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در کتاب” نوروزنامه “ حکیم عمر 
خیام نیشابورى چنین آمده است:

” انگشتر زینتى است سخت نیکو 
بایسته انگشت، و نخستین کسى که 
انگشترى کرد و به انگشت در آورد، 
که  گفته اند  چنین  و  بود  جمشید 
انگشت بزرگان بى انگشترى چون 
نورى است بى علم و انگشترى مر 
انگشت را چون علم است مرمیان 
و  آید.  نیکوتر  کمر  با  میان  و  را 
پیغامبر (صلى اهللا علیه و اله و سلم) 
و  آورد  اندر  انگشت  به  انگشترى 
به  ناحیتى  بهر  نامه ها که فرستادى 
مهر فرستادى. سبب آن بود که نامه 
او بى مهر چون سر بى کاله بود و سر 
بى کاله انجمن را نشاید و چون نامه 
مهر ندارد ، هر که خواهد، بر خواند 
خواند  آن کس   ، دارد  مهر  و چون 
که بدو فرستاده باشد و خردمندان 
گفته اند که تیغ و قلم، هر دو خادمان 

انگشترى ملک اند“
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ما به نظر یا به هنر خاك را کیمیا کنیم، هر دو از ویژگى هاى منحصربه فرد هوش خالق و نوآور ایرانیان در طول تاریخ چندین 
هزارساله در بهره گیرى از کانى هاى مختلف موجود در خاك بوده است؛ ایرانیان با توانایى فکرى، ذوق و مهارت هاى تکنیکى 
خالق اشیاء مختلف اعم از سنگ، فلز و محیط ساخته شده ازجمله بنا و درنهایت شهر به عنوان مظهر تمدن بوده اند. سنگ و 
استفاده از آن به عنوان اولین ابزار شکار براى دوام و بقاء تا کاربرد آن به عنوان گوهر قیمتى و گران بها نمایانگر تحول تکامل 
تاریخ بشرى است. اهمیت آن به حدى است که از آن به دوره سنگى و نوسنگى در تاریخ یادشده است؛ بنابراین سنگ ها 
و کاربرد آن ها در طول تاریخ تا عصر حاضر نقشى اساسى در زندگى بشر ایفا نموده اند. تکامل تکنولوژیکى نحوه استفاده 
از سنگ ها را تغییر داده و تنوع بخشیده و به بخشى جدایى ناپذیر از زندگى اقتصادى و اجتماعى بشر تبدیل کرده است  
و کاربردهاى مختلفى در مسائل درمانى، مذهبى، زیبایى، آیینى، معمارى و غیره یافته است. با تکامل تاریخى و پیشرفت 
تکنولوژى طبقه بندى هایى در نوع کانى ها و سنگ ها صورت گرفته و از مهم ترین آن ها در عصر حاضر گوهرسنگ ها هستند 
که جوامع مختلف، مراکز تحقیقاتى، عرضه و تقاضا شبکه گسترده اى از زنجیره تولید، توزیع و مصرف را به وجود آورده 
و به یکى از پرسودترین، اشتغال آفرین ترین بخش هاى اقتصادى تبدیل شده است به طورى که گردش نقدینگى سنگ هاى 
قیمتى در جهان ساالنه حدود 700 میلیارد دالر است. بر این اساس در سطح بین المللى سازمان هاى جهانى ازجمله سازمان 
یونسکو و انجمن توسعه و ترویج صنایع دستى ASEAN نشان مرغوبیت صنایع دستى پایه گذارى نموده اند؛ که بر اساس 
معیارهایى مانند مرغوبیت، اصالت و نوآورى، قابلیت بازاریابى، سازگارى با محیط زیست و مسئولیت اجتماعى نشانى به نام 
مرغوبیت اعطا مى نمایند، به طورى که هنرمندان شهر مشهد در سال 1392 موفق به دریافت هفت نشان شده اند که سه عدد 

از آن ها به رشته هاى سنتى و گوهرسنگ ها تعلق گرفته است.
 با توجه به مقدمه فوق اهمیت مشهد به عنوان "شهر جهانى صنایع گوهرسنگ ها " وقتى درك مى شود که این شهر با 
قدمت دیرینه در مسیر تجارى جاده ابریشم و فعالیت تجارى گوهرسنگ ها، حضور بیش از 90 درصد واحدهاى تراش 
گوهرسنگ ها در مشهد وجود بیش از 15 نوع از گوهرسنگ ها در معادن خراسان رضوى، اشتغال بیش از 16000 نفر در 
حوزه گوهرسنگ ها و فعالیت هاى مرتبط و صادرات بالغ بر 1200 میلیارد ریال گوهرسنگ ها در مشهد مشخص مى شود. 
این ویژگى ها باعث شد که برپایه مصوبه شوراى جهانى صنایع دستى کلیه شهرهاى کشور به طور مستقل مى توانند با توجه 
به وجود یک رشته صنایع دستى که در سطح ملى و جهانى شهرت قابل قبولى داشته باشد نامزد دریافت عنوان شهر جهانى 
صنایع دستى شوند. اعتبار شهر جهانى به مدت 4 سال بوده و پس از طى مدت 4 سال و به شرط رعایت ایجاد تمامى 

استانداردها و ایجاد ویژگى هاى مندرج در این دستورالعمل این عنوان قابل تمدید خواهد بود.
کسب عنوان" شهر جهانى گوهرسنگ هاى قیمتى "، که برند بى نظیرى است و شایسته تخصص حرفه اى هزارساله مشهد 
الرضا (ع) است، فرصت مناسبى را فراهم آورده تا تمام دستگاه هاى دولتى، تشکل هاى حرفه اى بخش خصوصى و نهادهاى 
غیردولتى با تالش بى نظیر و هماهنگى الزم بتوانند در سطح بین المللى در عصر جهانى شدن، نقش آفرینى نمایند. امیدواریم 
این فرصت گرانبها منشاء تولید ثروت و دارایى نه تنها براى شهر بلکه براى ارتقاء جایگاه کشور اسالمى ایران در عرصه 

بین المللى باشند.

مشهدشهرجهانیگوهرسنگها

دکتر محمدرحیم رهنما
مـدیرکل میـراث فرهـنگى

صنایع دستى و گردشگرى خراسان رضوى

وصادرات اشتغال تولید، برای نظیر کم فرصتی 

شت
اددا
ی
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مقدمه
ایران کشورى است که از لحاظ زمین شناسى 
داراى پتانسیل مناسب از لحاظ مواد معدنى و 
ازجمله سنگ هاي قیمتى و نیمه قیمتى است 
فیروزه،  از:  از مهم ترین آن ها عبارتند  برخى 
این  از  استفاده  با  و...  عقیق، جاسپر، گارنت 
منابع می توان صنعت استخراج و بهره بردارى 
و همچنین حرفه فراورى و تراش سنگ هاي 
قیمتى و نیمه قیمتى را در اقصى نقاط کشور و در 
 بسیارى موارد با هزینه نسبتأ کم راه اندازى نمود.
نگاهى به پیشینه گوهرسنگ ها، نشانگر این است 
که ایرانیان از هزاران سال پیش در این عرصه 
فعالیت داشته اند اسناد و مدارك نشان دهنده 
بهره بردارى از معدن فیروزه نیشابور به بیش از 
4000 سال قبل است بطوریکه آثار فعالیت هاى 
معدنکارى قدیمی به صورت غارهاي کوچک 
دیده  معدن  اطراف  محدوده  در  بزرگ  و 
مى شود. تعدادى از تاریخ نویسان، مهد علم 
سرزمین  بخصوص  ایران  را  گوهرشناسى 
خراسان دانسته اند بطوریکه دانشمندانى چون 
ابوریحان بیرونى، ابوعلى سینا و ذکریاى رازى 
افرادى بوده اند که در کتاب هاى خود به بررسى 

گوهرسنگ ها پرداخته اند.
اهمیت گوهرها به گونه اى است که در ادبیات 
و فرهنگ ایران و بخصوص در اشعار شاعران 
قبادیانى،  ناصرخسرو  فردوسى،  چون  نامى 
پروین  حافظ،  سعدى،  سیستانى،  فرخى 
اعتصامى و... از ارزشمندى گوهرسنگ ها و 
فراوانى  به  آن ها  منحصربه فرد  خصوصیات 

یادشده است به طور مثال فردوسى مى گوید:

از آغاز بايد هک دانی ردست
رسماهی ی گورهان از نخست

یا حافظ بیان مى دارد:

گوره جام جم از كان جهانی درگ است
تو تمنا ز گل كوزه رگان می داری

اینکه چرا برخى کشورها در صنعت گوهرها 
موفق عمل کرده اند و کشور ما در این زمینه 
چندان موفق نبوده است دالیل متعددى دارد 

مهم ترین  از  برخى  کلى  به طورى 
دالیل موفقیت کشورهاى مطرح 

چون:  مواردى  مى توان  را 
امر  در  سرمایه گذارى 
آموزش، وجود پتانسیل هاى 

بعضى  در  مناسب  معدنى 
و  اکتشاف  توسعه  کشورها، 
گوهرسنگ ها،  از  بهره بردارى 

زمینه  در  سرمایه گذارى 
در  نوآورى  جواهرات،  طراحى 

محصوالت، تمرکز بر روى مطالعات 
بازار، کیفیت باالى محصوالت تولیدى و 

از همه مهم تر تمرکز بر روى تولید جواهرات 
تولید زیورآالت طال  به جاى  فلز)  (سنگ + 

دانست.
 همچنین ازجمله مزایاى فعالیت بر روى این 
و  اکتشاف  باید  چرا  اینکه  و  گوهرسنگ ها 
فرآورى گوهرسنگ ها را در برنامه هاى خود 

بگجانیم عبارتند از:
افزایش  عبارتى  به  یا  باال  ارزش افزوده   -

تصاعدى قیمت
- سهم سرانه سرمایه گذارى کم به ازاى اشتغال 

هر نفر
 - کاربردگوهر سنگ ها در صنایع و علوم دیگر
- عدم نیاز زیاد به سوخت و انرژى در مراحل 

تولید و فرآورى
- عدم وجود مشکل حمل ونقل
- اشتغال زائى زیاد با هزینه پایین

- عدم نیاز به فضاى زیاد
نسبى دیگرى  مزایاى  ایران  در  آن  بر  عالوه 
عالوه بر موارد یادشده وجود دارد که عبارتند 

از:
- وجود معادنى با قدمت و برند جهانى چون 

فیروزه نیشابور
- قیمت پایین گوهرسنگ هاى خام در ایران

- ارزش افزوده باال این سنگ ها بین 300 تا 

700 درصد پس از تراش و فرآورى سنگ هاى 
قیمتى

- وجود کشورهایى چون افغانستان و پاکستان 
در  باال  ارزش  داراى  قیمتى  سنگ هاى  با 

همسایگى
از فضاى معادن سنگ هاى  امکان استفاده   -

قیمتى در صنعت ژئوتوریسم و گردشگرى
وجود هنرهاى دستى مرتبط با سنگ ها نظیر 
غیره و  کوبى  فیروزه  سنگ،  روى   حکاکى 
که همه آن ها بر اهمیت و ضرورت فعالیت در 

این زمینه افزوده است.

گوهرسنگ ها و جایگاه آن ها در ایران
و  قیمتى  سنگ هاى  پراکندگى  چگونگى 
نیمه قیمتى و تنوع آن ها در کشور در شکل 
بر  تصویر  این  است  شده  آورده   1 شماره 
اساس آخرین اطالعات موجود از پراکندگى 
اندیس ها و کانسارهاى گوهرسنگ ها به ویژه 
مقاله فرهادیان و دیگران (1391)، اطالعات 
سازمان  گوهرسنگ ها  اطالع رسانى  پایگاه 
www.) زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور

وجایگاهگوهرسنگها پتانسیلهایمعدنی
بهخراسانرضوی ویژه ــی نگرش با یران ا  در 
دکتر جعفر طاهرى، ریحانه احمدى روحانى
(قسمت اول)
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گزارش هاى  اطالعات  و   (gsi.ir/gmestone
کل  اداره  گوهرسنگ ها  اندیس  به  مربوط 
زمین شناسى و اکتشافات معدنى منطقه شمال 
شرق تهیه و تدوین شده است، الزم به ذکر 
نیمه  و  قیمتى  اندیس سنگ هاى  نبود  است 
قیمتى در برخى استان ها نشانگر عدم وجود 
آنومالى در آن ها نبوده بلکه مى تواند نشانگر 
تکمیل نبودن عملیات شناسایى در این مناطق 

باشد.

اكتشاف گوهرسنگ ها در ایران
اکتشاف سنگ هاي قیمتى و نیمه قیمتى یکى 
از کلیدى ترین مراحل در توسعه معدنکارى 
سنگ هاي قیمتى و نیمه قیمتى مى باشد که 
بدون حضور نیروهاى متخصص راه به جایى 
نخواهد برد. ازاین رو دیده می شود که حتى 
گاه کانسارها و اندیس هاى شناخته شده فاقد 
و  استاندارد  و  مطلوب  اکتشافى  اطالعات 
آزمایش هاى فرآورى بر روى نمونه ها مى باشند.
سهمى  که  دنیا  مطرح  کشورهاى  اکثر  در 
دارند،  معدنى  مواد  از  نوع  این  تجارت  در 
فعالیت هاى اکتشافى و معدنکارى این گروه 
ایران  در  لیکن  دارد؛  رونق  نیز  سنگ ها  از 
توجه  از سنگ ها کمتر  نوع  این  اکتشاف  به 
شده است. با مالحظه طرح هاى عمرانى و 
اکتشافى در پنجاه سال اخیر، مشاهده مى شود 
پى  به منظور  چندانی  اکتشافى  طرح هاي  که 
جوئى گوهرسنگ ها وجود نداردهرچند آثار و 
اظهارنظر افراد مختلف حاکى از وجود زمینه 

حضور این نوع از سنگ ها در ایران مى باشد.
بیشترین   ،(1389) جاننثارى  نظر  طبق  بر 
نتایج  از  میتوان  را  زمینه  این  در  اطالعات 
مطالعات کانى سنگین در پروژه هاى اکتشافات 
یک  هاى  ورقه  در  شیمیایى  سیستماتیک 
این گونه  هرچند  آورد.  دست  به  صدهزارم 
فلزى  معادن  اکتشاف  باهدف  مطالعات 
داده ها  این  از  توان  مى  اما  است،  انجام شده 
قیمتى  سنگ هاي  مطالعه  بر  آغازى  به عنوان 

استفاده نمود.
موضوع  این  در  سابقه  مستندترین  شاید 
حدود  براى  آب وخاك  شرکت  اظهارنظر 
چهل سال قبل باشد که در شرق ایران، تهیه 
نقشه هاى زمین شناسى را به عهده داشته است. 

در این گزارش به کشف کرندوم به رنگ آبى (سافیر) اشاره شده است این گوهر اهمیت زیادى 
داشته و بیش از چهارده برابر هم وزن طال داراى ارزش است در همین مطالعات به وجود توپاز 

قابل تراش و داراى ارزش جواهرى نیز اشاره شده است.
در سال هاى اخیر سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور و شرکت تحقیقات و کاربرد 
مواد معدنى ایران اقدام به اکتشاف سنگ هاي قیمتى و نیمه قیمتى در 20 استان کشور نموده است. 
این بررسى ها توانست پتانسیل و ذخایر هریک از استان ها را تا حدودى مشخص نماید ولى ادامه 
اکتشاف تفصیلى براى کشف سنگ هاي قیمتى نظیر الماس، سافیر، آکوامارین، دمانتوئید و توپاز 

در نواحى امیدبخش، موردنیاز و تأکید بوده که الزم و شایسته است تا توسط دولت انجام شود.

وضعیت استان های مطرح در حوزه اكتشاف گوهرسنگ ها
در دهه اخیر سازمان صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان زمین شناسى پروژه پتانسیل یابى 
(اندیس یابى) در بعضى استان هاى کشور انجام شده است. تاکنون در 20 استان کشور عملیات 
شناسایى اولیه انجام گردیده است در جدول 1 و 2 اطالعات ذخایر و معادن داراى مجوز در 
استان هاى کشور و همچنین وضعیت اکتشاف گوهرسنگ ها در استان هاى کشور آورده شده 
است. به طورکلى مناطق امیدبخش ازنظر پتانسیل هاى سنگ هاى قیمتى که برنامه اکتشافى در آن ها 

انجام شده عبارتند از:
استان خراسان (رضوى و جنوبى)، استان قم، استان سمنان، استان اردبیل، استان کرمان، استان 

آذربایجان شرقى، استان کردستان، استان زنجان، استان سیستان و بلوچستان
در حال حاضر معادن فعال و اصلى کشور در زمینه سنگ هاى قیمتى عبارتند از:

- فیروزه در شهر فیروزه (خراسان رضوى)
- عقیق و کالسدون بایگ (خراسان رضوى)

- کالسدون (قم)
- گارنت کوه گبرى در رفسنجان (کرمان)

شکل 1 - پراكندگی سنگ های قیمتی بر پایه گزارش های سازمان 
زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور

  باریت گناباد
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جدول- 1 اطالعات ذخایر و معادن دارای مجوز در استان های كشور
غیر فعالفعالروش استخراجنام معدنماده معدنینام استان

1---عقیقآذربایجان شرقی
-1روبازپیرجوادعقیقاردبیل

-1روبازبایگاگاتخراسان رضوی
1-روبازبایگ تربت حیدریهاگاتخراسان رضوی
-1زیرزمینیشهر فیروزه )نیشابور(فیروزهخراسان رضوی

-1زیرزمینیباغوفیروزهسمنان
-1-کوه گبری رفسنجانگارنتکرمان
1--کوه گبری شرقیگارنتکرمان
-1روبازکالسدون قمکالسدونقم
1---کالسدونقم
1---کالسدونقم
1--سلطانیهکالسدونقم

جدول 2- وضعیت اكتشاف گوهرسنگ ها در استان های كشور
انواع کانينام استان هاردیف

استان های مطالعه شده

آگات، عقیق آبی، جاسبر، اوپال، ابسیدین، گارنت، اپیدوت، اوژیت، حدید، درکوهيآذربایجان شرقي1
سافیر، اسپینل، ابسیدین، آگات، ژاسپر، قلوه های رنگیناردبیل2
آگات، عقیق، درکوهي، کوارتز، فیروزهاصفهان3
قلوه هاي رنگینایالم۴

یاقوت، سافیر، آکومارین، فیروزه، گارنت، تورمالین، ارتوز، آگات، اوپال، ژاسپر، رزکوارتز، خراسان رضوي5
کوارتز دودی، در کوهی

کرندوم، انواع عقیق )سبز، آ بي، شجر و غیره(، اوپال، کریزوپراس، ژاسپر، گارنت، آندالوزیت، خراسان حنوبي۶
تورمالین، مگنتیت اُکتائدرال، درکوهي

سافیر، اسپینل، آگات، آمتیست، ژاسپر، اپیدوت، اپال، البرادوریت، گارنتزنجان۷
عقیق، ژاسپر، فیروزه، گارنت، ابسیدین، آمتیستسمنان8

سافیر، توپاز، عقیق، ژاسپر، قلوه هاي رنگین، رزکوارتز، درکوهي، کریستوبالیت، گارنت، سیستان وبلوچستان9
البرادوریت، تورمالین

قلوه هاي رنگین، گارنتفارس10
بریل، آکومارین، توپاز، سیلیس شیري، فلورین آبیکردستان11
ژاسپر، سیلیسکرمانشاه12

سافیر، بریل سبز )زمرد(، بریل طالیی، تورمالین، توپاز، کیاستولیت، آندالوزیت، سیلیمانیت، همدان13
کیانیت، اسپینل، گارنت، اپیدوت، رزکوارتز، کوارتز دودی، در کوهی

گارنت، فلورین، واریسیت، وزوویانیت، حدید، درکوهيیزد1۴

استان های در دست مطالعه

یاقوت، سافیر، توپاز، گارنت سبز، اسپینلآذربایجان غربي1
قلوه های رنگین )ژاسپر، آگات(، سیلیس شیری، رادیوالریت، سرپانتینچهارمحال و بختیاري2
گارنت سبز )دمانتوئید(، یشم )ژادئیت(، فیروزه، گارنت، بروسیت، آگات، اوپال، ژاسپر، درکوهيکرمان3
گارنت، مروارید، مرجانهرمزگان۴

استان های مطالعه نشده

 اطالعات در دسترس نیستالبرز1
 اطالعات در دسترس نیستبوشهر2
 اطالعات در دسترس نیستتهران3
 اطالعات در دسترس نیستخراسان شمالي۴
قلوه هاي رنگینخوزستان5
 اطالعات در دسترس نیستقزوین۶
اپیدوت، کالسدوئن-ژاسپرقم۷
قلوه هاي رنگینکهکیلویه و بویراحمد8
 اطالعات در دسترس نیستگلستان9

 اطالعات در دسترس نیستگیالن10
 اطالعات در دسترس نیستلرستان11
فلورین بنفشمازندران12
سافیر، کریزوبریل، ژاسپر، پیروکسن، تورمالین، گارنت، در کوهیمرکزي13
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ارزش تولید و تجارت جهانی
ســنگ هاى قیمتــی و نیمــه قیمتــی ازلحــاظ 
وزنــی 6 درصــد و ازلحــاظ ارزش 17 درصد 
تولیــدات معدنــی جهــان را دربردارنــد. ایــن 
ســنگ ها پــس از تــراش و تبدیــل بــه 
نگیــن قیمتــى داراى ارزش افــزوده ى فراوانى 

مى شــوند.
در حــال حاضــر برخــی کشــورهاي جهــان 
ــی و  ــنگ هاى قیمت ــا س ــاص ب ــور خ به ط
نیمــه قیمتــی بومــی  خود شــناخته می شــوند 
کــه جملــه ى آن هــا مى تــوان چیــن بــا 
ســنگ یشــم، بولیــوي بــا بولیوینیــت و 

ــرد. ــام ب ــت را ن ــا آموزنی ــل ب برزی
حــدود 700 میلیــارد دالر گــردش نقدینگــى 
ســنگ هاى قیمتــى در دنیــا انجــام مى گیــرد. 
ــى  ــردش نقدینگ ــم گ ــارد دالر ه 280 میلی
میــزان طالیــى اســت کــه در ســاخت 

ــى رود. ــه کار م ــورآالت ب زی
کشــور هنــد طــی پنــج ســال میــزان درآمــد 
خــود را از محــل ســنگ هاى قیمتــی و نیمــه 
قیمتــی از 500 میلیــون دالر بــه 20 میلیــارد 
دالر رســانده  و تایلنــد از تجارت ســنگ هاى 

قیمتــى 27 میلیــارد دالر،  ترکیــه 11 میلیــارد 
دالر و هنــد 20 میلیــارد دالر اســت.

میــزان مبــادالت جواهــرات در دنیــا ســاالنه 
حــدود 300 میلیــارد دالر اســت.

ــات  ــه مطالع ــات مؤسس ــق مطالع ــر طب ب
جواهرشناســى آمریــکا (GIA) از ابتــداى 
شناســایى یک ســنگ در معــدن، اســتخراج، 
ــن،  ــه نگی ــل آن ب ــراورى و تبدی ــراش و ف ت
ــۀ  ــه 200 حرف ــک ب ــره نزدی ــروش و غی ف
مختلــف نیــاز اســت، بنابرایــن اگــر صنعــت 
ــه  ــدة 80 حرف ــه دربرگیرن ــه ک ــاخت پای س
اســت بــه ایــن صنعــت اضافــه شــود 
ــک  ــل ی ــراى تبدی ــه ب ــاً 280 حرف مجموع

ــود دارد. ــر وج ــه جواه ــنگ ب س
ــراش  ــراى ت ــرمایه گذارى ب ــرانۀ س ــرخ س ن
ــا 10  ــراى هــر نفــر بیــن 5 ت یــک ســنگ ب
میلیــون تومــان اســت، درصورتى کــه در 
ــون  ــا 70 میلی ــل 60 ت ــر حداق ــع دیگ صنای
ــت.  ــرمایه گذارى الزم اس ــرانۀ س ــان س توم
ایجــاد ارزش افــزوده بیــن 300 تــا 700 

ــن  ــراى ای ــت ب ــک مزی ــد ی درصــد مى توان
ــردد. ــوب گ ــت محس صنع

جهانی  تجارت  و  تولید  در  ایران  سهم 
گوهرسنگ ها

39 گوهرسنگ قابل تراش براى کاربرد 
شناسایى شده اند  ایران  در  زیورآالت 
که نشان از پتانسیل باالى کشور در 
صنعت جواهرات است. ایران جزء 
10 کشور برتر دنیا به لحاظ وجود 
تنوع معادن سنگ هاى قیمتی و نیمه 

قیمتی محسوب می شود.
در حال حاضر سهم ایران از 700 
میلیارد دالر گردش مالی ساالنه ى 
قیمتی در  نیمه  قیمتی و  سنگ هاى 
دنیا سهم تنها 0,002 (دوهزارم) درصد 

است.
 90 درصد سنگ هاى قیمتی ازجمله برلیان و 
الماس به صورت قاچاق وارد کشور می شوند 
و ایرآن همچنان در مباحث قوانین و مقررات 
محدودکننده در این زمینه دچار مشکل و خأل 

است.
در بین فیروزه ى داخلى در نیشابور، کرمان و 
شاهرود باالترین کیفیت به ترتیب به فیروزة 
نیشابور، شاهرود و کرمان تعلق دارد. بخش 
زیادى از فیروزه ى نیشابور به کشورهاى آسیاى 
به  کمتر  و  خلیج فارس  حاشیه ى  و  شرقى 
کشورهاى اروپایى و آمریکایى صادر مى شود.

به  سال  در  تومان  میلیارد   2۴۰ حدود 
صادرات سنگ های زینتی ایران اختصاص 

دارد.
در ایران تاکنون 4 استاندارد روى سنگ هاى 
شناسایى  روش  است؛  تدوین شده  قیمتى 
شناخت  و  درجه بندى  رنگى،  سنگ هاى 
شناخت  و  درجه بندى  رنگى،  سنگ هاى 
از  الماس  درجه بندى  و  شناسایى  مروارید، 
استانداردهاى تدوین شدة سنگ هاى قیمتى در 

گوهـرسنـگها
تجارتجهانی نگیــن
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ایران به شمار مى روند
و 482  هنرمند  هزار  حاضر 16  حال  در   -
کارگاه داراى مجوز از اداره کل میراث فرهنگى 
درزمینه ى تراش سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى 
در خراسان رضوى در حال فعالیت هستند. 
دیگرى  فراوان  کارگاه هاى  این،  بر  عالوه 
مشغول فعالیت در این عرصه هستند که مجوز 

ندارند و البته فعالیت آن ها نیز مشکلى ندارد.
- به لحاظ اشتغال زایى در هر دوره آموزشى 
که بین 15 روز تا 3 ماه به طول مى انجامد، تنها 
در رشتۀ سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى حدود 
4 تا 5 هزار نفر در استان تهران وارد عرصۀ 

کسب وکار مى شوند.
- در صنعت سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى با 
تراش سنگ مى توان ارزش افزوده و ارزآورى 
باالیى را نصیب کشور کرد. در کشور مى توان 
با بهره گیرى از یک فضاى 60 مترى و با به 
کار گرفتن 15 نفر، یک کارگاه تراش سنگ را 
راه اندازى و ارزش افزودة باالیى را ایجاد نماید.
در حال حاضر در 20 استان ایران سنگ هاى 
که  شناسایى شده اند  قیمتى  نیمه  و  قیمتى 
اوپال،  است.  اقدام  دست  در  آن ها  اکتشاف 
گرانت، آمتیست، عقیق، فیروزه، ژاسپر، بریل، 
انواع کوارتز، اپیدوت و سیترین انواع سنگ هاى 
قیمتى و نیمه قیمتى ایران را تشکیل مى دهند. 
برخى از سنگ هاى قیمتى به صورت فراورى 
نشده صادر و پس از تراش دوباره به کشور 

وارد مى شوند.

ظرفیت ها و منابع سنگ های قیمتی استان 
خراسان رضوی

39 نوع سنگ قیمتى و نیمه قیمتى در خراسان 
رضوى مصرف مى شوند که از این تعداد 15 
آن  از  که  دارند  بیشترى  مصرف  سنگ  نوع 

جمله مى توان به عقیق و فیروزه اشاره کرد

جواهرات  صنعتى  خوشه ى  صادرات  میزان 
استان خراسان رضوى دو هزار میلیارد ریال 
صادرات  حوزه ى  در  است.  گردیده  اعالم 
صنایع دستى لوکس شامل طال و سنگ هاى 
قیمتى و نیمه قیمتى نیز در سال 1394، 3,6 
رضوى  خراسان  از  صادرات  دالر  میلیون 

صورت گرفته است.
که  است  فیروزه  استان  صادرات  عمدة   
و  سنگاپور  اندونزى،  به  نگین  به صورت 
مالزى، حوزه ى خلیج فارس و خیلى کمتر به 
کشورهاى اروپایى و آمریکایى صادر مى شود. 
این  از  باید در نظر داشت که بخش زیادى 

سنگ ها بار همراه مسافر هستند.
صورت  در  کشور،  غنی  منابع  به  توجه  با 
ادامه ى  فعالیت ها در این زمینه با تشکیل بورس 
سنگ هاى قیمتی و نیمه قیمتی نیز پیشرفت هاى 

خوبی حاصل خواهد شد.
از 85 درصد واحدهاي تراش  حضور بیش 
سنگ هاى قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد و 
اشتغال بیش از 70 درصد تولیدکنندگان طال 
به  را  مشهد  جواهرسازي،  امر  به  جواهر  و 
سنگ ها  این گونه  دادوستد  شهر  بزرگ ترین 

تبدیل نموده است.
عمده ترین مشکل این صنعت در استان عالوه 
نگاه  بر فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات، 
غیرصنعتی به آن است و بر اساس تحقیقات 
به عمل آمده از ابتداي شناسایی و اکتشاف تا 
مراحل فراوري و تبدیل سنگ قیمتی به نگین 
حداقل 200 فعالیت حرفه اى نیاز است که این 
امر نشان دهنده ى نقش عمده ى آن در اشتغال 

است.

مشهد و ظرفیت های آن
واقع  ابریشم  جاده ى  مسیر  در  مشهد  شهر 

گردیده است و قدمت چند هزارساله در فعالیت 
تجارى سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى دارد. 
این شهر با حضور ساالنه ى بیش از 20 میلیون 
زائر و گردشگر به عنوان یکى از کالن شهرهاى 
مذهبى شناخته مى شود که بیش از 90 درصد از 
واحدهاى تراش سنگ کشور، مراکز آموزشى 
در  سنگ  تراش  و  گوهرسنگ ها  تخصصى 
 85 از  بیش  همین طور  هستند.  واقع  مشهد 
ساخت  امر  به  تولیدى  واحدهاى  از  درصد 
جواهرات (سنگ و فلز به جاى زیورآالت طال) 
و بیش از 16 هزار نفر در حوزه ى سنگ ها و 

فعالیت هاى مرتبط مشغولند.
فیروزه ى  به  معروف  مصنوعى  فیروزه هاى 
چینى، آمریکایى و بعضاً مصرى نیمى از بازار 
فروش فیروزة نیشابور را تسخیر کرده اند که 
باید در این زمینه به سرعت چاره اندیشى شود، 
زیرا وفور سنگ هاى مصنوعى در بازار تهدیدى 
سنگ هاى  فروشندگان  و  بازار  براى  جدى 
واقعى است. فیروزه هاى چینى و آمریکایى، 
این وضعیت  سنگ هایى شیمیایى هستند و 
نشانگر تقاضا در بازار و نیاز بخش تولید و 
تراش فیروزه به مادة خام است. رقابت نزدیک 
فیروزه هاى شیمیایى و فیروزه ى اصل نیشابور 

بسیار زیاد است.
ساالنه حدود 40 تن استخراج سنگ حاوى 
صورت  نیشابور  فیروزه ى  معدن  از  فیروزه 
مى گیرد که 15 درصد این میزان تبدیل به نگین 
درنهایت حدود شش  و  مى شود  تراشیده  و 
هزار کیلوگرم سنگ فیروه در سال محصول 

این معدن در خراسان است.
سه  بازار  از  مهمى  بخش  حاضر  حال  در 
حوزه ى  به  مشهد  سوغات  هزارمیلیاردى 

سنگ هاى قیمتى اختصاص دارد.
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انتخــاب  آیین نامــه ى  ایــن  براســاس 
 ،(world craft city) جهانــى  شــهرهاى 
ــور مســتقل  ــهرهاى کشــورها به ط ــه ش کلی
مى تواننــد بــا توجــه بــه وجــود یک رشــته ى 
صنایع دســتى کــه در ســطح ملــى و جهانــى 
شــهرت قابــل قبولــى داشــته باشــد، نامــزد 
دریافــت عنــوان شــهر جهانــى صنایع دســتى 
شــوند. بــر همیــن اســاس و برپایــه ى 
ــتى  ــى صنایع دس ــوراى جهان ــه ى ش مصوب
در ســال 2014 میــالدى، شــهرهاى جهانــى 
صنایع دســتى بایســتى داراى ویژگى هــاى 
زیــر بــوده و پــس از انتخــاب، بــه رونــد رو 
بــه گســترش خــود در زمینــه هــاى هفتگانه 
ــار  ــت اعتب ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــه دهن ادام
ــدت 4 ســال اســت و  ــه م ــى ب شــهر جهان
پــس از طــى مــدت 4 ســال و به شــرط 
رعایــت ایجــاد تمامــى اســتانداردها و ایجــاد 
دســتورالعمل  در  منــدرج  ویژگى هــاى 
شــهرهاى جهانــى صنایع دســتى ایــن عنــوان 
ــتورالعمل  ــود. دس ــد ب ــد خواه ــل تمدی قاب
شــهرهاى جهانــى صنایع دســتى در ادامــه در 

ــت: ــده اس ــف و ب و ج آم ــاى ال بنده

جهانـی  شـهرهای  ویژگی هـای  الـف( 
صنایع دسـتی:

 هـر شـهر، بایسـت وظایـف تعریف شـده ى 
خـود را در قالب فعالیت هـاى صورت گرفته 
در حـوزه ى صنایع دسـتى در قالـب گـزارش 
صنایع دسـتى  جهانـى  شـوراى  بـه  سـاالنه 
ارائه دهـد. صنایع دسـتى در نمادهاى زندگى 

اجتماعـى آن شـهر ماننـد عناصـر شـهرى و 
فضاهـا و بافـت هـاى شـهرى بیش ازپیـش 
بـه چشـم بخـورد. تبـادل هنرمنـدان و اعزام 
هنرمندان آن شـهر به سـایر مناطق و شـهرها 
بـا هماهنگـى شـوراى جهانى صنایع دسـتى 
(هنرمنـدان شـهر جهانـى) در اولویـت قـرار 
گیرد. سـاخت دهکده ى صنایع دسـتى جهت 
بازدیـد گردشـگران در شـهر جهانى صورت 
پذیرد. بهبود روابط دوسـتانه ى بین هنرمندان 
آن شـهر جهانـى بـا سـایر هنرمنـدان جهـان 
صـورت پذیـرد. ارائـه ى کمـک، تشـویق و 
رونـق کسـب وکار هنرمنـدان شـهر جهانـى 
به گونـه اى کـه  ایـن مـوارد تغییـر عمدهـاى 
نسـبت بـه قبـل از انتخـاب صـورت گرفتـه 

باشد.

جهانـی  شـهر  اسـتانداردهای  ب( 
صنایع دسـتی براسـاس ابـالغ شـورای 

صنایع دسـتی: جهانـی 
1- مزایاى اقتصادى یعنى معرفى محصوالت 
در سطح جهانى، فروش محصوالت در سطح 
جهانى، تبدیل شدن به برند بین المللى و رونق 

کسب وکار هنرمندان و صنعتگران.
معرفى  یعنى  اجتماعى  فرهنگى  مزایاى   -2
شدن  استوار  و  جامعه  آن  فرهنگى  زوایاى 
در  جامعه  فرهنگى صنایع دستى  ملى  پایه ى 

سطح بین المللى.

امتیاز بندی
عنـوان  اخـذ  داوطلـب  شـهرهاى  کلیـه ى 

داراى  بایسـتى  شـهر جهانـى صنایع دسـتى 
محصـول  اطالعـات  باشـند:  شـرایط  ایـن 

امتیـاز)  32) صنایع دسـتى 
تاریخ، فرهنگ و سـنت هاى نهفتـه (4 امتیاز)، 
پایـدارى و ماندگارى مـواد اولیه به کاررفته (4 
امتیـاز)، شـیوه هاى تولید (4 امتیـاز)، طراحى 
(4 امتیـاز)، نـوآورى ( 4 امتیـاز)، گوناگونـى 
تولیـد (4 امتیـاز)، پروژه هـاى تخصصـى و 
گالرى هـا (4 امتیـاز)، انتشـارات و تبلیغـات 
(4 امتیـاز)، ارزش محصـوالت (12 امتیـاز)، 
ارزش فرهنگـى (4 امتیـاز)، ارزش اقتصـادى 
امتیـاز)،   4) اجتماعـى  ارزش  امتیـاز)،   4)
روش هـاى آمـوزش در تولیـد محصـوالت 
(16 امتیـاز)، آموزش هـاى رسـمى-آکادمیک 
بلندمدت (مراکز آموزش عالى و دانشـگاه ها) 
رسـمى-میان  آموزش هـاى  امتیـاز)،   4)
مـدت (مـدارس و دبیرسـتان ها) (2 امتیـاز)، 
آموزش هاى غیررسـمى (سـنتى ) (2 امتیاز)، 
فعالیت مدارس طراحى و مشـارکت طراحان 
و هنرمنـدان در آمـوزش در ایـن مـدارس (4 
امتیـاز)، چـاپ کتاب هـاى صنایع دسـتى بـه 
زبـان فارسـى (2 امتیـاز)، چـاپ کتاب هـاى 
صنایع دسـتى به دو زبان فارسـى و انگلیسـى 
(2 امتیـاز)، وضعیـت صنعتگـران و هنرمندان 
(12 امتیـاز)، حقـوق و درآمد به دسـت آمده از 
شـرکت در نمایشـگاه ها (4 امتیاز)، وضعیت 
کار صنعتگـران (بیمـه و مزایـاى رفاهـى) (4 
امتیـاز)، سـایر مزایـاى اجتماعـى صنعتگران 
مشـارکت هاى  برنامه هـاى  امتیـاز)،   4)
خالقانـه (12 امتیـاز)، موزه هـا، گالرى هـا و 

انتخابشــهرهای  معیار
جهانیصنایعدســتی
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مـدارس صنایع دسـتى (4 امتیـاز)، پروژه هاى 
ارتقـاى صنایع دسـتى (4 امتیـاز)، پروژه هـاى 
همکارى هـاى علمى و بین المللـى (4 امتیاز)، 
نمـاى کلـى شـهر (16 امتیـاز)، پراکندگـى 
نمادهاى صنایع دسـتى در فضاهاى شهرى (4 
امتیـاز)، به کارگیـرى صنایع دسـتى در مبلمان 
و دکوراسـیون شـهرى (4 امتیاز)، به کارگیرى 
و  فضاهـا  دکوراسـیون  در  صنایع دسـتى 
مـکان هـاى ادارى، دولتـى و خصوصـى (4 
امتیـاز)، به کارگیـرى نمادهـاى صنایع دسـتى 
در ورودى شـهرها (نمایـش برنـد ویـژه) (4 

امتیاز).

