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  مقدمه

است که قبل از  يمطالعات کارشناس,  يمطالعات امکان سنج      
ن مطالعات يدرا. دريگ ياجنام م ياقتصاد يه گذاريسرما يطرح ها ياجرا

يز نالآ و يطرح مورد بررس يو اقتصاد و مايل فين, از نگاه بازار 
 يريم گيتصم يبرا يج حاصل از آن به عنوان مبنائيقرارگرفته و نتا

 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما

تراش طرح د يتول يمقدمات يگزارش حاضر مطالعات امکان سنج      
مطالعات  ين مطالعات در قالب متدولوژيا. است سنگهاي نيمه قيميت

ابتدا حمصول , فوق يده است و مطابق متدولوژيه گرديهت يامکان سنج
بازار  يالزم رو يها يبررسشده و سپس  ق معريفيمورد مطالعه به طور دق

د يتول يدر خصوص چگونگ ادامه مطالعات فين خواهد گرفت و درآن صورت 
شده و  يز شناسائين ازيمورد ن يو نرم افزار يو امکانات سخت افزار

 ياز برايمورد ن يه گذاريو حجم سرما ياقتصاد يت هايظرفت يهنا در
ه يده از آن سرماطرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفا ياجرا

 نياز را کسب و حمرتم بتوانند کليه اطالعات موردمندان  عالقه گذاران و
در جهت اجنام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسري شفاف اقدام 

راستاي توسعه  چند کوچک در اميد است اين مطالعات کمکي هر. منايند
 .اشدصنعيت کشورمان ب
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 :معريف حمصول  -١

آرده است  درخشش هر جسمي توجه انسان را به خود جلب مي از دير باز
يكي از اولني  -و در اين بني سنگها و فلزات گرانبها آه درخشش

مهيشه در نظر انسان بوده است و آدمي مهيشه سعي  .هاي بصري آهناست ويژگي
مي منوده آه منشاء و چگونگي تشكيل آهنا را دريابد و در ادامه سعي 

از  هاي گرانبها  راي تشخيص و متيز دادن بني سنگداشته راههايي ب
هاي شاخص  لذا با مطالعه در خواص و ويژگي. انواع ديگر آن را بيابد

اي  ها در بني سنگها، راههاي اوليه بصري و بررسي تفاوت اين ويژگي
هاي جواهرات ، درخشش  از اولني ويژگي. براي تشخيص جواهرات يافته است

)luster ( و سخيت)Hardness (ها چون به راحيت قابل  اين ويژگي. آهناست
ترين راههاي تعيني هويت سنگهاي  اند مهيشه يكي از آسان آزمايش بوده
 .اند گرانبها بوده

 :چه خيتار 
شناسي گوياي اين مطلب است  آمده از اکتشافات باستان آثار به دست
پيش هزار سال  ٦آدمي تقريبا به  هاي قيميت به زندگي که ورود سنگ

هاي  اولني کاربرد سنگ دهند که هاي تارخيي هم نشان مي نشانه. گردد برمي
ايرانيان  در اين ميان،. قيميت در زندگي بشر، مصارف زينيت بوده است

هاي موجود در طبيعت و  از اولني اقوامي بودند که با استفاده از کاني
دانشمنداني  .گذاري کردند شکل دادن آهنا، علم گوهرشناسي را پايه تغيري

بريوني، شيخ امحد صفاوي و جابر ابن حيان طوسي، به  مانند ابورحيان
در آن . شوند در جهان شناخته مي گذاران علم جواهرشناسي عنوان پايه

پررونقي هم در  دوره در کنار علم گوهرشناسي، مشاغل متنوع و بازار
 ه اکتشاف،هاي قيميت در ايران برقرار بود، به طوري ک زمينه جتارت سنگ

حجاري و تراش، جتارت و خريد و فروش و آموزش علم گوهرشناسي، 
بعدها . کرده بود از مردم کشورمان را فراهم  هاي اشتغال بسياري زمينه
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آشنايي   در مغرب زمني، زمينه هاي گوهرشناسي مسلمانان با ترمجه کتاب
 .ها با اين علم فراهم گرديد غربي

 :ا جواهر يگوهر  
که به آهنا گوهر و جواهر نيز گفته مي  قيميت و نيمه يتقيم سنگهاي
دسته اي از مواد کاني اطالق مي گردد که بعلت وجود بعضي  شود، به

 بيشرت گوهرها از. سنگها، متمايزند معدنيها و خواص در آهنا، از ساير

براي اينکه قطعه اي سنگ معدني مرغوب . مواد متبلور معدني مي باشند
اغلب زمني . آيد بايد وضع و حميط کامال مساعد باشد و گرانبها بوجود

مواد مذاب که بتدريج سرد و متبلور  شناسان معتقدند که قسمت داخلي
 شناخت و استفاده از نگني. باشد گوهر مي سنگهاي مي گردد پديدآورنده

زيبا و يا به عبارتي از جواهر، قدمت هفت هزار ساله  رنگني و هاي
عقيق، کوارتز، : جواهر شناخته شده هاي سنگ دارد و از ميان اولني

 .يشم سبز، يشم، زمرد و فريوزه را مي توان نام برد کهربا، گارِنت،

هايي که  نشانگر ثروت و تشخص بوده و فرمانروايان از نگني قيميت سنگهاي
ارزش و . استفاده مي کردند جواهر ساخته شده بود هاي از اين کاني

زيبايي و  ضي خواص، از مجله رنگ، استحکام وگرانبهايي گوهرها بعلت بع
گذشته از اينها کميابي نيز در . درخشندگي است که در آهنا وجود دارد

نيمه  گرانبها و سنگهاي .آهنا بي اثر نيست بودن و باال بردن هباي مطلوب
زيبا و خريه کننده مي  قيميت، يا ساده و بي رنگند يا داراي رنگهاي

اگر داراي ترکيبات شيميايي خالص باشد  رانبهايک قطعه سنگ گ. باشند
 .بي رنگ خواهد بود

 
 
 
 

 :موارد استفاده  
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. سنگهاي قيميت و نيمه قيميت به طور کلي به دوصورت استفاده ميشوند
يکي به صورت نگني در زيورآالت وديگري به شکل فرم هاي فانتزي و يا 

در . ار مي گريدبه صورت جواهر و موارد متنوع ديگر مورد استفاده قر
هيچ سنگ .يافت ميشوند) rough(طبيعت سنگهاي جواهر به صورت خام

. چه قيميت و چه نيمه قيميت به صورت خام استفاده منيشوند جواهري 
بلکه اين سنگها حتما بايد برش خورده و تراش داده شوند تا به 
 اندازه و شکل دخلواه درآمده سپس پوليش شوند تا جال وجلوه مورد نظر

را پيدا کنند تابراي نصب برروي انواع زيور االت از مجله گوشواره 
از نظر عملي .آماده گردند  ،گردنبند، آويزودستبند به طور شايسته

مهيشه الگوي استخراج سنگهاي جواهر از معادن سنگهاي قيميت و نيمه 
به اين معين که در پايه هرم سنگهايي کوچک .قيميت به شکل يک هرم است

در رتبه باالتر .يفيت پايني هم خانواده جواهر وجود دارندو با ک
وجود دارند که براي ) رنگ هبرت و ناخالصي کمرت(سنگهاي با کيفيت تر 

تراشهاي ساده استفاده مي شوند و فقط در راس هرم سنگهايي باارزش 
تراش زاويه اي وجود دارند که از بني اين سنگها نيز فقط تعداد 

اهرات مرغوب وبا ارزش بسيار باال استفاده حمدودي به عنوان جو
 .ميشوند

لذا نظر به اينکه جواهرات مرغوب نادر هستند از نظر تکنيکي نوع 
برش ،انتخاب مکان مناسب روي سنگ خام براي برش ،ضخامت برش ،حذف 

و رفع حفره ها و ناخالصي هاي عمده   رگه ها و ناخالصي ها و ترک ها
زيرا در يک سنگ جواهر خام امکان وجود .تبه وسيله برش بسيار مهم اس

