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اسامی حاضرین

آقایان مهندس

بهرامن ،مهندس آقاجانلو ،مهندس نظری ،دکتر قربانی ،دکتر رجایی ،دکتر پیش بین ،دکتر احد نژاد،
امیدیان
شرح جلسه

آنچه در کمیته گوهر خانه معدن ایران گذشت…
دستورجلسه:
-۱بررسی تحول گوهرسنگها در کشور و کمیته های استانی از جمله خراسان جنوبی
 -۲بررسی نهایی فرم غربالگری معادن و پیشنهادات دوستان
 -۳نحوه ادامه همکاری با ایمیدرو
مهندس بهرامن:
کمیته گوهر خانه معدن ایران در برنامه اکتشافی خود ،غربالگری مطالعات  ۳۱استان و محدوده های امیدبخش
گوهرسنگ ها را در دست اقدام دارد.
در این جلسه محمد رضا بهرامن رییس خانه معدن ایران اظهار داشت:
نگاه ما به توسعه گوهر سنگ ها ،معدنی و صنعتی است اما در حوزه هنر ،تولیدات این بخش با ارزش افزوده قابل
مالحظه ای مواجه خواهد شد .وی یادآور شد :هر فعالیت معدنی تا انتهای زنجیره ۱7 ،فرصت شغلی ایجاد می کند که
این رقم در صنعت گوهرسنگها به باالی۲۰۰شغل می رسد.
مهندس آقاجانلو معاون محترم توسعه معدن وصنایع معدنی ایمیدرو گفت:
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نسخه فعلی سند ملی توسعه صنعت گوهر سنگ ها و برنامه ریزی عملیاتی آن دارای ساز و کارهایی است که بخش
خصوصی میدان دار اصلی ،و دولت حامی و تسهیل گر باشد وتنها به اصالح قوانین با هدف ارایه مشوق ها و تسهیل
گری طی برنامه ریزی و نظارت بپردازد .همچنین آموزش ها ،استانداردها ،توسعه زیرساخت های این صنعت و موارد
باالدستی را پیاده سازی کند.
دکتر قربانی  :بخش پژوهش ایمیدرو نیازهای پژوهشی را اعالم کند و رابط بین دانشگاه باشد و میتوایم با همکاری خانه
معدن ایران حلقه بین صنعت و دانشگاه را کامل کنیم.
دکتر رجایی  :در خصوص تحول در گوهر سنگ ها  ،این اقدام در تولید خانگی یا صنعتی دیده شده است مشخص
نیست ،ختما باید تحول صنعتی باشد که کارگاههای بزرگ با نیروی بیشتر حضور داشته باشند.
در اکتشافات خراسان جنوبی پیمایش و اکتشافات چکشی را انجام داده ایم و گوهرسنگهایی پیدا کرده ایم.
خراسان جنوبی قطب مهمی است که ظرفیت باالیی در این زمینه دارد و می توان از ان استفاده کرد.
توان فنی ما برای تامین ماشین آالت گوهر سنگ ها و تراش آنها وجود دارد به صورتی که ما این ماشین آالت را تولید
کرده ایم و به اندازه کافی و مناسب گوهرسنگها است.
در اصفهان عقیق خورست  ،در انارک پیمایش های بیابانی و کار چکشی انجام شده است و یک توده یشم نیز پیدا شده
است که امکان وجود گوهر سنگ وجود دارد.
ولفونیک سنگ کمیاب و ارزشمندی است که کار مطالعاتی و فرآوری و تولید آن را شروع کرده ایم.
در انارک آگات داریم ،بلورهای کوارتز ،که این منطقه نیاز به شناخت اندیس های جم را دارد.
دکتر پیش بین  :کارگروه استانها بر اساس ماموریت محوله خانه معدن انجام شده است که هماهنگ با کمیته گوهر
سنگ خانه معدن ایران است و ما براساس برنامه پیش رفته و مشغول می باشیم.
دکتر احد نژاد  :گردآوری داده های موجود در کالس بندی کردن آن خوب است ولی باید بصورت سیستماتیک روی
شرایط بوحود آمدن گوهر سنگ ها کار کنیم.
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بعد از بدست آوردن اطالعات چند گوهر سنگ را مشخص میکنیم و پتانسیل و شرایط تشکیل آنها را نیز بررسی
میکنیم و بیشتر بر روی آنهاتمرکز و فعالیت انجام دهیم.
دکتر پیش بین  :انشاال در کارگروه ها اشتراک اطالعات داشته باشیم تا هم افزایی بیشتری را در این امر داشته باشیم.
مهندس نظری  :بحث زمین شناسی و اکتشاف با تراشیدن جداست.
بحث شناسایی گوهر سنگ ها را برای یک گروه و تراش را یک گروه تشکیل دهیم.
ما صنعت و معدن را با هم در نظر میگیریم و این پیچیدگی کار را بسیار سخت می کند باعث کندی پیشرفت و
همچنین پیچیده شدن موضوع می شود.
دکتر پیش بین  :در این سال ها که وزارتخانه ها ادغام شد برای بحث تشکیل کارگروههای جدید تمام این شرایط را در
نظر گرفته ایم و به نظر بنده این دو سیاست از هم جدا نمی باشند.
دکتر احد نژاد  :بصورت رسمی  ۲7۲شغل مربوط به گوهر سنگ ها و جواهر سازی است از طراحی ساخت و تراش تا
آخر کار وجود دارد.
مهندس بهرامن  :انتظارات ما از کمیته از ابتدا تا انتهاست چون ما یک کمیته تخصصی هستیم تمام مراحل را از
اکتشاف تا انتها در نظر می گیریم .هرکدام از این ها را بصورت خاص و تفکیک شده هر موقع نیاز باشد انجام می دهیم
و هر کدام از دوستان باید یک وظیفه را بر عهده بگیرند و انجام دهند.
امیدیان  :بهتر است همه کارها در این قالب انجام شود چون ما هم از نظر زمین شناسی و اکتشاف و هم از نظر
اقتصادی اشراف داریم و می توانیم با تمرکز بر بازار این صنعت کار را پیش ببریم.
دکتر احدنژاد  :کمیته جهانی زنجیره تامین گوهر سنگها را از ابتدا تا آخر می بیند از اکتشاف  ،محیط زیست و حتی
حقوق بشر و این را باید با هم ببینیم و تفکیک پذیر نیستند.
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