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 ]3[ ، ]2[ ، ]1[ نام و کد محصول -1
 نور تولید شود ، فیزیکی که در آن از طریقی به جزء افزایش دماي صرف یک مادهةبه هر پدید

این پدیده با ساختار .  یونانی لومینوس به معنی درخشان گرفته شده استة واژاین واژه از. لومینانس گوییم

درستی مشخص نیست از چه زمان براي انسان این پدیده شناخته شده ه ب. باشد  ارتباط میراتمی ماده د

ن یا هنگام شکسته شد نور افشانی بعضی از مواد در اثر حرارت آتش و هاي دور،  از گذشتهاما مسلماً است،

بطور عموم به تابش نور توسط یک ماده که پدیده لومینانس  .ها توجه بشر را به خود جلب کرده است سنگ

 . خود شامل دو نوع تابش می باشد،اطالق می شود

 فلورسانس     )الف

 فسفرسانس )ب

فلورسانس پدیده هایی هستند که در آنها یک ماده خاص که بطور عام به آن فسفر  فسفر سانس و

 خارجی نظیر ضربه خوردن، شود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئی یا غیرمرئی یا عوامل ه میگفت

سپس آن انرژي را به صورت طیفی از امواج مرئی  کند و مالش وخراش این را در خود ذخیره می گرم شدن،

 آنها در اختالف عنوان شباهت این دو پدیده باشد تفاوته اگر این ب کند، در طول مدت زمانی منتشر می

ثانیه  −٨١٠اگر زمان تحریک کمتر از . عبارت دیگر دوام تابش استه دریافت تابش یا ب زمانی بین این دو

  ثانیه باشد آن را فسفرسانس −٨١٠  ازتراگر زمان تحریک بیش این پدیده را فلورسانس گوییم و باشد،

در فلورسانس تحریک کوتاه  تري داریم و  وتشعشع طوالنی ارتی در فسفرسانس تحریک طوالنیبه عب .نامیم می

یا تولید  اکسیداسیون و رنگین است و ارتباطی به سوختن، این نور افشانی سرد و .تشعشع کوتاهتري داریم و

لویزیون است تابش یا صفحه ت) مهتابی(در فلورسانس که نمونه آن نور المپ فلورسنت خانگی . حرارت ندارد

در حالیکه در فسفرسانس که نمونه آن اسباب .  بالفاصله بعد از قطع نور تمام می شودتقریباً آنی است و

 ماده پس از قطع نور نیز تا مدتی به تابش ادامه می دهد که مقدار آن بسته به ،وسایل شب نما است بازیها و

 .حتی چند سال طول بکشد یه تا چند روز وماده مورد استفاده دارد که می تواند از چند ثان

اثر در ) یک نوع سنگ(میالدي دریافت فلوریت  1800براي اولین بار جورج استوکس در اوایل سال 

پس از  وي .دهد  رنگ فلورسنت آبی از خود نشان می،قرار گرفتن در معرض تابش نور فرابنفش خورشید
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موادي که این ویژگی را  ها و بر این اساس کانی.  الهام گرفتمطالعات مفصل نام فلورسانس را از کانی فلوریت

 .شوند گذارند فلورسنت نامیده می به نمایش می

این نام تنها به دلیل شباهت . شود نور افشانی لومینانس پس از قطع تابش نور فسفرسانس نامیده می

 شده است اما ارتباطی با فسفر حاصل از سوختن فسفر در تاریکی براي آن انتخاب ظاهري این پدیده به نور

طوالنی  کانی ها براي چند لحظه فسفرسانس هستند در حالیکه برخی دیگر براي مدت برخی از مواد و .ندارد

بعضی از کانی ها تا چند سال پس از تابش نیز به نور افشانی . دهند ادامه می) ولو به شدت ناچیز(به نوردهی 

 .دهند خود ادامه می

دانید که در یک اتم الکترونها در  می. ست اها مینانس همان برانگیختگی الکتروناساس پدیده لو

شود ویژگی هر  هاي الکترونی گفته می هاي انرژي مختلفی نسبت به هسته قرار دارد که به آنها تراز وضعیت

رون تنها در یک الکت. یابد مشخص آن است که با افزایش فاصله تراز از هسته افزایش می تراز انرژي معلوم و

در  .تواند هر انرژي دلخواهی داشته باشد نمی تواند به دور هسته بچرخد و هاي ویژه می با انرژي این ترازها و

وضعیت عادي که هیچ انرژي اضافی وجود ندارد الکترونها به ترتیب ترازهاي انرژي اتم را از پایین به باال پر 

شود که پایدارترین  اي آن گفته می کند تراز پایه ضعیت اشغال میبه ترازي که هر الکترون در این و کنند و می

  .وضع براي آن است

هاي   الکترون تراز آخر است به هر طریقی از جنبشاگر در این حالت یکی از الکترونها که معموالً

 یکی از ترازهاي این انرژي با اختالف انرژي تراز پایه با گیرد و ذره انرژي می گرمایی گرفته تا برخورد فوتون و

در این وضعیت  .با احتمال مشخصی به تراز باالتر می رود ر باشد الکترون انرژي را جذب می کند وبباالتر برا

 زیاد طول برانگیختگی معموالً الکترون برانگیخته شده است اما از آنجا که حالت پایه پایدارتر است این گذار و

در  .گردد رژي پایه به تراز انرژي دیگري که انرژي کمتري دارد بر میالکترون به سرعت  از تراز ان کشد و نمی

صورت یک فوتون که فرکانس آن به این اختالف انرژي وابسته ه یند اختالف انرژي دو تراز را بآضمن این فر

س صورت تابش لومینانه اگر فرکانس این تابش در محدوده نور مرئی قرار بگیرد ما آن را ب. کند است آزاد می

 . خواهیم دید
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 .در شکل زیر تغییرات سطوح انرژي در اثر تابش نور نشان داده شده است

 چگونگی تغییر سطوح انرژي در اثر تابش نور: 1شکل 

 

از بین مواد فلورسانس می توان به روي  .باشند تاب می کرمهاي شب انس، فسفرسةمثال عینی از پدید

 .سولفید اشاره نمود که در پوشش داخلی المپهاي مهتابی خانگی کاربرد دارد

باشد که در تهیه وسایل اسباب بازي کاربرد  آلومینات استرانسیم از جدیدترین مواد فسفرسانس می

یکی از . درخشند ولی به انرژي احتیاجی ندارند ي را ببینید که میبعضی مواقع ممکن است شما مواد .دارد

 فسفرسانس را با یک عنصر رادیو اکتیو ةدر آنها ماد .هاي گران قیمت است هاي ساعت مثالها بر روي عقربه

 کنند تا تشعشع دائمی این ماده رادیو اکتیو نقش نور شارژ کننده ماده  سبک مثل رادیوم مخلوط می

 . را بازي کندفسفر سانس

تاب  رنگهاي مخلوط با مواد فسفرسانس که رنگهاي شب گیري از امروزه بسیاري از کارخانه ها با بهره

برخی از کاربردهاي ابتکاري که . کنند در محصوالت خود با رقباي سنتی خود رقابت می شوند، نیز نامیده می

 :با استفاده از این رنگها انجام می شود به شرح زیر است

 ...چاپ سیلک روي پارچه و -1

 پوشش مجسمه-2

 ساخت اسباب بازي-3

 به عنوان رنگ در تزریق پالستیک-4
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 ساخت گل مصنوعی که در شب نور میدهند-5

 عالئم هشدار دهنده-6

 رنگ آمیزي ساختمان-7

 در سقف اتاق... نقاشی ماه ستاره و -8

 
پرداخته » هاي نوري درخشان کننده «که بیان شد به بررسی طرح مورد نظر با عنواناي  مقدمهبا 