ج( رونـد اجـرای مراحـل انتخاب شـهر 
جهانـی صنایع دسـتی:

1- بایــد طــرح پیشــنهادى (پروپــوزال) 
ــى و در  ــان انگلیس ــه زب ــهر ب ــاب ش انتخ
برگــه ى A4 تهیه شــود. این طرح پیشــنهادى 
ــد:  ــده باش ــاى ذکرش ــد داراى ویژگى ه بای
تاریخچــه ى شــهر، ســابقه ى وجود رشــته ى 
هنرمنــدان،  و  صنعتگــران  صنایع دســتى، 
کارگاه هــاى تولیــد و فروشــگاه هاى عرضــه، 
ــادرات. ــى و ص ــوزش و پژوهش ــز آم مراک

2- نامــه ى درخواســت انتخــاب شــهر 
جهانــى از طــرف مدیــرکل میــراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى اســتان، استاندار، 
شــهردار و فرمانــدار بــه معاون صنایع دســتى 
و هنرهــاى ســنتى ســازمان میــراث فرهنگى، 
تنهــا  کــه  گردشــگرى  و  صنایع دســتى 
نماینــده ى رســمى کشــور در شــوراى 
ــران  ــى از مدی ــتى و یک ــى صنایع دس جهان
منطقــه ى آســیا و اقیانوســیه در شــوراى 
مذکــور اســت (کلیــه ى توصیه نامه هــا بایــد 
ــان انگلیســى تهیــه و امضــا شــوند). ــه زب ب
3- نامه ى نهایى درخواست معاون صنایع دستى 
و  آسیا  منطقه ى  رئیس  به  سنتى  هنرهاى  و 
اقیانوسیه ى شوراى جهانى صنایع دستى ارائه 

شود.
4- کلیه ى مدارك همراه با نامه ى درخواسـت 
رئیس منطقه ى آسـیا و اقیانوسـیه ى شـوراى 
شـوراى  رئیـس  بـه  صنایع دسـتى  جهانـى 

جهانـى صنایع دسـتى ارائـه گردد.
5- کلیـه ى مـدارك از سـوى رئیس شـوراى 
جهانى صنایع دسـتى بـه رؤسـاى 5 منطقه ى 
شـورا در اروپـا، آفریقـا، آمریـکاى التیـن و 
آمریـکاى شـمالى جهـت اظهارنظـر سـایر 

رؤسـاى مناطق ارسـال شـود.
6- در مـورد درخواسـت در مجمـع عمومى 
از  پـس  اعضـا  کلیـه ى  بـا حضـور  شـورا 
نهایـى  رأى  و  بررسـى  نظـرات  گردآمـدن 

پذیـرد. صـورت 
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- واقع شدن در مسیر جاده ى ابریشم و قدمت چند هزارساله در فعالیت تجارى گوهرسنگ ها
- حضور ساالنه ى بیش از 20 میلیون زائر و گردشگر در مشهد به عنوان یکى از کالن شهرهاى مذهبى

- حضور بیش از 90 درصد از واحدهاى تراش گوهرسنگ کشور در مشهد
- وجود مراکز آموزشى تخصصى گوهرسنگ ها و آموزش هاى تراش سنگ

- وجود البراتوار تخصصى شناسایى و ارزیابى گوهرسنگ ها
- حضور بیش از 36 کارشناس و ارزیابى آموزش دیده در گمرکات مشهد

- وجود کارشناسان آموزش دیده در بانک مرکزى مشهد
- وجود تنها خوشه ى صنعتى جواهرات در مشهد

- اشتغال بیش از 85 درصد از واحدهاى تولیدى به امر ساخت جواهرات (سنگ + فلز) به جاى زیورآالت طال
- مصرف حدود 28/4 درصد طالى کشور در خوشه ى جواهرات مشهد

ــى،  ــى، حکاک ــروزه کوب ــه فی ــر روى مصنوعــات گوهرســنگ ها ازجمل ــرى و صنایع دســتى ب ــاى هن ــف کاره ــاى مختل - حضــور واحده
ــم کارى و ... در مشــهد ــى انگشــتر، خات ــزى، قلم زن ــراش فانت ــواع ت خطاطــى، ان

- استخدام 16100 فرد در حوزه ى گوهرسنگ ها و فعالیت هاى مرتبط
- وجود معدن فیروزه ى کشور و باکیفیت ترین فیروزه ى جهان در منطقه

- وجــود بیــش از 15 نــوع از گوهرســنگ ها در معــادن خراســان رضــوى ازجملــه گارنــت، انــواع عقیــق، فیــروزه، انــواع کوارتــز، انواع ژاســپر، 
آکواماریــن و انــواع یاقوت

- وجود دبیرخانه ى کانون هماهنگى دانش-  صنعت و بازار جواهرات و سنگ هاى قیمتى ایران در مشهد
- بالغ بر 1200 میلیارد ریال صادرات ساالنه ى گوهرسنگ ها

- ثبت اولین برندها در حوزه ى تخصصى گوهرسنگ ها در مشهد با عناوین (آبگینه، پیوه ژن، فرشتگان طال)
ــش طراحــى  ــن مســابقه و همای ــزارى اولی ــان و ســنگ هاى رنگــى کشــور در مشــهد، برگ ــه ى برلی ــن آزمایشــگاه آکرودین - وجــود اولی
جواهــرات و گوهرســنگ ها در مشــهد (ســال 1393) و نیــز برگــزارى اولیــن همایــش گوهرســنگ ها و جشــنواره ى فیــروزه در مشــهد (ســال 

(BDS) 1391) و همچنیــن وجــود اولیــن واحدهــاى طراحــى جواهــرات و گوهرســنگ هاى کشــور در مشــهد

ــهرمشهد درش اهمیتگوهرسنگها
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- آغــاز بررســی پتانســیل هاى شــهر مشــهد 
جهت پیشــنهاد بــراي نامــزدي شــهر جهانی 
ســنگ هاى قیمتــی از نیمــه دوم ســال 1394

- تقدیــم طــرح پیشــنهادي در دى مــاه ســال 
ــراث فرهنگــی،  1394 از ســوي اداره کل می
خراســان  صنایع دســتى  و  گردشــگري 
ــه شــوراي جهانــی صنایع دســتى رضــوي ب
- ارائــه نامــه تائید اســتاندار محترم، شــهردار 
و فرمانــدار محتــرم مشــهد  بــه همــراه 
طــرح پیشــنهادي نیــز بــه شــوراي جهانــی 

صنایع دســتى
ــه کشــور  ــراى بررســی ب - ارســال طــرح ب

چیــن
ــور   ــوزال و حض ــد پروپ ــی و تائی - بررس
هیئــت بازرســی در اردیبهشــت 1395 در 

ــهد مش
تشــکیل ســتاد در اداره کل میــراث فرهنگــی، 
خراســان  صنایع دســتى  و  گردشــگري 

ــوي رض
ــی و  ــاى خصوص ــا بخش ه ــی ب - هماهنگ

ــط ــازمان هاى ذى رب ــا و س ــز ارگانه نی
ــی،  ــز آموزش ــد از مراک ــاى بازدی - برنامه ه
عرضــه  و  تولیــد  علمی، فرهنگــی، 

قیمتــی ســنگ هاى 
- داورى در روزهاى 12 و 13 اردیبهشــت ماه 
ــى  ــوراى جهان ــروه داورى ش ــط گ 95 توس
ــه  صنایع دســتى منطقــه آســیا و اقیانوســیه ب

سرپرســتى خانــم دکتــر غــدا هیجــاوى
- ارســال نتایــج ایــن داورى بــه مقــر اصلــى 
ــهد  ــى مش ــپس معرف ــن و س ــورا در چی ش
ــى ســنگ هاى قیمتــى  ــوان شــهر جهان به عن
هم زمــان بــا عیــد ســعید فطــر از ســوى ایــن 

شــورا

  آغاز به کارتیم داوری

  بازدید تیم داورى از خانه ملک

مشـهــدروندجهانیشدن
قیمتی شهرجهانیگوهرسنگهای
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  بازدید تیم داورى از بازار رضا  بازدید تیم داورى از گالرى پارسیس

  بازدید تیم داورى از دانشگاه فردوسى  بازدید تیم داورى از سازمان زمین شناسى و اکتشاف معادن
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  مراسم معرفى رسمى مشهد به عنوان شهر جهانى گوهر سنگ ها

  بازدید از نمایشگاه جانبى مراسم مشهد شهر جهانى گوهر سنگ ها

  شرکت در نشست خبرى

  بازدید تیم داورى از بازار چهار طبقه
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بررسـى ظرفیت هاى شهر مشـهد و مطابقت 
آن با شـاخص هاى جهانى پس از تصمیماتى 
کـه در اجالس مشـترك با کشـورهاى عضو 
شـوراى جهانى صورت گرفـت و تصمیم بر 
انتخـاب و ثبـت شـهر جهانى صنایع دسـتى 
شـد و خوشـبختانه شهر مشـهد ازنظر تعداد 
کارگاه هاى فعال بـا موضوع و فعالیت مرتبط 
بـا سـنگ هاى قیمتـى، مباحـث مرتبـط بـا 
آموزش، ثبت معنوى بسـیارى از فعالیت هاى 
مرتبـط بـا سـنگ و گوهر در مشـهد و حجم 
قابل توجـه تولیـد این فضـا را ایجـاد کرد که 
بـا کمک مسـئوالن محترم اسـتان بتـوان این 
شـهر را در سـال 2016 به عنوان شـهر جهانى 

سـنگ هاى قیمتـى و گوهر ثبـت کنیم.
دکتـر بهمـن نامـور مطلـق معـاون صنایـع 
دسـتى و هنرهـاى سـنتى سـازمان میـراث 
فرهنگـى، صنایع دسـتى و گردشـگرى ایران 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار مـا ضمـن بیـان 
مطلـب فوق در پاسـخ بـه سـؤال برنامه هاى 
پیش بینى شـده بـراى اسـتفاده از ایـن فرصت 
طالیـى گفت: بـا توجه به اینکه خوشـبختانه 
در برنامه ششـم توسعه به گسترش شهرهاى 
جهانـى صنایـع دسـتى بـا حمایـت و توجه 
دسـتگاه هاى اجرایى مسـتقر در اسـتان تأکید 
ویـژه اى شـده، بنابرایـن مرحله ثبـت درواقع 
اولیـن مرحلـه اسـت و نیـاز بـه حفـظ ایـن 
جایـگاه جهانـى داریم که طبیعتاً با گسـترش 
و توسـعه ایـن قابلیت ها مى توان این شـرایط 
را بیشـتر با همکارى و تمرکز بر فعالیت هاى 
تقویـت  و  ایجـاد  و  اسـتان ها  هنرمنـدان 
تشـکل هاى مرتبـط باعث توسـعه این بخش 

در شـهر مشـهد باشیم.

  چگونـه می توانیم در حوزه برندسـازی 
سـنگ های قیمتـی از ایـن فرصت هـای 

جهانی اسـتفاده نماییم؟
مـا بـراى برنـد سـازى نیـاز به حفـظ حقوق 
هنرمنـدان داریم در بخش هاى مختلف براى 
اینکه شـهر مشـهد در بخش سـنگ و گوهر 

نه تنهـا در ایـران بلکـه در سـطح بین الملـل 
جغرافیایـى  نشـانه هاى  ثبـت  شـود،  برنـد 
متناسـب بـا منطقـه جغرافیایى هـر منطقه با 
تمرکـز بر تشـکل هاى فعال و تقویـت آن ها، 
ثبت ابتـکارات و خالقیت هنرمندان، مسـتند 
نـگارى و ثبـت دانش سـنتى هنرمنـدان همه 
و همـه مى توانند دربرند سـازى مؤثر باشـند.

  آیـا همکاری هـای فنـی بیـن ایـران 
و موسسـه های خارجـی جهـان وجـود 
دارد و چگونـه ظرفیت سـازی در كشـور 

می گیـرد؟ صـورت 
انشـااهللا بعـد از افتتـاح دفتـر غـرب آسـیا از 
سـوى شـوراى منطقـه آسـیا و اقیانوسـیه در 
تهران بتوانیـم ارتباط بین المللـى هنرمندان را 
بـا جامعه جهانى بیشـتر کنیم و بـا افتتاح این 
دفتـر  قطعا یک مرکز اطالع رسـانى خوب در 
ایـن حوزه خواهیم داشـت این وظیفه بیشـتر 
در بخش هـاى ثبت شـهرهاى ملـى، جهانى، 
نمایشـگاه هاى  در  مشـارکت  و  برگـزارى 
بین المللـى بـراى تقویت حـوزه فـن آورى و 
تقویت بازارهاى موجـود، ایجاد بازارچه هاى 
تخصصـى متمرکـز اجرایـى براى توسـعه و 
ظرفیت سـازى بـراى مشـهد مشـهود خواهد 

بود.

  نقش آمـوزش در افزایش مهارت های 
ایـن حوزه تا چـه انـدازه اهمیـت دارد و 

می شـود؟ اجرایی  چگونه 
قطعـا ما نیاز به زیرسـاخت هاى قـوى در این 
حـوزه خواهیـم داشـت مـا بایـد بـراى افراد 
موجـود و هم بـراى افـرادى کـه مى خواهند 
به ایـن رشـته بپیوندنـد، دوره هاى آموزشـى 
مرتبـط برگزار کنیـم که درواقـع یک حرکت 
زیرسـاختى تلقـى مى شـود. بحث برقـرارى 
ارتبـاط با کشـورهاى موفـق و بهره گیـرى از 
دانـش و فنّـاورى جدیـد و بـروز نیـز در این 

راسـتا خیلى مهم اسـت.
انشـااهللا بـا کمـک شـوراى جهانـى صنایـع 

دسـتى بتوانیـم روى این فعالیـت که منجر به 
تربیت نیروهاى انسـانى کارآمد خواهدشد از 
تـوان کشـورهایى مثل تایلند و چین اسـتفاده 

کنیم.
  حمایت هـای دولتـی در ایـن بخـش 
صادركننـدگان  و  تولیدكننـدگان  بـرای 

چگونـه اسـت؟
از طریـق ایجـاد و معرفـى براى بهره بـردارى 
از تسـهیالت کم بهـره، کمک هـاى اعتبـارى 
براى تجهیـز کارگاه هاى صنایع دسـتى، براى 
ایجـاد مراکـز فـروش دائمـى و موقـت در 
ایـن رشـته ها خیلـى مى توانـد مؤثر باشـد و 
حمایت هـاى مـادى و معنـوى طبیعتـاً بهتـر 
اسـت در قالـب تشـکل ها اعطـاء شـود تـا 
بحـث کنتـرل و نظـارت را بـراى مجموعـه 

صنایـع دسـتى تسـهیل کند.

  چـه توصیـه ای بـه دسـت اندركاران 
ایـن رویـداد جهانـی در مشـهد دارید؟
در شـهر مشـهد به عنـوان یـک شـهر زیارتى 
ظرفیت هـاى بسـیار باالیـى در ایـن حـوزه 
داریـم بنابرایـن بـا توجه بـه جایـگاه جهانى 
ایـن شـهر بایـد همـه دسـت اندرکاران چـه 
داخـل اسـتان ها و چـه دسـتگاه هاى دولتـى 
خـارج از اسـتان و چـه نهادهـاى مردمـى و 
غیردولتـى تـالش بـراى توسـعه این صنعت 
و حفـظ جایـگاه ایـن شـهر را جدى تـر از 
همیشـه بدانیم و اعتقادمـان را بر این بگذاریم 
که با توسـعه شـهر، توسـعه تک تک افـراد را 

هـم خواهیم داشـت.

دکتر بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستى و هنرهاى سنتى 
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى ایران:

تهران در آسیا دفترغرب افتتاح  با
کنیم برقرارمی باجامعهجهانی  ا ر رتباطجهانیهنرمندان ا
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برمهر؛ حکاکی

فراموشی به رو هنری

ــى روى  ــن، حکاک ــردم ایران زمی ــاى م ــن هنره ــى از بدیع تری یک
ــرد و  ــدرت زم ــم و بن ــق، در، یش ــد عقی ــختى مانن ــنگ هاى س س
یاقــوت و بعضــاً شیشــه و فلزاتــى ماننــد نقره، برنــز و فوالد اســت.
ــالوه  ــا، ع ــه م ــور زمان ــدان مهج ــن هنرمن ــکاك، ای ــتادان ح اس
ــى،  ــژه طراح ــارت وی ــى، از مه ــر خوشنویس ــتادى در هن ــر اس ب
ــد  ــى بهره من ــپس حکاک ــرى و س ــازى طغ ــدى، قرینه س ترکیب بن
بوده انــد؛ چــه عرصــه محــدود و انــدك ایــن ســنگ ها نیــاز مبــرم 
و ویــژه اى را مى طلبیــده و در اهمیــت هنــرى آن همیــن بــس کــه 
مهــر هــر فــردى، بــرگ هویــت و شناســنامه او محســوب مى شــده 
اســت و بــراى هــر فــرد، مهــر و ســجع آن نمایانگر نســب، ســلیقه، 
ــه و  ــمار مى رفت ــه ش ــى او ب ــگاه اجتماع ــادى و جای ــى اعتق مبان
مــورد مباهــات و افتخــار صاحبــان آن هــا بــوده اســت. در آن برهــه 
و گــذر تاریخــى، ایــن هنرمنــدان گمنــام توانســتند بامهــارت ویــژه 
تحســین برانگیزى بــر ابعــاد طــول و عــرض خــط افــزوده و بــدان 
عمــق بخشــند و ســطح را بــه حجــم و نقطــه اى را از مربــع تقریبى 

بــه هرمــى وارونــه مبــدل کننــد.
آن هــا خالــق آثــارى شــدند کــه مــورد شــگفتى همــگان اســت و 
ــه خــود جلــب  ــاى غــرب را ب ــى توجــه شــرق شناســان دنی حت

کــرده اســت.
بــزرگ فرانســوى مى نویســد:”  گوســتاولوبون، خاورشــناس 
مســلمین در عملیــات متعلقــه به فلــزات درجــه کمــال را دارا بودند 
و در ســاخت و پرداخــت بعضــى چیزهــا بــه درجــه اى ماهــر بودند 
کــه حتــى اســتادان امــروز هــم نمى تواننــد بــا آن هــا در ایــن فــن 
همســرى نماینــد آن هــا احجــار کریمــه را بســیار زیبــا  تراشــیده و 

ــد “.  ــش مى کردن ــو ته نق ــا را گل و ب روى آن ه
ــا مهــر حضــرت محمــد (ص)  قدیمى تریــن مهــر اســالمى، همان
ــاى آن  ــن نامه ه ــول اهللا “ مزی ــد رس ــجع ” محم ــا س ــه ب اســت ک

ــود و شــرح آن در ” تحفــه خطاطیــن “ آمــده اســت. زمــان ب
کتــاب ” نوروزنامــه “ حکیــم عمــر خیــام نیشــابورى (وفــات 517) 
کــه از روى نســخه قدیمــى در ســال 1926 و در مســکو بــه چــاپ 

رســیده،  ص 137، چنیــن آمــده اســت:
” انگشــتر زینتــى اســت ســخت نیکو بایســته انگشــت و نخســتین 
کســى کــه انگشــترى کــرد و بــه انگشــت در آورد، جمشــید بــود و 
چنیــن گفته انــد کــه انگشــت بــزرگان بــى انگشــترى چــون نــورى 
ــم اســت  ــر انگشــت را چــون عل ــترى م ــم و انگش اســت بى عل
مرمیــان را و میــان بــا کمــر نیکوتــر آیــد؛ و پیغامبــر (صلــى اهللا علیه 
ــه  ــا ک ــدر آورد و نامه ه ــه انگشــت ان ــه و ســلم) انگشــترى ب و ال
ــود کــه  ــه مهــر فرســتادى. ســبب آن ب ــى ب فرســتادى بهــر ناحیت
نامــه او بى مهــر چــون ســر بــى کاله بــود و ســر بــى کاله انجمــن 

ــر خوانــد و  ــدارد، هــر کــه خواهــد، ب را نشــاید و چــون نامــه مهــر ن
چــون مهــر دارد، آن کــس خوانــد کــه بــدو فرســتاده باشــد و خردمندان 

ــد “. ــان انگشــترى ملک ان ــغ و قلــم، هــر دو خادم ــد کــه تی گفته ان
همان گونــه کــه قبــًال اشــاره شــد، مشــهورترین حــکاکان ایــران همانــا 
محمــد طاهــر حکاکباشــى آســتان قــدس در عهــد ناصــرى اســت کــه 
کارهــاى او ازنظــر حکاکــى، خطاطــى و طراحــى، شــگفت انگیز و بــس 

ــایى است. تماش
امیر مســعود ســپهرم در کتــاب ” تاریخ برگزیــدگان ایــران و ادب “ (ص 
523) مى نویســد: ” حاج آقــا محمــد طاهــر در حــدود ســال 1264 یعنى 
اواخــر ســلطنت محمدشــاه و اوایــل ســلطنت ناصرالدین شــاه قاجــار 
ــى هــم در تهــران و  ــوده، ول ــى ب زندگــى مى کــرده. وى اصــًال اصفهان
ــا باالخــره در نودســالگى در  هــم در اصفهــان اقامــت داشــته اســت ت

ــوت کــرده و همان جــا مدفون شــده اســت. اصفهــان ف
مرحــوم عبــداهللا مســتوفى در کتــاب ” تاریــخ اجتماعــى و ادارى دوره 

ــد: ــار “ مى نویس قاج
ــه شــغل اجــدادى  ــه ب ــر ک ــد طاه ــا محم ــواده آق ــرزا نصــراهللا، ن ” می
ــلطنت  ــر س ــود و در اواخ ــغول ب ــى ـ مش ــى حکاک ــش ـ یعن خوی
ناصرالدین شــاه قاجــار شــاگرد مرحــوم میــرزاى کلهــر خوشــنویس بود 

ــت.“ ــه اس ــط مى گرفت ــم خ و از او تعلی
ــا  ــا مقصــود هــروى و موالن ــوى، موالن ــد از احمــد دهل ــن بای همچنی
ابراهیــم هــروى و مرحوم ســید مرتضــى شــیرازى (ذره) کــه از حکاکان 

بــزرگ بــه شــمار مــى رونــد، بــه نیکــى نــام بــرد.
غربــت و مهجــورى حاکــم بــر هنــر و هنــر منــدان  حــکاك را هــر چند 
بــا انــدك زمزمــه اى بشــکند و زنــگار فراموشــى را از پس ســالهاى دور 
از چهــره هنرمنــدان بزرگــى کــه الحق هنرشــان گل سرســبد هنــر ایرانى 

ــت، زدوده باشد. اس
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شماره 558-  مرداد 1396

به عنوان   2۰17 سال  در  مشهد  چگونه 
شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها 

انتخاب گردید؟
شوراي جهانی صنایع دستى که تا پایان سال 
2013 توسط یونسکو اداره مى شده در پایان این 
سال به عنوان یک نهاد مستقل به لحاظ ترکیبات، 
تشکیالت و بودجه عمل مى کند. هدف اصلی 
جنبش  برپایى  صنایع دستى،  جهانی  شوراي 
براي  بهتر  آینده اى  ارائه  براي  صنایع دستى 
در  صنایع دستى  تولیدکنندگان  یا  سازندگان 
سراسر جهان است. براساس مصوبه شوراي 
مذکور در سال 2014 میالدي کلیه شهرهاي 
توجه  با  مى توانند  مستقل  به طور  کشور  هر 
به وجود یک رشته صنایع دستى که در سطح 
ملی و جهانی شهرت قابل قبولی داشته باشند 
نامزد دریافت عنوان شهر جهانی صنایع دستى 
شوند. در سال 2015 میالدي دو شهر اصفهان 
و تبریز از کشور ایران موفق به دریافت این 
از شوراي جهانی صنایع دستى تحت  عنوان 
و  صنایع دستى  جهانی  شهر  اصفهان  عنوان 
تبریز شهر جهانی فرش دستباف گردیدند. از 
نیمه دوم سال 1394 بررسی پتانسیل هاى شهر 
نامزدي شهر جهانی سنگ هاى  براي  مشهد 
قیمتی آغاز گردید. آنچه واضح است آن است 
از  استان خراسان رضوي و شهر مشهد  که 
دیرباز در این حوزه فعال بوده است. به همراه 
محترم،  استاندار  تائید  نامه  پیشنهادي  طرح 
شهردار و فرماندار محترم مشهد نیز به شوراي 
جهانی صنایع دستى ارائه گردید. این پروپوزال 
براى بررسی به کشور چین فرستاده شد که 

پس از بررسی مورد تائید قرار گرفت و مقرر 
شد هیئت بازرسی متشکل از: چهار داور به 
سرپرستی خانم غدا هیجاوي رئیس شوراي 
اقیانوسیه  جهانی صنایع دستى منطقه آسیا و 
اردیبهشت 1395 در مشهد حضور یابند. اولین 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  در  ستادي  اقدام 
گردشگري و صنایع دستى خراسان رضوي به 
ریاست مدیرکل محترم تشکیل شد و به دنبال 
آن با بخش هاى خصوصی و نیز ارگان ها و 
سازمان هاي ذى ربط مکاتبات و هماهنگى هایى 
صورت گرفت و برنامه هاى بازدید از مراکز 
عرضه  و  تولید  فرهنگی،  علمی،  آموزشی، 
سنگ هاى قیمتی صورت پذیرفت. داورى در 
روزهاى 12 و 13 اردیبهشت ماه توسط گروه 
منطقه  صنایع دستى  جهانى  شوراى  داورى 
آسیا و اقیانوسیه به سرپرستى خانم دکتر غدا 
هیجاوى انجام شد. نتایج این داورى به مقر 
اصلى شورا در چین فرستاده شد و پس از 
بررسى هم زمان با عید سعید فطر مشهد رسمًا 
به عنوان شهر جهانى سنگ هاى قیمتى از سوى 

این شورا معرفى گردید.

این  از  استفاده  برای  برنامه هایی  چه 
فرصت طالیی پیش بینی شده است؟

محققین  تدوین شده،  استراتژى  به  توجه  با 

به این نتیجه رسیده اند که استراتژى مؤثر در 
گوهرسنگ هاى استان خراسان و مشهد از نوع 
استراتژى تهاجمى است که مؤید ضرورت رشد 
و توسعه مى باشد. فرصت هاى سرمایه گذارى 
فرآورى  و  قیمتى  سنگ هاى  اکتشافات  در 
آن ها و نیز توسعه جواهرات با استانداردهاى 
جهانى و همچنین مدیریت بازاریابى و فروش 
و  طرح ها  از  ژئوتوریسم  به  نو  نگرشى  و 
پروژه هاى آتى مى باشد. از اقدام هاى اولویت دار 
و زیربنایى در این صنعت مى توان به تفویض 
واردات  و  صادرات  ارزش گذارى  اختیار 
به مشهد،  بانک مرکزى  از طرف  جواهرات 
تصویب گمرك مشهد به عنوان پایانه تخصصى 
تخصیص  جواهرات،  واردات  و  صادرات 
و  طال  تخصصى  شهرك  ایجاد  براى  زمین 
جواهر و سنگ هاى قیمتى خوشه جواهرات و 
سنگ هاى قیمتى در نظر دارد با کمک شرکت 
شهرك هاى صنعتى، سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى، اداره کل استاندارد و تحقیقات 
صنعتى و... با اتکا به مهارت مناسب در زمینه 
طراحى و تولید سنگ هاى قیمتى و با استفاده از 
جدیدترین تجهیزات و تکنولوژى هاى روز دنیا 
و با تأکید بر کیفیت و وضعیت رقابتى مطلوب 
محصوالت تا سال 1400 با عنوان قطب تولید 

حسین زارع صفت مدیرکل وقت میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى خراسان رضوى:

تشکلهای و سویسازمانها ز ا اقدامیهمهجانبه
گیرد اینفرصتجهانیصورت ز ا استفاده برای ذیربط

واگـذاری عنـوان مشـهد شـهر جهانی 
صنایع دسـتی گوهرسـنگ ها بـا تولیت 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری خراسـان رضوی فرصتی 
دسـت داد تا گفتگویی با آقای حسـین 
زارع صفت مدیرکل وقت این سـازمان 

داشـته باشیم.
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جواهرات و سنگ هاى قیمتى در کشور مطرح 
شود؛ و در این میان انتخاب مشهد به عنوان 
شهر جهانى سنگ هاى قیمتى عاملى بسیار مؤثر 

در توسعه خوشه جواهرات مى باشد.

در حال حاضر چه تعداد تولیدكننده رسمی 
در استان فعالیت دارند و در چه رشته هایی 
خصوصی  بخش  و  می كنند  فعالیت 
سیاست گذاری،  در  چگونه  حوزه  این 
برنامه ریزی و تداوم فرصت شهر جهانی 

نقش خواهد داشت؟
بیش از 90درصد از واحدهاى تراش سنگ هاى 
عقیق و فیروزه کشور در مشهد مقدس قرار 
دارد و تنها اتحادیه فیروزه و عقیق تراشان در 
مشهد فعال است. همچنین ساالنه 9 هزار کیلو 
عقیق بارنگ هاى مختلف و حدود 4500 کیلو 
فیروزه در مشهد استخراج مى شود. در سال هاى 
اخیر دولت محترم با توجه ویژه به این بخش 
توسط مشهد به عنوان خوشه صنعتى جواهرات 
جایگاه خاصى به این شهر داده است. همچنین 
بازار  دانش، صنعت،  کانون هماهنگى  اولین 
جواهرات و سنگ هاى قیمتى ایران در مشهد 
تشکیل گردیده است. در حال حاضر حدود 
و  قیمتى  سنگ هاى  حوزه  در  نفر   16100
فعالیت هاى مرتبط با آن ازجمله فیروزه کوبى، 
مخراج  انگشتر،  قلم زنى  خطاطى،  حکاکى، 
کارى، تراش فانتزى، مرصع کارى و... مشغول 

به کار مى باشند.

چه  گوهرسنگ ها  جهانی  شهر  مشهد 
و  كسب وكار  برای  می تواند  ظرفیتی 

اشتغال باشد؟
به عنوان  منطقه  این  در  فیروزه  معدن  وجود 
قدیمى ترین و باکیفیت ترین معدن دنیا با قدمتى 
بیش از پنج هزار سال، نشان مى دهد که توجه 
به سنگ هاى قیمتى در این ناحیه از کشور ریشه 
در ماقبل تاریخ دارد. از سوى دیگر جاذبه هاى 
وجود  ازجمله:  رضوى  خراسان  گردشگرى 

بارگاه ملکوتى امام هشتم شیعیان (امام رضا) 
از  استفاده  در  اعتقادات مذهبى  و  در مشهد 
و  نماز  در  عقیق  و  فیروزه  مانند  سنگ هایى 
عبادات، این شهر را به عنوان قطب دادوستد 
این گونه سنگ هاى قیمتى تبدیل نموده است. 
سرانه سرمایه گذارى براي اشتغال یک نفر در 
این رشته 35 تا 50 میلیون ریال (حداکثر 100 
میلیون ریال) و فضاي موردنیاز براي اشتغال 

یک نفر حداکثر 2*2 متر است

سازی  برند  حوزه  در  می توانیم  چگونه 
سنگ های قیمتی خراسان از فرصت های 

جهانی استفاده كنیم؟
فروش  و  بازار  مدیریت  شبکه هاى  ایجاد  با 
محصوالت  فروش  سطح  افزایش  به منظور 
و ورود به بازارهاي جهانی و افزایش تولید 
به کارگیرى  و  تکنولوژي  سطح  ارتقاء  با 
ماشین آالت مدرن از اهداف شهر جهانى است 
که در حوزه برند سازى سنگ هاى قیمتى مؤثر 
است. ا کنون در ایران ثبت اولین برندها در 
شهر  در  قیمتى  سنگ هاى  تخصصى  حوزه 
مشهد با عناوین (آبگینه، پیوه ژن، فرشتگان 

طال) بوده است.

و  تولیدكنندگان  برای  حمایت هایی  چه 
صادركنندگان این حوزه در نظر گرفته شده 

است؟
زمینه  این  در  خوبى  اقدام هاى  و  فعالیت ها 
انجام گرفته است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

- تقاضاى رسیدگى به بحث بیمه هنرمندان 
صنایع دستى گوهرسنگ ها و محصوالت آن ها.

- اخذ مصوبه براى دریافت مبلغ پنج میلیارد 
ریال جهت ایجاد مرکز ملى گوهرسنگ ها ( 
فضایى به مساحت 1500 مترمربع) در کارگروه 

عمرانى استاندار خراسان رضوى.
- اخذ مصوبه براى دریافت پنج میلیارد ریال 
براى ایجاد هنرستان تخصصى صنایع دستى با 
همکارى اداره کل آموزش وپرورش خراسان 

رضوى در کارگروه عمرانى استاندار خراسان 
رضوى.

تهران و درخواست  با سازمان در  رایزنى   -
اعمال سیاست هاى تشویقى ویژه به هنرمندان و 
صنعتگران بخش گوهرسنگ ها جهت حضور 
در مجتمع هاى تجارى به شکل یکپارچه و 

منسجم.
تجارى  مجتمع هاى  پتانسیل  بررسى   -
قابل واگذارى به شکل یک مجموعه منسجم به 

هنرمندان و صنعتگران صنایع دستى.
- حمایت در برگزارى نمایشگاه هاى ملى و 
و فصلى  ثابت  بازارهاى  ایجاد  و  بین المللى 
صنایع دستى گوهرسنگ ها با همکارى سایر 
بخش هاى دولتى از قبیل شهردارى و بخش 

خصوصى ذى ربط.
- تدوین استانداردهاى آموزشى در رابطه با 
گوهرسنگ ها با همکارى اداره کل آموزش فنى 

حرفه اى و کار و دانش استان.

نقش آموزش و افزایش مهارت ها تا چه 
رقابت  و  كیفیت  ارتقای  به  می تواند  حد 

محصوالت تولیدی منجر گردد؟
ایجاد فضاى مناسب آموزش براى آموزش هاى 
زمینه  در  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
گوهرسنگ ها در مراکز خصوصى، نیمه خصوصى 
و دولتى، دانشکده هاى مختلف مرتبط با رشته 
هایى از قبیل، گوهرشناسى تراش ها، مخراج 
کارى، فیروزه کوبى، طراحى زیورآالت و ...، 
مراکز و موسسه هاى آموزش عالى، هنرستان ها 
و مراکز آموزشى آزاد از اهداف دبیرخانه است. 
ایران به ویژه خراسان رضوى داراى ظرفیت هاى 
مورداستفاده  به درستى  اگر  که  است  فراوانى 
قرار گیرد در ابعاد مختلف نتایج ارزشمندى 
براى جامعه خواهد داشت و امیدوارم این مهم 
به درستى به سرانجام برسد در این میان نقش 
رسانه ها بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است و 
به همین خاطر از ماهنامه وزین اقتصادآسیا که به 

این مهم پرداخته است صمیمانه تشکر مى کنم.



ــى جهــان  ــد ســنگ هاى قیمت از مراکــز تولی
ــد  ــد، ســریالنکا و هن ــن، تایلن ــوان چی مى ت
ــى صنایع دســتى  ــرد. شــوراى جهان ــام ب را ن
طــى بازدیــدى کــه در اواخــر آوریــل و 
اوایــل مــاه مــى ســال 2015 از ایــن مراکــز 
ــهر  ــه ش ــید ک ــن نتیجــه رس ــه ای داشــت ب
ــهر  ــوان ش ــد را به عن ــع در هن ــور واق جیپ
جهانــى گوهرســنگ ها انتخــاب نمایــد. 
شــوراى جهانــى صنایع دســتى در بازدیــدى 
تجــار  کارخانه هــا،  تمــام  از  روزه   10
زمینــه  در  کــه  خرده فروشــى هایى  و 
ــه کار  ــهر ب ــن ش ــى در ای ــنگ هاى قیمت س
ــود.  ــدن نم ــد دی ــغول بودن ــت مش و فعالی
مصاحبه هــاى  شــورا  ایــن  همین طــور 
ــى  ــران و کارکنان ــن، مدی ــا مالکی متعــددى ب

کــه بــه تولیــد ســنگ هاى قیمتــى مشــغول 
بودنــد، انجــام داد. در ادامــه بــه برخــى 
دالیلــى کــه ســبب شــده اســت ایــن شــهر 
گوهرســنگ ها  جهانــى  شــهر  به عنــوان 

ــت: ــده اس ــود آم ــده ش برگزی

هند و جیپور
انگلســتان  مســتعمره هاى  جــزو  هنــد 
بــود کــه در ســال 1947 بــه اســتقالل 
دســت یافت، ازایــن رو تاریخچــه ى ایــن 
کشــور، تاریخچــه ى نســبتاً جدیــدى اســت. 
هنــد پــس از دســت یابى بــه اســتقالل خــود 
شــروع به اصالحــات اقتصــادى، تجــارت و 
ســرمایه گذارى خارجــى نمــود. 72 درصــد 
از جمعیــت هنــد، هندوآریایــى و 25 درصــد 

ــان  ــتند. زب ــى و ... هس ــدى، مغول آن دراوی
ــان  ــى 14 زب ــدى اســت ول ــن کشــور هن ای
رســمى دیگــر و بیــش از 1000 زبــان رایــج 
ــن  ــد و ای ــود دارن ــور وج ــن کش ــز در ای نی
در حالــى اســت کــه انگلیســى هنــوز زبــان 
رســمى در ایــن کشــور بــه شــمار مــى رود 
ــى  ــارت بین الملل ــراى تج ــتن آن ب و دانس
خیلــى مهــم اســت. از 80 درصــد جمعیــت 
ــه  ــد 14,2 درصــد آن را مســلمانان و بقی هن
را مســیحیان، ســیک هــا و گروه هــاى دیگــر 
تشــکیل مى دهنــد. شهرســتان جیپــور مرکــز 
ــد  ــى هن ــمال غرب ــتان در ش ــتان راجس اس
ــل داشــتن  ــه دلی اســت. اســتان راجســتان ب
مســیر تجــارى از چیــن بــه اروپــا بــه مدتــى 
طوالنــى منطقه ى اســتراتژیک اقتصــادى هند 

ترجمه: مهندس زهرا پزشکى
GIA (Gemological Institute of America Inc.) : منبع

شهرجهـانیجیپــور

2015 درسال گوهرسنگها
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بــوده اســت. ایــن شهرســتان در ســال 1727 
ــینگ  ــى جــى س ــاو م ــه س ــط مهاراج توس
تأســیس شــد. جیپور بــه خاطر برخــوردارى 
از معمــارى هنــدى اولیــن شــهر مــدرن هند 
ــى  ــور دسترس ــى رود. همین ط ــمار م ــه ش ب
ــن  ــاى ای ــر مزیت ه ــى از دیگ ــه دره ى آب ب
شــهر بــه شــمار مــى رود. ایــن شهرســتان به 
ــاختمان هاى  ــراى س ــوك ب ــوك، دو بل 9 بل
ــراى  ــوك ب ــت بل ــا و هف ــى و کاخ ه دولت

ــت. ــده اس ــردم تقسیم ش ــوم م عم

صنعت سنگ های قیمتی جیپور
وقتــى جیپــور بــه شــهرى بــراى هنرمنــدان 
و صنعتگــران ماهــر ســنگ هاى قیمتــى 
ــران  ــدان و صنعتگ ــن هنرمن ــد، ای ــدل ش مب
ــت  ــه کار و فعالی ــا ب ــت مهاراجه ه ــا حمای ب

درزمینــه ى جواهــرات و ســنگ هاى قیمتــى 
ــى  ــرى یک ــازار جوه ــد. ب ــغول گردیدن مش
ــتان  ــن شهرس ــاى ای ــن بازاره از قدیمى تری
اســت کــه توســط جــى ســینگ دوم 
ــدازى شــد و درواقــع شــروع تجــارت  راه ان
ــازار  ــن ب ــور از ای ــى جیپ ــنگ هاى قیمت س
ــیارى  ــل بس ــوز مح ــازار هن ــن ب ــت. ای اس
از کارگاه هــاى کوچــک و مراکــز بــزرگ 
تجــارى ســنگ هاى قیمتــى هنــد بــه شــمار 
مــى رود. شــهر جیپــور بــا داشــتن کارآفرینان 
امــروزى در ســاخت جواهــرات مــدرن 
ــنگ هاى  ــرش س ــراى ب ــرو ب ــزى پیش مرک
مى آیــد.  به حســاب  تجــارى  و  قیمتــى 
و  جواهــرات  صادرکننــدگان  انجمــن 
ــط  ــال 1966 توس ــى در س ــنگ هاى قیمت س
وزارت بازرگانــى در جیپــور تأســیس شــد. 

