از ایستاده گی تا مقاومت :سرگذشت و روز شمار دو
اعتصاب معدن کاران سنگ آهن بافق در سال 3131

مختصری از چگونگی شکل گیری دو اعتصاب کارگران سنگ آهن بافق
اعتصاب پیروزمند کارگران معدن سنگ آهن بافق (اعتصاب اول از اردیبهشت تا تیر
 3131و اعتصاب دوم از مرداد تا شهریور  ،)3131از اعتصاب های مهم تاریخ جنبش
کارگری ایران در سال های اخیر است.
حدود  ۵هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اولین بار در تاریخ  ۷۲اردیبهشت سال 3131
در اعتراض به خصوصی سازی معدن تحصن کردند .این تحصن  -که  ۹۳روز طول
کشید  -بر خالف پیش بینیها ،یکی از طوالنیترین اعتراضات کارگری پس از انقالب شد.
کارگران متحصن به عرضه  ۵/۷۲درصد از سهام معدن در فرابورس معترض بودند و
اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود .آنان معتقد بودند خصوصی سازی به
تعدیل نیرو و کاهش دستمزدها منجر خواهد شد ،زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال
افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.

بقول یکی از کارگران« :بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سنگ آهن بافق موقت است
و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بخورند ،قراردادشان تمدید نمیشود».

تغییر مدیرعامل معدن ،اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور ،تضمین راه اندازی و
تامین بودجه کارخانههای جوار معدنی نظیر کارخانههای فرآوری سنگ آهن و فوالد
سازی ،واگذاری  ۵۵درصد از سهام معدن به مردم بافق ،گاز کشی این شهرستان و دو
بانده شدن جاده بافق  -یزد از دیگر مطالبات کارگران متحصن بود.
این تحصن در نهایت با لغو موقت خصوصی سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق
مطالبات کارگران در تاریخ  ۴تیر  31پایان یافت« .محمد عباسی بافقی» ،همان روز از
مهلت دو ماهه کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی سهام این معدن خبر داد.

اما در روزهای بعد و پس از پایان اعتصاب و توافقات صورت گرفته بین نماینده گان
دولت و کارگران ،پلیس  ۷کارگر معدن سنگ آهن بافق را در پی شکایت کارفرما
بازداشت کرد ،اما تالشش برای بازداشت  ۵۱کارگر دیگر به نتیجه نرسید.
کارگران معدن سنگ آهن بافق در پی این بازداشتها ،از ساعت  ۵۱شب  ۷۲مرداد 31
در اعتراض به بازداشت همکارانشان تولید را متوقف کرده و دست از کار کشیدند۵۱ .
کارگر یاد شده نیز پس از اطالع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آوردند.
در مذاکرات فردای همان روز( ۷۳مرداد) میان پلیس و نماینده کارگران ،پایان اعتراض
کارگران به لغو حکم بازداشت هر  ۵۲کارگر منوط شد و جانشین فرمانده نیروی انتظامی
یزد تلویحا با خواسته کارگران موافقت کرد ،اما بر خالف وعده داده شده ،ماموران یگان
ویژه عصر همان روز در معدن مستقر شدند.
پلیس به قصد متفرق کردن تحصن کنندگان و بازداشت  ۵۱کارگری که پس از اطالع از
صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آورده بودند ،در معدن مستقر شده بود .یگان ویژه
پلیس عصر  ۹۱مرداد معدن بافق را ترک کرد.

پلیس حوالی ساعت  ۷نیمه شب شنبه( ۵شهریور)  ۵کارگر معدن سنگ آهن بافق را
بازداشت کرده است .این کارگران جزء لیست بازداشت  ۵۲نفره پلیس هستند که به دلیل
پناه گرفتن در میان کارگران معترض ،این نهاد نظامی پیشتر موفق نشده بود آنان را
بازداشت کند.
در ادامه نگاهی به روزشمار دو اعتصاب کارگران سنگ آهن بافق داریم:

روز شمار دو اعتصاب کارگران سنگ معدن بافق در سال 3131

اعتصاب اول:

