نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

د «:با توجه به حادثه ای که چندی قبل
سازی بودیم و نتوانستیم تمرین داشته
داومی خواهیم داشت و با یک باشگاه
رکنان بتوانند روزانه خارج از ساعت

های بینالمللی نزدیک نیست

باید با دل و جانشان کار کنند .زمانی
میکنند؛ اما آتشنشانها به دل حادثه
روزمره ،قراردادی و پیمانکاری باشند؛
بخشی از صحبتهای عباس گودرزی،
ک است.
طح استانداردهای بینالمللی نیست و
وان نتیجه مطلوبی از آن گرفت».

در برخی شرکتها

ی ،سرداور ارزیابی آمادگی عملیات
یشوم و ارزیابی تیمها را از او میپرسم.
داد آتش نشانان صنعت نفت کم است،
کنند ،از این رو وقتی مسابقات اعالم
ند و بعضی از شرکتکنندگان آمادگی
عیف برخی از آنها نیز به همین دلیل
سابقه مانند دیواره و خرک در اختیار
ه میآیند ،تکنیک مناسبی ندارند».
ی ،نخست امنیت ،بعد دقت و در آخر

ونه وابستگی

ید از فداکاریهای همسران شان غافل
دارند و در سختترین شرایط همراه
ن آتشنشانها در ورزشگاه  15خرداد
ست تا با دلگرمی بیشتری به مبارزه
ی است که همسرش در این دوره از
ید فعالیت آتشنشانها روزانه نباشد؛
و باید خود را جدا از هر وابستگی و
جان هموطنان خود را نجات دهند».
میآید و میگوید« :با اینکه چند سال
م با استرس شغل همسرم کنار بیایم.
گ خطر محل کارش به صدا در میآید،
ه بر حفظ جان خودمان ،در امان ماندن
کسانی که در شغل آتشنشانی کار
یچ چیز نمیتواند آن را جبران کند».

دوم ویژه خردساالن

خواهند بدانند که پدرانشان چگونه با
کارهایی برای نجات جان یک انسان
ک با حرفه پدر خود بیشتر آشنا شوند،
مصدوم ویژه خردساالن در نظر گرفته
ست که هفت سال سن دارد .میگوید:
درم گفت که میخواهم اسمت را در
بگفتمکهاینمسابقهبزرگترهانیست؟
حمل مصدوم شرکت کنند .وقتی در
ل پدرم بیشتر آشنا شدم و به او برای

آخر

شنشانان شرکتهای پتروشیمی ،زنگ
ع آزادی کرمانشاه به صدا درآمد .تیمها
ندلیهانشستند .استرس و نگرانی را
یرا نمیدانستند که برنده این ارزیابی
د از اعالم اسامی در قسمت مسابقات

