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چكيده
با توجه به اينكه در اکثر معادن جهت آماده سازی و استخراج نياز می باشد از مواد ناريه استفاده نماييم  ،همچنين با توجه به اينكه در کشور ما
توليد مواد ناريه انحصاری می باشد جهت استفاده و تأييد دست اندرکاران مواد ناريه  ،شورای امنيت کشور دستورالعمل اجرايی را در تاريخ
 1382/6/24تصويب نموده مبنی بر اينكه در صورتيكه مصرف کننده مواد ناريه از اين دستورالعمل ها استفاده ننمايد سازمان حفاظت و اطالعات
نيروهای مسلح از تحويل مواد ناريه و ادامه کار دست اندرکاران در معادن جلوگيری خواهد نمود.
از طرف ديگر جهت استفاده از مواد ناريه در معادن طبق قانون معادن ،يک آئين نامه ايمنی در تاريخ  1379/11/25تصويب گرديده است ،که بر
اساس آن در صورت تخلف و پيش آمدن مشكالت دادگاه طبق قوانين رأی صادر می نمايد.
دستورالعمل اجرايی مواد ناريه شورای امنيت کشور و آئين نامه ايمنی معادن در مورد مصرف مواد ناريه اختالفاتی با يكديگر دارندکه اين تضادها
باعث بوجود آمدن مشكالتی برای معدنكاران شده است و اين مقاله به بررسی اين تضاد ها می پردازد.
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مقدمه

ازآنجا که معادن همواره به عنوان محلهايي مخاطره آميز و صنعت معدنکاری به مثابه يک صنعت پر مخاطره محسوب مي گردد  ،تمهيد ساز
و کارهای الزم برای حفظ سالمت بهداشت و ايمني کارکنان و صيانت از ذخاير معدني از اهميتي دوچندان برخوردار مي باشد .بروز سوانح و
حوادث معدني نه تنها سالمتي و حيات نيروی کار واحدهای معدني را تهديد مي نمايد  ،بلکه موجبات تخريب و انهدام تأسيسات  ،تجهيزات و
ماشي ن آالت معدني را فراهم ساخته در پاره ای موارد امکان ادامه فعاليت های معدني را نيز غير ممکن مي سازد .همچنين هزينه های ناشي از
بروز حوادث و سوانح معدني و پيامدهای رواني و اجتماعي آن لزوم به کارگيری آئين نامه ها و دستورالعمل های ايمني و بهداشتي را گريز ناپذير
مي سازد.
با عنايت به مراتب فوق و به منظور توسعه و بهبود صنعت معدنکاری کشور آئين نامه ايمني جديد معادن که نتيجه بازنگری و تکميل آئين
نامه قبلي مي باشد با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران بخش معدن و متخصصين ذي ربط در وزارت کار و امور اجتماعي در جلسه نهايي
مورخ  1379/11/25شورايعالي حفاظت فني تصويب شده است]1[.
همچنين کنترل  ،نظارت و اشرافيّت دستگاههای امنيتي و اطالعاتي به منظور نظارت بر حمل و نقل ،نگهداری و مصرف مواد ناريه در سال
 1365به تصويب شورای امنيت کشور رسيده بود و با گذشت قريب به هفده سال از تصويب و اجرای آن در کشور و بروز نواقص  ،ايرادات و
ابهاماتي در آن و در پي خواست سازمانها  ،نهادها  ،استانداريها و موسسات مصرف کننده مواد ناريه کمسيون مرکزی نظارت بر مواد ناريه شورای
امنيت کشور دستورالعمل مذکور را بازنگری و به نحو جامع تهيه کرد که در تاريخ  1382/6/24به تصويب شورای امنيت کشور رسيد]2[.
دستورالعمل مذکور با اينکه پس از تصويب و در اختيار قرار دادن آئين نامه ايمني معادن مصوب گرديد ،از لحاظ محتوا و تعاريف و قوانين
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اختالفات و کم بودهايي نسبت به آئين نامه ايمني معادن دارد که اين اختالفات باعث مشکالتي برای معدنکاران شده و موضوع بحث مي باشد.
تعاريف

