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*پیگیری امور مربوط به تدوین استزاتژی گوهرسنگ ها
حاضرین جلسه

آقای دکتر منصور قربانی (رئیس انجمن زمین شناسی کشور) ،آقای دکتر فریبرز مسعودی (رئیس قطب گوهر شناسی دانشگاه
شهید بهشتی) ،آقای دکتر هاشمی (نماینده ایمیدرو) ،سرکار خانم امیدیان ،خانم سحر رئیس زاده (دبیر دانشجویی کمیته)
شرح جلسه

آنچه در کمیته گوهرسنگ خانه معدن ایران گذشت....
دکتر قربانی :ضمن عرض سالم و خوش آمد گویی به دوستان .از ان جایی که صنعت گوهرسنگ و سازمان ایمیدرو دو بخش
بهم پیوسته هستند ،به همین دلیل امروز دکتر هاشمی نماینده سازمان ایمیدرو در این جلسه ما را همراهی خواهند کرد .از
خرداد ماه تا آبان ماه جلسات را به تعویق انداختیم تا برخی امور و طرح ها را به طور کامل به اتمام برسانیم وسپس مجدد در
خدمت عزیزان باشیم .
سازمان ایمیدرو از بهمن  9۸به صورت جدی به کار گوهرسنگ ها پرداخت و دنبال کننده طرح های مطرح شده در این حیطه
بود که اسفند  9۸مقرر گردید تا چهارچوب ها در این سازمان مشخص شود .اما به دلیل شروع پاندمی کرونا متاسفانه مقدور
نشد .اما کارها کم و بیش در محضر اقای مهندس رجبی پیش رفت و بحث کمیته گوهرسنگ تا ریاست جمهوری و سازمان
برنامه مربوطه ادامه یافت و سیاست گذاری گوهر شکل گرفت .در این خصوص مقرر شده بود تا قلب گوهر ایران مشخص شده و
نمایشگاه ها و بازارهای گوهر ایجاد شود.
کمیته گوهر در شهرستان های بزرگ به کمک بخش خصوصی و ایمیدرو و گمرک یک پنجره برای تجارت گوهر و ورود خام
گوهرسنگ و سنگ های پرورده را ایجاد کرده و این بخش به طور کلی نظام دار شود و هزینه های گمرکی تا حد االمکان معاف
شوند .در این خصوص خانه معدن برخی استان ها را یکسان سازی کرد و سازمان ایمیدرو مکان های خاص را اکتشاف کرده
قرار بود ریاست این بخش را بر عهده داشته باشد ،اما متاسفانه این طرح به سرانجام نرسید.
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ما قطعا از پتانسیل بزرگواران در بخشهای مختلف گوهرسنگ باید بهره ببریم .به عنوان مثال آقای دکتر مسعودی تا به
االن چندین تز گوهرسنگ و دانشجو داشته اند و در بخش گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی جزوالینفک میباشند؛ پس در
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بخش آموز ش میتوانیم از پتانسیل های ایشان استفاده نماییم ،اقای دکتر پیش بین با سابقه  3۰-۲۵سال در بخش گوهرسنگ
ها به خصوص در مورد الماس تا کنون فعالیت های چشمگیری داشته اند و همچنین سایر عزیزان در بخش های مختلف با ما
همکاری خواهند داشت .بخش گوهر باید با یک مرکزیت خاص و هدفمند هدایت شود .در این خصوص کمیته گوهر برای ۱۰
سال اینده هدف هایی تعریف کرده است .طبق آمار تا سال  ۲۰3۰میالدی گوهرسنگها گردش مالی تا  ۱۰۰۰میلیارد دالر در
سال دارند و وظیفه کمیته گوهرسنگ است که  ۱درصد آن را به ایران اختصاص دهد .زیرا متاسفانه تا االن سهم ایران در حدود
 %۰.۱بوده است ،در ادامه با اقای دکتر هاشمی در ارتباط با اهداف ایمیدرو در این خصوص همراه خواهیم بود.
دکتر هاشمی ضمن سالم و تشکر از صحبت های اقای دکتر قربانی ادامه دادند :در سند توسعه گوهرسنگ کشور که عزیزان
منجمله آقای دکتر قربانی ،دکتر مسعودی و دکتر احدزاده در آن زحمت کشیدند در تاریخ  ۱۴۰۰/3/۲۲توسط وزیر وقت
