برگزاری دومین جلسه شورای گفتگوی استان همدان با محوریت معدن

غهی اصغر زةردشث رییس اجاق ُيدان روز چِارطٍتَ  7ىِرىاه در ُظحيیً طّرای گفحگّی دونث و ةخض
خصّصی کَ در اشحاٌداری ُيدان ةرگزار طد ،ةا ةیان ایٍکَ "ىػدنکاران ُيدان ىّرد کونعفی ىدیران كرار
ىیگیرٌد" گفث

"ةدٌَ کارطٍاشی ىٍاةع ظتیػی ةا شیاشثُای ىدیرکم ُياٍُگی ٌدارٌد

".

ةَ گزارش رواةط غيّىی اجاق ُيدان ،دةیر طّرای گفحگّ در ایً جهصَ اظِار داطث "ىصّةات شال گذطحَ
طّرای گفحگّی دونث و ةخض خصّصی در خّزه ىػدن ةَ خّةی اجرا ٌظده و ىظکالت ةیً دشحگاهُا و
ةخض خصّصی خم و فصم ٌظده اشث".
غضّ اجاق ایران افزود "ىػادن ىیجّاٌٍد ارزشافزوده ةصیاری ةرای اشحان ةَ ُيراه داطحَ ةاطٍد ونی اکٍّن
فػانیث ُای ىػدٌی دچار ىظکم طده و ةرخی ىدیران در ایً زىیٍَ کونعفی ىیکٍٍد کَ اٌحظار ىیرود ایً
رفحار در ىلاةم ةخض خصّصی وجّد ٌداطحَ ةاطد".
زةردشث جصریح کرد "وكحی كرار اشث ىجّز ةَ ىحلاضی ىػدنکاری داده طّد اشحػالمُای ةصیاری گرفحَ
ىیطّد و ىػدنکاران ایً جّكع را دارٌد کَ وكحی فػانیث ىػادن كاٌٌّی ةّده و ىجّز ةِرهةرداری صادر طده
چرا ىجددا ایجاد ىاٌع ىی طّد".
"ىٍاةع ظتیػی در ىددوده كرىز ىجّز
دةیر طّرای گفحگّی دونث و ةخض خصّصی ةا ةیان ایٍکَ
ةِرهةرداری و اشحخراج صادر ٌکٍد" گفث "جا جایی کَ اىکان دارد پروٌدهُای ىػادن ةَ ىراجع كضایی ارشال
ٌظّد ةهکَ در کيیحَ ىػادن ةررشی و جصيیوگیری طّد".

رییس اجاق ُيدان جاکید کرد "یکی از ىظکالت در خّزه ىػادن ایً اشث کَ اگر ةازٌگری در خّزه اكداىات
و ةخظٍاىَُای ىٍاةع ظتیػی اٌجام ىیطّد ةَ ةدٌَ ىٍحلم ٌظده و کارطٍاشان و ٌیروُای طِرشحان اظالغی
در ایً زىیٍَ ٌدارٌد".
وی در ةخض دیگری از شخٍان خّد گفث "ةدخ آشاٌصّر در ىصائم شاخحيان از ٌظر ایيٍی دارای اُيیث
ةّده و جای شّال دارد چرا ٌظام ىٍِدشی شاخحيان ایً ٌِاد را جدث پّطض خّد كرار ٌداده اشث

".

رییس کيیصیّن جخصصی ىػادن اجاق ُيدان" :ىػادن جاىیً کٍٍده ىاده اونیَ صٍایع ىػدٌی ُصحٍد ".
رئیس خاٌَ ىػدن اشحان ُيدان ٌیز در ایً جهصَ ةیان کرد "اغهب پٍَُِای فهزی اشحان ُيدان در اشدآةاد
در ىددوده كرىز جػییًطده جّشط ىٍاةع ظتیػی كرار گرفحَ کَ ىظکالت ةصیاری را در ایً زىیٍَ ایجاد
".
کرده اشث
رخیو ىرجضایی ةا ةیان ایٍکَ "اداره کم ىٍاةع ظتیػی اشحان ُيدان ةَ  26درخّاشث ىػدنکاران ىجّز ٌداده
اشث" اظِار داطث "ىػادن دونّىیث ٌِاوٌد در ىددوده خاکصحری كرار گرفحَ کَ ىظکالت ةصیاری ةرای
ةِرهةرداران ایجاد کرده اشث".
"ةصیاری از ىػادن اشحان ُيدان دچار
رییس کيیصیّن جخصصی ىػادن اجاق ُيدان ةا اطاره ةَ ایٍکَ
ىظکم طده اٌد" گفث " 280واخد ىػدٌی در اشحان ُيدان دارای پرواٌَ ةِرهةرداری ُصحٍد کَ از ایً جػداد
جٍِا  140واخد فػال ةّده و ىاةلی جػعیم ُصحٍد کَ  12واخد از شال گذطحَ جاکٍّن جػعیم طدهاٌد".
ىرجضایی ةیان کرد "ىػادن جاىیً کٍٍده ىاده اونیَ صٍایع ىػدٌی ُصحٍد و زىاٌی کَ ایً صٍایع در زىیٍَ
ةازار فروش و جاىیً ٌلدیٍگی دچار ىظکم ىیطٌّد خرید ىّاد اونیَ ةا رکّد ىّاجَ طده و ىظکالت
واخدُای ىػدٌی ٌیز افزایض ىییاةد".
وی ةا اغالم ایٍکَ "اگر شرىایَگذاری خارجی در ةخض ىػدن اٌجام طّد از ایً وضػیث خالص ىیطّیو "
جصریح کرد "ةَ دٌتال ایً ُصحیو جػدادی از شرىایَگذاران خارجی را ةرای شرىایَگذاری در ایً ةخض

جذب کٍیو و كرار اشث ةخض پرطیً یاكّت ُيدان کَ راکد اشث فػال طّد".
الزم ةَ ذکر اشث ایً جهصَ ةا جصّیب ىصّةات ةصیار خّةی در جِث کيک ةَ روٌق ىػدٌکاری در اشحان
ُيدان خاجيَ یافث.

