
موقعیت جغرافیایی معدن سنگ الشه دهیاری 
 روستای امیرآباد

 
این معدن در استان آذربایجانشرقی، شهرستان کلیبر،  

 .بخش آبش احمد، روستای امیرآباد واقع شده است





  داشتن با احمد آبش دهستان تابع امیرآباد روستای
  شهر کیلومتری 3 در جمعیت نفر 546 و خانوار 138
  های سال در روستا این .است شده واقع احمد آبش
  عمرانی پیشرفت راه در مسئوالن و اهالی همت با اخیر
  از برداری بهره با که  گرفته خود به رشدی به رو روند

  و پیشرفت شاهد رود می انتظار روستا این سنگ معدن
  درامد افزایش و روستا وآبادانی و بیشتر چه هر توسعه
 .باشیم آن اقتصادی رونق و اهالی

 





 مشخصات طرح
 135،000،000 بمبلغ اولیه سرمایه با مربع متر هزار 10 ابعاد با معدن این

  که گردیده تامین روستا معابر آسفالت حفاری بابت گاز شرکت محل از ریال
  معدن استخراج جهت روستا اسالمی شورای تصویب و دهیار پیشنهاد با

  و پایدار درآمد ایجاد و روستا عمرانی های پروژه در استفاده برای الشه سنگ
 93/2/20 مورخه از ریال میلیون 150 حدود ماهیانه دهیاری برای مستمر

  چندین و مستقیم بطور نفر 10 برای کنون تا و است نموده شروع را خود کار
 بمدت شود می بینی پیش و گرفته صورت اشتغالزایی مستقیم غیر بطور نفر
 .گیرد صورت بردای بهره اقتصادی طرح این از سال 30

 



 معدن سنگ الشه







 اثرات اجرای طرح
 که یافته افزایش چشمگیری بطور دهیاری درآمد طرح این اجرای با

 دیوار احداث مربع، متر 1800 طول به خیابان سه احداث موجب

 مسیر ، لایر میلیارد یک هزینه با مکعب متر 1500 مقدار به حائل

 امید افزایش خودرو، و اهالی تردد سهولت معابر، تعریض ، گشایی

 مهاجرت،مهاجرت از جلوگیری زندگی، از رضایت و زندگی به

 جمع زمینه در بخصوص بیشتر و بهتر رسانی خدمات و معکوس

 و روستاییان درآمد افزایش و اشتغال ایجاد روستایی، پسماند اوری

 گردیده عمرانی های طرح اجرای های هزینه درصدی 70 کاهش

 .است



 چهره معابر روستا قبل از اجرای طرح



 چهره معابر روستا قبل از اجرای طرح



 چهره معابر روستا بعد از اجرای طرح



 چهره معابر روستا بعد از اجرای طرح



 چهره معابر روستا بعد از اجرای طرح



 چهره معابر روستا بعد از اجرای طرح



 چهره معابر روستا بعد از اجرای طرح



 چهره معابر روستا بعد از اجرای طرح



  محلی، های ظرفیت از گیری بهره با طرح این
  حاضر حال در و شده اقتصادی رونق موجب
  نفر چندین و مستقیم بطور نفر 10 اشتغال زمینه
 .است شده مستقیم غیر بطور دیگر

 









  اقتصادی، طرح این از برداری بهره با
 درامد ریال میلیون 150 حدود ماهیانه
 گردیده موجب دهیاری برای پایدار
 و آبادانی به منجر خود بنوبه که است
 .است شده روستا زیرساخت انجام

 







 های پروژه بر عالوه معدن این سنگ از
  سایر های پروژه در امیرآباد، روستای عمرانی

 .شود می استفاده نیز بخش روستاهای
 





 طرح این درآمد از گیری بهره با همچنین
 و مزارع راهی بین توسعه و احداث با

 شایانی کمک مزارع، در بند سیل احداث
 .است شده روستا کشاورزی توسعه به

 





 مکرر بصورت پروژه، اجرای مراحل طی
 محترم بخشدار شهرستان، محترم فرماندار

 شهرستان مسئولین و مدیران سایر و بخش
  بازدید عمرانی و اقتصادی طرح این از

 .گردید برداری بهره دولت هفته در و نموده
 