این مواد . نمایند این مواد محصوالتی هستند که نور را در خود ذخیره نموده و در تاریکی بازتاب می. شود می

آلومینات مثال کاربردي از این محصوالت . باشند عمدتاً ترکیبات خاصی از استرانسیوم، آلومینیوم و روي می

 .  استاسترانسیم

، دفتر آمار و اطالع رسانی، هیچ کد تعرفه اي با هاي انجام شده از وزارت صنایع و معادن طبق بررسی

تحقیقات انجام شده فقط منحصر به این عنوان نگردید . ثبت نگردیده است هاي نوري درخشان کنندهعنوان 

 3ت که هیچ کد آیسیک صورت گرف...  و نورتاب، نورزا، ترکیبات استرانسیوم: ها با عناوینی از قبیل  و بررسی

 . یافت نگردید

 

  ]5[ و ]4[    ی کرم شماره تعرفه گ-2-1

رك جمهوري اسالمی مات گررمقهاي انجام شده از اداره کل گمرك و کتاب قوانین و  طبق بررسی

 : عبارتند از تایران کدهاي تعرفه مرتبط با این محصوال

 .روند ه به عنوان نورتاب بکار میمحصوالت غیرآلی از انواعی ک : 32065000: کد تعرفه 

 

 : شرایط واردات -3-1
واردات دو کد تعرفه فـوق      شرایط  رك جمهوري اسالمی ایران     ماساس مقررات صادرات و واردات گ      بر

  :باشد به شرح زیر می
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 ] 5[ درخشان کننده هاي نوري شرایط واردات-1-1جدول 

 SUQ شرایط ورود سود بازرگانی حقوق پایه کدتعرفه ردیف
2 32065000 4% 0 1 Kg 

 

 هیأت وزیران، حقوق پایه شامل حقوق 2/11/1382 قانون تجمیع عوارض مصوب 2طبق ماده 

گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کاال، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کاالهاي وارداتی تجمیع گردیده 

موع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق به مج. شود ارزش گمرکی کاالها تعیین می% 4است و معادل 

شود سود  مشاهده می. گردد قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودي اطالق می

 .صفر می باشداین محصوالت بازرگانی 

 

 : بررسی و ارائه استاندارد ملی و بین المللی -4-1
 موادي که خصوصیت نورتابی بسیار خوبی از از جمله مهمترین و معروفترین  بیان شد همانطوریکه

آلومینات و / سیوم و ترکیباتی از سولفیدرويندهند، ترکیباتی از اکسید آلومینیوم و استرا خودشان نشان می

هایی در  توانند به صورت خالص و یا به صورت پیگمنت این ترکیبات می. باشند همچنین سولفیدروي می

پریز برق، ( نیز این مواد به صورت رنگدانه یا پیگمنت در اجسام مختلف تاًعمد. ها و اجسام بکار روند رنگ

هاي درب در اضطراري، عالئم راهنمایی و رانندگی و  هاي دیواري اضطراري، آینه کپسول آتش نشانی، چکش

ت  پر واضح است که میزان مصرف این مواد در محصوال.روند تا در هنگام تاریکی بدرخشند به کار می.....) 

 .باشد مختلف، متفاوت بوده و بر اساس نوع کاربرد و جسم و اندازه جسم مورد نظر متفاوت می
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  ]6[:باشد  میزیر  به شرح سانسهاي فسفر ها و رنگ استانداردهاي بین المللی براي پیگمنت
a) ASTM E 2072-00 

b) ASTM E 2073-00 

c) ASTM E 2030-99 

d) DIN 67 510 part 1-4 

e) IMO Resolution A 152/18 

f) ISO/CD 15370 

g) APTA SS-PS – 004-99 

h) JIS-Z9107 : 1998 

i) MIL – L – 389113 

j) UL 1994 

 
هاي به عمل آمده از بازارهاي داخل کشور و مذاکره با  عالوه بر استانداردهاي فوق طبق بررسی

ترکیب از مواد نورتاب مورد استناد شرکت اندرکاران تولید این مواد در کشور، اطالعات فنی چندین  دست

TRITECباشد  آلمان بدست آمد که به شرح زیر می. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 9

 
 
 
 
 
 
 

                          درخشان کننده هاي نوري                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 10

 
 
 
 
 
 
 

                          درخشان کننده هاي نوري                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 11

 
 
 
 
 
 
 

                          درخشان کننده هاي نوري                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 12

 
 
 
 
 
 
 

                          درخشان کننده هاي نوري                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران      

  بررسی قیمت -5-1

وسیع و متفاوت هاي به عمل آمده از بازار داخل دامنه قیمت محصـوالت نورتاب بسیار  طبق بـررسی

هاي رنگی  به عنوان مثال قیمت پیگمنت. قیمت این محصوالت براساس نوع کاربـرد متفاوت است. باشد می

جهت استفاه در ساخت تسبیح . باشد  هزار تومان نیز می120هاي اپوکسی تا هر کیلو  جهت مصرف در رزین

  120 به طور متوسط هرکیلو...  پریز و  هزار تومان و جهت استفاده در قطعات الکتریکی مانند5هر کیلو 

  .]7[  . باشد  که البته این قیمتها بر اساس میزان تقاضاي مشتري متفاوت میباشد هزار تومان می

تنها شرکت تولیدکنندة درخشان  (طبق اظهارات کارشناسان شرکت نورتابان شیمی شمال 
 . باشد  می بازاي هر کیلوگرم هزار تومان20 داخل ، قیمت متوسط این مواد در بازار)هاي نوري در کشور کننده

 

  موارد مصرف و کاربرد-6-1

 که بیان شد، یکی از جدیدترین استانداردهاي علم شیمی، ترکیبات نورتاب یایهمانطور

 Photo luminescenceجایگاه .... باشد که به علت اهمیت و کاربرد زیاد در صنایع هنر، عالئم ایمنی و   می

 .جهان امروز پیدا کرده استخاصی در 

  و سازي، بعد از وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی استفاده از عالئم راهنماشهرکارشناسان ایمنی 

 .کنند را توصیه می» نورتاب «هشدار دهنده ساخته شده از ترکیبات

 ساعت از 2 سپتامبر چندین هزار نفر توانستند با استفاده از عالئم نورتاب در کمتر از 11در حادثه 

هزینه  هاي اضطراري پر عالوه استفاده از برقه ب.  برجهاي جهانی را تخلیه کنند،میان دود و تاریکی مطلق

هاي  و عملکرد آنها قابل اطمینان نیست به همین دلیل در تمامی مکان) هزینه اولیه و نگهداري ماهانه(بوده 

ها،  زشی، مراکز تفریحی، تاالرها، پارکینگعمومی مانند ساختمانهاي بلند، مراکز خرید، مراکز آمو

استفاده از ..... هاي نفت و گاز، سکوهاي نفت و گاز و پتروشیمی و  هاي مترو، پاالیشگاه ها، ایستگاه بیمارستان

 .شود توصیه می» نورتاب«عالئم راهنما و هشدار دهنده ساخته شده از ترکیبات 

کنند و  ها از خـود نور ساطع می ه منبع انـرژي ساعتاین عالئم نـور را جـذب کرده و بدون نیاز ب

 . کنند هاي خـروجی، محل تجهیـزات اضطـراري و نکات ایمنی را در تاریکی مشخص می راه
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اساس استانداردها استفاده از عالئم ایمنی نورتاب را در   بر(IMO)سازمان بین المللی کشتیرانی 