برای روشنتر شدن بيشتر موضوع ابتدا مي توان تعريفي از مسئوليتها در آئين نامه ايمني معادن داشت:
آتشبار :شخصي که مسئوليت عمليات آتشباری را بر عهده دارد.
مسئول ايمنی معادن :مسئول ايمني هر معدن نظارت بر ايمني عمليات معدن را به عهده داشته و توسط مسئول يا سرپرست معدن به اين سمت
منصوب مي شود.
طبق ماده  65آئين نامه اجرايي قانون معادن ضوابط و حدود صالحيت مسئول ايمني از طري ق وزارت کار و امور اجتماعي با هماهنگي وزارت
صنايع و معادن تعيين مي گردد .جانشين وی نيز تابع همين شرايط است.
مسئول معدن يا سرپرست معدن :شخصي که توسط دارنده پروانه عمليات به اين سمت منصوب مي شود و مسئوليت کليه عمليات را بر عهده
دارد.
تعاريف در دستورالعمل اجرايي مواد ناريه نيز به شرح ذيل مي باشند:
آتشكار مواد ناريه و محترقه صنعتی :فردی که مسئوليت تحويل مواد ناريه از انبار و حمل به سينه کار و اجرای عمليات آتشکاری را بر عهده
دارد.
مسئول معدن يا سرپرست کارگاه :فردی که مسئول تشخيص و ضرورت عمليات آتشکاری و نظارت بر حسن اجرای آن از شروع تا خاتمه
عمليات را بر عهده داشته و جوابگوی اتفاقات و حوادث در محل عمليات آتشکاری را بر عهده دارد.
بر خالف انتظار در دستورالعمل مذکور هيچ تعريف يا شرح وظيفه ای برای مسئول ايمني معدن ارائه نشده است .که اين خود اولين تضاد را
آشکار مي سازد.
شرح وظايف مسئوليت ها:
شرح وظايف مسئوليت ها در آئين نامه ايمنی معادن
آتشبار:

ماده -130جابجا کردن مواد ناري ه در داخل معدن و حمل آن از انبار به محل کار و نظير آن بايد تحت نظارت و با مسئوليت آتشبار انجام
گيرد.
ماده  -139هر آتشبار مي تواند يک نفر کمک داشته باشد ولي مسئوليت انجام عمليات از هر حيث بر عهده آتشبار است.
تبصره  :استفاده از يک نفر کمک آتشبار در معادن زغال و زيرزميني الزامي است.
ماده  -143آتشبار نبايد غير از وسايلي که مسئول معدن اجازه استفاده از آن را داده است از وسايل ديگری برای انجام عمليات استفاده نمايد.
ماده -165زمان و محل عمليات آتشباری بايد با اطالع مسئول معدن و مسئول ايمني باشد.
ماده -166آتشبار موظف است اقدامات زير را هنگام عمليات آتشباری به عمل آورد:
الف -از برقراری تهويه در جبهه کارهای زيرزميني اطمينان حاصل نمايد.
ب -گل يا مواد مسدود کننده چالها را به اندازه کافي در اختيار داشته باشد.
پ -دستگاه آتش کن برقي را قبل از هر نوبت آتشباری آزمايش و نتيجه را در دفتر مخصوص ثبت نمايد.
ت -قبل از آتشباری از ورود اشخاص به محل عمليات جلوگيری نمايد ،در معادن زيرزميني حداقل فاصله اشخاص تا محل عمليات  80متر
مي باشد.
ث -چند دقيقه قبل از انفجار با صدای بلند يا هر وسيله مطمئن ديگر شروع انفجار را به سايرين خبر دهد .همچنين پس از انفجار با همان
وسيله خاتمه عمليات را اعالم نمايد.
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ج -بعد از همه محل کار را ترک کند.
مسئول ايمنی معدن:

