پرونده ویژه

گفت و گو با حسام الدین نراقی،مدرس برنامهریزی و مدیریت شرایط اضطراری

سازمانحراستوگام مهم
چاسایبهکارکنان
درآموزشا 
در پی تأکید وزیر نفت و به تبع آن ،معاونان وی مبنی بر لزوم آموزشهای
مرتبط با حوزههای اچ اسای به تمامی نیروهای حراست در سطح صنعت
نفت که منجر به عقد تفاهم نامهای مابین ســازمان حراست صنعت نفت و
اداره کل اچاسای و پدافند غیرعامل صنعت نفت و تدوین خطمشیهای
الزم برای جامه عمل پوشاندن به این مهم شد و به موازات شروع این قبیل
آموزشها در سطح صنعت نفت ،واحد آموزش حراست شرکت ملی نفت
ایران نیز به نوبه خود برنامهریزی آموزشــی در این حوزه را برای کارکنان
ستادی سازمان حراست و حراست شرکت ملی نفت ایران ،نیروهای ادارات
مرکزی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ،مؤسسه مطالعات بینالمللی
انرژی ،صندوقهای بازنشســتگی ،پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
مطلع شــدیم تســهیل در ارائه بخشی از
سرفصلهای آموزشی که تاکنون برای شماری از
کارکنان ستادی حراست صنعت نفت برگزار شده
است ،به عهده شما بوده اســت .لطفا در این باره
توضیح دهید.
آبان و آذر امســال ،برای من همراه بود با برگزاری 20
روز کارگاه آموزشی برای حدود  100نفر از کارشناسان و
مدیران حراست سازمانها و ارکان نفت ،گاز و پتروشیمی
کشور در قالب دو سرفصل آموزشی «برنامهریزی واکنش
در شرایط اضطراری» ()Emergency Operation Planning
و «ســامانه فرماندهی ســانحه» (Incident Command
 .)Systemدورههایی فشرده و پرانرژی و سرشار از آموزش؛
چه برای من چه برای شرکتکنندگان و همراهان.
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و نیز رؤسا و معاونین حراستهای تابعه شــرکت ملی نفت ایران به عهده
گرفت .این دوره از آموزشها که با همکاری آموزش مرکزی شــرکت ملی
نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد ،در مجموع آموزش به یک
هزار و صد و پنج نفر از نیروهای حراست صنعت نفت را تحت بیست و چهار
دوره آموزشی (مهر تا آذر) در قالب ارائه سرفصلهای ایمنی و آتشنشانی
عمومی ،کمکهای اولیه مقدماتی ،سیستم فرماندهی و مدیریت واکنش
در شرایط اضطراری دربر گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع و برای آشنایی بیشتر خوانندگان ،مصاحبه
کوتاهی با یکی از مدرسین این دوره از کالسها انجام دادهایم که حاصل آن
را میخوانید:

تمامی کالسهای برگزار شده در قالب این دو سرفصل،
با مروری بر مفاهیم و ادبیات موضوعــی آغاز و در ادامه،
مــواردی از تجربیات داخلی و بینالمللــی در قالبهای
نمایش فیلم ،ارائه اســاید آموزشــی و یا طرح سوال و
بحث گروهی ،به صــورت کارگاهی و با مشــارکت تمام
شرکتکنندگان ادامه پیدا میکرد .مدت این دوره از این
کالسها  2روز بود ،که در روز دوم ،براســاس آموختهها،
طبق سناریوهای توافق شده ،شرکت کنندگان در فضایی
کامال تعاملی ،در قالــب گروههای کاری ،اقدام به فعالیت
گروهی و تمرین آموختهها از طریق تبادل افکار و تجربیات
میکردند .همچنین با مشــارکت شــرکتکنندگان و
طی یک تمرین کارگاهی ،همه با هم تجربه شناســایی
مخاطرات و اولویتبندی خطرهای موجود در محل کار و

حوزه تحت مسئولیت خود را تمرین کردیم.
ارزیابی شــما به عنوان کسی که از بیرون از
گود به ضرورت ابالغ آموزش دورههای اچ اس ای
به کارکنان حراســت صنعت نفت نگاه میکنید،
چیست؟
شــاید در نگاه اول ،خواننده یا شــنوده خبر برگزاری
دوره آموزشــی  HSEبرای کادر حراســت فکر کند چرا
برای این گروه؟ چرا برای کارشناســان ســتادی حوزه
حراست اینچنین دورهای برگزار شــده است؟ راستش
این موضوع ،ابتدا برای من هم ســوال بود؛ ولی وقتی به
پیشینه و رویدادهای به وقوع پیوسته در زیرساختهای
این صنعت بپردازیم و خط مشی اچ اس ای وزارت خانه از

