً احس
تکنولوژی های روز دنیا را به صورت کاربردی و اصولی استفاده نمود همچنین در پیشرفت و پیشبرد این 
ــفانه در صنعت تراش گوهرسنگ ها فقر تکنولوژی و  صنعت ارزشمند تأثیر قابل توجهی داشت که متأس
ــاس می گردد. در ورود تکنولوژی به این هنر و صنعت بایستی دقت داشت که  ــدیداً احس برنامه ریزی ش
ــینی به هیچ عنوان نمی تواند جای  ــتی به طور کامل حفظ گردد. به طور مثال فرش ماش ارزش صنایع دس
ــت به طوری که  ــبت به فرش دستبافت هس ــیار پرمصرف تر نس ــتبافت را بگیرید ولی بس هنر فرش دس
ــنگ ها را با این مثال  ــتفاده می کنند در قسمتی می شود موضوع گوهرس ــده و همه از آن اس همه گیر ش

مطابقت داد.
ــینی بودن، تأثیر چندانی در ارزش گذاری و قیمت ندارد ولی مهم ترین  در بعضی موارد دستی یا ماش
ــی را به خود  ــد بندی ها، رتبه های خوب ــد کیفیت محصول بوده که در گری موضوعی که مطرح می باش
ــات بزرگی که در  ــد. به عنوان مثال مؤسس ــی می باش ــت تراش اختصاص می دهد. یکی از این موارد فس
ــنامه صادر می کنند یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار  ــنگ های گران قیمت شناس دنیا برای گوهرس
ــینی بودن آن ذکر  ــد که به هیچ عنوان دستی یا ماش ــنامه، کیفیت تراش گوهر می باش در صدور شناس
ــد می توان این محصوالت گوهرین را با بهترین  نمی گردد و اگر تکنولوژی های روز دنیا وجود داشته باش
ــی را نیز در پی خواهد  ــیار تأثیرگذار خواهد بود؛ و ارزش افزوده ی قابل توجه کیفیت تراش داده که بس
ــین آالت کنترل عددی در صنایع مختلف پیشرفت چشمگیری در  ــت. همان گونه که با ظهور ماش داش
ــین آالت نوین باعث گردید که جهش صنعتی بسیار  باال بردن تنوع و کیفیت به وجود آمده و همین ماش
متفاوت تر، بروز ظهور داشته و در هنر و صنعت تراش گوهرسنگ ها نیز، نیازمند جهش های این چنینی 

بوده طوری که در جامعه جهانی حرف برای گفتن و توانی برای رقابت منطقی ایجاد گردد.
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ــتانی قطعات زیورآالت  ــی قدمت تاریخی یک قوم، پژوهش باس یکی از موضوعات پراهمیت در بررس
ــت هنرمند و توانمند  ــیار ارزشمند ساخته دس ــت. همان گونه که آثار بس ــده در آن منطقه اس کشف ش
ــز و معتبر برای  ــی افتخارآمی ــی و خارجی مرجع ــالم در موزه های داخل ــتان و پس از اس ایرانیان باس
ــناخت تاریخ و تمدن غنی ایرانی قلمداد می شوند. شاید  پژوهشگران حوزه ها و رشته های مختلف در ش
ــده با قدمت 110  ــده مربوط به صدف های سوراخ ش ــط انسان ساخته ش کهن ترین زیورآالتی که توس
ــی جنس به کاررفته در قطعات زیورآالت  ــده. با بررس ــت که در غاری در مراکش یافت ش هزارساله اس
نخستین باستانی درمی یابیم که استخوان، پر، دندان و پنجه حیواناتی که برای تهیه غذا شکار می شدند 
چوب و گیاهان و سنگ ها منبع الهام و الگوبرداری بشر در ساخت زیورآالت بوده اند؛ یعنی طبیعت بنای 

ساختاری منبع الهام و در تشکیل سلیقه انسان اولیه بوده است.
ــت قطعاً در دوره هخامنشیان، تولید  ــرو در ایجاد سبک هنری دانس در ایران اگر مادها را بتوان پیش
ــاخت زیورآالت باشکوه تر با تزئینات  زیورآالت دارای تنوع بسیار زیادی بوده است در دوره اشکانیان س
ــکوفایی رسید.  ــتر رواج یافت و کیفیت زیورآالت در زمان ساسانیان به اوج ش ــازی بیش ــان س و درخش
ــتانی در  ــافات باس ــده اند. اکتش مصنوعاتی به جنس مس مربوط به عصر مفرغ باکاربری زیور کشف ش
ــتانی در ایران شمالی را  ــنلو، دیلمان، گوگ تپه و امش وجود زیورآالت باس تورنگ تپه، دین خانه، حس
ثابت می کند. عالوه بر این جواهرات کشف شده در شوش و فالت ایران به شکل دستبندها، گردنبندهای 
ــتبند طالی ایرانی که در انتها به شکل کله شیر است در تپه های  تزیین شده و یافتن نخستین نمونه دس

رضورت توجه به

مفهوم و جایگاه طراحی در تولید زیورآالت

انسان ها همواره از بدو خلقت تاکنون 
به موضوع زیور در جلب توجه دیگران 
به خود به دالیل مختلف پرداخته 
است. البته با سپری شدن زمان 
و اعصار کاربری زیور دستخوش 
تغییرات فراوانی شده است که عوامل 
مؤثر در این دگرگونی را می توان از 
جنبه های فرهنگی، اقتصادی، تاریخی 
و جغرافیایی و غیره موردبررسی 
عمیق قرارداد. برای نمایش و ابراز 
چگونگی اندیشه، سنت ها و باور یک 
قوم خاص، دستاوردهای اقتصادی، 
فن آوری به روز در تولید، به کارگیری 
منابع طبیعی بومی در تقابل و تعامل با 
اقوام و جوامع دیگر، استفاده از زیور 
با طرح های هدفمند ساده ترین و گاه 
هوشمندانه ترین راه می نماید.

فرهنگ زاج فروشا؛ رئیس کارگروه طراحی طال و جواهر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر و نقره
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ــان دهنده نازک کاری و ویژگی های  مارلیک، نش
خاص دوران هخامنشی است. در بررسی و کاوش 
ــورآالت درمی یابیم اجناس  ــخ زی در ژرفای تاری
به کاررفته در مصنوعات جواهر وابسته به شرایط 
ــت پس  ــی و جغرافیایی آن منطقه بوده اس اقلیم
ــار خاص یک  ــاخت آث ــی از عوامل مؤثر در س یک
ــده در آن محل  ــاف ش ــواد بومی اکتش منطقه م
ــویی دیگر جلوه فرهنگی هر قوم از هر  است. از س
منطقه در هر دوره تاریخی در مصنوعات بومی آن 

متجلی است.
ــور دوران مختلف  ــات زی ــی مصنوع ــا بررس ب
ــم انداز( نماد  ــون از منظر )چش ــق گوناگ از مناط
ــوان به  ــره می ت ــانه و غی ــا شناس ــانه، زیب شناس
ــم  ــی و مفاهی ــای فرهنگ ــتگاه ها، جنبه ه خاس
ــاص پی برد؛  ــای آن تمدن خ ــادی و باوره اعتق
ــردازی در  ــد ایده پ ــام و رون ــن منبع اله بنابرای
ــی  ــن جوامع و تمدن ها نقش ــل فرهنگی بی تعام
ــت. بی تردید  ــته و خواهد داش مؤثر و پررنگ داش
ــین آالت و فن آوری  روش تولید زیورآالت و ماش
ــه  ــت ارائ ــد در کیفی ــط تولی ــه در خ به کاررفت
ــی اساسی  محصول و انتقال مفهوم موردنظر نقش
ــتادان زرگری و  ــد. در طول تاریخ اس ایفا می کنن
ــازندگان  ــازان ایرانی همواره الگوی س جواهرس
ــد  بوده ان ــایه  همس ــورهای  کش ــای(  )زرگره
ــاهان روزگاران هخامنشی و  همان گونه که پادش
ــانی آن چنان به زیورآالت اشرافی عالقه مند  ساس
ــر تئوفیالکتوس از  ــی نظی ــه مورخین بوده اند ک
ــف تاج وتخت  ــرب در وص ــی ع ــس و ثعالب بیزان
ــته اند و اعتراف  ــور مطالبی نوش ــاهان مذک پادش
ــازان ایرانی در عصر  ــال و جواهرس کرده اند که ط
ــهره آفاق بوده اند؛ اما این پرسش  خود همواره ش
ــران از نظر  ــل ای ــه چه دلی ــود که ب مطرح می ش
ــین خود را  فن آوری تولید زیورآالت جایگاه پیش
ــهم  ــدارد و طرح های اصیل ایرانی س در منطقه ن
ــی دارند.  ــی و بین الملل ــازار داخل کمرنگی در ب
ــیار کند و  ــد تولید بس ــی رون ــان طوالن مدت زم
ــت طرح ها بی هدف و غالبا  ــده اس سنتی انجام ش
نامفهوم و بدون تنوع عرضه شده اند. عالوه بر این 
ــی چه در زمینه  ــت و پاگیر و فرسایش قوانین دس
تولید و فروش حتی در مورد صادرات این صنعت 
منفعل باقی مانده است. درنتیجه تنها بخشی که 
ــده واردات قطعات و مصنوعات  متأسفانه فعال ش
ــال صنعت و تولید  ــت که به انفع طال و جواهر اس
ــکاری تعداد  ــت که باعث بی داخلی دامن زده اس
ــود درحالی که  زیادی از فعالین این صنعت می ش
طرح های زیادی بافرهنگ بیگانه همراه با نمادها 
و مفاهیم ضد مذهبی و اجتماعی مغایر بافرهنگ 
ــترده  ــورت گس ــالمی به ص ــی و اس ــل ایران اصی
ــند در بهترین حالت  واردشده و به فروش می رس
ــان قطعات  ــه و نامفهوم در می ــی بیگان طرح های

وارداتی مشاهده می شود.
ــیار مهم و مؤثر  ــت جایگاه بس ــلم اس آنچه مس
طراحی و ایده پردازی در تولید و البته نقش سازنده 

ــت ابتدا به  ــت؛ اما پیش از طرح هرگونه راه کار الزم اس آن در تقابل با هجمه فرهنگی مصنوعات وارداتی اس
ــازی بپردازیم. اگر  ــریح واژه های پرکاربرد طراحی، ایده پردازی، خالقیت و نوآوری، اتود زدن و مدل س تش
ایده پردازی یا ایده یابی را نخستین گام ورود به جریان پیچیده طراحی بدانیم بی تردید رهایی از دغدغه ها 
ــت. برای  ــخص ضروری اس ــن خالص و ناب از موضوعی مش ــم برای الهام گرفت و گفتگوهای درونی مزاح
ــازی و محرک های  ــه ذهنی، تصویرس ایده پردازی روش ها و تکنیک های مختلفی وجود دارد از قبیل نقش
ــی و غیره. نوآوری به کارگیری ایده های نوین ناشی از خالقیت  تصویری استوری بورد، تحلیل ریخت شناس
ــف ایده ها و مفاهیم، یا آمیزش ایده ها و مفاهیم موجود است که توسط  ــت و خالقیت فرآیند ذهنی کش اس
فرآیند بینش خودآگاه یا ناخودآگاه تحریک می شود. در واقع خالقیت یعنی به کارگیری توانایی های ذهنی 
ــتگی بین  ــی نیز آن را به ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوس ــک فکر یا مفهوم جدید که برخ برای ایجاد یا تبلور ی

.)Social Media ایده ها تعبیر نموده اند )سایت رسانه های اجتماعی
اتود زدن هم مانند اسکیس به معنای یادداشت سریع و کلی از جسم است که در فرهنگ معین از آن 
ــتی و سنتی باکار کردن روی موم یا فلز  به عنوان طراحی مقدماتی یاد می شود. مدل سازی به صورت دس
سالیان متمادی انجام شده است که به دلیل سرعت کیفیت و ظرافت پایین تر جای خود را این چند سال 
اخیر به مدل سازی با استفاده از رایانه و ساخت مدل با دستگاه های نمونه ساز سریع داده است. طراح در 
ــود که عالوه بر تسلط به تکنیک های طراحی با ابزارهای متنوع  صنعت طال و جواهر به کسی گفته می ش
ــب با ساخت  ــتگاه های مختلف دخیل در تولید و مواد گوناگون مناس با فن آوری نوین فرآیند تولید، دس
ــناخت و با توجه به نیاز بازار بتواند به عنوان مشاور  زیورآالت آشنایی کامل داشته باشد و براساس این ش
ــب بافرهنگ جامعه ارائه دهد. ما در ایران طراحان  تولید به صورت هدفمند طرح و سبکی جدید متناس
زیورآالت بسیار توانمند و خوش ذوقی داریم پس چگونه است که هنوز از ورود مصنوعات بیگانه بی هیچ 

دلیل منطقی ای به داخل کشور رنج می بریم؟
بزرگ ترین و مهم ترین مانع از همکاری طراحان و تولیدکنندگان عدم اطمینان متقابل است همچنان 
ــویی دیگر طراحان از بیم کپی  ــته و از س که تولیدکنندگان به توانایی طراحان داخلی کمتر اعتقاد داش

شدن طرح خود به دلیل فقدان حق مالکیت معنوی نمی توانند به طرف مقابل کاماًل اعتماد کنند.
ــور مصرف کننده برتر دنیا  ــه لحاظ مصرف طال و جواهر جزء 10 کش با توجه به بازار بزرگ ایران که ب
ــال جاری به عنوان حمایت از کاالی ایرانی بسیار شایسته است با برطرف کردن  قرار دارد و نام گذاری س
ــالمی را به منظور فرهنگ سازی هدفمند در ویترین فروشگاه های  موانع، مصنوعات زیور کاماًل ایرانی اس
ــازی طال و جواهر که به ابزار و مواد  کشور شاهد باشیم. با در نظر گرفتن مشاغلی چون طراحی و مدل س
ــاعته است پس می توان این مشاغل  چندانی نیاز ندارند و آموزش آن ها یک دوره حدوداً 120 تا 150 س
را جزء مشاغل خانگی در نظر گرفت و چون محصول این مشاغل را می توان به صورت مجازی و از طریق 
ــاده ترین امکانات می تواند مشغول  اینترنت به سرعت انتقال داد بنابراین هر فردی در هر منطقه ای با س

به کار شود.
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ــبک های  ــزم، در همه هنرها و س ــتاد عزی ــوم پدر و اس ــت یادآور ش در اینجا الزم اس
ــتاق آموزش بودم،  ــوزانه این هنرها را به من که مش ــت و دلس قلم زنی تسلط کامل داش
ــاي زندگي هنریم  ــخت ترین روزه ــال تالش که از س مي آموخت و من نیز بعد از 15 س
ــطح قلم زنی هنري بودم. به یاري  ــبک جدید و باالترین س بود، از بابت اینکه به دنبال س
ــه بعدی در ابعاد میلی متری را ابداع و  ــتم قلم زنی س خداوند متعال و اهل بیت )ع( توانس
ــو« را خلق نمایم و  ــتر هنري و معنوي جهان بنام »ضامن آه پس ازآن نفیس ترین انگش
ــان ارائه کنم که به  ــتم چندین اثر نفیس هنري دیگر را به موزه های جه همچنین توانس
گفته کارشناسان باعث رشد هنري مشهد و کشور و ایجاد شوق و اشتیاق در بین جوانان 
ــده است و از این بابت خداوند  و نوجوانان و جذب آن ها به هنر قلم زنی بر روي انگشتر ش

منان را سپاسگزارم.
ــاتید عزیزم، ابتدا از خداوند  ــأن و جایگاه هنري خودم را جدا از اس البته همه عزت و ش
ــی الرضا )ع( می دانم که این امر را  متعال و لطف خاصه ولی نعمتمان حضرت علي بن موس
بارها گفته ام. یکي از نقاط عطف شغل هنري من این است که هنر و معنویت را در کنار هم 
قرار داده ام که خود باعث شده کارهاي هنری ام تأثیرگذارتر باشد و فرهنگ و هنر و مکتب 

شیعي را در قالب یک انگشتر به جهانیان معرفي نمایم.
پیرامون کار بر روي انگشتر و آن هم در این ابعاد ریز نیز همان طور که همیشه گفته ام 
که یک انگشتر، موزه ای متحرک است که مي تواند انتقال دهنده پیام هایی از هنر و تمدن 
ــد و من نیز با این دید تمام استعدادم  ــرزمین به سرزمین های دیگر باش و فرهنگ یک س
ــتا پیام های بسیار  ــتر هنري و معنوي مي کنم که در این راس را صرف آفرینش یک انگش

هرن و هرنمندان اصیل را دریابید

ضامن آهو  نفیس ترین انگشتر هنری و معنوی جهان

علي جنگي، فرزند استاد و پدر قلم زنی خراسان 
اسماعیل جنگي، بیش از 31 سال است که 
مشغول فعالیت در رشته قلم زنی سنتي و هنر 
ناب ایراني می باشد. وی گذشته هنری خود 
را چنین بیان می کند که؛ هنر قلم زنی را با این 
دیدگاه که باید بهترین در جهان شوم، آغاز 
کردم و با این تمرکز هنرهایي مربوط به قلم زنی 
را آموزش دیدم. هنر طراحي و مجسمه سازی 
را نزد استاد توانمند جناب آقاي محمود عطایي 
فر و هنر خطاطي و استفاده صحیح از خط 
نستعلیق و ثلث را نزد استاد رضا وزیري آموزش 
دیدم و این هنرها را به پای هنر اصیل قلم زنی 
ریخته تا بتوانم به هدفم برسم.
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ــي از آن ها که  ــده که به یک زیبایي برایم آورده ش
ــاره می کنم. هنگامی که  بسیار ارزشمند است اش
ــوي را در قالب  ــري و معن ــي از همین آثار هن یک
انگشتر به یکي از سفیران جمهوري اسالمي داده 
ــن اثر هنري و  ــري دریافت کردم که ای بودم، خب
ــدن فردي غیرمسلمان  معنوي باعث مسلمان ش
ــدم جلوه باالي هنر باعث  ــت، متوجه ش شده اس
ــده و... کلماتي مانند علي ولي  جذب مخاطب ش
ــؤال در ذهن بیننده  ا... و الحق مع علي... ایجاد س
کرده بود بنابراین اگر حامل انگشتر از علوم دیني 
برخوردار باشد می تواند همچون آن سفیر با ارائه 

کتب دیني، امیرالمؤمنین را معرفي نماید.
ــي  ــا به عنوان یک نماد و کس بگذارید در اینج
ــرزمین  ــته با تمام توانش به هنر این س که خواس
ــی که بیشترین  خدمتي بکند و نیز به عنوان کس
ــت، دلیل  ــورده اس ــا خ ــه را از نامهربانی ه ضرب
ــان بازگو  ــم نهفته را برایت ــه ناراحتي و غ این هم

نمایم.
ابتدا چند سؤال مطرح می کنم. به نظر شما اگر 
ــه جهانیان و به تمامی  ما بخواهیم ایران زمین را ب
ــم باید چگونه این  ادیان و فرهنگ ها معرفي کنی
ــي که باعث  ــم؟ هنرمندان واقع کار را انجام دهی
ــتند چه  ــرزمین هس ــد و نمو و تعالي این س رش
ــرزمین  ــند؟ جایگاه هنر این س ــاني می باش کس
ــي و مذهب  ــگ ایران ــت؟ آیا هنر و فرهن کجاس
شیعي در این کشور که ادعا دارد هنر نزد ایرانیان 
ــت و بس، به تمامی ملل جهان صادر مي شود  اس
ــه ایرانیان  ــد همه جانب ــرافرازي و رش و باعث س

می گردد؟
ــه معاونت  ــه در قالب س ــازمان ک ــن س ــا ای آی
ــگري  ــراث فرهنگي و گردش ــتی، می صنایع دس
ــتی براي  ــد و فقط یک معاونت صنایع دس می باش
هنرمندان ایراني کافیست؟ و سؤال های بسیاري 

که بی جواب مانده است!
حال بگذارید من جواب این سؤال ها را بدهم.