ــرف  ــیس از ط ــس از تأس ــن پ ــن انجم ای
ــن  ــج ای ــه تروی ــده شــروع ب 6000 صادرکنن
صنعــت در هنــد کــرد. در طــول اولین ســال 
ــادرات  ــن، ص ــن انجم ــیس ای ــس از تأس پ
ــه  ــد ب ــرات هن ــى و جواه ــنگ هاى قیمت س
28 میلیــون دالر رســید. تــا ســال 2014، رقم 
ــرات  ــى و جواه صــادرات ســنگ هاى قیمت
ــت.  ــش یاف ــارد دالر افزای ــه 35 میلی ــد ب هن
ــه خاطــر صــادرات المــاس و  ــن رشــد ب ای
ــى  ــنگ هاى قیمت ــرآالت و س ــال و جواه ط
بــود. برخــى صاحب نظــران بــر ایــن باورنــد 
ــا 300000 شــغل در  کــه حــدود 150000 ت
جیپــور درزمینــه ى بــرش ســنگ هاى قیمتى 
مشــغول بــه کارنــد. بــا افتتــاح گلــد ســوك 
ــور در ســال 2012، 95 نمایشــگاه و  در جیپ
150 دفتــر درزمینــه ى فــروش جواهــرآالت 

آوریل 2010 تا مارس 
2011

آوریل 2011 تا مارس 
2012

آوریل 2012 تا مارس 
2013

آوریل 2013 تا مارس 
201۴

آوریل 201۴ تا مارس      
2015

الماس برش خورده و 
23.083520.3۴321.9۷22۴.5۷1518.۶0۶جال داده شده

۷۴.529۷9.93288.359118.221112.50۶جواهرآالت طال
18۶.۶285239.19۶219.25052۷۶.1112۶۴.83۴سنگ های قیمتی رنگی

0.01350.0120.0۷20.۷350.0۶۷5مروارید
112.5۴8121.599132.11851۴۶.2۴۴1۴5.158جواهرآالت غیر طال
3.0855۶.۷18511.0۴310.۶۴۷11.9205جواهرآالت مد لباس

0.00۴50.0090.0090.0210.039ترکیبات خام
0.0510000الماس سخت

گوهرسنگ های رنگی 
3.0۴511.۶0258.0۷۷512.01520.03۷سخت

0.38550.۴3350.9181.۴۷۷51.5۴05سنگ های ترکیبی
۴03.3۷۴۴۷9.8۴55۴81.899590.0۴35۷۴.۷085کل

جدول 1. صادرات جواهرات و سنگ های قیمتی جیپور از سال 2010 تا 2015 به میلیون دالر
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3۶1۷۴8 مترمربع۷9515 مترمربع212030 مترمربعمساحت کل

1992۶۷ مترمربع۴3800 مترمربع11۶500 مترمربعمساحت نواحی

۷۶51189تعداد نواحی

500، ۷00، 1000، 1500، 2000 و 500، ۷00، 1000 و 10002000، 1500، 2000 و ۴000اندازه ی نواحی به مترمربع
۴000

18125تعداد کارخانه ها تولیدکننده

۷500۴۴۴۴۴۴ نفر درمجموعاستخدام شدگان

جدول 2. جزئیات مناطق ویژه ی اقتصادی جواهرآالت و سنگ های قیمتی

و ســنگ هاى قیمتــى شــروع بــه کار کردنــد. 
بــا افتتــاح گلــد ســوك، حــدود 30000 
بازدیدکننــده هرســاله از نمایشــگاه ها و دفاتر 
ــه همیــن خاطــر  ــد ب ــدن مى کنن فــروش دی
میــزان صــادرات جواهــرآالت و ســنگ هاى 
ــا  ــال 2014 ت ــل س ــور از آوری ــى جیپ قیمت
مــاه مــارس 2015 بــه بیــش از 574 میلیــون 
دالر رســید کــه بیشــترین صــادرات بالغ بــر 
ــه صــادرات ســنگ هاى  ــون دالر ب 264 میلی
قیمتــى اختصاص داشــته اســت (جــدول 1).
ــرش  ــود را در ب ــرى خ ــور برت ــهر جیپ ش
به ویــژه  رنگــى  مختلــف  ســنگ هاى 
ــد و  ــل تایلن ــار کشــورهایى مث ــرد در کن زم
ــات رســانده اســت. طــى  ــه اثب ســریالنکا ب
مهروموم هــاى 1980 جیپــور مرکــز عمــده ى 
بــرش تانزانیــت بــود. در دســامبر ســال 

ــت  ــى تانزانی ــاى صادرات 2010 محدودیت ه
ــه  ــد ک ــبب ش ــا س ــت تانزانی ــط دول توس
ــر  ــور تغیی ــنگ در جیپ ــن س ــرش ای روال ب
ــى  ــوراى جهان ــه ش ــدى ک ــد. در بازدی یاب
صنایع دســتى از ســه کارخانــه ى بــرش 
زمــرد ایــن شــهر داشــت، زمــرد و تانزانیــت 
ــارى  ــنگ هاى تج ــن س ــا از مهم تری را دو ت
جواهــرآالت  و  گوهرســنگ ها  صنعــت 
ــر  ــه ذک ــرد. الزم ب ــور اعــالم ک ــى جیپ قیمت
ــداران عمــده ى ســنگ هاى  اســت کــه خری
قیمتــى جیپــور ایاالت متحــده، اروپــا و ژاپــن 
ــهر داراى دو  ــن ش ــور ای ــتند. همین ط هس
منطقــه ى ویــژه ى اقتصــادى بــراى صــادرات 
ــت  ــى اس ــنگ هاى قیمت ــرآالت و س جواه
کــه در جــدول 2 جزئیــات ایــن مناطــق ویژه 

ــده اســت: آم

نتیجه گیری
ــع،  ــن مناب ــات بی ــر اختالف ــال حاض در ح
و  خرده فروشــان  تجــار،  تولیدکننــدگان، 
ســنگ هاى  صنعــت  مصرف کننــدگان 
ــده اى  ــور فزاین ــرآالت به ط ــى و جواه قیمت
ــژه اى  ــز وی ــر مرک ــت. ه ــه اس کاهش یافت
از ویژگى هــاى خــاص خــود برخــوردار 
ــاى  ــن ویژگى ه ــبختانه ای ــه خوش ــت ک اس
خــاص (ماننــد کیفیــت و دقــت بــرش) در 
ــن  ــل چی ــورهایى مث ــتر از کش ــور بیش جیپ
ــال  ــورد. در س ــم مى خ ــه چش ــد ب و تایلن
2015 شــهر جیپــور بــه بزرگ تریــن کلبــه ى 
صنعتــى بــراى صنعتگــران و ســازندگان طال 
و جواهــر مبــدل شــد و یکــى از موفق تریــن 
ــراى تجــارت گوهرســنگ ها و  شــهرها ب

ــت. ــمار مى رف ــه ش ــرآالت ب جواه

در حــال حاضــر در 20 اســتان ایــران ســنگ هاى 
ــه  ــده اند ک ــى شناسایى ش ــه قیمت ــى و نیم قیمت
اکتشــاف آن هــا در دســت اقــدام اســت. اوپــال، 
ــپر،  ــروزه، ژاس ــق، فی ــت، عقی ــت، آمتیس گران
بریــل، انــواع کوارتــز، اپیــدوت و ســیترین انــواع 
ــران را  ــى ای ــه قیمت ــى و نیم ــنگ هاى قیمت س
تشــکیل مى دهنــد. برخــى از ســنگ هاى قیمتــى 
به صــورت فــراورى نشــده صــادر و پــس 
ــوند.  ــور وارد مى ش ــه کش ــاره ب ــراش دوب از ت
ــاهرود  ــابور، ش ــى نیش ــروزه ى داخل ــن فی در بی
ــت را دارا هســتند. 39  ــن کیفی ــان باالتری و کرم
نــوع ســنگ قیمتــى و نیمــه قیمتــى در خراســان 
رضــوى مصــرف مى شــوند کــه از ایــن تعــداد 
15 نــوع ســنگ مصــرف بیشــترى دارنــد کــه از 
آن جملــه مى تــوان بــه عقیــق و فیــروزه اشــاره 

کــرد.

درخراسانرضوی قیمتی نیمه و قیمتی ــنگ نوعس 39 ــایی شناس
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دنیاى گوهرها، دنیاى زیبا و رنگارنگ مملو 
از سنگ هاى قیمتى ارزشمندى است که هر 
به  براى  را  زمین شناسى  شرایط خاص  یک 
وجود آمدن خویش طلب کرده و به خاطر 
نادر بودنشان در طبیعت خواستاران فراوانى 
دارند. آنچه باید در این زمینه موردتوجه قرار 
اپیدوت،  مثل  کانى  ده ها  این است که  گیرد 
دیوپسید، اوپال، گارنت، آندالوزیت، کردیریت 
و ... امروزه از ارزش فوق العاده خوبى در علم 
گوهرشناسى برخوردارند درحالى که بسیارى از 
مردم تنها گوهرهاى الماس، فیروزه و یاقوت 
را ارزشمند دانسته و نسبت به سایر گوهرها 

بى اعتنا مى باشند.
تا  است  شده  تالش  کوتاه،  فرصت  دراین 
ضمن نگاهى گذرا به خاستگاه زمین شناختى 
موجود،  دیدگاه هاى  و  تاریخچه  گوهرها، 
گوهرهاى ایران زمین و به ویژه خراسان معرفى 
شوند. در ضمن براى استفاده بهتر خوانندگان 
غیر زمین شناس، از به کار بردن اصطالحات و 

مطالب تخصصى پرهیز شده است.

گوهرها و خاستگاه زمین شناسی
دیدگاه  از  گران بها  کانی هاي  و  سنگ ها 
جایگاه هاى  تشکیل  محیط  و  زمین شناسى 
از  گسترده اى   بسیار  طیف  و  دارند  متفاوتى 
شرایط فشار و دما در پیدایش آن ها اثرگذار 
است. به طورکلى خاستگاه سنگ هاي قیمتی را 
می توان به صورت زیر دسته بندى کرد: خاستگاه 
ماگمایی، خاستگاه دگرگونی، خاستگاه رسوبی 

و خاستگاه آلی
خاستگاه ماگمایي )آذرین(

کانی هاي گران بها با خاستگاه آذرین، ساختمانی 
بلورین دارند و پیدایش آن ها در شرایطی آرام 
و پایدار و غلظتی متناسب و زمانی به نسبت 
طوالنى انجام می شود. محلول هاي سازنده در 
شرایط عادى اغلب در حالت اشباع نیستند. 
گاه دما و فشار آن ها را از شرایط اشباع دور 

می سازد. تغییر شرایط، افزایش غلظت، کاهش 
تدریجى دما و وجود فضاى کافى در تبلور 
کانی مؤثر هستند و به هر میزان که شرایط 
فوق مطلوب تر باشد، مرغوبیت کانى افزایش 
داراى خاستگاه  گوهرها  از  بسیارى  مى یابد. 

ماگمایى هستند مانند یاقوت و زمرد.
خاستگاه دگرگوني

تغییرات  ایجاد  اثر  بر  دگرگونى  سنگ هاى 
ایجاد  با محلول ها  در گرما، فشار و واکنش 
دگرگونی  محیط هاى  طبیعت  در  مى شوند. 
قطعات  حرکت  دارند.  وجود  بسیارى 
لیتوسفري محیط هاى متامورفیک متفاوتی را 
ایجاد مى کند که ویژگی هاي بارز آن ها، فشار 
و دماى باالست. از کانى هاى تشکیل شده در 
این محیط، مى توان ژادئیت (Jadeite) یا ژاده 
(یشم) را نام برد. سنگ هاى دگرگونى ناحیه اى 
شامل بسیارى از سنگ هایى مى شود که بر اثر 
افزایش دما و فشار، دفن شده و تغییر شکل 
این  در  که  کانى هایى  از  برخی  پیداکرده اند. 
گارنت،  از  عبارتند  مى شوند  یافت  سنگ ها 
کوردیریت، اسپینل، آندالوزیت، استارولیت و 

اپیدوت.
خاستگاه رسوبی

تشکیل  در  اساسی  نقش  آب  دسته  این  در 
با  به گونه اي که آب ها  دارد،  یا گوهر  کانی 
را در خود  آن ها  و  واکنش مى دهند  کانى ها 
حل مى کنند. قابلیت نگهدارى عناصر کانى ها 
به وسیله آب، بستگى به شرایط محیط دارد. 
کانى ها  این  کند  تغییر  فوق  شرایط  چنانچه 
ته نشست مى کنند. براى مثال تشکیل بلور هاى 
نمک بر اثر تبخیر آب دریا را مى توان نام برد. 
نوع کانى تشکیل شده بستگى به نوع عناصر 
چنانچه  دارد.  آب  دماي  و  آب  در  حل شده 
واکنش آب با سنگ هاى غنى از سیلیس (براى 
مثال ماسه سنگ ها) صورت گرفته باشد، کانى 
غنى از سیلیس ایجاد مى شود. در این مورد از 

کانى هاى نیمه قیمتى کلسدونى و اپال مى توان 
نام برد.

خاستگاه آلی
طی  که  دارند  وجود  فراوانى  گوهرهاى 
زیستى  فعالیت هاى  با  مرتبط  فرایندهاى 
موجودات زنده تشکیل مى شوند. این گوهرها 
آلى  مواد  مقدارى  داراى  خود  ترکیب  در 
همراه با مواد معدنى هستند که در ساختمان 
موجودات زنده به کار گرفته شده است، مانند 

مروارید، عاج، کهربا، شبق، مرجان و...
ایران کشورى است که ازلحاظ زمین شناسى 
داراى پتانسیل مناسب ازلحاظ مواد معدنى و 
از جمله سنگ هاي قیمتى و نیمه قیمتى است. 
خراسان رضوى با توجه به وجود اندیس هاى 
(عقیق)،  آگات  فیروزه،  همچون  معدنى اى 
روتیل،  یاقوت،  سافیر،  (آکوامارین)،  بریل 
ارتوکالز، فیروزه قوچانى (کریزوکال)، ژاسپر، 
درکوهى،  گارنت،  اوپال،  سلیمانى،  عقیق 
ایلمنیت، آراگونیت و  آندالوزیت،  رزکوارتز، 

پلى گورسکیت حائز اهمیت است.
اکنون در نگاهى کوتاه مهم ترین و قدیمى ترین 
گوهرسنگ هاى یافت شده در خراسان رضوى 

خواهند شد.

به نگاهی با   خاستگاهگوهرسنگها

گردآورى و تدوین: نسترن شجاعى کاوه

گوهرسنگهایخراسانرضوی
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 فیروزه گوهرى گران بها با پیشینه اى باستانى است. رنگ آبى آسمانى زیبایش دنیایى سحرآمیز در اطراف آن ایجاد و انسان ها را شیفته خودکرده 
است تا حدى که آن را سنگ خوش یمن یا طلسم خوشبختى و حافظ سالمتى مى دانند. به یقین فیروزه عربى شده نامِ پارسِى پیروزه است. در کتاب 
تحفٌه المومنین آمده است که: فیروزج معرب از پیروزه فارسى است و بهترین او از نیشابور ... . فیروزه در طى جنگ هاى صلیبى به اروپا راه یافت و 
turquoise نامیده شد به معناى سنگ ترکى، زیرا از راه ترکیه به اروپا رسید (فیروزه نیشابور از دیرباز در بازار ترکیه توسط بازرگانان ونیزى خریدارى 

و به اروپا فرستاده مى شد).
 فیروزه یا تورکواز، فسفات آبدار مس و آلومینیوم با فرمول شیمیایى CuAl6(PO4)4(OH)8-5H2O  مى باشد. این کانى اگرچه که داراى شبکه 
بلورین در سیستم تریکلینیک مى باشد، ولى به ندرت به صورت بلورهاى درشت قابل مشاهده است. فیروزه به صورت رگه اى و یا پوششى در سنگ 
مادر آذرین و با ترکیب حدواسط تشکیل مى شود. این گوهر داراى رخ کامل تا خوب، سختى 5 تا 6 و وزن مخصوص 2,6 تا 2,8 مى باشد. جالى 
فیروزه واکسى و شکست آن صدفى کوچک و ناهموار است. بهترین رنگ این ماده معدنى آبى روشن (آسمانى) است، البته به رنگ خاکسترى - سبز 

آبى و سبز نیز مشاهده مى شود. در بازار ایران، فیروزه نیشابور به دودسته اصلى تقسیم مى شوند. فیروزه عجمى و فیروزه شجرى.
فیروزه عجمى بدون رگه و یکدست است و در ایران بهترین نوع فیروزه محسوب شده و عددى فروخته مى شود. قیمت آن بسته به اندازه، رنگ و 

وزن از 5000 ریال تا میلیون ها تومان متغییر است.
فیروزه شجرى واجد رگچه هایى شبکه اى است و بسته به نوع و رنگ و فرم رگچه ها در 14 کالس تعریف مى شود. این نوع فیروزه گرمى معامله 
مى شود و با توجه به شرایط نگین تراشیده شده، قیمت هاى متفاوتى به خود مى گیرد. در اروپا این نوع فیروزه مقبولیت بیشترى دارد. اغلب نگین هاى 

فیروزه با برش کبوچان دیده مى شوند و انواع برش دار یا َفِست و فانتزى متداول نیستند.
 از دیرباز در میان همه فرهنگ ها به عنوان نماد اشرافیت، خردورزى، قدرت و جاودانگى شناخته مى شده است. در ایران، مصر و چین و همچنین در 
نزد بومیان آمریکاى شمالى و جنوبى (آزتک ها و اینکاها)، فیروزه سنگى مقدس شمرده شده و براى نشان دادن قدرت، کسب شانس و حفاظت از 

بالیا مورداستفاده قرار مى گرفته است.
حفارى ها و اکتشافات باستان شناسى در ایران نشان مى دهد که استخراج و کاربرد فیروزه در ایران سابقه اى هفت هزارساله دارد. مدرك آن مجسمه اى 

است از جنس فیروزه که به شکل گوساله تراشیده شده و اکنون در موزه لوور پاریس نگهدارى مى شود
در حال حاضر معادن فیروزه در کشورهاى استرالیا، چین (منچورى)، مصر (صحراى سینا)، هندوستان، مکزیک، روسیه، امریکا (آریزونا، نیومکزیکو، 

باتلى نوادا) و افغانستان (سمرقند و بامیان) وجود دارد (خواجه یزدى، م. 1388) ولى مرغوبترین فیروزه هنوز هم فیروزه نیشابور ایران است.

فیروزه
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Turquoise is an opaque, blue-to-green mineral 
that is a hydrated phosphate of copper and aluminum, with the chemical formula CuAl6(PO4)4(OH) 8·5H2O. 
Its physical characteristics are: moss scale hardness: 5-6, crystal habit: massive and nodular, color: blue(sky), 
green-blue, gray and white. Its unique shade of blue, often blue-green, lends it name, Turquoise, to all things of this 
tranquil hue. Although the minerals have triclinic crystal system, but rarely for coarse crystals visible. It is rare and valuable 
in finer grades and has been prized as a gemstone and ornamental stone for thousands of years owing to its unique hue.

The name Turquoise is derived from the French, pierre turquoise, meaning “Turkish stone,” because the trade routes that 
brought Turquoise to Europe from the mines in Asia, specially Iran, went through Turkey, and Venetian merchants often 
purchased the stone in Turkish bazaars.

Two kinds of Turquoise are more famous: Ajami(pure) Turquoise and Shajari (dendritic) Turquoise. The first one is pure 
sky blue Turquoise without any veinlets. This one is more popular in Iran. The second one has many pyritic veinlets and is 
sold by grams. In Europe this kind of Turquoise is more acceptability. The most of them are cut into cabochons. Facet and 
fancy cut is not common.

Turquoise is perhaps the oldest stone in man’s history. For thousands of years, Turquoise has spanned all cultures, prized 
as a symbol of wisdom, nobility and the power of immortality. Among the Ancient Egyptians, Persians and Chinese, Aztecs 
and Incas of South America, and Native North Americans, Turquoise was sacred in its adornment and for power, luck, and 
protection.

The excavation and archaeological discoveries in Iran shows that the extract and application of Turquoise in the seven 
thousand years of history of Iran. Evidence is the statue of a calf that is made from turquoise and is now in the Louvre 
Museum of Paris maintained.

There are turquoise mines already in Iran (Neyshabur) Australia, China (Manchuria), Egypt (Sinai), India, Mexico, Russia, 
America (Arizona, New Mexico, Nevada) and Afghanistan (Bamyan and Samarkand), but which is still the turquoise from 
Neyshabur is the best and most famous in the word. The history of the extraction and exploitation of Neyshabur turquoise 
mine is more than four thousand years.
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عقیــق بــا نــام انگلیســى آگات (برگرفتــه از نــام رودخانــه آگاتــس در سیســیل) از انــواع بســیار دانه ریــز یــا مخفــى بلــور کوارتــز مــى باشــد. 
ایــن کانــى بــا توجــه بــه کیفیــت رنــگ و پدیده هایــى کــه نشــان مى دهــد، در زمــره ســنگ هاى نیمــه قیمتــى قــرار مى گیــرد. دامنــه وســیعى 
از رنــگ ماننــد ســفید، خاکســترى، قهــوه اى، قرمــز، صورتــى و حتــى ســیاه در آن هــا دیــده مى شــوند. آگات هــا از ته نشــین شــدن ســیلیس 
موجــود در آب هــاى زیرزمینــى در حفــرات موجــود در ســنگ هاى آتش فشــانى تشــکیل مى شــوند. ایــن مــواد ته نشــین شــده گاهــى در 
ــه وجــود مى آورنــد و در برخــى مواقــع ایــن الیه هــا  اطــراف دیواره هــاى حفــره، توالــى نازکــى از الیه هــاى متراکــم و مــدور سیلیســى ب
ــن  ــه اى یکــى از ویژگى هــاى ای ــن ســاختمان هاى الی ــاال به صــورت الیه هــاى مســطح تشــکیل مى شــود. ای ــه ســمت ب ــره ب از کــف حف

گوهرســنگ مــى باشــد کــه بــا حضــور ناخالصى هــاى موجــود در محلــول مذکــور، بــه رنگ هــاى متفاوتــى دیــده مى شــود.
هــزاران ســال اســت کــه عقیــق به عنــوان گوهرســنگ مورداســتفاده بــوده اســت. هرچنــد در زمان هایــى از رونــق افتــاد ولــى امــروزه بــه دوران 
شــکوه خــود بازمى گــردد. متداول تریــن بــرش عقیــق کبوچــان و بیــد اســت کــه بــراى زینــت انگشــتر، گوشــواره، آویــز و دیگــر زیــورآالت 

مورداســتفاده قــرار مى گیرنــد.

انواع عقیق
آگات هــا معمــوالً بــه فــرم الیه هــاى مــدور یــا مســطح دیــده مى شــوند ولــى حضــور ناخالصى هــاى بــا اشــکال مختلــف کــه برخــى اوقــات 
ــد، ســبب ارزشــمندتر شــدن آن هــا مى شــوند. تنــوع ایــن اشــکال ســبب ایجــاد  ــا منظــره اى را ایجــاد مى کنن ــر گیاهــان، جنــگل ی تصوی

نام هــاى مختلفــى شــده اســت ماننــد:
- عقیق نوارى: متداول ترین نوع عقیق که با نوارهاى روشن و تیره منظم دیده مى شود.

- عقیق خزه اى انواعى که حضور ناخالصى هاى سیاه، قرمز یا سبز اشکال گیاهان را تداعى نمایند.
- عقیق شجر عقیقى که به دلیل حضور اکسیدآهن یا منگنز، الگوى حاصل شبیه شاخه هاى درختان باشد.

- عقیق باباقورى نیز داراى دایره هاى متحدالمرکز است که دایره داخلى رنگى تیره دارد.
- عقیق هاى منظره اى که حضور انواع ناخالصى ها، مناظر زیبا مانند دریاچه، درختان و .... را ایجاد مى نماید.

- عقیــق آتشــین نیــز حــاوى ناخالصى هایــى از جنــس لیمونیــت اســت کــه بــا بــرش مناســب و صیقــل خــوردن ســنگ، پدیــده اى ماننــد 
شــعله آتــش در درون عقیــق دیــده مى شــود.

عقیق
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Agate is a translucent variety of microcrystalline quartz. It is used as a sem- iprecious stone 
when it is of desirable quality and color. Agate occurs in a wide range of colors, which include 
brown, white, red, gray, pink, black, and yellow. Agate generally forms by the deposition of 
silica from groundwater in the cavities of igneous rocks. The agate depos- its in concen-
tric layers around the walls of the cavity, or in horizontal layers building up from the bot-
tom of the cavity. These structures produce the banded patterns that are characteristic 
of many agates.

Agates have been used as gemstones for thousands of years. They were some of the earliest stones fashioned by people. 
Today they are cut into cabochons, beads, small sculptures, and functional objects such as paperweights and bookends. 
Agate cabochons are popular and used in rings, earrings, pendants, and other jewelry objects. Agate beads are commonly 
made into necklaces and earrings.

Varieties of Agate
The color patterns in agates usually take the form of flat or concentric layers or bands. Mossy or dendritic inclusions can 
sometimes create the impression of vegetation and landscapes.  Varieties of this gemstone are described by their color 
patterns, inclusions, or source:
Banded agate: With regular and bright color layers, this variety is one of the most popular.
Moss agate: Stones that present green, red or black plant-like patterns are called moss agates.
 Eye agate: Those with Concentric circles that the inner circle is a dark color called Eye agates.
Dendritic agate: Those with tree-like, branching patterns are called dendritic agates.
Picture or Scenic agate: Some inclusions can create the appearance of whole landscapes, complete with lakes, shore-
lines, trees, and shrubs, within an agate.
Fire agate: Inclusions of plate-like crystals of limonite make fire agates iridescent. Cutting and polishing can enhance this 
effect

Agate
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کرونــدوم بهتریــن نــام بــراى انــواع جواهــرى آن، یاقــوت و ســافایر، مــى باشــد. یاقــوت و ســفایر از نظــر علمــى کامــًال مشــابه هســتند و تنها 
تفــاوت در رنــگ آن هــا اســت. یاقــوت طیفــى از رنگ هــاى قرمــز، از قرمــز مایــل به صورتــى تــا متمایــل بــه قهــوه اى را در برمى گیــرد و 
همــه انــواع رنگ هــاى دیگــر ســافایر خوانــده مى شــوند اگرچــه کــه محبوب تریــن و ارزشــمندترین ســافایر انــواع آبى رنــگ آن هســتند. 
ــگ، ســافایر ســفید و دیگــر رنگ هــاى  ــواع بى رن ــى و ان ــگ، ســافایر آب ــواع آبى رن ــوت و ان ــز، یاق ــدوم هــاى قرم ــواع کرون ــى ان به طورکل

کونــدوم، ســافایر فانتــزى نامیــده مى شــوند.
کرونــدوم کانــى بســیار ســخت و مقاومــى مــى باشــد. ســختى ایــن گوهــر در جــدول ســختى مــوس برابــر بــا 9 اســت کــه آن را بعــد از 
المــاس در رده ســخت ترین مــواد شناخته شــده قــرار مى دهــد. ایــن گوهــر در برابــر اســیدها و بیشــتر عوامــل محیطــى تأثیرناپذیــر اســت. 
داراى ترکیــب اکســید آلومینیــوم بــا فرمــول شــیمیایىAl2O3 اســت کــه بــه دلیــل وجــود عناصــر نــادر مانند کرومیــوم (بــراى یاقــوت) و آهن 
و تیتانیــم (بــراى ســافایر) بــه رنگ هــاى متفاوتــى یافــت مى شــوند. یاقــوت قرمــز و ســافایر آبــى بــه دلیــل ســاختار فیزیکــی نســبتاً خــاص، 
کمیابــی و زیبایــی بى مانندشــان ســالیان ســال در اغلــب نقــاط دنیــا به عنــوان گوهرهــاي قیمتــی مورداســتفاده قــرار داشــته اند. در حــال حاضر، 
هرســاله میلیون هــا قطعــه ســافایر و یاقــوت قرمــز براى اســتفاده مشــتریان و طراحــان جواهــر در بازارهــا و فروشــگاه هاى بزرگ مــورد معامله 
ــر  ــا هــرروز افزون ت ــودن تقاضــا و کمبــود محصــوالت معــادن شناخته شــده، ارزش ایــن ســنگ هاى زیب ــاال ب ــه دلیــل ب ــد. ب قــرار مى گیرن
مى شــود. معــادن شناخته شــده یاقــوت و ســافایر در برمــه، ســرى النکا، هنــد، افغانســتان، مونتانــا و کامبــوج قــرار دارد. در دهه هــاى گذشــته در 
بخش هایــى از آفریقــا شــامل ماداگاســکار، کنیــا، تانزانیــا، نیجریــه و مــاالوى نمونه هــاى باارزشــى از ایــن گوهرســنگ ها بــه دســت مى آمــد. 

اخیــراً نشــانه هایى از ایــن گوهــر در خراســان رضــوى نیــز دیده شــده و مــورد اکتشــاف قــرار دارد.

ساافری
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Corundum is best known for its gem varieties, 
Ruby and Sapphire. Ruby and Sapphire are scientifically the same mineral, but just differ in color. A gemstone-quality 
specimen of corundum with a deep red color is known as a ruby. A gemstone-quality corundum with a blue color is called 
a sapphire. Colorless corundum is known as white sapphire. Corundum of any other color is known as fancy sapphire. 

Corundum is a very hard, tough, and stable mineral. It is the hardest mineral after Diamond, making it the second hardest 
mineral. It serves as the index mineral for a hardness of nine on the Mohs Hardness Scale. It is also unaffected by acids 
and most environments. Its formula is Al2O3 and their color is also produced by the trace elements chromium for ruby and 
iron with titanium for sapphire. These most popular gems are highly sought after and have been mined in many parts of the 
world for thousands of years. Today, millions of rubies and sapphires are required every year to meet the demands of the 
jewelry market -- from inexpensive commercial stones sold in malls and department stores to spectacular specimens used 
in designer and custom jewelry. The demand for attractive stones exceeds the abilities of mines to supply. As a result, the 
prices paid for attractive natural stones have risen to high levels.

Traditional sources of rubies and sapphires include Burma, Cambodia, Sri Lanka, India, Afghanistan, Montana, and other 
areas. In the past few decades, several parts of Africa, including Madagascar, Kenya, Tanzania, Nigeria, and Malawi, have 
become important producers of ruby and sapphire. Recently signs of sapphires have been seen in Khorasan Razavi, and 
it is explored.
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ژاســپر ســنگى کم بهاســت کــه در جواهرســازى کاربــرد دارد. باوجودایــن برخــى انــواع آن ماننــد ژاســپر اقیانوســى و ژاســپر منظــره اى بســیار 
بــا ارزش هســتند. ژاســپر بــا بــرش کبوچــان و بیــد به خوبــى صیقل خــورده و بــراى ســاخت دســتبند و گردنبــد و همچنیــن مــدال بــراى آویز 

مورداســتفاده قــرار مى گیــرد.
واژه جاســپرJasper از واژه یونانــی jaspis کــه بــه معنــاي ســنگ لکــه دار اســت، گرفته شــده اســت. ژاســپر یــک ســنگ مــات و از خانــواده 
کلســدونى اســت کــه ترکیــب شــیمیایی آن صــد در صــد ســیلیس (SiO2) همــراه بــا ادخــال هایــى از Al, Fe, Mg, Ca, Ni, Cr مــى باشــد. 
متداول تریــن رنــگ ژاســپر قرمــز (بــه دلیــل وجــود اکســید آهــن) اســت. ولــى بــه رنگ هــاى دیگــر ماننــد قهــوه اى نارنجــى، ســبز لکــه دار 
و یــا زرد هــم دیــده مى شــود. ژاســپر تک رنــگ نایــاب اســت، معمــوالً چندرنــگ، نــواري، شــعله اى و لکــه دار اســت. برخــی مواقــع ژاســپر 
مى توانــد همــراه بــا عقیــق و اپــال و همچنیــن مــواد فسیل شــده تشــکیل شــود؛ و وجــود ناخالصى هــا و محتویاتــى از کانى هــاى دیگــر عامــل 

تعیین کننــده رنــگ آن مى باشــند. برخــى از متداول تریــن انــواع ژاســپر عبارتنــد از:
- ژاسپر خوني: ژاسپر قرمز به دلیل حضور اکسیدآهن فراوان

- ژاســپر اقیانوســی: از انــواع بســیار زیبــاى ژاســپر اســت کــه بــه دلیــل ناخالصى هــاى رنگارنــگ و فوق العــاده زیبایــى کــه دارد، انــواع 
ــراى گوهرشــناس ها تبدیل شــده اســت.  ــه یکــى از محبوب تریــن ســنگ ها ب طرح هــاى متنــوع و شــگفت انگیزى را در خــود جــا داده و ب

ایــن ســنگ ها تنهــا در ماداگاســکار یافــت مى شــوند.
- ژاسپر عقیق: ژاسپر در همرشدى با عقیق که به صورت نوارهاى زرد، قهوه اى یا سبز در یک سنگ دیده مى شود.
- ژاسپر مصري )سنگریزه نیل(: ژاسپر اوربیکوالر با اشکال دایره اى به رنگ هاى خاکسترى و سفید در زمینه قرمز

- ژاسپر نواري: داراى ساختار الیه اى با الیه هایى با پهناي متفاوت
- ژاسپر منظره ای: داراى نشانه هاى قهوه اى، ایجادشده توسط اکسید آهن شبیه یک منظره طبیعی.

- ژاسپر اوربیکوالر: حاوى حلقه هاى متحدالمرکز در سرتاسر سنگ
- ژاسپر برشی شده: حاوى قطعات گرد شده ژاسپر که توسط ماده خاکسترى رنگى با هم سیمان شده اند.

انواع ژاسپر و به ویژه ژاسپر خونى و ژاسپر برشى شده در خراسان رضوى یافت مى شود.

ژاسپر
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used in jewelry but kinds of them such as Oceanic Jasper and Picture Jasper are valuable. It is cut and polished into 
cabochons, and used as beads for necklaces and bracelets. It is also carved into cameos which can be worn as pendants.

The name means ”spotted or speckled stone”, and is derived via Greek Jaspis. Jasper is an opaque variety of Chalcedony, 
and its formula is SiO2 with inclusions of Ni, Al, Fe, Mg, Ca and Cr. The common color is red but usually associated with 
brown, yellow, or reddish colors, but may be used to describe other opaque colors of Chalcedony such as dark or mottled 
green, orange, and black. Jasper is almost always multicolored, with unique color patterns and habits. Sometimes it can 
form with Agate, opal and Fossil-powered materials.

Jasper has an over-abundance of variety names. Some variety names are generally used by collectors and dealers. The 
varieties below are the well-known names or varieties that are commonly encountered.
- Blood Jasper: red Jasper (because of iron oxides)
- Ocean Jasper: Form of Orbicular Jasper found on the coast of Madagascar with small, tight, concentric ring formations.
- Agate Jasper: Opaque multicolored Jasper combination of both Agate and Jasper.
- Egyptian Jasper: Form of Orbicular Jasper with white and gray circles on a red background. It is found as rounded pebbles 
on the beaches of Egypt.
- Picture Jasper: Form of Jasper with scenic picture-like formations.
- Orbicular Jasper: Jasper with rounded concentric rings throughout.
- Brecciated Jasper: Jasper in rounded fragments naturally cemented together in a gray material.

Kinds of Jasper Specially Blood Jasper and Brachiated Jasper are found in Khorasan Razavi.

Jasper
is generally an inexpensive gemstone when 
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ینآکوامار
آکواماریــن بــه رنــگ آبــى تــا آبــى مایــل بــه ســبز، گوهرســنگى از خانــواده بریــل اســت. شناخته شــده ترین گوهرســنگ ایــن خانــواده، زمــرد 
ســبز اســت و آکوماریــن پــس از زمــرد محبوب تریــن گوهرســنگ ایــن خانــواده محســوب مى شــود. ایــن ســنگ فوق العــاده ســخت (داراى 
ســختى برابــر 8 در مقیــاس مــوس) و داراى جــالى شیشــه اى اســت. رنــگ خیره کننــده آبــى دریایــى آن طیفــى از آبــى روشــن تــا کمــى تیــره 

را در برمى گیــرد. نــام آکوماریــن هــم از یــک واژه قدیمــى التیــن بــه معنــاى آب دریــا مشــتق شــده اســت.
آکوماریــن و زمــرد هــر دو بــه خانــواده بریــل تعلــق دارنــد ولــى بــه طــرز شــگفتى باهــم متفاوتنــد. ایــن هــر دو گوهــر ســیلیکات بریلیــوم- 
آلومینیــوم هســتند ولــى رنــگ ســبز زمــرد بــه دلیــل حضــور مقادیــر ناچیــزى بریلیــوم و گاهــى وانادیــوم در ترکیــب شــیمیایى آن اســت 
ــر  ــت. از دیگ ــرده اس ــود ب ــنیت) س ــگ (گوش ــل بى رن ــیمیایى بری ــب ش ــن در ترکی ــاى آه ــور ناخالصى ه ــن از حض ــه آکوماری درحالى ک
تفاوت هــاى ایــن دو گوهرســنگ مى تــوان بــه حالــت مــه گرفتگــى و حضــور مقادیــر زیــادى ناخالصــى در زمــرد اشــاره نمــود و حال آنکــه 
آکوماریــن به عنــوان گوهــرى شــفاف و پــاك (فاقــد ناخالصــى در ســنگ) شــناخته مى شــود. رنــگ آبــى دریایــى مشــخصه ى آکوماریــن بــوده 
و غلظــت رنــگ آبــى بــر ارزش و مطلوبیــت آن مى افزایــد. شــدت رنــگ، پاکــى گوهــر و کیفیــت تــراش آن از معیارهــاى مهــم در هنــگام 

ــد. ــن بشــمار مى رون ارزش گــذارى آکوماری
ــور  ــعه در بل ــا شــش اش ــتاره اى-  ب ــده - س ــا پدی ــده - چشــم گربه-  و ی ــاد پدی ــبب ایج ــر س ــاى دیگ ــى از کانى ه ــر کم حضــور مقادی
آکوماریــن مى شــود. چنیــن نمونه هایــى قابلیــت تــراش کبوچــان را دارنــد. آکوماریــن - چشــم گربه-  باکیفیــت بــاال، بســیار بــا ارزش اســت 
و آکوماریــن- ســتاره اى-  بســیار نــادر و گران بهــا مــى باشــد. آکوماریــن قابلیــت تــراش کبوچــان و زاویــه دار را دارد و محبوب تریــن بــرش 

آن، بــرش پلکانــى زمــردى (Emerald step-cut) اســت.
آکوماریــن در خراســان رضــوى در گنابــاد و در حوالــى مشــهد پیداشــده اســت و اکتشــاف آن در دســتور کار دبیرخانــه -  مشــهد شــهر جهانى 

صنایع دســتى گوهرســنگ ها-  قــرار دارد.
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Aquamarine is a blue to green-blue gem-quality variety of beryl. 
The beryl group of gemstones is most famous for chromium-rich 
green Emerald and Aquamarine is the second one. aquamarine 
is exceptionally hard and has an outstanding vitreous glass-like 
luster. It is most famous for its breathtaking sea-blue colors which 
can range from pale light blue to medium-dark blue. The name 'aqua-
marine' was derived from an old Latin expression which meant 'seawater'.

Aquamarine and Emerald belong to the same family, but they are surprisingly different. Both of them are beryllium alu-
minum silicates, but Emerald is colored by trace amounts of chromium (and sometimes vanadium), while Aquamarine 
obtains its color from iron impurities within colorless beryl (goshenite). Aquamarine and Emerald have essentially the same 
specific gravity and refractive index, but Emerald tends to be hazy and full of inclusions, while Aquamarine is known to 
occur with excellent transparency and clarity.

Aquamarine can typically be identified by its unique sea-blue colors. A dark and deeply saturated blue is the most desira-
ble and valuable aquamarine color. The intensity of color and the clarity of the stone are the most important criteria when 
evaluating aquamarine, followed closely by quality of cut.

Aligned traces of foreign minerals, a rare feature, cause a cat's eye effect (chatoyancy) or star effect (asterism) with six rays 
in a vivid sheen. These specimens are available as cabochon cuts. Cat's eye aquamarine when found in high quality, can 
command very high prices. Six-rayed specimens with asterism or 'star aquamarine' is exceptionally rare and very valuable. 
Aquamarine has a vitreous (glass-like) luster when cut.