انفرادی لبخند رضایت بر لب داشت ،بهزاد عیدی وند از شرکت پتروشیمی
بندر امام بود که مقام نخست صعود از نردبان طنابی را کسب کرده بود .او
میگوید« :به همراه هم تیمیهای خود ،روزی سه تا چهار ساعت برای
مسابقه تمرین داشتیم.قبل از برگزاری روی تمامی آیتمها کار کرده بودیم.
سال اولی که ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی آتش نشانان در سطح
شرکتهای پتروشیمی برگزار میشد ،ورزشکاران زیادی در آن حضور
نداشتند و در بیشتر آیتمهای مسابقه ضعیف بودند؛ اما اکنون شاهد حضور
قهرمانهای ملی ،آسیایی و استانی در تی مها هستیم .همچنین شرکتها
برای اینکه در کورس رقابت باشند ،استخدامیهای خود را از فیلترهای
بیشتری رد میکنند و نفرات قوی تری را میگیرند .این کار در عملیات
نیز بسیار موثر است».عبداله بهمرد از شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد
نیز مقام دوم رشته انفرادی  100متر با مانع را از آن خود کرده بود .او
میگوید« :در این دوره از مسابقات ،دو مصدوم داشتیم .به همین دلیل
نتوانستیم جایگاه نخست تیمی را کسب کنیم» جام اخالق پنجمین
ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی آتش نشانان شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ،به شرکت پتروشیمی مهاباد تعلق گرفت .سیروان نانوازاده،
سرپرست این تیم میگوید «:اخالق ،صبر و شجاعت از محورهای اصلی
آتشنشانی است؛ اما مهمتر از آنها اخالق است».یکی از محورهای شاخص
در این ارزیابی ،برگزاری آزمون علمی بود که شرکت پتروشیمی زاگرس
توانست رتبه نخست را از آن خود کند .عبدالرشید تنگستانی ،مربی این
تیم میگوید« :در دورههای قبلی ارزیابی به دلیل اینکه میانگین سنی تیم
ما  35سال به باال بود ،نتوانستیم مقام قابل توجهی کسب کنیم .اما امسال
به چند آتشنشان جوان آموزشهای الزم را دادیم و توانستیم به مقام
پنجم در قسمت عملیاتی دست یابیم و مقام نخست را در بخش علمی از
آن خود کنیم.پیشنهادهایی برای اچ اس ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی
داشتیم که محورهای مسابقات را به سمت بینالمللی ببرند .لهستان از
سال  1986این مسابقات را برگزار کرده و در هر دوره به تکامل رسیده
است .قرار شده در بهمن امسال دو ماژول مسابقه لهستان را به صورت
بومی برگزار کنیم و کار را با شرکتهای پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی
شروع کنیم و ضمن اینکه پیشنهاد داده شده اگر زیر ساختها وجود داشته
باشد ،در سطح شرکتهای صنایع ملی پتروشیمی این مسابقات را برگزار
کنیم».
به گفته او «آتشنشانی ،تنها یک شغل نیست و یک علم است و باید
خود را با مخاطرات روز آشنا کنیم .در فرایندهای پتروشیمی فشارهای تا
هزار بار و دماهایی تا  1090درجه را نیز داریم ،از این رو وقتی آتشنشان به
صحنه حریق نزدیک میشود ،باید دانش کافی داشته باشد تا بتواند راهبری
مناسبی اتخاذ و از آسیب رساندن به خود و دیگران جلوگیری کند .دستیابی
به این مهم ،آموزش و آگاهی میخواهد که برگزاری آزمون علمی انگیزهای
شده تا شرکتکنندگان اطالعات خود را به روز کنند .امیدوارم در سالهای
آینده همانطور که بخش عملیاتی پیشرفت میکنند ،شاهد پیشرفت آنها
در آزمون علمی نیز باشیم.
منابع این آزمونها از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه شده که
برخی از محورهای آن شامل شیمی حریق ،رفتار حریق ،عملیاتهای
آتشنشانی و ...بود».
هر ساله تیم نخست در ارزیابی آمادگی عملیات تخصصی آتش نشانان
شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان دوره بعد میشود ،از اینرو با توجه
به اینکه شرکت پتروشیمی پلیمرکرمانشاه ،مقام نخست تیمی را در دوره
چهارم به دست آورده ،میزبان پنجمین دوره ارزیابی شده است .در این زمینه
کامران دیواالیی ،سرپرست تیم شرکت پتروشیمی پلیمرکرمانشاه میگوید:
«میخواستیم از عنوان قهرمانی خود در دوره چهارم دفاع کنیم و این کار
در دور پنجم نیز تکرار شد».
به گفته او «نیروهای آتشنشانی با واحدهای عملیاتی متفاوت از یکدیگر
هستند ،از اینرو باید به قوای جسمانی استاندارد برسند .برای دستیابی به
آن برنامههای روتین روزانه ،ماهانه و ساالنه داریم تا از نظر روحیه ،همیشه
شاداب باشند .همچنین تست آمادگی جسمانی را سالی دوبار به صورت
داخلی انجام میدهیم .متاسفانه آتشنشانی ،علم روز کشورمان نیست و وارد
شده است .باید امکاناتی داشته باشیم تا آتشنشانان بتوانند شرایط مختلف
مقابله با آتش را تمرین کنند تا اگر حادثهای در صنعت رخ داد ،آن را مهار
و در عین حال از جان خود دفاع کنند».
دیواالیی ،شغل خود را در کلمه «تالش» معنا میکند؛ با تالش است که
میتوان پیشرفت کرد و به اهداف خود رسید.
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