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اسامی حاضرین

آقایان

دکتر پیش بین ،دکتر قربانی ،دکتر رجایی انارکی ،جعفری
شرح جلسه

آنچه در کمیته گوهر خانه معدن ایران گذشت....
دکتر پیش بین:
کارگروه گوهر سنگ های استانی استانهای خراسان جنوبی ،شیراز و آذربایجان غربی راه اندازی شده است .برای
استانهای همدان ،اردبیل ،قم ،آذربایجان شرقی و سایر استانها هم در حال پیگیری برای راه اندازی هستیم.
تا پایان شهریور ماه باید اطالعات مربوط به  3استان را جمع آوری می کردیم که تا اینلحظه خراسان رضوی انجام شده
است و شیراز و خراسان جنوبی هم در حال تکمیل است و نیاز به کمی اصالحات دارد .اصل موضوع پیگیری مسئله
مربوط به بعد از جمع آوری این اطالعات است و باید دید که پس از این مرحله کار به کجا خواهد رسید.
دکتر قربانی :ما نیز اطالعات چند استان را بررسی و جمع آوری کردیم .باید این اطالعات را تلفیق و جمع بندی کنیم تا
در جلسه آتی ایمیدرو ارائه کنیم.
جعفری :برنامه ای را ارسال کردیم تا بر اساس آن طبق توافقات اولیه بتوانیم اطالعات را برای  3استان جمع آوری
کنیم .باید مراحل بعد از این مرحله جمع بندی اطالعات را مد نظر قرار بدهیم و برنامه ریزی های الزم را در این
خصوص داشته باشیم.
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قربانی :باید طریقه وارد کردن سرمایه بخش خصوصی و حمایت از آن را بررسی کنیم .باید ببینیم این محدوده ها در
چه مرحله ای هستند و باید امکانسنجی شوند که آیا قابلیت تبدیل شدن به معدن را دارند یا خیر؟
پیش بین :گزارشات مربوط به گواهی کشف در برخی معادن نادرست است و باید مجدد بررسی شوند.
معارضین محلی از عمده موارد مشکل ساز در این معادن هستند .میبایست اندیس ها بررسی شوند .باید محدوده ها را
بررسی کرد و مواردی که قابل پیگیری و نتیجه بخش هستندرا تفکیک نمود .در موارد امید بخش باید نمونه برداری
انجام داد و نمونه ها را تراش داده و فراوری کرد تا نتیجه را بتوان بررسی کرد.
دکتر رجایی انارکی :در خصوص تشکیل کمیته ها و همچنین اطالعات جمع آوری شده چند نکته وجود دارد.
 -۱اطالعات و آمار جامع و کاملی از تعداد کارگاهها ،سطح تولید ،تکنولوژی و سطح فنی در سطح استانها و کشور وجود
ندارد.
 -۲در خصوص منابع معدنی در چند استان گزارش هایی به صورت جامع وجود دارد .بسیاری از اندیس های معرفی
شده به عنوان مثال در خراسان جنوبی مواردی هستند که نمونه ها قطعاتی هستند که در دشت پراکنده شده اند و در
بسیاری از این موارد کانسار اصلی نامعلوم است و نیاز به اکتشاف و کار معدنی دارد.
 -3در استانهای خراسان جنوبی و سیستان معدن مشخصی به عنوان کانسار عقیق وجود ندارد و واریزه های فرسایش
یافته جمع آوری و تراش داده می شوند که کیفیت مطلوبی هم ندارند.
-۴پیشنهاد می شود اطالعاتی که به صورت یک فرم جمع آوری می شوند جامع تر باشند یعنی عالوه بر شناسایی و
معرفی اندیس های معدنی ،شامل مواردی همچون کارگاهها ،سطح توانایی فنی ،میزان تولید ،تکنولوژی و  ...نیز باشند.
پیش بین :باید کار را مرحله ای انجام دهیم تا نتیجه بهتری داشته باشیم و کار غیر ممکن و بدون نتیجه نباشد .در این
مرحله ابتدا اندیسها را جمع آوری می کنیم و جهت موارد گفته شده توسط آقای رجایی هم فرم جدیدی برای مراحل
بعدی در دست اقدام داریم.
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