Aquamarine is available in both faceted and cabochon cuts. The most favored cut for aquamarine is an emerald step-cut.

In Khorasan Razavi Aquamarine was found around Mashhad and Gonabad and its exploration is on the agenda of the 
Secretariat "Mashhad, World Craft City for Gem stones".

Aqua
Marine
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ــى در  ــش اساس ــان نق ــردم جه ــروزه م ــى ام ــتاندارد در زندگ ــوالً اس اص
ــف و کاهــش ریســک و  ــاى مختل ــه مصــرف کااله ــان بخشــى ب اطمین
مخاطــرات در تمامــى زمینه هــا ازجملــه: غذایــى، بهداشــتى، به کارگیــرى 

دســتگاه هاى مختلــف، خریدوســرمایه گذارى و...دارد.
باعنایــت بــه پیشــرفت علــوم و فنــون مختلــف در حــوزه گوهرســنگ ها 
ــازى  ــده بهس ــاى پیچی ــز روش ه ــى و نی ــاى مصنوع ــاخت گوهره و س
این گونــه ســنگ ها شــناخت و درجه بنــدى و به طورکلــى تعییــن هویــت 
ــرى  ــى و به کارگی ــگاه هاى تخصص ــتفاده از آزمایش ــا اس ــز ب ــا ج گوهره

تجهیــزات پیشــرفته میســر نخواهــد بــود.
از ســوى دیگــر همه ســاله مقــدار معتنابهــى ارز به منظــور تأمیــن 
گوهرســنگ هاى موردنیــاز بخــش جواهرســازى ازکشــورخارج مى گــردد 
(به صــورت مجازوغیرمجــاز) کــه اغلــب بــه دلیــل عــدم وجــود شــناخت 
ــا و  ــت آن ه ــن هوی ــز و تعیی ــتاندارد آنالی ــاى اس ــود روش ه ــى و نب کاف

درنتیجــه عــدم خریــد مبتنــى بــر اصــول علمــى مقادیــر زیادى 
ــى رود. ــور هدرم ــوه مذک از وج

ــان  ــرورت کارشناس ــاس ض ــه احس ــا ب ــاظ و ب ن ــن لح بدی
حــوزه گوهرهــا در ســنوات قبــل و نشســت هــاى تخصصى با 
ســازمان اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــى کشــور مقــرر گردیــد 
کــه اســتانداردهاى موردنیــاز در حــوزه گوهرســنگ ها تدویــن 
گــردد و بــا تشــکیل کمیته هــاى فنــى و ملــى کــه این حقیــر نیز 
ــن  ــاى مذکوروهمــکارى درتدوی ــت درکمیته ه افتخــار عضوی
اســتانداردها را داشــته ام، کشــور بــه ایــن مهــم نائل آمــده اســت.

در حال حاضر خوشبختانه درزمینه هاى مختلف ازجمله:
1-روش هاى شناخت گوهرهاى رنگى

2-ارزیابى برلیان
3-درجه بندى مروارید

4-شناخت و درجه بندى الماس
اســتانداردهاى موردنیــاز بــا اســتفاده از اســتانداردهاى جهانى و 

ــى مى باشــد. ــن و داراى کدمل ــى تدوی بین الملل
وجــود اســتانداردهاى مذکــور بــه متخصصیــن بخــش امــکان 
ــاى اصــول  ــز و اظهارنظــر برمبن ــز آزمایشــگاه هاى مجه تجهی
ــن امــکان  ــز ای ــدگان نی ــراى مصرف کنن کارشناســى را داده و ب
را ایجــاد مى نمایدکــه بــا مراجعــه بــه ایــن البراتوارهــا از کــم 

وکیــف گوهــر خریــدارى اطمینــان حاصــل نماینــد.
ــان  ــرآن وجــود اســتاندارد موجــب فراهــم شــدن زب عــالوه ب
کارشناســى مشــترك در بیــن ذینفعــان بخش وبهســازى فضاى 
کســب وکار ایجــاد فضائى بــا اطمینان بیشــتر در ســرمایه گذارى 

ــد. را ایجــاد مى نمای
آزمایشــگاه  اولیــن  قبــل  ســنوات  در  خوشــبختانه 
همکاراســتانداردوتحقیقات صنعتــى دربرلیــان، گوهرهاى رنگى 
و مرواریــد بــا اســتفاده از البراتــوار مجهز و کارشناســان مجرب 
ــه  ــهد و در خوش ــال در مش ــش از 20 س ــت بی ــابقه فعالی باس
ــات  ــه خدم ــت و ارائ ــه فعالی ــروع ب ــرات ش ــى جواه صنعت
ــوان  ــهد به عن ــاب مش ــا انتخ ــوده و ب ــه نم ــاء خوش ــه اعض ب
ــده  ــوع افزوده ش ــت موض ــنگ ها براهمی ــهرجهانى گوهرس ش

ــت. اس
شــایان ذکر اســت کــه در ایــن مهــم کشــور در ابتــداى راه گام 
ــه تدویــن اســتانداردهاى متعــدد  ــاز ب ــده نی برمــى دارد و درآین
کیفــى جواهــرات و گوهرســنگ ها خواهــد بــود و چشــم انداز 
ــش از  ــر رشــد و توســعه کشــور در استانداردســازى پی بیان گ

ــده مى باشــد. پیــش محصــوالت درآین

و  کانون  رئیس  پیش بین،  محمدجواد 
عضو کمیسیون عالى کانون هاى کشور

بهسازی در   استانداردها نقش
کارگوهرسنگها و فضایکسب
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طالسنجش
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نام فیروزه تداعى گر معدن فیروزه نیشابور ایران 
است. معدنى که پس از 7 هزار سال در 53 
کیلومترى شمال غرب نیشابور و 43 کیلومترى 
شهر فیروزه هنوز به همت گشاده دستى طبیعت 
برداران  بهره  هرچند  دارد.  روشن  چراغى 
نابخردانه به هر وسیله این ذخیره ارزشمند را 
کاویده تا بلکه بیشتر و بیشتر از این گنجینه 
استفاده کند اما تن زخمى این معدن که سال ها 
بار داده و اکنون باید با ظرافت بیشترى از آن بهره 
گرفت، خراشیده رنجور است. براى آشنایى با 
وضعیت موجود این معدن که شهرت جهانى 
دارد و نحوه کار شرکت تعاونى توسعه روستایى 
معدن فیروزه نیشابور که مسئولیت بهره بردارى 
از آن را عهده دار است، گفت وگویى صمیمانه با 
اعضاى هیات مدیره این شرکت تعاونى داریم. 
آقایان سید على اکبر  رفیعى، رئیس هیات مدیره، 
سید حسن حسینى، نایب رئیس، جواد صادقى، 
رضا صادقى، سید مراد میرى، سیدعلى اصغر 
حسینى و قاسم افخمى اعضاى هیات مدیره و 
یدا... سعادتى مدیرعامل. به سؤال هاى خبرنگار 
ما پاسخ گفتند گرچه هنوز ناگفته هاى فراوانى به 
زمین ماند که در شماره آتى به آن مى پردازیم.

شركت  تشکیل  نحوه  پیرامون  لطفاً    
تعاونی، میزان اشتغال و فعالیت انجام شده 
در معدن فیروزه توضیحاتی بیان فرمائید؟

ایـن معـدن تـا سـال 81 در اختیـار بخـش 
دولتـى بـود که سـهم اهالـى در دو روسـتاى 
مجاور یعنى روسـتاهاى معدن علیا و سـفلى 
نقطه خاك خوردن و تماشـاى عبـور و مرور 
کامیون هـا بـود؛ اما با پیگیرى هاى انجام شـده 
و  غیراقتصـادى  بهره بـردارى  و  مدیریـت 
ناصحیـح مدیریت هـاى گذشـته، مدیریـت 
بهره بـردارى از معـدن از سـال 81 بـه مـدت 
25 سـال به اهالى این دو روسـتا واگذار و در 
پى آن شـرکت تعاونى توسـعه معـدن فیروزه 

نیشـابور با 342 سـهامدار تشـکیل شد.
پـس از تغییـر مدیریـت و تشـکیل شـرکت 
تعاونـى، تعـداد شـاغلین در معـدن از 15 نفر 
در سـال 81 بـه 165 کارگـر در حـال حاضر 
رسـیده اسـت که تمامـى از اهالـى همین دو 
روسـتا مى باشـند و بیـش از 20 هـزار نفـر 
به صـورت غیرمسـتقیم در بخش هـاى تراش 
و فـروش آن اشـتغال دارنـد کـه عمدتـاً در 
شـهرهاى فیروزه، مشـهد و نیشـابور مشغول 

هسـتند و حتـى بـراى جلوگیـرى از فعالیت 
ظرفیـت  بـا  را  بازارچـه اى  گـران  واسـطه 
200 مغـازه در دو روسـتاى معـدن علیـا و 
سـفلى احـداث کرده ایـم کـه سـنگ فیـروزه 
را فـرآورى تـا از خـام فروشـى ایـن سـنگ 

گران بهـا، جلوگیـرى شـود.

  نحـوه اسـتخراج از معـدن چگونـه 
اسـت؟

در این معدن در طول 60 تا 70 سال گذشته 
بیش از 20000 متر تونل ایجادشده است که 
باشد.  مى  متر  آن 1700  تونل  طوالنى ترین 
هم اکنون استخراج سنگ فیروزه به همان شکل 
حفر تونل در دل کوه و به روش سنتى آتش 
بارى انجام مى شود، در این روش براى حفارى 
در معدن فیروزه از آتشبارى کنترل شده استفاده 
استخراج  روش  معمول ترین  که  مى شود 
معادن زیرزمینى در سطح جهان است. بدون 
شک این روش براى کارگاه هاى استخراجى 
فیروزه روش مطلوبى محسوب نمى شود. ولى 
متأسفانه روش مناسب ترى نه در سطح کشور 
روش هاى  ندارد.  وجود  دنیا  در سطح  بلکه 
موجود مثل دستگاه هاى حفار مکانیکى و جت 
آب هستند که میزان خردایش آن ها بیشتر از 
آتشبارى است. به هر شکل در معدن فیروزه 
سعى بر آن است تا با استفاده از کمترین میزان 
مواد منفجره و در دورترین فاصله ممکن تا 
رگه هاى فیروزه، آسیب ناشى از انفجار را به 
حداقل برسانیم. همچنین بر اساس مکاتبات 
در  معدن  استخراج  گروه هاى  با  انجام شده 
دانشگاه هاى کشور، وزارت صنایع و معادن 
و سازمان نظام مهندسى معدن، شرکت تعاونى 
توسعه معدن فیروزه آمادگى دارد تا روش هاى 
و  خریدارى  را  علمى  و  جدید  استخراجى 

به کارگیرى نماید.

نیشابور، فیروزه معدن
سنتی برداریهای بهره بازخم ای گنجینه

سید حیدر رضوی

معدن كاوان فیروزه نیشابور ما را برای بهره برداری با روش های علمی از معدن یاری رسانید
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  ذخایر معدن چگونه است؟
بیرون  دل سنگى  از  درواقع  نیشابور  فیروزه 
مى آید که از گدازه هاى متعلق به دوران سوم 
آب هاى  عبور  با  که  ایجاد شد  زمین شناسى 
سطحى از شکاف هاى این سنگ تغییراتى در 
بافت و مواد تشکیل دهنده گدازه اتفاق افتاده 
و باعث تشکیل فیروزه شده است. اکنون با 
مشخص شدن این که ذخایر فیروزه به صورت 
برآورد  و  مى شود  تشکیل  نامنظم  و  پراکنده 
ذخیره معدن به صورت سیستماتیک و نظام مند 
امکان پذیر نیست و همچنین با توجه به این که 
و  ثانوى  تشکیالت  با  کانى ها  جزء  فیروزه 
کمیابى است مى توان فیروزه قابل استحصال را 
به صورت تخمینى حدود 9 هزار تن برآورد 
کرد که ساالنه حدود 40 تا 50 تن فیروزه در 

این معدن استخراج مى شود. 

  نحـوه فـروش فیروزه استخراج شـده 
به چـه صورت اسـت؟

بـراى  نیـز گفته شـده  قبـًال  کـه  همان طـور 

حفـر از انفجار و براى جداسـازى فیـروزه از 
روش سـنگ جورى به وسـیله اسـتادکارهاى 
معـدن اسـتفاده مى شـود؛ و سـنگ فیـروزه 
استخراج شـده از معـدن در قالـب مزایـده و 
براسـاس کیفیـت دسـته بندى بـه خریـداران 
فروختـه و قیمت آن نیـز با تعیین قیمت باید 
از سـوى کارشناسان و نیز تمایل خریداران به 
پرداخت بهاى بیشـتر تعیین مى شـود. مزایده 
در سـال 3 تـا چهـار نوبت برگزار مى شـود و 
خرید براى عموم آزاد اسـت و سـالى یک بار 
نیز فیروزه استخراج شـده باقیمت کارشناسى 
بـه افـراد محلـى و بومـى روسـتا کـه داراى 
پروانه کسـب تـراش فیـروزه و عضو تعاونى 

تراش فیـروزه هسـتند فروخته مى شـود.

ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـرای  آیـا    
ژئوتوریسـم معدن فیروزه كاری صورت 

اسـت؟ گرفتـه 
ایــن معــدن بــا وســعت چهــل کیلومترمربــع 
در طــول جغرافیــاى 58 درجــه و 33 دقیقــه 

شــرقى و عرضــى جغرافیــاى 33 درجــه 
و 30 دقیقــه شــمالى دو بخــش جنوبــى 
کــوه میرزاعلــى واقع شــده اســت. بــه دلیــل 
موقعیت کوهســتانى منطقه داراى آب وهواى 
بســیار مناســبى به خصــوص در فصــل بهــار 
ــتیاق  ــه اش ــا توجــه ب و تابســتان اســت و ب
فراوانــى کــه بــراى بازدیــد از منطقــه و دیدن 
روش هــاى اکتشــاف، اســتخراج، دســتگاه ها 
و ماشــین آالت مورداســتفاده وجــود دارد. 
ــروزه  ــدن فی ــگرى مع ــع گردش ــرح جام ط
در ســال گذشــته آمــاده و عملیــات اجرایــى 
ــرح  ــن ط ــت. در ای ــده اس ــز شروع ش آن نی
احــداث مــواردى چون مهمانســرا، رســتوران 
و کافى شــاپ، مســجد، آب نمــا و مــوزه 
معــدن کارى پیش بینى شــده اســت کــه 
امیدواریــم بــا اتمــام مراحــل اجرایــى طــرح 
گردشــگرى و آغــاز بــه کار مجتمــع تــراش 
ــروزه  ــدن فی ــدن، مع ــتاى مع ــروزه روس فی
بــه یکــى از قطب هــاى گردشــگرى شــمال 

شــرق کشــور تبدیــل گــردد.
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شماره 558-  مرداد 1396

استاد حسن تشکری را بسیاری می شناسند، 50 سال حضور او در عرصه 
تراش سنگ های قیمتی و به ویژه فیروزه از او چهره ای آشنا ساخته که با انگشتان 

هنرمند و هوش سرشارش نقش دل می زند بر سنگ زیبای طبیعت، نقشی که 
عرصه  پیشکسوت  و  حکاک  او  می دهد.  انرژی  و  روح  دست ساخته هایش  به 

فیروزه تراشی در سال 1328 در یک خانواده فیروزه تراش دیده به جهان گشود و از 
همان دوران کودکی در کنار پدرش حاج احمد که یکی از اساتید بنام فیروزه تراش 
زمان خودش بود هنر فیروزه تراشی را فراگرفت و وارث شغل آبا و اجدادی خود شد؛ 

اما کالمی و صفایی با استاد؛

  استاد از چه سنی به هنر فیروزه تراشی عالقه مند 
شدید و چگونه این هنر را فراگرفتید؟

در  کودکى  دوران  همان  از  من 
به  استادان  از  که  پدرم  محضر 

فیروزه تراشى زمان خود  نام 
و  فیروزه تراشى  هنر  بود 

سنگ تراشى را آموختم 
و از بدو نوجوانى و 
پس از تکمیل دوره 
به صورت  ابتدایى 
این  وارد  حرفه اى 

هنر شدم.
عشق و عالقه به این 
حرفه را هم از پدر 
مى دیدم  آموختم. 
که چگونه با عشق، 
مى تراشد  را  فیروزه 
و  شکل  آن  به  و 

از  مى دهد.  عظمت 
پدرم  که  مى دیدم  طرفى 

خاصى  احترام  دیگران  نزد 

حسن تشکرى پیشکسوت فیروزه تراش:
گفتگو از سید حیدر رضوى

حـسخـوب
تــــراشسنـــگ

فیـروزه
بـهشغل  مـرا
پـدریکشاند
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دارد. وقتى سنگ هایى که پدرم مى تراشید نگاه مى کردم حس خوبى داشتم و سعى مى کردم من 
هم پا جاى پاى پدر بگذارم و این امر باعث شد که به این حرفه عالقه مند شده و دل به کار بدهم.

  از ظرافت و اصالت كارتان بگویید؟
بنده ادعا مى کنم که به لطف خداوند در تراش سنگ فیروزه، البته سنگ فیروزه درجه 1 از بهترین 
تراشکارها در بین اساتید هستم. یکى از ویژگى هاى یک تراشکار حرفه اى این است که به سنگ 
اصالت مى دهد، سنگ را طورى مى تراشد که از بهاى باالترى بهره مند شود. چون فقط تراش 
سنگ به آن بها نمى دهد بلکه باید با استادى خاص سنگ را طورى تراشید که زیبا و ارزشمند 
شود و این یک تخصص بسیار هنرمندانه است که من در طول بالغ بر 50 سال کار کسب نموده ام.

  هنر فیروزه تراشی خراسان چه تفاوتی با كار و هنر سایرین دارد؟
فیروزه این سنگ قیمتى و ناب منحصر به خراسان رضوى و نیشابور است و متعلق به هنر 
فیروزه تراشى فقط مشهد و نیشابور بوده است ولى در حال حاضر با یک سرى تغییرات از 
انحصار این دو شهر درآمده و فراتر رفته است اما آن ها فوت استادى هنر فیروزه تراشى را 
نمى دانند. به جرات مى توان گفت که اصل این هنر در انحصار شهرهاى مشهد و نیشابور است 

و بس.

  تاكنون چه افتخارهایی در زمینه فعالیت هنریتان كسب نموده اید؟
هنرمندان فیروزه تراش انسان هاى بسیار زحمت کش و پرتالش هستند اما تاکنون این امکان براى 
این صنف ایجاد نشده که از اساتید و هنرمندان خوب و باسابقه آن تجلیل شود. کسى در حرفه ما 
صاحب مدال و یا لوح تقدیر نشده است. همیشه هنرمندان مظلوم بوده اند و هیچ ارگان ذى ربطى 

براى ما جایگاهى در نظر نگرفته است.

  حرفه و فعالیت شما از چه ظرفیتی در كشور بخصوص استان برخوردار است؟
صنف فیروزه تا قبل از انقالب یکى از پررونق ترین شغل ها در ایران بود و دلیل آن هم حضور 
گردشگران آمریکایى و اروپایى در ایران و خرید این محصول زیبا بود. همچنین صادرات 
فیروزه هاى تراش خورده باعث ایجاد شغل براى جوانان و تشویق آن ها به این کار بود و هم 
ارزآورى بسیار خوبى داشت که این حرفه را پررونق مى نمود؛ اما از اوایل انقالب باکم رنگ 
شدن نگاه مسئوالن به گردشگرى و کاهش صادرات و عدم حضور کافى گردشگران آمریکایى 

و اروپایى، کسادى بازار را به همراه داشت.
با توجه به اینکه فیروزه نیشابور یکى از بهترین و مرغوب ترین فیروزه هاى جهان است اگر 
مسئوالن ذى ربط نگاهشان را به این صنعت قدیمى، اشتغال زا و ارزآور عوض کنند و موجب باز 
شدن بازار منطقه و بین المللى بروى گوهرسنگ هاى ایران گردند، اکثر کشورهاى عربى و غربى 

دوباره اقبال نشان داده و در این صورت آینده خوبى هم پیش بینى مى شود.

  آیا توانسته اید هنر خود را به فرزندان یا شاگردان خود منتقل كنید؟
همانطوریکه مى دانید ما معموالً باسنگ هاى گران بها سروکار داریم لذا نمى توان این سنگ 
گران بها را زیردست کارورز بگذاریم اما با توجه به موروثى بودن این حرفه در خانواده ما، اکثراً 
از پدران به پسران منتقل مى شده و به همین دلیل هم پسرانم آشنایى کامل با فیروزه تراشى دارند.

  دوست داریم خاطره ای از این سال های پرفرازونشیب برای خوانندگان ما بگویید؟
خاطره اى از یک سنگ استثنایى دارم. روزى مردى قدبلند و چهارشانه وارد مغازه پدرم شد. 
زمانى بود که رضا پسر بزرگ شاه تازه به دنیا آمده بود و در سن یک سالگى او به زیارت امام 
رضا آمده بودند. آن زمان آستان قدس رضوى مى خواست هدیه اى به پسر شاه بدهد. مردى که 
بنا به توصیه فیروزه تراشان براى تراش سنگ فیروزه اى به اندازه یک بادام به مغازه پدرم مراجعه 
کرد. آن زمان آب و برق و گاز نبود و سقف مغازه پدرم چوبى بود و یک صندوقچه همان دم در 
بود که آن مرد روى آن نشست و آن سنگ استثنایى را جلو پدرم گذاشت و گفت مى خواهم این 
سنگ را خوب و هنرمندانه بتراشید. پدرم که تا آن زمان چنین سنگ گران بهایى را ندیده بود قبول 
کرد و گفت آستان قدس این سنگ را 40 هزارتومان مى خرد. آن زمان با 10 هزارتومان مى شد 
یک خانه 200 تا 300 مترى را خرید و 40 هزارتومان پول خیلى زیادى بود. آن مرد گفت این 
سنگ بالغ بر یک صد هزارتومان ارزش دارد. باالخره او دستمزد پدرم را بابت تراش آن سنگ زیبا 

پرداخت نمود و رفت. بعدها ما فهمیدیم که او دایى ثریا همسر سابق شاه بوده است.

ــرای  ــرمایه گذاری ب ــرانۀ س ــرخ س ن
ــر  ــر نف ــرای ه ــنگ ب ــک س ــراش ی ت
در ایــران بیــن 5 تــا 10 میلیــون تومــان 
صنایــع  در  درصورتی کــه  اســت، 
دیگــر حداقــل ۶0 تــا ۷0 میلیــون 
تومــان ســرانۀ ســرمایه گذاری الزم 
اســت. ایجــاد ارزش افــزوده بیــن 300 
تــا ۷00 درصــد می توانــد یــک مزیــت 
بــرای ایــن صنعــت محســوب گــردد... 
ــری از  ــا بهره گی ــوان ب ــور می ت در کش
ــه کار  ــا ب ــری و ب ــک فضــای ۶0 مت ی
ــراش  ــک کارگاه ت ــر، ی ــن 15 نف گرفت
ــزودۀ  ــدازی و ارزش اف ــنگ را راه ان س

ــد. ــی را ایجــاد نمای باالی
ــرای  ــراش ب ــل ت ــنگ قاب 39 گوهرس
ایــران  در  زیــورآالت  کاربــرد 
از  نشــان  کــه  شناسایی شــده اند 
ــت  ــور در صنع ــاالی کش ــیل ب پتانس
ــزء 10  ــران ج ــت. ای ــرات اس جواه
ــه لحــاظ وجــود  ــا ب کشــور برتــر دنی
ــي و  ــنگ های قیمت ــادن س ــوع مع تن
نیمــه قیمتــي محســوب مي شــود.
ــران از ۷00  در حــال حاضــر ســهم ای
ــي ســاالنه ی  ــارد دالر گــردش مال میلی
ســنگ های قیمتــي و نیمــه قیمتــي در 
ــزارم( درصــد  ــا 0.002 )دوه ــا تنه دنی
اســت. حــدود 2۴0 میلیــارد تومــان در 
ســال بــه صــادرات ســنگ های زینتــی 

ایــران اختصــاص دارد.

ایران ناچیز سهم

رجهانیگوهرسنگها بازا  در
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استاد على اصغر خاکسارى، قلم زن، طالکوب 
و حکاك در سال 1343 دیده به جهان گشود 
و از همان سنین کودکى توسط پدر با طبیعت 
ایران آشنا گردید تا این صحنه خالقیت هاى 
پروردگار یکتا، الهام بخش خلق آثارش شود. 
وى با بیش از سى سال تجربه و خلق آثارى 
منحصربه فرد و دریافت ده ها لوح تقدیر داخلى 
و خارجى و از دست دادن یک چشم خود در 
این راه عاشقى و دل دادگى، هنوز هم از عشق 
به هنرش، کار و تالش و امید به آینده مى گوید. 
مصاحبت با استاد خاکسارى که براى هر فرد 
و ازجمله من افتخار بزرگى است که گذشت 
 زمان را در پیچ وخم نقش قلم استاد از یاد مى برد.

استاد مختصری از زندگی و فعالیت هنری 
خود و چطور به این حرفه ورود پیدا كردید؟
طبیعت  با  پدرم  توسط  سالگى   8 سن  از   
این  بعدها  شدم.  آشنا  ایران  حیات وحش  و 
آشنایى تأثیر خوبى در نوع طراحى و قلم زنى 
بنده گذاشت. عکاسى از طبیعت و کوهنوردى 
را از نوجوانى با توجه به این که پدرم عکاس 
از  نمونه  و چند  کردم  بود شروع  اى  حرفه 
عکس هاى من در جشنواره هاى داخلى و در 
یک جشنواره ى بین المللى در بخش تکنیک 

عکاسى انتخاب شد.

 از چه زمانی به قلم زنی و طراحی پرداختید؟
دوره هاى تراشکارى و ریخته گرى را در سن 
18 سالگى در کارگاه یکى از دوستان پدرم 
گذراندم. در کنار فعالیت هاى یادشده به قلم زنى 
و طراحى که با آزمون وخطا همراه بود، مشغول 
بودم. مطالعه و عشق به کار پیوسته راهنمایم 
بود. ساخت ابزارهاى قلم زنى و سخت کارى 
آن ها را نیز انجام مى دادم. از سال 1356 عالوه 
بر فعالیت هایى که داشتم به ورزش باستانى و 
از  پس  پرداختم.  کوهستان  دوچرخه سوارى 
مدتى در رشته ورزش باستانى نشان دالورى را 
دریافت کرده و در رشته دوچرخه کوهستان، 
قله هزار مسجد را اولین بار و چندین قله دیگر 
را با همراهى دوستان، صعود نمودیم. در حین 
سفرى که در سال 1373 از طریق کمیته سایکل 
از  دوچرخه  با  اسالمى  جمهورى  توریست 
ایران به اروپا داشتم با چندین قلم زن آشنا شدم 

که سبکى منحصربه فرد داشتند.

پیرامون قلم زنی بر اشیاء توضیح دهید؟
با پیشرفت در کار قلم زنى و طالکوبى بر روى 
قسمت هاى فلزى تفنگ هاى شکارى، کم کم 
بر روى ساعت هاى  قلم زنى  و  به طالکوبى 
نفیس، جواهرات و... پرداختم. و براى اولین 
بار در ایران توانستم برروى سنگ هاى عقیق 
و فیروزه طالکوبى و قلم زنى کنم. در کنار 
آن شروع به طراحى و ساخت انگشتر، دستبند 
وگردن آویز نمودم که پس از ساخت آن ها بر 
رویشان قلم زنى و طالکوبى مى کردم. تمامى 
بنده  خود  توسط  شده  قلم زنى  طرح هاى 
طراحى شده و الهام گرفته از طبیعت پاك و 
تجربیاتى بود که طى سال ها تالش بى وقفه به 

دست آوردم.

را  سبکی  نحوی  به  گفت  باید  پس 
و  اصالت  ظرافت،  از  كردید  پایه گذاری 

توسعه كار خود بگوئید.
در طى این سال ها، همواره تالش کردم که 
ظرافت کار را تا جایى که برایم ممکن بود 

ى افزایش دهم و همچنین از  ح ها طر
آثارم اصیل، زیبا و کهن ایرانى  در 

استادعلیاصغرخاکساری،

وحکاک، قلمزن،طالکوب

گفتگو از سید حیدر رضوى

میگیرد الهام زطبیعت ا  ا ر نوآوری
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بهره ببرم و آن ها را با طرح هاى ذهنى خودم ترکیب نموده و نوآورى کنم. با خواندن کتاب هاى مرتبط، ساخت 
ابزار، آزمون وخطا و پیگیرى هاى بى وقفه و عشق به کار، روزبه روز اطالعات خود را در این زمینه توسعه دادم. 

سرمایه ى اولیه اى جز تالش و عالقه ى وافر به حرفه ام نداشتم. 
عشق به انجام این هنر و عینى سازى ذهنیات و تصوراتم بیشتر 
از کسب درآمد، برایم مهم بوده و هست. شاید اگر این انرژى و 
زمان را در راه کار دیگرى صرف مى کردم، به درآمد بسیار باالترى 

دست مى یافتم، ولى من عاشق حرفه ام بوده و هستم.

به لحاظ فیزیکی نوآوری های شما چه ویژگی هایی 
دارند،؟

بر  همان طورى که عرض کردم همواره سعى من 
این بوده که همیشه در تکنیک و ساخت ابزارهایم 
نوآورى داشته  باشم و نوآورى درزمینه ى قلم زنى، 
حکاکى و طالکوبى همچنین ساخت ابزار و قطعات 
سالح شکارى و قنداق هاى ممتاز با چوب گردو، 

بارها توسط اساتید این رشته ها تأیید و تحسین گردیده 
و در نشریات معتبر کشور به چاپ رسیده است. 

كسب  هنریتان  فعالیت  زمینه  در  افتخارهایی  چه  تاكنون 
نموده اید؟

بیش از 30 سال تجربه، حکاکى، قلم زنى و طالکوب بر روى ساعت براى نخستین بار، عضو خبره کانون قلم زنان جهان، کسب نشان ملى مرغوبیت 
صنایع دستى، کسب نشان دست خالق در نشست جهانى صنایع دستى در اصفهان، هنرمند برتر در نمایشگاه جهانى صنایع دستى فلورانس ایتالیا، 
هنرمند برتر در نمایشگاه جهانى صنایع دستى در تهران، کسب مدرك درجه یک هنرى معادل مدرك دکترى در رشته ى قلم زنى، طالکوبى بر روى 
سنگ هاى قیمتى براى نخستین بار در ایران، کسب نشان سرو طالیى در نخستین جشنواره فجر صنایع دستى و دریافت چندین لوح تقدیر، ازجمله 

مهم ترین افتخارهایى است که تاکنون دریافت نموده ام.

آینده این حرفه را چگونه می بینید؟
به نظر بنده تاکنون توجه کم ترى به هنر و رشته هاى هنرى در مشهد صورت مى گرفته است ولى با توجه به انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانى 
صنایع دستى گوهرسنگ ها و همچنین پایتخت فرهنگى جهان اسالم، امید به آن است که حمایت بیشترى از هنر و ترویج و آموزش آن صورت گیرد.

استاد به طور حتم در طول این سال ها خاطرات تلخ و شیرین زیادی دارید. خاطره ای شیرین و سخن پایانی خود را بدرقه راه ما كنید:
از شیرین ترین خاطرات بنده در این سال ها، روزى بود که به همراه همسرم و استاد حافظ پرست، از اساتید برجسته ى کشور در رشته ى قلم زنى، در 
شهر اصفهان به قصد دیدار استاد عالقه مندان، به منزل ایشان رفتیم. استاد عالقه مندان از بزرگ ترین و برجسته ترین اساتید رشته ى قلم زنى کشور بوده 
که با بیش از 75 سال سابقه ى کارى در این رشته، آثارى شناخته شده و مطرح 
در سطح جهان دارد. استاد در آن دیدار، با رویى بسیار گشاده پذیراى ما شدند 
و سعادت بازدید آثارشان را از نزدیک و مصاحبت با ایشان را داشتم. ایشان به 
بنده بسیار دلگرمى داده و بعد از دیدن آثارم، آن ها را تحسین نمودند و فرمودند 
این آثار منحصربه فرد و داراى سبک شخصى مى باشند که باعث مسرت بسیار 
گردید. همچنین از شیرین ترین لحظات در این سال ها، دیدن شادى و رضایت 
مشترى پس از تحویل اثر است که باعث ایجاد انگیزه و رفع خستگى کار 

مى گردد.
اما سخن پایانى، در طى بیش از سى سال که به این حرفه مشغول هستم، با 
عشق به خلق اثر پرداخته و باوجوداینکه بینایى چشم چپ خود را در این راه 
از دست دادم، مى توان گفت در حرفه ى خود غرق بوده ام. آرزوى بنده فراهم 
آمدن شرایطى مى باشد که بتوانم بدون دغدغه ى مالى و فکرى، این هنر را 
ترویج داده و آموزش دهم که به نظر من، مشهد مقدس باوجود داشتن توانایى 
بسیار باال درزمینه ى هنر، نیازمند این چنین آموزش هایى براى شکوفایى هرچه 
بیشتر استعدادها مى باشد و همچنین امید دارم که خیل عظیم زائرین حرم مطهر 
امام رضا، یادگارهایى از هنر اصیل ایران را با خود به همراه برده و اجناسى 
که به عنوان صنایع دستى از کشورهاى دیگر مانند چین وارد ایران مى گردد، 
کاهش یافته و مردم کشورمان با هنر ایران بیشتر آشنا شده و سطح فکرى هنرى 

ایشان روزافزون گردد. به امید صحت و شادکامى و طول عمر استاد.
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خانم امیدفر جواهرات هنری چه تعریفی دارد؟
جواهرات هنرى به شاخه اى از جواهرات گفته مى شود که عالوه بر نقش زیبایى شناختى، نقش مفهومى را نیز مى توانند دارا باشند. در این نوع از 
جواهرات به خصوص طراحى و ایده نقش اساسى را داراست. جواهرات هنرى مى توانند کاربردى باشند یا نباشند ولى همواره به عنوان یک اثر هنرى 

قابل تأمل هستند.

بهارك امیدفر:

در  ا ر ومفاهیم زن نقــش اغلب ثارم آ  در
میگیرم ــانه نش یران ا وفرهنگ اساطیر

بهــارك امیدفــر طــراح و ســازنده ى جواهــرات هنــرى، مــدرك کارشناســى صنایع دســتى را 
بــا گرایــش تخصصــى فلــز و جواهرســازى از دانشــگاه ســمنان دریافــت کــرد و در مقطــع 
کارشناســى ارشــد دانش آموختــه ى رشــته ى پژوهــش هنــر از دانشــگاه آزاد تهــران اســت. بــا 
نیم نگاهــى بــه آثــار نفیــس خانــم امیدفــر مى تــوان بــه عالقــه ایشــان بــه فرهنــگ اســاطیرى 
و غنــى ایــران پــى بــرد، عــالوه بــر آن بســیارى از آثــار ایشــان را تندیــس و ســیماى زنــان بــا 
فرهنــگ ملــى ایــران زمیــن تشــکیل مى دهــد کــه مبیــن نقــش اندیشــه این نــگاه زیباشناســى 
ــد  ــن هنرمن ــخن ای ــاى س ــا پ ــت داد ت ــى دس ــت. فرصت ــازى اس ــه جواهرس ــى ب و مفهوم

ــاز بنشینیم. جواهرس

فعالیت هنری شما از كی شروع شد؟
در مقطع لیسانس سال ها افتخار شاگردى استاد عبدالناصر گیو قصاب (استاد 
دانشگاه، مجسمه ساز و جواهرساز مطرح ایران) را پیدا کردم. ایشان با بزرگوارى 
پذیرفته بودند که استاد راهنماى پایان نامه بنده باشند و ازآنجا بود که نگاه نو و 
ویژه اى به جواهرات و زیورها برایم رقم زده شد فعالیت هنرى من از همان زمان 
آغاز شد. چندین سال در مرکز آفرینش و پژوهش هنرهاى سنتى خانه ملک 
مشهد که زیر نظر اداره میراث فرهنگى و صنایع دستى و گردشگرى خراسان 
بود، سرپرست و مسئول کارگاه فلز و جواهرسازى بودم و تجربیات بسیار خوب 
و حرفه اى را به دست آوردم که مدیون راهنمایى ها، دلگرمى ها و حمایت هاى 
استادان خوبى ازجمله استاد محمد مطیع مى باشم؛ اما خانه ملک را مى توان در 
زمره موزه هاى هنرى معاصر به شمار آورد که در این موزه عالوه بر نمایش آثار 
هنرى تعدادى از هنرمندان ازجمله بنده در رشته هاى مختلف در کارگاه هاى 
هنرى مشغول به فعالیت بودند. در کنار فعالیت در خانه ملک، کارگاهى کوچک 
در خانه داشتم که عصرها به تدریس، طراحى، ساخت جواهر و مجسمه 
 مى پرداختم. همچنین در دانشگاه علمى کاربردى و پیام نور تدریس مى کردم.

چه  و  حضورداشته اید  نیز  خارجی  یا  و  داخلی  نمایشگاه های  در  آیا 
افتخاراتی را كسب كرده اید؟

بله. در نمایشگاه هاى متعدد داخلى انفرادى و گروهى ازجمله، تهران، اصفهان، 
شیراز، مشهد و در نمایشگاه هاى خارجى انفرادى و گروهى ازجمله پاریس، 
مونیخ و فلورانس شرکت داشتم همچنین در جشنواره هاى متعدد داخلى و 

خارجى طراحى طال و جواهر، مجسمه ها و المان هاى شهرى برگزیده شده ام.
کسب نشان بین المللى بیهانسbehance در بخش طراحى مد (طراحى جواهر) 
در سال 2015 و دریافت مهر اصالت بین المللى صنایع دستى یونسکو در سال 

گفتگو از سید حیدر رضوى



45

13
96

داد 
 مر

 -5
58

ره 
شما

امه
هنـ

مـا
لی

 المل
ین

ب
دی
صا
اقت

ی
یـل
حل
 ت

2012 و کسب نشان ملى صنایع دستى در سال 1394 و 1391 ازجمله افتخارهاى من است. 
از همچنین در سال 1396 در مسابقه جواهرسازان معاصر  بخشى  و  شدم  اول  برگزیده  ایران 

کارهایم در مجله گارلند مگزین
 Garland Magazine
و  موردنقد  و  گردید  چاپ 
کوین  دکتر  توسط  بررسى 
 Dr Kevin Murrayموراى
(استاد دانشگاه هنر ملبورن، 
مجله  مدیر  و  پژوهشگر 

گارلند مگزین) قرار گرفت.

تاكنون چه آثاری را خلق 
نموده اید و برای طراحی ها 
و خلق این آثار هنری از چه 

الهام می گیرید؟
قالب  در  جواهراتى  مجموعه 

گوشواره،  سنجاق سینه،  آویز، 
انگشترى، دستبند بانام هاى "زنان 
پرندگان  "،"گفتگوى  شاهنامه 
"،"اسطوره  نهایت  "،"درخت 
"و...  نیلوفرى  "زنان  و   " تهران 
کارکرده ام که بر اساس تعدادى 
اسطوره اى  شخصیت هاى  از 
زنان شاهنامه، داستان منطق الطیر 
المنتهى،  عطار، درخت سدره 
درخت زندگى و آناهیتا الهه ى 
 ... و  ایران زمین  آب هاى 
الهام  طراحى هایم  باشد.  مى 
قبل  ایرانى  نقوش  از  گرفته 
و بعد از اسالم است که این 

نقوش بر روى آثار هنرى ایرانى همچون آثار 
فلزى و سنگى، سرامیک و سفال، بافته ها، 
نقاشى ها، نگارگرى ها و ... موجود مى باشد. 
در آثار و مجموعه هایم، اغلب نقش زن را در 
اساطیر و فرهنگ ایران نشان مى دهم و در 
این مسیر به آیین ها، مراسم، ادبیات، اسطوره 
اساسى  نقش  زن،  که  ایرانى  افسانه هاى  و 
دارد اشاره دارم، مراسمى همچون اسفندگان 
قنات و  یا عروس  (جشن زن و زمین) و 
آیین هایى همچون زروانیسم، آناهیدپرستى و 

میتراییسم.

