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این ارزیابی را اواخر بهمن ماه و در بندر عباس برگزار میکند و یک ماه
قبل از برگزاری مسابقات ،تمرینها را شروع میکنیم».

نزدیکی ارزیابی ها با عملیات واقعی

آهنگ وطنم ای شکوه پا بر جا … در دل التهاب دورانها  /کشور
روزهای دشوار … زخمی سربلند بحرانها از ساالر عقیلی ،بر فضای
مجموعه ورزشی طنینانداز شده که حکایت از سرافرازی کشورمان دارد.
شاید علت انتخاب این آهنگ ،رشادتها و از جان گذشتگی آتشنشانان
صنعت پتروشیمی برای حفاظت از این سرمایه ملی باشد .در کنار بلند گویی
که این آهنگ از آن پخش میشود ،مهیار رخصت از شرکت پتروشیمی
کردستان ایستاده و خود را برای مسابقه آماده میکند .از او در مورد اهمیت
محورهای در نظر گرفته شده در ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی
آتش نشانان میپرسم که در پاسخ میگوید« :محورهایی که در مسابقات
انتخاب شده ،بر اساس آیتمهای یک عملیات واقعی است .کسی که در این
دوره از مسابقات بخوبی کار کرده باشد ،در عملیات نیز بخوبی کار میکند.
همانطور که استرس با این مسابقات عجین شده ،در عملیات واقعی نیز
همین گونه است؛ اگر در زمینه علمی آماده باشیم؛ اما در هدایت عملیات
تمرکز کامل نداشته باشیم ،ارزشی ندارد .از این رو میتوان گفت که
خونسردی ،یکی از محورهای مهم آتشنشانی است تا بهترین عملکرد را
داشته باشد».

گسترش فرهنگ سالمت و ورزش

بیژن فیض الهزاده ،سرپرست تیم شرکت پتروشیمی بندر امام زیر باران
ایستاده و کورنومتر به دست ،سرعت اعضای تیم خود را ثبت میکند .او
میگوید« :آمادگی جسمانی ،یکی از موارد مطرح و اساسی تیم آتشنشانی
است .از این رو برای گزینش نیروها سعی میکنیم در آیتمهای ورزشی ،از
نیروهای با رکورد باالتر استفاده کنیم .بعد از استخدام نیز برنامههای
صبحگاهی برای کارکنان آتشنشانی داریم و در حال احداث باشگاه ورزشی
ث سالمت
برای آنها هستیم .ضمن اینکه سعی کردهایم این فرهنگ را (بح 
و ورزش) برای تمام کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام با برگزاری
مسابقههایی به صورت دورهای و هر سه ماه یک بار یا در روزهای خاص مانند
 7مهر و ...را گسترش دهیم .تیمهای حاضر در این ارزیابی ،نیروهای جوان
دارند و بیشتر تیمها سعی میکنند با وجود افزایش سن ،توانایی جسمی
خود را افزایش دهند .برخی ،رکورد آیتمهای سال گذشته را زدند و رشد
خوبی داشتند .برنامههای آموزشی ادامه دارد و باید سطح تمرینها و
آموزشها را به حدی برسانیم که بتوانیم در مسابقات جهانی شرکت کنیم».

پسر ،پا جای پدر میگذارد

محمد سلطانیزاده از شرکت پتروشیمی غدیر به علت بارندگی در آیتم
دوی  4در  100متر با مانع به زمین افتاد و از ناحیه دست مصدوم شد.
دوستانش او را به سمت آمبوالنسی که کنار زمین ورزشی برای
خدماترسانی به مصدومان در نظر گرفته شده ،میبرند .بعد از دریافت
خدمات درمانی با او هم صحبت میشوم ،میگوید« :آتشنشانی عشق است
و با تمام سختیهایش ،شیرینهایی دارد .خانواده من نیز به این حرفه عالقه
دارند .به گونهای که پسرم میخواهد جا پای پدرش بگذارد».