ــن را به جهانیان معرفي  اگر بخواهیم ایران زمی
ــکاران و  ــتمداران، نه با ورزش ــا سیاس کنیم نه ب
ــت  ــوان معرفي کرد زیرا که سیاس نه با پول می ت
ــکاران در دوران خودشان  سیاستمداران و ورزش
ــه بهتر می دانید  ــردي دارد و پول هم که هم کارب
ــه تمدن،  ــد. پس چگون ــبب عزت نخواهد ش س
فرهنگ و قدمت هنرمان را به دنیا معرفي کنیم با 

چه وسیله ای، چگونه و کجا؟
ــأنیت و جایگاه هر سرزمیني  آري، تمدن و ش
ــدان آن  ــتان هنرمن ــه از دس ــت ک در آثاري اس
به جامانده است که نشان می دهد در هزاران سال 
ــته اند و  قبل از ما چگونه و با چه مرتبتي می زیس
فقط کیفیت و هنر دست هنرمندان واقعي، امروز 
افتخار ایران زمین و مایه مباهات همه ما ایرانیان 
است. وقتي در تخت جمشید قدم مي زنیم هنر را 
درک مي کنیم، وقتي آثار هنري ایرانیان در زمان 
ــال پیش زندگي  ــیک ها که بیش از 5 هزار س س
می کردند را مشاهده مي کنیم، می بینیم در موزه 

ــیار کوچکي قلم زنی کرده اند، به ایراني بودنمان مي بالیم ولي از  لوور چه جایگاهي دارد و درچه ابعاد بس
یک سو به دلیل قدرنشناسي، سیاست غلط و عدم حمایت ها، هنر ما نه تنها نسبت به چند هزار سال قبل 

پیشرفتي نداشته، بلکه پسرفت هم داشته و دچار ضعف مدیریتي بسیاري شده است.
حال به این سوال باید پاسخ داد به راستی جایگاه هنر ایراني کجاست؟

ضامن آهو  نفیس ترین انگشتر هنری و معنوی جهان

دکتر کوین مسوول آسیا و اقیانوسیه یونسکو در حال 
رونمایی از نفیس تزین انگشنر هنری و معنوی جهان

انگشتر آیه تطهیر که بیش از چهار ماه وقت صرف خلق 
آن شده است 
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ــت که اهم و مهم  ــکالت ما این اس یکي از مش
ــل و  ــاي اصی ــم و هنره ــخیص نمي دهی را تش
ــان زیادي براي  ــبت به اینکه زم درجه یک را نس
ــرد را مدیریت نمي کنیم و  خلق آن صورت مي گی
ــال کارهاي به ظاهر هنري  براي راحتي کار به دنب
هستیم و هنرهاي سطحي را ارج مي نهیم. امروزه 
به کساني که کپي کاري یا تقلید از کارهاي هنري 

واقعي مي کنند بیشتر پرداخته مي شود.
ــه آثار  ــي ک ــد آن هنرمندان ــتی کجاین به راس
ــد هنرمنداني  ــي را خلق کردند، کجاین هخامنش
ــاختند و مایه  ــلطنتي را می س ــرات س که جواه
حیرت همگان می شدند، چه کساني خالق فرش 
ــاني بودند. آیا ما نسل  چهارفصل ایوان کاخ ساس
ــتیم؟ پس چرا امروز آن گونه  آن هنرمنداني نیس
ــد و هنرمندان  ــه هنرمندان نمی پردازن که باید ب

واقعي دیده نمي شوند؟
ــت ها  ــد جذب سیاس ــدان ما بای ــرا هنرمن چ
ــوند و گاه مجبور  ــورهاي دیگر بش و امکانات کش
گردند که فرهنگ آن ها را با هنر ایراني خلق کنند 
ــت هنرمندان را به بردگي فرهنگ های  و هنر دس

دیگر ببرند!
ــدان این  ــینه هنرمن ــیاري در س دردهاي بس

سرزمین است.
ــئوالن ما به دنبال ارزآوري صحیح به  چرا مس
این مملکت نیستند و دلسوزانه عمل نمی کنند؟ 
ــد و  ــن مملکت که باعث رش ــع اصلي ای چرا مناب
ارتقاي کمي و کیفي این آب وخاک هست، به طور 
ــل از اینکه  ــود؟ آیا قب صحیح به کارگیری نمی ش
ــع درآمدي  ــود، مناب ــتخراج ش نفت در ایران اس

دیگري وجود نداشت؟
ما سالهاست که مسیر اصلي توسعه، گسترش، 
ــاط، همچنین صادرات فرهنگ  کارآفریني و نش
غني ایران اسالمي را با باالترین عزت به فراموشي 

سپرده ایم و به بیراهه رفته ایم.
ــودتر سراغ دارید که  آیا تجارتي از این کار پرس
هزاران دالر پول وارد این کشور کند و در مقابلش 
فرهنگ غني و تأثیرگذار ایراني اسالمي به اقصي 
نقاط جهان صادر گردد. آیا با فروش نفت می توان 
این کار را کرد که عزت و سربلندي را به همراه ارز 

براي این مملکت به ارمغان آورد؟
ــت و باعث رشد  هنر، چاه نفتي تمام نشدنی اس
ــالمي هست، ما هنرمندان  فرهنگ غني ایراني اس
ــت دیده  ــه هیچ وقت درس ــتیم ک ایران زمین هس
ــي بها  ــه هنرهای ــدیم. ب ــده و بکار گرفته نش نش
ــر را یدک  ــم هن ــطحي و فقط اس می دهند که س
ــد و به قیمت ارزان بفروش مي رسد! از هنر  مي کش
ــتی ندارند و از  اصیل و زمان بر درک عمیق و درس

آن حمایت نمی شود؟!
ــور  ــتی در این کش ــت از صنایع دس آیا حمای
ــه هنرمندان ما  ــد ک ــد این گونه باش متمدن، بای
ــتفاده عده ای  ــند و مایه سوءاس ــا باش در ویرانه ه
ــعدي که گفت هنر نزد  ــت س ــودجو؟! کجاس س
ــورهاي اروپایي و برخي  ایرانیان است و بس. کش

کشورهاي عربي و بخصوص قطر که هیچ تمدني ندارد بیشتر پول های نفتشان را وقف خرید آثار هنري 
ــا بااین همه آثار  ــتی تبدیل کنند. آن وقت م ــان را به موزه صنایع دس جهان کرده و می خواهند کشورش

هنري و هنرمندان بزرگ، چرا صنایع دستی در دولت حتي یک وزیر هم در کابینه ندارد.
ــورهایي که نفت  ــرزمین نیست و چرا کش ــتی چرا تفکر در به کارگیری هنر هنرمندان این س به راس
ــان را می چرخانند و ما که  ــت و ابتکارها چرخ اقتصاد مملکتش ــازماندهی درس و گاز و معدن ندارند با س
ــتیم ... . هنرمندان واقعي را مجبور کردیم که  ــرآمد هنر جهان هس همه معادن را باهم یکجا داریم و س
ــند، خود بوق تبلیغي کارشان نیز باشند و بیش از نصف وقت  جدا از خلق هنرشان اگر توانایي داشته باش

ارزشمندشان را صرف به نمایش گذاشتن آثارشان و صرف فروش آن ها نمایند.

انگشتر نفیس و جهانی امام حسین)ع( که در موزه االمام العلی)ع( آیت اهلل سیستانی نگهداری می شود

استاد اسماعیل جنگی پدر قلم زنی خراسان
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ــد، به بهشت بردن مردم نیست، بلکه  به نظر من وظیفه حکومت یک کشور که حتي اسالمي هم باش
استفاده صحیح از منابع کشور برای رفع فقر و ایجاد رفاه براي شهروندانش است. می گذارند تا هنرمندان 
پیر و فرسوده شوند و دستانشان به لرزه بیفتد و بعد با یک دوربین سراغشان می روند که به ظاهر به او بها 
بدهند. ما در کشوري زندگي می کنیم که یکي از هنرمندان بزرگ قلم زنی در سال های قبل پشت ُکنده 
ــدند و در مقابل این اتفاق تلخ دریکی از کشورهاي  قلم زنی مرده بود و بعد از سه روز از مرگش خبردار ش
ــتش زده بود، از طرف  ــي روي انگش اروپایي، گیتارزن معروفي که خودش در زمان تعمیر منزلش چکش
ــود و به جرم این که تو و دست های تو سرمایه های این کشور  طرفداران و دولت آن کشور دادگاهي می ش

هستند، آن هنرمند را جریمه سنگیني می کنند!

رونمایی از نفیس ترین انگشتر هنری و معنوی جهان) اثر ضامن آهو( توسط استاد بزرگ صنعت جواهر جناب گوهربین

ــه  ــا ک ــوت م ــي و پیشکس ــدان واقع هنرمن
ــت  ــینه هنرهاي اصیل ایراني را به دس سینه به س
ــپرده اند در چه وضعیت  هنرمندان فعال امروز س
ــنویم  ــی مي ش ــراز چندگاه ــتند؟ ه ــي هس مال
ــت و فقط دل  ــز از دار دنیا رف ــتاد نی که فالن اس

هنرمندان است که آتش می گیرد.

سخن پایانی:
ــود هنر  ــت که مي ش ــیاري اس راهکارهاي بس
ــودش را در بین  ــگاه اصلي خ ــرزمین جای این س
ــدان به هنرها  ــر پیدا کند و هنرمن ملت های دیگ
ــان و دل  ــد و باج ــار کنن ــان افتخ و آفریده هایش
ــان آموزش دهند  ــان را به جوانان و نوجوان هنرش
ــطح  ــر ایراني باالترین س ــي و آثار هن و هنر ایران
ــور را دارا باشد.  چرخش چرخ اقتصادي این کش
این آرزو با تغییر نگرش سیاستمداران عالی رتبه 

ــاءا... در شماره  ــور محقق می شود. ان ش این کش
بعدي مجله راهکارهایي که با تحقیق و تجربه به 
ــئوالن می گذارم  ــت آورده ام را در اختیار مس دس
ــت ارزآوري باعزت به  باشد که تغییري در سیاس

ایران عزیزمان صورت گیرد.

انگشتر دعای فرج )یکی از آثار جهانی(
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ــتاورد  ــر را بزرگ ترین دس ــوان هن ــاید بت  ش
ــت؛ پدیده ای که می تواند  بشری تا به امروز دانس
ــوم گوناگون را به  ــف با آداب ورس ملت های مختل
ــترک انسان ها در  هم پیوند دهد و حتی زبان مش
نقاط مختلف زمین باشد. نقاشی های حیرت انگیز 
ــاردو داوینچی  ــی مانند لئون هنرمندان سرشناس
ــری  ــو، تأثیر انکارناپذیری بر جوامع بش و پیکاس
ــته و ارتقای فرهنگی را برای همه به ارمغان  داش

آورده اند.
ــچ گاه جایگاهش را از  ــال ها هی  هنر در طی س
دست نداده و توانسته در میان پیشرفت روزافزون 
ــری  ــوان عنص ــود را به عن ــواره خ ــاوری، هم فن
ــت که  ــه همین دلیل اس ــرح نماید. ب حیاتی مط
سرمایه گذاری در آن، هنوز هم طرفداران زیادی 

دارد و موردتوجه تاجران و صاحبان ثروت است.
ــروش چندین میلیون  ــما هم اخبار ف  حتماً ش
ــار هنری را  ــی و دیگر آث ــای نقاش دالری تابلوه
ــؤال برایتان پیش بیاید  ــاید این س شنیده اید. ش
ــی برای این کاالهای  که چرا چنین مبالغ هنگفت

هنری پرداخت می گردد؟

هرن موزه ای
تجارتی جهانی

امروزه، سرمایه گذاران به دنبال روش های سرمایه گذاری جدیدی هستند تا دارایی خود را 
افزایش دهند؛ اما کمتر کسی به این مسئله توجه می کند که می توان با آوردن ثروت خود به 
بخش هنر، به سودهای باالتری دست یابد و هم زمان به فرهنگ و هنر خود خدمت کند.

ماکت انگشتر نفیس و جهانی امام حسین)ع(؛ که در موزه آیت اهلل سیستانی نگهداری می شود

ریزترین آیه الکرس�ی برجس�ته نس�تعلیق جهان که در 
حدود دو س�ال و نیم مفی�د وقت صرف آن ش�ده و هنوز 
به اتمام نرسیده و به گفته اس�تاد پیش بینی می شود یک 

سال دیگر به اتمام برسد!
جالب است بدانید که قطر کتیبه کمتر از دو میلی متر می باشد!

اثر پیچک؛ یکی از آثار بسیار زیبای ایرانی که بیش از سه 
ماه وقت صرف قلم زنی آن کرده اند

  سرمایه گذاری در هنر؛  فرصتی استثنایی برای کسب درآمدهای میلیاردی

گردنبند هنری ایرانی؛ اثری ماندگار از استاد علی جنگی
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 پاسخ این سؤال ساده است:
  شاهکارهای هنری برای همیشه باقی خواهند 
ــان  ــی چندین قرن دیگر نیز از ارزشش ماند و  حت

کاسته نخواهد شد.
ــگ و هویت یک  ــان دهنده فرهن  زیرا آن ها نش
ملت هستند و به همین دلیل است که کشورها به 

داشتن هنرمندانشان افتخار می کنند.
ــق خلق می شوند و برای   هنر و آثار هنری با عش
ــه در ذهن مخاطب نقش می بندند. زندگی  همیش
ــدون بهره  ــدارد و نمی توان ب ــر معنایی ن بدون هن
گرفتن از آن، معنای زندگی را به درستی درک کرد.

ــن دارایی  ــرمایه گذاران همواره از هدر رفت  س
ــان را  ــه دارند و تالش می کنند ثروتش خود واهم
ــاید  ــرج نمایند. ش ــر خ ــای مطمئن ت درزمینه ه
ــا هنریکی از  ــد، ام ــای تعجب باش ــما ج برای ش
ــرمایه گذاری به  ــا برای س مطمئن ترین بخش ه

شمار می رود.
ــار هنرمندان  ــال پیش بود که آث  همین چند س
چیره دست ایرانی، باقیمت های چند میلیون دالری 
ــیدند و سود  ــتی دبی به فروش رس در حراج کریس
سرشاری را نصیب سرمایه گذاران این بخش کردند.

ــب  ــوان گفت که بازاریابی مناس  بنابراین می ت
ــه آن ها، عالوه  ــت دادن ب ــن افراد و اهمی برای ای
ــک ملت،  ــای فرهنگ ی ــترش هنر و ارتق بر گس
ــادی برای  ــز موفقیت های زی ــاری نی ــر تج ازنظ

سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت.
ــد،  ــاره ش ــا و نکات مثبتی که به آن ها اش  مزای
باعث شده که صاحبان ثروت اهمیت بیشتری به 
آثار هنری دهند و به سرمایه گذاری در این بخش، 

بیش ازپیش تمایل داشته باشند.

اثر نفیس و بی نظیر انگشتر علی ولی و محمد نبی اهلل؛  که 
به سفارش یکی از کلکس�یونر دارهای کشورمان توسط 

استاد علی جنگی خلق شده

مستند معرفت هنر
کارشناسی آثار جهانی استاد علی جنگی است

شما می توانید این مستند تأثیرگذار و فاخر را در آپارات مشاهده بفرمائید

 در ایران نیز می توان مسئله یادشده را به خوبی 
مشاهده نمود.

