اولين جلسه كميته گوهر خانه معدن ايران تشكيل گرديد.
اين جلسه پيرو دعوتنامه قبلي از دست اندركاران صنف صنعت گوهر در ايران در روز يكشنبه مورخ  55/01/5رأس
ساعت  01صبح و با حضور تعداد بيش از  01نفر از شخصيت هاي حقوقي و حقيقي از شهرستانهاي مختلف از فعالين صنف و
در يك روز باراني آغاز گرديد.

در آغاز جلسه آقاي مهندس بهرامن رياست محترم هيئت مديره خانه معدن ايران ضمن تشكر از حضور فعالين اين صنعت
در كشور در خانه معدن ايران با هدف تشكيل كميته تخصصي اين صنعت در رابطه با اهميت تشكل در توسعه فعاليتها و

معرفي صنف صحبت كردند و همچنين نقش خانه معدن در اين رابطه را توضيح دادند.

ايشان گفتند از آنجائيكه اعضاي كميته در حال تأسيس بصورت معمول ،عرضه خرد مصنوعات و توليدات را در بازار
بعهده دارند ،مي توان با شوراي اصناف كشور (به رياست آقاي فاضلي) نيز در جهت حل مشكالت در ارتباط بود و از آنها

نيز كمك گرفت .ايجاد اين كميته بدنه كارشناسي خانه معدن را در زمينه سنگهاي قيمتي تقويت خواهد نمود.

در خصوص اهميت اين كميته به مانند ساير كميته هاي تخصصي تشكيل شده در خانه معدن ايران قطعاً باطالع مسئولين
خواهد رسيد.
سپس حاضرين هر يك به معرفي خود و اقداماتي كه تاكنون انجام داده اند پرداختند .در تركيب حاضرين از اساتيد
دانشگاه ،كارشناسان مربوطه در سازمان زمين شناسي و مركز پژوهشهاي كاربردي كرج و همچنين وزارت صمت و

تشكلهاي استاني صنعت درّ و گوهر و ...و فعالين امر گوهرتراشي در استانهاي مختلف حضور داشتند.

و در نهايت و با توجه به دستور جلسه ،انتخابات هيأت رئيسه كميته تخصصي سنگهاي قيمتي و گوهر برگزار گرديد و
از ميان  01كانديدا كه در جلسه حضور داشتند ،به ترتيب  5نفر به اسامي  )0جناب آقاي مهندس حسن هاديان  )2جناب

آقاي دكتر منصور قرباني  )0جناب آقاي مهندس امير دالوند  )4جناب آقاي مهندس محمد شهسواري )5سركار خانم
مهندس فريده باقري بعنوان اعضاي اصلي و سركار خانم دكتر سميه سادات اميدياني و جناب آقاي مهندس مسعود اويسي
بعنوان عضو علي البدل هيأت رئيسه كميته سنگهاي قيمتي و گوهر خانه معدن ايران انتخاب گرديدند.

و در پايان مقرر گرديد اعضاي هيأت رئيسه نسبت به تشكيل جلسات خود و تعيين سياستها و برنامه ها اقدامات الزم را در
اسرع زمان انجام داده و به اطالع جامعه صنفي خود برسانند.
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