ماده -2در کليه معادن که دارای حداقل  25نفر کارگر مي باشند ،مي بايست يک نفر ذيصالح به عنوان مسئول ايمني و يک نفر به عنوان
مسئول بهداشت حرفه ای به استناد آئين نامه کميته حفاظت فني و بهداشت کار تعيين گردد .بدي هي است  ،که در معادني با کمتر از  25نفر
کارگر وجود يک نفر مسئول ايمني ضروری است  ،اما اين مسئوليت را مي توان به مسئول فني واگذار کرد که تعيين صالحيت وی به استناد و
آئين نامه فوق الذکر خواهد بود.
ماده – 3مسئول اي مني هر معدن به عنوان ناظر و کنترل کننده عمليات و انطباق دادن معدن با بندهای مندرج در آئين نامه ايمني مصوب
 1379/11/25و ديگر آئين نامه های مصوب شورايعالي حفاظت فني تعيين مي گردد که با حضور و بازرسي از معدن توصيه ها و پيشنهادهای
خود را جهت پيشگيری و رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسيت موضوع آن را کتباً به مسئولين معدن گزارش مي نمايد و در صورت
تشخيص خطر حتمي برابر مقرّرات آئين نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عمليات در محل خطر اقدام نمايد.
ماده – 4کليه کارگاههای معدني اعم از سطحي يا زيرزميني الزم است در هر شيفت کاری حداقل يکبار توسط مسئول ايمني يا جانشين وی
مورد بازديد قرار گيرد.
ماده – 5قبل از شروع به کار در هر شيفت کاری مسئول ايمني معدن و يا جانشين وی بايد از کارگاه مربوطه بازديد نمايد و پس از اطمينان
از ايمن بودن آن به کارگران اجازه ورود داده شود.
ماده - 11ورود و کار در کارگاهها و معادن زيرزميني متروکه که منوط به کسب مجوز از سرپرست يا مسئول ذيربط بوده بايد با رعايت
مقررات ايمني و پس از حصول اطمينان از برقراری تهويه مناسب و سالم بودن وسايل نگهداری و عدم ريزش حفريات انجام گيرد.
مسئول معدن يا سرپرست معدن:

ماده  – 10ورود کليه افراد غير شاغل در معدن منوط به کسب اجازه از سرپرست معدن يا جانشين وی مي باشد.
شرح وظايف مسئوليت ها در دستورالعمل اجرايی مواد ناريه
سرپرست کارگاه  ،معدن:

بند  – 4کنترل و نظارت بر رعايت مصرف مواد با توجه به الگوهای متناسب با عمليات آتشکاری.
بند  – 6جلوگيری از حضور افراد فاقد صالحيت در محل عمليات های آتشکاری.
بند  – 7نظارت بر رعايت ضوابط ،مقررات و نکات ايمني در محيط آتشکاری از نظر تأمين ابزار آالت ايمني ،البسه ،تجهيزات آتشکاری ،نصب
تابلو هشدار دهنده ،استقرار خودروهای امدادی و  ...مطابق استانداردهای مربوط.
آتشكار مواد ناريه و محترقه صنعتی

