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ليبحران در صنعت و معدن استان اردب  
 

١٣٨٧ ی دمشش ستيشنبه بپنج                                                                                      آژانس ايران خبر  
 

   
 اند و با کارشدهيصدها نفر ب. ل شده است ي تعطلي بزرگ و کوچک در سطح استان اردبی و معدنیدهها واحد صنعت

  . خواهند شدکاري بزين گري صدها نفر دیادامه روند فعل

ماه است حقوق ٨ران آن  است و کارگیده اني و زیورطه ورشکستگدر»سبالن پارچه «ی بزرگ نساجکارخانه

  .دائم اخراج شدند بطورايهمه کارگران آن موقتا و  ولي استان تعطاتي کارخانه لبننيبزرگتر" تارا سبالن" ،نگرفته اند

 تخته و در پرداخت حقوق کارگران خود دچار لي درب ذوب آهن اردبابديادامه  منوال ني فوالد به همتي وضعاگر

  . باطل شده استیصدها مجوز معدن. مشکل خواهد شد 

 ني ماه حقوق خود اعتراض دارند وچندني در اعتراض به عدم پرداخت چندري تالي کارخانه آرتاوني بزرگترکارگران

 ی محلاتي صفحات نشرني روز ها مزني اگرکهي کننده دديهها خبر نا امو د.  برندیهفته است آه در اعتصاب بسر م

 استان است که ني صنعت ایتهاي از واقعی قسمتتنها نيالبته ا.  استی کارگریونقل محافل استان خصوصا محفل ها

 حدود . حرف ها استني صنعت و معدن استان اسف بار تر ازاتي است به اعتقاد کارشناسان وضعافتهيامکان بروز 

 یکارخانه ها.  هستندیلي در آستانه فرو رفتن در محاق تعطاي فعال و ري غل،ي اسنان تعطی صنعتی از واحدهایمين

 آرتا اف،ي ،آرتا موکت، آرتا آلکي مانندتارا سبالن ، گلدشت سبالن، آذر کولش ، آرتا الکترونی بزرگبتابزرگ و نس

 عي مغان ، مجتمع گاز ماري حرايمسکو، کود ماکرو ، زرکود ، پو یآبمعدن,  سحریني زمبي ، سدصبحيخورش , مرغيس

 قزل ینساج,  الزهرا ی ، تعاونالماس راش کلت،ي ، ارس ستايصنعت ،ارس وش، بابک وآذر وش مغان ، آناه

 و دهها واحد کوچک ی چای واحد بسته بندني ، چندیمي واحد مصرف کننده پترو شنيبافت،شکوفه بافت کوثر ، چند

 ی مانند گروه کارخانجات نساجی بزرگی صنعتی واحد هایلي فعال هستند و خطر تعطري غاي لي تعطگريد یصنعت

 یشي کند که در صورت عدم چاره اندی مدي را تهدیل و دهها واحد کوچک صنعتيسبالن پارچه و ذوب آهن اردب

 مثل سبالن پارچه به دست ینطقه ا کارخانه بزرگ مکهيزمان.  ببردني را از بی تواند صدها فرصت شغلیم, مسئوالن

 نفر اشتغال ار پنج هزی آن براشي شد که با گشای و معادن افتتاح و عنوان معي جمهور وسرپرست وزارت صناسيرئ

 سال بعد کي که درست کردي فکرنمی کسچي خواهد بود هیلي آن جشن ازدواج پنج هزار جوان اردبی و راه اندازجاديا

 که هم اکنون در آن ی شود حدود هزار نفر کارگریگفته م.  خواهد شدلي به عزا تبدیليدبجشن آن جوانان ار, از آن

 هستند و هر از یکاريکارخانه مشغول هستند به علت عدم پرداخت حقوق و مطالبات هشت ماهه شان در آستانه ب

زند به اعتقاد کارشناسان  پردای می و عزا داری زننهي ، سی تحصن در محل کارخانه به نوحه خوانی با برگزاریگاه

 ی دولت ، تنگ نظری کافتي ساختها ، عدم حماري ، آماده نبودن زی صنعتی استان نبود استراتزني اعيو صاحبان صنا

 کشور از عمده ی اقتصادرتحوالتي استان به عالوه تاثی صنعتني خصوصا مسئولی محلني مسئولتيريو ضعف مد
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 استان به عي درسازمان صناتيري و ضعف مدیسردرگم.  باشدیاستان م ني بوجود آمده در صنعت اتي وضعليدال

 صنعت کشور به مرحله شي استان از محل طرح آماني طرح اعطا شده به ا٣٦ از کي چي است که تا کنون هیحد

 چند طرح یاقدام به معرف , شي آمای بودن طرحهايی اجراتي عدم قابلی است و تنها به بهانه توخالدهي نرسيیاجرا

 ی درست و کافی گذار و عدم اطالع رسانهي جذب سرمايی بر نداشتن توانایهي نموده اند تا بلکه توجنيگزي جایتکرار

 ی در ارتباط با جذب اعتبارات بنگاههای در بخش صنعت ومعدن عملکرد بهترلي استان اردبنکهي اضافام. ابنديخود ب

 ستي بهتر از صنعت آن نزي معدن استان نتيو ضع. اشته است  همطراز ندی با استانهاسهي زود بازده در مقایاقتصاد

 درصدکل ٥١ از شي بیعني ی معدنواحد ٤٨ استان ني ای پروانه بهره برداری دارای واحد معدن٩٣ از کهيبطور

 و معادن استان در جلسه کارگروه عي سازمان صناسي است که رئی در حالنيا.  باشندی فعال مريمعادن استان غ

 در ی معدن قابل بهره بردار٧٥٠ است از وجود افتهي انعکاس زي نیعدن استان که در مطبوعات محلصنعت و م

  . باشدی مشتري بزين تعداد معدن از مجموع کل معادن چند استان شمالغرب کشور ني خبرداده است که الياستان اردب

 قي آنها ازطری تا کنون از واگذاریاف رغم ابطال صدها محدوده اکتشی استان علني اعي بر آن سازمان صناعالوه

 در ی صورتجلسه ای کرده بلکه با امضای خوداری توسط بخش خصوصی گذارهي به منظور سرمای عمومدهيمزا

به اعتقاد کار .  محول کرده استهايندار معادن را به فرمایواگذار, کار گروه صنعت و معدن برخالف قانون معادن

 استان از ني اعي موثر سازمان صناتي وعدم حمای ، معارضان محلی معدنعي نبود صنا استاننيشناسان و معدنکاران ا

 و عدم اقدام موثر سازمان مربوطه ، تنگ ی خصوص ودولتمانکاراني مجاز توسط پري غیمعدنکاران، برداشتها

 بي ترتنيد به ا باشی ملي در استان اردبی رکود معدنکارلي دالني از مهمتری استاننيول مسئتيري و ضعف مدینظر

 مجلس در جهت رفع مشکالت صنعت ندگاني استان و نمای و مقام عالی از طرف مسئوالن کشوریچنانکه اقدام عاجل

 بر یري جبران ناپذدمات خواهد رفت وصني از بیشتري بی شغلی نه چندان دور فرصتهاندهيومعدن استان نشود در آ

 .د خواهد آمد استان وارني اقتصاد و صنعت ومعدن افي نحکريپ
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