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بسمه تعالی

باسالم

احتراما در خصوص تبصره  4و  5اصالحیه جدید قانون معادن در مصوبه  9دی ماه کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ،به استحضار میرساند که این تبصره ها به شدت متضاد فعالیت معدنکاری و قوانین جذب سرمایه گذار
در بخش معدن بوده و عمال رغبت و عالقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش را از بین خواهد برد .تا
پیش از این قانون با توجه به بخشنامه های خلق الساعه در بخش معدن تمایل چندانی جهت حداکثر سرمایه
گذاری و ایجاد زنجیره های پایین دست در بخش صنایع معدنی وجود نداشت ،چرا که همواره اعتقاد بر این است
که معدن یک اشتغال پایدار بوده و اعمال بخشنامه های ناگهانی و غیرکارشناسی ریشه این بخش را خواهد
خشکاند .همانگونه که مستحضر هستید حجم سرمایه صورت گرفته در بخش معدن بسیار سنگین بوده و الزم
است که حتی بعد از  25سال نیز این معادن به نام بهره بردار تمدید گردد که قانون گذار در سال های گذشته با
رعایت شرایط مندرج در مواد  46 ،45و  47آیین نامه اجرایی آن را قابل تمدید قرار داده است .حال با اصالح
این موضوع و امکان انتقال معدن پس از اتمام پروانه بهره برداری به دولت هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذار در
این بخش باقی نمی ماند و مطمئنا آشفتگی بخش معدن بیش از پیش خواهد شد .نکته قابل توجه در این
مصوبه این است که عمده مراحل و هزینه های پرریسک مربوط به مراحل شناسایی و اکتشاف نیمه تفصیلی و
تفصیلی به عهده سرمایه گذار خواهد بود و پس از اطمینان از وضعیت ماده معدنی  ،معدن از ید بهره بردار خارج
خواهد شد .به نظر میرسد مسیر تصویب این قانون کامال غیر کارشناسی و بدون ارزیابی های فنی همانند سایر
مصوبات و دستورالعمل های خلق الساعه میباشد و پشتوانه تخصصی ندارد .نکته جالبتر تبصره  5مصوبه مورد
سخن این است که هرگونه حقی را از بهره بردار به منظور اکتشافات تکمیلی سازمان های حاکمیتی در زمان
بهره برداری از معدن میگیرد .لذا نمایندگی های استانی این خانه بدینوسیله ضرورت بحث و بررسی کارشناسی
و تجدید نظر در مورد اصالحیه اخیر را خواستارند .قبال از همکاری حضرتعالی کمال تشکر و سپاسگزاری را
داریم.