ترک ها شکاف ها ناخالصي هاي بزرگ چسبيده به سنگ خام رگه هاي 
ناخالصي درون سنگ وحفره هاي داخلي وجود دارد که با يک انتخاب 
درست از مکاني درست از سنگ ميتوان تقريبا بيشرت اين عوامل 

برش اوليه بسيار پس در سنگهاي جواهر خام . ناخواسته را حذف کرد 
مهارت يک جواهر تراش نکته مهم ديگري است که در صنعت .امهيت دارد
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در صورت اشتباه و عدم دقت .فوق العاده دارد     جواهر تراشي امهيت
در تراش يک جواهر به سخيت اين اشتباه قابل اصالح وجربان است و در 

ت جواهر لذا تبحر و مهار.مواردي نيز اين اشتباه برگشت پذير نيست
 .تراش تاثري بسزايي در قيمت حمصول هنايي خواهد داشت

 : و تراش  نيتزئ 
گرانبها،  هاي ترين روش تزئني کردن و زيباتر جلوه دادن سنگ قدميي

تصور مي شود که براي . است حکاکي َاشکال و حروف بر روي آهنا بوده
اوايل تا حدود . جواهر را در هند تراش داده اند اولني بار بلورهاي

با ارزش فقط حمدود به جالي صفحات  هاي قرن پانزدهم برش و پرداخت نگني
حتمًا مي بايسيت شفاف و خوش رنگ باشد و نتيجه کار  که. طبيعي مي شد

غريشفاف مانند عقيق  سنگهاي .بلور بود فقط درخشانرت و هبرت جلوه دادن آن
. داده مي شد مسباده براي جلوه هبرت جال نيز برش داده شده و با سنگ

ميالدي آغاز  ١٥قرن  جواهر در سنگهاي باور عمومي بر اين است که تراش
فنون  براي مدت نسبتًا طوالني. و تا حدودي تکميل و متداول شده است

مربوط به تراش سنگ جزو اسرار بود و عده معدودي از آن اطالع 
ي به در آملان غرب» ايدار اوبرشتاين«ميالدي شهر  ١۶ از قرن.داشتند

از . رنگني و گرانبها تبديل گرديد سنگهاي و ساير (Agate)مرکز تراش عقيق
به عنوان مراکز » آنتورپ«و » آمسرتدام» ميالدي شهرهاي ٢٠اوايل قرن 

 .فروش برليان مشهور شدند تراش و
 
 
 
 

 : )٣آيسيک (نام و کد حمصوالت  -١-١
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مه ين)تراش خورده(شده  يوررآف يسنگها "ن طرحيا يهنائ نام حمصول
 آد يداراطبقه بندي وزارت صنايع ومعادن    بامطابق  که. است "ميتيق

 .باشد يم  ٣٦٩١١٣٠)  ٣نسخه(آيسيك 

 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢ 

وزارت بازرگاني بعنوان متويل درکتاب مقررات صادارات و واردات 
, سياستگذاري صادرات و واردات ومهچنني تعيني آننده قانوني مقررات آن 

 : ر در نظر گرفته شده استيز يتعرف هاحمصول مورد نظر  يبرا

 شرحآد تعرفه

طورساده اره شده يانامهوا ري فريوزه طبيعي کارنشده يابه٧١٠٣١٠١٠
 گرفته شده

کارنشده يابطورساده اره شده سنگهاي گرانبهاونيمه گرا نبها٧١٠٣١٠٩٠
 يانامهوا ري گرفته جبزفريوزه طبيعي

 ...کارگذا رده نشده کارشده ويل,ياقوت کبودوزمرد ,ياقوت ٧١٠٣٩١٠٠

يا نشده يادرجه  سنگهاي گرانبهاونيمه گرانبهاکارشده٧١٠٣٩٩٩٠
 بندي شده يانشده جبزفريوزه طبيعي

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣
 يبراصادرات بازرگاني  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج

هيچ گونه حمدوديت  قيميت نيمه) تراش خورده(سنگهاي فراوري شده 
 .است در نظر گرفته نشده  يواردات

ملي يا بني املللي (بررسي و ارائه استانداردهاي موجوددرحمصول -١-٤   
:(  

ه نکات مربوط به يت کليز رعايجهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ون 
به  .استي ضرور يامر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيکنرتل ک
ي  املللنيب    وي خمتلف مل ياستانداردها, هر حمصول در مورد يطور کل

ه ين و کليران تدويا قات صنعيتيتوسط موسسه استاندارد و حتق
 با.باشندي ما ن استانداردهيت ايملزم به رعادکنندگان حمصول يتول
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استاندارد براي سازمان  تيومراجعه به ساسي هاي بعمل آمده ربر
استاندارد اجباري در  ميتيمه قين) ش خوردهترا(شده  يفراور يسنگها

 .استر يامکان پذ استاندارد تشويقياخذ شده و ننظر گرفته 

بررسي وارائه اطالعات الزم درزمينه قيمت توليد داخلي  -١-٥   
 :وجهاني حمصول 

در ايران سنگهاي متنوع قيميت ونيمه قيميت ازقبيل 
رد، عقيق، جاسپرو غريه بريل،ياقوت،فريوزه، درکوهي، گارنت،اپال، زم

قيمت سنگهاي .ياقوت وفريوزه ايران درجهان هبرتين است. وجوددارد
اما  .دالر به فروش مي رسد٦٠٠تا  ٢٠يادشده درصورت تراش؛ از گرمي

درحال حاضراين سرمايه هاي بزرگ و بي نظري، بدون فرآوري وبه صورت 
ت استان مثال گارن.فله اي با قيمت بسيار نازل به فروش مي رسند

ودرآمريکا  هزار تومان ازافرادحمليخريداري ٥کرمان را کيلويي حدود
 دالربه فروش رساندند وضعيت فريوزه نيشابورو١٠٠فرآوري وگرمي بيش از
هر آيلوگرم سنگ مت يق.نيزهبرتازاين مني باشد ديگرسنگهاي گرانبها

 . هزار تومان است ٢١٠فريوزه داخلي 

 : بردمعريف موارد مصرف و کار -١-٦
عـالوه بـر ارزش مـادي     ميتيمه قيو ن  قيميت هاي قدمي سنگ در زماهناي

جادو داشته و به عنوان طلسم براي صاحبان جـواهرات   بيشرت جنبه ِسحر و
مـه  يو نقـيميت   هاي بر اين بود که سنگ مهچنني اعتقاد. حمسوب مي شده اند

. ر اسـت مـؤث  به عنوان شفادهنده بيماري ها و ناراحتيهاي جسـمي  ميتيق
را که در  ميتيمه قيو نقيميت  هاي اخريًا در بعضي از کشورها نوعي از سنگ

ها  سنگ .معادن استخراج مي شوند، به عنوان مسُبل کشور خود برگزيده اند
در طبيعت داراي انرژي هستند و حيت توسط افرادي آه انرژي درماني را          

ها اين    ان بيماري دهند، ممكن است در درم     اي اجنام مي   به صورت پيشرفته   
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ساخت جمسمه ها با استفاده از سنگهاي         .ها بسيار موثر واقع شوند      سنگ 
يد               جياد منا شاري ا مد سر ند درآ مي توا نوع  هاي مت نگ  با ر لف  چنني  . خمت مه

ساخت نگني انگشرت، گوشواره، سينه ريز، دستبند و ديگر زيورآالت که با            
قيميت            سنگهاي  نواع  مهراه ا به  قره  طال و ن يق  با     تلف قيميت زي مه   و ني

از طرف  . اجنام مي گريد زيبايي بسيار دوست داشتين به زيورآالت مي خبشد            
شده                سفارش ن مرد  براي  طال  يورآالت  ستفاده از ز که ا خالف اين بر  گر  دي
يورآالت              گر ز خي از دي فريوزه و بر مرد و  يق و ز ستفاده از عق ست، ا ا

