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آنچه در اولین نشست کمیته گوهرسنگهای خانه معدن ایران در سال۱۴۰۰گذشت:
دکتر قربانی:
ضمن تبریک سال نو امیدواریم که زودتر این بیماری برطرف شود و ما بتوانیم جلسات را بصورت حضوری
برگزار کنیم و امیدواریم در سال جدید کمیته گوهر فعالتر باشد و قصد داریم امسال کمیته گوهر در استانها
را تشکیل دهیم و با فعالیت های دیگر استانها در زمینه گوهر آشنا شویم و از خانه معدن ایران تقاضا داریم
که جناب آقای کشتی آرای و بیگی را در گروه گوهر داشته باشیم تا در سال جاری نتایج بیشتری حاصل
شود.
دکتر رجایی انارکی:
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با عرض سالم و تبریک سال نو ،امیدوارم در سال جدید امکاناتی فراهم شود که اعضا محترم کمیته گوهر

بسمه تعالی
صورتجلسه
کمیته گوهرسنگ خانه معدن ایران

بتوانند از مجموعه کارگاههای جواهر تراشی انارک بازدید کنند ،توضیحاتی درباره این مجموعه خدمت
دوستان ارائه می دهم:
این کارگاه سه سال است که در انارک تاسیس شده که در موضوع تولید انواع نگین و تراش سنگها و هم در
بحث تکنولوژی و ماشین آالت و ابزارها ،کارگاههای قابل قبول در سطح کشور داریم  .از لحاظ تراش سنگهای
نیمه قیمتی ماهیانه بین  ۲تا  ۳هزار قطعه نگین تولید میکنیم و بیش از  ۷۰-۶۰نوع سنگ نیمه قیمتی در
این کارگاهها تراش داده می شود.
مسایلی مربوط به بازار داخلی و خارجی وجود دارد که باید در قضیه گوهرسنگ ها لحاظ شود.
ما به یک مجموعه در بخش فرآوری سنگ ها در ایران نیاز داریم که از نظر آموزشی و پژوهشی در کشور
فعال باشد و مجموعه ما این آمادگی را در این زمینه دارد .بدلیل گران شدن قیمت طال استقبال مردم به
استفاده از سنگها بیشتر شده است و در بحث مدیتیشن از عقیق و ماالتیت استفاده زیادی میشود که مردم
در این زمینه هم استقبال خوبی دارند .امکانات این مجموعه برای مطالعات و تحقیقات بسیار مناسب است و
آماده همکاری و مشاوره دادن به دانشجویان ارشد و دکتری در پایان نامه های آنها هستیم .یکی از مشکالت
ما مسئله اتصال ما به بازارهای داخلی و خارجی است که در کمیته های اتاق های بازرگانی کشورهای مختلف
می توانیم موضوع جم ها و سنگهای قیمتی را معرفی کنیم و ارتباط برقرار کنیم.
موضوع دیگر اینکه ما در زمینه تامین مواد اولیه مشکل داریم بعضی از سنگها مانند زمرد  ،یاقوت و آکوآمارین
را باید از خارج از کشور وارد کنیم که گمرک مبلغ زیادی از ما مطالبه میکند .و بعضی از گوهر سنگها مانند
بلور زمرد ازکشور افغانستان وارد می کنیم که عمده واردات این سنگها بصورت #قاچاق است که اطمینانی به
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آن کانالها نیست و مشکلی که با افغانستان داریم مربوط به انتقال امن از افغانستان به ایران است و نیازمندیم
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که اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با استفاده از ارتباطاتی که دارند به این مسئله رسیدگی کنند و
شرایط برای انتقال امن گوهرسنگها فراهم شود.
همچنین تولیداتمان را باید در بازار های خارجی بفروشیم که کشورهای ژاپن ،آلمان و آمریکا از سنگهای ما
استقبال کردند و پیشنهاد میکنیم که کمیته گوهر در تهران و استان ها زمینه های فعالیت را فراهم کنند.
در زمینه تراش الماس مذاکراتی انجام دادیم با کشورهای دیگر و قدم هایی برای ورود تجهیزات تراش الماس
از کشورهای دیگر برداشتیم و امیدواریم که بتوانیم این بخش از معدن را خیلی قدرتمند معرفی کنیم.
دکتر قربانی:
ضمن تشکر از جناب آقای رجایی ،ما قصد داریم زیرگروههایی در کمیته گوهر تشکیل دهیم مثال زیرگروه
الماس ،بازار ،فرآوری و تولید ،ارتباط علمی دانشگاهی و ارتباط منابع و معدن و ...همچنین از خانه معدن
ایران تقاضا داریم که این زیرگروهها را تشکیل دهد و ارتباط برقرار کنند و افراد مرتبط با گوهرسنگها در
استانها را به کمیته گوهر معرفی کنند.
دکتر احدنژاد:
بنده در اینجا از آقای انارکی تقاضا دارم توضیح دهند که مجموعه شان در بحث پروژه های علمی دانشجویان
ارشد و دکتری چه کمکی می توانند به دانشگاه بکنند؟ و سوال دیگر اینکه مجموعه شان خصوصی است یا
دولتی؟
مهندس رجایی انارکی:
ما کامال خصوصی هستیم و در زمینه کمکی که در رابطه با پایان نامه ها می توانیم انجام دهیم این است که
1/3/2021

