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ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ از ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان /ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ) HSEﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺑﻌﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎد و اﻧﺮژی ﮔﺮوه
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،آﺗﺶ ﺳﻮزی
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻی آﺗﺶ ،ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ) HSEﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( ﻃﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ،
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺑﻌﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺸﺪن زﻫﮑﺶ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آب و ﻓﻮم
آرش ﺑﺸﯿﺮی ،رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ  HSEﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر اﻏﻠﺐ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﻃﯽ ۲۰
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﯾﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آب و ﻓﻮم زﯾﺮ ﭘﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺟﺎی ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ ﮐﻮﭼﮏ رخ
ﻣﯽداد ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﺳﮑﻮ رخ ﻣﯽداد و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ،از ﻗﺒﻞ
زﻫﮑﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
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ﻓﻮمﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﮐﺎﻣﻞ آﺗﺶﺳﻮزی
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﻣﺎﯾﻌﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ در آن
ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﻤﭙﺎژ آنﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪ.

ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی ﺳﻮﺧﺖ در ﮐﺸﻮر ،دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،رﺿﺎ ﻋﺮب ﻋﺎﻣﺮی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮل
ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار  HSEﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
ﻣﺤﺪود ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﯿﻨﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود در ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺪدی در ﺣﻮزه اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺷﮏ رﯾﺰ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ  HSEﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪی و
ﺣﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺮب ﻋﺎﻣﺮی ،ﮔﻔﺖ :در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  ۷۵۰ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﺑﺎر ﺣﺮﯾﻖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪای ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻ رود و ﻣﺜﻞ ﺣﺎدﺛﻪ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان رﺳﺎﻧﻪای ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪود  ۶۰ﺳﺎﻟﻪ دارد و ﻓﺎﻗﺪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ روز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ روز واﺣﺪی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﮐﺸﻮر ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ،زﯾﺮا روزاﻧﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :اﯾﻨﺠﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن اورﻫﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  HSEﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اورﻫﺎل ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ
اورﻫﺎل ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺷﮏ رﯾﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺌﻮری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ارﮐﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺮﯾﻖﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۹۰ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺣﺎدﺛﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺳﻨﮕﯿﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
او اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ،روﯾﻪ ﯾﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ و
ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﺟﻨﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎوت دارد
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﮔﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﭼﻨﺪ روز
دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮدش را ﻗﻄﻌﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
او اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﻧﻘﺪر ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و آﻧﻘﺪر ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ روی آن ﮐﺎری ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه اﯾﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﻧﻘﺪر از ﻣﺨﺎزن ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ  ۱۲ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داد و روزاﻧﻪ  ۵۰ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ را از روی آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ری ﺟﻤﻊ
آوری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان آب را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺟﺎی آب ،ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽآﻣﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﯿﺮوت در ﺗﻬﺮان رخ دﻫﺪ!
اﺷﮏ رﯾﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از آب و ﻓﻮم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺨﺰن ﺣﺎدﺛﻪ
دﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد ،اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﯿﺮوت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آﺗﺶ ﺳﻮزی.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑُﻌﺪ وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺷﺪ .ﻣﻬﺎر و ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻃﯽ ﯾﮏ روز
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی آﺑﯽ ﮐﻪ آن
ﺟﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد و  ۹۰درﺻﺪ از آن آب ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﺳﺎزی ﻣﺨﺎزن  LPGاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺷﺮوع ﺣﺎدﺛﻪ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ  HSEدر ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت در درﺟﻪ اول ﻧﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ارﺷﺪ ،در درﺟﻪ دوم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن را
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ دو ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺤﺮان اﯾﻨﺠﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮرات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داد.
او در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،اﺑﺘﺪا ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺘﯿﻔﻮرﻣﺮ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ و آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺪه

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﻔﺠﺎر اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ،ﺳﺒﺐ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺗﻤﺎم ﭼﻨﺪﺑﺎره ﻓﻮم آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻨﻮﻓﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺣﺮﯾﻖ ) (FRAدر واﺣﺪﻫﺎی
آﯾﺰوﻣﺎﮐﺲ ،ﻫﯿﺪروژن و ﮐﺘﺮﯾﻔﻮر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺣﺎدﺛﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از  ۶ﻣﻨﻄﻘﻪ ۶ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎدﺛﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

او ﮔﻔﺖ :ﻧﻮع اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺪاﻓﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻃﻔﺎء در ﺣﺮﯾﻖﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎدﺛﻪ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ را در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮم و آب
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺣﺎل ﻣﻬﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ آﻣﺪن
ﻓﻮم ،ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ.