نگها براي درمان   برخي ازاين س   . بسيار سفارش شده و مستحب مي باشد       
بيماري هاي جسمي و روحي سفارش شده حيت در آمريکا درمانگاه سنگها             

از ديگر ويژگيها اين است که متناسب با هر          . است   راه اندازي شده  
ماه نوعي سنگ وجود دارد لذا متناسب با ماه هاي تولدمي توان سينه              

جهت هديه    ريز يا دستبند يا انگشرتي با نگني سنگ قيميت و نيمه قيميت             
 .خريداري منود

ستفاده                  صورت ا به دو لي  طور ک به  قيميت  مه  قيميت و ني سنگهاي 
شوند  هاي                 . مي فرم  شکل  به  گري  يورآالت ودي گني در ز صورت ن به  کي  ي

     فانتزي و يا به صورت جواهر و موارد متنوع ديگر مورد استفاده قرار           
 .مي گريد

 :ل اثرات آن بر مصرف حمصولبررسي کاالهاي جايگزين و جتزيه و حتلي -١-٧
,  يمصنوع  املاس  ,يد مصنوع ي مروار ,بديل  يگوهرها ,يمصنوع  يگوهرها 

به علت   و يا پالستيکي    مواد شيميايي  از  ساخته شده    نيرنگ  يک ها يپالست 
توانند  يم رنديپذ يشکل م هستند و به راحيت ن که ارزان ترو سبک تريا

نوان   ها     بع سنگ  شوند  جايگزين  طرح  ما   .م نگ    ازا ظر ر شندگي , ن , درخ
ظت   لوص , غل حرارت    ,  خ پذيري از  مت و , تاثري  بل   ... دوام و مقاو قا

 يکه سنگها   توان گفت   يم  يبطورکل . عي نيستند  يمقايسه با سنگهاي طب   
قيميت   قيميت  مه  نات     و ني به تزئي نها از جن يدا       يت جايگزين پ ست  کن ا مم
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 ...حرارت و   ,مقاومت  , مهانند دوام   يئ ها   يکنند اما از حلاظ ويژگ    
 .ممکن است جايگزين پيدا نکنند

  : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨
امهيت جواهر تراشي به قدري است که حيت برخي کشورها که 

اقدام به تاسيس کارگاههاي  ،داراي معادن سنگهاي ارزمشند نيستند ،خود
ي داراي جواهر تراشي بزرگ کرده و سنگهاي ارزمشند را از کشورها

ارزش افزوده تراش .خريداري و وارد کشور خود مي کنند ،معادن 
جواهرات بسيار باال است به طوريکه در مقايسه ارزش يک کيلوگرم سنگ 

اين سنگ خام تبديل به چندين سنگ تراش خورده  ،پس از تراش  ،خام
ميشود که ارزش هر يک حداقل به ميزان چندين ده برابر مهه سنگ خام 

بدين ترتيب با ارزش افزوده چندين ده برابري در صنعت .استاوليه 
امروزه با شناخت بيشرت کاني ها وخواص آهنا .جواهر تراشي روبرو ميشومي

افرادي که خواستار سنگهاي تراش خورده براي اهداف آرايشي يا خواص  ،
لذا توسعه اين صنعت رو به .رو به افزوني هستند ،درماني آهنا هستند

در بازار  ميتيق مهيو ن ميتيدالر سنگ ق ارديليساالنه دهها م .گسرتش است
 ٨ساالنه حدود  سيو تنها در بورس کشور انگل. شود يفروخته م يجهان

 يکشورها يدر برخ. رسد يحمصوالت به فروش م نيپوند از ا ارديليم
مثال در . هستند تيحرفه مشغول فعال نيصدها هزار نفر در ا اي لوهنايم

 تيمشغول فعال صنعت مهم دسيت نينفر درا وهنايليم لنديتاهندوستان  
توجهي،  داليل بسيار از مجله ارز آوري قابل بنابراين. هستند

اشتغالزايي، آاربردهاي مهم در صنعت و ديگر علوم، عدم نياز به 
مراحل توليد و فرآوي، ظرافت آلي اين صنعت و عدم  سوخت فراوان در

ديگر صنايع و مواد معدني، توجه و  يسه باوجود مشكل محل و نقل در مقا
. . . قدمي االيام و  نياز عامه مردم به زيور آالت و سنگ هاي قيميت از

 باعث شده است آه بسياري از دولت ها به اين رشته از صنعت و معدن
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وتوجه خاصي نشان داده و سرمايه گذاريهاي آالني در آشور خود و يا 
خراج، فرآوري، توليد سنگ هاي قيميت اآتشاف، است ديگر آشورها جهت

حتقيقاتي اين رشته بنمايند و ساليانه  مصنوعي و اجياد مراآز آموزشي و
هاي قيميت را به خود  ميلياردها دالر درآمد ارزي از بازار جهاني سنگ

اخري دولت مبين  با جهت گريي هاي سياسي و اقتصادي از طريف.داختصاص بدهن
غرينفيت، معادن خمتلف فلزي و غريفلزي و توسعه  بر اشتغال زايي و صادرات

آمد بااليي جواهر سازي مي تواند در جتارت سنگ هاي قيميت و نيمه قيميت و
 . را نصيب آشورمان بكند

 گاهيکه دارد جا يخاص ييايودر ييهوا تيموقع ليبه دل رانيا
 کيمثال  .و هنرمندانه دارد بايصنعت ز نيتوسعه ا يبرا يا ژهيو

تومان راه  ونيليم١٠٠کمرت از  نهيتوان با هز يرا م يکصدنفري کارگاه
که  يدر صورت) يساختمان يها نهيبدون در نظر گرفنت هز(منود  يانداز

نفر حدود ٢٠٠ ييبا اشتغال زا يميکارخانه پرتوش کي يراه انداز يبرا
در حال حاضر کل جتارت . الزم است يگذار هيتومان سرما ارديليم ٥٠٠

 رانيدرصد آن سهم ا٣٠رسد که  يدالر م ارديليم ٣/١ه حدود ب ايفرش دن
 نيو با ا ميکن يدالر فرش صادر م ونيليم٤٥٠ما ساالنه حدود  عينياست 

 .شده است ادجيهزار شغل ا اصادرات صده زانيم
و  ميتيدالر سنگ ق ارديليم کياز شيدر کوتاه مدت قادر به صادرات ب

توان  يصادرات م نيو با ا ميبازار بزرگ هست نيدر ا ميتيق مهين
و  ژهيو گاهيکشور ما به علت داشنت جا..منود ادجيهزار شغل ا٣٠٠حداقل 

 ٥تا ٣ساله هر سال  ٥ يزيبرنامه ر کيخاص قادر است با  ازاتيامت
 ونيليم کيبه دنبال آن اشتغال حدود  وصادرات داشته  دالر ارديليم

ک فوق العاده يت اسرتاتژين صنعت از امهيلذا توجه به ا .شود ادجينفر ا
 .برخوردار است يا
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 کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩

و  ميتيقـ  يهـا  بازار سـنگ  ينگيگردش نقد ارد دالريليم ٦٠٠ساالنه حدود 
ق   ين ست    ميتيمه  هان ا با     . در ج ستان  شور هندو مه  ي ک ساله،   ٥ک برنا

ارد دالر يـ ليم ٢٠ون دالر بـه  يـ ليم ٨٠٠ خود را از ميتيق يها صادرات سنگ
ارد دالر از حمـل  يـ ليم ٢٠کسـب سـاالنه    در حال حاضر با وش داده يافزا

مقام اول را در جهـان   ن حلاظي، از اميتيمه قيو ن ميتيق يها صادرات سنگ
يق        .دارد ند از طر ساالنه تايل مد  مه  يو ن ميتيق  يها  سنگ  صادرات درآ
ــ ــيت  ١٦ ميتيق ــارد دالر، رژمي صهيونيس ــه   ٤ ميلي ــارد و ترآي  ٧/٦ميلي