 حراج بزرگی که سال گذشته در تهران برگزار 
ــرمایه گذاران به آثار هنری  شد، عالقه مردم و س
ــه یکی از  ــرد؛ جایی ک ــکار ک را بیش ازپیش آش
تابلوهای سهراب سپهری نقاش و شاعر پرآوازه ی 
کشورمان، با قیمت شگفت انگیز2 میلیارد و 800 
ــید. سرمایه گذاران با  میلیون تومان به فروش رس
ــر، به طور  ــمت هن هدایت دارایی های خود به س
ــدی فوق العاده  ــار و درآم ــودی سرش حتم به س

دست خواهند یافت.
ــن ویژگی های آثار  ــی از منحصربه فردتری یک
ــت.  ــش قیمت آن ها با گذر زمان اس هنری، افزای
این مسئله در بسیاری از زمینه های کاری، باعث 
ــه آثار  ــود؛ درحالی ک ــرمایه می ش افت ارزش س
هنری هرچه قدیمی تر شوند، طرفداران بیشتری 

پیداکرده و افزایش قیمت خواهند داشت.
ــه این بخش،  ــن ورود صاحبان ثروت ب بنابرای
ــق خواهد  ــا را رون ــارت کنونی آن ه ــا تج نه تنه
ــید، بلکه می تواند آینده چنین افرادی را نیز  بخش

تأمین نماید.
ــود دارد،  ــه درباره هنر وج ــتثنایی ک مورد اس
ــرای آثار در  ــده ای ب ــت که قیمت تمام ش این اس
ــود که  ــود ندارد. پس باید دقت ش این زمینه وج
سرمایه گذار، ثروت خود را در جای درست هزینه 
ــت یابد.  کند تا بتواند به درآمدهایی باالتری دس
ــه ی مواد اولیه،  از طرفی نمی توان به صرف هزین

اثری را قیمت گذاری کرد،
 چراکه با توجه به موضوع کار، شهرت هنرمند، 
ــمار زیادی  ــارش و عوامل بی ش بی نظیر بودن آث

ارزش مالی یک اثر را می توان برآورد کرد.
اس�تاد عل�ی جنگ�ی در کنار ماس�ت و 
توانایی آن را دارد، نفیس ترین آثار قلم زنی 
جهان ک�ه تابه حال دی�ده نش�ده را بر روی 

ارزشمندترین اشیاء زینتی ما خلق کند ...،
بیائید معروف تری�ن و خاص ترین برندها 
از اشیاء زینتی جهان را باهنر اصیل قلم زنی 
جن�اب اس�تاد علی جنگ�ی ادغ�ام کنیم و 
فرهن�گ و هن�ر ایران زمین را به تم�ام دنیا 

صادر کنیم.
بهترین برندهای س�اعت جه�ان، عینک 
و نیز موبایل های سفارش�ی جهان، خودکار 
برند و خودنویس جدید و قدیمی خاصی که 
دوستش داریم و حتی دکمه ها و لگوی کت و 
پیراهنمان را نیز می توانیم به زیباترین آثار 

هنری جهان تبدیل کنیم.
بهتری�ن و زیباتری�ن س�نگ های جواهر 
را در اختیار اس�تاد قرار بدهی�م و ببینیم و 
لذت ببریم از داشتن نفیس ترین آثار هنری 
جهان و خود را تبدیل به موزه ای متحرک از 

فرهنگ و هنر ایران زمین بکنیم
ما نیز باید به داش�تن ای�ن هنرمند عزیز و 
به ایرانی بودن خودمان افتخ�ار کنیم و خود 

را در ه�ر چه بهتر دیده ش�دن ش�اهکارهای 
هنری س�هیم می کنیم و ب�ا حمایت هایمان، 
هنر قلم زنی س�ه بعدی در ابعاد میلی متری را 

به رخ جهانیان بکشیم
نکات و مواردی که به آن اشاره شد نشان 
می دهد که اف�راد می توانند به جای پذیرش 
خطر س�رمایه گذاری در زمینه های تجاری 
که چش�م انداز مش�خصی ندارن�د، ورود به 

مقوله آثار هنری را مدنظر قرار دهند.
اگ�ر از آن دس�ته اف�رادی هس�تید ک�ه 
می خواهند ب�دون زحم�ت و هزین�ه زیاد، 

سودهای هنگفت را تجربه کنند،
  هنربهترین پیشنهاد برای شما خواهد بود.

مسیرهای ارتباطی
با نماینده ها و استاد علی جنگی

www.ostadalijangi.com
sales@ostadalijangi.com
ali@ostadalijangi.com
info@ostadalijangi.com
Telegram: @ostad_Ali_Jangi
Instagram: Ostad_ali_jangi
khorasan.asnafyab.ir
05133649743

ارتباط مستقیم با استاد:  9335  500  0915 
مدیریت: 4002  206 0915

دفتر: 0094  280  0915 
نشانی: مشهد، بازار امام رضا)ع(، از سمت فلکه آب، 

بازار چهارم طبقه دوم، 2/581 
هنرکده و قلم زنی استاد علی جنگی
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هرن و ادبیات غنی پارسی به ویژه شاهنامه،
دست مایه خلق آثار هرنی من است

هرنمند آیلین ابریشمی:

آیلین ابریشمی خالق و طراح جوان، دارای مدرک کارشناسی ارشد 
پژوهش هنر و کارشناسی صنایع دستی با گرایش جواهرات و چوب 
می باشد، وی با تکیه بر هنر آیکونولژی، جواهرات بسیار خاص و 
ارزشمندی را با استفاده از دانش نقش مایه ها و الهام از یکی از برترین آثار 
ادبی اساطیری ایران و جهان یعنی نسخه شاهنامه بایسنقری فردوسی 
یکی از کامل ترین نسخه های موجود شاهنامه ، طراحی کرده است.

   ابتدا از فعالیت هنری و چگونگی ورود به این حرفه را بیان فرمایید.
ــدم و از  ــته عالقه مند ش بعد از گذراندن کارگاه فلز و زیورآالت به این رش
ــاتید جواهرسازی معاصر  ــی با یکی از بهترین اس سال آخر مقطع کارشناس
ــتند آشنا شدم و با  خانم بهارک امیدفر که واقعاً در هنر و اخالق بی نظیر هس
ــان و با حمایت ها و راهنمایی های این  گذراندن کالس های آموزشی نزد ایش
ــی خودم را با ارتباط به جواهرسازی و  بزرگوار توانستم پایان نامه ی کارشناس
ــانم. فعالیت هنری من در این شاخه از سال آخر مقطع  این هنر به اتمام برس

کارشناسی ام سال )1392( به صورت جدی شروع شد.

   اساتید شما چه کسانی بودند؟
ــوق من در زمینه این هنر، خانواده عزیز و همیشه پشتیبان من   اولین مش
ــه باراهنمایی های خود مرا  ــتاد گرامی جناب آقای محمد مطیع بود ک و اس
ــتاد عزیزم خانم بهارک امید فر که جزو  وارد این عرصه کردند و با معرفی اس
جواهرسازان معاصر هستند و از دلگرمی ها و حمایت هایی که همیشه به من 
ــتم و پس ازآن گذراندن دوره های جواهرسازی پیشرفته  داشتند ممنون هس
در تهران بود که توانستم با تمرین و تجربه های فراوان به کار خود ادامه دهم.

   ایده ها و طرح های شما برگرفته از چه الهاماتی می باشد؟
ــد و خالقانه ای  ــبک جدی ــی، س ــر و ادبیات غنی پارس ــا تکیه بر هن من ب
ــه بر ظرافت های  ــت آورده ام. نقش مایه هایی که با تکی برای کارهایم به دس

سید حیدر رضوی
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ــنفری از  ــاهنامه بایس ــتاری ش ــری و نوش ــری نگاره های تصوی ــی و هن فن
ــندگی معنایی تک تک اجزا آن برخوردارند،  ترکیب بندی منسجم و درخش
ــر مدرن  ــی و معنایی هن ــالء موضوع ــه می توانند خ ــاخته هایی ک دست س
ــام بر بازهایی  ــازد. همچنین اهتم ــورمان تا حدودی پر س این روزهای کش
ــوان موجب این  ــرم و تصویر، می ت ــی از طریق ف ــای نمادین ادب نقش مایه ه
ــی آگاهانه در جهت، حفظ، احیاء و  فرض باشد من با انجام این مهم، گزینش
ــی و هنر فرم سازی و  تقویت فضایل ملی و فرهنگی با تکیه بر ادبیات حماس

جواهرسازی داشته ام.

   محصوالت تولیدی ش�ما چه ویژگی منحصربه فردی در اس�تان و کشور 
دارد و نحوه عرضه آن به بازار چگونه است؟

ــاوی مفاهیم  ــت و می تواند ح ــی اس ــری مانند تابلو نقاش ــرات هن  جواه
ارزشمندی باشند، من بیشتر کارهایم نسخه محدود و توسط خودم طراحی 
ــنگ های قیمتی و نیمه  ــاخت کارهایم از نقره و س و ساخته شده است. در س
ــتفاده می کنم ولی بااین حال تجربه استفاده از فلزهای دیگر نظیر  قیمتی اس

طال، مس و برنج را هم دارم.

   تاکن�ون در چ�ه نمایش�گاه های داخلی و خارجی ش�رکت ک�رده و چه 
افتخارهایی در زمینه فعالیت هنریتان کسب نموده اید؟

ــرکت کرده ام که از آن دست  ــنواره های متعددی ش ــابقات و جش  در مس
ــال 1395 به عنوان هنرمند جوان برتر از سمت شورای  می توان گفت، در س
ــال 1394 هنرمند برتر به لحاظ  ــدم و در س ــنگ انتخاب ش شهر جهانی س
ــگاه بین المللی تهران انتخاب شدم، در  کیفیت محصول و ارائه آثار در نمایش
ــان ملی و مرغوبیت را برای یکی از محصوالت کسب  سال 1395 دریافت نش
ــگاه های داخلی و خارجی مختلفی چه به صورت انفرادی و  کردم و در نمایش

چه به صورت گروهی شرکت نموده ام.

   به عنوان یک هنرمند جوان برای گس�ترش و عالقه مند کردن جوانان به 
هنرهای تزئینی و سنتی ایرانی چه انتظاری از مسئوالن دارید؟

ــتری به هنرمندان داشته باشند به خصوص   امیدوارم مسئولین نگاه بیش
ــدند و شرایطی رو فراهم کنند  هنرمندان جوان که تازه به این عرصه وارد ش
ــتری با مردم و هنرمندان عزیز دیگر داشته باشیم  که بتوانیم ارتباطات بیش
ــمندترین  ــئولین از هنر حمایت کنند چراکه هنر و هنرمند ارزش و همه مس
ــز و گرامی  ــئولین عزی ــه مس ــتند. و از هم ــور هس ــک کش ــرمایه های ی س
ــد و هم چنین  ــتری کنن ــمندم که از هنرمندان جوان حمایت بیش خواهش
ــرای فروش و معرفی آثارمان  فضایی فراهم آورند تا بتوانیم بازاریابی خوبی ب

در این عرصه داشته باشیم.
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   استعداد در طراحی و خطاطی زمینه ساز ورود به این حرفه
ــاگردی به دلیل برخی مسائل نتوانستم آن را  من از 19 سالگی وارد این کار شدم و بعد از چند ماه ش
ــتچی، نگهبانی، کارگری و پیک موتوری  ادامه دهم و حدود 7 سال کارهای متفرقه مانند شاگردی، پس
ــتر سازی شده بود منتهی به دلیل  را تجربه کردم. از سویی دیگر، برادرم هم زمان با من وارد حرفه انگش
ــکالت کار و عدم نتیجه گیری در این زمینه قصد خروج از این حرفه را داشت که با توصیه من در این  مش
ــتعداد در طراحی و خطاطی ترغیب کرد که باهم این کار را ادامه  کار ماندگار شد و من را هم به دلیل اس

دهیم.
ــتر سازی شدم و بعد از  ــال 83 با فروش موتور و 200 هزارتومان وام، به طور حرفه ای وارد کار انگش س
ــدن برادرم با من سخت بود به همین دلیل از  شروع کار به دلیل سرعت و گام های بزرگ من، همگام ش

من جدا شد و به کار خود ادامه داد و امروز در سیاه قلم انگشترسازی صاحب سبک است.

   بخل در آموزش
ــفانه  ــدم. متاس ــته مواجه می ش ــوزش مراجعه می کردیم با در بس ــروع کار، هر جا برای آم اوایل ش
ــر کار و هنرمان را  ــده بود که ما اگ ــان نهادینه ش هنرمندان ما در آن زمان یک باور غلط در اصل کارش
ــاغل فنی و هنری دیگر نیز  ــیاری از مش ــد و این باور غلط در بس ــت زیاد خواهد ش آموزش دهیم، دس
ــاختن را به ما آموزش دهند که حتی  ــد که نه قلم زنی و قلم س ــت. بخل در آموزش باعث ش وجود داش
ــاگردی پیروی نکردم بلکه هنر را از اساتید و  قلم هم به ما نمی فروختند؛ بنابراین من از نظام استاد - ش
ــاتید فن قبل از باز شدن می ایستادم و  ــکل که پشت ویترین مغازه اس صاحبان فن کپی کردم. به این ش
ــاتید الهام می گرفتم و روش  ظرافت های هنری آن را در ذهنم ثبت و ضبط می کردم و به این گونه از اس
ــوال می کردم و این ها باعث شد این هنر را  دیگر گدایی هنر از اساتید بود که با سماجت از هنرمندان س
به تدریج پرورش دهم به طوری که قالب سازی، قلم زنی، قلم سازی و شبکه سازی را به بهترین نحو ممکن 
ــکالت و مسائل مختلفی  ــازی ایده ساز شدم. در این مدت با مش یاد گرفتم و حتی در قلم زنی و شبکه س
دست وپنجه نرم کرده و الحمداهلل می شود گفت که از آب درآمده ایم و هم اکنون خشنودم که توانسته ام 

با مشکالت فراروی هنر حرفی برای گفتن داشته باشم.

آنچه ما را در کارمان متامیز می کند
ابتکار در ایده پردازی است

هرنمند حسین یساول:

صنایع دستی در هر کشوری، نمادی از فرهنگ 
و هویت آن به شمار می رود و در ایران نیز 
صنایع دستی با پیشینه ای غنی و پرقدرت سالیان 
سال است که چشم خریداران و دوستداران 
هنرهای اصیل ایرانی و اسالمی را به خود خیره 
کرده است. در این راستا و برای آشنایی با یکی 
از هنرمندان صنایع دستی کشور حسین یساول 
در رشته قلم زنی و انگشتر سازی که مشاهده 
آثارش حس بدیعی را به بیننده القا می کند و از 
بهترین های ایران در این زمینه محسوب می شود 
گفت وگویی داشتیم. وی صرف نظر از به کارگیری 
تکنیک های گوناگون به خالقیت و ایده پردازی 
در این هنر نیز دستی دارد.

حسین کوه زاد
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   ابتکار در ایده وجه تمایز ما
کار ارائه شده توسط ما، کار کلکسیونی و موزه ای است و علت آن نیز ظرافت های که در این کار تخصصی 
ــق و عالقه  ــت که از روی عش ــت، کار دل اس ــود. کاری که انجام می دهیم فقط برای پول نیس انجام می ش
ــتمان برمی آید را اجرا می کنیم یعنی کار در اوج دقت در طراحی  ــود و بهترین کاری که از دس انجام می ش

و خطاطی انجام می شود و این آثار بر روی یک پایه فرم بسیار حرفه ای به لحاظ اصالت کار انجام می شود.
ــبکه برجسته سه بعدی خطی است که اگر شهرتی هم کسب   تخصص من قلم زنی برجسته خطی و ش
ــت، آنچه ما را در کارمان متمایز می کنند ابتکار در ایده  ــت. اصل کار ما هنر اس نموده ام در این راستاس
است که متناسب با نیاز جامعه، فرهنگ عمومی و اعتقادات مردم به عالی ترین نحوه انجام می شود و این 

ایده ساز بودن و پرورش اساتید ایده پرداز وجه تمایز ما نسبت به سایرین است.

   آموزش می دهم بعد تالش می کنم عقب نمانم
 روحیه من طوری است که هنر را به دیگران آموزش می دهم و نگران این موضوع نیستم که سرمایه ام 
ــکل به کارآموزانم آموزش دهم و بعد از  را دودستی تقدیم دیگران می کنم و سعی می کنم به بهترین ش

ترس اینکه از آن ها عقب نمانم خودم هم بیشتر تالش می کنم. این کار حس رقابت ایجاد می کند.
ــتغال ایجاد کرده ام و به حول و قوه الهی کار  ــان اش ــتاد تعلیم داده ام و یا برایش  تاکنون 30 تا 40 اس
ــعی کردم در کنار  ــختی هایی که خودم در زمینه آموزش داشته ام، س ــترش داده ایم و به دلیل س را گس

هنرآموزان باشم و بعد از آموزش هم رهایشان نمی کنم.

   دریافت سه نشان ملی
ــبکه خطی  ــته، قلم خط گود و ش ــبک از زیورآالت( قلم زنی خطی برجس ــان ملی در 3 س  من 3 نش
ــده ام، حداقل یک بار هم به صورت  ــهد هنرمند برگزیده ش سه بعدی( دارم، دوبار در جشنواره مردم مش
ــگاه های داخلی و بین المللی فراوانی نیز به عنوان غرفه برتر  رسمی در استان برگزیده شده ام و در نمایش

لوح تقدیر گرفته ام.
آنچه را که افتخار خود می دانم آموزش هنرآموزان و هنرمندانی است که هرکدام خود به اساتیدی در 
این زمینه تبدیل شدند و دیگر این که بهترین تولیدات فرهنگی و مذهبی را در عرصه زیورآالت تاکنون 

کارکرده ام.

