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اسامی حاضرین

آقایان دکتر پیش بین ،دکتر مسعودی ،دکتر احدنژاد
شرح جلسه

آنچه در کمیته گوهرسنگ خانه معدن ایران گذشت:
دستورجلسه:
 -۱بررسی وضعیت کمیته های گوهر سنگ استانی
 -۲چگونگی گزارش غربالگری استانها و انتخاب سه استان در این مرحله از ده استان
متن ذیل ،عینا نقل شده از اعضای محترم حاضر در جلسه می باشد :
دکتر پیش بین:
بر اساس روند تصمیم گیری شده که قرار شده بود کارگروه استانها تشکیل شود  ،با شش استان مکاتبه انجام داده ایم و
بر همین اساس خراسان جنوبی را خودم رفته ام ،کارگروه شیراز :متشکل از  ۱نفر از صنعت و معدن ۲ ،نفر از دانشگاه و
اتاق بازرگانی و  ۲نفر هم از بخش خصوصی می باشند؛که دکتر اعتمادی رییس کارگروه هستند ،سه شنبه نیز در اولین
کارگروه ارومیه شرکت می کنیم که با استانهای قم و همدان و اصفهان مکاتبه شده که قم و همدان بسیار استقبال
نموده اند ویزد نیز در حال انجام هستند.
ده استان را با هماهنگی ایمیدرو دعوت کرده ایم که قرار است در سه استان غربالگری انجام دهیم که خراسان رضوی و
جنوبی تقریبا انجام شده است که نتیجه غربالگری را بزودی اعالم می کنیم.
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دکتر مسعودی  :دانشگاه شهید بهشتی هم مرکز گوهرشناسی دارد هم قطب گوهرشناسی که با دو گروه کار را پیش می
برند که آماده کمک هستند و هرگونه تالشی برای انجام دادن برنامه های کمیته گوهر انجام میدهد.
دکتر احدنژاد  :شرایط تشکیل گوهر سنگهای مدنظر را معین کنیم و مناطقی که پتانسیل دار هستند را در ایران
مشخص کنیم و بعد از آن نیز بر روی چند گوهر سنگ به عنوان مثال سه گوهر سنگ با کیفیت و دارای بازار مناسب
تمرکز کنیم کهبازدهی باالیی را نیز خواهد داشت و بعد از آن نیز اکتشافات کامل داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.
دکتر پیش بین  :من با نظر دکتراحدنژاد کامال موافق هستم اما ابتدا ما یک طوفان فکری در استانها راه انداختیم که به
این کار حساس سازی می گویند و در این گام ما به سمت این می رویم که پتانسیل ها مشخص شود و توجه ها را به
این سمت ببریم .ما باید کل ایران را بعنوان یک پهنه در نظر بگیریم و بعد به سمت اکتشاف سیستماتیک برویم .ما سه
استان خراسان جنوبی و رضوی و استان فارس را در نظر گرفته ایم.
هدف بعدی استان آذربایجان غربی است که به دلیل هم مرز بودن با ترکیه می توان سرمایه گذاری ویژه ای انجام داد و
در سفر من به ترکیه متوجه شدم که آنها نسبت به تعدادی از گوهر سنگهای ما را مد نظر دارند و برایشان جالب است.

مصوبات جلسه
ردیف
1
۲

موضوع

مسئول اجرا /پیگیری

مهلت