تعادل در شرایط سنی بازیکنان

تیم شرکت پتروشیمی فن آوران برای دومین بار است که در ارزیابی
آمادگی عملیات تخصصی آتش نشانان شرکت ملی صنایع پتروشیمی
حضور دارد .ابراهیم حیدری ،سرپرست این تیم میگوید «:شرایط سنی
شرکتکنندگان در تیمها مختلف است .اگر شرایط سنی خاصی برای
دورههای بعد اعالم شود ،بهتر است .اعضای بیشتر تیمها متولدین 1370
به بعد هستند؛ اما اعضای تیم ما به طور متوسط متولدین سالهای 1353
و  1354است .این اختالف سنی باعث پایین بودن رکوردمان میشود .اگر
بتوانیم نیروهای جوان و ورزشکارتر جذب کنیم ،در مسابقات بعدی رتبه
بهتری به دست خواهیم آورد».

ناکامی برخی تیمها

در این دوره از ارزیابی ،شرکتهایی بودند که قبل از برگزاری مسابقه،
مشکالتی برایشان به وجود آمده بود و نتوانستند خود را آماده این رقابت
کنند .یکی از این تیمها ،شرکت پتروشیمی بوعلی سیناست .مصطفی
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محمدی ،سرپرست این تیم میگوید:
برای این مجتمع اتفاق افتاد،درگیر بازس
باشیم؛ اما از این به بعد ،تمرینهای مد
ورزشی قرار داد خواهیم بست تا کار
کاریشان ،تمرین داشته باشند».

سطح مسابقات به استاندارده

«آتشنشانان ،کسانی هستند که
که یک حادثه رخ میدهد ،همه فرار م
میروند .این نیروها نباید به صورت ر
زیرا انگیزهای برای آنها نمیماند« .این ب
سرپرست تیم پتروشیمی شازند اراک
او میگوید« :این مسابقات در سط
یکنواخت شده است ،از این رو نمیتو

نداشتن تجهیزات د

در پایان مسابقات با سعید اکبری
تخصصی آتش نشانان هم صحبت می
در پاسخ میگوید« :به دلیل اینکه تعد
نمیتوانند به صورت مستمر تمرین
میشود ،فرصت کمی برای تمرین دارن
جسمانی کافی ندارند که عملکرد ضع
است .همچنین یکسری تجهیزات مس
برخی تیمها نیست و وقتی در مسابقه
به گفته او ،برای شغل آتشنشانی
سرعت مطرح است.

فارغ از هر گو

جدا از سختی کار آتشنشانان ،نبای
ماند؛ زیرا آنها در پشت سنگر قرار د
هستند .مصداق آن حضور همسران
کرمانشاه و تشویق همسرانشان اس
بپردازند .یکی از آنها سمیه مسکینی
ارزیابی حضور دارد .او میگوید« :شای
اما حادثه یک لحظه اتفاق میافتد
دلبستگی به محل حادثه برسانند و ج
مریم مهتابی نیز به میان صحبت م
از ازدواجمان میگذرد؛ اما نتوانستهام
همسرم همیشه میگوید ،وقتی زنگ
از استرس تپش قلب میگیرد و عالوه
جان دیگران نیز در دستان ماست.
میکنند ،از جان گذشته هستند و هی

مسابقه حمل مصد

فرزندان آتشنشانها همیشه میخ
شرایط سخت مقابله میکنند و چه
انجام میدهند .برای اینکه آنها از نزدیک
در این دوره از ارزیابی مسابقه حمل م
شده است .یکی از آنها پوناز بابایی اس
« قبل از برگزاری مسابقه ،یک روز پد
مسابقهآتشنشانهابنویسم.باتعجب
گفت بچهها هم میتوانند در مسابقه
مسابقه شرکت کردم ،با سختی شغل
نجات جان انسانها افتخار میکنم».

گام

ش
بعد از رقابت سخت سه روزه آت 
پایان رقابتها در سالن انتظار مجتمع
یکی یکی وارد سالنشدند و روی صن
میشد در چهره تک تک آنها دید ،زی
هستند یا نه؟یکی از کسانی که بعد