۳۳/۳۱/۳۱۳۱
اعتراض کارگران معدن بافق وارد دوازدهمین روز متوالی شد.
یکی از کارگران معدن سنگ آهن بافق (واقع در استان یزد) گفت :نزدیک به  ۵هزار
کارگر معدن سنگ آهن بافق از یکشنبه هفته گذشته( ۷۲اردیبهشت) در اعتراض به
خصوصی سازی این معدن دست از کار کشیدهاند.
 ۵/۲۵درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق به صندوق بازنشستگی فوالد واگذار شده و
شرکت فوالد خوزستان با برنده شدن  ۷۲/۵درصد سهام باقیمانده که هنوز به مرحله
قرارداد نرسیده است ،صاحب باقیمانده سهام این معدن خواهد شد.
شهرستان بافق از شهرستانهای بسیار محروم بوده و تنها راه ارتزاق مردم این شهرستان
از راه استخراج معدن است ،بنابراین اگر این معدن خصوصیسازی شود ،با خیل بیکاران
روبهرو خواهد شد.

کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در
پی خصوصی سازی این معدن نگراناند و کارگران معترض با توجه به اتمام ذخائر معدن
سنگ آهن بافق در آینده ،میخواهند باقیمانده سهام این شرکت معدنی به آنان فروخته شود.

۶۲/۳۱/۳۱۳۱
اعتراض  ۵هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق یکماهه شد.
تحصن کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق در محل کار که از تاریخ  ۷۲اردیبهشت
آغاز شده است ،همچنان ادامه دارد .بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سنگ آهن بافق
موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بخورند ،قراردادشان تمدید
نمی شود.

خون کارگران معدن آلوده است
«رضا خواجه زاده» از کارگران معترض ،ضمن انتقاد از عملکرد مدیر عامل معدن سنگ
آهن مرکزی بافق تاکید کرد یکی از مهمترین مطالبات کارگران معترض ،تغییر مدیر عامل
است.
وی در ادامه بیان کرد :خون مردم بافق به دلیل آلودگی زیست محیطی این شهرستان که از
وجود معادن سنگ آهن ،مس و… ناشی میشود ،آلوده است به گونه ای که برای انتقال
خون به دیگران مناسب نیست.
وی تصریح کرد :بیماریهای قلبی ،ریوی ،سرطان و… در میان کارگران معدن به دلیل
آلودگی زیست محیطی شدید به امری رایج تبدیل شده است .با این حال ،قانون مشاغل
سخت و زیان آور هنوز برای این کارگران اجرا نشده و آنها از مزایایی نظیر حق اشعه
محروم ماندهاند.

به گفته خواجه زاده ،کارگران از تعدیل نیرو و کاهش دستمزد در پی خصوصی سازی
معدن نگراناند چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر به
منظور دستیابی به سود بیشتر است.
وی ضمن انتقاد از ضریب پایین امنیت شغلی کارگران ،تصریح کرد :بیشتر قراردادهای
کار کارگران معدن سنگ آهن بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار
به مشکل بخورند ،قراردادشان تمدید نمیشود.
گفتنی است از بیش از پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق ،نیمی از آنها قرارداد
مستقیم هستند و مابقی به صورت پیمانی در این معدن مشغول به کارند.

۳۱/۳۰/۳۱۳۱
تحصن کارگران معدن سنگآهن بافق برای سی و هشتمین روز متوالی
تحصن بیش از  ۵هزار کارگر معدن سنگآهن مرکزی بافق در اعتراض به واگذاری
 ۵/۷۲درصد از سهام این معدن به بخش خصوصی به سی و هشتمین روز متوالی خود
وارد شد.

۳۰/۳۰/۳۱۳۱
اعتراض بیش از  ۵هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق با تحقق مهمترین مطالبه
آنان پس از گذشت  ۱۳روز ،پایان یافت.
استاندار یزد صبح امروز(چهارشنبه  ۴تیر) در جمع کارگران متحصن حاضر شد و
مصوبه هیات دولت مبنی بر لغو واگذاری  ۵/۷۲درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی
بافق به بخش خصوصی را در اختیار آنان قرار داد.

