
  نخستسخن 
  
و سالم بر اندوه دل آنـان   و اربعینش، سالم بر اربعین و زائرانش ساالر شهیدان (ع) سالم بر حسینبا  خدا ونام  اب

و  (ع) ر ایام اربعین ساالر شهیدان اباعبداهللا الحسـین د که به سوغات بر مزار کشتگان، عشق بردند و به مویه نشستند.
 با یـاري خداونـد باریتعـالی و بـه     نشریهاین . است شدهنهم نشریه آماده چاپ شماره ، نسخه 1394در ابتداي آذرماه 

و حرکت شتابنده نویسندگان، داوران، ویراستاران تخصصی مسئول سایت نشریه اجرایی و  محترم مدیرفعالیت  برکت
و به  است فصلنامهمجوز اولیه نشریه  ذکر این نکته ضروري است کهبه روز شد. از نظر زمانی و اعضاي هیات تحریریه 
 اصوالً لیو انجام شده است،چاپ نشریه به صورت دوفصلنامه با تعداد مقاله و صفحات بیشتر  ،دلیل حجم مقاالت اولیه

تـر از قبـل    فعال ،لذا الزم است تا مخاطبین عزیز نشریه به چاپ برسد. به صورت فصلنامه بایدنزدیک  نشریه در آینده
  اوري کنند و نظراتشان را جهت هدایت نشریه به دفتر نشریه انتقال دهند.بنویسند، د

در مجلس شوراي اسالمی  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون سال جاري اردیبهشت ماه 
 ،در معـادن هـاي کـاربردي    این قانون در جهت ارتقاي حـوزه پـژوهش   )35موضوع بند (الف) ماده (به تصویب رسید. 

سازي مصرف انرژي یا  وري، فناوري، بهینه هاي کاربردي به منظور ارتقاي بهره که جهت پژوهشرا برداران معادنی   بهره
تولید علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجـارت اقـدام بـه انعقـاد قـرارداد بـا       

از پرداخت حقـوق   ،کنند ژوهشی (داراي دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میدانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پ
بر همین اساس هیئت وزیران . کند می) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف 10دولتی معادن تا ده درصد (

نامه تبصره  آیین ،ماه در شهریور هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوري به پیشنهاد مشترك وزارتخانه
هاي کاربردي، ترکیـب، وظـایف و اختیـارات     هاي پیشنهادي مربوط به پژوهش یادشده را که شامل نحوه دریافت طرح

  .را تصویب کرد استبرداران حقیقی و حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیر دولتی  کارگروه تخصصی و تعهدات بهره
نفر  7ترکیب کارگروه تخصصی داراي اختیارات این قانون است که از مجموع  ،نامه ابالغی مل در آییننکته قابل تأ

 کـارگروه،  هاي علمی و وزیر علـوم اسـت و دیگـر اعضـاي     یک نفر صاحبنظر معدنی معرفی شده از طرف انجمن ،عضو
 قـوت ی البتـه اشـکال بـر ایـن ترکیـب زمـان       ند.هست از وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع غیر مرتبط یامرتبط 

 در مسیري قرار بگیرد کـه  که راهبردهاي مورد نظر کارگروه غیر پژوهشی و غیر فناوري ترسیم گردد و بعضاً گیرد می
خشک شود. لذا بر  ،بارور نشدهآینده حذف و براي همیشه درخت  هاي در الیحه بودجه سال از نفعش بیشتر و ضرر آن

هـاي ارسـالی بـه     است در این خصوص مراقبت نمایند تا طرحضروري خصوص اساتید محترم ه جامعه معدنی کشور ب
  سازي شود. که منجر به تجاري به نحوي باشددار و مسئله محور باشد و از طرفی پژوهش  هایی اولویت طرح ،کارگروه

بر اساس توافق صورت گرفته با مجموعه مدیریت شرکت سنگ آهن مرکـزي ایـران ـ بـافق قـرار شـده اسـت تـا         
ـ    هاي معدنکاري فناوريکنفرانس ملی  دلیـل نزدیکـی زمـان برگـزاري     ه در شهرك آهنشهر بافق برگزار شـود و لـذا ب

نمـوده و امیـد   دعـوت  براي شـرکت  این کنفرانس  ههمه محققین معدنی و غیر معدنی مرتبط باز بار دیگر  ،کنفرانس
  .باشند کشور شاهد پیشرفت فناوري در حوزه معدنکاريهمگان  ،اي نزدیک در آینده است

  منتظر انتقادها و پیشنهادهاي سازنده شما خوانندگان محترم هستیم چون مطمئنیم که راهگشاي ما خواهد بود.
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