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اسامی حاضرین

مهندس بهرامن ،دکتر پیش بین ،دکتر رکنی ،دکتر رجایی
شرح جلسه
آنچه در کمیته گوهر خانه معدن ایران گذشت....
در ابتدای جلسه مهندس بهرامن با توضیح اقدامات انجام شده تا االن و برگزاری منظم جلسات مربوط به گوهر سنگها در ایمیدرو و تالش
های مفید انجام شده توسط کمیته گوهر خانه معدن ایران و دکتر پیش بین در استان ها عنوان کردند.
دکتر رکنی:
پیگیر راه اندازی کمیته گوهر سنگها در استانهای همدان ،کرمان و اصفهان هستیم و منتظر مساعد شدن فضای بهداشتی برای حرکت
بسمت این استانها می باشیم.
مهندس بهرامن:
با بیان تالش و خدمات خالصانه خانه معدن ایران و کمیته گوهر نسبت به راه اندازی صنعت گوهر سنگ ها در کشور و اینکه نقش اولیه و
اساسی را در کشور خانه معدن داشته است و دکتر پیش بین و دکتر قربانی همکاریهای بسیار شایسته ای را با خانه معدن ایران داشته
اند.
بهرامن :همافزایی یا سینرژی زمانی است که یک به عالوه یک برابر دو نیست ،بلکه برابر با ده ،صد و شاید هزارها میشود! سینرژی
زمانی محقق میشود که دو نفر یا افراد زیادی مصمم باشند از نظرات و عقاید شخصی خود بهعنوان زمینهای برای یافتن راهحلی مشترک
استفاده کنند .در این حالت ،نیاز به اشتیاق ،عالقه وافر ،نیرو ،استعداد و شور و هیجان ،برای دستیابی به چیزی نو داریم که بهتر از همه
چیزهایی است که تا به حال در اذهان خود میپنداشتیم.
سینرژی ائتالف نیست .حاصل ائتالف یک به عالوه یک در بهترین حالت یک و نیم خواهد بود .هر یک از طرفین مقداری را از دست
میدهند .حتی سینرژی راه حل یک مشکل هم نیست .سینرژی یعنی که ما با همدیگر از طریق بررسی مشکل با هم رشد و ارتقا یابیم و
به چیز جدیدی دست یابیم که مایه امیدواری همگان باشد.
دکتر پیش بین:
این استراتژی است که خانه معدن انتخاب کرده است و این موضوع را در ایمیدرو باز کردیم و قرار شد که دست به دست هم کار را پیش
ببریم وتاکنون شش استان را غربالگری انجام داده ایم.
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بحث غربالگری به عنوان ابتدای بحث گوهر سنگ ها است.ما برنامهریزی کردهایم و به آنها اعالم کرده ایم ،ترکیب موجود در خانه معدن
ترکیب بسیار منسجم و خوبی است و میتواند با برنامه ریزی دقیق ومنسجم پیش برود.
به هر حال تا اینجا ما تمام تالش را انجام دادهایم و برای ادامه کار ایمیدرو باید به نکات قید شده در اخرین جلسه مشورتی دقت و توجه
کند.
در تمام استانهایی که مطالعات غربالگری انجام شده با معرفی بازارچه گوهر سنگ ها به عنوان مقصد نهایی محصوالت طرح ایده و کار
کارشناسی انجام شده است.
پیش بین:
این کار،کار بزرگی است که در کشور انجام می شود ،طبیعی است که دید کارشناسی و درکی که خبرگان بخش دارند را خیلی ها ندارند
ولی این یک کار کارشناسانه است و باید طبق برنامه ها کار را پیش ببریم در غیر اینصورت دچار لغزش میشویم و این کار به نتیجه ای
که باید نمی رسد و منحرف میشود.
این کاری است که متاسفانه ما که کار کارشناسی انجام می دهیم مشکالت را میبینیم .در کل ما اعتقاد داریم که یک ماه یا دو ماه دیرتر
کاری را انجام دهیم بهتر از انجام دادن ناقص آن است ،در بحث گوهرسنگ ها نیز بخش خصوصی برنامه خود را دارد و بر اساس آن پیش
می روند.
دکتر رجایی:
با تایید حرف های مهندس بهرامن و بیان اینکه ما از اول در بدنه این فعالیت بوده ایم ولی متاسفانه اغلب این دوستان از دور نظاره گر
فعالیت ما هستند و از آمارهایی را استفاده می کنند و باید این اصالح شود.
بهرامن:
این یک سرمایه گذاری ملی است و خانه معدن ایران یک وظیفه ای را پذیرفته و تا انتها نیز دنبال خواهد کرد و کامالً از تمام کسانی که
در این راه تالش کرده اند و پیگیر هستند تشکر می کنیم و صد در صد پشتیبانی میکنیم.
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