اعتصاب دوم

۶۳/۳۵/۳۱۳۱
«حدود  ۵هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به بازداشت «امیرحسین
کارگران» و «علی صبری» از کارگران این معدن دست از کار کشیده و تولید را متوقف
کردهاند».
کارگران معدن سنگ آهن بافق از دیشب(سه شنبه  ۷۳مرداد) در اعتراض به بازداشت ۷
تن از همکارانشان و تالش ناکام برای بازداشت  ۵۱کارگر دیگر دست از کار کشیدهاند.

۱۳/۳۵/۳۱۳۱
در پی تحصن کارگران معدن سنگ آهن بافق ،ماموران یگان ویژه پلیس از عصر
دیروز(چهارشنبه  ۷۳مرداد) در معدن مستقر شدهاند.

۱۳/۳۵/۳۱۳۱
یگان ویژه نیروی انتظامی از معدن بافق خارج شد.

۳۳/۳۲/۳۱۳۱

در حالی که اعتراض کارگران معدن سنگ آهن بافق وارد پنجمین روز متوالی شده ،پلیس
حوالی ساعت  ۷نیمه شب امروز(شنبه  ۵شهریور)  ۵کارگر معدن سنگ آهن بافق را
بازداشت کرده است.

۳۳/۳۲/۳۱۳۱
در پنجمین روز متوالی از دومین دور اعتراضات صنفی کارگران معدن سنگ آهن بافق،
خانوادههای کارگران بازداشت شده این معدن مقابل دفتر کارفرما حصن کردند.
«خانوادههای کارگران بازداشت شده گفتهاند تا آزادی کارگران به این تحصن ادامه می
دهند .خانواده کارگران بازداشتی تا این لحظه اجازه خروج کارفرما از دفترش را
ندادهاند».

۳۶/۳۲/۳۱۳۱
تجمع شبانه خانوادههای کارگران بازداشتی معدن بافق در مقابل فرمانداری  /اعتصاب به
ششمین روز رسید.
«بنا بر اظهارات حاضران در تجمع شب گذشته ،صباغیان (نماینده کارگران ) آزادی
کارگران زندانی را در گرو تصمیم شورای تامین شهرستان بافق دانسته و اعالم کرده است
که روز چهارم شهریور ماه درباره پیگیریهای انجام شده به کارگران گزارش خواهد
داد».

۳۶/۳۲/۳۱۳۱
با ارسال نامهای به شورای تامین بافق؛ کارفرمای معدن سنگ آهن بافق شکایتش را پس
گرفت .اما کارگران هنوز آزاد نشدهاند.

علیرغم انصراف کارفرما از شکایتش؛ آزادی کارگران معدن بافق در گرو موافقت
شورای تامین استان یزد است.

۳۱/۳۲/۳۱۳۱
هفتمین روز از شروع دور دوم اعتصابات کارگری بافق :ادامه تجمع خانوادههای کارگران
بازداشتی در مقابل فرمانداری  /احتمال خروج یگان ویژه از بافق.

۳۰/۳۲/۳۱۳۱
مهلت کارگران به دولت برای لغو خصوصیسازی پایان یافت؛ هشتمین روز اعتصاب
کارگران بافق  /سومین شب از تحصن مقابل فرمانداری
«خانوادههای کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق در هشتمین روز از دور دوم
اعتصاب حدود  ۵هزار کارگر این معدن ،همچنان مقابل فرمانداری تجمع کردهاند».
۳۰/۳۲/۳۱۳۱
نماینده کارگران امشب به معترضین گزارش میدهد  /ادامه بازداشت  ۳کارگر
«در حالی که از صبح امروز شورای تامین شهرستان بافق و شورای تامین استان یزد به
قصد بررسی آزادی کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق تشکیل جلسه دادهاند ،تا
ساعت  ۵۲امروز از آزادی این کارگران خبری در دست نیست».