ﻓﺮوش ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ!
او اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺪارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺑِﻬﺮان ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؛ ﻫﻢ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎ و ﻫﻢ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻧﯿﺮوﻫﺎ دوره

آﻣﻮزﺷﯽ اول را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺪن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮو و زﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﻮﻓﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ در ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ،اﻋﺘﻘﺎد آن ﭼﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ
ﻓﺮوش ﺑﺮای آن ﺣﺮف اول اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ) ﬁre prooﬁngﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ(
را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم

اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺤﻮ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ/ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭼﺮا ﺣﺮﯾﻖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد؟
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺼﺪوم ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎب ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان /ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺮاﺑﮑﺎری در ﺣﺎدﺛﻪ

ﺷﺒﻬﻪ و  ۴ﻣﺨﺰن درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ دروغ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ!
ِ ۶
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺎﺿﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ،
ﺷﺒﻬﻪ و  ۴ﻣﺨﺰن درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آب ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد؛ ِ ۶
وﺟﻪ ﺑﺮای اﻃﻔﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی آب ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای داﺷﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ
از آن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد.

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺳﻬﺮاب ﺗﺮﮐﯿﺎن رﺋﯿﺲ  HSEو ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اروﻧﺪان ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .وﻗﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ
دوره ﮐﺎری دارد و ﺑﻌﺪ از آن دوره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ.

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺤﺮان زا؛ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در زﻣﺎن وﻗﻮع ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ،از
ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﻼﻧﯽ ام! در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ
از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﯾﮏ ﻋﮑﺲ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺎن ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  HSEوزارت ﻧﻔﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درس آﻣﻮزی از ﺣﻮادث اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻣﻮزش ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻدی را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺮان آب اﺻﻔﻬﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎ!
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﺸﺎورز رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان وزارت ﮐﺸﻮر و ﻣﺸﺎور اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژی ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﻃﺒﻖ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ

ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ در ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺧﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ،روﯾﮑﺮد اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
او اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﻮادث اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ذات روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺿﻌﻒ دارد و ﻫﻨﻮز ،ﻃﺮح ﻣﻠﯽ آﻣﺎدﮔﯽ و
ﭘﺎﺳﺦ ،ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ و ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه  HSEﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﺣﺠﻢ آب در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺨﺎزن در
ﺳﻄﺢ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻨﮏ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪی ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺰن و در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ،
اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،در ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ
ﻣﺨﺰن ،ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰ﻟﯿﺘﺮ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻮروش ﻃﻼوری ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش اﯾﻤﻨﯽ ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎ ،آﻣﻮزشﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ،آﻧﻘﺪری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن  HSEو آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
او اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ از ﻓﻮمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻨﻮز ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،از آن ﻓﻮمﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ! ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮآﯾﻨﺪی،
واﮔﺬاری ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ و اﮔﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺮو و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﺗﺶ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑِﻬﺮان ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮان زﻧﺠﯿﺮه دﻻﯾﻞ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﻦ ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ از  ۳ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎی ﻧﮑﺎت ﺑﺪﯾﻬﯽ ،ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد.
او اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮﻗﯽ آﻧﻘﺪر از آب زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و دﯾﮕﺮ آب و ﮐﻒ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻖ ،ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽداد .در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﯾﮏ ﻫﺎﯾﺠﻨﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻧﮑﺮ و ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﻔﺖ :در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺣﺎدﺛﻪای
ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﻮﺑﯽ از آب و ﮐﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﯽﺷﺪ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎدﺛﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.

ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در زﻣﺎن ﻓﻮم ﭘﺎﺷﯽ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ
او اداﻣﻪ داد :در زﻣﺎن ﻓﻮم ﭘﺎﺷﯽ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺪی ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻧﻘﺪر ﻓﻮم ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻓﻮم ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻌﺪی ﻓﻮم را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻮم ﭘﺎﺷﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮﺑﺎر ﻓﻮم ﭘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺪدا آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣﯽﺷﺪ! در ﻣﺠﻤﻮع زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ درﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺠﯿﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯿﺪان ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺖ آﺗﺶ
ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ،ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻃﻼع
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺲ ﮐﺎر را درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺼﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۴۰۰آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اداﻣﻪ دارد اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﻈﺮات اﻏﻠﺐ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ،وﺣﺪت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪای،
ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﺻﺤﻨﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺮوج ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎدﺛﻪ از دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪن روﻧﺪ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﺮر ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزدﯾﺪ اﺿﻄﺮاری از ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد او ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را دارد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