 نفر خدمه دارند را 25و شناورهایی که بیش از ) اي نفت و گازمانند سکوه(ها و تأسیسات فرا ساحلی  کشتی

در اکثر کشورهاي پیشرفته استفاده از این عالئم در ساختمانهاي بلند، .  اجباري نموده است1993از سال 

 .باشد مراکز عمومی و مراکز صنعتی اجباري می

 جذب کرده و هنگام تاریک این عالئم به دفعات نامحدود نور طبیعی یا مصنوعی را در چند دقیقه

٢٣٢/٠ ساعت، به تابش نوري برابر با 12شدن محیط، پس از گذشت  m
mcd ) حداقل نوري که توسط چشم

توان   را میGlow in darkبه طور کلی موارد کاربرد محصوالت نورتاب یا  .رسد می) انسان قابل رؤیت است

 .به صورت زیر دسته بندي نمود

 .کننده و الزام ج اضطراريعالئم خرو -1

 .عالئم تجهیزات اطفاي حریق -2

 بازدارنده و عالئم هشدار دهنده -3

 .اعداد و حروف -4

 .عالئم راهنمایی اماکن عمومی -5

 .عالئم بیمارستان و پزشکی -6

 .عالئم کنترل آتش نشانی -7

 .عالئم بین المللی حمل و نقل دریایی -8

 .شیشه کاربرد در صنایع -9

 .قابل استفاده در صنعت پالستیک -10

 .قابل استفاده در صنعت رنگ و دکوراسیون داخلی -11

 . استفاده در صنایع کاشی و سرامیکقابل -12

 .قابل استفاده در شمع سازي و لوازم تزئینی  -13

 .قابل استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات -14
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 .هاي نوري به طور شماتیک آورده شده است رد درخشان کنندهـ از کاربيواردـ زیر مهاي شکل

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي نوري ه  کاربردهاي درخشان کنند-2-1شکل 
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 هاي نوري ه  کاربردهاي درخشان کنند-3-1شکل 
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  بررسی کاالي جایگزین-7-1

داد ـر خاصی از مواد نبوده و تمامی مواد پتانیسیل و استعـپدیده نور افشانی و نورتابی مختص قش

 موادي که اد مختلف با هم فرق دارد، و قطعاً ولی این استعداد و قابلیت در مودارندود ساطع کردن نور را از خ

از طرف دیگر با . ایی قابلیت بهتري دارند کاربرد بیشتري نیز خواهند داشتزر پرتو افشانی و نورـاز نظ

ي الکتریسیته را روـتوان نی به راحتی می رونیک صورت پذیرفته استـهایی که امروزه در علم الکت رفتـپیش

ریسیته ـاما مسأله اینجاست که استفاده از نیروي الکت. جهت روشنایی در هر مکانی مورد استفاده قرار دارد

کشی و نصب تجهیزات خاص خود را دارد ولی محصوالت مورد  هاي انتقال و سیم زینهـ هجهت روشنایی قطعاً

داشته و بدون .... ر را در اثر تابش نور، گرما، ضربه و وـره نـبحث این طرح همانطوریکه بیان شده قابلیت ذخی

ردهایی که بیان ـبنابراین با توجه به کارب. نمایند اي در مواقع تاریکی نور از خود ساطع می زینهـرین هـکوچکت

ریسیته استفاده شود ـچنانچه از نیروي الکتمواد هیچ گونه جایگزینی نداشته ولی توان گفت که این  شد می

 .اي خاص خود را در پی خواهد داشته  نهزیـه

 

 : اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز-8-1

این حس در لی دهد، حس بینایی است و  انسان که به او از محیط اطراف شناخت میحواسیکی از 

مکن  مواقعی که استفاده از نیروي برق غیر مابراین در مواقع تاریکی و مخصوصاًبن. تاریکی کاربردي ندارد

 . شود هاي نوري بسیار مهم و حساس می  نورتاب یا درخشان کنندهاست نقش مواد

 بوده که  و حریقسوزي آتشهنگام هاي این محصوالت در  ترین استفاده رین و کاربرديـیکی از مهمت

شود که عملیات اطفاي حریق و نجات  دود زیاد حاصل از سوختن دید افراد را محدود نموده و باعث می

خاصیت این مواد در این مواقع باعث روشن شدن محیط و مشخص شدن . ومین به کندي صورت گیردمصد

لوازم آالت و قطعات حساس مانند پریزها، کپسول هاي آتش نشانی، راهروهاي خروج اضطراري، کنتورهاي 

ه هم دید افراد شود ک کنند باعث می راري شده و با نوري که از خود ساطع میـرق و گاز و سایر لوازم اضطـب

 11 نیز بیان شد در حادثه نمونه بارز آن همانطوریکه قبالً. بیشتر شده و هم لوازم آالت و مسیرها معین گردد
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ر در حادثه توانستند با استفاده از خاصیت نور افشانی این مواد که در قطعات و ـسپتامبر بوده که افراد حاض

 .ر رفته بود، جان سالم به در ببرندهاي تجارت جهانی به کا لوازم آالت ساختمان

ها و عالئم راهنمایی  یکی از کاربردهاي استراتژیک و حساس این مواد در مشخص کردن پله

تواند در مواقع تاریکی  اي بوده و می ها، تأسیسات نظامی و هسته هاي زیر زمینی و حساس مانند پناهگاه سازه

کنند غیر  نوري که این مواد از خود ساطع می. ه باشدجهت راهنمایی پرسنل کاربرد بسیار مؤثري داشت

همچنین طول موج تابش این مواد . باشد هاي حرارتی قابل تشخیص نمی رارتی است و در نتیجه با دوربینـح

 .شود از دید دشمن پنهان بمانند به نحوي است که از فاصله زیاد قابل رؤیت نبوده که این مهم سبب می

از جمله ...... ها و  ها، تانک هاي نظامی، زیردریائی رل کشتیـ در قسمت کنتفاده از این موادـاست

 .شود راتژیکی این کاال نیز محسوب میـهاي است اهمیت

بنابر آنچه گفته شد، پیشرفت هرکشوري در زمینه تولید و استفاده از این مواد کمک بسیار بزرگی به 

....) خسارات طبیعی، نظامی و (ارات بوجود آمده هاي ناشی از خس تقویت شرایط ایمنی و کاهش هزینه

  .خواهد کرد

مقررات ملی ساختمان در کشور جمهوري اسالمی ایران در خصوص استفاده عالوم بر توضیحات فوق 

 :باشد از این مواد در ساختمانها به شرح زیر می

 :بیستم مقررات ملی ساختمان مبحث 

می و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاهها و مسئولین مؤسسات دولتی و عمو -1-1-20 بند

رسانی  جویی در منابع، ملزم به پیام ها، به منظور حفظ سالمتی ، بهداشت، ایمنی و آسایش و صرفه ساختمان

هایی که  در محیط کار و زندگی مردم به نحو مؤثر و مطلوب، توسط تابلوها و عالئم بوده و باید در محل

 . کننده براي سالمتی و ایمنی افراد وجود دارد، عالئم هشدار دهنده نصب کننداحتمال خطري تهدید 

در . تابلوها و عالئم تصویري ایمنی باید در ارتفاع مناسب و در دید چشم نصب شوند -3-8-3-20بند 

عی مکانهایی که نور طبیعی ضعیف است باید از رنگهاي بازتاب نور و خود نور و مواد شب رنگ و یا نور مصنو

 . استفاده کرد
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اگر خروجی در معرض دید نباشد و یا کسی را که در حال گریختن است دچار تردید نماید  -3-1-4-20بند 