۳۵/۳۲/۳۱۳۱
نماینده کارگران معدن سنگ آهن بافق خبر داد :خلف وعده استاندار در آزادی  ۳کارگر
بازداشتی معدن بافق

نماینده کارگران معدن سنگ آهن بافق گفت قرار بوده خبر آزادی کارگران بازداشت شده
این معدن دیشب اعالم شود ،اما از عصر دیروز هر چه با استاندار و معاون سیاسی او
تماس گرفته ،جوابی نگرفته است.

۳۵/۳۲/۳۱۳۱
تحصن کارگران معدن سنگ بافق صبح امروز(چهارشنبه  ۵شهریور) به نهمین روز
متوالیاش وارد شد .همزمان شماری از کارگران و خانوادههای کارگران بازداشتی مقابل
فرمانداری تجمع کردهاند.

۳۵/۳۲/۳۱۳۱
خانواده کارگران بازداشتی ،آزادی به قید وثیقه را نپذیرفتند.
ساعاتی پیش ،تعدادی دیگر از کارگران معدن سنگ آهن بافق به جمع خانوادههای کارگران
بازداشتی در مقابل فرمانداری این شهرستان پیوستند .خانوادههای کارگران بازداشتشده از
تعیین  ۴۵۱میلون تومان وثیقه برای بازداشتشدگان خبر میدهند.
۳۰/۳۲/۳۱۳۱
در دوازدهمین روز متوالی از دور دوم اعتراض کارگران معدن بافق ،بیش از  ۶۳۳کارگر
این معدن به همراه خانوادههای کارگران بازداشتی مقابل فرمانداری تجمع کردند.
تحصنکنندگان با سر دادن شعارهایی در حمایت از کارگران بازداشت شده ،خواستار لغو
خصوصیسازی معدن و آزادی همه کارگران هستند.
«روابط عمومی معدن سنگ آهن بافق اعالم کرده است چای ،قند و آب یخ کارگران
متحصن در معدن را از امروز قطع میشود».

۳۳/۳۲/۳۱۳۱
در حالی که اعتراض حدود  ۵هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق از صبح امروز(یکشنبه
 ۳شهریور) به سیزدهمین روز متوالی وارد شده است ،بیش از  ۷۱۱کارگر این معدن به
همراه خانوادههای کارگران بازداشتی برای نهمین روز متوالی مقابل فرمانداری تجمع
کردهاند / .اعزام هیئت امنیتی دولت به بافق.

۳۳/۳۲/۳۱۳۱
چهاردهمین روز از اعتصاب معدنچیان بافق:
آزادی کارگران بافق به اتمام اعتصاب منوط شد  /پایان بینتیجه جلسه شورای تأمین.
همزمان با جلسه دیشب ،حدود  ۹هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق به همراه خانوادههای
 ۲کارگر بازداشت شده مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند.
پاسخ اژهای به بازداشت  ۲کارگر بافق:
قوه قضائیه با کارگرانی که «خیابان میبندند» برخورد میکند.

۳۳/۳۲/۳۱۳۱
پانزدهمین روز از اعتصاب معدنچیان بافق؛
معاون استاندار با لیست مطالبات کارگران متحصن معدن بافق راهی یزد شد
شب گذشته خانوادههای کارگران بازداشتشده معدن بافق در حضور نماینده کارگران ،امام
جمعه و اعضای شورای شهر با معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد مذاکره و خواستههای
خود را بصورت مکتوب اعالم کردند.

۳۶/۳۲/۳۱۳۱
شانزدهمین روز اعتصاب معدنچیان بافق:
دو کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق آزاد شدند  /مذاکره برای خاتمه اعتصاب.
«علی صبری» و «امیر حسین کارگران» ،دو کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق
دیروز(سه شنبه  ۵۵شهریور) آزاد شدند  /خانوادههای بازداشت شدگان نیز در معدن
حاضر شدهاند و در جمع کارگران بر پایان اعتصاب بعد از آزادی  ۱کارگر بازداشتی
دیگر تاکید کردهاند.