تولیدات هنری شما چه ویژگی خاصی 
محصوالت  سایر  در  شاید  كه  دارد 

جواهرسازان به چشم نیاید؟
مى توانم بگویم در بین جواهرسازان معاصر 
به  که  بودم  کسانى  اولین  جزء  ایران  در 
مفهومى  و  زیبایى شناختى  نگاه  جواهرات 
توأمان داشتم و همواره سعى کرده ام در همین 
سبک ادامه بدهم و اما در سال اخیر عالوه بر 
نمایش آثار بر روى برندسازى و فروش نیز 
تمرکز بیشترى داشتم و همراه با دوست و 
همکار هنرمندم آیلین ابریشمى در این مسیر 

به نتایج خوبى رسیدیم.

آینده این هنر را چگونه می بینید و 
سخن پایانی شما؟

جواهرسازى درواقع یک هنر-صنعت 
است. جواهرات و زیورها بخشى از 
تولید هنرى و صنعتى بشر را در طى 
نیز  هم اکنون  مى شود.  شامل  تاریخ 
چند سالى است که این رشته مورد 
استقبال عده اى از جوانان به خصوص 
رشته هاى  در  تحصیل کردگان 
و  صنعتى  طراحى  صنایع دستى، 
گرافیک قرارگرفته است. این جوانان 
تحت عنوان جواهرسازان معاصر ایران 
فعالیت مى کنند و نگاه و رویکردى 
جدید و متفاوت نسبت به آنچه قبًال 
در بازار طال و جواهر یافت مى شد 
فعالیتشان  روند  به  توجه  با  و  دارند 
آینده ى  و  نظر مى رسد چشم انداز  به 

روشنى پیش روست.
اما سخن پایانى، ازجمله مشکالتى که 
پیش روى هنرمندان به ویژه هنرمندان 
باشد مبحث  این رشته مى  خاص 
با  ارتباط  کردن  برقرار  چگونگى 
کلکسیونرهاى  و  داران  گالرى 
که  است  خارجى  و  داخلى 
مسئوالن محترم مى توانند در این 
زمینه کمک شایان توجهى داشته 

باشند.
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از میـان پیشکسـوتان بـازار کار و هنـر گوهرسـنگ ها 
آقـاى سـعید جاودانـى را باید فردى هوشـمند معرفى 
کـرد کـه توانسـته از خـأل حضـور محصـوالت ایران 
در بـازار جهانـى اسـتفاده کرده و باهمـت عالى، نقش 
صادرکننـده موفـق ایـن حـوزه را در کنار سـایرین به 
عهـده گیـرد. درضمـن وى هـم اکنـون نایـب رئیس 
اول اتحادیه فیروزه تراشـان خراسـان اسـت. در همین 
راسـتا گفتگویـى داریـم با وى کـه با هم مـى خوانیم:

  آقای جاودانی چگونه به این حرفه وارد شدید؟
دلیـل ورود مـن بـه این هنر به طـور موروثـى و از طرف 
پـدر بزرگـوارم بـود. بـا توجـه بـه عالقه خـاص خودم 
بـه سـنگ فیـروزه نیشـابور از همـان سـنین کودکـى تا 
نوجوانـى با توجه به اینکه چند نفر بـراى پدرم کارکرده 
و فیـروزه مى تراشـیدند در کنـار تحصیل بـه کار فیروزه 
مى پرداختـم. بااینکـه در دانشـگاه ملـى قبول شـده بودم، 
امـا در ایـن حرفـه و به ویـژه صـادرات این گوهرسـنگ 
فعـال شـدم. عامل مهم جذب من به ایـن حرفه، زیبایى، 
تنوع و انرژى مثبتى بود که گوهرسـنگ فیروزه نیشـابور 

است. دارا 

سعید جاودانى پیشکسوت صادرکننده گوهرسنگ ها:

نیـشابـور فیـروزه وجاذبـه زیبـایی
فراخواند اینگوهرسنگ وصادرات فراوری بهعرصه  مرا

سید حیدر رضوی
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قیمتـی  نیمـه  قیمتـی و  سـنگ هاى 
ازلحـاظ وزنـی 6 درصـد و ازلحـاظ 
ارزش 17 درصـد تولیـدات معدنـی 
جهـان را دربردارنـد. ایـن سـنگ ها 
پـس از تـراش و تبدیـل بـه نگیـن 
قیمتى داراى ارزش افـزوده ى فراوانى 
مى شـوند. در حـال حاضـر برخـی 
خـاص  به طـور  جهـان  کشـورهاي 
بـا سـنگ هاى قیمتـی و نیمـه قیمتی 
بومـی  خـود شـناخته می شـوند کـه 
بـا  چیـن  مى تـوان  آن هـا  جملـه ى 
سـنگ یشـم، بولیوي بـا بولیوینیت و 

برزیـل بـا آموزنیـت را نـام بـرد. 

درصد 17 گوهرسنگها
تولیــداتمعدنيجهان

  شما نیز از نظام استاد و شاگردی استفاده كردید، اساتید شما چه كسانی بودند؟
بله، این حرفه در خانواده مادرى یعنى پدربزرگ مادرى و پدر خودم موروثى است و من شاگرد پدر 
بزرگوارم جناب استاد محمدجواد جاودانى هستم که خوشبختانه در حل حاضر در قید حیات مى باشد. 
با توجه به اینکه من از کودکى با فیروزه سروکار داشتم و در کنار آن هم بامطالعه و شرکت در کالس هاى 

گوهرشناسى با دیگر گوهرسنگ ها آشنا شدم این کار در من نهادینه شده است.

  چه عواملی موجب تمایز شما شده  است؟
توسعه کار من از زمانى آغاز شد که با دریافت کارت بازرگانى شروع به صادرات نمودم و به طور 
تخصصى در نمایشگاه هاى بین المللى خارج از کشور مشارکت نمودم و عامل تمایز من در این بود 
که گوهرسنگ ها را با مصنوعات نقره و با طرح هاى جدید و انحصارى براى عرضه در نمایشگاه هاى 
بین المللى تولید  کردم. عالوه بر این تسلط بر زبان هاى انگلیسى، عربى، اردو(هندى) و ماالیى ( 

اندونزیایى) هم مزید برعلت است.

  در چه نمایشگاه های بین المللی خارج از كشور مشاركت داشته اید؟
کشورهاى: کویت، بحرین، قطر،لبنان، پاکستان ، فیلیپین، سنگاپور، برنوئى، تایلند، تانزانیا، یمن( صنعا-
عدن)، عمان (مسقط - سالله) امارات ( دبى ،شارجه- ابوظبى - فجیره) عربستان سعودى (جده 
- ریاض- ابهاء- قطیف و دمام) سودان (خارطوم) آفریقاى جنوبى (ژوهاسبورگ)، الجزائر ( الجزیره 
- وهران - کنستانتین )، هند( بمبئى - حیدرآباد) چین( گوانجو - پکن)،  تایوان ( چین تایپه) ، هنگ 
کنک، اندونزى ( جاکارتا-سوربایا) ترکیه ( استانبول - ازمیر) ، مالزى( کوالالمپور، میرى، کوچینگ 
- سراواك - صبا- کوتاکینابالو)، کشورهاى اروپائى مانند: آلمان (وین)، ایتالیا ( فلورانس پادنا - رم) 
سویس (بازل) ، فرانسه ( پاریس ).که البته در طول مدت 28 سال مشارکت در نمایشگاه هاى ذکر شده 

به طور تکرارى و متمادى بوده است.

  حضور در نمایشگاه های بین المللی چه دستاوردی برای شما و همکارانتان در این حرفه 
داشته و توقع مشتریان خارجی شما چیست؟ 

نیشابورى و دیگر  فیروزه  بیشتر  باعث معرفى هر چه  از کشور  نمایشگاه هاى خارج  حضور در 
گوهرسنگ هامانند عقیق، در، عقیق شجرى و دیگر سنگ هایى که در مشهد تراشیده مى شود، بوده و 
همچنین به دلیل صرفه اقتصادى آن باعث جذب دیگر همکاران و مشارکت تعداد زیادى از همکاران در 
نمایشگاه ها شد که همین حرکت دمیدن روح تازه اى در پیکره بازار سنگ و نقره مشهد را درپى داشت.
مشتریان من بیشتر در خارج از کشور هستند و توقع آن ها صداقت در تجارت و اصیل بودن اجناس 

است.

  همانطوریکه می دانید شهر مشهد توسط شورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهر جهانی 
صنایع دستی و گوهرسنگ ها انتخاب شده، چگونه می توان از این فرصت در صادرات بهره برد؟
مشهد ازنظر گوهرسنگ ها در مقام خوبى قرار دارد و مهم ترین مزیت ما داشتن گوهرسنگ زیباى فیروزه 
نیشابورى است که در دنیا بى رقیب است، ولى متأسفانه قیمت آن هم اکنون به دالیل خاص که مهم ترین 
آن نرسیدن فیروزه خام است، گران تر از حد معمول و معقول است و این امر لطمه بزرگى به صادرات آن 
وارد نموده است؛ بنابراین براى حفظ جایگاه خود باید به طریق صحیح و علمى این مشکل را رفع کرد 
و چنانچه مسئوالن محترم ذى ربط به کمک اتحادیه فیروزه نشتابند آینده خوبى در پیش رو نمى باشد.

  در چند جمله راهکار خود را برای بهبود بازار گوهرسنگ ها بیان نمایید؟
تمهیداتى به کار گرفته شود که مشکالت فراروى رسیدن فیروزه خام به دست استادکاران مشهد 
برطرف شود. در قدم بعدى تولیدکنندگان زیورآالت نقره (عمده کارهاى ساخت فیروزه بر روى نقره 
است) تقویت شوند و یک سرى قوانین صادرات این محصوالت تسهیل گردد که به این وسیله هم 
از ورود نقره جات خارجى که به ایران وارد مى شود کاسته شود و هم بتوانیم از موقعیت به دست آمده 
کمال استفاده را در عرصه بین المللى برده و بتوانیم عنوان به دست آمده شهر جهانى گوهرسنگ را براى 

سال هاى متمادى حفظ نماییم.

آدرسمدیر عاملتلفننام شرکت

مشهد: بازار رضا از سمت فلکه آب-سمت راست-بازار دوم-بعد از بانک تجارت-مهدی و مجتبی جاودانی33۶8۶9۷0-051جبل النور شعبه 2
پالک 1/2۷۶

مشهد: بازار رضا از سمت فلکه آب-بازار سمت چپ- هشتمین مغازه- پالک 8/۷15برادران جاودانی33۶511۶0-051جبل النور شعبه 3

33۶۴5053-051جبل النور شعبه 1
مشهد: بازار رضا از سمت فلکه آب-سمت راست- هشتی دوم- پالک 1/۶03محمدناصر جاودانی1008 322 0915
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محمدعلى اسدى مرصع معروف به مرصعى 
پیشکسوتان  از  یکى  مشهد   1306 متولد 
باسابقه صنعت طال، جواهر و نقره است که 
از نوجوانى در کنار پدر هم زمان با تحصیل 
وارد عرصه کار و تالش شد. وى پس از 
پیشنهاد تولیت وقت آستان  به  بنا  انقالب 
قدس رضوى به صورت افتخارى عهده دار 
اجراى  براى  نظارت  و  اجرایى  مدیریت 
حسن انجام طالکارى گنبد حضرت را (ع) 
بود. وى هم اکنون به دلیل کهولت سن در 
بستر بیمارى هستند. به همین دلیل با فرزند 
ایشان آقاى شهرام اسدى مرصع به صحبت 

نشستیم.

  از زندگی و فعالیت هنری پدر و چگونگی 
ورود به این حوزه شروع می كنیم.

اجازه بدهید از پدربزرگم شروع کنم، على اکبر 
اسدى مرصع متولد یزد که به همراه خانواده به 
مشهد مهاجرت نمودند. از 6 سالگى در حجره 
طالسازى نزدیک حرم شاگردى مى کرد و به 
به این حرفه  دلیل تیزهوشى و عالقه اى که 
داشت خیلى زود توانمند و پس از مدتى در 
بازار بزرگ صاحب مغازه اى شد که نام آن را 
جواهرى مرصعى مى گذارد و تا سال 1340 
در همین بازار فعال بودند. پدرم از حدود 14 
سالگى هم زمان با تحصیل در دبیرستان علیرغم 
میل باطنى نزد پدربزرگم مشغول کار مى شود 
تا راه و رسم کار و تالش را هم زمان با تحصیل 

فراگیرد.
به هرحال وضعیت تربیتى و راه و رسم زندگى 
در آن زمان این بود که پسر باید در کنار پدر 
حرفه آموزى مى کرد و همین امر باعث شد که 
پدرم محمدعلى اسدى مرصع از 15 سالگى 
 1335 سال  حدود  شود.  کار  عرصه ى  وارد 
پدرم مغازه اى همراه با مرحوم حاج عبدالوهاب 
جواهرى در خیابان ارگ به نام جواهرى پارس 
را تأسیس کردند. این شراکت 2 تا 2,5 سال 
بیشتر طول نکشد و پدرم کل سهم ایشان را 
خرید و تا سال 1383 در همان محل مشغول 

فعالیت بودند. من هم به همراه تحصیل این حرفه را نزد پدر آموختم و از همان دوران نوجوانى 
شاگرد پدر بودم. در سال 1383 از آن مکان به محل فعلى احمدآباد آمدیم. پدرم هم اکنون دیگر 
قادر به ادامه کار نمى باشد و در منزل دوران کهولت را سپرى مى کنند. البته من پس از 20 سال 
دورى از کسب علم تصمیم گرفتم به تحصیل ادامه بدهم و هم اکنون داراى لیسانس بازرگانى، 

فوق لیسانس مدیریت اجرایى و در حال اخذ دکتراى مدیریت کسب وکار DBA هستم.
مهم ترین عامل توسعه کار و پیشرفت پدرم همان تالش شبانه روزى، عشق و عالقه، ابتکار و ذوق 

هنرى بود. در آن زمان پدرم بیشتر اجناس خود را از بازارهاى تهران تهیه و در انتخاب 
اجناس بسیار دقت مى کردند. البته آن زمان به عکس امروز ما در مشهد سازندگان 

و مخراجکاران خیلى خوبى نداشتیم و به همین دلیل هم پدرم همیشه براى 
تهیه جنس به تهران مى رفت.

مهم ترین اتفاق پس از انقالب اسالمی برای پدرتان چه 
بود؟

بهترین اتفاق پس از انقالب این بود که پدرم باسابقه خوبى 
که در بین بازاریان طال و جواهر آن زمان داشت توسط 
رضوى  قدس  آستان  وقت  تولیت  طبسى  ا...  آیت 
مسئولیت طالکارى و نظارت بر اجراى حسن انجام 
کار گنبد حضرت رضا (ع) را به عنوان ناظر و مدیر 
اجرایى عهده دار شد. البته این کار قبل از انقالب 
شروع شده بود که پس از انقالب باکمى وقفه دوباره 
فعال گردید. پدرم به خاطر عشق وعالقه به حضرت 
به صورت  و  دریافت وجه  بدون  کار هم  پایان  تا 
کامًال رایگان کار را به نحو احسن به پایان رساند و 

حتى پیشنهاد خادمى حضرت بعالوه جاى قبر را هم 
به صورت رایگان نپذیرفت. عالوه بر این پدرم طى 
سال هاى 1358 تا 1360 یک دوره رئیس اتحادیه طال، 

جواهر و نقره مشهد بود.

وصداقت خوشنامی

شهرام اسدى مرصع فرزند هنرمند:

شهرام اسدى مرصع محمد على اسدى مرصع

اسدیمرصع دستمایهمحمدعلی
رجواهرات بازا پیشکسوت
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از زمانى که بشر خود را شناخته، آموزش و یادگیرى نیز در کنار او به عنوان یک نیاز همیشگى 
و یک ابزار توسعه رشد و نمو نموده است. امروز آموزش و تربیت نیروى انسانى متخصص و 
کارآمد و در کنار آن آموزش هاى خیلى خدمت و فعالیت به منظر باال بردن سطح دانش و کار 
آن نیروى انسانى در جوامع بشرى نقش اساسى را ایفا مى نماید. به طورکلى یکى از دالیل تفاوت 
در پیشرفت کشورها میزان توجه آن ها به امر آموزش نیروى انسانى بوده است. با توسعه علوم 
و تکنولوژى روزبه روز نیاز به آموزش بیشتر محسوس مى باشد و در این میان علوم مربوطه به 

گوهرسنگ ها نیز به دالیل مختلف ازجمله:
1- تأثیر زیاد بر ایجاد اشتغال مولد

2- تأثیر زیاد بر ارزش افزوده
3- بهسازى بازار تجارى گوهرسنگ ها

4- تأثیر زیاد بر بهبود شاخص هاى اقتصادى کشورها، از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
کشور ما از دیرباز در این مهم فعال بوده و در دو دهه اخیر نیز بخش خصوصى در آموزش هاى 
مربوط با علوم گوهرسنگ ها پیگیرى هاى فراوانى را نموده است به گونه اى که در حال حاضر 
استاندارد آموزش در سازمان فنى و حرفه اى تدوین و آخرین اصالحات نیز بر مبناى استانداردهاى 

بین المللى انجام شده است.
بدیهى است هر چه نیروهاى درگیر در بخش (ذینفعان) افراد آموزش دیده تر مى باشند. فضاى 
حاکم بر کسب وکار منطقى تر و از اتالف منابع جلوگیرى گردیده و در تولیدات باکیفیت باال تأثیر 

مستقیم خواهد داشت.
دوره هاى آموزش در جریان در حال حاضر در شهر جهانى گوهرسنگ ها (مشهد) شامل موارد 

ذیل مى باشد:
1- آموزش هاى تخصصى شناخت و درجه بندى سنگ هاى قیمتى:

(coloredstons&grading) شناخت و درجه بندى سنگ هاى رنگى -
(Diamand & simulant) شناخت و درجه بندى الماس -

2- آموزش تراش گوهرسنگ ها:
(cabochon) تراش دامنه -

(Faneycut) تراش فانتزى -
(Facete) تراش فست -

3- طراحى جواهرات:
- طراحى کالسیک

- طراحى کامپیوترى
4- جواهرسازى

که هر یک تأثیر بسزایى در تربیت نیروهاى کارآمد در منطقه داشته است کلیه آموزش ها بر مبناى 
استانداردهاى بین المللى در آموزشگاه هاى آزاد مستقر در مشهد و زیر نظر سازمان فنى و حرفه اى 

در حال انجام مى باشد.
براساس آمار حدود 700 نفر از اعضا بر مشاغل در خوشه صنعتى جواهرات مشهد را افراد 
آموزش دیده تشکیل مى دهند و همین امر باعث شده است که فضاى کسب وکار در مشهد با کلیه 
مناطق کشور متفاوت باشد. بدیهى است انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانى گوهرسنگ ها بر 

ضرورت پیگیرى و ادامه آموزش هاى تخصصى مذکور افزوده است.

درمشهد ــنگها آموزشیگوهرس دورههای
مهندس محمدجواد پیش بین

ــی  ــه ی صنعت ــادرات خوش ــزان ص می
ــان رضــوی  ــتان خراس ــرات اس جواه
اعــالم  ریــال  میلیــارد  هــزار  دو 
گردیــده اســت. در حــوزه ی صــادرات 
ــال و  ــامل ط ــس ش ــتی لوک صنایع دس
ــی  ــه قیمت ــی و نیم ــنگ های قیمت س
نیــز در ســال 139۴، 3.۶ میلیــون 
ــوی  ــان رض ــادرات از خراس دالر ص

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
 عمــدۀ صــادرات اســتان فیــروزه 
ــه  ــن ب ــورت نگی ــه به ص ــت ک اس
مالــزی،  و  ســنگاپور  اندونــزی، 
حــوزه ی خلیج فــارس و خیلــی کمتــر 
بــه کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی 
نظــر  در  بایــد  می شــود.  صــادر 
ــن  ــادی از ای ــش زی ــه بخ ــت ک داش
ســنگ ها بــار همــراه مســافر هســتند.

خوشــهیصنعتیجواهرات

استانخراسانرضوی
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سال  هزاران  به  مرصع کارى  هنر  تاریخچه 
پیش برمى گردد و نمونه این آثار را مى توان 
یا  و  صاحب نام  گالرى هاى  و  موزه ها  در 
که  کرد  یافت  آثارى  چنین  مجموعه داران 
نشان دهنده مهارت و تبحر هنرمندان این رشته 

هنرى/صنعتى مى باشد.
و  سالطین  سالح هاى  تاج ها،  مانند  آثارى 
و  صندوق  کاسه ها،  جام ها،  بزرگان،  و  امرا 
صندوقچه، نشان و مدال ها، ظروف و همچنین 
تکنیک  ایده، خالقیت،  زیورآالت، محصول 
و تبحر هنرمندان این عرصه مى باشد که البته 
به رسم آن روزگار،  همانند هنرهاى دیگر و 
این تکنیک ها سینه به سینه و از پدر به فرزند 
و  مطمئن  شاگرد  به  استادکار  از  به ندرت  و 

قابل اعتماد رسیده است.
 از دوره هاى هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان 
کاسه ها،  جام ها،  زیورآالت،  مانند  آثارى 
نشان دهنده  که  است  شده  و...یافت  مدال ها 
تبحر هنرمندان آن دوران ساسانى در ساخت 
مرصع زیورآالت و تزئین آن ها باهنر قلم زنى - 
سیاه قلم - جانده (جون ده) کارى رو به کمال 

و زیبایى سوق داشته است.
پس از ورود اسالم و به دلیل اینکه در دین 
اسالم استفاده و استعمال ظروف نقره و طال 
هنرمندان  و  صنعتگران  شد،  شناخته  مکروه 
آن دوران تالش نمودند با ساخت اشیایى از 
قبیل جاى دعا، قاب قرآن زیورآالت و...هنر 
بدارند و مهم تر  را عرضه  مرصع کارى خود 

کاری مرصع  یا  کاری مخراج
از آن سعى در حفظ تکنیک، رسم و سنت 
قدیمى مرصع کارى نمایند و قوانین مذهبى هم 

محفوظ بماند.
به همین ترتیب در طول سالیان باکمى پیشرفت 
تا قرون هفده و هجده هنر مرصع کارى در طبقه 

اشراف و بزرگان زنده و جارى ماند.

 خالقیت های جدید
و  خالقیت  ظهور  شاهد  نوزدهم  قرن  از 
اجراى  و  طراحى  متفاوت  تکنیک هاى 
(مرصع کارى)  کارى  مخراج  و  جواهرسازى 
دلیل  به  نوگرایى  و  تحول  این  که  بوده ایم 
متوسط  طبقه  نیاز  احساس  به  پاسخگویى 
جامعه که ثمره ى انقالب صنعتى بوده است، 

مى باشد.
نیازهایى که با معرفى مدل هاى جدید توسط 
طراحان، هنرمندان، جواهرسازان بااستعداد آن 

زمان پاسخ داده شد.
نمادهایى مانند گل ها و حیوانات و تکنیک هایى 
ریزه کارانه نقش مهم و پررنگى در این دوره و 
پیشرفت روزافزون هنر مخراج کارى ازآن پس 
حاصل تالش براى ارضاى نیاز جامعه و افراد 

در آن زمان مى باشد.

آموزش نگین كاری
 از هزاران سال پیش سوار کردن نگین بر روى 
مصر  ایران  در  تزئینى  ظروف  و  زیورآالت 
داشته  رواج  بین النهرین  مناطق  و  هندوستان 

است.
تعدد  وجود  دلیل  به  امروزه  خوشبختانه 
عالقه مندان این هنر و رسانه هاى جمعى فعال 
هنر  این  که  گذشته  برخالف  همین طور  و 
محصوالتش در اختیار قشر خاصى از افراد و 

طبقه اشرافى جوامع بود.
عالقه مندان به یادگیرى نگین کارى به آسانى 
مى توانند از طریق آموزشگاه ها و مؤسسات 
هنرى با دیدن آموزش نگین کارى به ساخت 

زیورآالت و اشیاء زینتى اقدام نمایند.
و  فلز  روى  کاربر  تاکنون  قدیم  دوران  از 
لوازم  و  ابزارآالت  انواع  براى ساخت  سنگ 
توسط بشر مورداستفاده قرار مى گرفته است. 
سنگ هاى  و  فلزات  کشف  با  به مرورزمان 
گران بها و زیبا، انسان توانست با بهره گیرى از 
هنر و خالقیت خود اقدام به ساخت زیورآالت 
و لوازم تزئینى نمایند که اغلب ترکیبى از فلزات 
و سنگ هاى ارزشمندى چون عقیق، فیروزه، 
مروارید، یاقوت، لعل، اوپال، الماس و... هستند.
فرایند ساخت زیورآالت چندین مرحله  در 
وجود دارد که هرکدام نیاز به تخصص خاص 
خودش دارد. یکى از مهم ترین مراحلى که در 
زمینه ساخت زیورآالت ترکیبى از فلز و سنگ 
دادن  قرار  و  کار  نهایى  قسمت  دارد،  وجود 
سنگ در پایه مخصوص طراحى شده روى کار 
است. این عمل را مخراج کارى یا مرصع کارى 

نیز مى نامند.
 Stone مخراج کارى که در زبان انگلیسى به آن
Setting یا Stone Loading هم گفته مى شود 
از حساس ترین بخش هاى طراحى یک جنس 

زینتى جواهرنشان است.
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کشف  هم چنین  و  شناسان  باستان  تالش 
یادگارى هاى به جامانده، از مردمان باهوش و 
خالق ایران باستان، بیان گر این موضوع است، 
که ایرانیان، درزمینه ى استخراج معادن و نصب 
سنگ هاى قیمتى بر روى فلزات گران بها، مانند 
طال و نقره و هم چنین ساخت و صدور آن ها 
به اقصى نقاط جهان به وجود آوردن صنعتى 
زیورآالتى  با  طالسازى  گوهرگرى،  نام  به 
درخشانى بر روى فلزات دیگر، داراى مهارت 

کافى بوده اند.
یافته هاى باستان شناسى، در مناطق ماوراءالنهر، 
غرب و مرکز ایران و هم چنین استان هاى ایالم 
و لرستان، از ذوق و سلیقه ى مردمى حکایت 
مى کند. که بسیار با تنوع و دگراندیش بوده اند 
قیمتى،  نیمه  و  قیمتى  کانى  مواد  انواع  از  و 
که  مى کرده اند،  استفاده  خود  ساخته هاى  در 
امروزه زینت بخش موزه هاى بزرگ مى باشد. 
آثار کشف شده ى اخیر، در تپه هاى حسن لو، 
مارلیک، سیلک، تخت جمشید و گنجینه ى 
شهر  ارسنجان،  مقبره ى  غرب،  در  زیویه 
حیرت  جیرفت،  منطقه ى  و  زابل  سوخته ى 

همگان را برانگیخته است.
وسایلى از قبیل جام مارلیک، حلقه ى قدرت، 
نیم تاج هاى مرصع، سپر، شمشیر، لباس هاى 
زریافت و دیگر اقالم زینتى، که از اجدادمان 
به یادگار مانده است، به ما نشان مى دهد ،که 
حرف هاى زیادى، در ساخت فلزهاى قیمتى 

و نیمه قیمى، در عهد باستان داشته ایم و از این 
نظر، داراى سهم به سزایى در به وجود آمدن 

این صنعت در تمدن بشرى هستیم.
محلى،  دولت هاى  هنرمندان  ساخته هاى 
گردن بندهاى زیباى مادها و ساخته هاى عهد 
هخامنشیان، مانند ظرف هاى غذا و زیتون ها، 
در  مکشوفه  اشکانى  دوره ى  بازوبندهاى 
خراسان بزرگ و شهر صددروازه، لباس هاى 
زیباى هم راه با زیور، طال هم راه با زیور، طال 
و نقره انواع ظروف و قالى بهارستان که در آن 
مقدار زیادى طال، نقره و سنگ هاى قیمتى و 
نیمه قیمتى به کاررفته بود، همه گواه رونق این 

صنعت درگذشته هاى دور ایران است.
این صنعت روند تکاملى را تا اواخر دوره ى 
مبین  از ظهور دین  داد. پس  ادامه  ساسانیان 
آمدن  کار  باروى  کوتاه  وقفه اى  در  و  اسالم 
عباسیان، که به همت ایرانیان و به خصوص 
اهالى خراسان آن روزگار و نفوذ ایرانیان، در 
امر مملکت دارى، صنعت طال، جواهر و نقره 
حتى  و  گردید  برخوردار  باالیى  اهمیت  از 
سنگ هاى  شناخت  و  استخراج  درزمینه ى 

قیمتى نیز توسعه پیدا کرد.
جواهرات  و  جواهرشناسى  تاریخ  بررسى 
موجود در موزه ها، خود نکته ى بسیار بااهمیتى 
این که  آن  و  مى نماید  زد  گوش  ما  به  را 
شناخت  روش هاى  از  به وضوح  گذشتگان 
قیمتى و هم چنین  نیمه  و  قیمتى  سنگ هاى 

کاظم مزینانى
منابع:
تاریخ ماد تألیف، پروفسور گرشمن
تاریخ ایران قبل از اسالم تالیف، دکتر اقبال

روش هاى تراش آن ها آگاه بوده اند.
کتاب  و  ندیم  این  الفهرست  کتاب هاى 
و  نیشابورى  شاذن  ابن  ،از  الجواهرالضافه 
کتاب صیرنه المجاهیر فى الجواهر ابوریحان 
بیرونى، رساله ى تسنوح نامه ى ایلخانى خواجه 
نصیر طوسى، جواهر نامه ى محمد بن مبارك 
قزوینى و عرایس الجواهر عبدا... کاشانى از این 

جمله اند.
اساتید  از  به همت عده اى  هنوز هم  امروزه 
بزرگ و باسابقه، حرف هایى براى گفتن وجود 
دارد، به طورى که با توجه به نداشتن لوازم و 
ابزار امروزى بازهم ساخته هایشان در کاخ ها و 

موزه هاى دنیا، به نمایش گذاشته مى شود.
البته با پیشرفت این حرفه، این صنعت ارزآور 
و اشتغال زا، در تمام جهان به کار گرفته مى شود 
سال  ،در  ترکیه  مثل  همسایه،  کشورهاى  و 
گذشته ده میلیون دالر، درآمد ارزى از ساخت 

و صادرات این فلز گران بها داشته اند.
کشورهاى عربستان و امارات، پس از نفت، 
بیشترین درآمد را از ساخت و صادرات انواع 

زیورآالت دارند.
این صنعت، همت مسئولین را مى طلبد، که با 
داشتن پتانسیل باال و جوانانى که در این رشته 
و در المپیادهاى جهانى، مقام کسب مى نمایند، 
در امر اشتغال، ارزآورى و با کمک اتحادیه ها، 
اساتید فن و پیش کسوتان، برنامه ریزى دقیقى 

انجام شود.

زرگری،هنرچندهزارســاله
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چنانچه نگاهى به گذشته و پیشینه سنگ هاى 
ایرانیان  باشیم نشان مى دهد که  قیمتى داشته 
فعالیت  حوزه  این  در  پیش  سال  هزاران  از 
چشمگیرى داشته اند. استان خراسان رضوى و 
به خصوص شهر مشهد از دیرباز در این حوزه 
فعال بوده است. مهندس على رسولیان مدیر کل 
هماهنگى اقتصادى استاندارى خراسان ضمن 
فیروزه  معدن  وجود  افزود:  مطلب  این  بیان 

باکیفیت ترین  و  قدیمى ترین  به عنوان  نیشابور 
معدن دنیا با قدمتى بیش از پنج هزار سال نشان مى دهد که توجه به سنگ هاى قیمتى در این 
ناحیه از کشور ریشه دیرینه دارد. از سوى دیگر جاذبه هاى گردشگرى خراسان رضوى به ویژه 
وجود بارگاه ملکوتى امام هشتم شیعیان امام رضا(ع) در مشهد و اعتقادهاى مذهبى مردم 
در استفاده از سنگ هایى مانند فیروزه و عقیق در نماز و عبادت ها این شهر را به عنوان قطب 
دادوستد این گونه سنگ هاى قیمتى مبدل کرد است. از طرفى بیش از 90 درصد واحدهاى 
تراش سنگ هاى عقیق و فیروزه کشور در مشهد مقدس قرار دارد و تنها اتحادیه فیروزه و عقیق 
در مشهد فعال است.همچنین تشکیل خوشه صنعتى جواهرات جایگاه خاصى به این شهر داده 
است. از سوى دیگر اولین کانون هماهنگى دانش، صنعت و ابزار جواهرات و سنگ هاى قیمتى 
ایران در مشهد تأسیس گردیده است. در حال حاضر 16100 نفر در حوزه سنگ هاى قیمتى 
و فعالیت هاى مرتبط با آن ازجمله فیروزه کوبى، حکاکى، خطاطى، قلم زنى انگشتر، مخراج 
کارى، تراش فانتزى، مرصع کارى و ... مشغول به کار مى باشند که از شاخصه هاى مهم انتخاب 

مشهد در سال 2017 به عنوان شهر جهانى گوهرسنگ ها بودند.
رسولیان پیرامون همکارى دستگاه هاى اجرایى ذى ربط با این رویداد به خبرنگار ما گفت: 
شورایى باهدف ساماندهى و تولید استفاده از گوهرسنگ ها شکل گرفته است که اعضاى 
آن عبارتند از: استاندار (رئیس شورا)، معاون صنایع دستى و هنرهاى سنتى کشور، شهردار، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى، رئیس سازمان برنامه وبودجه استان، مدیرکل میراث فرهنگى، 
فردوسى،  دانشگاه  استاندارى،  نمایندگان  شورا)،  (دبیر  استان  گردشگرى  و  صنایع دستى 
پژوهشکده گردشگرى، اداره کل زمین شناسى و اکتشافات شرق کشور، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان برنامه وبودجه، آموزش وپرورش، آموزش فنى و حرفه اى، اساتید 
صاحب نظر در حوزه گوهرسنگ ها، بخش خصوصى ذى ربط (نماینده کانون هماهنگى دانش، 
صنعت و بزار جواهرات و سنگ هاى قیمتى ایران، نماینده اتحادیه فیروزه و عقیق و ...)، نماینده 

شهردارى، نماینده صداوسیما.
وى در پاسخ سؤال ما پیرامون این که مشهد شهر جهانى گوهرسنگ ها مى تواند چه ظرفیتى 
براى کسب وکار استان باشد، گفت: سهولت در ایجاد کسب وکار به دلیل عدم نیاز به امکانات 
زیربنایى و انرژى زیاد، عدم وابستگى به صنعت حمل ونقل، ارزش افزوده باال، گردش نقدینگى 
بسیار باال، سرانه اشتغال کم، فضاى کم براى ایجاد اشتغال (حداکثر 4 مترمربع) و امکان فعالیت 

به عنوان شغل خانگى.
وى در ادامه افزود: وجود اقتصاد تک محصولى متکى بر نفت، مانع حضور پررنگ بخش معدن 
در عرصه اقتصاد کشوراست. سنگ هاى قیمتى یکى از منابع درآمدزا و اشتغال زا اما ناشناخته در 
کشور ما مى باشد که پتانسیل هاى هنگفت پرسودى را در این سرزمین انباشته نگاه داشته است.

على رسولیان مدیرکل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان رضوى:

تشـکیلخوشـهصنعتـیجواهـرات
اسـت داده بهمشـهد جایـگاهخاصـی

تزیینــی-  صنایع دســتی  از  یکــی 
کاربــردی ایــران » تــراش ســنگ های 
ــام دارد.  ــی« ن ــه قیمت ــی و نیم قیمت
ــی  ــه قیمت ــی و نیم ــنگ های قیمت س
بــه ســنگ هایی از قبیــل زمــرد، 
ــم و...  ــروزه، یش ــق، فی ــس، عقی آماتی
اطــالق می گــردد. ایــن ســنگ ها 
یافــت  به وفــور  ایــران  در  کــه 
ــاندن  ــراش و نش ــس از ت ــود پ می ش
آن در رکابــی از طــال یــا نقــره دارای 
ــود.  ــد ب ــادی خواهن ــزوده زی ارزش اف
پــس از دادن فــرم موردنظــر بــه 
ــراق( نمــوده  ســنگ آن را پولیــش )ب
ــتر،  ــل انگش ــی از قبی و در زینت آالت
گردنبنــد، دســتبند، گوشــواره و... 

جــای می دهنــد.

تراشسنگـهای
قیمتــی
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از 85 درصد واحدهاي تراش  حضور بیش 
سنگ هاى قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد، این 
شهر را به بزرگ ترین شهر دادوستد این گونه 
تبدیل کرده است. سازمان صنعت،  سنگ ها 
معدن و تجارت خراسان رضوى و مجموعه 
کاري مرتبط از حضور سرمایه گذاران داخلی 
با  ایران  در  تولید  آمادگی  که  خارجی  و 
فن آورى هاى روز دنیا را داشته باشند استقبال 
خوشه هاى  تشکیل  خصوص  در  و  مى کند 
صادراتی و مشارکت در بازارهاي بین المللى 
فنی  مالی و  به صورت مشترك حمایت هاى 
راضیه  مهندس  مى شود.  انجام  تکنولوژي  و 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  علیرضایى 
تجارت خراسان رضوى در گفتگو با خبرنگار 
ما ضمن بیان مطلب فوق، افزود: ترویج دانش 
فنی نوین براي برداشت از معادن و جلوگیري 
از تضییع ماده معدنی ارزشمند در این حوزه از 
اهداف ماست و آمادگی داریم براي تأمین مالی 
فرآیندهاي مدرن از طریق صندوق هاى مرتبط 

مساعدت نماییم.
وى در خصوص فرصت هاى سرمایه گذارى در 
حوزه اکتشافات یا بهره بردارى گوهرسنگ ها در 
استان گفت: در مورد سنگ فیروزه که در استان 
پژوهشى  بخش هاى  در  است  منحصربه فرد 
و معدنى فعالیت هاى زیادى انجام شده است 
ولیکن در تولید و توسعه فرآورى آگات، لعل 
یا گارنت و آمتیست ظرفیت بسیار زیادى براى 
سرمایه گذارى منوط به تخصص هاى روزآمد و 
 دانش فنى و تجهیزات پیشرفته روز وجود دارد.
توسعه صنعت  راهکار  مهمترین  علیرضایى 

گوهرسنگ را حضور در بازارهاى بین المللى 
دانسته و مى افزاید: مهم ترین روش توسعه بازار 
گوهرسنگ ها حضور در بازارهاي بین المللى 
صنایع  این  جدید  بازارهاي  در  که  است 
حضور  تراش،  و  فنی  تخصص هاى  نقش 
البته آموزش  در فرآیندهاي مد و طراحی و 
مراکز  تقویت  اصوالً  و  حرفه اى  تراشکاران 
باشد.  دنیا مطرح مى  فنون روز  به  آموزشی 
کاالهاي  که  تراش  و  برش  مدرن  تجهیزات 
سرمایه گذارى  به  نیاز  و  مى باشند  سرمایه بر 
کارآفرینانی که در عرصه هاى بین المللى قادر 
به فروش و رقابت هستند در این بخش از اهم 

مشکالت و زمینه هاى فعالیت مى باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى مى افزاید: براي ورود به رقابت هاى 
بین المللى این صنعت حضور تولیدکنندگان در 
بازارهاي مذکور ضرورت دارد و در بخش هاى 
اتحادیه هاى  و  طال  و  جواهرات  فروش 
بیشترین  معموالً  که  مزبور  تشکل هاى  و 
ارزش افزوده حاصل از فرآیندهاي پیشین در 
این بخش کسب مى شود سرمایه گذارى براي 
دریافت آموزش هاى فنی و حرفه اى بین المللى 
در بخش تولید ضرورت دارد. در حال حاضر 
کشورهایى همچون تایوان تایلند و هند در این 
زمینه اقدام نموده اند اما در خصوص برلیان که 
گوهر خاص و از دسته جواهرات مى باشد 
در کشورهایى نظیر سوئیس و آلمان به تراش 

مى رسد.
فعال  صنفى  هاى  تشکل  درخصوص  وى 
در این بخش مى گوید: تشکل هاى متعددى 

سنگ هاى  فروش  و  فراورى  درزمینه هاى 
قیمتى در استان فعال هستند که عبارتند از: 
اتحادیه فیروزه و عقیق تراشان خراسان، تعاونى 
توزیع کنندگان فیروزه مشهد، اتحادیه فیروزه و 
تراش سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى، اتحادیه 
فروشندگان و سازندگان طال، جواهر و نقره 
سازندگان  و  فروشندگان  اتحادیه  و  مشهد 

جواهر و نقره نیشابور.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان رضوى اهم مسائل صنعتى این بخش 
را شامل این موارد مى داند و مى افزاید: افزایش 
سطح تکنولوژي در صنعت سنگ هاى قیمتی و 
نیمه قیمتى و توجه به برنامه ریزى بازار هم زمان 
با  سیستماتیک  برنامه ریزى  موضوع،  این  با 
نظارت بیشتر و به کارگیرى روش هاى نوین 
استخراجى و خروج از استخراج هاى سنتى 
انفجارى در اکتشاف معادن سنگ هاى قیمتی 
و  هنرمندان  آموزش  و  نیمه قیمتی کشور  و 
عالقه مندان به این حرفه ازجمله مواردي است 
که باید موردتوجه سیاست گذاران این صنعت 

قرار گیرد.