شد     مي با يارد دالر  صادرات      .ميل جم  ظر ح با     از ن يا  تن   ٥٠٠ايتال
صاص            خود اخت به  به دوم را  ستان رت به اول و هندو يورآالت رت صادرات ز

, ا ي تاليا, کا  يتوان به آمر   يم    گر يد ياز عمده کشورها   .داده است 
 . اشاره کردنيو چک يبلژ, ه يترک

شورها   ع  صرف  يمده ک نده ا  م شورها   ي کن صوالت ک ب  ين حم له   يعر  از مج
 يهـا  جـواهرات و سـنگ   تن انواع ٦٠٠ش از يعربستان با واردات ساالنه ب

نوان  ميتيق  هان        يتر  بزرگ  بع سطح ج جواهرات در  طال و  نده  ,  ن واردکن
 .فرانسه و آملان نام برد, اندونزي , سنگاپور , مالزي 
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 : شرايط صادرات -١-١٠
رت بازرگاني آاالهاي صادراتي ات صادرات و واردات  وزدر آتاب مقررا

 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند

ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  آه صدور يا: آاالهاي جماز: الف
 .آسب جموز ندارد

صدور يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه که : آاالهاي مشروط: ب
 .است پذيراي امكان 

آه صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مقدس اسالم و : اي مشروطآااله: ج
 .قانون ممنوع است

تابع فضاي حاآم بر بازار اين صنعت مي  فوق حمصول بازار جهاني
باشد و ورود به بازار رقابت اين حمصول مستلزم برخورداري از 

 :توانايي ها و شايستگي هايي است آه در ذيل به آن اشاره ميشود

 اري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمتـ برخورد١

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ آيفيت٢

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ استانداردهاي موجود٣

 ـ مقررات دوليت٤

در گروه  با مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات بازرگاني اين آاال 
  .وجود ندارد آاالهاي جماز بوده و هيچ حمدودييت براي صادرات آن

 

 وضعيت عرضه و تقاضا  -٢
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 ١٧

بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم  -٢-١
 :تاکنون

 :ـ برسي ظرفيت هبره برداري٢ـ١ـ١
با مراجعه به اطالعات وزارت صنايع و معادن ظرفيت هبره برداري 

 : زير است قرار در سطح آشور به
تعداد واحد  استانرديف

 موجود
 ت امسي موجودظرفي

تن ١  ٢ يان شرقجيآذربا ١  
تن ٢  ٤ هتران  ٢  
تن ٢  ٤ خراسان ٣  
تن ١  ٢ زجنان ٤  
تن ١  ٢ قم  ٥  
تن ١  ٢ مهدان  ٦  

 تن ٨ ١٦ مجع کل 
 
 
 
 
 
 
 
 
در آشور  پوکه و کلوخه هاي سبک شدهـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ٢
: 

سنگهاي تراش  خاص ه آمارسي روند توليدواقعي امكان دسرتسي بربراي بر
د يزان توليکشورم ياما براساس آماررمس.وجود نداردخورده نيمه قيميت 

 يبه انواع سنگها نيمزايو آالت وجواهر االت بصورت سادهوريز"انهيسال
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 ١٨

سنگ خام  يد واقعيزان توليم. بقرارزير است" گرانبها مهيگرانبهاون
 .تن است ٣هر سال حدود دروزه ريف

 

 در واحدهاي فعال تراش سنگهاي نيمه قيميتـ برسي سطح تكنولوژي ٢ـ١ـ٣
: 

از به  ي و نبوده   ظريف و  يختصص " کامال  يکار تراش سنگهاي نيمه قيميت      
ده ايــن عمــده آشــورهاي دارنــن يبنــابرا. دارد يبــه روز يتکنولــوژ

يل     لوژي از قب يل  تكنو کا قب ند ,  اي تاليا,  آمري ملان , ه يه , آ  ,ترک
سطح تكنولوژي    .از سطح تكنولوژي بااليي برخوردارند    و تايلند    کي بلژ

 .قراردارد  يکالس جهانسطح در اساس  مهني بر  يداخلواحدهاي فعال 

ندمان      ٢ـ ١ـ ٤ به را  گاهي  قيميت     ـ ن مه  سنگهاي ني حدهاي   تراش  در وا
 :فعال

 تراش سنگهاي نيمه قيميتواحدهاي فعال تعداد با توجه به اينكه 
 .و نياز و مصرف اين حمصول روز به روز بيشرت مي شود بوده حمدود

    . شود يم ينيش بيپ% ٦٠بنابراين راندمان توليد در اين واحدها باالي 
مي توان گفت آه آليه واحدها از متام ظرفيت امسي خود استفاده مي 

 .آنند

  :بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال  ١٣٨٤الس  ١٣٨٣سال 

 تن ٣٠٠ تن ٣٠٠ تن ٣٠٠ تن ٣٠٠ تن ٣٠٠
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 ١٩

آه                ست  شده ا شاهده  عادن م صنعيت وم عاتي  نك اطال به با عه  با مراج
هاي   عددي طرح عاتي           مت نك اطال ين با جياد در ا حال ا هاي در  نوان طرح بع

از اينرو براي اجياد بسرت اطالعاتي براي هبره برداري          . ثبت شده ا ست   
طرحهاي در   -١: رت از اطالعات فوق با اعمال سه تقسيم بندي        هرچه بيش  
طرحهايي آه  -٣ طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد - ٢ حال اجياد

وضعيت اين طرحها مورد     مي توان   در ميان طرحهاي فوق    ,  باطل شده اند   
تا بتوان به درسيت ظرفيت واقعي مورد نياز به روز            .دادسي قرار   ربر

 .حماسبه منودحمصول را 

 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣
که در قسمتهاي قبل بيان شد؛        حمصول  با توجه ويژگي هاي خاص       

 تاکنون براساس مدارک و اطالعات موجود در گمرکات در زمينه        در ايران  
ا وجودندارد ام   ياطالعات مشخص  وارداتي  سنگهاي تراش خورده نيمه قيميت      

ساده و      وري ز" زان واردات ي م صورت  جواهر االت ب به   نيمز  اي آالت و 
که اغلب از   بقرار زير است    " گرانبها  مه يگرانبها و ن  يانواع سنگها  

,  شياتر , کره  يمجهور , انگلستان , املان , يامارات متحده عرب    يکشورها 
 .صورت گرفته استترکيه و اسپانيا , چني 

 
 
 

 :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤   
سنگهاي   درزمينه ميزان واقعي مصرف     , با بررسي مدارک موجود     

يزان حدودي مصرف     م .اطالعات مشخصي وجودندارد    تراش خورده نيمه قيميت    

 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

١٣٦.٣ 
 کيلوگرم

٤١٤.١
 کيلوگرم

١٤٥.٩
 کيلوگرم

٢٩٥.٢ 
 کيلوگرم

٨٧.٦ 
 کيلوگرم
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 ٢٠

آالت و  وري ز"ميزان واردات و صادرات   , با توجه به آمار توليد داخلي      
 مه يگرانبها و ن  يبه انواع سنگها    نيمز  اي جواهر االت بصورت ساده و    

 .استبقرار زير را " گرانبها

 

 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥ 
با توجه به اينکه فرآوري سنگهاي قيميت و نيمه قيميت در کشور در 
سطح کم آن هم در رابطه با  فريوزه و عقيق که به صورت انفرادي و 

رخانه هاي فرآوري به معين جتاري و پيشرفته در سنيت اجنام مي شود و کا
 يبا بررس .شود يم متامي توليد در داخل مصرف, کشور فعاليت ندارند

 ميتيمه قيتراش خورده ن يسنگها صادرات  يبصورت مشخص برا, اسناد 
آالت و جواهر االت  وريز"حتت عنوان  يست و آمار کليدر دست ن يآمار

 " گرانبها مهيگرانبها و ن يواع سنگهابه ان نيمز ايبصورت ساده و 
 ,کا يامر ,هيترک,افغانستان ,امارات يکه به کشورها ر است يز ربقرا