نصب عالئم مکمل خروج اضطراري  به همراه جهت نماها به تعداد الزم و در مکانهاي مناسب در طول مسیر 

 . خروج الزامی است

 خروجی، عالمت خروج اضطراري دیده نشود، باید عالئم نورانی  در صورتیکه از همه نقاط-7-1-4-20بند 

 10دیگري به صورت جهت نما، با نورپردازي داخلی یا خارجی با حروف سفید بر اساس ضخامت قلم حداقل 

 .میلیمتر، بر زمینه سبز در راهروها یا گذرگاهها نصب شود

اید یک پالك یا عالمت تصویري در زمینه و هاي خواب در مکانهاي اقامت موقت ب  همه اتاق-8-1-4-20بند 

 .  مشخص نماید، دارا باشدخروج اضطراري را به صورت واضح حروف سبز که محل 

 

  کشورهاي عمده تولید کننده به مصرف کننده محصول -9-1

کشورهاي ایاالت متحده امریکا، کانادا و مکزیک در قاره امریکا و کشورها اروپایی و از جمله کشور 

با توجه به باال بودن استانداردهاي . باشند ن از جمله تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول میآلما

ایمنی و ضرورت استفاده از عالئم هشدار دهنده و ضروري در کشورهاي پیشرفته و کشورهایی که از نظر 

کشورها مصرف کننده وژي هستند، قطعاٌ این ـاي و نظامی و صنعتی در سطح باالي تکنول تأسیسات هسته

 .باشند این مواد می

وزه خاورمیانه هیچ ـهاي میدانی حاکی از این است که در کشورهاي ح اطالعات حاصل از فعالیت

د ولی آنچه مسلم است تمامی کشورهاي پیشرفته و کشورهاي در حال باش ري تولید کننده این مواد نمیکشو

 .شندبا توسعه از جمله مصرف کنندگان این محصول می
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  شرایط صادرات-10-1
 مجلس 4/4/1372مصوب ( قانون مقررات صادرات و واردات ایران، 2هاي نوري طبق ماده  درخشان کننده

 . می باشند1هاي صادراتی داراي شرایط  از نظر محدودیت) شوراي اسالمی

 ه گروه تقسیم کاالهاي صادراتی و وارداتی به س:  قانون مقررات صادرات و واردات ایران2ماده 

 : می شوند

 .کاالهایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد: کاالهاي مجاز  -1

 . کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است: کاالهاي مشروط  -2

عتبار خرید و به ا( کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم : کاالهاي ممنوع  -3

 . و یا به موجب قانون ممنوع است) فروش یا مصرف

 

به عبارتی این محصوالت هیچگونه محدودیت صادراتی نداشته و صادرکننده نیاز به اخذ مجوز از ارگان یا 

 اي عالوه بر این صادرات این گونه کاالها مشمول پرداخت هیچگونه عوارض یا هزینه. سازمان خاصی ندارد

 .گردد ت نمیجهت صادرا
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 وضعیت عرضه و تقاضا -1

  برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون  بررسی ظرفیت بهره-1-2

هاي انجام شده از طریق مراجع و منابع مرتبط از جمله دفتر معاونت توسعه صنعتی  طبق بررسی

:  صورت گرفته با تمامی عناوین واحد آمار و اطالع رسانی و همچنین تحقیقات -وزارت صنایع و معادن

د ـهیچ واحد تولی..... و » عالئم روشنایی«، »پودرهاي نورتاب«، »مواد نورتاب«، »هاي نوري درخشان کننده«

ولی طبق . هاي نوري در حال حاضر در کشور وجود ندارد زمینه تولید درخشان کنندهاي در  کننده

شد، تنها یک شرکت تولید کننده مواد نورتاب در کشور رنتی مشخص ـهاي میدانی و جستجوي اینت فعالیت

نورتاب در ایران وان تنها شرکت تولید کننده محصوالت ـبه عن» نورتابان شیمی شمال«شرکت . وجود دارد

محصوالت این شرکت به صورت پودر و گرانول بوده و در رنگهاي مختلف قابل تهیه و تولید . کنند فعالیت می

 ]7[. باشد می

ولی )  تن در ماه5/2 (باشد  تن در سال می30مواد درخشان کننده نوري این شرکت  تولید ظرفیت

در حال حاضر با توجه به اینکه این مواد هنوز به طور کامل به بازار معرفی نشده و جایگاه واقعی خود را به 

 . کیلوگرم طی سالهاي اخیر بوده است1200اند، مصرف ساالنه آنها حدود  دست نیاورده

هاي  همانطوریکه بیان شد، شرکت نورتابان شیمی شمال تنها شرکت تولید کننده درخشان کننده

بنابراین روند تولید .  با تست مواد معدنی نورتاب شروع نمود1384باشد که فعالیت خود را از سال  نوري می

 . باشد به شرح زیر میطی سالهاي اخیر هاي نوري  درخشان کننده

 

 ]7[  کیلوگرم-هاي اخیر طی سالتولید مواد درخشان کننده نوري ایران  روند -1-2جدول 
 1385 1384 1383 1382 سال
 1200 1200 0 0 تولید
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از نظر تعداد، ظرفیت، ( هاي توسعه در دست اجراء  هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

هاي انجام شده اعم از  ذاريمحل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گ

 ) ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

هاي انجام شده از تمامی منابع اطالعاتی و مراکز و نهادهاي دولتی و  طبق تحقیقات و بررسی

، وزارت بازرگانی، ) دفتر آمار و اطالع رسانی-معاونت توسعه صنعتی(وزارت صنایع و معادن : غیردولتی شامل 

تا به حال هیچ مجوز جدید و یا طرح در ... جمهوري اسالمی ایران، سازمان توسعه تجارت و اداره کل گمرك 

رو ظرفیت تولید آتی نیز تا کنون  از این. صادر نشده استدست اجرایی براي تولید مواد درخشان کننده نوري 

 . باشد همان ظرفیت تولید شرکت نورتابان شیمی شمال می

 

 )چقدر از کجا (1385حصول ازآغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  بررسی روند واردات م-3-2

هاي نوري از نظر آمار واردات و صادرات، طبق  همانطوریکه در فصل اول بیان شد، درخشان کننده 

آمار واردات این کد تعرفه از ابتداي برنامه سوم توسعه تا . گردند  مبادله می32065000تعرفه گمرکی شماره 

 .باشد جدول زیر میکنون به شرح 

 ] 4[  کیلوگرم-مواد درخشان کننده نوري در ایران از آغاز برنامه سوم توسعهواردات  روند -2-2جدول 
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 280650 179615 227713 206806 173879 53105 واردات

 

ه نوري از ابتداي برنامه سوم شود که روند وادرات مواد درخشان کنند مطابق آمار فوق مشاهده می

  :سهم واردات این مواد به صورت زیر می باشد مبادي و . صعودي بوده است) 1379سال (توسعه 

 

  : 1379سال 

 % 6،کره و ژاپن % 10، چین % 10، ترکیه % 21، آلمان % 53هلند 
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 : 1380 سال

 % 6 ، هند% 2،کره % 3 ، چین %58ژاپن ، % 3آلمان ، % 28هلند 

 

 : 1381 الس

 %15، سایر % 15، ،کره % 30، ژاپن % 15، آلمان % 25هلند 

 

 : 1382 سال

 % 6، هند % 2،کره % 3، چین % 58، ژاپن % 3، آلمان % 28هلند 

 

 : 1383 سال

 % 9 سوئیس ،% 2، چین % 3، ژاپن % 36، آلمان % 50هلند 

 