مهندس راضیه علیرضایى رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى:

آموزش و تکنولوژیمدرن فنی، دانش
درحوزهگوهرسنگهاست تولید اولویت ز ا
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دکتر جعفر طاهرى مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات معدنى منطقه شمال 
شرق در گفت وگو با خبرنگار ما، ضمن بیان مطلب فوق، در خصوص 
تاریخچه این اداره کل مى گوید: این مرکز در سال 1369 با هسته اولیه 4 
نفر کارشناس، 3 نفر نیروى ادارى و کادر خدماتى شکل گرفت. در طى 
دهه گذشته به تدریج دامنه فعالیت هاى فنى و اجرائى در مشهد گسترش 
یافت، به طورى که از مرکز به اداره کل ارتقاء پیدا کرد. هم اکنون این اداره 
کل از 34 نفر کارشناس (32 درصد داراى مدرك دکترى و دانشجوى 
دکترى، 62 درصد داراى مدرك کارشناسى ارشد و 6 درصد داراى 
مدرك کارشناسى مى باشند)، 30 نفر امور ادارى- پشتیبانى و حفاظت 
فیزیکى بهره مى برد. نیروهاى کارشناسى در بخش هاى مختلف اعم از 
زمین شناسى، اکتشاف، ژئو ماتیکس (GIS و دور سنجى)، آزمایشگاه هاى 
سنگ شناسى، فسیل شناسى و شیمى فعالیت دارند. در حال حاضر این 
اداره کل پس از تهران و کرج، بزرگ ترین مرکز منطقه اى زمین شناسى و 

اکتشافات معدنى در گستره ى کشورى است.

  حوزه فعالیت اداره کل زمین شناسى و اکتشافات معدنى منطقه شمال 

شرق چیست؟
در حوزه ى عملیاتى و فنى با نگرشى کالن به فعالیت هاى این اداره 
کل، تهیه ى نقشه هاى زمین شناسى در مقیاس 1:100000 و 1:25000 
زمین شناسى کاربردى، انجام ده ها پروژه اکتشافى در استان هاى خراسان 
رضوى، شمالى و جنوبى؛ توسعه ى زیربنایى بخش ژئوماتیکس براى 
انجام مطالعات GIS و دورسنجى؛ افزایش کارایى آزمایشگاه با کمک 
دستگاه هاى آنالیز عناصر فرعى؛ بخشى از فعالیت هاى این مرکز طى 
سال هاى اخیر بوده است. اکنون حوزه ى گسترده ى خدمات فنى این 

مرکز شالوده اى است از:
• بررسى هاى زمین شناسى در مقیاس هاى متفاوت

•  تحقیقات موضوعى در رشته هاى مختلف علوم زمین
• عملیات اکتشافى از ناحیه اى تا موضوعى، سطحى یا تحت االرضى، 

فلزى یا غیرفلزى 
ماهواره اى  داده هاى  پردازش  و   (GIS) مکانى  اطالعات  مدیریت   •

درزمینه هاى مختلف
• موزه و مستندات علوم زمین

دکتر جعفر طاهرى مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات منطقه شمال شرق:

خواهدشد اجرا مربع متر 9000 بهمساحت  زمینمشهد  موزهعلوم پارک

زیر  امور  به  ویژه  بستگى  کشور  هر  اقتصادى  شکوفایى 
بنایى دارد. هر طرح زیر بنایى از قبیل کشف و استخراج 
به ذخایر آب هاى  دستیابى  موردنیاز صنایع،  معدنى  مواد 
زیرزمینى، احداث سدها، راه ها، تونل ها، نیروگاه ها و غیره 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیاز به بررسى هاى زمین شناسى 
در مقیاس مطلوب و برابر با استانداردهاى جهانى دارد. با 
توجه به نقش حساس و تعیین کننده دانش زمین شناسى در 
امور گوناگون اقتصادىـ  عمرانى، از سالیان پیش، کشورهاى 
تحقیقات  مراکز  و  سازمان ها  تأسیس  با  جهان  گوناگون 
زمین شناسى، بررسى هاى مربوطه به علوم زمین را سامان 
داده اند. وجود انباشته هاى معدنى در نواحى گوناگون ایران 
و ضرورت رشد اقتصادى و فزاینده ى آهنگ صنعتى شدن 
کشور، تأسیس سازمانى را که عهده دار مسئولیت مطالعات 
مربوط به زمین شناسى و اکتشافات معدنى در سراسر کشور 

شود، اجتناب ناپذیر میسازد.
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• خدمات  آزمایشگاه هاى شیمى، سنگ شناسى 
و فسیل شناسى

  استان خراسان داراى چه پتانسیل هاى معدنى 
است؟

آهن، مس، کرومیت، منگنز، طال، سرب، روى، 
سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی و همچنین مواد 
معدنى دیگر که ضمن تکمیل اکتشافات عناصر 
پتانسیل هاى  این  اکتشاف  به  باید  ذکرشده، 
با  داشت و هرچه سریعتر  توجه  نیز  جدید 
تأمین اعتبارات موردنیاز این کار را شروع کرد.

به وسیله  استان  اکتشافات  از    چند درصد 
بخش  توسط  درصد  چند  و  دولتى  بخش 

خصوصى صورت مى گیرد؟
اکتشاف پایه و در مواردي اکتشافات موضوعی 
بخش  که  پایه  فلزات  بخش  در  به ویژه 
توسط  ندارد،  را  الزم  فنى  دانش  خصوصى 
اکتشافی  محدوده هاى  سایر  و  دولتى  بخش 
توسط بخش خصوص انجام مى گیرد. در حال 
حاضر بیشتر از حدود 2000 محدوده اکتشافى 

در اختیار بخش خصوصی است.

  در بخش تحقیق و پژوهشهاي مرتبط چه 
با  آیا همکارى علمى  انجام گرفته و  فعالیتى 

مجامع جهانى نیز وجود دارد؟
فعالیت ها  این  رأس  در  حاضر  حال  در 
برگزاري نخستین کنفرانس ژوراسیک ایران و 
کشورهاي هم جوار با حضور پژوهشگرانی از 
کشورهاي اروپایی و منطقه در دستور کار قرار 
دارد و رایزنى هاى علمی با محققین ذى ربط 
این  اقدامات  ازجمله  بین المللى  عرصه  در 
اداره کل مى باشد. در حوزه داخلی دو پروژه 
تحقیقاتى اکتشاف آمتیست بجستان و پى جویى 
گوهرسنگ هاى  اکتشاف  براى  سافایر  کانى 
مزبور در استان هاى خراسان به دبیرخانه شهر 
ارائه شده  جهانى صنایع دستى گوهرسنگ ها، 
است. افزون بر آن براى پربار نمودن سایت 
این دبیرخانه، همکارى مستمر وجود دارد و 
مقاالت و خالصه طرح هاى اکتشافى آماده و 
ارائه  شده است که همچنان این همکارى ادامه 

دارد.

چه  داراى  استان  و  چیست  ژئوتوریسم   
جاذبه هایى از این نظر هست و برنامه آن اداره 

کل براى این موضوع چیست؟
طبق  زمین گردشگرى  یا  ژئوتوریسم 
توریستى  از جاذبه هاى  عبارت است  تعریف 
و  معدنکارى  ژئومورفولوژى،  زمین شناسى، 
صنعت  زیرساخت هاى  تمامى  آن که  نظایر 
اقامت  مدیریت،  تفسیر،  ازجمله  گردشگرى 
و... را شامل مى شود. کشور ایران با توجه به 

تنوع زمین شناسى، اقلیم متنوع و طبیعت بى جان بى نظیر مى تواند از پدیده هاى زمین شناختى در 
سراسر استان مانند زمین هاى کارستیک (غارها)، دره ها، چشمه هاى آبگرم و معدنى، معادن باستانى، 
گنبدهاى نمکى، گل فشان ها، چین خوردگى ها، پدیده هاى ماگماتیسم و ولکانیسم، تیپ هاى 
فرسایشى و رسوب شناسى، گسله ها و... استعداد ویژه اى در زیرساخت جاذبه هاى ژئوتوریستى و 
تأسیس ژئوپارکها داشته باشد. در این زمینه این اداره کل عالوه بر تهیه نقشه پراکندگى جاذبه هاى 
از پدیده هاى  با نقشه هر یک  انجام شده همراه  قالب دسته بندى هاى  استان در  توریستى در 
ژئوتوریستى، گزارش یا گزارش هایى را نیز درزمینه معرفى این جاذبه ها در دست تهیه دارد که به 

همراه نقشه نهایى از هر پدیده قابل ارائه خواهد بود.

  توضیحى پیرامون پارك موزه علوم زمین و ویژگى هاى آن ارائه دهید؟
پارك موزه علوم زمین مشهد، پروژه اى است در سطح ملی که ویژگى هاى منحصربه فرد آن، 
مى تواند در منطقه نیز بى نظیر باشد. این پروژه که در زمینی به مساحت حدود 9000 مترمربع، با 
زیربناي 1600 مترمربع فضاى داخلى و حدود 6500 محوطه بیرونى اجرا خواهد شد، باهدف 
آشنایی عموم مردم بااهمیت و جایگاه علوم زمین در زندگی طراحى شده است. در این مجموعه 
تالش شده تا به مفاهیم اساسی زمین شناسى و مخاطرات زمین زاد، اکتشاف و معدن، زمین شناسى 
زیست محیطى با دیدگاه علمی و کاربردي توجه شود. همچنین ایجاد فضایی مفرح در قالب 
پارك در کنار ارائه مطالب علمی در سطوح مختلف در دستور کار اجراي طرح قرار دارد. در این 
مجموعه نمایش مفاهیم زمین شناسى، انواع سنگ ها و فسیل ها، ماکت هاى مرتبط، فیلم هاى مستند 
آموزشی براي عالقه مندان به علوم زمین در نظر گرفته شده است که بسته به نوع آیتم در ساختمان 

یا محوطه به نمایش گذاشته خواهد شد.
این پروژه با فراهم آوردن زیرساخت هاى مناسب ازجمله انبار مکانیزه نمونه ها،  بستر گردآوري و 
حفظ نمونه هاي زمین شناختى ایران را رسالتی باارزش براي خود مى داند. میراثی که بى تردید براي 

مطالعات علمی کشور و حفظ آن براي نسل هاى بعد حائز اهمیت فراوان خواهد بود.
با افتتاح این پروژه امید مى رود که جوانان جویاي کار و عالقه مند به حوزه ى علوم زمین بتوانند با 

درك ایده هاي خالقانه، مسیري امیدبخش را دریافتن شغل مناسب طی کنند.

  با توجه به سال 2017 به عنوان مشهد شهر جهانى صنایع دستى گوهرسنگ ها، برنامه کار آن اداره 
کل به ویژه در ارتباط با موزه چیست؟

اداره کل زمین شناسى و اکتشافات معدنى منطقه شمال شرق طرح راه اندازى موزه گوهرسنگ ها 
را در بخشى از پروژه بزرگ پارك موزه علوم زمین پیشنهاد نموده که مورد موافقت دبیرخانه و 
استاندارى خراسان رضوى قرارگرفته و در دست اقدام مى باشد. همچنین موزه علوم زمین مشهد 
در برپایى نمایشگاه این دبیرخانه که مهرماه امسال در شهر اصفهان برگزار شد، فعاالنه همکارى 
داشته است. این اداره کل همچنین در نظر دارد هم زمان با برنامه هاى مشهد پایتخت فرهنگى جهان 
اسالم 2017 نخستین کنگره بین المللى ژوراسیک ایران و کشورهاى هم جوار را برگزار نماید که 

فرصتى براى ارائه دستاوردها و توانمندى هاى دانشمندان علوم زمین ایران خواهد بود.
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شماره 558-  مرداد 1396

توسعه صنعت جواهرات و گوهرسنگ ها 
در کشور امروز بیش از گذشته نیازمند ورود 
تکنولوژى  و  دانش  دیده،  آموزش  افراد 
است؛ این صنعت مى تواند بر پایه دانش و 
با توجه ویژه به آموزش نیروهاى شاغل در 
آن به جایگاهى برسد که به توان به عنوان 
یک مزیت نسبى در کشور از آن یاد کرد. 
در این رابطه، واحدهاى متعددى در بخش 
این  تا  دارند  و  داشته  تالش  خصوصى 
صنعت را به جایگاه شایسته خود از نظر 
اقتصادى و بر پایه دانش برسانند. در همین 
راستا با مهندس محمد جواد پیش بین، 
رئیس کانون هماهنگى دانش، صنعت و 
بازار جواهرات و سنگ هاى قیمتى ایران با 
بیش از 20 سال سابقه فعالیت هاى علمى، 
آموزشى و مدیریتى در زمینه گوهرسنگ ها 

به گفت و گو نشستیم که در پى مى آید.

وى ابتدا پیرامون دالیل تاسیس این کانون در 
بار  االیام  قدیم  از  مشهد  بازار  گفت:  مشهد 
انداز سنگ هاى قیمتى و گوهرسنگ ها بوده 
و 85 درصد واحدهاى تراش گوهرسنگ ها 
این شهر مستقر هستند همچنین حدود  در 
28/5 درصد طالى کشور در مشهد مصرف 
کانون  تاسیس  پیشنهاد  رو  این  از  مى شود، 
جواهرات  بازار  و  صنعت  دانش،  هماهنگى 
و سنگ هاى قیمتى ایران با مرکزیت استان 
خراسان رضوى و شهر مشهد و البته با رسالت 
ملى و فراستانى به معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى ارائه و با نگاه مثبت و توجه 

ویژه این معاونت مواجه شد.

پیش بین در ادامه افزود: با توجه به اهمیت 
و  جواهرات  بخش  نسبى  هاى  مزیت  و 
سنگ هاى قیمتى از جمله، ایجاد ارزش افزوده 
باال، ارزآورى زیاد، ایجاد فرصت هاى شغلى 
عدم   ، خانگى  مشاغل  حد  در  حتى  فراوان 
وابستگى به امکانات زیربنایى مانند انرژى، آب، 
حمل و نقل و ... و ارزش افزوده 300 تا 700 
درصدى بعد از فراورى باعث شد که اساسنامه 
کانون در سال 94 مصوب و این کانون آغاز 

به کار نماید.
وى با بیان این که کانون در معاونت علمى 
مشارکت  با  جمهورى  ریاست  فناورى  و 
جمله  از  فعال  اعضاى  و  خصوصى  بخش 
اتحادیه سنگ هاى قیمتى تشکیل شده است 
،خاطر نشان ساخت: این کانون سعى دارد تا 
حلقه هاى مفقوده دانش و خالهایى که در این 
زمینه وجود دارد را بر طرف و بازارى مناسب 
را براى آن به وجود آورد. این حلقه مفقوده را 
مى توانیم در حوزه کسب و کار و با بهره گیرى 
از دانش و فناورى به ایجاد نماییم تا ضمن 
توسعه کمى و کیفى تا بازارسازى آن بر پایه 
دانش باشد. در این صورت مى توان شاهد 
رونق اقتصادى این بخش از اقتصاد کشور به 

واسطه یک فناورى پیشرفته بود.
و  صنعت  دانش،  هماهنگى  کانون  رئیس 
ایران  قیمتى  هاى  سنگ  و  جواهرات  بازار 
جواهرات  کانون  نمایندگى  تشکیل  پیرامون 
نیز  ها  استان  سایر  در  قیمتى  هاى  و سنگ 
گفت: در حال حاضر اولین نمایندگى کانون 
را در بیرجند براى خدمات دهى به استان هاى 
خراسان جنوبى و سیستان و بلوچستان تاسیس 

کرده ایم و همچنین به دنبال ایجاد نمایندگى در 
استان هاى داراى ظرفیت و پتانسیل در حوزه 
جواهرات و سنگ هاى قیمتى با هماهنگى 
منطقه اى  اندرکار ملى و  ارگان هاى دست 

بدون موازى کارى و به نحو مطلوب هستیم.
پیش بین درباره اشتغالزایى این حوزه گفت: 
بر طبق مطالعات موسسه گوهرشناسى آمریکا 
(GIA) از ابتداى شناسایى یک سنگ در معدن ، 
استخراج، تراش و فرآورى و تبدیل آن به نگین، 
فروش و ... نزدیک به 200 حرفه مختلف نیاز 
است ، در هیچ صنعتى با چنین وسعتى ایجاد 
فرصت شغلى را نداریم. بنابراین اگر صنعت 
ساخت پایه را در برگیرنده 80 حرفه است را 
به این صنعت اضافه کنیم در مجموعه 280 
حرفه براى تبدیل سنگ به جواهر وجود دارد.

وى با بیان این که فرصت شغلى این صنعت 
مى تواند یک مزیت نسبى براى کشور باشد 
افزود: نرخ سرانه سرمایه گذارى براى تراش 
یک سنگ براى هر نفر بین 5 تا 10 میلیون 
دیگر  صنایع  در  صورتیکه  در  است  تومان 
سرانه  تومان  میلیون   200 تا   100 حداقل 
سرمایه گذارى الزم است و همچنین با توجه 
به سایر مزایاى این صنعت که قبال ذکر شده 
است این صنعت از مزیت اقتصاد و اشتغالزایى 

باالیى برخوردار است.
پیش بین در پاسخ سوال ما پیرامون افراد شاغل 
در زمینه گوهرسنگ ها در استان خاطر نشان 
ساخت: براساس آمار ما، در مشهد حدود 3065 
واحد اعم از تراش سنگ هاى قیمتى، تولید و 
فروش در حوزه جواهرات و سنگ هاى قیمتى 
فعال مى باشند که تمامى این واحدها در قالب 

اشتغالزاییچشمگیر
رگوهرسنگها بازا توسعه و باحمایت 

مهندس محمدجواد پیش بین رئیس کانون هماهنگى دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ هاى قیمتى ایران:
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خوشه صنعتى جواهرات مشهد نیز ساماندهى 
شده اند.

ساالنه  ارزش  که  این  بیان  با  ادامه  در  وى 
تولیدات و فروش گوهرسنگ ها و جواهرات 
در بازار مشهد 76 هزار و 230 میلیارد ریال 
مى باشد افزود: در حال حاضر 16200 نفر به 
اشتغال در این حوزه مشغول هستند که تعدادى 
از واحدها به دالیل مشکالت اقتصادى تعطیل 
و تعدادى دیگر نیز به این صنعت ورود پیدا 
کرده اند به گونه اى که ما در حدود 10 درصد 
افزایش اشتغال را در این صنعت داشته ایم و 
همچنین در وضعیت موجود ساالنه در خوشه 
صنعتى جواهرات مشهد حدود 9 هزار کیلوگرم 
نگین عقیق و حدود 4500 تا 6000 کیلوگرم 
نگین فیروزه تولید مى شود و سایر سنگ هاى 
موجود در بازار مشهد منشاء خارجى دارند و 

وارد مى شوند.
عامل توسعه خوشه صنعتى جواهرات مشهد 
گفت:  نیز  این خوشه  هاى  فعالیت  پیرامون 
بررسى هاى علمى در خوشه صنعتى جواهرات 
مشهد با دو نقطه ضعف اساسى یعنى طراحى 
و کیفیت تولیدات مواجهیم که براى رفع آن 
مبناى  بر  را  انداز خوشه  و چشم  استراتژى 
این دو عامل منطبق کردیم و با توجه به نبود 
متخصص طراحى در این صنعت و همچنین 
در بحث کیفیت با وجود فقدان اساتید ماهر 
با وجود افراد بسیار با تجربه و همچنین عدم 
وجود ماشین آالت و تکنولوژى روز، با کمک 
خراسان  صنعتى  هاى  شهرك  شرکت  مؤثر 
رضوى و سازمان میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى دوره هاى متعدد آموزشى را در 
هر دو حوزه برگزار کردیم و در حال حاضر 
استان با حدود 700 نفر آموزش دیده با هیچ 
کجاى کشور قابل مقایسه نیست و همچنین در 
سال هاى اخیر افراد آکادمیک هم جذب این 
صنعت شده اند که این نوید دهنده آینده خوبى 

براى این صنعت مى باشد.
وى در ادامه افزود: همچنین در زمینه کیفیت 
با  نمایشگاه هاى مختلف  ایجاد  با  تولیدات 
بازید  همچنین  و  سازى  ماشین  مشارکت 
و  داخلى  هاى  نمایشگاه  از  جواهرسازان 

با  و  جواهرات  خوشه  قالب  در  خارجى 
حمایت شرکت شهرك هاى صنعتى خراسان 
رضوى، تولید کنندگان و جواهرسازان با ماشین 
آالت جدید آشنا شده اند به طورى که در طى 
تومان  میلیارد   15 حدود  گذشته  چهارسال 
ماشین آالت تولید پیشرفته به خوشه جواهرات 

مشهد وارد شده است.
پیش بین در ادامه با بیان این که 39 نوع سنگ 
قیمتى و نیمه قیمتى در کشور شناسایى شده که 
حداقل 20 نوع  از این تعداد در خراسان وجود 
دارد، افزود: شناسایى اکثریت این تعداد سنگ 
در کشور در حد اندیس یابى و تایید وجود آن 
پیش رفته و هنوز نیاز به اقدامات اکتشافى و 
ارائه آن براى سرمایه گذارى و سرمایه گذاران 
است. در استان نیز متاسفانه اقدام خاصى براى 
اکتشاف جز چند معدن عقیق و فیروزه که آن 
هم مربوط به 5 هزار سال قبل است صورت 

نگرفته است.
وى ادامه داد: از جمله سنگ هاى ارزشمند 
خراسان رضوى مى توان به آکوامارین ، عقیق، 
انواع کوارتز، ژاسپر، فیروزه، گارنت و زئولیت 
اشاره کرد که متاسفانه علیرغم ا توجه به انتخاب 
مشهد به عنوان شهر جهانى گوهرسنگ ها باز 
هم هیچ برنامه اى روى پتانسیل هاى معدنى 
از سوى سیستم دولتى ارائه نشده است و اگر 
این حوزه  بخش خصوصى هم بخواهد در 
فعالیت کند ،درگیر بوروکراسى هاى پیچیده 
ادارى شده و چه بسا از ادامه فعالیت منصرف 
مى شود. وى تاکید کرد:چند معدن عقیق هم 
که وجود دارد متاسفانه بیشتر آن با معارضان 
محلى مواجه اند که به طور سیستماتیک و 
که  تا جایى  و  نمى شوند  استخراج  اصولى 
من مى دانم بیشتر این معادن تعطیل شده اند 
و باید کارگروهى تحت عنوان کارگروه فعال 
سازى معادن گوهرسنگ ها تشکیل شود تا 
مشکالت این بخش را بررسى و با نگاه ویژه و 
اقدامات انگیزشى ضمن حل مشکالت، زمینه 
این  در  را  بخش خصوصى  گذارى  سرمایه 

معادن فراهم سازد.

رئیس کانون هماهنگى دانش، صنعت و بازار 
جواهرت و سنگ هاى قیمتى در ایران با بیان 
این که گردش نقدینگى سنگ هاى قیمتى در 
جهان 700 میلیارد دالر است و 280 میلیارد 
در  که  است  طالیى  مالى  گردش  نیز  دالر 
گوهرسنگ ها به عنوان پایه استفاده مى شود 
یعنى در مجموع رقمى نزدیک به هزار میلیارد 
دالر در سال در این صنعت گردش نقدینگى 
وجود دارد که سهم کشورمان ناچیز و کمتر از 
یک صدم درصد است افزود: این نکته واقعا 
باید تمامى مسئولین و برنامه ریزان کشور را به 
فکر وادارد و باید اقداماتى انجام دهیم تا این 
مزیت نسبى کشور را بتوانیم به عرضه ظهور 

برسانیم. 
هستیم  شاهد  امروز  ما  افزود:  ادامه  در  وى 
صنعتى  حوزه  این  در  زیادى  کشورهاى 
پیشرفت هاى فراوانى داشتند . در کشور تایلند 
اگر سنگ را از اقتصاد کشور جدا کنیم همانند 
بیرون  ایران  اقتصاد  از  این است که نفت را 
بکشیم و در کشورهاى اروپایى نیز تولید و 
فراورى سنگ ها جایگاه ویژه اى در اقتصاد 
این کشورها دارد واین ممکن نشده است مگر 
توجه به آموزش، نوآورى، طراحى و حمایت 
از هنرمندان و صنعت گران این حوزه و مطالعه 

دقیق بازار.
پیش بین در انتها مدعى شد از وقتى که مشهد 
به عنوان شهر جهانى گوهرسنگ ها انتخاب 
شده نشانى از این عنوان در سطح شهر دیده 
نمى شود و زمانى که گردشگر یا زائرى به شهر 
وارد مى شود آثارى از شهر جهانى گوهرسنگ 
مشاهده نمى کند. حتى برخى مسئوالن از این 
انتخاب بى اطالع اند و براى استفاده از این 
اشتغالزایى،  راستاى  در  ظرفیت  و  موقعیت 
افزایش درآمد سرانه ملى، افزایش گردشگر و 
توریسم که در اختیار مشهد قرار گرفته است 
باید همه مسئوالن دست به دست هم دهند تا 
 شاخص هاى شهر جهانى را تقویت و ارتقا دهیم.

مهندس محمدجواد پیش بین:
ــه  ــهد ب ــاب مش ــم انتخ ــفانه علیرغ متاس
عنــوان شــهر جهانــی گوهرســنگ هــا بــاز 
هــم هیــچ برنامــه ای روی پتانســیل هــای 
ــه  ــی ارائ ــتم دولت ــوی سیس ــی از س معدن
ــی  ــش خصوص ــر بخ ــت و اگ ــده اس نش
هــم بخواهــد در ایــن حــوزه فعالیــت كنــد 
ــده اداری  ــای پیچی ــی ه ــر بوروكراس ،درگی
شــده و چــه بســا از ادامــه فعالیــت منصرف 

شــود
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شماره 558-  مرداد 1396

  اتحادیه چند عضو دارد، از چه زمانی تأسیس شده و چه هدفی را دنبال می كند؟
اتحادیـه فیـروزه و عقیق تراشـان خراسـان داراى 315 عضو اسـت که تعـداد 263 پروانه معتبر 
و 52 پروانه در دسـت اقدام و بررسـى مى باشـد. زمان تأسـیس اتحادیه سـال 1352 اسـت. از 
مهم تریـن اهـداف اتحادیـه، سـامان دادن به نحوه تهیـه و توزیع فیروزه و نظارت بـر فروش آن 

توسـط اعضـاء و رابط بین اعضـاء و ارگان هاى دولتى مى باشـد.

  اتحادیـه در دو بخش آموزش و پیگیری مشـکالت تولیدكننـدگان و صادركنندگان 
چه نقشـی را ایفـا می كند؟

اتحادیه تا قبل از انقالب و همچنین تا اواسـط آن به واسـطه فراوانى فیروزه نیشـابورى ناتراش 
(راف) و پرتعـداد بـودن تراشـندگان فیـروزه و واحدهاى صنفى که مشـغول بـه کار بودند، در 
تراش فیروزه مشـکلى نداشـتند ولى به مرورزمـان و با کمبود مواد خـام (راف)، اکثر واحدهاى 
صنفـى تراشـکار تعطیل شـده و همچنیـن بـه دلیل گرانـى بیش ازحد فیـروزه آموزش بـه افراد 
مبتدى از این سـنگ گران بها میسـر نمى شـود. شـایان ذکر اسـت مشـکل اصلى تولیدکنندگان 
خبره و حرفه اى مشـهد در دسـترس نبودن فیروزه ناتراش با قیمت مناسـب از معدن اسـت و 

هـر چـه اتحادیه پیگیرى کرده متاسـفانه نتیجه مطلوبى را به همراه داشـته اسـت.

  انتظار شما از مسووالن چیست؟
انتظار اتحادیه از مسـووالن به خصوص در سـازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل میراث 
فرهنگـى، صنایع دسـتى و گردشـگرى این اسـت که در برنامه ریزى سـریع به کمـک اتحادیه 
شـتافته و همچنین در فراهم کردن مواد اولیه فیروزه به قیمت کارشناسـى (کارشناسـان اتحادیه 
و صنایـع و معـادن) و دادن تسـهیالت کم بهـره براى واردکردن ماشـین آالت بـه روز براى تولید 
و ایجـاد یـک مجتمـع بـزرگ کـه در آن تولیدکننـدگان گرد هم آیند مـا را یارى دهنـد و باعث 
جذبـه گردشـگرى و هـم رونق بـازار در این شـغل با قدمت باال و صنایع دسـتى بـزرگ ایران 

شود.
  چـه اقدام هایـی را بـرای ترویـج مصرف تولیـدات داخلی اصل و مقابلـه با تقلب در 

این بازار انجـام داده اید؟
هـدف اتحادیـه اعتبـار دادن بـه محصـوالت 
فیـروزه اصیـل نیشـابورى اسـت و در حـال 
فروشـندگان  بـا  قاطعانـه  به طـور  حاضـر 
فیروزه هـاى مصـرى، چینـى و فیروزه هـاى 
طبیعـى  فیـروزه  اسـم  بـه  را  رنگ شـده 
نیشـابورى مـى فروشـند، برخـورد مى کند و 
بـا کمک بازرسـان سـازمان صنعـت و معدن 
و اعـزام کارشناسـان بـا متخلفـان واحدهاى 
صنفـى کـه به طور مسـتقیم ایـن محصوالت 
نامرغـوب را بـه توریسـت هاى کشـورهاى 
همسـایه عرضـه مى کننـد، برخورد مـى کند. 
عـالوه برآن نسـبت به ارشـاد و ترغیـب آنان 
در تهیـه و عرضـه فیـروزه اصیل نیشـابورى 

اهتمـام مـى ورزد.

  اسـتاندارد و اصالت گوهر سـنگ ها در 
ایـران چگونـه تعییـن می شـود و كدام 
مرجع نظارت بر آن و همچنین رسـیدگی 

عبدالصمد رحیمى رئیس اتحادیه فیروزه و عقیق تراشان خراسان:

گذاری ارزش برای بانکمرکزی کارشناسـان

کنند ایجاد درمشهدشـعبه گوهرسـنگها

اتحادیـه فیـروزه و عقیـق تراشـان خراسـان کانونـى بـراى گـرد هم آمـدن اعضـاى فعال 
اسـت که از 44 سـال پیش تاکنون براى همفکرى ارتقاى شـغلى و دفاع از حقوق صنفى 
اعضا تشکیل شـده، هرچند این روزها اتحادیه حال وروز خوشـى ندارد، اما شـور و شـوق 
اعضـاى آن کـه از پیـر و جوان تشکیل شـده بـا گرماى انرژى سـنگ هاى زیبـاى این خطه 
همچنـان این مجموعه را سـرپا نگاه داشـته اسـت در ایـن ارتباط گفتگویى داریـم با آقاى 

عبدالصمـد رحیمى رئیـس اتحادیه که تقدیم مى شـود.
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به شـکایات را برعهده دارد؟
در ایران شـناخت فیروزه، عقیق و دیگر گوهرسـنگ ها از قدیم تاکنون تنها از طریق 
افـرادى خـاص و باتجربه باال کـه در امر تراش و خریدوفروش خبـره بوده اند انجام 
مى شـده اسـت و مرجـع اصلـى و یـا وسـیله بخصوصـى بـراى تشـخیص وجود 
نداشـته اسـت، مگر اینکه با آنالیز سـنگ ها و تجزیه آن توسـط دستگاه هاى پیشرفته 
و ایجـاد آزمایشـگاه هاى تخصصـى ایـن کار انجـام شـود. اتحادیه در حـال حاضر 
بـه دنبـال ایـن مهم مى باشـد و با توجـه به این کـه اتحادیـه ازلحاظ وجـود اعضاء 
خبـره و باتجربـه کمبـودى نـدارد لـذا چنانچه تسـهیالتى در اختیار قـرار بگیرد که 
بتـوان تجهیـزات فوق الذکـر تهیه گـردد مى توانیم مرجع اسـتاندارد و نظـارت را به 

وجـود آوریم.

  اسـتان در صـادرات و واردات گوهـر سـنگ ها از چه جایگاهـی برخوردار 
اسـت و بـرای اعتالی جایـگاه صـادرات چه كارهایی باید صـورت گیرد؟

اسـتان هم اکنـون در عرصـه صـادرات و واردات وضعیت خوبى نـدارد و صادرات 
به صـورت انفـرادى و توسـط اشـخاص محدود و انگشت شـمار صـورت مى گیرد 
و چنانچـه ترتیبـى اتخـاذ گـردد کـه کارشناسـان بانـک مرکـزى کـه نسـبت بـه 
ارزش گـذارى گوهرسـنگ ها و نقـره جات اقـدام مى کنند و فقط در تهران مسـتقر 
هسـتند به طـور ثابت در مشـهد نیز شـعبه اى ایجـاد نمایند کـه صادرکننـدگان نیاز 
بـه بـردن اجنـاس خود بـه تهران نداشـته باشـند، کمکى به توسـعه و اعتـالى این 
بخـش اسـت. همچنین ایجاد امکانات براى صادرکننـدگان چمدانى که در تمام دنیا 
مرسـوم اسـت با اصـالح قوانین صـادرات و واردات به خصـوص در بحث فیروزه 
نیشـابورى انشـا اهللا مى تواند ما را به دوره صادرات طالیى این گوهرسـنگ به مانند 

چنـد دهه قبل برسـاند.
در اینجـا ذکـر ایـن نکته را ضرورى مى دانم با توجه به اینکه مشـهد به عنوان شـهر 
جهانـى صنایع دسـتى گوهرسـنگ ها معرفى شـده اسـت کـه این خود امرى بسـیار 
مهـم و بااهمیت اسـت ولى نگهـدارى آن به مراتـب از به دسـت آوردن آن مهم تر و 
مشـکل تر اسـت. لذا تقاضا داریـم که ارگان هـاى ذى ربط در امر تبلیغـات داخلى و 
برون مـرزى بـه کمک ما بشـتابند تا قبل از اینکه مانند فرش دسـتباف ایرانى جایگاه 
خـود را در دنیـا از دسـت بدهیم نه تنها جایگاه خود را از دسـت ندهیم بلکه بتوانیم 

باخـرد جمعـى و احیاء امر صـادرات این فرصت را به بهترین نتیجه برسـانیم.

  برنامـه آن اتحادیـه بـرای اسـتفاده از فرصـت طالیـی مشـهد به عنوان 
شـهر صنایع دسـتی گوهرسـنگ ها چیسـت؟

اتحادیـه بـا فراهـم کردن بسـتر تولید و توزیـع و نظارت دقیـق آمادگى ایـن را دارد 
کـه از موقعیت به دسـت آمده بیشـترین بهره بـردارى را بنماید و بـا ترغیب اعضاء به 
مشـارکت در نمایشـگاه هاى داخلـى و بین المللـى خارج از کشـور و کنترل کیفیت 
و فـروش فیـروزه طبیعـى و اصیـل بر آن اسـت کـه از این فرصت طالیـى حداکثر 

بهـره را به دسـت آورد.

ــع  ــم واق ــاده ى ابریش ــیر ج ــهد در مس ــهر مش ش
گردیــده اســت و قدمت چنــد هزارســاله در فعالیت 
ــى دارد.  ــه قیمت ــى و نیم ــنگ هاى قیمت ــارى س تج
ایــن شــهر بــا حضــور ســاالنه ى بیــش از 20 میلیون 
زائــر و گردشــگر به عنــوان یکــى از کالن شــهرهاى 
مذهبــى شــناخته مى شــود کــه بیــش از 90 درصــد 
از واحدهــاى تــراش ســنگ کشــور، مراکز آموزشــى 
تخصصــى گوهرســنگ ها و تراش ســنگ در مشــهد 
ــد از  ــش از 85 درص ــور بی ــتند. همین ط ــع هس واق
ــرات  ــاخت جواه ــر س ــه ام ــدى ب ــاى تولی واحده
(ســنگ و فلــز به جــاى زیــورآالت طــال) و بیــش از 
16 هــزار نفــر در حــوزه ى ســنگ ها و فعالیت هــاى 
ــد  ــش از 70 درص ــتغال بی ــغولند. اش ــط مش مرتب
تولیدکننــدگان طــال و جواهــر بــه امر جواهرســازي، 
مشــهد را بــه بزرگ تریــن شــهر دادوســتد این گونــه 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــوده اس ــل نم ــنگ ها تبدی س
بخــش مهمــى از بــازار ســه هزارمیلیاردى ســوغات 
مشــهد بــه حــوزه ى ســنگ هاى قیمتــى اختصــاص 

دارد.

مشــــهـــد
دادوستدگوهرسنگها ترینشهر بزرگـ
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براساس آیین نامه و ابالغیه هاى شوراى جهانى 
صنایع دستى (wcc) در سال 2014 میالدى و با 
هدف عالى ارتقاى سطح زندگى مردم، صیانت 
از صنایع دستى، اشتغالزایى و ترویج خالقیت 
در این حوزه، دبیرخانه وظیفه بررسى روند 
فعالیت هاى شهر جهانى گوهرسنگ را عهده 
با  دار بوده و مسئولیت تهیه گزارش ساالنه 
اطالعات دقیق شامل تصاویر و آمار را به عهده 

خواهد داشت.
ملیحه سلطانى مسئول دبیرخانه مشهد شهر 
جهانى صنایع دستى گوهرسنگ ها در گفت وگو 
با خبرنگار ما ضمن بیان مطلب فوق پیرامون 
برنامه ها و وظایف دبیرخانه افزود: این گزارش 
به طور مقایسه اى نسبت به قبل از انتخاب 
عنوان شهر جهانى گوهرسنگ باید تهیه شده 
و مقیاس آن پیشرفت در حوزههاى مختلف 
فرهنگى صنایع دستى  و  اجتماعى  اقتصادى، 
ابالغى  موردنظر  استانداردهاى  به  توجه  با 
مى باشد؛ به عبارت دیگر دبیرخانه وظیفه رصد 
فعالیت ها، گردآورى آمار و اطالعات و ارسال 
گزارشها را دارا مى باشد. دبیرخانه از سویى با 
همکارى سایر ارگان ها و کارگروه ها به ترویج 
و آموزش در زمینه گوهرسنگ ها مى پردازد و 
از سویى دیگر وظایف حمایتى از قبیل حمایت 
و توسعه زیرساخت هاى اقتصادى و حمایت 
و توسعه فضاهاى تجارى را عهده دار است. 
وى خاطر نشان ساخت: براى این مناسبت مهم 
دستگاه هاى دولتى با همکارى یکدیگر قادر 

خواهند بود عنوان شهر جهانى گوهرسنگ ها 
را حفظ کنند و به طور یقین این در حالى است 
که این مهم در تأمین منافع اقتصادى کشور و 

شهر مشهد بسیار تاثیر گذار است.