صنعت معدن به عنوان خواستگاه طرح گوهرسنگ در ایمیدرو تاسیس شد.
بر اساس این سند جلسه ای برگزار شد که در ابتدای تیر ماه بین معاونین وزیر براساس راهبری توسعه گوهرسنگ بحث تقسیم
وظایف و ضرو رت ایجاد کمیته های مختلف صحبت شد .کمیته ها شامل کمیته اکتشاف ،کمیته آموزش ،کمیته پژوهش و غیره
حدود  ۸گروه هستند که سعی کردیم از بزرگواران در بخش های مختلف استفاده کنیم .ما تالش کردیم در این مدت فعالیت
هایی را در این حوزه داشته باشیم؛ من جمله مباحث آموزش تراش گوهرسنگ در سراسر کشور ،حمایت از پژوهش ها و کتب
مرتبط ،حمایت از همایش های گوهرسنگی ،تجهیز آزمایشگاه ها و برگزاری حدودا  ۲۰۰دوره آموزشی تا پایان سال ،۱۴۰۲
تاسیس و راه اندازی  ۵کارگاه در استان کرمان و  ۵کارگاه در استان سیستان بلوچستان ،چشم اندازهای ما در این خصوص
هستند.
عالوه بر آن درصدد مصوب نمودن ایجاد آموزشکده و دپارتمان گوهرسنگ در استان یزد و تخصیص بودجه در این خصوص
هستیم که البته ایجاد آموزشگاه و آزمایشگاهی در استان کرج که با نظر آقای دکتر مسعودی مشمول بودجه مصوب شده است
نیز باید به آن افزود .در مباحث اکتشافی نیز تا سال  ۱۴۰۱در اکثر استان ها همایش های اکتشافی را خواهیم داشت و هم
اکنون درحال تامین منابع مالی هستیم .در کمیته اکتشاف براساس صنعت ملی مکاتباتی با  ۱۵موسسه و وزارت خانه انجام
دادیم و از نمایندگانی که در صنعت فعالیت دارند خواستیم در این بخش حضور داشته باشند .در خصوص ایجاد اتاق گوهر نیز با
معاونت وزارت معدن و سازمان گمرک مکاتباتی در این خصوص انجام دادیم .در ستاد ملی گوهرسنگ دبیرخانه ستاد
گوهرسنگ هم معرفی شد ه که هر سه ماه یکبار در آن مکان جمع آوری اطالعات را خواهیم داشت.
طبق صحبت هایی که با آقای دکتر رسولیان معاون وزیر و رئیس شهرک های صنعتی در خصوص بازارچه های خارج از شهر و
در شهرک ها داشتیم ،قرار شد در صورت مساعد بودن شرایط تعدادی از این بازارچهها را به داخل شهر انتقال دهیم .سازمان
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ایمیدرو در بخش همایش های ملی و بین المللی نیز درنظر دارد که به  ۲۰نفر از برترین های صنعت گوهرسنگ فرصت هایی را
در این خصوص بدهد که دوستان بتوانند از آن استفاده کنند و احتماال اردیبهشت آینده نیز همایشی در مشهد یا تهران برگزار
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خواهیم کرد  .در بحث شرکت در نمایشگاه ایتالیا نیز در حال فراهم کردن تمهیداتی جهت برپایی پاویون ایران در این نمایشگاه
هستیم.
در ادامه دکتر قربانی ضمن تشکر از آقای مهندس هاشمی به استمرار برگزاری جلسات در سازمان ایمیدرو و خانه معدن تاکید
کردند.
دکتر مسعودی  :خبر از شناسایی الماس های مصنوعی به روش اسپکترومتری و با کمک بخش لیزر و پالسما در طی تالش
های مستمر  ۴ساله در دان شگاه شهید بهشتی تهران اشاره کردند .اقای دکتر هاشمی همچنین به صحبت های خود اضافه کردند
که در زمینه نشر کتب ،پژوهش ها و پروپوزل های مرتبط در صورت ثبت در سامانه ساتع حمایت خواهند کرد.
دکتر مسعودی با ادامه ی صحبت آقای دکتر هاشمی پیشنهاد انجام پروژه توسط صاحب ایده را مطرح نمودند و اقای دکتر
قربانی نیز از صحبت های ایشان حمایت کردند.
جلسه در ساعت  ۱۶:۴۵پایان یافت.

مصوبات
ردیف
1/3/2021

3

۱
۲

موضوع

مسئول اجرا /پیگیری

مهلت