 : 1384 سال

 % 6، هند % 2،کره % 3، چین % 58، ژاپن % 3، آلمان % 28هلند 

 

  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه -4-2

شود که  مشاهده می) که در قسمت بعدي آورده شده است(با توجه به روند تولید، واردات و صادرات   

میزان توان گفت که  ه و میمقادیر آنها در مقایسه با بسیاري از مواد صنعتی و تولیدي، مقادیر کمی بود

تولید بعالوه مصرف ظاهري برابر است با (. باشد مصرف واقعی این محصوالت با مصرف ظاهري آنها برابر می

 ) واردات منهاي صادرات

 :توان به صورت زیر نشان داد بنابراین مصرف این محصوالت را می
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 ] 4[  کیلوگرم-برنامه سوم توسعهدرخشان کننده نوري در ایران از آغاز مصرف  روند 3-2جدول 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 301200 281850 152885 219524 199874 173879 52415 مصرف

 

هاي نوري از آغاز برنامه سوم تاکنون صعودي بوده  روند مصرف درخشان کنندهشود که  مشاهده می  

 .  درصد بوده است34حدود  1385تا  1379است بطوریکه رشد مصرف طی دوره شش ساله 

ریکه بیان شد،این محصوالت تا به حال به طور جدي در بازار ایران وارد نشده اند که دلیل وهمانط  

 . اصلی آن عدم شناخت جامعه مصرفی از مزیت ها و دامنه وسیع کاربردهاي این محصوالت می باشد

 به عنوان کاالهایی اساسی و مورد نیاز حداقل پر واضح است که با معرفی و شناخت صحیح این مواد  

همانطوریکه در قسمتهاي . در صنایع ساختمان سازي، مصرف این مواد رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد

استفاده از آنها در هاي این مواد، به واسطه خاصیت نورتابی که دارند،  ترین مزیت قبلی نیز بیان شد از اساسی

ها، عالئم خروج اضطراري، دستگیره درها، عالئم راهنماي  پلکان:  ساختمان مانندها و عالئم مختلف قسمت

هاي آتش نشانی، تلفن، ریموت  ها، کپسول هاي بهداشتی، آسانسور، شماره اتاق طبقات، عالئم بیانگر سرویس

 . باشد می.... کنترل وسایل برقی و 

مناطق و شهرهاي سیار زیاد وقوع زلزله در با توجه به زلزله خیز بودن کشورمان ایران و احتمال ب  

کما اینکه در (گیرد  الزام استفاده از این مواد قوت بیشتري میمختلف کشور مخصوصاً شهرهاي بزرگ، 

  )ده از این مواد تأکید گردیده استمبحث بیستم مقررات ملی ساختمان کل کشور نیز الزام استفا

وجود دارد ساخت عالئم راهنمایی و رانندگی، ساخت مینه هاي مصرفی که در این ز از دیگر پتانسیل  

 . باشد می... ، تسبیح ، تابلوهاي تزئینی و وسائل تزئینی مانند انواع شمع هاها و  بازي انواع اسباب

براي برآورد آن با توجه به توضیحات فوق رشد مصرف این مواد، مثبت و صعودي پیش بینی شده و   

 : نانه، خوشبینانه و متعادل در نظر گرفتمی توان سه سناریوي بدبی

نرخ رشد ( نرخ رشد جمعیت افزایش رشد مصرف این محصوالت متناسب با افزایش: سناریوي بدبینانه

 )]8[.  درصد در سال بوده است62/1 برابر 1385 تا 1375 ساله 10جمعیت ایران طی دوره 
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نرخ رشد (ا افزایش نرخ رشد ساختمان سازي افزایش رشد مصرف این محصوالت متناسب ب: سناریوي متعادل

 ) ] 9[.  درصد در سال بوده است15 برابر 1385 تا 1375 ساله 10ساختمان سازي ایران طی دوره 

 

 درصدي آنها طی 34افزایش رشد مصرف این محصوالت متناسب با افزایش نرخ رشد : سناریوي خوشبینانه

 . سالهاي گذشته 

 . باشد فوق به شرح زیر مینتایج حاصل از سه سناریوي 

 )  کیلوگرم(درخشان کننده نوري در ایرانمصرف  روند پیش بینی-4-2جدول 
 سناریوي بدبینانه سناریوي متعادل سناریوي خوشبینانه سال 

1385 301200 301200 301200 

1386 403608 346380 306079 

1387 540835 398337 311038 

1388 724719 458088 316077 

1389 971123 526801 321197 

1390 1301305 605821 326401 

 

هاي نوري متناسب  افزایش رشد مصرف درخشان کننده (ترین حالت  شود که در متعادل مشاهده می 

 تن در سال خواهد 605 به 1390هاي نوري طی سال  مصرف درخشان کننده) سازي با نرخ رشد ساختمان

 . رسید

 

  و امکان توسعه آن 1385ت محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  بررسی روند صادرا-5-2

هاي نوري تعریف شده است، آمار صادرات   که براي درخشان کننده32065000با توجه به کد تعرفه   

این محصوالت از ابتداي برنامه سوم تاکنون مطابق آمار اخذ شده از اداره کل گمرك جمهوري اسالمی ایران 

 . باشد  زیر میبه شرح
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 ] 4[ کیلوگرم - روند صادرات مواد درخشان کننده نوري در ایران از آغاز برنامه سوم توسعه-4-2جدول 
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 0 27030 8189 6932 0 690 صادات

 

 :باشد کشورهاي هدف صادرات و سهم هر کدام از صادرات به شرح زیر می

 : 1379 سال

 %100عراق 

 

 : 1380 سال

 %2، انگلستان %13 ارمنستان، % 85قرقیزستان 

 

 : 1381سال

  %28، آذربایجان%72 ارمنستان

 

 : 1382 سال

 %2، انگلستان %13 ارمنستان، % 85قرقیزستان 

 

  1383 سال

 % 100افغانستان 

 

 نیز مشاهده می شود که روند صادرات طی سالهاي گذشته متغیر بوده و کشورهاي هدف صادراتی 

نوسانات . فقط شامل کشورهاي همسایه ما مانند عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و قرقیزستان بوده اند

 صادرات بیانگر نیاز بازار داخل به این محصوالت و در عین حال وجود پتانسیل در بازار کشورهاي همسایه 

والت در صنایع ساختمان سازي و در حال توسعه آنچه مسلم با توجه به کاربرد بسیار زیاد این محص. می باشد
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بودن کشورهاي همسایه مخصوصاً عراق و افغانستان بازارهاي هدف صادراتی براي این محصول حداقل در 

کشورهاي همسایه وجود دارد به طوریکه بنا به گفته کارشناسان شرکت نورتابان شیمی شمال پتانسیل 

 . ي همسایه موجود است تن به کشورها50صادرات ساالنه حداقل 

 

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات-6-2

 :مطابق آنچه بیان شد نتیجه و خالصه بررسی بازار به شرح زیر خالصه می گردد 

 خالصه بررسی بازار  -5-2جدول 
  کیلوگرم 1200 1385تولید 

 عرضه فعلی
  کیلوگرم300000 1385واردات 

  کیلوگرم301200 1385مصرف 
 تقاضاي فعلی 

 0 1385صادرات 

  کیلوگرم30000 پتانسیل تولید آتی 

  کیلوگرم605821 پتانسیل مصرف آتی

  کیلوگرم50000 پتانسیل صادرات

 کیلوگرم 655821 کمبود عرضه
  

جهت پوشش دهی بازار هاي نوري  تن ساالنه از درخشان کننده 655حداقل عرضه بنابراین کمبود 

 . داردکشورهاي همسایه وجود داخل و صادرات به 

 

