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محل تشکیل جلسه :به صورت آنالین از طریق نرم افزار
اسکایپ

ساعت شروع۱۰ :

ساعت خاتمه۱۱ :

تاریخ جلسه۱۳۹۹/۱۰/۲۹ :

موضوع جلسه:
 -۱مسائل مربوط به گوهرها و شورایعالی گوهر
 -۲نقش خانه معدن ایران در اکتشافات
-۳کمیته های معدنی گوهر در استان ها

حاضرین جلسه
آقایان دکتر پیش بین ،مهندس بهرامن ،دکتر قربانی ،دکتر مسعودی ،فراهانی (رئیس کمیته گوهر قم)،
مهندس رجایی

شرح جلسه

آنچه در کمیته گوهر خانه معدن ایران گذشت.....
دکتر پیش بین :ضمن عرض سالم و خوش آمد گویی به حاضرین گفت :به لحاظ اهمیت موضوع آنچه که به
کمیته گوهرسنگ ارتباط دارد بحث غربالگری گوهرسنگ های استان ها می باشد .باید جلسه ای از کار گروه
غربالگری گوهرسنگ های استان ها داشته باشیم و روسای این کارگروه ها گزارشی از پیشرفت کار در این
کارگروه را ارائه دهند.
مهندس بهرامن :در جلسات ایمیدرو در این خصوص صحبت هایی داشتیم .می توانیم پیشنهادات این کمیته
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را به صورت شفاف و کامل تر ارائه کنیم و در جلسات آتی پیگیر این موضوع باشیم.
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دکتر قربانی :عملکرد کمیته های گوهر در استان ها به کجا رسید؟ لطفاً توضیح بفرمایید.
پیش بین :استان های خراسان رضوی ،جنوبی ،فارس ،آذربایجان غربی و همدان در حال انجام است.
سایر استانها کرمان ،اصفهان ،زنجان و یزد میباشند که در مرحله بعد جهت تشکیل کارگروه میبایست اقدام
شود.
در جلسات آتی پیشنهاد می شود که اعضای این کارگروه های استانی نیز در جلسات حضور داشته باشند تا
پیش بینی و اطالعات آنها را نیز داشته باشیم .در خصوص هزینه ها نیز گزارشی از هزینه ها ارائه کرده بودیم.
از طرف ایمیدرو نیز این گزارش بررسی و تغییراتی در آن اعمال شد که اگر این هزینه های اعالم شده از
طرف آنها اعمال شود نیز قابل قبول است.
پیشنهاد میکنم روسا یا دبیر کارگروه ها در جلسات شرکت داشته باشند.
قربانی :آقای دکتر مسعودی لطفاً مقداری در خصوص مرکز گوهرتراشی دانشگاه شهید بهشتی صحبت
بفرمایید.
دکتر مسعودی:
در دانشگاه شهید بهشتی مرکز گوهر تراشی با تاییدیه وزارت علوم را داریم که دوگروه دارد ،بعنوان یک بخش
علمی در زمینه شناسایی و بهسازی و برگزاری کارگاههای تخصصی داریم کار میکنیم .که همسو با سیاست
هایی است که شما تصویب می کنید .و بر اساس نیاز جامعه سعی می کنیم امور را پیش ببریم.
نشست های تخصصی ،انتشار کتاب ،راه اندازی رشته های جدید در برنامه کاری ما هست که خوشبختانه
رشته جدید کانیها و سنگهای صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد مصوب شده که امیدوارم در مهر ماه آینده
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بعنوان اولین دانشگاه شروع کنیم ،سعی کردیم آزمایشگاه های مجهز و به روز داشته باشیم که دانشجویان در
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این خصوص مطالعات بنیادین انجام میدهند .با بخش های مختلفی از جمله تاریخ ،شیمی ،هستهای و ...در
حال انجام همکاری هستیم بخصوص در بخش تاریخ برنامه داریم با مرکز راه ابریشم ارتباط برقرار کنیم تا
بتوانیم روی هویت تاریخی گوهر سنگها کار کنیم و بعنوان برندهای تاریخی آنها را معرفی کنیم.
دکتر پیش بین :ما به مراکز علمی از جمله مرکز گوهر تراشی دانشگاه شهید بهشتی نیاز داریم و میخواهیم
که در مرکز نوآوری حضور چشمگیر داشته باشند تا بتوانیم از نخبه های این بخش حداکثر استفاده را ببریم.
فراهانی (رئیس کمیته گوهر قم) :جلسه ای که با استاندار داشتیم و گزارشی برای ایمیدرو ارائه شد ،برای راه
اندازی موقت دو بازارچه را مد نظر داشتیم ؛ یک شهر عقیق هم جهت افتتاح مورد نظر بود محل و
سرمایهگذار آن نیز مشخص شده است .پیگیر ثبت جهانی استان به عنوان شهر گوهر هستیم.
قربانی :جناب مهندس رجایی در خصوص کارگروه استان اصفهان و اینکه چرا امور اجرایی به تاخیر افتاده
است توضیحی بفرمایید.
دکتر رجایی انارکی :در مورد پروژه کاری خودمان ،با توجه به اینکه بیشتر نگاه تجاری مورد نظر است در ماه
آینده خط تولید تراش زمرد نیز راه اندازی خواهد شد .در تالشیم که خط تولید را گسترش دهیم و خطوط
تولید در حال افزایش است و بر اساس پروپوزال طراحی شده پیش می رویم .نمایشگاه دائمی نیز در حال
ساخت است که هم مرکز فروش و هم نمایشگاهی برای نمایش کانی ها و سنگهای منطقه انارک می باشد.
نمایندگی خانه معدن ایران در اصفهان نیز بدلیل تغییر و تحوالت داخلی کمی کند عمل می کنند که مساله
تشکیل کمیته گوهر سنگ استان را باید هر چه سریعتر در این استان تعیین تکلیف نماییم

1/3/2021

3

بسمه تعالی
صورتجلسه
کمیته گوهر خانه معدن ایران

مصوبات
ردیف

موضوع

مسئول اجرا/
پیگیری

۱
۲
1/3/2021

4

مهلت