۳۶/۳۲/۳۱۳۱
نتایج مذاکرات امروز با کارگران اعتصابی:
ماشینهای معدن بافق پس از  ۳۲روز روشن شدند  /احتمال آزادی کارگران تا ساعاتی
دیگر
«کارگران ماشینهای معدن(دامپتراک  )dump truckرا روشن کردهاند اما در عین حال
تاکید کردهاند تولید را از شیفت ظهر و به محض حضور  ۱کارگر بازداشتی در بافق آغاز
خواهند کرد».

۳۶/۳۲/۳۱۳۱
 ۱کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق دقایقی پیش از زندان «خلد برین» یزد آزاد شده و
راهی شهرستان بافق شدهاند.

*************************************

ضمیمه:
نگاهی به انفجار در چند معدن و وضعیت کارگران پس از حادثه

معدن یال شمالی ۰ ،نفر
ساعت  ۴بامداد روز سهشنبه  ۷۲آبان ماه سال  ۳۵وقوع انفجار در یکی از تونلهای زیر
زمینی معدن یال شمالی هشت نفر از معدنچیان به نامهای «علی مهدیزاده»« ،محمد
عابد»« ،جواد باقرزاده»« ،رمضان رضوانی»«« ،اسماعیل رحیمیان»« ،ابوالفضل
خوری» و «رسول غالمی» را کشت ،آنرمان عنوان شد که قربانیان حادثه به اتفاق ۷۴
همکار دیگر خود برای شرکت پیمانکاری «آروین نوین» که به بازنشستگان «شرکت
ذغال سنگ طبس» تعلق دارد ،کار میکردند.
به دنبال این حادثه عملیات امداد و نجات پس از گذشت یک روز خاتمه یافت و درنهایت در
تاریخ  ۱دیماه نهادهای رسمی دلیل وقوع این حادثه را «انتشار گار متان ،تلفیق آن با گاز
هیدروژن و تولید مونواکسید» عنوان کردند اما در نهایت  ۷۴کارگر باقیمانده شرکت
پیمانکاری آروین نوین بدون آنکه برای دریافت مستمری بیکاری به به صندوق بیمه
بیکاری معرفی شوند به دلیل توقف فعالیت معدن بیکار شدند.
این انفجار در شرایطی رخ داد که چند ماه پیش از حادثه ،در اردیبهشت ماه همان سال
جمعی از کارگران معدن یال شمالی با ارسال طوماری ناامن بودن این واحد معدنی را
اطالع داده بودند.

معدن چشمه پودنه ۱ ،نفر
ساعت  ۵۵صبح روز اول اسفند سال  ۳۷وقوع انفجار در معدن ذغال سنگ چشمه پودنه،
سه معدنچی به نامهای «محمدرضا صادقی»« ،حسین محمدی» و «حسین اسالمی» را
کشت ،چهار معدنچی زخمی و  ۱نفر دیگر دچار گاز گرفتگی شدند ،بنابر خبری که زمان
وقوع حادثه مخابره شد شمار کارگران شاغل در مجموع شیفتهای کاری معدن چشمه
پودنه تا  ۹۵۱نفر میرسید ،اما به دلیل آنکه در روز حادثه یکی از کارگاههای معدن
تعطیل شده بود در زمان انفجار تعداد کمی از کارگران در معدن حضور داشتند.
دو روز بعد از این انفجار بنابر اطالعاتی که «مهدی همتی» نماینده صنفی کارگران چشمه
پودنه در اختیار ایلنا قرار داد مشخص شد که در این واحد معدنی هیچکدام از دستگاههای

