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مهندس رجایی ،دکتر قربانی ،محمدی و خانم دکتر امیدیان
شرح جلسه

آنچه در کمیته گوهر خانه معدن ایران گذشت...

دستورجلسه :اصالح قوانین در رابطه با گوهر سنگها
در ابتدا جناب آقای دکتر قربانی با ذکر اینکه فعال نمیتوانیم انتظار کشف الماس در ایران را داشته باشیم ،قبال در ایران
میانی گزارشهایی شده ولی ارزش اقتصادی خاصی ندارد همچنین در اطراف منطقه بزمان نیز پیدا شده بود که
همانطور که ذکر شد فعال تا بحال شواهد زمین شناسی الماس در ایران پیدا نشده است .در بعضی جاها مانند همدان و
خراسان گزارش شده است ولی ارزش اقتصادی برای کار کردن و تراش ندارد و باید در این باره بیشتر مطالعه انجام
دهیم.
دکتر امیدیان فرمودند که در ناحیه شمال اصفهان اسپینل پیدا شده است ولی بسیار ریز بوده و قابلیت تراش ندارند
وایشان نیز به مطالعه بیشتر تاکید داشتند.
دکتر قربانی با بیان اینکه در مورد گوهر سنگها در این جلسه بیشتر باید در مورد مسائل اکتشافی و بهرهبرداری آن
صحبت کنیم و یکی از مسائلی که در این مورد بسیار مهم است نگاهی است که به اکتشاف گوهر سنگها و قوانین
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مربوط به اکتشاف است که متأسفانه گوهر سنگها را نیز مانند سایر مواد معدنی میبینند که که اکتشاف آن را با تناژ و
بهره مالکانه میسنجند که واقعیت امر این است که نباید با این دید و مقیاس سنجیده شود.
بر اساس پیشنهاد بهره مالکانه بر اساس کیلو در نظر گرفته شود که به نظر ما حداقل  5تا  10سال نیز معاف باشد.
خانم دکتر امیدیان:
هزینه تراش درایران بسیار زیاد است و حتی از قیمت واردات گوهر سنگهای تراش خورده آن بیشتر است که باید به این
نکته توجه کرد.
محمدی:در رابطه با اکتشاف ،استخراج و فرآوری گوهر سنگها نکته هایی فرموند ،از جمله اینکه استخراج در معادن
مخصوصاً رفتار با سنگهای جم را باید آموزش بدهیم چون بعضاً مشاهده شده است که با انفجار به دنبال استخراج گوهر
سنگها رفته اند که باعث از بین رفتن بسیاری از اینها شده است ،همچنین باید برای تفکیک ،جدا کردن و سورت گوهر
سنگها آموزش داده شود که بسیار مهم است.
دکتر قربانی:
به دلیل اینکه در اکثر معادن محصول جنبی گوهر سنگ است و در کنار ماده دیگری استخراج می وند باید روی
آموزشهای مربوط به این گوهر سنگها بسیار کار کرد.
آقای محمدی در ادان با بیان اینکه در مورد توان فنی تراش گوهر سنگها در ایران باید بازنگری شود چون در ایرا توان
فرآوری و تراش دادن گوهر سنگها پیشرفت خوبی اتفاق افتاده است به گونه ای که حتی ما در ایران این دستگاها را
تولید و به چند کشور نیز صادر کرده ایم.
امیدیان با اضافه کردن این موضوع که در بحث استخراج باید معادن را به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم کنیم:
معادن فعال مانند معادن نخلک و قلعه زرین که بیشتر کانیهای کلکسیونی تولید میکنند و سایر معادن محصوالت
جنبی که گوهر سنگها به عنوان ماده دوم استخراج میشود.
در انتها نیز مهندس رجایی با بیان اینکه باید در قوانین نسبت به این ماده معدنی اصالح صورت پذیرد واینکه متناسب با
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این مواد باید قانونهایی گذاشته شود به حمایت بیشتر بر روی محصوالت فرآوری شده تاکید داشتند و افزودن که باید
حمایتهای بیشتری از جمله قوانین متناسب و تکنولوژی و آموزش انجام شود.
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