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نریماننژاد  :رکوردها نشان میدهد که آمادگی تیمها ،نسبت به دورههای قبل بیشتر شده
است .هدف اصلی از برگزاری ارزیابی این است که نیروهای آتشنشان ،آمادگی جسمانی
خوبی داشته باشند تا بتوانند در شرایط اضطراری ،واکنش سریع و مناسبی داشته باشند

گی تیمها ،نسبت به دورههای قبل بیشتر شده است .هدف
ی ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی آتش نشانان صنعت
ست که نیروهای آتشنشان ،آمادگی جسمانی خوبی داشته
در شرایط اضطراری ،واکنش سریع و مناسبی داشته باشند.
م در دور بعد ،روی آزمون علمی بیشتر تمرکز کنیم و عالوه بر
را جدا از ارزیابی به صورت ساالنه برای کل آتش نشانان صنعت
زار خواهیم کرد .همچنین زمینه اعزام  ۶تیم برتر مسابقات،
ر عملیاتی و سه تیم برتر آزمون علمی به مسابقات بینالمللی
م کرد به طور معمول مسابقات در سه کشور لهستان ،بالروس
یشود که در حال حاضر ،کشور برگزار کننده دور بعد مشخص

«منتخبان دوره قبل ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی
کت ملی صنایع پتروشیمی ،از سه تیم پتروشیمی زاگرس،
و پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) در مسابقات لهستان حضور
ز بازگشت ،بحث تخصصی بودن موارد آزمودنی مسابقه و
ا واقعیت را مطرح کردند .بنابراین تصمیم گرفتیم از بین ۶
آن مسابقه ۳ماژول را انتخاب کرده و بومی سازی و برای
یزبانی پتروشیمی زاگرس در عسلویه برگزار کنیم تا منتخبان
آینده به مسابقات بینالمللی اعزام میشوند ،آشنایی اولیه
ن مسابقه ،اطالعرسانی خواهد شد و شرکتها درصورت تمایل
بازیهای دوستانه شرکت کنند.
شیمی در سال  ۸۷آغازگر مسابقات ورزشی آتش نشانان ،بود و
ال  ۹۰متولی این مسابقات شد  .در زمینه آزمون علمی نیز در
ی دو دوره برگزار کرده و امیدواریم وزارت نفت نیز آزمون علمی را
دهد .آزمون پنجمین ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی آتش
ی براساسکتابچهطراحیشدهدرشرکتملیصنایعپتروشیمی
سال گذشته از روی مرجع آتش نشانان کتاب استاندارد NFPA
سازی شده و در اختیار صنعت قرار گرفته است».

به سطح بینالمللی نزدیک شویم

ناصر جمشیدی ،رئیس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع
پتروشیمی در جایگاه نشسته و از باالترین قسمت ورزشگاه  15خرداد بازیها را
دنبال میکند ،او میگوید« :ارزیابی ها نشان میدهد که آتشنشانان از قدرت
بدنی خوبی برخوردار هستند و باید خود را به سطح مسابقات بینالمللی برسانند».
او به جوانانی که وارد حرفه آتشنشانی میشوند ،توصیه میکند ،از نظر ذهنی
و قوای بدنی آمادگی مقابله با سختیهای این شغل را داشته باشند و روزانه
تمرینات ورزشی را برای افزایش آمادگی جسمانی در برنامه خود قرار دهند.

حضور در مسابقات لهستان

داوران و سرداوران پنجمین ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی آتش
نشانان شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری انجمن ورزش آتشنشانان
فدراسیون همگانی جمهوری اسالمی ایران انتخاب شدهاند .این انجمن ملی
است و تیمهایی را به مسابقههای بینالمللی اعزام میکند .در این زمینه
غالمرضا کریمی ،رئیس این انجمن میگوید« :انجمن به منظور رشد و ارتقای
سطح آمادگی و جسمانی آتش نشانان ،اقدام به برگزاری کارگاه ،دورههای
ورزشی ،دورههای آموزشی و برگزاری مسابقات میکند ،از این رو همکاری ما
با اچ اس ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و برگزاری مسابقات هم سطح
استانداردهای بینالمللی و ورزشی در سطح کشور است».
او ادامه میدهد« :این انجمن زیر مجموعه فدراسیون ورزش همگانی و
وزارت ورزش و جوانان است و بر اساس مصوبه هیئت وزیران وظیفه رشد،
ارتقا و حفظ آمادگی و جسمانی آتش نشانان به وزارت ورزش محول شده
است .در دو ماه خرداد و تیر امسال ،برای اولین بار شرایط حضور سه تیم
پتروشیمی شامل زاگرس ،غدیر و بندر امام به مسابقات لهستان را فراهم
کردیم .آتش نشانهایی که در این مسابقات شرکت کردند ،با مسابقات
تخصصی ویژه آتشنشانان آشنا شدند و دورههای آموزشی کوتاهی از سوی
کشور لهستان برایشان گذاشته شد و با قوانین جدید و نیازهای آتشنشانان
آشنا شدند».

همراهی آتشنشانی شهری

در انتهای زمین مسابقه ،جایی که خاموش کنندهها برای مرحله آخر دوی  4در 100
متر امدادی گذاشته شده ،رستمی ،مسئول تربیت بدنی سازمان آتشنشانی استان
کرمانشاه ایستاده و به اعضای گروه خود امید میدهد .بر چهره او استرس و در عین حال
امیدواری نقش بسته است .با او وارد صحبت میشوم و از چرایی حضور آتشنشانان شهری
در این دوره از ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی آتش نشانان شرکت ملی صنایع
پتروشیمی میپرسم .در پاسخ میگوید« :هدف از شرکت در این مسابقه ،همکاری و تعامل
با شرکتهای صنعتی و افزایش آمادگی جسمانی است تا از این طریق اگر حریقی اتفاق
افتاد ،با فعالیتهای یکدیگر آشنایی کامل داشته باشیم .برای نخستین بار است که شرکت
میکنیم و  10نفر از آتشنشانان ما در این دوره حضور دارند».

تبادل اطالعات

سجاد الماسی از شرکت پتروشیمی کرمانشاه ،مسابقه دوی  4در  100متر
امدادی را پشت سرگذاشته و نفس زنان به کنار زمین برای استراحت میآید .او
میگوید« :با توجه به بارندگی شدید ،گذراندن این آیتم توان بیشتری نیاز داشت؛
زیرا لباسهایمان خیس و سنگین شده بود ،محورهایی که در طول برگزاری این
ارزیابی پشت سر گذاشتیم  ،در داخل شرکت از چند ماه قبل تمرین کرده بودیم.
خوبی این گونه مسابقات این است که تبادل اطالعات صورت میگیرد و از تجربه
همکارانمان در شرکتهای دیگر بهرمند میشویم».

ارزیابی تیمها از سوی دیگر شرکتها

در این دوره از ارزیابی ،عالوه بر شرکتهای پتروشیمی ،برخی شرکتها مانند
پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران حضور دارد و از نزدیک ،رقابت میان
تیمهای پتروشیمی را ارزیابی میکنند .شرکت پاالیش نفت کرمانشاه یکی از این
شرکتهاست که پرویز امینی هدایت تیم آتشنشانان آن را به عهده دارد .او
میگوید« :هدف از حضورم در این ارزیابی به عنوان تماشاگر ،ارزیابی سه تیم برتر
برای حضور در مسابقات وزارت نفت در سال آینده است .امسال نیز شرکت ملی
پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران ،همانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
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