   خاطره
ــت فراموش شود   خاطرات شیرین ممکن اس
ــن می ماند یک  ــرات تلخ معموال در ذه ولی خاط
ــیرین شده را  خاطره که ابتدا تلخ بود ولی بعد ش
ــروع کارمان  خدمتتان نقل می کنم. در ابتدای ش
ــد و می گفتند هنر  ــرزنش می کردن همه ما را س
چیست، کی به هنر و کار دل بهاء می دهد، بروید 
ــبت به ما زیاد بود ولی  ــرزنش نس دنبال پول، س
ــرزنش کننده با مشاهده  آرام آرام آن زبان های س
ــروع به تمجید کردند و  پیشرفت و موفقیت ما ش
ــده اند یا مشتری و حتی در  اکنون یا همکار ما ش
ــد. البته این  کنار ما عکس یادگاری هم می گیرن
ــتاوردهای ما به برکت  ــرفت و دس موفقیت، پیش
ــتقامت، تالش و ممارست بوده است  پایداری، اس
و اال نه احترامی برای ما در کار بود و نه تمجیدی، 

این ها همه برکت رشد حقیقی هنر می باشد.

   فلج بودن بال هنر در مدارس
ــت که  ــئولین تنها این اس ــا از مس خواهش م
ــام دهند ما هیچی  ــتی انج وظیفه خود را به درس
ــنهاد من به  ــر از آن ها نمی خواهیم و پیش اضافه ت
ــئولین گنجاندن درس هنر در ابتدایی ترین  مس
ــطوح تحصیلی به صورت جدی و واقعی است.  س
ــری هنر،  ــال دارد یکی علم و دیگ ــت دو ب موفقی
ــت.  ــر در مدارس فلج اس ــال حاضر بال هن در ح
ــود که  باید طوری هنر در مدارس آموزش داده ش
ــتن استعداد پس از  دانش آموزان در صورت داش
ــغول  ــالت بتوانند در کار هنری مش اتمام تحصی

کار شوند.

   سخن آخر
ــالش و  ــئولین و ت ــک مس ــا کم ــدوارم ب  امی
ممارست هنرمندان و استفاده از ظرفیت انتخاب 
مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ ها مشهد 
ــوص هنر زیورآالت در  به عنوان قطب هنر به خص
ــالمی شناخته  ــورهای اس ایران، خاورمیانه و کش

شود.
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   انگیزه ورود به حرفه گوهرتراشی و همچنین اساتید خود را شرح دهید.
 به نام خالق زیبایی ها، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کمیاب و زیبا هستند و با تراش، زیبایی آن ها 
ــود. به نظر من تراش سنگ احتیاج به  چندین برابر  شده و آنچه در دل سنگ ها وجود دارد نمایان می ش
ــنگ و نحوه تراش آن دارد مهم ترین انگیزه من برای ورود به این حرفه  زیبایی شناختی و شناخت نوع س
خلق اثری هنری از سنگ بوده است و یکی از موارد مهم شناخت گوهرسنگ ها به لحاظ شکست، انکسار 
و بازتاب نور می باشد. همسرم هم مشوق من و هم استادم بوده اند که البته ایشان یکی از اساتید برجسته 

در این رشته هستند.

   در رابطه باظرافت و اصالت کار خود توضیح دهید، ایده ها و طرح های شما برگرفته از چه نمادهایی 
می باشد؟

 تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و خلق گوهرهای زیبا پشتوانه ای برابر با تمدن انسان دارد که 
ــتادان قدیم به ما به ارث رسیده است و در طی سالیان  کشفیات تاریخی بیانگر آن است و این هنر از اس
ــکل کلی تراش همه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی  این هنر کمال و تعالی بسیاری داشته است. اّما ش
ــت به طوری که مثاًل تراش برلیان در امروز و سال های گذشته از  برگرفته از هنر تراشکاری قدما بوده اس
ــیک معموالً به یک روش انجام می شود و  یک شکل هندسی خاصی تشکیل شده است. تراش های کالس
ــه و نحوه کار دارد. ضمناً استاد گوهر تراش در  تراش مدل های دیگر سنگ ها بستگی به خالقیت، اندیش

ایده های من برگرفته از نقوش اسلیمی ایرانی
و ترکیب با نقوش مدرن است

معصومه مؤمن متولد 1360 دارای مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی است و از سال 1378 مربی 
صنایع دستی میراث فرهنگی و فنی حرفه ای می باشد. به گفته ی این هنرمند، وی از دوران کودکی به 
گردآوری سنگ ها با ترکیبات مختلف و تهیه کلکسیونی از آن عالقه داشت و همین امر باعث شد که 
در جوانی نیز به این رشته عالقه مند شده و که به صورت حرفه ای وارد رشته گوهر تراشی گردد.
گفتگویی با ایشان داشتیم که تقدیم هنردوستان می شود.

هرنمند معصومه مؤمن:

سید حیدر رضوی
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مرحله اّول باید سنگ ها و خاصیت آن ها را بشناسد. ایده های من برگرفته از 
نقوش اسلیمی که همان نقوش اسالمی گفته می شود و از ترکیب نقش های 

سنتی و مدرن است که برگرفته از طبیعت می باشد.

   آیا در کار خود ابتکار عملی داشته اید، مثاًل در استفاده از ابزار خاص یا طراحی؟
ــاخت دستگاه  ــتگاه پویش همچنین طراحی و س ــاخت دس  بله. طراحی و س

برش برای برش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ازجمله ابداعات من بوده است.

   ش�ما به عنوان یک هنرمند بفرمایید برای گس�ترش و عالقه مند کردن 
جوانان به هنرهای تزئینی و س�نتی ایرانی چه اقدامی از س�وی مس�ئوالن 

باید صورت گیرد؟
ــت و احتیاج به معرفی آن توسط مسئوالن  هنر تراش سنگ ناشناخته اس
ذی ربط، رادیو، تلویزیون، نشریات و سایر رسانه های تخصصی دیگر دارد و به 
این وسیله می توان این هنر ناب و زیبا را به جوانان و دیگران شناساند و آن ها 
ــوری غنی به  را جذب این هنر زیبا و درآمدزا نمود با توجه به اینکه ایران کش
ــترده و واال دارد.  ــنگ های قیمتی خام است و احتیاج به همتی گس لحاظ س
امیدوارم با آموزش فراگیر بتوانیم روزبه روز تولیدات و افتخارات بیشتری در 

این زمینه داشته باشیم.

   خواس�ته ش�ما به عنوان ی�ک هنرمند از مس�ئوالن ذی ربط ب�رای رفع 
مشکالت فرا روی هنرمندان چیست؟

ــدان و عالقه مندان به این  ــته من از مراجع زیربط حمایت از هنرمن خواس
ــمند خواهد شد  ــترش و پیشرفت این هنر ارزش ــت که موجب گس رشته اس
ــیاری در اقصی نقاط  ــنگ های قیمتی و نیمه قیمتی طرفداران بس چون س
ــب درآمد  ــا تولید و ارائه آن به بازارهای جهانی کس جهان دارد که می توان ب
ــی  ــس از برگزاری کالس های آموزش ــنهاد می نمایم که پ نمود و البته پیش
ــتفاده در اختیار آنان  ــنگ های قیمتی، ابزار مورداس ــکاران س و تربیت تراش

)به صورت وام و پرداخت اقساط وسایل( قرار گیرند.
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زمرد، با رنگ سبز زیبایش بی شک مشهورترین عضو خانواده بریل است. دیگر رنگ های بریل نیز ارزش گوهری دارند مانند آکومارین )آبی(، هلیدور 
و بریل طالیی )زرد(، مورگانیت )صورتی(، بیگسبیت )قرمز( و گوشنیت )بیرنگ(.

زمرد شفاِف طبیعی که یکی از چهار گوهرسنگ گرانبهاست، کانی سیلیکاته حاوی آلومینیوم و بریلیوم می باشد و رنگ سبز آن مدیون حضور مقدار 
ناچیزی از کرومیوم و یا وانادیوم است. این گوهرسنگ به رنگ سبز با دامنه ای از سبز مایل به زرد تا سبز مایل به آبی دیده می شود ولی بهترین رنگ 

آن سبز خالص با تون رنگی تیره می باشد. بیشتر زمردها دارای درز و شکاف های سطحی می باشند.
زمرد در طول بیش از شش هزار سال در اغلب فرهنگ های دنیا منبع جاذبه و احترام بوده و شواهد فروش آن در بازارهای بابل در چهار هزار سال 

پیش از میالد وجود دارد. این سنگ به دلیل زیبایی و قدرت معنوی در بین همه ادیان اصلی مقدس شمرده می شد. اینکاها آن را می پرستیدند، در 
مصر قدیم نماد زندگی ابدی و هدیه ای از جانب خدای حکمت )Thoth( شمرده می شد و گوهر محبوب ملکه کلئوپاترا بود.

اولین اشاره به زمرد در ادبیات غربی، از ارسطو است. او طرفدار بزرگ سنگ های قیمتی بوده و در مورد زمرد نوشته است که همراه داشتن زمرد، 
قدرت حضور در سخنرانی ها و در تجارت را افزایش می دهد، سبب پیروزی در دادرسی می شود، به حل وفصل پرونده ها کمک می کند و آرامش و 

تسلی خاطر می بخشد. او همچنین اظهار داشت: »استفاده از زمرد در گردن آویز و یا به صورت انگشتری از بیماری صرع جلوگیری می نماید.«
زمرد در گرانیت ها، پگماتیت ها، شیست ها و نهشته های آبرفتی پیدا می شود. امروزه بهترین انواع زمرد از کلمبیا به دست می آید. انواع باکیفیت 

پائین تر و دارای تون رنگی متوسط تا روشن، از معادن برزیل به دست می آیند. همچنین اتریش، هند، استرالیا، افریقای جنوبی، مصر، امریکا، نروژ و 
پاکستان دارای معادن زمرد می باشند. در چند دهه گذشته، میزان زمردهای باکیفیت در زیمبابوه، زامبیا و تانزانیا نیز افزایش یافته است.

فقط زمردهای دارای بهترین کیفیت پاک و بی عیب هستند. اغلب زمردها دارای درزه و ادخال های کوچک از کانی دیگر می باشند. این ناپاکی ها 
ظاهری شبیه خزه یا شاخه های درخت دارند. زمردهای بی عیب کمیاب و بسیار گران بها هستند و معموالً در اندازه های کوچک پیدا می شوند. 

میزان زمردهای درشت خوب در دنیا کمتر از الماس است! اغلب زمردهای درشت، معایب و ترک هایی دارند و یا رنگ آن ها دارای جلوه ای ابری 
است. شایان ذکر است که برای از بین بردن معایب و افزایش کیفیت رنگ چنین زمردهایی، آن ها را در روغن ها و ترکیبات شیمیایی مخصوصی قرار 

می دهند. چنین ادخال هایی، به ویژه در سنگ های باکیفیت باال، با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نمی باشد.
زمرد گوهری شگفت انگیز برای فعال کردن خالقیت هنری و ایجاد تمرکز بر فعالیت های زندگی است. سنگی بسیار باارزش است و حتی یک زمرد 

خوب دو تا سه برابر الماسی هم وزن خودش ارزش دارد.
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Emerald, the green variety of Beryl, may perhaps be the most famous of the family. Beryl also forms in other colors 
used as gems, such as blue Aquamarine, yellow Heliodor and Golden Beryl, pink Morganite, Red Beryl or Bixbite, and 
the colorless variety, Goshenite.
Natural, transparent Emerald, one of four “precious” gemstones, is a beryllium aluminum silicate mineral colored by 
trace amounts of chromium and/or vanadium. Emerald occurs in hues ranging from yellow-green to blue-green, with the 
finest being a pure verdant green hue, medium to dark in tone. Most Emeralds are highly included with surface breaking 
fissures.
Emerald has been a source of fascination and reverence in many cultures for over six thousand years, sold in the mar-
kets of Babylon as early as 4,000 B.C. It was highly honored in all major religions for its spiritual power and beauty. 
Emerald was considered a symbol of eternal life in ancient Egypt, a gift of Thoth, the god of wisdom, and was a favorite 
jewel of Queen Cleopatra.
The earliest reference to emeralds in Western literature come from Aristotle. He was a great fan of the gemstone and 
wrote that owning an emerald increases the owner’s importance in presence and speech during business, gives victory in 
trials, helps settle litigation, and comforts and soothes eyesight. He also stated “An emerald hung from the neck or worn 
in a ring will prevent the falling sickness (epilepsy)».
Emeralds are found in granites, pegmatites, and schists, as well as alluvial deposits. Some of the finest stones today 
come from Columbia. Much smaller quantities of medium-light color emeralds come from Brazil. Emeralds also come 
from Austria, India, Australia, Brazil, South Africa, Egypt, the USA, Norway, and Pakistan. In the last few decades, 
increasing quantities of emeralds have also been found in Zimbabwe, Zambia and Tanzania.
Only the finest quality emeralds are clear and flawless. Most have tiny mineral inclusions or fractures. This refers to the 
moss or branch like appearance of the flaws. Flawless emeralds are rare and extremely valuable and usually only found 
in small sizes. There are fewer fine large emeralds in the world than there are diamonds! Most large emeralds have 
cracks and flaws, or are cloudy in color. It is common to oil these emeralds to disguise the flaws and enhance the color. 
The inclusions are sometimes not visible to the naked eye, especially in high quality stones.
Emerald is a marvelous gemstone for activating artistic creativity, and for bringing focus and intensity to one’s lifework. 
It is so prized, that carat for carat, a fine emerald may be two to three times as valuable as a diamond.
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پریدوت گوهرسنگی از خانواده الیوین است که گروهی از کانی های سیلیکاته سرشار از آهن – منیزیم را تشکیل می دهند. پریدوت جزو نادر 
گوهرهایست که با تک رنگ سبز زیتونی مشخص می شود. شدت رنگ سبز به میزان آهن موجود در ساختمان بلورین بستگی دارد و ازاین رو رنگ 
این گوهر ممکن است از زرد تا زیتونی و به سمت سبز متمایل به قهوه ای تغییر پیدا نماید. الیوین که پریدوت یکی از انواع آن است، کانی متداول 

سنگ های مافیک و اولترامافیک بوده و اغلب در الواها و بیگانه سنگ های پریدوتیتی گوشته زمین که توسط الواها به سطح زمین راه پیدا می کنند، 
یافت می شوند؛ اما پریدوت تنها در بخش های کوچکی از مناطق نامبرده شده، پیدا می شود. همچنین در سنگ های آسمانی نیز دیده شده است. اگرچه 

الیوین کانی نسبتٌا فراوانی است که به صورت دانه های کوچک غیرقابل استفاده زینتی یافت می شود اما پریدوت نسبتُا کمیاب است. بلورهای بزرگ 
فورستریت )نوعی الیوین( که اغلب قابلیت برش و استفاده به عنوان گوهرسنگ پریدوت را دارند، کمیاب هستند و این دلیل گران بها بودن آن است.

مدت های درازی پریدوت به دلیل داشتن رنگ سبز درخشان در زیر نور مصنوعی، »زمرد شب« نامیده می شد. زبرجد شبیه زمرد ولی دارای سختی 
کمتری است )سختی زمرد 8 و پریدوت 6/5 تا 7 می باشد(. پریدوت به وزن 2 تا 3 قیراط، گوهری گران بها محسوب می شود و یک نمونه خوب به 
وزن 8 قیراط بسیار کمیاب است. سنگ های به این وزن، نمونه های کلکسیونی و موزه ای هستند. در انستیتو اسمیتسونین در واشنگتن دی سی، 

یک قطعه پریدوت به وزن 310 قیراط نگهداری می شود.
پریدوت های خیلی درشت باکیفیت خوب از نهشته هایی در میانمار که به دلیل سنگ های 20 تا 40 قیراطی باکیفیت و رنگ عالی معروف بودند، 
به دست می آمد. پس ازآن ایاالت متحده آمریکا برای سالیان دراز بزرگ ترین تولیدکننده پریدوت بود. ارزش محصوالت آن در سال 1993 به 1/5 

میلیون دالر رسید. امروزه آمریکا بر سر به دست آوردن رتبه بزرگ ترین تولیدکننده دنیا رقابت سختی با چین و پاکستان دارد.
پریدوت دارای سابقه مکتوب بسیار طوالنی است و در پاپیروس های قدیمی استخراج آن در 1500 سال پیش از میالد، ثبت شده است. داستان ها و 
افسانه های زیادی در مورد قدرت جادویی قوی آن وجود دارد. در افسانه ها آمده است که اگر زبرجد با طال همراه شود، طلسم توانمندی می شود که 
قادر خواهد بود کابوس ها و وحشت شبانه را دور کند. چند منبع دیگر نیز ذکر کرده اند که نوشیدن دارو از فنجان یا ظرفی که از زبرجد ساخته شده، 

تاثیر آن را بیشتر می کند.
پریدوت گوهر ملی مصر است و از زمان باستان به عنوان جواهر باارزش بوده است. مصریان قدیم پریدوت را به عنوان »گوهر خورشید« می شناختند. 