3

از لحاظ آزمایشگاهها در زمینه برش مقطع امکانات قوی و قدرتمندی داریم انواع تیغه های برش انواع
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پودرهای ساینده امکانات خوبی داریم مطالعات میکروسکوپی داریم در فیلد صحرایی و مطالعات میدانی و
زمین شناختی در انارک ساختارهای متفاوتی وجود دارد اگر بخواهند روی سنگ ولفونیت کار کنند مجموعه
ما در انارک امکانات خوبی در اختیار آنها قرار می دهد در زمینه بازدید از معدن ،تهیه بلور و بررسی محل
معدن امکانات خوبی در اختیار دانشجویان قرار می دهیم.
دکتر احدنژاد:
ممنون از توضیحات شما .در زمینه تشکیل زیرگروه ها موافق هستم همچنین پیشنهاد میدهم که برای امسال
ما یک فلوچارت داشته باشیم و مشخص کنیم که در سال  ۱۴۰۰از کجا به کجا میخواهیم برسیم و نقشه راه
داشته باشیم .و اگر اهداف و چشم اندازها را داشته باشیم می توانیم موفقتر باشیم.
مهندس جعفری:
ما از دانشجویان ارشد و دکترا در زمینه تولید مواد معدنی برای پایان نامه ها حمایت می کنیم و هزینه های
آن را طبق مصوبه داخلی تامین میکنیم به شرط اینکه پایان نامه یا پروپوزال به تایید دانشگاه رسیده باشد.
در سال گذشته کمیته استانی درصدد بود یکسری معادن شناسایی کند و بر اساس آن اکتشافات تصمیماتی
گرفته شود که کاری انجام نشد و ما منتظر هستیم .در پایان پیشنهاد می دهم که اگر برنامه مدونی داشته
باشیم که کارها مشخص باشند ،موثرتر است.
دکتر قربانی:
در رابطه با کمیته گوهر استانها در سال گذشته دو مورد مطرح شد که استانها درباره ذخایری که دارند
گزارش دهند و دیگر اینکه در ایمیدرو تصویب شد که کار اکتشاف به شرکت های مشاور خصوصی سپرده
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شود و خانه معدن نظارت کند و اطالعی نداریم که در بودجه امسال این را دیده اند یا نه؟
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مهندس جعفری:
پارسال کمیته گوهر در سازمان توسعه به سمت تشکیل بازارچه ها رفت و چند بازارچه در اصفهان و قم راه
اندازی شد و در قسمت فعال کردن معادن کار زیربنایی انجام نشد و ما قصد داشتیم ایجاد اشتغال پایدار
کنیم که نشد و در قسمت اکتشاف همیشه در ابهام قرار می گیریم
ما معادن زیادی داریم که تعطیل شده اند و سنگهای خوبی دارند مخصوصا در انارک ،بحث اکتشاف و فرآوری
یک بحث کالنی است که ایجاد اشتغال می کند و همیشه مهجور می ماند.
دکتر مسعودی:
ضمن سالم و عرض ادب خدمت دوستان ،در آزمایشگاه دانشکده ،اسپکترومتر جدید اضافه کردیم که برای
شناسایی سنگهای طبیعی از مصنوعی پیشرفت خوبی است  ،ایجاد ارتباط بین بخشهای مختلف در زمینه
گوهر سنگها از رساالت دانشگاه ست و در تالشیم این ارتباط را برقرار کنیم.
با کمک دوستان موافقت شد مجله انگلیسی زبان Gem and Precious Metalانتشار دهیم و مجوز از
ارشاد گرفته شده و اولین شماره آن در حال انتشار است تا بتوانیم تازه ترین اخبار را از سراسر دنیا داشته
باشیم و اطالع رسانی کنیم.
اگر کمیته های مختلفی در بخش گوهر داشته باشیم می تواند موثر باشد ،پیشنهاد دارم که کانال اطالع
رسانی برای کمیته گوهر ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان و معدنکاران در بخش گوهر بتوانند همدیگر را پیدا
کنند و بیشتر از فعالیت های هم خبردار شوند.
خانم مهندس مولودی ،نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ،جواهر ،نقره و سنگ های قیمتی
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ایران:
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ضمن عرض ادب و احترام به دوستان ،مجموعه جناب آقای زنگنه یک مجموعه ایست که همه سنگها و
گوهرها را بصورت کامل جمع کردند و با پژوهشکده استاندارد در حال مذاکره هستیم که بتوانیم آزمایشگاه
مرجع داشته باشیم و مشکلی که در قسمت شناسایی گوهر سنگها داریم حل شود ،در زمینه زیرگروهها،
اتحادیه صادرکنندگان طال و جواهرات ایران یکسری زیر گروهها و کمیته ها دارد و میتوانیم با کمیته گوهر
خانه معدن ایران ارتباط برقرار کنیم همچنین در زمینه بازدید از مجموعه  ،مشتاقیم که حتما دوستان از این
مجموعه بازدید کنند.
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