شرح وظايفي که در دستورالعمل اجرايي مواد نا ريه برای آتشکار آورده شده است شامل دستورات و مقررات برای ايمني بيشتر بوده و نمي
توان به عنوان شرح وظايف از آن ها ياد کرد.
با مطالعه اين موارد مي توان دريافت شرح وظايفي که در آئين نامه ايمني معادن و دستورالعمل اجرايي مواد ناريه آورده شده است ،دارای
تداخل و تحميل کار و نيروی اضافي برای فرد و يا معدنکار مي باشد.
طبق ماده  66آئين نامه ايمني معادن ،آتشبار بايد از ورود اشخاص به محل عمليات جلوگيری کند در صورتيکه اين وظيفه در بند  6وظايف
سرپرست کارگاه يا معدن آورده شده است.
طبق تعريف سرپرست کارگاه در دستورالعمل اجرايي مواد ناريه،کليه مراحل آتشکاری از تشخيص و شروع عمليات تا خاتمه بر عهده
سرپرست کارگاه يا معدن مي باشد و بايد جوابگوی کليه اتفاقات و حوادث باشد ،در صورتيکه فرد عامل در آتشکاری شخص آتشبار بوده و وی
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بايد جوابگوی حوادث و تخلفات انجام گرفته باشد.
در آئين نامه ايمني معادن يکي از وظايف آتشبار جابه جا کردن مواد ناريه از انبار تا محل عمليات آتشکاری مي باشد (در داخل معدن) .به
بيان ديگر بايد تحت نظر آتشبار مواد جا به جا گردند ،در صورتيکه در دستورالعمل اجرايي مواد ناريه آورده شده است که اين وظيفه بر عهده
سرپرست کارگاه يا معدن مي باشد.
مهمترين ايرادی که مي توان به دستورالعمل اجرايي مواد ناريه گرفت اين است که هيچ نامي از مسئول ايمني در معدن برده نشده که
پيشنهاد مي شود اين سمت با توجه به وظايف در آئين نامه ايمني معادن نيز تعريف شده و الزم االجرا گردد.
زماني که کليه امور بر عهده سرپرست کارگاه ي ا معدن باشد ،به طور همزمان نمي تواند هم از ورود اشخاص متفرقه به محل آتشکاری
جلوگيری کند ،هم مواد ناريه را تحويل گرفته و هم بر هرچه بهتر انجام شدن عمليات نظارت کافي داشته باشد .به بيان ديگر اگر در محلهای
ديگری از معدن اتفاقاتي همزمان با آتشباری رخ دهد سرپرست معدن در جريان قرار نمي گيرد ،اما آئين نامه ايمني معادن با پيش بيني درست،
آتشبار را مسئول دانسته و سرپرست معدن مي تواند به کارهای ديگر بپردازد.
در اينجا پي شنهادی ارائه مي شود که سرپرست کارگاهي در امور ناريه معرفي گردد ،که خود دارای مشکالتي هست از جمله تحميل پرسنل
اضافي و اينکه سرپرست کارگاه در امور ناريه همي شه از تمامي کارگاهها با خبر نبوده و نمي داند در کجا کار مي شود يا نمي شود  ،که در محل
هايي که غير مجاز است آتشباری نگردد و چون برای تخليه ديگر کارگاهها دارای اختيار و اطالعات نيست ممکن است باز مشکالتي پيشامد کند.
نتيجه
بر طبق آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت که آئين نامه ايمني معادن اجرايي تر مي باشد ولي از آنجا که تنها مرجع تحويل مواد ناريه،
سازمان امنيّت کشور مي باشد و اگر دستورات ارائه شده از اين سازمان (دستورالعمل اجرايي مواد ناريه) رعايت نگردد ،سازمان مذکور از تحويل
مواد ناريه خودداری مي نمايد و اين باعث مي شود که معدنکار به اجبار از دستورالعمل اجرايي مواد ناريه پيروی کند ،اگر اتفاقي در اين حين رخ
دهد نمي توان تصميم گرفت که معدنکار بايد از آئين نامه ايمني معـادن تبعيت کند يا دستورالعمل اجرايي مواد ناريه که البته دادگاه در صورت
تخلف طبق قانـون ايمني معادن رأی صـادر مي نمايد نه دستورالعمل اجرايي مواد ناريه.
پيشنهادی که مي شود اين است که هماهنگي بين اين دو مرجع انجام گيرد ،يعني تصحيح دستورالعمل اجرايي مواد ناريه مطابق با آئين
نامه ايمني معادن ،چون اجرايي تر بوده و معدنکار با توجه به مطالب گفته شده دچار مشکل نمي گردد.

تقدير و تشكر
با تشکر از جناب آقای مهندس ايرج يوسفي که از همه جهت بنده را در تهيه اين مقاله ياری نمودند.
مراجع
[ ]1دفتر نظارت و ايمني معادن،وزارت صنايع و معادن؛ آئين نامه ايمنی معادن :مصوب  ، 1379/11/25با همکاری وزارت کار و امور اجتماعي
[ ]2شورای امنيت کشور ،وزارت کشور؛ دستورالعمل اجرايی مواد ناريه ؛ مصوب 1382/6/4

4
www.Ardamadzadeh.ir

