ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ  ۲۴ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن ﺑﺮاﺛﺮ
ﺣﻮادث ﮐﺎری ﻃﯽ  ۵ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
از اﺧﺒﺎرروز

 ۲۴ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن از اﺑﺘﺪای ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن» ،ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ« ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۳اﺳﻔﻨﺪ» ،ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر؛ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺰد و ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﺮ ،دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﻌﺪنﮐﺎر« اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﻠﯿﺪواژه
رﻧﺞﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﮐﻮﻫﺒﻨﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای »اﯾﻮب« ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻮب ﻣﺎرﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺪنﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ  ۱۱ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﻧﮑﺮ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اداﻣﻪ اﯾﻦ رﻧﺞ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺧﻮاف ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ روز اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻟﻮدر درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻮده ،زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در
ﺟﺎ ﻓﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن اﭘﺮاﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده و ﻧﻪ راﻧﻨﺪه
ﻟﻮدر .ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮگﻫﺎی دﻟﺨﺮاش در ﻣﻌﺎدن اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻃﺒﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن در

ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻢ ﺑﻮﮐﺴﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﺟﺎن داد.
در ﻣﺠﻤﻮع  ۲۴ﮐﺎرﮔﺮ از اﺑﺘﺪای ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
ﻣﻌﺪن اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ارزش
ﮐﻞ ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ﻣﻌﺎدن ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﮐﺸﻮر  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ارزش رﯾﺎﻟﯽ دﻻر
ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ارزش ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰۸ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﻟﺴﺎز ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﭘﻮﻟﺴﺎزﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺟﺎنِ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽارزش ﺷﺪه
اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد
ﭼﻨﺪاﻧﯽ دارﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﻻاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﻣﻌﺎدن اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد.
 ۶ﻫﺰار ﻣﻌﺪن ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ در ﻫﺮ
ﻣﻌﺪن ،در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن» ،ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ« ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺑﺎزرﺳﯽ ،آﻣﻮزش و ﻣﺠﻮز ﮐﺎر از ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪک اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮕﺎن ﺧﻮاف در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎدن
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﺣﺘﯽ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم ﻣﺮگ دﭼﺎر ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن ﺧﻮاف در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ،ﯾﮑﯽ
از  ۱۰ﻣﻌﺪن ﺑﺰرگ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽﻫﺎﺷﻢﭘﻮر )ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن(؛ ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﻌﯽ
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﺳﻨﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ
ﺳﻨﮕﺎن ﺧﻮاف ﺳﻬﻤﯽ  ۲۲درﺻﺪی در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر دارد.

ﮐﺎرﮔﺮ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ از آن ﻧﺪارد.
ﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن( ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ،۹۸
ﺳﻮدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮕﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد «.ﺑﺮای ﻣﻠﻤﻮس ﺷﺪن اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۸ﺣﺪود  ۵۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﻮد ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻌﺎدن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺮان از ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

