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گزارش «مشعل» از برگزاری پنجمین ارزیابی آمادگی
عملیات تخصصی آتش نشانان صنعت پتروشیمی

مسابقهای از
جنس عشق

سمیه راهپیما -صدای برخورد قطرههای باران با زمین ،آهنگی گوشنواز دارد و طراوت و شادابی وصف
ناپذیری را در فضای ورزشگاه  15خرداد کرمانشاه ایجاد کرده است .این شرایط جوی هرچند کار را برای
بازیکنان در پنجمین ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی آتش نشانان شرکت ملی صنایع پتروشیمی سخت
کرده ،اما حادثه هیچگاه خبر نمیکند و آتشنشانان در سرما ،گرما ،باران و برف به سوی نجات جان انسانها
میشتابند .بازیکنان ،در طول برگزاری این دوره از ارزیابی توانستند سه فصل سال را در چهار روز ببینند و
شاهد هوای بهاری ،تابستانی و پاییزی باشند .سومین روز برگزاری با باران زیبای پاییزی در نوبت صبح همراه
شد و شرایط سختی برای پیکار آتشنشانان در محور دوی  4در  100متر امدادی به همراه داشت؛ اما در نوبت
عصر که نسیم مطبوع پاییزی صورت را نوازش میداد و دیگر از باران تند صبح خبری نبود،پیکارها میان
شرکتکنندگان در محور دوی  100متر با مانع به پایان رسید.در پنجمین ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی
آتش نشانان صنعت پتروشیمی  19شرکت به همراه یک تیم شهری حضور داشتند و پیوندی میان آتشنشانان
صنعتی و شهری ایجاد شده بود و توانستند با یکدیگر تبادل اطالعات داشته باشند .در ادامه گزارش هفته
نامه «مشعل» را از روند برگزاری این ارزیابی میخوانید:
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قدرت اهلل نصیری ،سرپرست اچ اس ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در
کنار مربیان ،سرپرستان و بازیکنان روی نیمکتهای کنار زمین نشسته و از نزدیک
روند برگزاری مسابقات را دنبال میکند ،از او در مورد تفاوت برگزاری این دوره از
ارزیابی با دورههای پیشین میپرسم ،میگوید« :در این دوره دانش فنی و
تخصصی آتشنشانان به چالش کشیده میشود و در کنار مسابقات عملیاتی،
مسابقه علمی نیز افزوده شده است که هدف آن آشنایی آتشنشانان با دانش روز
مقابله با حریق است ،ضمن آنکه با فرهنگ مطالعه و کسب علم نیز آشنا میشوند.
در این دوره  19تیم از شرکتهای پتروشیمی به همراه یک تیم شهری
(آتشنشانان کرمانشاه) حضور دارند و هر تیم متشکل از  6آتش نشان ،یک مربی
و یک سرپرست است».
نصیری ،فلسفه وجودی برگزاری این ارزیابی را ایجاد روحیه ،انگیزه ،شادابی
و آمادگی جسمانی و ذهنی برای آتشنشانان صنعت پتروشیمی میداند و
میگوید :با قرار گرفتن آتشنشانان در کنار یکدیگر انتقال دانش و تجربه صورت
میگیرد .تیمهای منتخب به مسابقات بینالمللی فرستاده میشوند و امسال نیز
سه تیم با همکاری انجمن ورزش آتش نشانان فدراسیون همگانی جمهوری
اسالمی ایران به مسابقات جهانی لهستان اعزام کردیم.
به گفته او «از دید بسیاری از مدیران ،آتشنشانی به عنوان یک پشتیبان است
و زمانی که حادثهای رخ میدهد ،به محل حادثه میروند ،اما این دیدگاه درست
نیست ،زیرا آتشنشان در تمام زمینهها باید فعال باشد؛ اگر به آنها بیتوجهی شود
و ساکن بمانند و آمادگی جسمانی خود را تقویت نکنند ،در عملیات از لحاظ
جمسانی کم میآورند ».نصیری ،آتشنشانی را در یک جمله ،نماد عشق و از خود
گذشتگی و ایثار میداند.

اعزام برگزیدگان به مسابقات بینالمللی

علیرضا نریماننژاد ،معاون مدیریت اچ اس ای شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ،پا به پای داوران در میدان تصمیمگیری و ثبت رکورد محورهای
مسابقه ایستاده و هرگاه کسی از تیمها رکورد سال گذشته را بشکند ،خوشحال
میشود و لبخندی از رضایت بر لبانش مینشیند .او میگوید «:رکوردها نشان

میدهد که آمادگ
اصلی از برگزاری
پتروشیمی این اس
باشند تا بتوانند د
در نظر داریم
آن آزمون علمی ر
پتروشیمی برگز
یعنی سه تیم برتر
را فراهم خواهیم
و آلمان برگزار می
نیست».
به گفته او« ،
آتش نشانان شرک
پتروشیمی غدیر
داشتند و بعد از
شبیهسازی آن با
ماژول آزمودنی
نخستین بار به می
ارزیابی که سال
داشته باشند .این
میتوانند در این
صنعت پتروش
وزارت نفت در سا
صنعت پتروشیمی
در مسابقات قرار د
نشانان پتروشیمی
بود .این کتابچه س
ترجمه و تصویر س