صورت  پاکستان و کستانيتاج ,عراق  ,انگلستان  , يمالز ,سنگاپور
 .گرفته است

 
بررسي نياز به حمصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه  -٢-٦  

 :چهارم

 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال

٣٠٠٠٩٩ 
 کيلوگرم

٣٠٠٤٠٦.٢
 کيلوگرم

٣٠٠١٣٨.٥
 کيلوگرم

٣٠٠٢٨٩.١ 
 کيلوگرم

٣٠٠٨٤.٥ 
 کيلوگرم

١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 
  

 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال
کيلو  ٣٧.٣

 گرم
کيلوکيلو  ٧.٩٧.٩

  گرمگرم
٧.٤٧.٤ 

  لوگرملوگرمکيکي
٦.١

 کيلوگرم
٣.١ 

 کيلوگرم
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 ٢١

دولت در ساهلاي اخري به توسعه صادرات بعنوان يکي از سياستهاي 
براي ورود اما . و توجه خاصي داشته است  نگاه ويژهاصلي و اساسي 

ايت کيفيت مناسب به مهراه رع, به بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول 
بسيار ي مشابه ديگر جزء فاکتورهاقابل رقابت با حمصوالت  ي قيمت ها
و صادرکنندگان حمصول باشند که بايد از جانب توليدکنندگان يمهم م

و  ميتيق يسنگ ها ران به رغم داشنت منابع غينيا .مورد توجه قرارگريند
از گردش  يسهم اندک يناسنه گوهر شيو سابقه درخشان در زم ميتيمه قين

در حال حاضر در آمد  .ن سنگها دارديا يارد دالريليم ٦٠٠ مايل
ميليارد دالر  ٢٠کشورهائي مانند تايلند يا هند از اين صنعت حدود 

ما  ياز وابستگ يتواند خبش ين صنعت ميتوجه به الذا  .در سال است 
با . دير مناب کشويرا نص ي برده و سود سرشارنيرا به صنعت نفت از ب

ه يماهر و مواد او يانسان يوريل مناسب کشور از نظر نيتوجه به پتانس
مه ين يسنگ ها يو فرآورتراش  يهبره برداري از واحدهابا فراوان 

مي    برآورده شدن نياز داخلي توجه به امر صادرات  عالوه بر,  ميتيق
نظر توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار  بايست بعنوان يک راهربد مد

کشورهاي عربي , ايتاليا مهانند  يکشورهائبه توجه  ميانن يا در .دريگ
مي  فرانسه و آملان, چني , تايلند , اندونزي , سنگاپور , مالزي , 

 .نظر باشدبايست بصورت ويژه مورد 

 

 

کشور  روش هاي توليد وعرضه حمصول در بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

ين تكنولوژي از قبيل              جه به اينكه عمده آشورهاي دارنده ا با تو
کا  ند ,  اي تاليا , آمري ملان , ه يه , آ ند   ترک لوژي   و تايل سطح تكنو از 
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 ٢٢

داخل کشـور   سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود در .بااليي برخوردارند
يز  شورها           ن ين ک شني آالت ا گريي از ما هبره  مدرن      بدليل  سطح  مهان   از

برخوردار و روش توليد آهنا تفاوت چنداني با روش توليد ديگر کشورها          
شبختانه   .ندارد  ته خو لب  الب ش ي جتهاغ شورتول  نيزات وما خل ک  يم  دي دردا
بررو     ا.شوند  تراش  سا  ق   يون ميتيق  يسنگها  يسا شاخه     ميتيمه  به دو

 .شـود  يمـ  ميتقسـ )زاويـه تراشـي  ( Facetingگوهرتراشي ومهندسـي تـراش يـا   

 :گوهر تراشي 

بـه   ،ميتيق از موارد يو در برخ ميتيمه قين يعبارتست از تراش سنگها
 تـراش  ،تراش خـط  ،تراش گود ،ت به شکل داملهيگرد ودر هنا ، صورت منحين

 يت تراش منظره و چهره رويو در هنا يفانتز يتراش گل و شکلها ،برجسته
خود به چهار     يراش گوهر ت .و تراش حجم است    يجمسمه ساز  ورجواه يسنگها 

 :شود يم ميمرحله تقس

 :Sawing ا ي برش -١

و  ز را داشـته يـ ر کـه حـداقل دور  يبه طوراز سنگ خام  ح يبرش صح
 يت و با ناخالص  ي فيبه قسمت با ک    عمده را حذف و   يها  يشرت ناخالص  يب

با در نظر گرفنت  نيمهچن ، فتايکمرت از سنگ جهت تراش شکل مورد نظر دست 
 ييه شکل هنايبا شبيزد که تقر ين برش را به گونه اتوايم ، ييشکل هنا

به ا   شد و  عد    ي با حل ب شکل در مرا مرت   ين  بر رو  يکار ک جنام    يرا  سنگ ا
  .م داديخواه

 

 :Grinding ا ي سايش -٢
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 ٢٣

خارج از  کوچک زائد و ينواح،(CBN) سکياستفاده از ابزار موجود د با
 ميک شويزدن ييدرصد شکل هنا ٥٠با به يتا تقر ،ده ييحدود طرح سا

 :  Forming اي دهي فرم -٣

 ييدرصد شکل هنا ١٠٠م تا به يدهياجنام م رصد کار را د ٥٠ه يبق
 CBN سکيکارکه توسط د يخطوط موجود رو،ريسک خش گيتوسط د سپس،ميبرس

 .ميربيم نيبوجود امده است را از ب

 :  Polishing اي پوليش

 ٨٠٠ ، ،٤٠٠مثل  خمتلف يها يبا زبر ييسکهايز با ديش نيدر مرحله پول
انداخنت  ش و به اصطالح برقياقدام به پول ،ش ي پولريو مخ ، ١٦٠٠ ، ١٢٠٠ ،

 .بدرخشد ييبايت سنگ تراش خورده به طور زيم تا در هنايکنيسنگ م

 : زاويه اي تراش  

ن تفاوت که تراش    ي با ا .است   يز مهانند گوهر تراش   ي نتراش زاويه اي   
گرانبـها اسـتفاده    يجواهر هـا  يبراشرت يب يتراش يا مهندسي يه ايزاو

است جبز مرحله سوم که  يگوهرتراش نکه متام مراحل ماننديشود و دوم ايم
ن مرحلـه بـا   يـ در ا شـود و  يده مينام  Faceting اي يه ايبنام تراش زاو

 ن نـوع يـ در ا.مييمنـا  يه دار ميخمصوص اقدام به تراش زاو يدستگاه ها

 دشويم يريه اندازه گيا شاخص زاوتراش حماسبه شده و ب يايزوا ،تراش 

سوم در فر           .٤ هاي مر لوژي  ضعف تکنو قوت و  قاط  عيني ن يد   آت ند تول ي
       :حمصول 

معيارهاي مهم در تعيني سطح تکنولوژي مورد استفاده در توليد حمصول   
 :را مي توان به شرح زير دسته بندي کرد 
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 ٢۴

 درجه اتوماسيون خط توليد 
 کيفيت توليد 
 )يتظرف(تعداد توليد  
 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

تکنولوژي و روش توليد حمصول در ساير کشورها مهان روشي است که 
در کشورما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري براي اين کار در 

 يد دارايند توليآنچه که در فرآ. نقاط ديگر جهان معريف نشده است
د شده يت حمصول توليفين عوامل کيتوان گفت که ا يم ت است و حيتيامه

 يبرخوردار م ياز درجه باالتر صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد ز

  آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک 

  ه مصريفيت مواد اوليفيک 
 ق يکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليدرجه اتوماس 

 

 

 

ژي فوق از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولو
 :الذکر آورده شده است 

 بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصول
 نقاط ضعف نقاط قوت يتکنولوژ
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 ٢۵