مى  نقشى  چه  صنوف  و  خصوصى  بخش 
توانند در استفاده از این فرصت طالیى داشته 

باشند؟
نفر  اشتغال یک  براي  سرانه سرمایه گذاري 
در این رشته 35 تا 50 میلیون ریال و حداکثر 
نیاز  مورد  است و فضاي  ریال  میلیون   100
است.  متر  حداکثر 4  نفر  یک  اشتغال  براي 
فراهم آوردن شرایط مناسب براى تعامل میان 
هنرمندان شهر جهانى گوهرسنگ با دیگران 
شهرهاى جهانى ثبت شده مانند شرکت در 
نمایشگاه ها و برگزارى بازارچه هاى فروش 
و فروشگاه هاى ثابت و غیره باعث ورود به 
بازار جهانى و ارتقا کیفیت خواهد شد. این در 
حالى است که اولین آموزشگاه رسمى گوهر 
وتنها  اولین  گوهرسنگ ها،  وتراش  شناسى 
خوشه صنعتى جواهرات کشور، اولین و تنها 
اتحادیه فیروزه –عقیق و سنگ هاى قیمتى 
تنها پژوهشکده سنگ هاى  اولین و  کشور، 
قیمتى و نیمه قیمتى کشور، اولین آزمایشگاه 
آکرودیته برلیان، سنگ هاى رنگى و مروارید 
کشور و دفتر مرکزى کانون هماهنگى دانش، 
صنعت و بازار جواهرات وسنگ هاى فیمتى 
ایران در شهر مشهد است. سرمایه گذارى و 

تمرکز از این فرصت سبب رشد اقتصادى، کار 
آفرینى خواهد شد.

  عالقمندان و عموم مردم چگونه مى توانند 
از برنامه هاى دبیرخانه مطلع شوند؟

انجام  راستاى  در  جهانى  شهر  دبیرخانه 
فعالیت هاى ترویجى آموزشى خود با همکارى 
در  ذیربط  دولتى  و  خصوصى  هاى  بخش 
زمینه آموزش با برگزارى دوره هاى تخصصى 
کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت در زمینه 
طراحى، گوهر شناسى، گوهر تراشى و ... به 

ملیحه سلطانى مسئول دبیرخانه مشهد شهر جهانى صنایع دستى گوهرسنگ ها:

گزارش تهیه و  فعالیتها دبیرخانهوظیفهرصد
دارد برعهده  ا ر برایشورایجهانیصنایعدستی

فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعامل میان 
هنرمندان شهر جهانی گوهرسنگ با دیگران 
شهرهای جهانی ثبت شده مانند شركت در 
نمایشگاه ها و برگزاری بازارچه های فروش و 
فروشگاه های ثابت و غیره باعث ورود به بازار 

جهانی و ارتقا كیفیت خواهد شد
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«عمل استاندارد کردن به معنی ایجاد مقرراتی است براي استفاده 
عمومی و مکرر با توجه به مشکالت بالفعل و بالقوه که هدف از 
آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است این 
فعالیت به خصوص شامل عمل تدوین، نشر و اجراي استاندارد 

است».
و  صنایع دستى  در حوزه  سازمانی  اهداف  به  نیل  راستاي  در 
به منظور ارتقاء کیفیت تولیدات هنرهاي سنتی و صنایع دستى 
ایران متناسب با معیارهاي پذیرفته شده جهانی، نیاز به تدوین 
ابزارآالت،  تولید،  روش  اولیه،  مواد  براى  الزم  استانداردهاى 
و  سنتى  هنرهاى  کیفیت  گواهینامه هاى  صدور  و  محصول 
صنایع دستى مى باشد. بدین منظور انتخاب موضوعات پیشنهادى 
تدوین با اولویت رشته هاى بومى، اصیل و مزیت دار صنایع دستى 
استان بر اساس فراوانى و باالترین نرخ اشتغال در آن بخش ها 

و با همکارى اداره کل محترم استاندارد صورت مى پذیرد. سه اولویت اول صنایع دستى استان به ترتیب 
رشته هاى: زیورآالت سنتى، تراش سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى و سنگ تراشى (حجارى سنتى) است. 
الزم به ذکر است با توجه به نام گذارى مشهد مقدس به عنوان «شهر جهانى صنایع دستى- گوهرسنگ ها» این 
اداره کل اقدام به تدوین استاندارد آیین کار تراش فیروزه نمود که تحت عنوان «صنایع دستى- فیروزه- آیین 
کار تراش» و شماره استاندارد 20927 مصوب گردید و در سامانه ملى استاندارد ایران قابل مشاهده مى باشد. 
هم چنین در سال جارى تدوین دو استاندارد «صنایع دستى- تراش فیروزه- ویژگى ها و روش آزمون» و 
«صنایع دستى- حکاکى روى عقیق- ویژگى ها و آیین کار» در دست اقدام است. اعضاى کمیسیون تدوین 
متشکل از کارشناسان معاونت صنایع دستى، مرکز زمین شناسى و اکتشافات شمال شرق، اعضاى هیئت علمى 
دانشگاه، کارشناسان اداره کل استاندارد، کانون ملى جواهرات و سنگ هاى قیمتى، اتحادیه صنف فیروزه 
و عقیق تراشان، کانون کارشناسان رسمى استاندارد و استادکاران صنایع دستى مى باشد که پس از تشکیل 
کمیسیون هاى فنى و تبادل اطالعات علمى و تجربى، پیش نویس تهیه شده براى شرکت در اجالسیه ملى 

آماده و پس از تصویب در اجالسیه مذکور، شماره ملى خواهد گرفت.
شایان ذکر است استانداردهاى مذکور براى کلیه هنرمندان و صنعت گران این رشته ها در سراسر کشور قابل 
استناد خواهد بود و پس از تصویب ویژگى ها، کارگاه هاى تولیدى همخوان با شرایط استاندارد، قادر به دریافت 
نشان ملى استاندارد ایران خواهند بود که این امر ضمن ایجاد امتیاز براى تولیدکنندگان موجبات اطمینان 
خاطر براى مصرف کننده را فراهم مى سازد. در حال حاضر تطبیق روش هاى تولید کارگاه هاى صنایع دستى 
 با این استانداردها اجبارى نیست، لیکن در صورت سیاست هاى آتى دولت ممکن است الزامى شود.

استـانـداردسـازی
رشتـههـایصنـایعدستی

سمانه داوطلب، مسئول حمایت از تولید 
صنایع اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 

گردشگرى خراسان رضوى

صنعتگران  مندان،  عالقه  تقویت 
و هنرمندان این رشته ها پرداخته 
است. همچنین تهیه کتب آموزشى 
و مهارتى، تهیه بسته هاى فرهنگى 
و آموزشى، برگزارى سمینار هاى 
تخصصى و کارگاه هاى آموزشى 
در زمینه گوهرسنگ ها را در برنامه 
خود دارد. از سوى دیگر اخذ مصوبه 
ریال  میلیارد  پنج  دریافت  براى 
جهت انجام پروژه ایجاد هنرستان 
تخصصى صنایع دستى با محوریت 
رشته هاى مرتبط با گوهرسنگ ها 
آموزش  کل  اداره  همکارى  با 
در  رضوى  خراسان  پرورش  و 
کارگروه عمرانى استاندارى خراسان 
است.  گرفته  صورت  رضوى 
عالقمندان مى توانند با مراجعه به 
سایت دبیرخانه شهرجهانى به نشانى
 www.wcc-gemstones.com
همچنیــن ســایت اداره کل میراث 
و  صنایع دســتى  فرهنگــى، 
گردشــگرى خراســان رضــوى
آخریــن   www.razavichto.ir
اخبــار و اطالعــات و فراخــوان ها 

ــد. ــت کنن را دریاف

  رابطـه شـما با رسـانه هـا براى 
بـردارى  بهـره  و  رسـانى  اطـالع 
مسـتمر از ایـن فرصـت در سـال 

جـارى چیسـت؟
صنایع دستى  نمادهاى  به کارگیرى 
و  شهرى  مناظر  در  گوهرسنگ 
ورودى هاى  مانند  بین شهرى 
و  میدان ها  بوستان ها،  شهر،  هر 
با  مرتبط  و  اصلى  خیابان هاى 
ثبت  گسترش،  سبب  گوهرسنگ 
مى گردد.  فرصت  این  حفظ  و 
فرهنگى  بخش  با  همکارى 
براى  مشهد  شهردارى  اجتماعى 
در  گوهرسنگ  نمادهاى  نصب 
مناظر شهرى و بین شهرى و تهیه 
فیلم و تیزرهاى تبلیغاتى و همچنین 
برپایى بازارچه هاى موقت و فصلى 
در  گوهرسنگ ها  صنایع دستى 
مجموعه هاى وابسته به شهردارى 
ازجمله فعالیت هاى اخیر دبیرخانه 
بوده است. از سوى دیگر همکارى 
در  پژوهشى صداوسیما  بخش  با 
دوقسمتى  مستند  تهیه  راستاى 
عقیق و در ادامه تهیه مستند فیروزه 
با  دبیرخانه  همکارى هاى  ازجمله 

صداوسیما مى باشد.
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اشیاء  نمایشگاه   ،1972 سال  و در 
ر جواهرات اکریلیک در گالرى الکتروم  د

شهر لندن، فصل جدیدى را براى پیشرفت 
باز کرد. کالس  در حوزة جواهرآالت 
را  گران بهایى  فلز  گالرى  این  در  بِرى 

نداشتند  چندانى  ارزش  که  با جواهراتى 
ترکیب کرد. استفاده از آکریلیک جلوه ى 
ازاین رو  مى کرد.  دوچندان  را  جواهرات 

جواهرات معاصر نیز به موازات سایر هنرهاى 
از  که  مجسمه سازى  و  نقاشى  مانند  مدرن 
سنگ  و  رنگ روغن  همچون  سنتى  مواد 
مى توان  یافتند.  توسعه  مى کردند،  استفاده 
این طور استنباط کرد که هنر مدرن با افزودن 
کار  به  آن  از  پیش  هرگز  که  نوآورى هایى 
مى نماید.  حفظ  را  خود  اصالت  نرفته اند 
هنر مدرن از اروپا شروع شد و رفته رفته در 
آمریکاى شمالى و استرالیا نیز توسعه یافت. 
با وقوع جنبش نیوزیلند در دهه ى 1980 و 
درنهایت با اثر لیزا واکر خالقیت نیز به هنر 
مدرن افزوده شد و «هنرپردازى « نام گرفت. 
هنرپردازى در جواهرات در قرن 21 به ویژه 
در شرق ازجمله چین، تایلند، پاکستان و ایران 

همچنان در حال رشد است.

هنرنمایی ایران درزمینه ی جواهرات
ایـران یکـى از معتبرتریـن جواهـرات جهان 
را دارد، امـا تنهـا چنـد سـال اسـت کـه هنـر 
خـود را در حـوزه ى جواهـرات و در جهـان 
به نمایش گذاشـته اسـت. فیروزه ى نیشـابور 
به برقـرارى این ارتباط با کشـورهاى جاده ى 
ابریشـم، به ویـژه هنـد کمک کرد. این سـنگ 
در نـزد مسـلمانان شـیعه اسـتقبال زیـادى 
دارد و به عنـوان یکـى از هفت رنـگ آسـمان 
شـناخته مى شـود. فیروزه ى باکیفیت تر، رنگ 
آبى تـرى دارد. از ویژگى هایى این نوع فیروزه 

در یران ا هنرنمایی
دنیایجواهرات

نویسـنده: دکتر کوین موری، 
اسـتاد راهنمای دانشـگاه آر-
دانشـگاه  محقـق  ام-آی-تـی، 
ملبورن و عضو هیئـت تحریریه ی 
موناش  دانشـگاه 
مترجم: مهندس زهرا پزشکی

معدود  از  یکى  مشهد  در  امیدفر 
جواهراتى هستند که فرهنگ زرتشتى 
پیش از اسالم را به نمایش مى گذارند. 
الهه ى  آبراهه،  عروس  به عنوان مثال، 
بارورى، جام نقره اى و ... خانم امیدفر 
با اشاره به این جواهرات توضیح مى دهد 
اشاره  مراسمى  به  این جواهرات  که 
مناطق  بهبود شرایط  براى  که  دارند 
خشک ایران طراحى شده اند. یک بیوه 
با آب قنات ازدواج و از تأمین آب محافظت 
مى کند. زن باید یک بار در هفته در آب قنات 
از  باقیمانده  عروسى  مراسم  این  کند.  شنا 
آداب ورسوم قدیم و فداکارى براى آب، زن 
را به عنوان نماد تولد و بارورى نشان مى دهد. 
هدف این جواهرات، تأکید بر اهمیت آب، 
احترام  از  همچنین  است.  ایران  در  به ویژه 
برخوردار است و در فرهنگ گذشته ى ما به 
اهمیت دادن به زنان، زندگى، آب و احیاى 
آن اشارات فراوانى شده است. جواهرات به 
شکل حلقه نیز که معموالً توسط مردان پوشیده 
مى شوند نشان دهنده ى قدرت ویژه براى زنان 

هستند.
درزمینه ى  آموزش  براى  ایرانیان  از  بسیارى 
سفر  غربى  آکادمى هاى  به  هنرى  جواهرات 
مى کنند. این سفر سبب فرصتى براى ایجاد 
مى گردد.  جواهرات  درزمینه ى  شکوفایى 
مهرنوش گنجى یکى از جواهرسازان ملبورن 
استرالیا است. جواهرات او ارتباط محتوایى 
تابان  خورشید  دارند.  پارسى  باهنر  زیادى 
دستبندى است که به یک آویز مبدل مى شود. 
از دید یک دستبند، خورشید تابان یک ستاره ى 
شش ضلعى است که قفل و کلید کوچکى دارد. 
هر بخش از شش مثلث که ستاره ها را تشکیل 
مى دهند از داخل با الماس هاى سبز و آبى تزئین 
هندسه ى  از  مثلث ها  این  هندسه ى  شده اند. 

ن  ا ویژگى هـاى مى تـو بـه 
 ، ت ر ى قـد گى هـا یژ و
 ، ختى جسـمى یى شـنا یبا ز

متعـدد  معنـوى  و 
اشـاره  ایـن آن  کـه  کـرد 

فارسـى ویژگى هـا در  کتاب هـاى 
ویژگـى  ثبت شـده اند.  قیمتـى  سـنگ هاى 
زیبایى شـناختى جواهـرات ایرانـى بـه تاریخ 
کشـور ازجمله دوران هخامنشـى، صفویان و 
قاجاریـان مى پـردازد. هر سلسـله اى بـا زبان 
هنـرى متمایـزى به ویـژه در معمـارى، مـد و 
دکوراسـیون شناخته مى شـود و از جاذبه هاى 

مـى رود. شـمار  بـه  گردشـگران  اصلـى 
امروزه رشته ى جواهرسازى به عنوان یکى از 
رشته هاى هنرى به طور گسترده در دانشگاه هاى 
هنر ایران تدریس مى شود. همچنین مؤسساتى 
ازجمله گالرى آریا نیز در ایران وجود دارند 
که این هنر را به عالقه مندان آن مى آموزند. در 
حوزه ى تحقیقات و فنون هنرى، جواهرات 
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معمارى اصفهان الهام گرفته است. یکى دیگر 
از جواهرات او آویزى با یک توپاز آبى رنگ 
است که در یک عینک نقره اى جاى داده شده 
است. این آویز بازتابى شاعرانه به یک واقعیت 
پنهان بخشیده است. در حقیقت خانم گنجى 
درصدد یافتن راهى براى انتقال حس فرهنگ 

فارسى به دنیاى جدید است.

حضور ایران درصحنه ی جواهرات جهانی
با حضور ایران درصحنه ى جواهرات جهانى 
فرهنگ هاى متفاوتى ازجمله فرهنگ شیعیان 
ایران تا کاتولیک هاى آمریکاى التین به نمایش 
به  این حضور  درواقع  شد.  خواهد  گذاشته 
دنبال متحد سازى این فرهنگ ها با یکدیگر 
به عنوان مثال  یکم  و  بیست  قرن  در  است. 
حضور شیلى کنار آرژانتین با پشتیبانى کمى 
ازنظر نهادى همراه بود. شیلى تالش مى کرد 
تا بازسازى صنایع جواهرسازى و جوهرات 
صنایع دستى  همین طور  و  هنرمندان  سنتى 
به  سانیتاگو  شهر  در  را  خود  روستانشینان 
نمایش بگذارد. کاکو هونوراتو یکى از همین 
هنرمندان است جواهرات خود را در کانادا، 
اسپانیا و هلند نمایش داده است. کار او به جاى 
اینکه بین المللى شود، بیشتر هنرهاى شیلیایى 
را توسعه داده است. سرى 2013 او با عنوان 
Intemperie الهام بخش از کلیساى کاتولیک 
است و سرى اخیر او با عنوان Lollaria (سرى 
2016: گریه ى اقیانوس) ترسیمى از شکل و 

محتواى شیلى است.

محدودیت های مدرنیسم یا نوگرایی
به  جهانى  جواهرات  هنرنمایى  درحالى که 
لحاظ فرهنگى بسیار متنوع است، تمامى آن ها 

به نوعى وابستگى فرهنگى نیز دارند. درواقع 
نگاه  به شرایط سنتى خود  آن ها  از  هر یک 
مى کنند و شاید عنصرى را ببینند که از طریق 
این  است.  شده  آواره  شهرنشینى  و  مدرنیته 
نگاه مى تواند نشان دهنده ى یک سنت مذهبى 
محروم، معمارى باستانى، صنایع دستى سنتى یا 
روحانى باشد. باید به دنبال راهى بود تا این 
سنت در دنیاى فردى نیز دیده شود. خیلى ها 
مدعى اند که امروز سنت از حوزه ى جواهرات 
مدرن کنار گذاشته شده است. درواقع از دیدگاه 
بى ثباتى  نشان دهنده ى  بودن  سنتى  نوگرایى، 
است و قادر به پذیرش واقعیت تغییر نیست. 
از دیدگاه سنتى نیز نوگرایى تالشى براى جدید 
شدن است و هیچ اصل دیگرى غیر از اقتصاد 

داخلى دنیاى هنر را دنبال نمى کند.

دوگانگی
دوگانگى به معنى نگاهى متمایز به جواهرات 
این  مدرن غربى و سنتى شرق است. خطر 
با  را  ما  درنهایت  است  این  دوگانگى  نوع 
که  دنیایى  مى کند.  روبه رو  مخالف  دودنیاى 
بین «توسعه یافته « و «درحال توسعه « تفاوت 
مى گذارد. چالشى که در این دوگانگى به چشم 
مى خورد این است که بسیارى از هنرمندان 
غربى سنتى کارند. همان طور که اخیراً مارتینا 
دمپف، هنرمند آلمانى گفت: من به جواهرات 
را  محلى  میراث  که  عالقمندم  معاصرى 
همین طور  نماید.  تفسیر  جدید  به صورت 
در آثار رابرت باینز هم مشاهده مى کنیم که 
به صورت  را  اتریش  باستانى  گرانشى  فنون 
مجموعه ى کاملى از آثار زنده کرده است. از 
نگاهى دیگر قرار گرفتن معمارى باستانى در 
کنار جواهرات درواقع نوعى جاه طلبى را به 

نمایش مى گذارد. این را مى توان در بازارهایى 
مثل خال کوبى، عتیقه فروشى و ... مشاهده کرد. 
درواقع این نگاه زمانى واقعیت پیدا مى کند که 
هنرمند معاصر بیشتر به دنبال بومى سازى این 

نوع سبک زندگى باشد.

رنسانس
بدن  تزئینات  جهانى،  جواهرات  درصحنه ى 
(طلسم ها، ایجاد اعتماد با اشیاء و ...) وسیله اى 
براى نشان دادن فرهنگ و سنت انحصارى 
است. درواقع این فرهنگ در کشورهایى مانند 
قلمروى  در  سختگیرانه  قوانین  از  که  ایران 
بیشتر  مى کنند  استفاده  زنان  براى  عمومى 
مشاهده مى شود و کلسیا و دولت نیز از آن 
حمایت مى کنند. در فرهنگ غربى و خصوصًا 
به کشف دوباره ى  ایتالیا رنسانس هارلِم  در 
ریشه هاى آفریقایى، رنسانس مورى به تولد 
دوباره ى هنرهاى بومى و رنسانس آفریقایى به 
زنده کردن چهره هایى همانند لئوپولد سنگور 
به  عمیق تر  نگاه  با  مى پرداختند.  سنگال  در 
زیباشناسى مى توان رنسانس را به معنى درى 
به  را  توخالى  و  پوچ  سنت هاى  که  دانست 
را  آن ها  دوباره  و  مى کند  وارد  جدید  دنیاى 

احیاء مى کند.
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شماره 558-  مرداد 1396

برخیماشینآالت بار اولین برای توانسته اینمجموعه
نماید تولید و طراحی را وتجهیـزاتگوهرشناسی تراشـی گـوهـر

على عمو مدیر مجموعه گوهرتراشان:

بزرگ ترین مرکز تولید – نمایشگاهی و فروشگاهی سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی در شهر طوس  وموزه بزرگ خراسان به همت بخش 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  پشتیبانی  خصوصی و 
گردشگری استان خراسان رضوی، در فضایی به وسعت 1500مترمربع 
آماده شده،که به طور مستقیم برای 50 نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد. از 
طرفی با توجه به درآمدزا بودن تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، 
عالقه مندان زیادی نسبت به آموزش و یادگیری این هنر وجود دارند. 
در این راستا دستگاه های فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه  قیمتی آماده 
و مستقرشده است تا عالوه بر بحث اشتغال و کارآفرینی همچنین 
خریدوفروش گوهرسنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در حوزه آموزش 
نیز این هنر پیش قدم باشد. در همین راستا و به منظور آشنایی بیشتر با 
مجموعه گوهر تراشان با آقای علی عمو یکی ازموسسین بزرگ ترین 
مرکز فرآوری و شناسایی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور به 

گفتگو نشستیم که باهم می خوانیم.

  در آغاز بیوگرافی مختصری از مؤسسان مجموعه و انگیزه ورود به این حرفه بیان 
می گردد.

مهندس نادر صنعانى متولد تهران، فروردین ماه 1321، با توجه به دید وسیعى که نسبت  به آینده 
گوهرسنگ هاى ایران وجهان داشتند، بزرگ ترین مجموعه گوهر تراشى کشور، را در سال 1386 

راه اندازى و درزمینٔه گوهر تراشى با عزمى جزم فعالیت خود را آغاز نمودند.
مهندس نادر صنعانى براى اجراى این طرح تقریباً از تمامى کارخانه هاى تولیدکننده فرآورده هاى 
گوهرى که در جهان مطرح بودند، بازدید داشته و توانستند تمامى نقاط مثبت این تجربیات را در 

ایران پیاده سازى نمایند که این موضوع براى کشور عزیزمان بسیار حائز اهمیت مى باشد.

على عمو متولد مشهد، فروردین ماه 1349، مدیر مجموعه گوهرتراشان با توجه  به اهمیت  
گوهرسنگ ها در کشور به این عرصه وارد شد و کار خود را درزمینهٔهاى مرتبط با موضوع هاى  
فنى و مهندسى آغاز نمود و در طراحى و تولید ماشین آالت گوهر تراشى و گوهرشناسى براى 
ارتقاء سطح این صنعت و هنر درکشورگام هاى مؤثرى برداشت به طورى که  بستر رقابت  با 
محصوالت خارجى که  به وفور در کشور وجود داشت با ارتباط واقعى صنعت  با دانشگاه، بر پایه 

اشتغال پایدار محقق گردید.

   مجموعـه گوهرتراشـان از چه سـالی فعالیت خـود را آغاز نمـود و هم اكنون در چه 
حوزه هایـی در حال تالش اسـت؟

مجموعه گوهر تراشان درسال 1386 درزمینهٔ فرآورى گوهرسنگ ها فعالیت خود را آغاز نمود و 
هم اکنون عالوه بر تراش گوهرسنگ ها به صورت استاندارد و تخصصى درزمینهٔ گوهرشناسى نیز 

فعالیت داشته، همچنین درزمینهٔ ساخت و تولید ماشین آالت نوین، فعالیت هاى گسترده اى دارد.

  گوهرسـنگ های تولیـدی شـما شـامل چـه محصوالتـی اسـت و مصرف كنندگان 

آنچه كسـانی هستند؟
محصـوالت تولیـدى ایـن مجموعـه شـامل 
طراحـى و سـاخت  نگین هـاى جواهـرى، 
مجسـمه هاى حجمـى گوهریـن ، سـاچمه 
تراشـى و تولیـد گوى هاى کوچـک و بزرگ 
گوهریـن مى باشـد کـه مصرف کننـدگان آن 
تمامى اقشـار جامعه  را مى تواند دربر داشـته  
باشـد  و همچنین  فروشـندگان  عمده اى که  

در ایـن  رشـته  فعالیـت  مى کننـد.

تولیـد  و  طراحـی  درزمینـهٔ  شـما    
ماشـین آالت نیـز فعالیـت داریـد چـه 
ضرورتی شـمارا بـه این سـمت هدایت 

مهندس نادر صنعانی

Gemological and Gem cutting Institute of Iran

سید حیدر رضوی
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ماشـین آالت  طراحـی  ایده هـای  كـرد. 
ابتکاری اسـت یا مشابه سـازی و تفاوت 
ماشـین آالت تولیـدی شـما در كار آیی و 

قیمـت بـا مشـابه خارجی چیسـت؟
بـا توجـه بـه گسـترش و توسـعه ایـن هنـر 
ارزشـمند و براى باال بـردن کیفیت و افزایش 
راندمان تولید مى بایسـت نسـبت بـه طراحى 
و سـاخت ماشـین آالتى با کاربردهاى خاص 
و متفـاوت اقـدام مى شـد، کـه خوشـبختانه 
ایـن مجموعـه در ایـن امـر گام هـاى بسـیار 
مؤثـرى برداشـته. همچنیـن توانسـته برخـى 
ماشین آالت گوهر تراشـى و تجهیزات به روز 
گوهرشناسـى را  بـراى اولین بـار  طراحى و 
تولیـد نمایـد که این مهم در حفظ برند شـهر 
جهانـى گوهرسـنگ ها تأثیـر جـدى و نقش 

مؤثـرى خواهد داشـت.

ــنگ ها،  ــکالت گوهرس ــی از مش   یک
فقــدان اســتانداردهای الزم و عــدم 
تولیدكننــدگان  عمــده  تبعیــت 
گوهرســنگ ها از یــک مــدل واحــد 
اســتاندارد از ســوی دیگــر اســت، 
تکلیــف مصرف كننــده چیســت و شــما 
در ایــن زمینــه چــه اقدامــی نموده ایــد؟
متأسـفانه در کشـور به جـز چند مـورد معیار 
وجـود  گوهرشناسـى  درزمینـهٔ  مشـخصى 
نداشـته و شـرکت هایى کـه در ایـن زمینـه 
فعالیـت دارنـد در بعضـى مـوارد از تعاریف 
کلـى اسـتفاده مى نماینـد. خوشـبختانه ایـن 
مجموعه بـه همت نخبگان توانسـته درزمینهٔ 
گوهرشناسـى و گوهـر تراشـى با اسـتفاده از 
اسـتانداردهاى جهانـى و قابل قبـول گام هاى 
مؤثـرى بردارد،کـه درآینـِد اى نه چنـدان دور 
در دنیـا و بـا برنـدى معتبر مطرح گـردد .این 

مجموعـه توانسـته فنّاورى هـاى روز درزمینهٔ 
گوهرشناسـى را با توجـه به نیاز بـازار ارتقاء 
داده و تعاریـف کلـى را بـه تعاریـف عـددى 
تبدیـل نماید. به طـور مثال به جاى اسـتفاده از 
واژه هـاى خیلى خوب و خـوب ، از تعاریف 
عـددى اسـتفاده و سـعى نمـوده بـر اسـاس 
اسـتانداردهاى موجود جهـان که کامًال علمى 
و اثبات شـده مى باشـد گام بـردارد. البتـه این 
اسـتانداردها، چه درزمینهٔ گوهرتراشـى و چه 
درزمینهٔ گوهرشناسـى ضرورى و الزم به نظر 
مى رسـد، چراکـه مى توانـد بـه پاییـن آوردن 
هزینه هـاى تولید و باال بـردن کیفیت درزمینهٔ 
گوهر تراشـى گوهرشناسـى، همچنین ایجاد 
نمـودن حاشـیه اى امـن و خریـدى مطمئـن 
بـراى خریـداران و حتى تجـارت خارجى و 

داخلـى در ایـن زمینـه را فراهـم نماید.

  در حـوزه آمـوزش و افزایش مهارت ها 
به ویـژه اسـتفاده از فنّاوری هـای جدیـد 
چـه اقدامـی كرده ایـد. آیـا آموزش های 

شـما همگانی اسـت یا اختصاصی؟
یکـى از اهدافـى کـه همیشـه مدنظـر بـوده، 
واقعـى  معنـاى  بـه  مسـتمر  اشـتغال زایى 
مى باشـد.که در ایـن مجموعـه سـعى شـده 
به گونـه اى  از نیروى هـاى نخبه و  متخصص 
دانشـگاهى به طورجـدى بهره گرفته شـود و 
بـا اسـتفاده از فنّـاورى روز دنیـا در این زمینه 
نیـروى کار بیشـترى را براى پیشـبرد اهداف 
خود به کار گیرد. همچنین اسـتفاده از نیروى 
کار بـا سـطح تحصیالت پایین  نیـز موردنیاز 
مى باشـد کـه در ایـن مجموعـه سـعى شـده 
آموزش هـاى همگانـى و آسـان بـراى کلیـه 
عالقه منـدان بـه فعالیـت در این زمینـه فراهم 

گردد.

  در عرصه صادرات بین المللی نگاه شما 
چیست؟

و  جهانى  موازین  با  همگام  تولید  چنانچه 
بر اساس استانداردها باشد ورود به این عرصه 
کار سختى نیست، چراکه یکى از مهم ترین 
مواردى که در تولید تأثیر مستقیم دارد، مواد 
این  که  مى باشد  قابل دسترسى  و  ارزان  اولیه 
فرصتى است براى بهره گیرى از معادن باارزش 
موجود در کشور عزیزمان ایران. زیرا این یکى 
از دالیل اصلى پایین آمدن هزینه ها  بوده و 
به راحتى مى توان در بازارهاى معتبر  بین المللى 

وارد عرصه رقابت شد.

كاربــردی  مختلــف  شــاخه های    
ــرای  ــیلی ب ــه پتانس ــنگ ها چ گوهرس
ایجــاد اشــتغال داشــته و تاكنــون 
ــن  ــته ایم از ای ــزان توانس ــه می ــه چ ب

ــم؟ ــتفاده كنی ــت اس ظرفی
شاخه هاى اصلى پس از استخراج از معادن، 
گوهرشناسى  و  تراشى  گوهر  دانش  و  هنر 
مى باشد. که هرکدام داراى گرایش هاى مختلفى 
تراشى  گوهر  درزمینٔه  مثال   به طور  هستند 
گرایش هاى مجسمه سازى-گوى و ساچمه 
تراشى – نگین و فست تراشى و غیره...بوده 

علی عمو
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درزمینٔه  گوهرشناسى بحث شناخت علمى 
نیازمند  که   مى باشد  مطرح  گوهرسنگ ها 
که  زمانى  و  آموزش دیده هست  کار  نیروى 
سازوکار اصولى، بر مبناى واقعیت هاى موجود 
و تحقیق هاى گسترده باشد، مى توان از پتانسیل 

ایجادشده  بهره کامل را برد .

و  اهداف  مشخصات،  پیرامون  لطفاً    
كارگاه  راه اندازی  از  ایجادشده  اشتغال 
تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در 
جوار آرامگاه حکیم توس، توضیحاتی بیان 

فرمایید.
ازآنجایى که شهر مشهد به عنوان شهر جهانى 
صنایع دستى گوهرسنگ ها انتخاب شده است، 
یکى از بزرگ ترین مراکز آموزش سنگ هاى 
قیمتى و نیمه قیمتى توسط این مجموعه در 
در  و  فردوسى  آرامگاه  در جوار  توس  شهر 
مجاورت روستاهاى توس سفلى و علیا تأسیس 
گردید. این مرکز آموزشى، تولیدى مى تواند در 
اشتغال زایى، اجراى  توانمندسازى و  راستاى 
طرح ملى ضربتى تولید اشتغال در روستاها نیز 
تأثیرگذار باشد و در مجموعه هایى که را اندازى 
شده ، پایلوتى از اهداف مجموعه گوهرتراشان 
تولید و  از  نمایى  درنظرگرفته و سعى شده 
اشتغال واقعى به معرض نمایش گذاشته شود و 
بحث استانداردسازى محصوالت هم در استان 
خراسان رضوى و حتى در کشور آغاز گردد. 
فرآورى  دستگاه هاى  آموزشى  مرکز  این  در 
سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى مستقر گردیده 
که براى 50 نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال 

شده است.

  چه برنامه هایی برای استفاده از فرصت 
بخش  به  اتکا  با   2۰17 مشهد  طالیی 

خصوصی قابل پیش بینی است؟
نظر به اینکه مشهد مقدس پایتخت فرهنگى 
جهان اسالم است این فرصت بسیار خوبى 
فرصت  این  از  را  مطلوب  بهره  که  مى باشد 
ببریم و از مهم ترین اهداف این مجموعه تولید 
محصوالتى در ارتباط بافرهنگ جهان اسالم و 
به نمایش گذاشتن فرهنگ اسالمى با توجه به 

مفاهیم و ارزش هاى اسالمى است.

  بخش خصوصی این حوزه چگونه در 
تداوم  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری، 
فرصت شهر جهانی نقش خواهد داشت؟

اصـل   ایـن  بـه  رسـیدن  بـراى  بایسـتى 
به صـورت علمـى و اصولـى بـا موضوع هاى 
مربـوط بـه گوهرشناسـى و گوهـر تراشـى 
برخـورد گـردد و مهم تریـن نقـش را در این 
فرصـت به دسـت آمده بخـش خصوصـى بـا 
سـرمایه گذارى و اهـداف مشـخص که حتمًا 
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و  پرداخته شده  آن  به  کامل  به طور  مجموعه 
مدل هاى بسیار خوبى براى آن طراحى گردیده 

است.
در ضمن این  مجموعه با مدیریت و رویکرد 
برند  با  رضوى  خراسان   استان  در  جدید 
ایرانشید فعالیت خود را به صورت  تخصصى 

آغاز نموده است.
راه انـدازى  و  طراحـى  بـا  مجموعـه  ایـن 
   www.gemgii.comوب سایت خود به آدرس
فرآیندهـاى بسـیار جالب و متفاوتـى را براى 
عالقه منـدان به ایـن صنعت و هنر ارزشـمند 

ارائـه نموده اسـت.   
در پایـان نهایت تشـکر از مسـاعدت بى دریغ 
صنایع دسـتى  فرهنگـى،  میـراث  کل  اداره 
و  اسـتان خراسـان رضـوى  گردشـگرى  و 
همچنیـن دبیرخانـه محتـرم شـهر جهانـى 

راداریـم. گوهرسـنگ ها  صنایع دسـتى 

 نیازمند برنامه ریزى مدون نیز مى باشد را دارد .

  مشهد شهر جهانی گوهرسنگ ها چه 
ظرفیتی می تواند برای كسب وكار استان 

باشد؟
جهانـى  شـهر  برنـد  کـه  همان گونـه 
گوهرسـنگ ها به ایران و شـهر مشهد مقدس 
اعطـا گردیـده اسـت، مى تـوان در بازارهـاى 
جهانـى نقـش مثبـت و تعیین کننـده اى نیـز  
ایفـا نمـود. و بـه جـد بایـد تـالش کـرد که 
دسـتاوردهاى ایـن برند را در نمایشـگاه هاى 
بین المللـى، خارجى و داخلى به کاربسـت و 
چندیـن برنـد خصوصى معتبـر را بـه جهان 
معرفـى نمـود و براى رسـیدن بـه صنعتى نو 
در ایـن زمینـه باید شـرایطى فراهـم گردد که 
بتـوان از پتانسـیل موجـود در جهـان نهایـت 
بهـره را بـرد. در ایـن راسـتا شـهر جهانـى 

گوهرسـنگ ها مى توانـد دررسـیدن بـه ایـن 
هـدف نقش بسـیار مؤثـرى با حضـور فعال 
تـا  را داشـته  بین المللـى  نمایشـگاه هاى  در 
تحولـى شـگرف را در ایـن صنعـت و هنـر 

بـراى ایـران عزیزمـان بـه وجـود آورد.

  چگونه می توانیم در حوزه برندسازی 
سنگ های قیمتی خراسان از فرصت های 

جهانی استفاده نماییم؟
ایران  ارزشمند  گوهرهاى  معرفى  در  باید 
برنامه ریزى مستمر و جدى انجام داد و البته 
باید نحوه عرضه هم بسیار اصولى باشد، طورى 
جهانى  سازمان  مساعدت هاى  از  بتوان  که 
صنایع دستى گوهرسنگ ها و از تمامى مزایاى 
آن نیز نهایت استفاده را برد و براى به دست 
آمدن یک برند معتبر در این زمینه راهکارهاى 
بسیارى وجود دارد که در چشم اندازهاى این 
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مهندس کاظم صنایعى مدیرعامل شرکت آذر برزین نیشابور از سال 
تراش  گواهینامه  و   GIAE از  گوهرشناسى  تخصص  داراى   ،1390
سنگ هاى قیمتى از سازمان فنى و حرفه اى کشور بوده که مدت 5 سال 
در مراکز فنى و حرفه اى به صورت علمى و حرفه اى گهرتراشى و 
گوهرشناسى را تدریس نموده است. وى در یک نشست صمیمانه به 

پرسش هاى خبرنگار اعزامى ما به نیشابور پاسخ گفت.

از  برخى  در  استانداردها  وجود  اگرچه  باشد.  مى  مصرف کنندگان 
زمینه ها محدودیت هایى را براى تولیدکنندگان و توسعه دهندگان به 
وجود مى آورد ولى اگر در ایجاد و به روزآورى هر استاندارد مالحظات 
ضرورى رعایت شده باشد تکلیفى براى تولیدکننده و افزایش سرعت و 

پیشرفت سریعى انجام مى گردد.

  هم اكنون شما در چه حوزه ای فعالیت دارید. آیا محصوالت 
تولیدی شما در استان و یا كشور توزیع می شود؟

در تمام حوزه هاى مربوط به گوهرسنگ ها و زیورآالت فعالیت مى کنم. 
پخش  کشور  و سطح  استان  در  این شرکت  تولیدشده  محصوالت 

مى شود به صورت حضورى، اینترنتى و یا پستى.

  همانطوریکه اشاره كردید یکی از روش های فروش شما به 
شیوه ی اینترنتی است، چگونه خریداران به كاالی ندیده اطمینان 

می كنند؟
در این شیوه خریداران تمام مشخصات خریدشان را با تصویر مشاهده 
و با شناسنامه و فاکتور از طریق اداره پست به آدرسشان ارسال مى گردد. 
پس از دریافت نمونه به مأمور اداره پست، مبلغ پرداخت مى شود. 
گوهرسنگ هایى که ارزش باالیى دارند به صورت حضورى در محل کار 

و یا دفتر تحویلشان مى گردد.

  مشهد شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها چه ظرفیتی 
می تواند برای كسب وكار استان فراهم كند؟

انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانى صنایع دستى گوهرسنگ ها مى تواند 
ظرفیت خیلى باالیى براى امور کسب وکار در استان ایجاد نماید و 
فرصت خوبى براى تولیدکنندگان و هنرمندان این صنعت است که با باال 
بردن کیفیت کار و به کارگیرى روش هاى نوین روز و علمى تولیدات 
خود را ارائه نمایند و این خود باعث رشد و توسعه اقتصادى و ایجاد 

اشتغال پایدار خواهد شد.

سیاست گذاری،  در  چگونه  حوزه  این  خصوصی  بخش    
برنامه ریزی و تداوم فرصت شهر جهانی نقش خواهد داشت؟

بخش خصوصى با برنامه ریزى دقیق و ارائه نقطه نظرات کارشناسى در 
قالب تشکل هاى قوى مى تواند در سیاست گذارى ها و برنامه ریزى ها 
بسیار مؤثر باشد. همچنین با ارائه طرح هاى گوناگون جدید روز مطابق با 
مشخصات بازارهاى بین المللى مى تواند باعث رشد و توسعه این صنعت 
براى ورود به بازارهاى جهانى و بین المللى گردد و ما باید از این فرصت 

مغتنم کمال استفاده را به عمل آوریم.
و در پایان با استفاده از روش هاى علمى روز و نوین و استانداردها و 

تولیداتى باکیفیت بسیار باال و برندسازى را در این موجب شویم.