سنجش گاز و اکسیژن ساز در وضعیت قابل استفادهای نبودند و عالوه بر آن کارگران
معدنچی عملیات تهویه هوای معدن را به وسیله دستگاههای تخلیه دستی انجام میدادند.
این مقام صنفی در عین حال با اشاره به خرابی لوکوموتیو حمل بیمار و تنها خودروی
آمبوالنس موجود در معدن گفته بود به دلیل فقدان امکانات نجات بعد از وقوع انفجار یک
ساعت طول کشید تا گروه نجات از یکی از معادن مجاور برای کمک به قربانیان حادثه در
معدن چشمه پودنه حاضر شود.
هرچند در پی این حادثه مدیرعامل ،رییس کارگاه و پیمانکار نیروی انسانی معدن تنها برای
چند روز با دستور دادستانی راهی بازداشتگاه شدند ،اما در نهایت این  ۷۳۱معدنچی شاغل
در چشمه پودنه بودند که به دلیل ناامن بودن شرایط کار در آستانه شب سال نو شغلشان را
از دست دادند و برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شدند .در مورد ۱۱
کارگر باقیمانده نیز قرار شد در استخدام کارفرما به تجهیز و بازسازی تجهیزات ایمنی
معدن مشغول شوند.
در مورد کارگران مجروح و خانوادههای بازماندگان نیز مطابق رای کارشناسان فنی
دادگستری :پیمانکار ،مدیرعامل و رئیس کارگاه به ترتیب  ۹۱،۵۱و  ۷۱درصد در بروز
انفجار روز یکم اسفند ماه مقصر شناخته شدند و مقرر شد تا به خانواده هر متوفی دیه
پرداخت شود.
اگرچه در گرماگرم حادثه انفجار معدن چشمه پودنه« ،خانه معدن ایران» با انتشار بیانیهای
که به امضا کارفرمایان  ۷۷معدن خصوصی کشور رسیده بود ضمن ابراز تاثر از وقوع
این حادثه نسبت به وضعیت خطرناک و غیر ایمن معادن ذغالسنگ کشور هشدار داد اما
در نهایت این مهدی همتی ،نماینده صنفی کارگران معدن چشمه پودنه بود که به دلیل
اطالعاتی که در اختیار ایلنا قرار داده بود در  ۵۲خرداد سال  ۳۹با وجود داشتن همسر و
سه فرزند مجبور به استعفا از سمت صنفی و ترک کار شد.

معدن قلعه خرگوشی ۵ ،نفر
حوالی ظهر روز دوشنبه  ۵۱تیرماه سال  3131وقوع انفجاری در معدن سنگ گرانیت
قرمز «قلعه خرگوشی» اردکان باعثشد تا ظرف مدت  ۵۱روز  ۵نفر از معدنچیان به
نامهای «محمدرضا محمدی»« ،باقر یادگاری»« ،علی چمزری»« ،سید سجاد حسینی» و
«حسین مرادینژاد» که همگی از اهالی زنجان بودند ،جان خود را از دست بدهند.
«محمد حسین ریاحی» مدیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یزد در روز  ۵۲تیرماه پیرامون
دلیل وقوع این حادثه به ایلنا گفته بود :شماری از کارگران ظهر روز دوشنبه برای خارج

کردن و انتقال کیسههای انفجاری(باتون) وارد انبار مواد منفجره معدن شده بودند که یکی
از آنان علی رغم هشدار همکارانش ته سیگارش را روی یکی از محمولههای فسفر انداخت
که در نهایت منجر به وقوع انفجار شده است.
هرچند با اظهارات این مقام دولتی ،کارگران کشته شده به نوعی عامل انفجار معرفی شدند
اما بنا برگفتوگوی «حسین دادآفرین» مسئول سازمان اتشنشانی اردکان در تاریخ ۹۱
تیرماه انجام گرفت ،در اینکه کارگران قربانی در بروز این حاثه مقصر بودهاند تردیدهایی
ایجاد شد .دادآفرین که خود بعد از این انفجار به عنوان کارشناس در محل انفجار حضور
داشته است اظهارات رسمی ثبت شده توسط شهود را متناقض با گزارش کارشناسی حادثه
تشخیص داده و در این گفتگو بابیان اینکه «حسب اطالعات موجود در زمان وقوع حادثه
 ۲۱کیلوگرم مواد اتش زا مازاد بر کیسههای انفجاری مورد نیاز در انبار معدن نگهداری
میشدند» ،گفته بود :مطابق قانون نگهداری مواد آتشزا دار انبار باتون معادن ممنوع است،
مواد انفجاری مورد استفاده نیز باید به اندازه نیاز توسط عوامل انتظامی به محل منتقل و
مازاد آن نیز باید همزمان توسط عوامل انتظامی امحا شود.