متام 
 اتوماتيک 

 ظرفيت باالي توليد .١
کيفيت بسيار باالي .٢

 حمصول 
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤

 سرمايه بري باال .١
توجيه پذيري براي ظرفيت  .٢

 باال
ده از ظرفيت ضرورت استفا .٣

 باال

نيمه 
 اتوماتيک 

 ظرفيت متوسط توليد .١
کيفيت متوسط باالي  .٢

 حمصول 
 قيمت متام شده متوسط .٣
 تنوع پذيري متوسط .٤
قابليت حضورموفق در  .٥

 بازار داخلي 

قيمت متام شده باالتر از  .١
 تکنولوژي متام اتوماتيک

ازطرف جذب وجودحمدوديت در .٢
 بازارهاي داراي کالس جهاني

 بري پايني سرمايه  .١دسيت
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
 کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 قيمت متام شده باال. ٣
 تنوع پذيري پايني. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 داراي کالس جهاني

 

با توجه به موارد فوق الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي 
 .نيمه اتوماتيک قرار دارد

 

رفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه بررسي و تعيني حداقل ظ -٥
 :ثابت مورد انتظار

عالوه  صنعيت يواحدها يد مناسب برايت و برنامه توليانتخاب ظرف
ن يشرتيدرجهت ب يعامل, اجنام شده  يه گذارينه از سرمايبر استفاده هب

مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا
, کم يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايبت اولثا يه گذاريسرما
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 ٢۶

انتخاب ع کوچک يسازد عالوه بر آن در صنا ي ممکن مريرا غ يسودآور
کند که  يم ياديه زي سرمانيه گذار را جمبور تاميسرما, باال  يتهايظرف

ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد
از بازار و ين خبش با توجه به نيدر انرو ياز ا. رود يآن فراتر م

در  تن ٢طرح  يبرا يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس حجم
بديهي است که با توجه به اينکه معموال . گردد يسال برآورد م

درصد ظرفيت امسي خود بعنوان ظرفيت عملي مي  ٦٠اينگونه واحدها به 
 .ي باشددر سال م  تن ١لذا ظرفيت عملي آن  .رسند

است که  ينه هائيطرح مشتمل بر هز ثابت يه گذاريسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: گردد که عبارتند از يم ک واحد صنعيتياد جيصرف ا

تاسيسات عمومي , زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
ن کارگاهي ماشني آالت محل و نقل درون و برو, اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که هزينه هاي قبل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نشده, 

 :هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است 

 

 

 
 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

هزار (مبلغ شرح رديف
)ريال  

 ٤٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
 ٢٨٨٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢
ازيهزينه هاي ساختمان س ٣  ٢٠١٤٠٠٠ 
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 ٢٧

 ٢٩٨٢٠٠ هزينه هاي جتهيزات و ماشني آالت  ٤
هزينه هاي تأسيسات و امور  ٥

 زيربنايي
٤٥٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
نقليه طهزينه هاي وسائ ٧  ٢٦٠٠٠٠ 

 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
 ٢٠٥٠٨٥ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ٤٣٠٦٧٨٥)هزار ريال(ي ثابتمجع کل سرمايه گذار
 : نيزم -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ٨٠٠جمموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 
براي . مرتمربع برآورد مي شود ٢٠٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

 شهرک هايتعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از 
 ٢٠٠و قيمت خريد هر مرتمربع از اينر. صنعيت در سطح کشور مي باشد

 هزار ريال فرض مي گردد که در اين صورت کل هزينه خريد زمني معادل
 . ريال برآورد ميگردد ونيليچهارصد م

 

 

 :حموطه سازي  -٥-٢
صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده  شهرک هايحمل اجراي طرح يکي از 

ديوارکشي و , از اينرو هزينه حموطه سازي آن شامل تسطيح زمني .  است
درب ورودي و فضاي سبز و غريه است که شرح کامل اين موارد , حصارکشي 

 :به مهراه هزينه هاي آن درجدول زير آورده شده است 

 هزينه کل قيمت واحد مساحتشرحرديف



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تراش سنگهای نیمه قیمتیطرح    

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢٨

هزار ( )هزار ريال( )مرتمربع(
 )ريال

 ٢٨٠٠٠ ٧٠ ٤٠٠ فضاي سبز  ١
 ٦٠٠٠٠ ١٢٠ ٥٠٠ خيابان کشي و پارکينگ  ٢
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠ ١٠٠٠ ديوار کشي  ٣

 ٢٨٨٠٠٠ ---  مجع کل 

 : هزينه هاي ساختمان سازي -٥-٣
حداقل فضاي کاري , با توجه به ابعاد ماشني آالت و جتهيزات مورد نياز

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحرديف

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )هزار ريال(
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ١٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠ ٥٠٠ سالن توليد   ١
 ٢٢٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ١٠٠ انبار حمصول   ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠ پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ ساختمان اداري  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ ساختمان رفاهي  ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠ نگهباني و سرايداري   ٦

 ٢٠١٤٠٠٠ -  مجع کل 

 : جتهيزات و ماشني آالتهزينه هاي  -٥-٤
ماشني آالت زير براي اين واحد صنعيت مورد , ند توليد فرايباتوجه به 

 :نياز مي باشد

ردي
 ف

تعداشرح
 د

قيمت 
 واحد

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
هزار (

 )ريال

 ميتيقمه ين يدستگاه تراش سنگ ها  ١
 غه املاسهيهبمراه ت

موتور الکرتيکي به مهراه سيستم سه (
 )نظام

٢٨٠٠٠ ٤٠٠٠ ٧ 

 ٢١٠٠٠ ٣٠٠٠ ٧ دستگاه تراش دامله   ٢
 ٢١٠٠٠ ٣٠٠٠ ٧ دستگاه تراش پخ زني   ٣
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 ٢٩

 ٢١٠٠٠ ٣٠٠٠ ٧ دستگاه تراش فانتزي   ٤
 ٢١٠٠٠ ٣٠٠٠ ٧ دستگاه تراش املاس   ٥
 ٧٠٠٠ ١٠٠٠ ٧ دريل   ٦
 ٧٠٠٠ ١٠٠٠ ٧ مته و تيغه   ٧
 ٢١٠٠٠ ٣٠٠٠ ٧ دستگاه تامبلر  ٨
 ٧٠٠٠ ١٠٠٠ ٧ ايزار پيکرتراشي   ٩

 ٧٠٠٠ ١٠٠٠ ٧ ايزار خطاطي   ١٠
 ٧٠٠٠ ١٠٠٠ ٧ کاري  وسايل پوليش  ١١
 ١٠٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٧ دستگاه فرز و مته هاي فرز  ١٢
 ٣٥٠٠ ٥٠٠ ٧ CBNديسک هاي   ١٣
 ٧٠٠ ١٠٠ ٧ ذره بني   ١٤
 ٧٠٠٠ ١٠٠٠ ٧ وسايل دوبلت و تريپلت   ١٥
 ٧٠٠٠ ١٠٠٠ ٧ سيستم حمافظ آب   ١٦
( و نگهدارنده  يريل اندازه گيوسا  ١٧

 ...)پنس و, س يکول
٧٠٠٠ ١٠٠٠ ٧ 

 ٢٩٨٢٠٠ )لهزار ريا(مجع کل  
 
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥  
 

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )هزار ريال(

 ٧٠٠٠٠ KW ٣٠انشعاب برق رساني   ١
 Inch ۵٠٠٠٠ ٣/۴انشعاب آب رساني   ٢
گاز طبيعي و ( سوخت رساني   ١

 )گازوئيل
٥٠٠٠٠ 

 ٨٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيک سيستم آتش نشاني   ٢
تاسيسات گرمايش و   ٣

 سرمايش
 ٨٠٠٠٠ کولر و خباري

 ٨٠٠٠٠ Kw/h ١٠٠ ژنراتور اضطراري   ٤
سيستم تلفن و   ٥

 ارتباطات 
--- ٤٠٠٠٠ 

 ٤٥٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  
 
 : هزينه هاي جتهيزات اداري -٥-٦
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 ٣٠