مهندس کاظم صنایعى مدیرعامل شرکت آذر برزین نیشابور:

وگوهرتراشی صنعتگوهرشناسی

تدریسشود روز باعلم باید  ا ر

  جناب صنایعی در حوزه آموزش و افزایش مهارت ها به ویژه 
استفاده از تکنولوژی های جدید تجربه تدریس دارید، آموزش 

چه تأثیری بر نحوه كار كارآموزان داشته است؟
صنعت گوهرشناسى و گوهر تراشى شغلى پرطراوت و جذاب است 
که وقتى کارآموزان آن را به صورت علمى مى آموزند، توانمند شده و از 
کار خود لذت مى برند به طورى که هم اکنون تعدادى از کارآموزان در 
این رشته حاضر نیستند حتى ساخته هاى دستى خود را به هیچ قیمتى 
بفروشند. عاشق کارشان هستند و این نشاط و طراوت شغلى چیزى 
است که باید به نسل جوان ارائه داد. صنعت گوهرشناسى و گوهر 
تراشى را باید با علم روز تدریس و آموزش داد تا با این شیوه بتوان این 
شغل را در شهرستان نیشابور و جاهاى دیگر احیا نموده و گسترش داد. 
احیاى این صنعت یعنى ایجاد اشتغال آن هم اشتغال پایدار و پیشرفت 

اقتصادى به بهترین شکل ممکن.

از  علمی  تعاریف  فقدان  گوهرسنگ ها،  مشکالت  از  یکی    
استانداردها از یک سو و تبعیت تولیدكنندگان گوهرسنگ ها از یک 

مدل استاندارد است. تکلیف مصرف كننده چیست؟
اعتماد  افزایش  کیفیت،  حفظ  براى  عامل  مهم ترین  استاندارد 
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آمارصادراتجهانیگوهرسنگها
کشورهای دارای بیشترین نرخ رشد صادرات گوهرسنگ ها بین سال های 2015 

تا 201۶

نرخ رشد صادرات گوهرسنگ ها بین مهروموم های نام کشورها
2015 تا 201۶ به درصد

۴2چین، هنگ کنگ
2-ایاالت متحده

۴تایلند
3-سوئیس

۶-هند
2۴آلمان

29-انگلستان
مشخص نیستمیانمار
۶-فرانسه

0سنگاپور
10فلسطین اشغالی

مشخص نیستزامبیا
8-برزیل
مشخص نیستایران

کشورهای دارای بیشترین نرخ رشد واردات گوهرسنگ ها بین سال 2015 تا 
201۶

نرخ رشد واردات گوهرسنگ ها بین مهروموم های نام کشورها
2015 تا 201۶ به درصد

38-چین
29هند

10ایاالت متحده
9چین، هنگ کنگ

9-سوئیس
8-تایلند
۶فرانسه

39-انگلستان
امارات متحده ی 

مشخص نیستعربی

19-ایتالیا
3۴آلمان

۷۴سنگاپور
219بلژیک
مشخص نیستایران

واردات گوهرسنگ ها در منطقه خاورمیانه در سال 201۶

میزان واردات گوهرسنگ ها در سال 201۶ به هزار نام کشورها
دالر در خاورمیانه

امارات متحده ی 
212501عربی

5۴28۴فلسطین اشغالی
228۴9لبنان
2282ترکیه
1025بحرین
۴۶5ایران

3۷0عربستان سعودی
282قطر

88کویت
2۴اردن
21مصر
۶عمان
۶یمن
۴عراق

واردات کل در 
29۴20۷خاورمیانه

کل صادرات گوهرسنگ ها در منطقه خاورمیانه در سال 201۶

میزان صادرات گوهرسنگ ها در سال 201۶ به هزار نام کشورها
دالر در خاورمیانه

1۶5831فلسطین اشغالی

150208امارات متحده ی عربی

191۴3لبنان

1105ترکیه

۷08ایران

359یمن

211قطر

1۶2عربستان سعودی

9بحرین

0عمان

0مصر

صادرات کل در 
33۷۷3۶خاورمیانه
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The history of Mashhad’s attendance in the judgment of UNESCO Seal of Excellence

Row Year Number of received metals (Mashhad)
 Number of received medals (Ornaments and

gemstones)

1 2014 7 3

The history of Mashhad’s participation in the judgment of National Award of Excellence

Row Year Number of received metals (Mashhad)
 Number of received medals (Ornaments and

gemstones)

1 2012 27 7

2 2014 17 4

3 2016 49 14

The history of Mashhad’s participation in the judgment of National Award of Excellence

Row Art Reg. No. Date registered

1 Technique and Art of Traditional Turquoise Cutting 510 10-09-2012

2 Technique and Art of Making rings Mashhad 511 10-09-2012
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fore have claimed that this model has 
been overlooked in the art jewellery 
field. From a modernist perspective, 
the traditional represents an unthink-
ing stasis, unable to accept the reality 
of change. Yet from a traditional stand-
point, the unbridled modern drive ap-
pears as a manic quest for the new 
with no other guiding principle than the 
internal economics of the art world.

Dualism
Dualism is to have two separate 

frameworks for art jewellery—the 
modernist West and the traditionalist 
East. The danger of this kind of dual-
ism is that it creates a schism: we end 
up with two opposed worlds. There is 
difference between progressive “de-
veloped” and backward “developing” 
worlds. The challenge of such a du-
alism is that there are many Western 
artists who operate in a traditional 
mode. As the German artist Martina 
Dempf said recently, “I see a tendency 
in contemporary jewellery to re-inter-
pret local heritage in a modern artistic 
way”. We see here the work of Robert 
Baines who has studied carefully and 
revived the ancient Etruscan granula-

tion techniques for the sake of a totally 
original series of works. There could 
be just as much ambition in render-
ing an ancient form of architecture in 
jewellery form as inventing a new ma-
terial language for ornament. We see 
a version of this today in the hipster 
aesthetic, which recovers dying trades 
like tattooing or beer making in order 
to repurpose them as creative practic-
es that can offer a sustainable lifestyle. 
But such a position presumes a dis-
tance from the past: tradition is seen 
as an eclectic collection from which 
the contemporary artist can sample at 
whim. A more connected engagement 
is articulated well by indigenous artists 
who seek to relocate customary prac-
tices in their work.

Renaissance
Renaissance painting even ap-

propriated jewellery in this new me-
dium. It may be a grand claim, but 
it is worth considering the extent to 
which the global art jewellery scene 
presents body ornament as a con-
temporary medium for the recovery of 
lost meanings. It offers an alternative 
repository of culture in response to the 

decline of the collective structures that 
once supported tradition, such as the 
church or the state. This is particularly 
important in a country like Iran, where 
there are such strict rules about what 
can be presented in the public realm, 
especially for women. There may be 
questions raised about the general-
ization of a Western concept like the 
Renaissance. But Renaissance has 
been extended well beyond its initial 
manifestation here, in Italy. There is 
the Harlem Renaissance that cele-
brated the rediscovery of African roots, 
the Maori Renaissance when Indige-
nous arts and crafts were reborn in 
settler New Zealand, and then African 
Renaissance, dreamt by figures such 
as Leopold Senghor in Senegal for 
the rejuvenation of more tribal forms 
of knowing. This “renaissance” re-
opens the door to a jewellery which is 
more than an aesthetic phenomenon, 
which extends beyond the white walls 
of the gallery, not only re-connects us 
to what we lost, but rejuvenates what 
had become empty traditions, and 
makes the world new, again. 
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isme ritual). Woman is considered as 
a symbol of birth and fertility in relation 
to water. The purpose of this jewelry is 
to emphasize the importance of water, 
particularly in Iran. It also highlights 
the respect that our past culture has 
granted for women, life, water, and 
reclamation. Jewellery in the form 
of rings are commonly worn by men 
in Iran, but it has a special power for 
women. Many Iranian individuals trav-
el as students to Western academies 
to imbibe the established art jewellery 
field. This often provides new opportu-
nities to flourish. Mehrnoosh Ganji is 
a Melbourne-based 
jeweller. Her jewel-

Iran’s presence in the world of jewel-
lery

It is a considerable challenge for the 
global art jewellery scene to connect 
together such cultures as radically dif-
ferent as the Shia Iran and the Catho-
lic Latin America. The Chilean scene 
has emerged organically alongside 
Argentina in the twenty-first century, 
with relatively little institutional support. 

drew inspiration from the Catholic form 
of reliquary. His most recent series Lol-
laría un Mare (“I would cry an ocean”, 
2016) draws explicitly on Chilean form 
and content.

Limits of modernism
While this small sample of global 

Much activity in Chile has involved 
the repurposing of traditional crafts 
into jewellery. The craft of horsehair 
weaving, known as crin, is found in 
the village of Rari. Urban jewellers in 
Santiago have courted artisans from 
Rari to make components from their 
jewellery. Caco Honorato is a member 
of Joya Brava who has exhibited his 
jewellery in Canada, Spain and the 
Netherlands. But rather than become 
more “international”, his work has de-
veloped increasingly Chilean charac-
teristics. The Intemperie series (2013) 

lery is very much concerned with its 
Persian content. Splendid Sun trans-
forms from a bracelet to a pendent. As 
a bracelet, it is a six-sided star that is 
hinged together with a small lock and 
key. Inside each section of the six tri-
angles that forms the stars are deco-
rated with green and blue enamelled 
patterns. It was inspired by the geom-
etry of Isfahan’s architecture. Another 
transformable piece is a pendant fea-
turing a blue topaz set in an enameled 
silver. The form parallels the pome-
granate, the subject of much Persian 
poetry for a hidden reality. 

Ganji draws on well-established 
aspects of Persian culture, but 

they are translated into a new medi-
um. Transposed to a new country, 
removed from the language and archi-
tecture that sustains this belief.

art jewellers is culturally quite diverse, 
they all do share a dependence on 
cultural context in order to function. 
Each of them looks to their traditional 
context and seeks out an element that 
has been displaced by modernity and 
urbanization. This can be an aban-
doned religious tradition, ancient ar-
chitecture, traditional craft or spiritual 
practice. Their creative challenge is 
to find a way of accommodating this 
within the jewellery form provides a 
means for that tradition to circulate 
in an individualized world. Many be-
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In 1972, the exhibition 
Objects and Acrylic 

Jewellery at Electrum Gal-
lery, London, opened a new 
chapter in the development of 
the field. It displayed work by Claus 
Bury, which combined precious metal 
with a material previously considered 
profane and worthless as jewellery. 
The use of acrylic was a break with 
the traditional repertoire of value. Thus 
contemporary jewellery developed in 
parallel with other modernist trajecto-
ries, such as painting and sculpture 
which left behind traditional materials 
like oil paint and stone to engage with 
ever more radical means of expres-
sion. Within a modernist framework, 
works are heralded for their newness, 
extending into fields never before 
ventured. Modernism in jewellery 
has extended beyond its birthplace 
in Europe to the new worlds of North 
America and Australasia. The 1980s 
punk movement in New Zealand gave 
vent to an antipodean irreverence that 
eventually flowered in the work of Lisa 
Walker, this is a popular movement, in 
which creativity triumphs over capital, 

a kind of utopian “artistocracy”. 

Iranian jewellery performance
Iran has one of the world’s most dis-

tinct jewellery traditions. But its role as 
an independent art form is only a few 
years old. Turquoise was a currency 
of power that helped sustain alliances 
with countries of the silk road, par-
ticularly India. This stone is aligned 
with Shia Islam and is considered 
one of the seven colors (haft rang) 
of heaven. The highest quality tur-
quoise is the “color of the sky [rang-i 
asumani]. if features in the spectacle 
of power, such as various physical, 
aesthetic and spiritual properties were 
documented in the Persian books of 
precious stones. The aesthetics of 
Persian jewellery reflects the various 
dynasties that define the nation’s his-
tory, including the classical geometry 

of the Achaemenid, 
the ornate Safavid 

and the Qajar period. 
Each dynasty is recog-

nizable by its distinct artistic 
language, particularly evident 

in architecture, fashion and deco-
ration. Such an accretion of styles is 
one of the main attractions for tourists. 
Jewellery is widely taught through the 
system of Art Universities in Iran. Also 
jewellery is the focus of Institutes, in-
cluding the Aria Gallery that learn this 
art to interests. Omidfar jewellery as-
sesses its application as a World City 
of Gemstones. Her jewellery reflects a 
strong interest in the pre-Islamic Zoro-
astrian culture. For instance, the Bride 
of the Aqueduct, goddesses of fertility, 
silver cup and . Mrs. Omidfar explains 
it: this jewelry refers to a ceremony 
that was developed to improve the 
conditions in the arid regions of Iran. A 
widow is married to the aqueduct en-
sure and protect the supply of water. 
The woman must swim once a week 
in water of the aqueduct. Qanat bride 
ceremony is the remains of the ancient 
custom of sacrifice for water (Anahita-

Iran In The 
World Of
Jewerly

Dr Kevin Murray
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The city is located in the route of 
Silk road with a history of sever-
al thousand years in the field 
of trading activity of pre-
cious and semi-precious 
stones
The presence of more 
than 20 million pil-
grims and tourists 
in Mashhad as one 
of the religious metro-
politans
The existence of more 
than % 90 of units of gem-
stones cutting in Mashhad
The existence of specialized 
training centers on gemstones 
and training on cutting stones
The existence of specialized lab-
oratory for recognizing and as-
sessing gemstones
The existence of more than 36 
experts and trained estimators in 
Mashhad custom offices
Existence of trained experts in 
Mashhad Central Bank
Existence of the only industrial 
cluster of jewelry in Mashhad
Employment of more than % 85 
of producing units to manufac-
turing jewelry (stone + metal) in-
stead of gold
Consuming about % 28.4 of the 
country’s gold in jewelry cluster of 
Mashhad

Presence of 
different units of 

artistic arts and handicrafts on 
gemstone products including tur-
quoise placement, carving, callig-
raphy, types of fantasy cuttings, 
work on rings, inlay and so on in 
Mashhad
Employment of more than 16100 
persons in the field of gemstone 
and related activities
The existence of the world’s high-
est quality turquoise mine in this 
region
Existence of more than 15 types 
of gemstones in Khorasan Raza-
vi mines including garnet, types 
of agates, turquoise, types of 
quartz, types of jasper, aquama-
rine and types of ruby
The secretariat of the association 
for Coordination of Science – In-

dustry and Iranian jewelry and 
gemstone market is located in 
Mashhad
More than 1200 Billion Rls. Value 
of gemstone export per year
Registering the first brands in 
specialized field of gemstones in 
Mashhad under titles of (Abgineh, 
Pivehzhan, Gold Angels)
The existence of the first acrodite 
laboratory of brilliant and color 
stones in Mashhad and organiz-
ing the first competition and con-
ference of designing jewelry and 
gemstones in Mashhad (2014) 
as well as holding the first confer-
ence of gemstones and turquoise 
festival in Mashhad (2012) and 
the existence of the first units of 
designing jewelry and gemstones 
of the country in Mashhad (BDS) 
are among other privileges of this 
city to be nominated for the title of 
World Crafts city.

The Significance of 
GemStones in 
Mashhad
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Studies on Mashhad potentials to be nominated as 
the global city of precious stones dates back to 

the Third quarter of 2015.

Submission a proposal on the subject by Khorasan  
Razavi , General Office of Cultural Heritage, Tour-

ism, Handicrafts to the Global Council of Handicrafts. 
January 2016

Presentation of letters of approval by General 
Governor of the province, Mayor and Governor 

of Mashhad, attached to the proposal to the Global 
Council of Handicrafts.

Dispatch of the proposal to China for their consid-
eration.

Studying and confirmation of the proposal and 
presence of Inspection Team in Mashhad, in April 

2016.

Organizing a staff in Khorassan Razavi, General 
Office of Cultural Heritage, Tourism, and Hand-

icrafts.

Coordination with private sector, as well as, con-
cerned organizations and organs.

Preparing programs for visiting training, scientific, 
cultural, production centers, as well as preciouss-

tones marketing.

Judging by Global Council of Handicrafts, Office of 
Asian and Oceanic Area, on 1-2 May 2016, Head-

ed by Dr. Ghada Hejavi.  

Reporting the result of the judging to the Head-
quarter of the Council in China and Introducing 

of Mashhad as the global city of precious stones in 
coincidance with the Eid Fitr.

The procedure of globalization of Mash-
had as the city of precious jewel stones
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In the Persian historical references, 
turquoise grading is described as a 

qualitative method in which some ad-
jectives such as better, clear, harder, 
fresh, good, perfect, large, whitish, 
yellowish white, pale and pleasing are 
used. The grading processes were 
done by experts. The price of each 
piece was determined based on the 
experiments and in some periods 
of time, some pricing factors were 
changed. According to Johari Ney-
shaburi (1195 CE), no particular rule 
were defined for pricing the turquoise 
pieces. In the modern times, research-
ers have tried to define a quantitative 
method of turquoise grading of which 
Turquoise Quality Index (TQI) can be 
named (Turquoise Skies Inc., 2016). 
Anyway, this method is a semi-quan-
titative method by which several per-
sons can score a particular piece in 
different manners. 

On the other hand, by studying 
the Persian historical references 

it can be concluded that the modern 
effective indicators such as color, hard-
ness, clarity, matrix, size, color transi-
tions, cut, weight, enhancement, com-
position and availability were actually 
used in the past. The only difference 
is trying to quantify the procedures that 
has resulted in the modern semi-quan-
titative methods.

Continue on page 4

Turquoise Grading in Per-
sian historical and modern 
times; a comparative study

Economic Status
 A single-product economy based on oil prevents the strong presence of
 mine sector in the field of economy of the country. Gemstone is one of the
profitable and job-making but unknown sources in our country that has ac-
cumulated huge profitable potentials in this country. For instance, in a com-
 parison gained from the Industry cluster of jewelry of Mashhad on the cash
 flow of the jewelry the following information gained. Gemstone cash flow:
 700 Billion USD, Gold cash flow in the section of Jewelry: 280 Billion USD,
 Jewelry cash flow: 980 Billion USD. These figures clearly indicate the value
 of investment on gemstones. Similarly, according to the comparison below,
 In respect of the value of this investment, the priority of this investment is
 completely evident -The value of one 12-gr. emerald (60 Qirat): 1000000
 USD - The value of 12-gr. Gold: 500 USD. The table for the value of imports
and exports based on the information gained from International Trade Sta-
tistics Mashhad within the year 2016 is annexed.

Participation in Domestic Exhibitions
 Artists and craftsmen in this field actively participate at domestic exhibitions
that are held in different cities of Iran every year and among these cities Teh-

 ran, Mashhad, Isfahan and Shiraz having more portions. Silver ornaments
 with jeweled turquoise, onyx and ruby and emerald and pearl as well as a
group of crystal-like jeweled such as fluorine and fluoride are including prod-

 ucts exhibited for sale at this exhibition. Iranian artists and artisans actively
 participate at various international exhibitions every year, what is presented
 in these exhibitions are silver ornaments jeweled with turquoise, onyx, ruby
 and emerald that among them ornaments jeweled with Iranian turquoise
having global reputation and numerous fans.

Countries aimed at Foreign Exhibitions
Bangladesh - India - Indonesia - Malaysia - Hong Kong - South Africa - Mau-
 ritania - Algeria - Nigeria - Kuwait - Dubai - Italy - Soviet Azerbaijan - Russia
- Afghanistan - Tunisia - United Arab Emirates
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 In order to get the young people familiar and attract those who are interested in the field and making the suitable ground for
 employment and entrepreneurship and also in order to preserve, renovate and develop the field, the training courses are
 held in two private and public forms. In public sector, the Tourism handcrafts and cultural heritage is the main source in the
field of handcrafts. Thus executing and holding the training courses are among the programs of development and promo-

 tion of the deputy for traditional arts and handcrafts and in this direction, two bureaus of short-term general trainings and
 training in technical high schools are the main point of activity in the public sector. In private sector, open institutes are active
in training with the permission of Technical-vocational Organization and also the Industrial cluster of jewelry in Mashhad.

Total trainings offered up to end of 2014 by Mashhad Industrial cluster of jewelry

TrainingDesigningMaking jewelryGemology

Number of trainees80105118

 Total offered trainings on Precious and semi-precious stones cutting up to end of the year 2014 by Vice-Presidency for
Handcrafts

Art Skill Trainings General Training

Number of technical 
Schools

Number of trainees Number of trainees

2013 3 91 86

2014 3 90 53

2015 3 98 65

The Value of Importing and Exporting Precious stones in Dollar

Year 2016

Value of exports (Thousand Dollar) 708

Value of imports (Thousand Dollar) 465

Training Centers Short-term and

Long-term courses within the last three year
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Mashhad world craft city for gemstones

KhorasanRazavi mines includes 
more than 15 types of gemstones 

such as garnet, types of agates, tur-
quoise, types of quartz, types of jas-
per, aquamarine and types of ruby.

“The jury panel of the World Crafts 
Council - Asia Pacific Region visited 

Mashhad in April and presented their 
assessment to senior experts of the 
council,” Khosrow Ebrahimi Nasraba-
di, a professor of geology department 
of Ferdowsi University of Mashhad 
told ISNA in an exclusive interview.

He added that after WCC observed 
Mashhad potential in this field 

they decided to honor the city of Mash-
had as World Craft City for gemstones.

Ebrahimi who is also a professor at 
Toronto University told that Mum-

bai and Bangkok which were the most 
nominations for world cities has been 
known our major rivals in this field.

He believes the global designation 
of Mashhad would help improve 

its economy and culture.

“A look on the history of precious 
stones shows that since thousands 

of years ago, Iranian people have 
been active in this field. Khorasan 
Razavi and Mashhad has traditional-
ly been active in this field from the old 
times,” he added.

“Precious gemstones like agates and 
turquoise are found in the northeast-

ern city of Mashhad. The city is also 
well-known for intricately-designed 
silver jeweler studded with rubies and 
emeralds,” he explained.

According to Ebrahimi, the city of 
Mashhad has always been active 

in the field of producing, processing 
and trading in precious and semi-pre-
cious stones. Mashhad precious 
stones, including agate and turquoise, 
are internationally recognized for their 
uniqueness in the world market.

“One of the important points of pre-
cious stones of Mashhad is the 

presence of a huge number of ac-
tive people with advanced training, 
having academic centers as well as 
specialized laboratories of internation-
al standards, which led to the estab-
lishment and development of the only 
industrial cluster of Iranian Jewelry” he 
went on to say.

“The oldest and highest quality tur-
quoise mine in the world which at 

least dates back to five thousand 
years ago located in Mashhad,” Ebra-
himi who is one of Canadian Jewelers 
Association member in Iran said.

“On the other hand, religious beliefs 
in using stones such as in prayers 

have turned this city into the center 
of trading these types of precious 
stones,” he added

“Also most of the workshops of 

cutting and abrasion of Agate and 
Turquoise stones are placed in 

Mashhad. During the recent years, the 
government’s special attention to this 
sector in Mashhad as the industrial 
cluster of jewelry has given special po-
sition to this city,” the professor stated.

The field of precious stones and re-
lated activities including turquoise 

placement, carving, calligraphy, ring 
metal work, inlay, fantasy cutting and 
etc has created lots of occupations for 
the people of the city,” he said

“Unfortunately we can never meas-
ure the exact value of exporting 

precious stones because we are un-
able to monitor the free trade market,” 
Ebrahimi added.

“A single-product economy based on 
oil prevents the strong presence of 

mine sector in the field of economy of 
the country,” he continued, “Gemstone 
is one of the profitable and job-making 
but unknown sources in our country 
that has accumulated huge profitable 
potentials in this country”

Mashhad is a metropolitan located 
in Northeast of Iran and it is the 

center of KhorasanRazavi province. It 
was also appointed as the “Capital of 
Islamic Culture” in 2017.
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Typically, whether a fashioned turquoise meets the ideal or departs from it, it’s judged on three basic qualities; its color, 
its texture, and the presence or absence of matrix. The most-prized turquoise color is an even, intense, medium blue 

and the most valuable turquoise is of no matrix and the ability to take a good polish. Turquoise is most often fashioned as a 
cabochon. The smoothly rounded dome shape sets off turquoise’s color, texture, and any matrix beautifully. Turquoise can 
be found in different sizes but for any size, the quality and evenness of the color is the overriding value factor (Gemological 
Institute of America, 2016).

The Turquoise Skies Inc. (2016) has developed a semi-quantitative method of turquoise grading. The total price is 
obtained by the multiplication of weight (carat) to TQI (Turquoise Quality Index). TQI is a measurement of the quality 

of the turquoise stone. The TQI is a number on a scale between 8 and 100. The higher the TQI number means the better 
quality the turquoise, the higher the grade and the more valuable the stone. High numbers are rare; less that 1% of tur-
quoise on the market score a 90 or better.

For achieving the TQI, eight factors including hardness, enhancement, composition, cut, availability, color, matrix and 
size are measured. Table 2 shows the procedure of scoring. Finally, the total scores will be checked by the table 1 and 

the price of each carat will be determined. It’s noteworthy that by increasing the weight, the price will be increased.

Table 2- Indicators for measuring the TQI (Turquoise Skies Inc., 2016).

Hardness plastic chalk reconstituted Below 5 on 
MOHS scale

pro stabilization 
+5 on MOHS 

scale

high natural hard-
ness +5 on MOHS 

scale 

1 to 20 1 3 5 10 15 20

Enhancement plastic reconstituted heavy stabilization/dyed

pro stabiliza-
tion waxed/

oiled / Zachary 
process

natural Chalk

1 to 20 1 2-5 6-12 13-19 20 5

Composition plastic
reconstituted/

chalk

required stabilization 
or unstable host rock/ 
high calcite and quartz 

in matrix

stabilization 
and minor 

imperfections 
in matrix

pro stabilization

 pure natural 
turquoise/ solid 

matrix

rare elements in 
matrix

1 to 10 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10

Cut raw rolled or cut standard machine cab hand shaped 
cab

hand sculpted 
design

1 to 5 1 2 3 4 5

Availability synthetic chalk or 
reconstituted common mine uncommon 

mine
rare hat mine or 
rare specimens extremely rare

1 to 20 1 2-5 6-12 13-17 18-19 20

Color synthetic artificially 
dyed

dull, cloudy/harsh 
transitions

limited expres-
sion of color, 
imperfections 
in color transi-

tions

Rich color, 
smooth color 

transitions

Rich color, smooth 
color transitions

1 to 20 1 2 3-5 6-7 8-9 10

Matrix synthetic artificially 
dyed

no pattern, Cloudy clar-
ity

common 
pattern, grainy 

clarity

rare patterns,

 flawless clarity

rare patterns, flaw-
less clarity

1 to 20 1 2 3-5 6-7 8-9 10

Contiguous 
size

smaller 
than 1/4″ 1/4″ to 1″ 1″ to 2″ 2″ to 4″ +4″

1 to 5 1 2 3 4 5

Read more on page 7
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worth very little. A turquoise as large as 
a walnut and of a fine color was found 
in this mine in 1882, and was present-
ed to the Shah; but, after it had been 
two days with His Majesty, it became 
green and whitish, and was found to 
be worth nothing” (Streeter, 1892). 
“The next and last, also the most west-
erly valley, is the one with the Kemeri 
mine. This mine, which is full of water, 
has some thick veins of turquoises, 
but the stones are of no use for rings, 
being generally worked into amulets, 
brooches and seals” (Streeter, 1892).

It seems that at least up to eight-
een and nineteen centuries, the 

data on Persian turquoise is gener-
ally achieved from Iranian referenc-
es (Ovissi et al., 2016). The finest 
turquoises are obtained from Khaki 
mines. In fact, good ring stones are 
seldom produced by the rock mines 
(Pogue, 1915). The turquoises are di-
vided at the mines into three classes: 
(1) Angushtari, (2) Barkhaneh, and (3) 
Arabi (Streeter, 1892; Pogue, 1915). 

All stones of pleasing, perma-
nent color and favorable shape 

are called Angushtari, meaning ring 
stones, and are sold by the piece. 
No two stones are alike, and each 
turquoise requires individual consid-
eration of its special properties before 
appraisal. A stone two-thirds by two-
fifths by one-half inch in dimensions, 
cut “peikani” (conical), was valued at 
Meshed at $1,500; another of about 
the same size, shape, and cut was 
valued at only $400. Turquoises of the 

size of a pea bring as much as $40. 
The most valued color is deep sky-
blue; the slightest imperfection, or an 
almost inappreciable tinge of green, 
decreases the value considerably. 
A deep indigo-blue, called “talkh,” or 
bitter, also lessens the value. A good 
stone, in short, must possess an in-
definable property called the “zat” 
which is something like the “water” of 
a diamond or the luster of a pearl; a 
fine-colored turquoise without the “zat” 
is not of much worth. The best ring 
stones are found in the Khaki diggings 
and in the Abdurrezzagi mine (Pogue, 
1915).

Stones of intermediate quality are 
called Barkhaneh, and are divid-

ed into four grades. They are sold by 
weight; the first grade brings at the 
mines $450 per pound, the fourth 
grade only about $22 to $25 per 
pound. At Meshed one can buy small 
cut stones of the third grade for about 
75 cents per thousand. Only the first 
grade and part of the second, are sent 
to Europe; the others are sold to Per-
sian artisans, chiefly at Meshed, who 
use them for inlaying and incrusting 
jewelry, arms, trappings, etc. Euro-
pean jewelers use many of the best 
Barkhaneh stones for rings, but the 
fact that they are not classed at the 
mines as ring stones shows that they 
are not of the finest quality (Pogue, 
1915).

All stones not belonging to the first 
two kinds are called Arabi. The 

name originated from the ready sale, 

on one occasion, of a great quantity of 
inferior stones to the Arabs. Since then 
any pale-colored, greenish, or spotted 
turquoise is called Arabi. The whitish 
stones of this kind are termed shirbu-
mi or shirfam; the round pieces with 
white crust, chaghaleh. A few of the 
Arabi stones reach Europe. The large 
flat pieces and slabs used for amulets, 
bracelets, etc., at the mines called 
tufal; are now classed with the Arabi 
stones, though some are very much 
esteemed; pieces two by one by one-
eighth inches being sometimes valued 
at $16. Twelve pounds of pale, uncut 
tufal stones on one occasion brought 
$300. Stones of a greenish color, 
called Gul-i-Kasni (chicory) are bought 
principally by Afghans (Pogue, 1915).

Turquoise Grading in Modern 
Times

Nowadays, gemologists try to find a 
quantitative way to grade the gem-
stones and improve the quality of 
gemstones evaluations. As a result, 
Fan and Yong (2005) have introduced 
a method to quantify the turquoise 
grading. They have graded 14 tur-
quoise samples according to color, 
pattern, texture and cut. Compared 
to the samples' marketing prices, the 
result of the turquoise samples given 
by quantitative-analysis is correspond-
ing. The turquoise always appears as 
aggregation and its color, texture and 
transparency are different from high-
class to inferior-class. So, the quanti-
tative-analysis about the turquoise has 
some limits (Fan and Yong, 2005).

Table 1- Turquoise Quality Index (TQI) and its divisions (Turquoise Skies Inc., 2016)
Turquoise Quality Index

TQI Score Grade Market Grade % Price per Carat

90-100 AAAA Superior less than 1% $50-$1000

85-89 AAA
High

2% $10-$50

75-84 AA 5% $2.50-$10

65-74 A Medium 10% $1.00-$2.50

35-64 B Low 22% $0.05-$1.00

17-34 Reconstituted
Fabricated 60%

$0.02-$0.05

8-16 Synthetic $0.01
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According to Biruni (1048 CE), by 
placing within the water turquoise 
color will be improved while being in 
bathroom will destroy its color.

The two colored turquoise is named 
“Abrash” (Johari Neyshaburi, 

1195 CE). The color of turquoise will 
change scarcely if the structure of 
gemstone is hard enough; oil, strong 
odors and bathroom will harm the tur-
quoise unless being hard in structure 
(Johari Neyshaburi, 1195 CE). 

Johari Neyshabouri (1195 CE) has 
named Abdoli (green in color), 

Kuh-e Asban (green in color), Abdol-
majidi (Colorful), Azhari and Ganjineh 
(green and blue but the color is not con-
stant unless being hard in structure) 
mines in Neyshabur surroundings and 
has mentioned that “when enough 
turquoise is collected at Neyshabur 
mine, the gemstones are transported 
to the city where professionals will wet 
the stone by water to recognize its 
quality. Turquoise is merged with the 
host rock and cannot be graded with-
out using water”. He has mentioned 
that “each mine where turquoise is ex-
tracted has a name and gemologists 
will immediately recognize the origin 
of the gemstone by experience. Af-
terwards, it will be graded”. On other 
parts of his book it has been noted that 
“those turquoise pieces that lose their 
color, in case of being large in size, will 
be cut to reach the parts of constant 
color. Other small pieces are cut, pol-
ished (by turquoise powder) and dried 
in front of the sun. This process will 
be repeated several times to obtain 
suitable luster. Of course all turquoise 
samples are not improvable”. Accord-
ing to Johari Neyshabouri (1195 CE), 
the loose white turquoise pieces are 
put into the organic oil. Though, in this 
way the color of turquoise changes to 
a high quality one, after several days 
the color will change to green. Such 
samples are called turquoise simula-
tions that are not valuable. Other tur-

quoise simulation is a white rock that 
is crashed by teeth very easily (most 
probably the rock is of gypsum and/
or anhydrite composition). The white 
rock is washed by water and remain-
ing part is rubbed on the willow wood 
and turquoise, respectively. After sev-
eral days of resting, it is cut and the 
result is similar to turquoise (Johari 
Neyshaburi, 1195 CE). 

Johari Neyshaburi (1195 CE) has 
mentioned that the cut types of tur-

quoise are similar to those of ruby and 
are selected based on the shape of 
the sample. The cut types are named 
quadratic, circular, conical, octagonal, 
hexagonal and two other types that 
their upper side is bigger in dimension 
of which the first one is cabochon and 
the other one (higher and more sharp 
at the top) is named arrowy. In the 
Khorasan area, the first group of the 
cuts is popular while in the India, two 
last types are preferred. 

The price of a turquoise piece is 
determined based on the color 

quality and size. There is no defined 
process of pricing a piece (Johari Ney-
shaburi, 1195 CE).

Tousi (13th CE) and Mansour (15th 
CE) believe that only the turquoise 

pieces of Neyshabur area are of good 
quality and they have categorized the 
Neyshabur turquoise in seven groups 
of which the first group and best one 
is Abu-Eshaghi (high quality in color 
and the best known mine); the sec-
ond group is named Azhari (similar to 
Abu-Eshaghi and is of good quality); 
the third group is milky in color and is 
called Soleimani; the fourth group is 
named Zarhouni which is categorized 
by yellow spots on the sample and is 
not good in quality; the fifth group is 
of sky blue color and is called Khaki; 
the sixth group is named Abdolmajidi 
(Mansour, 15th CE) which is of high 
quality and is found in large pieces; 
Tousi (13th CE) just name this group 
as Kaftari and did not add any de-

scription; the seventh group is called 
Andalibi and its color resembles the 
color of garlic (Mansour, 15th CE) 
or is yellowish white in color (Tousi, 
13th CE). The last group is the worst 
in terms of quality. Johari Neyshaburi 
(1195 CE) believe that Zarhouni type 
is colorful but cannot be compared to 
Abu-Eshaghi.

There are lots of turquoise mines of 
which the Neyshabur is the best. 

Turquoise also can be found in Ker-
man area that cannot be compared to 
Neyshabur (Mostofi, 1339 CE).

Mansour (15th CE) has divided 
turquoise into two groups, old 

and new. The old one has constant 
color and its color does not change 
while the new one loses its color grad-
ually. He mentions that “the turquoise, 
after being extracted, is polished by 
rocks and the result will be used for 
rings or to make Tormalah. After-
wards, it is polished by willow wood or 
a soft rock”. Johari Neyshaburi (1195 
CE) describes the Tormalah as a rock 
which is a combination of turquoise 
and host rock. The host rock will be 
colored in black by pencil or similar 
substances. It is bought in Turkistan 
very well”.

One of the most important Per-
sian historical references where 

Neyshabur mines are described is 
Schlinder’s report published by Street-
er (1892). He has mentioned that the 
Turquoises of the Ali Mirzai mine are 
not good, as their color soon fades. 
“On the top of the Reish mine, in the 
same valley, a vein of turquoises was 
discovered a few years ago, and a 
new mine was opened there with the 
name of “Sar-i-Reish” (the head of 
the Reish). In it are found turquoises 
of fine color and great size, but the 
color soon fades and the turquoise 
becomes a dirty green with white and 
grey spots. As long as these turquois-
es are kept damp they preserve their 
color, but if once they get dry they are 
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Abstract
In fifth and sixth centuries A.H., 

Seljuk dynasty, Neyshabur was the 
central market of jewels and turquoise 
in Iran. It would be far from truth if one 
assumes that without a scientific meth-
od of turquoise quality grading, this 
gem can be presented in the market. 
In this research, existing references of 
Persian historical times are analyzed 
from turquoise quality grading point 
of view and the results are compared 
to those of modern times. In historical 
Persian references, turquoise grading 
was done by a qualitative approach 
using adjectives such as better, clear, 
harder, fresh, good, perfect, large, 
whitish, yellowish white, pale and 
pleasing to describe the turquoise by 
experts. In modern times, there were 
some efforts to quantify the method 
from which the turquoise quality index 
(TQI) can be mentioned. However, it 
provides a semi-qualitative method in 
which different experts can rank one 
specimen in different classes. By ana-
lyzing Persian historical references, it 
can be concluded that the turquoise 
grading factors which are used in the 
modern times such as color, hardness, 
clarity, matrix, size, color transitions, 

cut, weight, enhancement, composi-
tion and availability were actually used 
in historical times. The only difference 
is trying to quantify the procedure that 
has resulted in modern semi-qualita-
tive method, using turquoise quality 
index (TQI).

Keywords : Grading, Turquoise, Per-
sian historical times, Modern times.

Introduction
The turquoise was extracted in Iran 

since fifth millennium BCE (Garazhi-
an and Lotfi Gharaei, 2014a) and 
turquoise beads are found during ar-
chaeological expeditions at Ali-Kosh 
area, SW Iran (Hole et al., 1969) that 
are too far from the nowadays mines. 
Most probably they are transported 
within ancient trading networks (Ga-
razhian and Lotfi Gharaei, 2014b). In 
fifth and sixth centuries A.H., Seljuk 
dynasty, Neyshabur was the central 
market of jewels and turquoise in Iran 
(Rahmati et al., 2013). It would be too 
far from truth if one assumes that with-
out a scientific method of turquoise 
quality grading, this gemstone can be 
presented in the market. In the pres-
ent research, existing references of 

Persian historical times are analyzed 
from turquoise quality grading point of 
view and the results are compared to 
those of modern times.

Methodes
The present research is per-

formed by the use of existing referenc-
es and secondary research method 
in which related researches including 
books, papers, itineraries, websites 
and other available references are 
studied in details and some notes are 
collected. Afterwards, by analyzing 
the notes, they are sorted and inves-
tigated. As a result, turquoise grading 
methods of Persian historical times 
are firstly presented and then the 
modern methods are depicted. Final-
ly, the two groups of methods will be 
compared.

Turquoise grading at Persian his-
torical times

Turquoise was investigated by sev-
eral persons in historical Persian ref-
erences. In this part, the methods of 
describing and grading of turquoise 
in Persian historical references are 
briefly presented, in order of date of 
publishing. 
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Masoud Ovissi1, Mohammad Yazdi1, Mansour Ghorbani1*
1 Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
* Corresponding author; Email address: m-ghorbani@sbu.ac.ir



88

شماره 558-  مرداد 1396



89

13
96

داد 
 مر

 -5
58

ره 
شما

امه
هنـ

مـا
لی

 المل
ین

ب
دی
صا
اقت

ی
یـل
حل
 ت



90

شماره 558-  مرداد 1396