این سنگ بیش از 3500 سال از معادن جزیره سنت جونز در دریای سرخ )نزدیک مرز مصر( استخراج می شده است. برخی مورخین مشکوک 
هستند که بعضی از زمردهای مورداستفاده کلئوپاترا )ملکه مصر( پریدوت بوده است. این سنگ به عنوان سنگ ماه متولدین آگوست )مرداد- 

شهریور( شناخته می شود.
عقیده بر این است که پریدوت برای استفاده کنندگان این سنگ موفقیت، آرامش و خوش شانسی می آورد.
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Peridot is a gem-quality olivine, a species name for a series of magnesium-iron rich silicate minerals. Peridot is one of the 
few gemstones that occur in only one color: an olive-green. The intensity and tint of the green, however, depends on the 
percentage of iron that is contained in the crystal structure, so the color of individual peridot gems can vary from yellow, to 
olive, to brownish-green. Olivine, of which peridot is a type, is a common mineral in mafic and ultramafic rocks, and it is 
often found in lavas and in peridotite xenoliths of the mantle, which lavas carry to the surface; but gem quality peridot occurs 
in only a fraction of these settings. Peridot can also be found in meteorites. Olivine in general is a very abundant mineral, but 
gem quality peridot is rather rare. This is due to the mineral›s chemical instability on the Earth›s surface. Olivine is usually 
found as small grains, and tends to exist in a heavily weathered state, unsuitable for decorative use. Large crystals of forster-
ite, the variety most often used to cut peridot gems, are rare; as a result olivine is considered to be precious.
Peridot has long been called “an Evening Emerald,” for under artificial light, the stone glows a brilliant green. Peridot is simi-
lar to the emerald but softer in intensity. Peridot of two or three carats are expensive, and a fine eight-carat stone is extremely 
rare. Any stones beyond eight carats are collectors or museum pieces. The Smithsonian Institution in Washington DC has a 
cut peridot stone of 310 carats.
Very large, fine-quality peridot was produced from deposits in Myanmar (formerly Burma). These deposits were well known 
for their 20- to 40-carat cut stones of superb color and clarity. The United States was for many years the largest producer of 
peridot, the value of production in 1993 was estimated to be about $1.5 million, according to the USBM. The United States is 
getting major Competition from China and Pakistan for the title of world›s largest producer.
Peridot has a very long written history. Ancient papyri record the mining of these stones as early as 1500 BC. Throughout 
history, there have been many legends that state the strong magical power that peridot possesses. Legend says that if the gem 
is set in gold, it will develop its full potential as a talisman and will have the power to dispel terrors of the night- fears and 
bad dreams. Several sources say that in ancient times, cups or other vessels made of peridot were used in healing because 
medicinal liquids drunk from them were more effective.
Peridot is the National gem of Egypt and have been prized as jewelry stones since ancient times. Ancient Egyptians knew it 
as “the gem of the sun.” Peridot was mined for over 3,500 years on St Johns Island. Some historians even suspect that at least 
some of the «emeralds» worn by Cleopatra were actually peridot. Peridot is known as birthstone for the month of August.
People wear the stone because it is supposed to bring the wearer success, peace, and good luck.
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یشم یا ژاده )جید( گوهرسنگی از خانواده پیروکسن ها و سنگ محبوب مردمان چین است. باید دانست که دو کانی »نفریت« )معروف به جید 
نرم( و »ژادئیت« )جید سخت( هر دو به نام جید یا یشم شناخته می شوند. این دو کانی گرچه شباهت ظاهری دارند ولی دارای ساختمان داخلی و 
ویژگی های متفاوتی هستند. نفریت از خانواده آمفیبول ها و ژادئیت متعلق به گروه پیروکسن ها می باشند. ژادئیت )جید سخت( در زمان سلسله 

کینگ )1368 – 1271 میالدی( از برمه وارد چین شد و پیش از آن فقط نفریت )جید نرم( در چین مورداستفاده قرار می گرفت. ژادئیت کانی 
کمیاب تر و سخت تر از نفریت است و برای کنده کاری و برش کبوچان مناسب می باشد. یشم به رنگ های مختلف دیده می شود ولی محبوب ترین 
رنگ آن سبز است. جید به رنگ سبز زمردی که یشم سلطنتی یا امپریال جید نامیده می شود، بسیار کمیاب و باارزش ترین انواع آن می باشد که 

از میانمار به دست می آید )امریکا در اکتبر2016، تحریم ژادئیت میانمار را لغو نمود(. رنگ سبز سیبی و اسطوخودوسی و همچنین بنفش نیز 
رنگ های محبوبی هستند. رنگ های این گوهر گاهی خالدار دیده می شوند. انواع شفاف این گوهر بسیار باارزش می باشند و بلور آن بسیار کمیاب 
است. این گوهر اگرچه در مقیاس سختی موس )مقاومت در برابر خراش(، از سختی خیلی باالیی برخوردار نیست )5/5 تا 6(، ولی سنگی سخت 
است و انواع طبیعی و بهسازی نشده )untreated( در برابر ضربه و تمیزکاری های مکانیکی مقاوم می باشند. در صورت عدم اطمینان، بهتر است 

جواهرات یا اشیاء کنده کاری یشم با آب گرم، مواد شوینده و برس نرم تمیز شوند. جید گوهرسنگی ویژه باارزش گذاری پیچیده است و بازار آن در 
دست کلکسیونرها می باشد. ارزش یک کنده کاری از جنس یشم، به همان اندازه که به کیفیت کار هنری و قدمت اثر بستگی دارد، به جنس و رنگ 

خود سنگ نیز وابسته است.
انسان حدود 7000 سال پیش یشم را شناخت و به خاطر مقاوم بودنش از آن ابزار و سپس اسلحه ساخت. از دیرباز در فرهنگ های اقوام مایا، آزتک 
و اولمس از امریکای مرکزی، مائوری و چین احترام زیادی برای یشم قائل بوده و آثار نفیس هنری و زیبا از آن پدید آورده اند. برای آن ها ارزش یشم 
از طال بیشتر بوده است. یشم نه تنها برای ساخت بهترین اشیاء بلکه برای تزئین قبر اعضای خانواده های سلطنتی هم مورداستفاده قرار می گرفت. 
امروزه یشم هنوز به عنوان نماد خوبی، زیبایی و ارزشمندی است. در مکتب کنفسیوس، حکیم چینی، مظهر فضائل حکمت، حیا و شجاعت است. 

کنفسیوس، برای جید یازده ویژگی برشمرده و آن را با یک آقای محترم و متشخص مقایسه نموده است.
یشم همیشه بخشی از فرهنگ چین بوده و از آن برای ساخت اشیاء کاربردی و زینتی استفاده می شده است و تا امروز یک سنگ محبوب باقی مانده 
است. در فرهنگ چین به طور سنتی، کنده کاری های از جنس یشم برای اهداف مذهبی و پزشکی هم مورداستفاده قرار می گرفته است. امروزه نیز 

در بازار چین این گوهرسنگ از ارزش و احترام باالیی برخوردار است و بسیاری افسانه ها و پیوندهای فرهنگی قوی در ارتباط با این گوهرسنگ وجود 
دارد. مردم چین یشم را دوست دارند نه فقط به خاطر زیبائیش، بلکه بدان سبب که نشان دهنده شرایط ارزش اجتماعی است. یک جمله چینی 

می گوید: »طال ارزشی دارد ولی یشم غیرقابل ارزش گذاری است«.
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Gemstones commonly referred to as jade can, in fact, be one of two distinct minerals, jadeite (hard Jade) and nephrite (soft Jade). 
They have similar outward appearances but different internal structures and properties. Jadeite is a mineral in the pyroxene group 
whereas nephrite belongs to the amphibole family. Although jade is so popular in Chinese culture but they only had soft jade until 
jadeite was imported from Burma during the Qing dynasty (1271-1368). Jadeite is the rarer and harder stone. It›s well suited for 
intricate carvings and cabochons. Although jadeite has a popular association with green, it can be found in many colors. However, 
the rich emerald-green color of “imperial jade” is the most highly valued. “Imperial jade” of deep green color from Myanmar is 
very rare and expensive (In October 2016, the US lifted its embargo on jadeite from Myanmar). Apple green and lavender or mauve 
colors are also popular. The colors in this stone can sometimes have a mottled look. Translucent material is highly prized. These are 
often used for carving. Crystals are very rare. Jade pieces are tough. They are not the hardest stones on the Mohs scale (which only 
measures resistance to scratching) but are very resistant to breaking. Their wear ability is excellent. Natural, untreated stones may 
withstand mechanical cleaning. However, acid treatments can create cracks in an otherwise very durable material. If you’re unsure if 
your jewelry or carving has been treated, stick to warm water, detergent, and a soft brush. Jadeite is a very specialized gemstone, and 
evaluating these pieces is complicated. Its market is largely collector based. The value of a jadeite carving is as much a function of 
artistry and antiquity as the color and quality of the material itself.
Jade has been known to man for some 7,000 years. In prehistoric times it was esteemed rather more for its toughness than its beauty, 
since it made an ideal material for weapons and tools. Historically, the Mayas, Aztecs and Olmecs of Central America, Maori and 
Chinese have revered jade and created exquisite works of art, jewelry and weapons with this material. They valued Jade more than 
gold. Jade was used not only for the finest objects and cult figures, but also in grave furnishings for high-ranking members of the im-
perial family. Today jade is still regarded as a symbol of the good, the beautiful and the precious. It embodies the Confucian virtues 
of wisdom, justice, compassion, modesty and courage
Jade has been a part of Chinese civilization from the beginning. Chinese jade was used as a material for practical and ornamental 
purposes at such an early period in history, and it continues to be very popular today. The Chinese have traditionally valued jade 
for carving as well as religious and medicinal purposes. The Chinese sage Confucius compared jade to a gentleman esteemed by all 
for his qualities. He said that there are 11 De, or virtues, represented in jade. Today, the Chinese market and admiration for jadeite 
remains powerful and there are many legends and strong cultural associations with jade gemstones.
Chinese people love jade not only because of its aesthetic beauty, but also because of what it represents in terms of social value. 
There is a Chinese saying that goes, «Gold has a value; jade is invaluable». 
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توپاز گوهرسنگی محبوب و بادوام است که به رنگ های مختلف دیده می شود. کمیاب ترین انواع طبیعی آن رنگ های صورتی، قرمز، نارنجی طالیی 
گاهی با تون رنگی صورتی می باشند. به طور سنتی همه گوهرسنگ های شفاف به رنگ های زرد، قهوه ای و نارنجی توپاز نامیده می شدند ولی با 

ظهور گوهرشناسی مدرن، بسیاری از این سنگ ها دوباره دسته بندی شده و در خانواده های دیگری )به ویژه کوارتز( قرار می گیرند. پاکی و رنگ تاثیر 
قابل توجهی بر ارزش توپاز دارند. باالترین ارزش به سنگ های نادر صورتی و قرمز تعلق دارد و رنگ های نارنجی و زرد در رتبه های بعدی قرار دارند. 

توپاز به رنگ نارنجی متمایل به قرمز اغلب »توپاز سلطنتی« نامیده می شود. رنگ های زرد، نارنجی و قهوه ای رنگ های متداولی هستند و نوع بیرنگ 
آن، در هراندازه ای، گوهرسنگی معمولی و کم بهاست. سختی این گوهر در مقیاس سختی موس برابر 8 است ولی در برابر ضربه شکننده و کم توان 

می باشد.
توپاز معموالً در سنگ های آذرین اسیدی مانند گرانیت های پگماتیتی، گرانیت ها، ریولیت ها و همچنین گرایزن ها به وجود می آید و حفرات و 

رگه ها را پر می کند. این سنگ در روسیه، سری النکا، پاکستان، افغانستان، چین، کانادا، ماداگاسکار و برزیل یافت می شود.
اگرچه توپاز در آزمایشگاه ها نیز تولید می شود ولی این نوع سنگ معموال در دسترس عموم قرار ندارد ولی توپازهای بهسازی شده به فراوانی در بازار 

دیده می شوند. در سال های 1960 یک روش دومرحله ای برای تبدیل توپاز بیرنگ )که هر تن آن به مبلغ کمی قابل خریداری است( به توپاز آبی 
ابداع شد. در این روش با استفاده از حرارت دادن سنگ، یک رنگ آبی بادوام به دست می آید که از سنگ طبیعی قابل تمایز نیست. پیش ازاین روش، 

توپاز طبیعی با رنگ آبی روشن کمیاب و پرارزش بود ولی این کار سبب سقوط قیمت توپاز آبی در بازار شد و اکنون در زمره گوهرهای کم بها قرار 
دارد. توپازهای بهسازی شده به رنگ آبی تیره، اغلب به جای آکومارین )بریل آبی( استفاده می شوند. با توجه به اینکه این توپاز ارزان تر از آکومارین 

است، خریداران باید مراقب باشند. بهسازی به روش گرمایی برای تغییر انواع زرد، نارنجی و قهوه ای به انواع پربهای صورتی و قرمز استفاده می شود. 
این روش متداول، بادوام و غیرقابل تشخیص می باشد.

با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی نوعی توپاز مرموز با پوشش سطحی الوان تولید می شود. این روش نیز متداول است ولی سطح رنگین سنگ 
به سادگی خراشیده می شود و این بهسازی قابل تشخیص می باشد.

در قرون وسطی تصور بر این بود که توپاز قادر است بیماری های روانی را درمان و حتی از مرگ جلوگیری کند.
یونانی ها عقیده داشتند که توپاز کسانی را که از آن استفاده می کنند، نامریی می نماید. رومی ها نیز باور داشتند که این سنگ قدرت افزایش بینایی 

را دارد و مصریان نیز قدرت پیشگیری از آسیب دیدگی را برای توپاز قائل بودند.
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Topaz is a popular and durable gem, occurring in a wide range of colors. The rarest are natural pink, red, and fine 
golden orange, sometimes with a pink tone. Traditionally, all yellow, brown, and orange colored transparent gems were 
called topaz. With the advent of modern gemology, many of these stones were re-classified as different species (particu-
larly quartz).
Clarity and color have a significant effect on the value of topaz. The highest values go to the rare pink and red stones, 
then orange and yellow.  Intense, reddish orange topaz is sometimes called «Imperial Topaz.» Yellow, orange, and 
brown stones are somewhat common. Colorless topazes are common and are low-value gems in any size.
Topaz occurs most commonly in such igneous rocks as granite pegmatites, granites,
rhyolites and greisens, occupying veins or cavities. It is found in Russia, Sri Lanka, Pakistan Afghanistan, China, 
Canada, Madagascar and Brazil.
While topaz has been created in the lab, it is not usually commercially available but treated Topaz are abundant in mar-
kets. In the 1960s, a two-step method was discovered to turn colorless topaz blue. First, the rough is irradiated, turning 
it brown. Then, the brown stone is heated to achieve a stable, blue color. The treated stone cannot be distinguished from 
a natural. Prior to this development, natural light blue topaz was rare and valuable. Colorless topaz was common and 
could be purchased cheaply per ton. The aftermath: prices for blue topaz fell, and these are now among the least expen-
sive gems available. Topaz that has undergone this treatment and been turned dark blue is sometimes used as a simulant 
for aquamarine (the blue beryl). However, since topaz is typically less expensive than aquamarine, consumers should be 
wary of unscrupulous vendors who may try to sell treated topaz as aquamarine. Heat treatments are also used to change 
some yellow, orange, and brown topaz to pink or red. This procedure is common, stable, and undetectable. A chemical 
vapor deposition treatment (CVD) is used to create mystic topaz, a stone with a multicolored coating on its surface. This 
is a common procedure. The surface coating can easily be scratched. This treatment can be detected by immersion.
In the middle Ages, topaz was thought to heal physical and mental ailments and even prevent death.
Greeks believed that topaz had the power to make the wearer invisible.
Romans believed it had the power to enhance eyesight.
Egyptians wore the stone as protection from injuries.
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دمانتوئید گوهرسنگی با رنگ سبز درخشان و یکی از انواع گارنت آندرادیت است که رنگ سبزش را مدیون حضور مقادیر بسیار کمی کرومیوم و 
آهن فریک می باشد. این گوهرسنگ که به عنوان کمیاب ترین و باارزش ترین سنگ خانواده گارنت معرفی می شود، اول بار در قرن نوزدهم در روسیه 

به دست آمد. تا مدت زمانی طوالنی روسیه تنها منبع این گارنت کمیاب بود؛ اما به دلیل تولید پائین، دمانتوئید معموالً در جواهرات ذی قیمت و 
آنتیک به کار می رفت. در سال های 1990 منابع جدیدی کشف شدند ولی دمانتوئید یک گوهرسنگ مطلوب و همچنان گران بها باقیماند. مقادیر 

کوچکی در آلمان، ایتالیا، سوئیس، زئیر، ایران، آمریکا و در سال 1998 در نامیبا نیز پیدا شدند ولی تولید آن همچنان پائین است.
حتی با کشف منابع جدید، دمانتوئید خیلی کمیاب است. هر قیراط سنگ پاک و قابل برش صفحه ای )Facet( ارزش باالیی دارد. درخشش بی نظیر 

 .)Demantoid=like diamond( شده است )و شکست نور به رنگ های رنگین کمان در این جواهر، سبب نام گذاری آن به این اسم )شبیه الماس
درخشندگی و شکست نور در این سنگ از دیگر گوهرسنگ های معروف مانند زمرد، پریدوت، یاقوت، سفایر و حتی از الماس های باکیفیت خوب، 

بیشتر و قوی تری است. دمانتوئید گوهرسنگی محبوب به ویژه در هنر جواهرسازی مدرن است. این گوهر نمونه مصنوعی )سینتتیک( ندارد. به 
Yt- )روش گرمایی رنگ آن را بهبود می بخشند که بادوام و غیرقابل تشخیص می باشد. بااین وجود، انواع سبزرنگ گارنت سینتیک معروف به یَگ 

trium Aluminum Garnet= YAG( به عنوان جایگزین دمانتوئید می تواند استفاده شود.
دمانتوئید تحت عناوین »زمرد سیبری«، »کریزولیت سیبری« و »کریزولیت اورال« نیز نامیده می شود. البته ترکیب شیمیایی و ویژگی های فیزیکی 

اعضای گروه گارنت با این گروه ها متفاوت است.
برای پاک کردن این گوهر از آب گرم، کمی مواد شوینده و برس نرم استفاده شود. از بکار بردن روش های مکانیکی و قرار دادن در معرض گرمای 

شدید پرهیز شود.
دمانتوئید در سنگ های آذرین که در اعماق زیاد زمین قرار دارند، سینیت ها، سرپانتینیت ها، شیست ها، سنگ های آهکی بلورین و اسکارن ها 

تشکیل می شوند. معموالً سنگ کوچکی است و سنگ های بزرگ تر از 10 قیراط بندرت به دست آمده است و سنگ های با برش صفحه ای بزرگ تر از 
یک قیراط نیز کمتر دیده می شوند. بزرگ ترین دمانتوئید به دست آمده از ناحیه اورال روسیه، وزنی معادل 252.5 قیراط یا 50.5 گرم داشته است. 