مبلمان , کامپيوتر و متعلقات , وسايل اداري شامل ميزهاي کار
, ه و وسايل خدماتي مانند وسايل محل ونقل دسيت فايل ها و غري, اداري 

وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهي مي باشد که هزينه هاي 
لوازم و جتهيزات  .ميليون ريال برآورد شده است ٢٥٠تامني اين وسايل 

اداري متناسب با تعداد پرسنل و نوع فعاليت مورد نياز برآورد 
 .گرديده است 

 

 

 : ياي وسائط نقليه درون و برون کارگاههزينه ه -٥-٧
جهت  زير به وسائط واحد صنعيت يتهايات و فعاليعمل يبه منظور اجرا

 : از است يمحل و نقل ن
 قيمت واحدواحدتعداد شرحرديف

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠دستگاه ١ وانت نيسان ٢
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠دستگاه ١ سواري ٣

 ٢٦٠٠٠٠ )هزار ريال(ع کل  مج

 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧    
اخذ جموزهاي  ينه هايشامل هز يقبل از هبره بردار ينه هايهز     

مه يب ودفرتخانه  و ثبت,  يهيطرح توج يابيو ارز يکارشناس, قانوني 
 ير برآورد ميها به قرار جدول زه نير هزيآموزش و سا و مشاوره, 

 :گردد

هزار (هزينه کل شرحرديف
 )ريال
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 ٣١

 ١٥٠٠ هزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قانوني ١
 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢
 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣
 ٥٠٠٠٠ هزينه هاي مشاوره و آموزش ٤

 ٥٠٠٠٠ ساير هزينه ها ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

 

 :بيين نشده  هزينه هاي پيش -٥-٨ 

با توجه به نوسان قيمت و امکان وقوع برخي فعاليتهاي غريقابل   
هزينه هاي پيش بيين , پيش بيين که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد 

درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که بالغ  جنشده طرح پن
 .ورد مي گرددآريال بر هزار ٢٠٥٠٨٥  بر 

 : آن نياز ساالنه و منابع تاميه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -٦

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
ماده  در سال ميزان نياز ساالنه تن ١با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

 وزه،ريف( ميتيمه قين يسنگ هاانواع  ازنوع ا چند يک يکه اوليه 
 ت،يواراز  زکالت،يکر ت،يانيت ت،يآندوز ست،يتيروزکوارتز، آم ق،يعق

... و دوتيجاسپر، گارنت و اپ  ،يچشم برب ،يا چشم گربه ،يُدر، باباقور
 .شود يم ينيش بيدر سال پتن  ٢زان ي؛ به مدرصد  ٦٠در راندمان  )

 :طرح  ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧
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 ٣٢

در امر مديريت بسياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است 
انتخاب حمل . يد که برخي از معيارها در تقابل با هم هستندبدان

استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معياره است 
 رياز آجنائيکه  عوامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح توليدي تاث. 

 :ن آهنا مي توان به موارد زير اشاره کردياما از مهمرت, گذارند 

 

 :تامني مواد اوليه و منابع حمل بازارها به  يکينزد -٧-١

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعبا بازارهاي ن فاصله يکرتينزد يدارا
ا چند نوع يک يمواد اصلي اوليه اين طرح به اينکه با توجه . باشد
قم،خراسان، ين طرح در استاهنائي مهچون ا .است ميتيمه قين يسنگ هااز 

آذرباجيان شرقي و , زجنان , ايالم , کردستان , کرمان،اصفهان، مسنان 
 .مي شود  پيشنهاد دسرتسي دارند؛ بسياري منابعبه  که مهدان

 :بازارهاي فروش حمصوالت  به  يکينزد -٧-٢

يکي از معيارهاي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که 
 ياستاهنا .داراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي فروش حمصوالت باشد

 ؛فارس , کرمان , اصفهان  مهدان ,  هتران , خراسان , قم مهانند 
 .مي شود    پيشنهاد 

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  يسراسر شبکه برق,  يارتباط
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 ٣٣

مي توان گفت که حمدوديت و حساسيت خاصي در , طرح از ير سطح ندحاضر 
  .انتخاب حمل احراي طرح وجود ندارد

 

 

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , برق  -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يازمند مواردين يديولتهر طرح 
که  يدر طرح مورد نظر آز آجنائ. باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين

از طرح در نقاط خمتلف کشور قابل يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .به حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد يتيلذا حمدود.  است نيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥

 يتهايرسد که محا ير مناست و لذا به نظ صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در مناطق  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يارتباط

الت يت تسهيار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يآن خواهد بود و لذا م
 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت

 :مهانند  يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريعدم ن -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ پرداخت نقد و اقساط و حيت -ج

 .ان کاريساخت و ساز و پا يگان و در اسرع وقت جموزهايصدور را -د
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 ٣۴

 

 

ل استفاده از خدمات مشرتک يبه دل يه گذاريسرما ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

که در جهت شهرکهائي ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(معافيت ماياتي  -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس  ٢٠شعاع 

ر يطرح در جدول ز يحمل مناسب اجرا,  يابيمطالعات مکان  يبند با مجع
 :گردد يشنهاد ميپ

 طرح يجهت اجرايشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
نزديکي به بازارها و منابع حمل

 تامني مواد اوليه
کرمان،اصفهان، قم،خراسان، 

, ايالم , کردستان , مسنان 
 آذرباجيان شرقي و مهدان, زجنان 

,  هتران , خراسان , قم نزديکي به بازارهاي فروش حمصوالت
 فارس, کرمان , اصفهان  مهدان 

 کليه استاهنازير ساختها و امکانات زيربنائي
نريوي,ارتباطات, آب ,برق

 انساني و آموزش
 کليه استاهنا

 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت

 

 

 

 

 

 : وضعيت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغال-٨



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
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 ٣۵

خط  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز 
ن طرح در هر يخوشبختانه ا. برآورد شده است يت واقعيرفظد با يتول

 يمشکلکار  يوري ننياز نظر تام يديکه اجرا گردد واحد تول ياستان
و هبره وري از نريوي کارآمد و متخصص  ينداشته و باعث اشتغال زائ

 .خواهد گرديد

تعداد  ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ع يا صنايتيريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
يا معدنفوق ليسانس مهندسي  مدير توليد ٢

 زمني شناسي 
١ 

مديريت بازرگاني ياليسانسمسئول اداري و مايل٣
 حسابداري 

١ 
وفروش,و مايل يکارمند ادار٤

 تدارکات 
ليسانس  مديريت بازرگاني يا

 حسابداري 
٢ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد  يمنش٥
 انه يزبان و را

١ 
جتربه و مسلط به يپلم دارايد انبار دار٦

انهيرا
١ 

 ٢ جتربه يپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يپلم دارايدريزيو آبدارچ ينظافتچ٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
يونگهدارريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

و ابزار دقيق 
 ١ مکانيک ليسانس مهندسي

 ١ ليسانس شيمي کارشناس آزمايشگاه١١
 ٧ ديپلم فين داراي جتربهکارگر فين ماهر١٢
 ٧ديپلمنيمه ماهرکارگر ١٣

 ٢٨لمجع ک

 

 

امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
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 ٣۶

توان برق مورد نياز طرح با توجه به مصرف ماشني آالت و  
برآورد شده  ٣٠kw, تاسيسات و مهچنني نياز روشنائي ساختماهنا و غريه 

راحيت از شبکه برق سراسري کشور و در کليه  اين توان به. است
 . استاهناي کشور قابل تامني است

 :برآورد آب  مورد نياز و چگونگي تامني آن  -٩-٢
, انشعاب آب مورد نياز طرح و مهچنني جهت نيازهاي هبداشيت  

. برآورد شده است   inch ¾, آبياري فضاي سبز ماشني آالت , آشاميدني 
يت از طريق لوله کشي شهرک هاي صنعيت کليه استاهناي اين  ميزان به راح
 .کشور قابل تامني است

 :برآورد سوخت مصريف و چگونگي تامني آن  -٩-٣
... براي مصرف و تاسيسات گرمايشي و حاضر سوخت درطرح 