 هاي تولید و عرضه محصول در کشور  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش-3

 با استفاده از رادیوم که یک 1963هاي نوري براي اولین بار در سال  مواد نورتاب یا درخشان کننده

 با توجه به .  از تریتیوم استفاده شد1946پس از ان در سال . عنصر رادیواکتیو است، ساخته شدند

مواد . سرطانزا بودن مواد رادیو اکتیو، دانشمندان به فکر تهیه مواد نورتاب از مواد غیر رادیو اکتیو افتادند

که البته مدت زمان نورتابی و شدت نور ساطع شده جدید با استفاده از ترکیبات سولفید روي ساخته شدند 
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 براي اولین بار ترکیبات نورتاب جدید با استفاده از اکسید 1996باالخره در سال . توسط آنها بسیار کوتاه بود

 مواد عالوه بر غیر سمی بودن، فاقد هر گونه تشعشع مضر بوده و مدت زمان ساخته شده که اینآلومینیوم 

 . کنند بیشتري نور ساطع می

از مواد هاي نوري در گذشته با استفاده  همانطوریکه اشاره شد، مواد نورتاب یا درخشان کننده 

ساخته می شدند و نور ساطع شده از آنها بسیار خطرناك و سرطانزا بود ولی نسل جدید ین مواد رادیواکتیو 

 . کنند اي می باشند که تولید کریستال ویژه اکسید آلومینیوم و استرانسیوم میاز ترکیب خاصی از 

ر دست نمی باشد ولی آنچه هاي نوري اطالعات دقیقی د از فرآیند تولید و تشکیل درخشان کننده 

مانند اکسید روي یا آمد، مشخص شد که این مواد دست هاي میدانی و تحقیقات گسترده به  طی فعالیتکه 

و یک  قرار گرفته Batchسنگ استرانسیوم پس از استخراج از معدن تحت یک فرآیند در داخل یک راکتور 

 مواد از نظر استانداردهاي نورتابی و خلوص به مقادیر اضافه شده تا این به آنها  Additiveسري افزودنی یا 

 . شود مورد نظر برسند و در نهایت محصول به صورت پودر یا کریستال خارج می

همانطوریکه بیان شد به دلیل عدم وجود تولیدکنندگان عمده در کشور و همچنین عدم وجود منابع  

این خصوص امکان پذیر نبوده ولی آنچه مسلم است مستند و جامع متأسفانه ارائه اطالعات جامع تري در 

هاي خاصی برخوردار نبوده و فقط بایستی دما، فشار و مدت زمان  اینکه تکنولوژي تولید این مواد از پیچیدگی

وگرنه تجهیزات خاصی براي .  ها جهت حصول محصول مورد نظر مشخص گردندAdditiveواکنش و نوع 

این مواد به صورت ناخالص در طبیعت موجود بوده و فقط بایستی ه چرا که تولید این مواد مورد نیاز نبود

 . تحت یک فرآیند خالص سازي قرار گیرند

 

 هاي مرسوم  تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژي -4

همانطوریکه بیان شد از وجود نوع تکنولوژي و روش تولید این مواد اطالعات دقیق و جامعی در 

نوع تکنولوژي مورد استفاده و بررسی نقاط قوت و ضعف یري در خصوص دست نبوده بنابراین تصمیم گ

 . ها امکان پذیر نمی باشد تکنولوژي
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بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت بتفکیک  -5

 و اینترنت و UNIDOبا استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در دست اجراء ، (ریالی و ارزي 

 ...)نکهاي اطالعات جهانی، شرکتهاي فروشندة تکنولوژي و تجهیزات وبا

شرکت نورتابان (هاي نوري در کشور  وجود تنها یک شرکت تولیدکننده درخشان کنندهبا توجه به 

هاي اینترنتی  ن شرکت و طبق بررسیآو طبق مذاکرات صورت گرفته با دست اندرکاران ) شیمی شمال

 میدانی گسترده در این خصوص، مشخص شد که ظرفیت خاصی براي تولید این هاي صورت گرفته و فعالیت

 دلیل آن هم این است که این مواد به صورت ناخالص در طبیعت وجود داشته. وجود نداردمواد به عنوان مبنا 

اما جهت انجام محاسبات . سازي و رسیدن به خلوص مطلوب برسند و فقط بایستی تحت یک فرآیند خالص

  هاي کننده  تن در سال به عنوان ظرفیت مبناي تولید درخشان100 با توجه به نیاز بازار داخل، ظرفیت مالی و

نیمم  ظرفیت انتخاب شده در این طرح برابر با می. گیرد نوري انتخاب شده و مورد ارزیابی مالی قرار می

 . باشد در این صنعت میظرفیت اقتصادي 

 

 زمین -1-5

 طرح فوق الذکر زیاد نبوده و نیاز به  تجهیزات و ماشین آالت مورد نیازحجماینکه توجه به  با

هزینه  که گردد بینی می پیش مربع  متر1000 حدود، زمین مورد نیاز براي این طرح تجهیزات خاصی نیست

 200بنابراین هزینه کلی خرید زمین . گردد میبینی   هزار ریال پیش200بازاي هر متر مربع زمین این خرید 

 .گردد میلیون ریال برآورد می

 

 سازي محوطههاي    هزینه-2-5

محوطه سازي طرح شامل عملیات خاکبرداري و تسطیح، دیوارکشی، جدول کشی و آسفالت، فضاي 

 . محاسبه گردیده است1-5 که هزینه آن مطابق جدول باشد سبز و خیابان کشی می
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 ریالمیلیون _ هزینه هاي محوطه سازي و تسطیح-1-5جدول  
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 18 18 1000 تسطیح

 46 180 253 دیوارکشی

 54 90 600 کشی و اسفالت و فضاي سبز خیابان

 118 )میلیون ریال (مجموع
  

 غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-3-5

 . زیر می باشدمطابق جدولهزینه احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی 

  میلیون ریال- هزینه هاي ساختمان سازي- 2-5جدول 

 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 225 1500 150 تولیديسوله 

 150 1500 100 انبار مواد اولیه و محصوالت
 200 2000 100 ساختمان مدیریت و اداري

 100 2000 50 آزمایشگاه
 40 2000 20 نینگهبا

 715 - 420 مجموع 

 

 و تأسیسات زیر بنایی حق انشعابهاهزینه -4-5

 مورد نیاز می باشد که با احتساب توان  کیلو وات الکتریسیتهBatch، 100راکتور در این فرآیند جهت 

 .کیلو وات توان مورد نیاز این واحد است 120براي سایر قسمتهاي کارخانه در مجموع 

 )میلیون ریال (ل هزینه حق انشعابها ک-3-5جدول 
 هزینه کل شرح عنوان ردیف

 124 وات کیلو120: توان مورد نیاز  انشعاب برق 1
 25 - انشعاب آب  2
 16 خط تلفن4 انشعاب مخابرات 3
 151  انشعاب گاز 4

 316 جمع کل
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 ) میلیون ریال(تأسیسات زیربنایی -4-5جدول
 هزینه شرح

 50  عدد ترانس با سایر تجهیزات1 عدد ژنراتور 1: یهزینه تاسیسات برق

 5 سیستم اطفا حریق

 5 دستگاههاي تراش، جوش، برش و سایر ابزارعمومی: تجهیزات کارگاهی شامل 

 15 تاسیسات و تجهیزات گرمایش و سرمایش
 5/7 ) درصد موارد فوق10 (سایر

 5/182  میلیون ریال-مجموع

 