در انستیتو اسمیتسونین در واشنگتن دی سی، یک قطعه نگین دمانتوئید با برش صفحه ای به وزن 11.24 قیراط به نمایش گذاشته شده است.
در حقیقت، دمانتوئید امروزه یکی از کمیاب ترین گوهرسنگ های رنگین محسوب می شود.
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Demantoid is a brilliant green variety of andradite garnet, colored by chromium and ferric iron. It is considered 
to be the rarest and most valuable member of the garnet group, discovered in Russia in the early 19th century. 
Russia was long the only source of this rarest of garnets. Supply was so low, demantoids were usually seen only 
on antique jewelry pieces. Since the 1990s, new sources have been discovered, and the gem remains a desirable, 
but very expensive, jewelry stone. Small quantities were also found in Germany, Italy, Switzerland, Zaïre, Iran 
and the United States. In 1998 a new source was found in Namibia, southern Africa, but the quantity recovered is 
still low.
Even with new sources, Demantoid remains very rare. Clean, facetable stones command very high prices per 
carat.
Faceted stones greater than 1 carat are rarely seen. The exceptional brilliance and dispersion of the Demantoid 
inspired to name this stone “diamond-like.” Nevertheless, this garnet gem has greater brilliance and a higher 
dispersion than diamond. It’s also far more brilliant than other well-known green gemstones such as emerald, 
peridot even Ruby and sapphire. Demantoid also has exceptional the highest dispersion rating of any jewelry 
gemstone available today, even exceeding that of fine diamond.
Demantoid was a popular gemstone especially in Art Nouveau jewelry. Demantoid has not been synthesized. 
Heat can be used to improve color. This is a stable and undetectable treatment.
However, green glass as well as green yttrium aluminum garnet (YAG), a synthetic garnet, have been used as 
simulants.
Heat sensitive garnets should be cleaned with warm water, detergent, and a soft brush. Avoid mechanical clean-
ing and exposure to extreme heat. Demantoids have been called “Siberian emeralds,” “Siberian chrysolites,” and 
“Ural chrysolites.” Of course, garnets are chemically and optically distinct from these gem species.
Demantoids are typically small that is found both in deep-seated igneous rocks like syenite as well as serpenti-
nites, schists, crystalline limestones and Skarns. Stones larger than 10 carats are very rare. The largest Demantoid 
ever found hailed from the Russian Urals and weighed 252.5 carats or 50.5 grams. The Smithsonian Institution, 
Washington DC, has a faceted 11.24-carat gemstone on display.
In fact, Demantoid is traditionally considered to be one of the rarest colored gemstones today.
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جاذبه های گردشگری

ــهد روستای زیبا و  ــهر مش در دامنه های کوه بینالود در 65 کیلومتری ش
ــا حدود ......  ــطح دریا و ب ــوه ژن در ارتفاع 1720 متری از س دیدنی به نام پی
ــتان  ــر موقعیت و زیبایی هایش طبیعت دوس ــرار دارد که به خاط جمعیت ق
ــا مردمانی  ــی پیوه ژن ب ــتای ییالق ــب می کند. روس ــی را به خود جل فراوان

نیک سیرت و مهربان، از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد است.
ــایی پیوه ژن که با زیبایی هایش هر نگاهی  ــبز و تماش روستای زیبا، سرس
ــگران لحظات فراموش نشدنی را  را افسون می کند و با آرامشش برای گردش
ــای بینالود دارای  ــه علت قرار گرفتن در کوه ه به ارمغان می آورد، پیوه ژن ب
ــه مردمان آن باغداری، پرورش دام و  61 قنات و 22 چشمه است. کار و پیش
ــت و یکی از مهم ترین محصوالت باغات سرسبز این  طیور و صنایع دستی اس
روستا که شهرت جهانی دارد و در کتاب های مختلف بانام همین روستا آمده 
ــایر محصوالت باغی باکیفیت همانند سیب،  است آلوبخاراست که در کنار س

گالبی، گیالس، آلبالو، انگور، گردو و ... کشت و کار می گردد.

ــت، جایی که به هنگام صبح با نوازش  این روستا همه چیزش متفاوت اس
ــم باز کرد و تا به هنگام غروب رهسپار  ــود چش ــید می ش ــت گرم خورش دس
ــف و  ــد و با هر قدم می توان جاذبه های تازه را کش کوچه پس کوچه هایش ش
ــتا هر دقیقه اش از کار و تالش پر است و عشق در  از آن لذت برد. در این روس
ثانیه ثانیه اش جریان دارد. مهربانی و محبت با چاشنی لبخند درمی آمیزد تا 

زیباترین چهره ها درپیش رویتان قرار گیرد.

جاذبه های مذهبی

ــر جاذبه های  ــای بینالود عالوه ب ــی بر دامنه ه ــتا همچون نگین  این روس
ــت و موردتوجه  ــز اهمی ــز حائ ــای مذهبی نی ــر جنبه ه ــگری ازنظ گردش
دوستداران اهل بیت است. شخصیت های مدفون در بنای امام زادگان هاشم و 
محتشم)ع( می باشد که نسبت این دو امامزاده بزرگوار به نوادگان امام سجاد 

و فرزندان اظهر بن امام زین العابدین )ع( می رسد.

دهکده جواهرات ایرانپیوه ژن

روستای پیوه ژن با توجه به پتانسیل های بوم گردی و گردشگری و همچنین استعداد و 
ظرفیت  پیوه ژنی ها درزمینه ی طال و جواهر در سطح کشور به طوری که تعداد کثیری از 

شاغلین و هنرمندان بازار گوهرسنگ ها مشهد و حتی تهران متعلق به این روستا می باشند 
ما را برآن داشت تا در این شماره این روستای خاص و جالب را که قابلیت های فراوانی برای 

تبدیل به روستایی ملی و دهکده جواهر دارد را معرفی می کنیم که باهم می خوانیم.

حسین کوه زاد
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تاریخ پیوه ژن

عده ای قدمت این روستا را به زمان ترکان غزنوی نسبت می دهند و برخی 
قدمت آن را هم زمان با ورود امام رضا )ع( می دانند. دکتر پسندیده در کتاب 
تاریخ خود تاریخ پیوه ژن را به 6 هزار و 300 سال قبل از میالد مسیح نسبت 
ــناد موجود درباره مرمت حمام تاریخی روستا که به حدود 400  می دهد. اس
ــجد جامع با دستور شاه حسین  ــد و هم زمان با مرمت مس سال پیش می رس
صفوی صورت گرفته نیز موجود است. هم اکنون حمام پیوه ژن جزء آثار ملی 
ــتا به خاطر مقبره دو امامزاده و نیز مسجد جامع  ثبت شده می باشد. این روس
تاریخی واقع در آن، وقفیات بسیار زیادی دارد. سنگ نصب شده وقفیات پیوه 
ــکه های قدیمی مربوط به ولیعهدی  ــفیات س ژن در حرم امام رضا )ع( و کش

امام رضا )ع( در دوره مأمون عباسی از نکات بارز این روستاست.

 وجه تسمیه

ــت که پایا به معنی  ــده اس کلمه پیوه ژن از دو بخش پایاب +ژن تشکیل ش
ــود آناهیتا الهه معبد زرتشت  ــمه و ژن به معنی زن است که گفته می ش چش
به منظور غسل به این مکان می آمده است که این نظریه در کتاب های موجود 
ــند و نیز وجود قبرستان  ــتند می باش ــتان قدس رضوی مس در کتابخانه آس

زرتشتیان در ابتدای این روستا گواه دیگری بر تاریخ پر قدمت آن است.

 پیوه ژن دهکده جواهر 

ــخصاتی که باعث معروفیت پیوه ژن شده است، اشتغال تعداد  یکی از مش
ــت به طوری که  ــال، جواهر و نقره اس ــتا در صنف ط ــراد این روس زیادی از اف
ــت. مرحوم محمدعلی  ــاتید جواهرسازی اس می توان گفت پیوه ژن مهد اس
آموزگار فرزند حاج آقا آموزگار )جناب میرزا( اولین فردی بود که در دهه 40 
ــماعیلی عبداللهی اولین مخراج  ــازی گردید. حاج اس وارد حرفه ای جواهرس
ــت. حضور این  ــن حرفه نیز اهل این روستاس ــتاد بزرگ ای کار پیوه ژنی و اس
ــاتید در این حرفه باعث گرایش و عالقه جوانان روستا به این هنر صنعت  اس
شد و مشهد و تهران را برای آموزش انتخاب نمودند. اکنون بیش از 50 سال 
ــته های آن  ــتغال دارند و در تمام رش ــت که پیوه ژنی ها به این حرفه اش اس
ــی نموده اند. به طوری که  ــاتید بنامی را به جامعه معرف صاحب نظر بوده و اس
ــازی، جواهرسازی  ــتخراج طال گرفته تا قالب س می توان به جرات گفت از اس
کاردست، کارگاه های ریخته گری متعدد و بنام، مخراج کاران و مرصعکاران 

زبردست، آبکاری، تاجران سنگ و ویزیتورهای قدرتمند، طراحی جواهرات، 
ــان و جواهرفروشان به نام  دستگاه پرینتر سه بعدی، فروش ابزار و طالفروش

فرزندان پیوه ژن که هر یک سرآمد صنف خود گردیده اند.

آشنایی با پیشکسوتان

  مرحوم محمدعلی آموزگار )پدر صنعت جواهرسازی پیوه ژن(
ــوتان این هنر صنعت  ــتاد رضا آموزگار که خود نیز از اساتید و پیشکس اس
است، در رابطه با برادر بزرگ تر خود، بنیان گذار صنعت جواهرسازی پیوه ژن 
می گوید: محمدعلی درس طلبگی می خواند و از عاشقان امام حسین)ع( بود 
که حتی دهه اول محرم هم در پیوه ژن منبر رفته بود و چون قصد درآمدزایی 
از این راه را نداشت و از سویی ذاتاً هنرمند بود تا جای که معلمش در پیوه ژن 
که هنر و استعداد اورا در خطاطی می بیند او را به استاد مهدی زاده در مشهد 

معرفی می نماید که این نقطه عطفی در شروع این صنعت در پیوه ژن شد.
ــازی، فراگرفتن هنر خطاطی را نیز   وی هم زمان با آموختن هنر جواهرس
ــال فعالیت و یادگیری فنون این حرفه نزد استاد  ــروع کرد و پس از دو س ش
ــا مظفریان های بزرگ  ــرای تکمیل هنر خود به تهران رفت و ب مهدی زاده، ب
همکار شد. مرحوم محمدعلی آموزگار به غیراز هنر جواهرسازی و خطاطی، 

در حکاکی بر روی نگین نیز استاد بزرگی بود.
ــتاد رضا آموزگار در ادامه افزود: بعد از برگشت برادرم از تهران باهم در  اس
ــعدی مغازه زدیم و کم کم هم بچه های پیوه ژنی را اطراف خودمان  ــاژ س پاس
ــان پیوه ژن در  ــداری و خبره بودن جوان ــتعداد، امانت جمع کردیم. هنر، اس
ــهد این جوانان را نزد خود برده و از  ــد جواهرفروشان مش این حرفه سبب ش
ــته از این  ــد به طوری که امروزه افراد برخاس ــتقبال نماین همکاری با آنان اس

روستا قطب صنعت جواهرسازی کشور شده اند.

   اسماعیل عبداللهی )اولین مخراجکار پیوه ژن(
ــه تمام کردم  ــم را ک ــود می گوید: که کالس شش ــتاد در مورد خ  این اس
ــپس اندک اندک به مخراج کاری  ــاز بودم، س ــهد آمدم. ابتدا جواهرس به مش
ــهرابی به آموزش این حرفه  ــهد پیش آقای س ــالی را در مش رو آوردم. دو س
پرداختم، اما احساس کردم هنوز خیلی چیزها را باید بیاموزم، با دوستان که 
ــیدم که عزیمت به تهران می تواند شروعی بر  مشورت کردم به این نتیجه رس
ــتم، در تهران افتخار هم خانه شدن با  ــد. کوله بار سفر را بس پیشرفت من باش
ــهید جواهرساز پیوه ژنی را داشتم، دوسال  شهید حسین نوعدوست اولین ش
ــم. برای آموزش  ــری فنون پرداخت ــتاد عنایتی به آموزش و فراگی را نزد اس
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بیشتر، دو سال دیگر نیز نزد استاد داود خسروی که فن مخراج کاری ایشان شهره و آوازه جهانی داشت 
ــنهاد دوستانم محمدرضا  ــال 1355 بعد از ازدواج با پیش به تجربه اندوزی مشغول گردیدم. در اوایل س
ــان را مخراج کاری  ــعدی مغازه ای دایر نمودم که مصنوعات تولیدیش و محمدعلی آموزگار در پاساژ س

می کردم.
ــوار کردن الماس بر روی پایه طال در ایران پیچیده است.   هنر و آوازه استاد اسماعیل عبداللهی در س
ایشان یکی از بهترین اساتیدی است که الماس را بدون نقص سوار می کردند. وقتی از این بزرگوار درباره 
هنرشان توضیح بیشتری خواستم یک جمله زیبا شنیدم عشق، عالقه و تعهد، این سه کلمه ملکه ذهنم 

بود که توانستم با لطف ایزدمنان در انجام سخت ترین و پیچیده ترین مخراجکاری ها موفق عمل نمایم.

پیوه ژن برندی در حوزه صنایع فلزات گران بها و سنگ های قیمتی

ــیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز  محمدابراهیم افشاری، دبیر کمیس
ــت پیرامون این بازدید چنین بیان نمود:  استان خراسان رضوی، طی بازدید که از روستای پیوه ژن داش
ــتای پیوه ژن بازدیدی داشته باشم. روستایی با  ــته فرصتی پیش آمد تا برای اولین بار از روس سال گذش
ــتی نه تنها  ــاورزی و باغداری در صنایع دس مردمانی خونگرم پرتالش و هنرمند. مردمی که عالوه بر کش
ــور جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند. حضور چشمگیر هنرمندان  ــتان بلکه در کش در سطح اس
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ــنگ های قیمتی این  ــتی خصوصاً در بخش طال، جواهر، نقره و س صنایع دس
ــت و آوازه هنرمندان این  ــرده اس ــتا را به یک برند منطقه ای تبدیل ک روس
ــه که امروز  ــی از خاورمیان ــور، بلکه در مناطق ــتای کهن نه تنها در کش روس
ــند، مطرح نموده است و  ــرو در این صنعت می باش به عنوان کشورهای پیش
ــاءاهلل با تالش این عزیزان و کیفیت بخشی  این جای بسی افتخار دارد. ان ش
ــانی تولیدات می توان امیدوار بود که قاچاق زیورآالت طال و نقره  و به روزرس
ــیده و جای اجناس بی کیفیت خارجی را با  ــور به حداقل رس در استان و کش
ــور و جهان پر نماید و این روستا را  ــطح کش برندهای باکیفیت پیوه ژن در س
ــتی در حوزه صنایع، فلزات  باهمت جوانان آن به روستای گردشگری توریس

گران بها و سنگ های قیمتی تبدیل نمایند.

 بررسی صنعت تولید طال و جواهر
در روستای پیوه ژن با حضور مسئولین ذی ربط

ــئولین ذی ربط صنعت طال جواهر و نقره مشهد در مهرماه سال  جمعی از مس
96 با حضور در روستای پیوه ژن به بررسی کارشناسانه ی این صنعت پرداختند. 

