
 
 

):1(پيوست   
  ها رحــذيرش طـوابط پـض

قانون رفع  )35(ماده ) الف(قانون معادن موضوع بند ) 14(ده الحاقي ما) 10( هتبصرموضوع  يها ضوابط پذيرش طرح
برداران معادني كه  گردد لذا بهره اعالم مي) ب(و ) الف(شرح بندهاي  به پذير و ارتقاء نظام مالي كشور موانع توليد رقابت

ها،  ضوابط پذيرش طرحالع كامل از با اطّبايست  باشند مي موضوع اين تبصره ميقانوني متقاضي استفاده از مزاياي 
  .نمايد ها و چارچوب قرارداد اقدام فرآيند بررسي طرح

    : : شرح ذيل استشرح ذيل است  بهبه  هاي كاربرديهاي كاربردي  هاي پژوهشهاي پژوهش  اولويتاولويت  --الفالف
 هاي مرتبطحوزه  رديف

، محوراز جمله توليد محصوالت معدني فناور(هاي نو در اكتشاف، استخراج و فرآوري انواع مواد معدني روش  1
  ...).و هاي حمل و نقل ، بهبود روشبرندسازي محصوالت معدني

   .فني فرآوري مواد معدنيدانش و انتقال سازي بومي 2
 .استحصال عناصر نادر خاكي توليد و 3
    .پروژه هاي پژوهشي مرتبط با زغالسنگ 4
  .با ارزش وفلزات تركيبات واستحصالمعدنيهاي واحدهاياستفاده بهينه از ضايعات، سرباره ها و باطله 5
  .پژوهش هاي مرتبط با توليد فلزاتي مانند منيزيم، تنگستن، موليبدن 6
 .محصوالت تيتانيوم و تيتانيوم فلزيدر زمينه توليد پژوهش 7
  .تحقيقات در زمينه توليد الكترود گرافيتي جهت مصارف صنعت فوالد 8
 .بهينه سازي مصرف انرژي 9
   .يموادمعدنفرآوريومعدنيتجهيزات سازي وبومي ساخت 10
          .مربوط توليد واحدهاي معدنيفرآيندسازي و افزايش راندمان بهينهايجاد،  11
  .)نسوزهاي مورد مصرف در صنايع معدني(پژوهش در زمينه مواد معدني ديرگداز 12
  .زيست، ايمني و بهداشت در معادن و صنايع معدنيحوزه محيطاهاي مرتبط ب هپروژ 13
  ::گرددگردد  اعالم مياعالم ميشرح زير شرح زير   عمومي طرح بهعمومي طرح بهشرايط شرايط   --بب
  و در راستاي  )فرآوريو  آرايي كانهبرداري،  ، بهرهاكتشاف( هاي معدني فعاليت هاي حوزهطرح ارايه شده منطبق با

 .مربوط به همان معدن باشد شدة رفع مشكالت شناسايي

 باشدلحاظ شده مرحله پياده سازي آن در مقياس آزمايشگاهي اجراي پروژه تا  ،در طرح مربوط.  
  كند داشته و ايجاد ارزش افزوده سازي  تجاريو  سازي بومي حاصل از انجام طرح قابليتو نتايج دانش فنّي.  
 در معدن مربوط  براساس نتايج حاصله اجراي طرحنسبت به  بالفاصله بعد از اتمام قرارداد استمتعهد بردار  بهره

  .  اقدام نمايد
  را فراهم نمايد طرحهاي مربوط به اجراي  تواند زيرساختببردار  بهرهو   باشدطرح متناسب با وضعيت منطقه.  
  وري شود افزايش بهره كاهش قيمت تمام شده در معدن مربوطه و در نتيجه طرح موجباجراي.  
 شدابشده لحاظ  محيطي و جوانب زيست محوري فناور ،در اجراي طرح نوآوري . 

بردار  متعلق به دولت است و بهره ،نتايج حاصل از اجراي طرح مربوطمالكيت صنعتي، تجاري و معنوي : نكتة مهم
استفاده  مربوط به خود هاي معدني  تواند از نتايج حاصل از آن در امر فعاليت صورت انحصاري مي بهسال ) 2(مدت دو  به

 .نمايد
  

  .باشد مي توليد محصول به مديريت مربوط و افزار نرم افزار، سخت اطالعات، ها، دانش ها، مهارت تركيب موزون حاصل فنّاوري: فناوري