  وسایل اداريو هزینه وسایل نقلیه -5-5

 )   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-5-5جدول
 قیمت کل قیمت واحد تعداد نام دستگاه یا تجهیزات

 150 150 1 سواري
 100 100 1 وانت

 250 مجموع
 )                  میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -6-5جدول 

 هزینه مشخصات

 20 دلی و قفسهمیز و صن

 10 دستگاه فتوکپی و پرینتر

 20 کامپیوتر و لوازم جانبی
 20 قفسه هاي رختکن
 5 لوازم آشپزخانه

 75 مجموع
 

 نیاز  مورد اصلی آالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و-6-5

با تمام تجهیزات کمکی و جانبی فرآیند و هزینه هاي نصب و راه هزینه ماشین آالت این فرآیند 

 . باشد  میلیون ریال و در داخل کشور نیز قابل ساخت می1500ندازي حدود ا

 . آورده شده است طرحفهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت 7-5درجدول 
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 ) میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-7-5جدول 
 )میلیون ریال(کل  عنوان
 200 زمین

 118  و دیوارکشی و تسطیحمحوطه سازي
 715 ساختمان سازي

 316 حق انشعاب
 5/182 تاسیسات زیر بنایی

 1500  و نصبتجهیزات اصلی
 75 لوازم اداري
 250 وسائل نقلیه

 50 قبل از بهره برداري
 170 پیش بینی نشده

 3577 مجموع
 

 باشد می میلیون ریال 3577مشاهده می شود که کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت براي این طرح 

 . هاي زودبازده می باشد در زمره طرحکه 

 

  میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن -6

 . می باشد اکسید روي  واسترانسیومبا توجه به توضیحات قبلی، مواد اولیه اصلی این محصوالت،  

 ]10[:  استرانسیوم -1-6

است که به رنگ  ف پذیر در گروه فلزات قلیایی خاکیاسترانسیوم یک عنصر فلزي، سفید براق، نرم و انعطا

 . واکنش پذیر است اي یا متمایل به زرد دیده می شود و از نظر شیمیایی بسیار  نقره-سفید

لیکن  شود و ها می در کانی Ca اتمی مشابه کلسیم دارد که به آسانی جایگزین استرانسیم شعاع

در  استرانسیوم عمدتاً. دهد قدار بیشتري با آب واکنش میو حتی به مبوده نرمتر از کلسیم  استرانسیوم

رنگ زرد تبدیل می شود  به علت واکنش پذیري باالي استرانسیوم در هوا، این عنصر به. ها وجود دارد نیترات

 تماس با هیدروکسید و گاز ئیدروژن تجزیه  در سترانسیوما. کند و سلستیت و استرونسیانیت را ایجاد می
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کند اما آن با نیتروژن در زیر  استرانسیم و نیترید استرانسیم می اکسید سوزد و ایجاد  هوا میشود و در می

شود و  سترانسیوم براي جلوگیري از اکسیداسیون در زیر نفت نگهداري میا. واکنش نمی دهد C380°دماي

شود و اکسید تشکیل  یتبدیل م اگر در معرض هوا قرار گیرد، فلز استرانسیم به سرعت به رنگ متمایل به زرد

هاي  نمک. شده، به طور ناگهانی در هوا آتش می گیرد  پودر استرانسیم که به صورت بسیار ریزفلز. دهد می

ها  بازي ها در آتش کند و این نمک الکی زیبایی در شعله ایجاد می استرانسیم فرار یک رنگ قرمز سیر

 .ددر تولید روشنایی استفاده می گرد و) ها نورافشانی(

 تن بوده که از 18/11818  برابر با)2004-1995(دوره  میانگین تولید استرانسیم در ایران در

 یک روند ثابتی 2004 کاهش یافته و سپس تا سال 2000سال   تن در2000 به 1994 تن در سال 20000

 .)1-6شکل(را داشته است 

 
 ]10[ -)تن (2004 -1995میزان تولید استرانسیوم در ایران در سال هاي  -1-6جدول 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 سال

 2000 2000 2000 2000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 تولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2004 -1995ید استرانسیوم در ایران در سال هاي میزان تول -1-6شکل 
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معادن حاوي این فلز به . شود که در کشور ما سنگ استرانسیوم وجود داشته و تولید می شود مشاهده می

 :شرح جدول زیر می باشند

 ]10[ معادن فلز استرانسیوم در ایران -2-6جدول 
 شهرستان استان نام معدن ردیف

 رامهرمز ستانخوز ترتاب ابوالفارس 1

 گچساران کهکیلویه و بویراحمد جنوب لیکک 2

 آران سمنان دشت کویر 3

 گچساران کهکیلویه و بویراحمد قیصر 4

 گچساران کهکیلویه و بویراحمد گودین 5

 

 تن در سال استرانسیوم تولید 2000هاي اخیر ساالنه حدود  همانطوریکه بیان شد در ایران طی سال

، چنانچه تمامی ظرفیت از این فلز استفاده شود، ) تن در سال100(ه به ظرفیت این طرح شود که با توج می

کامل از این مادة اولیه در صورت استفادة شایان ذکر است که . مشکلی از جهت تأمین ماده اولیه وجود ندارد

 .باشد  تن در سال می110احتساب ضایعات میزان مصرف با 

 

  اکسید روي -2-6

شود که در حال  عمدتاً به صورت سرباره کارخانجات تولید شمش روي تولید میاکسید روي  

این کارخانجات کنسانتره خام و کلسینه روي را از معادن . گردد حاضر این ماده در داخل کشور نیز تولید می

. درسانن روي تأمین نموده و پس از تولید شمش روي، سربارة آن را که اکسید روي می باشد به فروش می

شایان ذکر است که کشور ایران عالوه بر پوسشش بازار داخل اکسید روي مازاد خود را نیز به کشورهایی 

بنابراین چنانچه از اکسید روي نیز به عنوان ماده اولیه طرح استفاده شود،  ]10[. نماید مانند ژاپن صادر می

در صورت استفادة کامل از این مادة  شایان ذکر است که .مشکلی از جهت تأمین آن در کشور وجود ندارد

 .باشد  تن در سال می110اولیه میزان مصرف با احتساب ضایعات 
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  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

انتخاب محل استقرار طرح بستگی به عواملی مانند نزدیکی به منابع تأمین مواد اولیه، نزدیکی به 

حصول، وجود امکانات زیر بنائی مناسب، دسترسی به انواع بازار مصرف داخلی، نزدیکی به محل صدور م

 . هاي انرژي، وجود نیروي انسانی متخصص و ماهر و مسائل زیست محیطی دارد حامل

از میان پارامترهاي فوق الذکر، در این طرح مهمترین پارامتر نزدیکی به بازار فروش و اطمینان از  

این طرح هنوز به طور واقعی جایگاه خود را در بازار صنایع با توجه به اینکه . باشد فروش محصوالت می

تر شروع به بازاریابی  مختلف پیدا نکرده است، بنابراین حتماً بایستی در یک جامعه بزگتر و یک بازار وسیع

 . بنابراین احداث این واحد در یکی از شهرهاي بزرگ کشور در اولویت قرار دارد. نماید

اما با توجه به اینکه یکی از . باشد به عنوان یک اولویت اولیه مطرح میاز اینرو استان تهران  

مهاجرت افراد از سایر نقاط و شهرهاي کشور به تهران هاي دولت، تمرکز زدایی و جلوگیري از  سیاست

 .  شوند هاي محل احداث این واحد در نظر گرفته می اولویتباشد، استانهاي مجاور تهران به عنوان  می

باشد  این با توجه به اینکه در استان سمنان معادن حاوي فلز استرانسیوم که ماده اولیه طرح میبنابر 