بدین منظور با این عزیزان گفتگویی داشتیم و نظرشان را جویا شدیم.
معبودی نژاد رئیس اتحادیه طال، جواهر و نقره مشهد اظهار نمود: با توجه 
ــتای پیوه ژن، این روستاها قابلیت  ــتاد پروری روس به ظرفیت، مهارت و اس
ایجاد و تبدیل به یک شهرک صنعتی بسیار عالی و موفق در زمینه جواهرات 
ــعی می کنیم  ــور تحقق این هدف، س ــت. ما نیز به نوبه خود به منظ را داراس
ــتای زیبا و خوش آب وهوا به آنچه  ــتیابی در این روس بتوانیم در راستای دس

لیاقتش را دارد گامی عملی و مؤثر برداریم.
مهندس پیش بین، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات 

ــاره به بازدیدش از پیوه ژن گفت: این منطقه را  و سنگ های قیمتی نیز با اش
بسیار مستعد پیشرفت دیدم به خصوص که تأمین بخش اصلی نیروی انسانی 
ــازی های تهران، بر عهده این روستا  ــهد و حتی بعضی از جواهرس و فنی مش
ــتعداد آن را دارد که به یک منطقه گردشگری و  ــک اینجا اس می باشد، بی ش
ــا و نیز توجه ویژه  ــردد. امیدوارم با پیگیری ه صنعتی طال و جواهر تبدیل گ
ــد، پیوه ژن به عنوان یک منطقه روستایی الگو  مسئولین که انجام خواهد ش

در کل کشور معرفی گردد.
ــهد معتقد است که   رضا وفادار، نایب رئیس اتحادیه طال، جواهر و نقره مش
زیربنا و شالوده طال، جواهر و نقره مشهد از پیوه ژن نشأت گرفته است و اکثر 
ــه این خود باعث  ــتند ک ــهد در این زمینه پیوه ژنی هس هنرمندان ما در مش

افتخار است.
ــهر جهانی صنایع دستی  ــهد ش ــئول دبیرخانه مش ــلطانی، مس  خانم س
گوهرسنگ ها نیز گفت: با درنظرگرفتن پیشینه پیوه ژن و با توجه به پشتوانه 
ــانی خود، هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ مالی این پتانسیل را  نیروی انس
دارد تا از پروسه زنجیره وار طراحی و تراش سنگ تا تولید محصول را در خود 

انجام دهد.
ــه های صنعتی  ــرمایه گذاری و خوش  دریادل، رئیس گروه تأمین مالی س
ــکر می کنم که فرصتی پیش آمد تا  ــتان نیز در ادامه افزود: خداوند را ش اس
ــتایی پیوه ژن آشنا شوم و به  بتوانم از نزدیک با زیبایی ها و ظرفیت های روس
ــیل های فوق العاده این روستا برسم، چرا که  درک درستی از شناخت و پتانس
این محل، از آن دسته روستاهایی است که انسان با قرار گرفتن در فضای بکر 

آن آرامش گرفته و می تواند با ذهنی باز به خلق ایده های نو بپردازد.
ــتی استان نیز  ــئول حوزه حمایت از تولید صنایع دس  خانم داوطلب، مس
ــی و آب وهوا  ــیار عال ــتای پیوه ژن با توجه به موقعیت مکانی بس گفت: روس
ــه امکانات الزم  ــه با تعبی ــن قابلیت را دارد ک ــتانی ای خوش با اقلیم کوهس
ــگری معرفی گردد، ضمن اینکه در این روستا  به عنوان روستای هدف گردش
از دیرباز صنایع دستی رواج داشته و ظرفیت این را دارد که توسعه پایدارتری 
پیدا کند. اگر تمام مسئولین بزرگوار در سطح استان دست به دست هم دهند 

می توان صنعت طال و جواهر را در این روستا راه اندازی نمود.
ــازندگان اتحادیه طال، جواهر  ــیون س در پایان مهدی لوحی، رئیس کمیس
ــهد بیان نمود هدف از گردآوری مسئولین در روستای پیوه ژن این  و نقره مش
ــتای مجهز سازی  ــت که بتوانیم تمام ظرفیت های بخش دولتی را در راس اس
ــتی و چه در زمینه صنایع  ــتا چه در زمینه صنایع دس ــازی این روس و برندس
ــرمایه، در راه تحقق  ــا جذب س ــره به کارگیریم تا ب ــال، جواهر و نق تولیدی ط
معرفی پیوه ژن نه تنها به ایرانیان بلکه به جهانیان گامی عملی و مؤثر برداریم.

مرحوم محمدعلی آموزگار )پدر صنعت جواهرسازی پیوه ژن( اسماعیل عبداللهی )اولین مخراجکار پیوه ژن(
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سعید جاودانی، نایب رئیس اتحادیه فیروزه تراشان مشهد در ابتدا پیرامون 
نقش اتحادیه در انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ ها گفت: به 
دست آوردن عنوان شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها که توسط هیئت 
ــورهایی مانند تایلند، هند،  ــد آن هم در مقابل کش ژوری یونسکو ارزیابی ش
برزیل و ... در سایه فعالیت اتحادیه فیروزه تراشان مشهد و در کنار تالش های 
ــتی و گردشگری و دیگر دست اندرکاران  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دس
ــابور و  ــت. نکته مهم اینکه وجود معدن فیروزه نیش طرح بود که به بار نشس
ــیار باال در مشهد باعث ترغیب  ــیده شده در سطح بس فیروزه های انبوه تراش

داوران به این رای شد.
وی تصریح کرد: در ایران با توجه به اینکه سنگ های نیمه قیمتی دیگری 
ــت، گارنت، زبرجد و ... را داریم اما فقط سنگ ارزشمند فیروزه  مانند آماتیس

است که در مقادیر بسیار زیاد و تجاری تراشیده و معامله می گردد.

عبدالصمد رحیمی، رئیس اتحادیه فیروزه تراشان مشهد در ادامه انتخاب 
ــنگ ها را فرصتی بسیار  ــهر جهانی صنایع دستی گوهرس مشهد به عنوان ش
ــای کار، صادرات، رونق،  ــتغال برای جوانان جوی مغتنم برای تولید، ایجاد اش
ــت و گفت:باید برای استفاده  ــتان و کشور دانس رشد و شکوفایی اقتصاد اس
ــت  ــت دردس ــت و ظرفیت، بخش دولتی و بخش خصوصی دس از این فرص
ــت از مزایای آن نیز به خوبی  هم همت کنند تا بتوان ضمن تثبیت این فرص

استفاده نمود.
ــاره به این که 85 درصد از واحدهای تراش سنگ فیروزه در  وی ضمن اش
مشهد قرار دارد تأکید کرد: هم اکنون مشکالت گسترده ای بر سر راه تولید و 
ــده موفقیت چندانی نصیب استان خراسان  صادرات وجود دارد که باعث ش
ــوان پایانه صادرات  ــهد به عن ــتا باید گمرک مش ــود و در این راس رضوی نش

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور معرفی شود.

 انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها

 فرصتی مغتنم برای ایجاد اشتغال، صادرات و رشد اقتصادی کشور

انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها و نقش مهم اتحادیه فیروزه تراشان مشهد در این 
انتخاب بر هیچ کس پوشیده و پنهان نیست. با توجه به اهمیت این انتخاب و لزوم استفاده بهینه از این فرصت برای 
بازیابی جایگاه کشور و استان در بازار جهانی گوهرسنگ ها، در این شماره از ویژه نامه، خبرنگار ما گفت وگوی با برخی 
از اعضای هیات مدیره اتحادیه فیروزه تراشان مشهد داشته است که باهم می خوانیم:
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ــتفاده از  ــهد ضمن انتقاد از کندی اس ــان مش رئیس اتحادیه فیروزه تراش
ــتی  ــهر جهانی صنایع دس ــهد به عنوان ش فرصت و ظرفیت های انتخاب مش
گوهرسنگ ها گفت: همان اوایل مسئوالن محترم ذیربط قول های مساعدی 
ــراش و تولید فیروزه و دیگر  ــاص یک مجتمع عظیم برای ت در رابطه با اختص
ــدگان و واحدهای  ــره به تولیدکنن ــنگ ها، اختصاص وام های کم به گوهرس
ــتغال و صادرات دادند. که امیدواریم با همت و  خصوصی و درنهایت ایجاد اش

تالش مضاعف دست اندرکاران امر، این مهم نیز تحقق یابد.

ــوت و عضو هیئت مدیره اتحادیه فیروزه  ــکری پیشکس ــن تش استاد حس
ــهد هم ضمن تائید مطالب فوق گفت: اختصاص وام کم بهره به  ــان مش تراش
ــاتید فن بتوانند با توان  ــندگان، راه اندازی مجتمعی که هنرمندان و اس تراش
ــرط تملیک در یک مکان گرد هم آیند باعث رونق  مالی کم مانند اجاره به ش

هنر صنعت گوهرسنگ ها در مشهد خواهد شد.
وی افزود: همچنین تبلیغات رسانه ای در سطح شهر مشهد، کشور و حتی 
ــطح شهر  بین المللی به خصوص فضای مجازی، ایجاد المان های متعدد در س
ــگری می تواند در رونق این هنرصنعت مؤثر و در راستای  و سایر نقاط گردش

شعار امسال مقام معظم رهبری پیرامون تقویت تولید ملی باشد.

ــان مشهد هم  مجید مدالیان عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه فیروزه تراش
ــتان چنین  در رابطه با مهم ترین چالش ها و موانع صادرات این صنعت در اس
گفت: همان طوری که بارها در جلسه های متعدد اعالم شده است بهترین راه، 
ــی اداری صادرات فیروزه و دیگر گوهرسنگ ها و مصنوعات  کاهش بروکراس

آن که با نقره تلفیق شده در گمرک است.
ــهد از دیگر  ــور ثابت در مش ــاب بانک مرکزی به ط ــزود: وجود ارزی وی اف
ــرای ارزیابی  ــهد را مجبور می کند ب ــت که صادرکنندگان مش ضروریات اس
اجناس خود با تمام مخاطرات سرقت و یا آسیب دیدن اجناس برای ارزیابی 
ــن حد متعادل  ــهد برگردند. همچنین تعیی ــد و دوباره به مش به تهران برون
ــت ها و  ــا هماهنگی اتحادیه ها و تاییدیه آن ها برای توریس معافیت گمرکی ب
مسافران که بتوانند مقادیر حدود 5 کیلوگرم و یا زیر 10 کیلوگرم را با خود به 

همراه ببرند نیز به افزایش صادرات کمک خواهد کرد.
جاودانی، در پایان اظهار امیدواری نمود: ترتیبی اتخاذ گردد تا سنگ خام 
ــابوری با قیمتی عادالنه و مناسب و بدون جمع آوری فیروزه های  فیروزه نیش
ــهدی برسد که بتوانند فیروزه ای  مرغوب آن به دست استادکاران با توان مش

باکیفیت عالی و تراش هنرمندانه برای صادرات تولید کنند.
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کشور ایران یک ششم موجودی سنگ های گوهرین جهان را در اختیار دارد. گوهرهایی نظیر فیروزه 
ــت عقیق خور و خوسف بیرجند،  ــابور و دمانتوئید کرمان که بهترین کیفیت را در جهان دارند، دش نیش
ــارزی از توانایی بالقوه ایران  ــای همدان نمونه های ب ــان، یاقوت کبود و رز کوارتزه تورمالین های خراس
ــر تقویت این هنر  ــتان توانمند جوانان ایران زمین بازوی دیگ ــت. ذهن خالق و دس در زمینه گوهرهاس
ــت اهمیت دادن به گوهرها باعث ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان کشور  ارزشمند است. باید توجه داش

عزیزمان ایران و توسعه اقتصادی می باشد.
ــد یک  ــهد می باش ــهر مش ــنگ ها که اکنون در اختیار ش ــتی گوهرس ــهر جهانی صنایع دس برند ش
ــد. با توجه به  ــنگ دنیا می باش فرصت طالیی در زمینه معرفی ایران به عنوان یکی از قطب های گوهرس
فعالیت های دبیرخانه شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
ــماری در این زمینه  ــرفت های بی ش ــان رضوی اقدامات قابل توجه و پیش ــتان خراس ــگری اس و گردش

تحقق یافته و ادامه این مسیر، همت تمام هنرمندان و متخصصان در این عرصه را می طلبد.

مجموعه نمایشگاهی، گوهرشناسی و گوهر تراشی ایرانشید
بزرگ ترین مجموعه نمایشگاهی دائمی و خصوصی کشور

ــید واقع در موزه بزرگ خراسان با بیش از  ــگاهی، گوهرشناسی و گوهر تراشی ایرانش مجموعه نمایش
ــگاهی دائمی و خصوصی کشور می باشد.  120 نوع گوهرهای ایران و جهان، بزرگ ترین مجموعه نمایش
ــابور، عقیق های خراسان و همدان، زمردهای  نمونه هایی کم نظیر از دمانتوئید های کرمان، فیروزه نیش
ــی شده از عقیق، آالباستر، جید،  پنجشیر و ... به جلوه به این نمایشگاه افزوده اند. نمونه های حجم تراش

فلوریت، تورمالین، آمتیست و... در این نمایشگاه رخ نمایی می کنند.
ایرانشید دومین مجموعه نمایشگاهی خود را در محل کارخانه و در جوار آرامگاه حکیم شیرین سخن 
ــنگ های گوهرین ایران  ــی افتتاح نمود. در این نمایشگاه بیش از 80 نمونه س فارسی ابوالقاسم فردوس
ــس از بازدید از  ــه بازدیدکنندگان پ ــت ک ــگاه به گونه ای اس و جهان وجود دارد.طراحی داخلی نمایش

نمایشگاه وارد کارگاه شده و با نحوه ی فرآوری گوهرسنگ ها آشنا می شوند.

مجموعه گوهرشناسی و گوهرتراشی ایرانشید
پیرشو در توسعه صنایع گوهرسنگی ایران

مشهد به منظور توسعه صنایع دستی 
گوهرسنگی و هنرهای سنتی با تصویب شورای 
جهانی صنایع دستی WCC در 6 جوالی 2016 
مطابق با 16 تیرماه 1395 به عنوان شهر جهانی 
صنایع دستی گوهرسنگ ها انتخاب و به ثبت 
جهانی رسید. همچنین دبیرخانه شهر جهانی با 
مسئولیت سرکار خانم ملیحه سلطانی فعالیت 
خود را در موزه بزرگ خراسان آغاز نمود.
آقای علی عمو، مدیریت مجموعه گوهرشناسی 
و گوهرتراشی ایرانشید ضمن بیان مطلب فوق 
در ادامه افزود:

مجموعه  نمایشگاهی ایرانشید موزه  بزرگ خراسان
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ــص هم زمان  ــوزش نیروی متخص  عملیات آم
ــون ادامه  ــاز گردید و تاکن ــاح کارخانه آغ با افتت
ــاه 1396 در  ــت. این مجموعه در دی م یافته اس
ــزات فرآوری  ــاخت، تجهی ــی و س ــه طراح زمین
ــب عنوان دانش بنیان  گوهرسنگ ها موفق به کس
ــتغال خانگی و  ــرح اش ــس ازآن ط ــز گردید. پ نی
ــتایی را که یک طرح منحصربه فرد در زمینه  روس
ــتایی خرد می باشد  ــاغل روس ــازی مش شبکه س
ــی در زمینه  ــیار بزرگ ــه داد؛ که تحول بس را ارائ
گردشگری و اشتغال روستایی محسوب می شود 
ــط  ــت و دقیق آن هم توس ــدل اجرای درس که م

مجموعه ایرانشید تدوین شده است.
ــوغات استان یا  با توجه به این که هنوز برای س
ــهد، تعریف مشخص  به عبارت بهتر سوغات مش
ــت، گوهرسنگ های  ــتی ارائه نگردیده اس و درس
ــه می تواند  ــی در این زمین ــی و نیمه قیمت قیمت

بسیار حائز اهمیت باشد.
در زمینه سوغات بایستی طوری برنامه ریزی و 
عمل شود که همه اقشار بتوانند از سوغات مشهد 
ــتا باید هم در  به یادگار تهیه کنند که در این راس
زمینه بسته بندی و هم در زمینه محتوایی بسیار 

متفاوت تر عمل نمود.
ــه اقدامات  ــن زمین ــید در ای مجموعه ایرانش
متفاوتی انجام داده که در مرحله پتانسیل سنجی 
بازار است و امید می رود که بتوان محصولی ویژه 
ــتان را به بازار عرضه  ــنت اس برگرفته از هنر و س
ــراد و مجموعه هایی  نماید و دیدی مضاعف به اف

فعال در این زمینه ارائه دهد.
ــید  ــرای اولین بار، مجموعه ایرانش همچنین ب
تجهیزات کنترل عددی )CNC( برای انواع تراش 
ــط متخصصین جوان خود  گوهرسنگ ها را توس
ــی از مهم ترین آن ها  طراحی و تولید نمود که یک

فست کنترل عددی می باشد.
ــر  ــاس و زمان ب ــی کاری حس ــت تراش  فس
ــتگاه  ــط اپراتور دس ــد که باید نگین توس می باش
ــه طبیعتاً دارای  ــتی انجام پذیرد ک به صورت دس
ــانی بوده و این امر گاها باعث کاهش  خطای انس

مجموعه  نمایشگاهی ایرانشید، پردیسان)جوار آرامگاه فردوسی(

مجموعه تولیدی ایرانشید ،پردیسان)جوار آرامگاه فردوسی(

برند شهر جهانی صنایع دستی 

گوهرسنگ ها که اکنون در 

اختیار شهر مشهد می باشد یک 

فرصت طالیی در زمینه معرفی 

ایران به عنوان یکی از قطب های 

گوهرسنگ دنیا می باشد
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ــده  ــتگاه طراحی ش ــر می گردد. دس ارزش گوه
ــید که هم به صورت نرم افزار و هم  ــط ایرانش توس
ــر کاهش زمان  ــد، عالوه ب ــخت افزاری می باش س
ــی، خطا در تراش را به صفر می رساند  فست تراش
ــرد و می تواند از  ــزوده گوهر را باال می ب و ارزش اف

واردات نمونه های خارجی جلوگیری نماید.
ــش از 200  ــید، بی در مجموعه تولیدی ایرانش
ــنگ ها وجود دارد  ــتگاه برای فرآوری گوهرس دس
ــط متخصصین مجموعه  ــمتی از آن ها توس که قس
طراحی و تولیدشده و یا نقص های سیستمی که در 
دستگاه های دیگر وجود داشته است برای تسهیل 
ــنگ ها و افزایش راندمان برطرف  فرآوری گوهرس
ــری از تمام  ــت. این مجموعه با بهره گی ــده اس ش
تکنولوژی های روز در زمینه فرآوری گوهرسنگ ها 
ــتاندارد  ــن جواهرات مطابق اس از قبیل تراش نگی
روز دنیا، حجم تراشی، دکوراسیون داخلی و نمای 

ــا، تولید و  ــازی گوهره ــاختمان، بهس خارجی س
ــورآالت و... فعالیت می نماید  ــرات، زی مونتاژ جواه
ــرآوری  ــن مجموعه ف ــث بزرگ تری ــن حی و از ای

گوهرسنگ ها در کشور است.