گاز شهري است  ويل نطر به  ,هبرتين سوخت پيشنهادي طرح .خواهدبود
درحال حاضر . شي گاز نيستنداينکه برخي شهرک هاي داراي لوله ک

ليرت  ۵٠٠٠با اين فرض به . گازوئيل بعنوان سوخت انتخاب شده است
 . لوله کشي تامني خواهد شد نياز است و گازوئيل که از طريق تانکر

 

 

 : آن نيتام يو چگونگ  يو ارتباط يامکانات خمابراتبرآورد  -٩-٤
 ADSLک خط يک خط فاکس و ي, خط تلفن  سهاضر به طرح ح 
ن طرح يا يحمل اجرانکه يبا توجه به ا .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
 آن از نيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاياز  يکي

 .مذکور وجوددارد شهرک صنعيت يسو
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تراش سنگهای نیمه قیمتیطرح    

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣٧

و مقايسه آن با تعرفه ) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 :جهاني 

چ يه شود هين طرح در داخل هتيات اريو جته  آالتنيماشکه يدر صورت 
 آالت نيآن دسته از ماش ياما برا. دريگ يبه آهنا تعلق من يگونه تعرفه ا

 , ماشني آالت درصد ارزش ١٠شوند  يداريد از خارج خريکه به ناچار با
نکه يز با توجه به ايدر خصوص حمصوالت ن .دريگ يتعرفه به آن تعلق م

شود کل  يم ينيش بيستند پياز کشور نين يبگوفعال داخل جوا يواحدها
درصورت صادرات حمصول از سوي کشور هيچ . شودنمصرف حمصول در داخل 

به منظور تشويق و محايت صادرات در نظر  گونه عوارض و تعرفه گمرکي
هاي  حيت از پاداش هاي ساليانه صادراتي و معافيت و گرفته نشده

ز بنا ين يرابطه با تعرفه جهان در. مالياتي نيز برخوردار خواهد شد
 .ن متفاوت خواهد بودآزان يبه کشور مقصد م

 

 

 

بانک ها وشرکت هاي ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
  :سرمايه گذار

الت بصورت وام يتسه ياز مجله بانکها با اعطا خوشبختانه موسسات مايل
بته با توجه به حمل نگونه طرح ها اليبلند مدت و کوتاه مدت از ا يها

 :نديمنا يت مير محايط زياجرا و شرا
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 ٣٨

 يالت بلند مدت بانکيافت تسهيثابت جهت در يه گذاريدر خبش سرما -١
ثابت در  يه گذاريدرصد سرما ٧٠ب عنوان شده تا سقف ير با ضرياقالم ز

 .شود يحماسبه حلاظ م

,  يزات داخلي آالت و جتهنيماش, طرح  يساختمان و حموطه ساز -١-١
 .گردد يدرصد حماسبه م ٦٠ب يبا ضر يزات کارگاهيسات و جتهيتاس

 ٩٠شني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب ما -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥درصد و در غري اينصورت با ضريب 

 يه گذاريدر سرما ي آالت خارجنيماش يه گذاريکه حجم سرمايدرصورت -٣-١
افت يجهت در ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠از  ثابت کمرت

 .گردد يدرصد حماسبه م ٧٠ب يبا ضر ايليالت ريتسه

 يم يکه به مرحله هبره بردار يطرح هائ, ن امکان وجود دارد يا -٢
درصد از شبکه  ٧٠زان ياز آهنا به ميه در گردش مورد نيرسند سرما

 . گرددنيتام يبانک

در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  ايليت رالينرخ سود تسه -٣
 مايل,  جانيب ينه هايو هز  ٢%+Libor يالت ارزيدرصد و ترخ سود تسه ١٢

 يبرا يارزالت يو نرخ سود تسه يالت اعطائيمبلغ تسه% ٢٥/١آن در حدود 
 .باشد يدرصد ثابت م ٣مناطق حمروم 

و  يالت ارزيدر تسهتنفس و بازپراخت , مدت زمان دوران مشارکت  -٤
و بازگشت  يت طرح از نقطه نظر سودآوريرا باتوجه به ماه ايلير

 .شود يسال در نظر گرفته م ٨ه حداکثر يسرما

مناطق  يبرا يه ارزرياز حمل حساب ذخ  مايلنيحداکثر مدت زمان تام -٥
 . سال در نظر گرفته مي شود ١٠و حمروم افته يکمرت توسعه 
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تراش سنگهای نیمه قیمتیطرح    
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 ٣٩

مناطق وجود  يبرخ يز براين ياتيمال يها تيمعاف الت مايليعالوه بر تسه
 :ر است يدارد که به شرح ز

 ٨٠ يچهار سال اول هبره بردار,  صنعيت شهرک هايطرح در  يبا اجرا -١
 .شامل طرح خواهد شد ياتيت ماليدرصد معاف

شرکت از ,  يسال اول هبره بردار ١٠طرح در مناطق حمروم  يبا اجرا -٢
 .ودات معاف خواهد بيمال

 ٢٥) و مناطق حمروم صنعيت شهرک هايجبز (يمناطق عاد يات برايمال -٣
 . شده استينيدرصد سود ناخالص تع

 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در مورد احداث  -١٢
 :واحدهاي جديد

قرار  يمورد بررس تراش سنگهاي نيمه قيميتن گزارش طرح يدر ا
است  که  يل بازار از مجله طرح هائيتانسن طرح از نظر پيا. گرفت

صادرات دارد  يهم در بازار داخل و هم برا يل مصرف قابل توجهيپتانس
,  يعرب يکشورها, کا يآمر, ا يتاليا" خصوصا يجهان يو در بازارها

 يمفرانسه و آملان ,  نيچ, لند يتا,  ياندونز, سنگاپور ,  يمالز
هدف  يتوانند بازارها يساهلا مکه د يعرضه مناتواند حمصول خود را 

وجود  يه خوشبختانه مشکلي مواد اولنياز نظر تام. ندريقرارگ يصادرات
 آالت آن نيدر دسرتس بوده و ماش ن حمصول به راحيتيا يتکنولوژ. ندارد

طرح  ير پارامرتهايسا. شوند يو نصب م يتوسط راه انداز ز به راحيتين
 و ينيپا" نسبتا يه گذاريسرما ز قابل قبول بوده و چه از نظر حجمين

ز ينطرح  يدولت و سود ده يو بازرگان مايل يتهايو محا ياشتغالزائ
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 ۴٠

 استاهناين طرح جهت اجرا در ين ايبنابرا. وجود ندارد يمسئذله خاص
, زجنان , ايالم , کردستان , قم،خراسان، کرمان،اصفهان، مسنان 

البته  .شود ياد مشنهيه گذاران پيبه سرما آذرباجيان شرقي و مهدان
ز باشد تا به واسطه آن ين نگرش رقابيت يه گذار الزم است دارايسرما
 در حمصول خود و کاهش خطرات ريسک هاي ت رقابيتياد مزجيت ايقابل

اد جيتوان به ا يم رقابيت يتن عوامل مزياز مجله ا .احتمايل را بنمايد
 يازهايناخت نو ش يمدار يمشرت,  يفروش اعتبار,  مت مناسب رقابيتيق

د يند تولياعمال آن در فرا يراستا ان و حرکت دريبازار و مشرت ياساس
 .اشاره کرد

 

 

 
 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –ع و معادن يوزارت صنا يمرکز اطالع رسان 

 .WIMS يديواحدها تول
موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يکتاب مقررات صادرات و واردات مجهور 

 .يوزارت بازرگان يو پژوهش ها
 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يسالنامه آمار بازرگان 

١٣٨٠-١٣٨٦. 
 .ع يوزارت صنا  ISIC يبانک اطالعات 
 .سايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران 
 .١٣٨٠-١٣٨٦کتاب آمار وزارت بازرگاني  
دفرت آماروخدمات ,معاونت طرح وبرنامه,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
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 ۴١

 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 

 

 

  

 