  .شود  میپیشنهاداستان سمنان به عنوان اولویت محل احداث این واحد وجود دارند، 

 

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8

 . نشان داده شده است1-8ر جدول شرح نیروي انسانی مورد نیاز جهت اجراي این طرح د 
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 نیروي انسانی مورد نیاز طرح  برآورد  -1-8 جدول
 مدرك تحصیلی تعداد شرح

  یا شیمی کاربرديفوق لیسانس یا لیسانس مهندسی شیمی 1 مدیر تولید

 لیسانس اقتصاد، حسابداري  1 کارمند اداري و مالی 

  شیمی یا شیمی کاربرديسیلیسانس مهند 1 مهندس آنالیزور ماده اولیه

  شیمی یا شیمی کاربرديلیسانس مهندسی 1 مهندس فرآیند تولید

  شیمی یا شیمی کاربرديلیسانس مهندسی 1 مسئول آزمایشگاه

 دیپلم 1 منشی
 دیپلم 1 راننده

 زیر دیپلم 1  و نگهباننظافتچی و آبدارچی

 یفوق دیپلم فن 2 کارگر فنی برق و ابزار دقیق و مکانیک
 دیپلم 2 کارگر ساده

 

 . نفر اشتغال ایجاد می شود 12مشاهده می شود که با اجراي این طرح براي تعداد 

 

  بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت و امکانات ارتباطی و مخابراتی-9

 . به شرح زیر می باشدهاي نوري  تولید درخشان کنندهمیزان یوتیلیتی مورد نیاز طرح  

 )میلیون ریال(یوتیلیتیهزینه سالیانه  مقدار و -1-9جدول 

 قیمت واحد
 مقدار مصرف سالیانه شرح ردیف

 ریال
 280 296314 )کیلو وات ساعت(الکتریسیته  1
 280 54000 گاز 2
 2600 1089 آب 3
 -  خط تلفن4 تلفن 4

 

اطی و مخابراتی مشکلی از نظر دسترسی به امکانات ارتبسمنان با توجه به اجراي طرح در استان 

 . وجود ندارد
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  وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی -10

هایی است که تمامی ماشین آالت و تجهیزات  هاي نوري از جمله طرح طرح تولید درخشان کننده

. باشد نیازي به وارد کردن تجهیزات خاصی نمیخط تولید آن در داخل کشور قابل ساخت و تأمین بوده و 

 . هاي گمرکی جهت واردات ماشین آالت آن پرداخت نخواهد شد ین در این خصوص خوشبختانه هزینهبنابرا

در مرحله تخصیص بودجه نیز خوشبختانه در حال حاضر تسهیالت بانکی در قالب وام هاي بلند 

بیان  این طرح نیز همانطوریکه قبالً .مدت و کوتاه مدت به طرحهاي صنعتی و تولیدي تخصیص داده می شود

 .گردد هاي زودبازده بوده و مشمول تسهیالت بانکی می شد با توجه به سرمایه گذاري پایین آن از جمله طرح

 . هاي صنعتی آمده است در ادامه شرایط این تسهیالت براي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تا  در بخش سرمایه -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می درصد سرمایه 70سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با  ساختمان و محوطه -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

 درصد و در غیر این 90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب  -1-2

 . گردد رصد محاسبه می د75صورت با ضریب 

 درصد 70گذاري ثابت کمتر از  آالت خارجی در سرمایه گذاري ماشین در صورتیکه حجم سرمایه -1-3

 درصد محاسبه 70 جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب 1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند 

 . گردد می

سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به رسند  برداري می هایی که به مرحله بهره این امکان وجود دارد، طرح -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 درصد و نرخ سود 12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهیالت ریالی در وام -3

مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود   و هزینهLibor+ 2%تسهیالت ارزي 

 . باشد  درصد ثابت می3الت ارزي براي مناطق محروم سود تسهی
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مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت طرح از  -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

 10 براي مناطق کم توسعه یافته و محروم حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي -5

 . شود سال در نظر گرفته می

 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

 درصد معافیت مالیاتی شامل طرح 80برداري  هاي صنعتی، چهار سال اول بهره ك با اجراي طرح در شهر -1

 . دخواهد ش

 . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سود ناخالص تعیین 25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك(مالیات براي مناطق عادي  -3

 . شده است

 

 :  تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی -11

 این طرح تمحصوال. هاي نوري مورد بررسی قرار گرفت لید درخشان کنندهتواین گزارش طرح  در

 .در دو زمینه مصرف، کاربرد وسیعی دارندشوند  میبه صورت پودر یا گرانول تولید که 

این محصوالت با توجه به خواص نورتابی و درخشندگی که دارند در مواقع : کاربردهاي ایمنی)الف 

 .ساس و امنیتی کاربرد بسیار مهمی دارندتاریکی مخصوصاً در مکانهاي ح

هاي  یکی از خواصی که همیشه از آن جهت تزئینات و طراحی: کاربردهاي تزئینی و فانتزي) ب

هاي نوري این خاصیت رت به  باشد که درخشان کننده شود خاصیت نورافشانی مواد می تزئیناتی استفاده می

 .باشند خوبی دارا می

این محصوالت و با توجه به اینکه این مواد هنوز در بازار ناشناخته بوده با مروري به کاربردهاي 

بنابراین از حیث . توان گفت که پتانسیل بسیار باالیی براي استفاده از آنها در صنایع مختلف وجود دارد می

 گرفتن  نظررزمینه و بازار مصرف بایستی گفت که در صورت تولید و معرفی و تبلیغات صحیح و اصولی و با د
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هاي استفاده از این محصوالت را به جامعه معرفی و بازار  توان مزیت مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، می

 . واقعی آنها را پیدا نمود

هاي معدنی   ذخیرهنخوشبختانه کشور ایران با وجود دارا بوددر خصوص منابع تأمین مواد اولیه نیز 

و ترکیبات روي بوده و نگرانی در خصوص تأمین ماده اولیه طرح نیز داراي معادن حاوي فلز استرانسیوم 

 . وجود ندارد

هاي انجام شده در خصوص اقتصاد طرح نیز این طرح نیاز به سرمایه گذاري باالیی نداشته  سیربا بر

 . گردد و مشخصاً از بازدهی و سودآوري باالیی برخوردار خواهد بود هاي زودبازده محسوب می و در زمرة طرح

 تومان به ازاي هر کیلوگرم، فروش 20000 تن از این مواد در سال و قیمت فروش متوسط 100با تولید ( 

 درصد این مقدار را 70 میلیارد تومان خواهد بود که چنانچه حتی 2درصد ظرفیت 100ساالنه طرح در 

باشد که این  ري طرح می میلیون تومان سودآو600هاي تولید و مالیات به خود اختصاص دهند، ساالنه  هزینه

باشد و خود دلیلی بر عدم ارائه اطالعات دقیق از سوي   برابر سرمایه گذاري طرح می2سودآوري حدود 

% 50چنانچه این طرح حتی در . شرکت تولیدکننده جهت جلوگیري از به وجود آمدن رقیب می باشد

   )باشد  بوده و سود آوري طرح، باال میظرفیت اسمی خود فعالیت نماید باز هم بازگشت سرمایه طرح یکساله

 

 : بنابر توضیحات فوق 

شود که سرمایه گذار یک  سرمایه گذاري پایین و سودآوري باالي این طرح، پیشنهاد میبا توجه 

هاي نوري را با اولویت احداث در استان سمنان و یا نزدیک به   تنی تولید درخشان کننده100واحد 

 .  داث نمایدتهران، راه اندازي و اح
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