اهداف:

ــتغال  ازجمله اهداف این مجموعه ایجاد اش
ــم از نیروی  ــد. اع ــتقیم می باش ــورت مس به ص
ــاژ، طراحی جواهرات و  مجموعه تولیدی، مونت
ــتایی. با توجه به  ــتغال خانگی روس پیگیری اش
ــور، این  ــنگ ها در کش اهمیت فرآوری گوهرس
ــالق و توانمند در  ــانی خ هنر نیاز به نیروی انس
ــکا به توان  ــرآوری دارد. بنابراین با ات ــه ف عرص
ــنگ های  ــواع معادن س ــور نظیر ان بالقوه کش
گوهرین و نیروی جوان و خالق می توان با سایر 
ــورها در این زمینه نظیر هندوستان، چین،  کش

تایلند، ایتالیا و ... رقابت نمود.
از دیگر اهداف ایرانشید همکاری با هنرمندان 
ــنگ ها می باشد. به همین دلیل  در عرصه گوهرس
ــتمر با  ــود را در ایجاد ارتباط مس ــالش خ تمام ت
ــی در عرصه  ــت. هنرمندان این عزیزان نموده اس
ــی، مونتاژ  ــن تراش ــی، نگی طراحی، حجم تراش
زیورآالت و... اکنون با مجموعه ایرانشید همکاری 
ــند.  ــود بهترین می باش ــد که در حد خ می نماین
ــتی  ــنگ ها با صنایع دس همچنین تلفیق گوهرس
ــی، نقاشی، منبت و معرق  دیگر، مانند ظروف مس
گوهرسنگ ها ازجمله فعالیت های ایرانشید است.

ــوب  ــنگ ها یک علم محس ــرآوری گوهرس ف
ــام تالش خود  ــید تم می گردد. مجموعه ایرانش
ــه مطابق  ــا در این زمین ــت ت را به کار گرفته اس
ــتانداردهای روز دنیا با استفاده از متخصصین  اس
ــبختانه در این راه به  داخلی گام بردارد که خوش

در مجموعه تولیدی ایرانشید، بیش از ۲00 دستگاه برای 

فرآوری گوهرسنگ ها وجود دارد که قسمتی از آن ها 

توسط متخصصین مجموعه طراحی و تولیدشده و یا 

نقص های سیستمی که در دستگاه های دیگر وجود 

داشته است برای تسهیل فرآوری گوهرسنگ ها و افزایش 

راندمان برطرف شده است

---

اهمیت دادن به گوهرها باعث ایجاد اشتغال پایدار برای 

جوانان کشور عزیزمان ایران و توسعه اقتصادی می باشد
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دستاوردهای قابل توجهی نیز دست یافته است.
ــر و صنعت  ــن هن ــه در ای ــی ک ــئله مهم مس
می بایست بیشتر موردتوجه قرار گیرد بحث برند 
سازی و تجاری سازی می باشد. در حوزه برندینگ 
ــه برند  ــود ک ــوری برنامه ریزی ش ــت ط می بایس
ــد. چه در زمینه  ــازی به صورت بین المللی باش س
ــروزه، دمانتویید و ... که  برند محصوالت، مانند فی
ــای جهانی  ــیار متفاوت تر در بازاره می تواند بس
ــرکت های  ــازی ش عرضه و چه در زمینه برند س
ــر از ایران به  ــتی برندهایی معتب مربوطه که بایس

جهان شناسانده شوند.
ــاخت های دقیق و  ــتلزم زیرس ــم مس این مه
ــتی مطابق با اصول برند  صحیحی است که بایس
ــد که خوشبختانه ایرانشید  سازی بین المللی باش
ــی، دقیق،  ــیار اصول ــه گام های بس در این زمین
ــته و به سرانجام رسانده  حرفه ای و مؤثری برداش
ــور عزیزمان ایران با توجه به ظرفیت  ــت. کش اس
ــه در اختیار دارد  ــمندی ک بالقوه و معادن ارزش

می تواند در این زمینه بسیار قوی تر ظاهر شود.
ــازی و  ــی برای بحث برند س مدل های مختلف
تجاری سازی توسط مجموعه ایرانشید پایه ریزی 
ــیار متفاوت بوده و یکی از این  ــت که بس شده اس
ــا توجه به  ــم، موقعیت یابی منطقه ای ب موارد مه
ــت که پایلوت این موضوع در کشور در  نیاز آن اس
حال اجرا و مقدمات اجرایی شدن آن در خارج از 

کشور نیز در دست بررسی می باشد.
ــعه ای  ــادی و توس ــای ایج ــن مدل ه  همچنی
ــث ارزآوری تأثیرگذار  این چنینی می تواند در بح
ــد چراکه به طور مثال اگر کاالیی در بازارهای  باش
ــاً با  ــود قاعدت ــر عرضه ش ــد معتب ــی با برن جهان

ارزش افزوده ی بیشتری قابل فروش خواهد بود.

برای اولین بار در جهان، مجموعه ایرانشید 

تجهیزات کنرتل عددی )CNC( برای انواع تراش های 

گوهرسنگ ها را توسط متخصصین جوان خود در این 

مجموعه طراحی و تولید منود که یکی از مهم ترین 

آن ها فست کنرتل عددی می باشد

---

مجموعه ایرانشید در دی ماه ۱39۶ در زمینه طراحی و 

ساخت، تجهیزات فرآوری گوهرسنگ ها موفق به کسب 

عنوان دانش بنیان نیز گردید

www.gemgii.ir
www.gemgii.com
www.gem-market.ir
www.instagram.gemgii.com
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(such as minerals or opals, or some quartz, fluorite, green 
garnet, red garnet ...).
In recent discoveries that have been conducted under 
the supervision of the Geological Survey of Iran and the 
Research Institute, and in some cases, the Industries and 
Mines Organization in all provinces of this country in 
recent years, about 11500000 kilograms of semi-precious 
stones were reported.
In our country, although the discoveries of the precious 
stones are initially a new form, it has to be specialized 
and based on the geological characteristics of a rock; it is 
cleared from the state of exploration and proceeds to the 
detailed exploration.
The government must play a pioneering role in this regard, 
and since exploration of these materials is special, these 
discoveries should be coordinated under the supervision of 
a single-center.
In this regard, the private sector can continue to operate 
in accordance with the models of this unit and within the 
framework of developed standards.
This center can be the Geological Survey of the country, 
Mines and Mining Industries Development and Renovation 
Organization, ...

Conclusion
In brief definition, at the end of this article, we can say that 
the problems are as follows in precious and semi-precious 
stones:
 Lack of information from precise mineral resources, 

number of education and training centers and their technical 
and vocational level,
 The lack of an educational system based on the mineral 

potential and raw rocks that can be imported,
 Lack of a single education unit and curriculum guided by 

staff, magazines and books, and Iranian Internet websites 
in this regard,
 Lack of professors and experts in the training of Face tiny 

and brilliant and other precious and semi-precious stones,
 Lack of comprehensive statistics and information on 

the status of short-term training and home and workshop 
products,
 Lack of modern equipment for turning and processing 

of precious and semi-precious stones, such as emeralds, 
rubbies, diamonds, etc., and centers monitoring,
 Lack of systematic and well-defined goals for marketing 

in the strategic framework for planning the group of 
precious and semi-precious stones,
 Lack of a union association in the Chamber of Commerce 

and other relevant centers,
 Lack of financial support and solutions for improving 

the quality of education, processing and marketing of the 
private sector.

Future outline
In order to release precious and semi-precious stones 
from these problems, and also to ensure that precious and 
semi-precious stones can play a role in the gross national 
income in the future and evolution in this industry, the 
«High Council for Precious and Semi-Precious Stones» is 
proposed.
This council should consist of the following members:
- Representative of the Ministry of Industry and Mining
- Representative of the Deputy Directorate of Exploration 
and Geology
- Representative of the Deputy Directorate of mines
- Representative of the Customs Office
In this council, the main strategy for precious stones should 
be formulated in a way that can create at least 100,000 jobs 
in the precious and semi-precious stone industry over the 
next five years, and allocate a percentage of gross national 
income based on ownership.
It is natural that this council, after designating a strategy 
that is somewhat cited, will review the strategies needed to 
reach the above issue.

Ministry
Science and Research

Building towns and parks of
precious and

semi-precious stones
and jewelry tower

Giving Certificate

Identifing strategic goals and providing
the necessary aolutions

and supportive financial support

The executive strategies of 1404 and
the $6 billion revenue of Iran from
precious and semi precious stones

(of global share 1%)

Creating a recognition lab

Cultural activities

Growth of industrial and
scientific associations

Creating a large database of
rocks and precious and
semi precious minerals

Instructor
Training

MarketingHigh Council for Precious
and Semi-Precious Stones

Bachelor’s degree education
in one or two universities

General education in
cognition and processing

Supply of raw materials
Exploration and Exploitation

Licensing workshops and
creating quality labs

Establishment of the necessary
export and import regulations

and tariffs

Technical and Vocational
Organization

Deputy of Exploration
and Mining

Handicraft Department اداره گمرکات و وزارت
صنعت، معدن و تجارت
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- The lack of a standardization center for processing of 
rocks and jewelry
- The lack of a precise statistical center for domestic and 
international demands (without linking income tax)
The latest information indicates that in Mashhad and 
Esfahan, the precious and semi-precious stones are being 
established, and in Hamedan, there is also a touristic city 
of precious and semi-¬precious stones which is going to be 
completed in next years.
In order to promote this area, like many other large cities in 
the world, along with these sets, it must be created jewelry 
settlements and tower jewelry in large and touristic cities.

3. Education
Training on precious and semi-precious stones and minerals 
can be divided into two parts:
1. Teaching cognition
2. Processing training
Fortunately, in our country, education has already started in 
both cases and is underway and there are several centers for 
this issue. Several centers also issue educational licenses 
that are one of the problems in precious stones.
All schools in this direction are:
- Private schools that are often licensed by governmental 
agencies.
- The state-owned institutes of education, such as the 
Ministry of Industry and Mine Education Institute, which 
is the most equipped state-owned enterprise, has recently 
taken such a step by the Geological Survey of Iran.
Particularly noteworthy is the fact that there are no 
university colleges of precious stones in our country and 
a course have been recently established in the field of 
associate degree in University of applied sciences.
At the high school level, we have no lessons in Iran 
regarding the gemstones, and we have a conservatory only 
in Neyshabur (Khayyam high school) and in Zahedan 
(a high school) that provides the necessary training for 
students in this regard.
 
4. Trading rules
The fact is that the problems with trading laws are almost 
similar to those of exploration and exploitation laws. 
It means that it is the same look as other imported and 
exported goods to precious stones.

The problems encountered in this direction are as follows:
- The lack of custom tariff rules in the field of export and 
import for all precious and semi-precious stones
- Although we sometimes have custom tariffs for some 
precious and semi-precious stones, we must note that the 
trade of this commodity is often by suitcase.
- The lack of an expert familiar with the identification of 
minerals and precious and semi-precious stones
- Lack of information or specialist working groups in the 
Country Chamber of Commerce
- The lack of proper definition of precious and semi-
precious minerals and rocks

5. Scientific and industrial associations
We do not have any scientific associations in rocks, 
minerals, precious and semi-precious stone issues in Iran. 
There are several guilds in the affairs of the business that 
unfortunately there is no interaction between them and 
those involved in training of these resources in the private 
sector, and there is no interaction or even understanding 
between them.

6. Cultural creation
Usually large sales centers, scientific and trade associations, 
magazines, books, local and international media play a 
major role in sale identification and promotion and taste 
changes of society to buy such stones in this field. But in 
Iran, with exception of a few books and a jewelry magazine, 
we have nothing to write about these issues. It is possible 
to create the necessary culture by organizing conferences 
and arranging exhibitions.

7. Technology
Considering the technology as the point of view to use 
simple tools for recognizing, processing, and crafting 
accurately, we must say that we are just at the beginning.
In Iran, cutting machines are newly manufactured that are 
suitable for domestic needs, but for upgrading them as well 
as high-quality processing, external cutting machines are 
required.
Laboratory centers should be provided with simple and 
professional tools, and on the other hand, there should be 
a constant connection between sales centers, production 
centers and cutting units for more accurate processing.
It seems that bringing new technology and setting up 
workshops in a wide range does not have serious problems.

8. Resources
The fact is that the most countries in which precious and 
semi-precious stones play an important role are of resources 
of gemstones. One of the motivations (not all of them) in 
prosperity through industry and the precious stone trade is 
in having resources. As in the countries such as Thailand, 
Brazil and India, the industrial approach was initiated by 
this factor, and then it continued.
According to the discovered resources in Iran - traditionally 
or in modern discoveries - the only known groups are semi-
precious stones such as turquoise, a variety of silica groups 
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1. China (annually with more than 320,000 kg of mass 
production of gold)
2. The United States (annually with more than 224,000 kg 
of mass production of gold)
3. Australia (annually with more than 222,000 kg of mass 
production of gold)
4. Russia (annually with more than 205,236 kg of mass 
production of gold)
5. South Africa (annually with more than 197,628 kg of 
mass production of gold)
6. Peru (annually with more than 182,390 kg of mass 
production of gold)
7. Indonesia (annually with more than 127,716 kg of mass 
production of gold)
8. Canada (annually with more than 97,367 kg of mass 
production of gold)
9. Ghana (annually with more than 97.197 kg of mass 
production of gold)
10. Uzbekistan (annually with more than 73,000 kg of 
mass production of gold)
The publication also stated:
The annual value of global production and trade in the 
precious stones has reached more than $600 billion last 
year that
1. India ranks first ($20 billion),
2. Thailand ranks second ($18 billion),
3. Israel ranks third ($15 billion).
It should be noted that this figure includes diamonds, but 
does not include gold.
According to the Mining magazine, gold exchanges range 
from $400-300 billion per year.

The situation of precious and semi-precious stones in Iran
Although there are no statistics in our country in this regard, 
but preliminary estimates in 2001 state that precious stones 
with a turnover of $45 million per year are of greater 
interest than the following in our country:
 70% related to diamonds, rubies, emeralds
 30% related to other precious stones

The amount of gemstone imports from Thailand and China, 
and some other countries, including Afghanistan, is among 
the unknown statistics which has a very high cost.
This means that over the past five years, there are $315 
million in domestic sales of precious stones, of which:
 
 70% of informal imports
 30% of domestic resources and mines (according to the 

unofficial and inaccurate statistics)
The difference of $45 million to $315 million in year can 
be attributed to the:
1. Weakness in the implementation of a series of trade and 
commercial laws
2. The absence of an official system and the relevant 
statistics in the country.

Factors affecting trade
Boosting commerce and industry of precious and semi-
precious stones interfere with several factors that we 

should recognize these factors:
1. The regulation of exploitation and extraction
2. Sales and marketing
3. Education
4. Trading rules
5. Scientific and industrial associations
6. Cultural creation
7. Technology
8. Resources

1. The regulation of exploitation and extraction
The fact is that so far all mining laws such as exploration, 
extraction, exploitation laws and governmental rights that 
exist for other mines, are considered the same for precious 
and semi-precious stones and precious stones and minerals 
are of second category.
For example, rock and mineral deposits are reported in 
ton, and there is no order of operation in this case (except 
for certain cases). While these rocks should be obtained 
in kilograms according to their specific characteristics, the 
duration of the exploitation should be defined according to 
the type and form of mineralization.

2. Sales and marketing
Probably one of the most important factors in the unfolding 
of the trade and industry of precious and semi-precious 
stones in Iran is wrong marketing and sale of rocks. From 
the author›s point of view, there are several main factors:
- Lack of a large distribution and sale center
- Uncertainty of people
 - Do not count on jewelry as a financial backing (Although 
the goldsmiths are aware of this issue, but because jewelry 
still has no valid certificates, this has not attracted the 
attention of people)
- The lack of attention of sellers about identity presentation 
of stone to the buyer when buying
- Not having a central laboratory or validated laboratories 
to control and guarantee the authenticity of gems for those 
who are skeptical about the authenticity of their jewelry.
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Abstract
Inefficiency of gems industry in Iran and Necessary 
solutions to boost it up
Precious minerals and stones are materials that have been 
appreciated since ancient times, and human beings have 
been utilizing them for decorative and industrial purposes. 
Stunning optical specifications such as color, varnish and 
luster are among the reasons that these materials have been 
utilized for clothing decoration and martial tools.
The current paper is a study about the condition and 
evaluation of precious and semi-precious minerals 
and stones in Iran, which proceeds to study and assess 
their condition from various angles and facets such as 
trade, resources, training and processing as well as the 
governmental and private sectors that are involved in this 
industry.
Keywords: Gems, Supreme Council of Gems, Gems in 
Iran, inefficiency, industry, Gems trade

Introduction
Two points must be considered in dealing with the precious 
and semi-precious stones:
A) Using gemstone traditionally in Iran that dates back to 
thousand years ago. But now we are not talking about that;
B) The modern history of gemology and gem cutting as 

well as counting on gemstones as a factor of creating jobs 
in industry and acquiring a part of the national income;
A new look at precious stones in Iran began in the late 
80s and early 90s, initially with a seminar and exhibition 
held by Ministry of Mines and Metals, followed by a very 
preliminary exploration program which later continued in 
dominant provincial explorations, and as a result nowadays 
the gemstones potential of all provinces are known. 

The status of precious and semi-precious stones in the 
world
High added value and high rates of employment by investing 
small budgets in the gemstones industry in comparison 
with other industries has made a huge contribution credit 
for this industry in the national treasury of many countries. 
According to Mining Magazine in England:
- Italy is: the world’s biggest gold & jewelry exporter
With annual exports of about 600-700 tons of jewelry and gold
- Saudi Arabia is: the world’s biggest gold & jewelry 
importer
With annual imports of more than 600 tons of all jewelry 
& gemstone types
According to the Studio Jewelry Design website in August 
2013, the last top ten countries in the production of precious 
jewelry, especially gold, are as follows:

Gem industry in Iran
and the recommendations 
for its effectiveness
Mansour Ghorbani
Translator: Zahra Pezeshki
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