 4ارديبهشت ماه 1400
ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

دالیل عدم پذیرش  SOPدر سازمان ها عبارتند از:
-1كمبود شناخت از فوايد  SOPها
-2نتايج مخاطره آميز احتمالي از روش هاي عملياتي و راهبردهاي ضعيف
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-3اعتقاد به اينكه كاري كه مورد استفاده است بسيار پيچيده  ،وقت گير و بحث برانگيز مي باشد؛ مخصوصاً با
توجه به اينكه نيازهاي ضروري ليست بلند بااليي دارد
 -4ترس از اينكه  SOPهاي نوشته شده ،بدون انعطاف پذيري و آزادي فردي خواهند بود
 -5نگراني از اينكه در حوادث بزرگ و پيچيده ،مسئوليت ها بيشتر مي شود.

شماره 54

دالیلی که لزوم داشتن یک برنامه استاندارد را در سازمان طلب می کند :
 -1افزايش پيچيدگي روزافزون قوانين بر اساس مقتضيات جامعه (مواردي از قبيل استانداردهاي اجرايي ،لزوم
انجام تمرينات ايمن ،فرصتهاي برابر نژادي ،جنسيتي و سني)
 -2توسعه ماموريت هاي سازمان هاي آتش نشاني  :مراقبت و فوريتهاي پزشكي ،مقابله با مواد خطرناك ،نجات
فني در مواجهه با حوادث و سوانح ،اطفاء حريق ،آموزش هاي عمومي و مقابله با حوادث تروريستي
 -3افزايش پيچيدگي در تجهيزات و روش هاي فني پاسخ اضطراري :اقدامات حفاظت فردي ،ايمني مواد
شيميايي ،كنترل آلودگي ،كدهاي صنعتي و ساختماني ،مديريت اطالعات ،سيستم هاي آموزشي و..
 -4توسعه هماهنگي و گزارش از نيازهاي ساير گروه ها  :سازمان هاي پاسخگوي اضطراري ،مديران و طراحان،
سازمان هاي كمكهاي دو جانبه و . . .

 4ارديبهشت ماه 1400

سازمانهاي آتش نشاني بايد بدانند كه نيازهاي فوق در حال رشد بوده و اگر خود را با نيازهاي مزبور همراه نكنند
دچار چالش هايي همچون كمبود بودجه  ،ضعف يگان هاي عملياتي  ،افزايش حوادث و سوانح  ،باالرفتن ارقام
خسارات مالي و جاني و  ...خواهند شد .
نتیجه گیری
با نگاهي به سازمان هاي آتش نشاني در سطح كشور به راحتي مي توان دريافت كه در بسياري از شهر ها اين
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سازمان ها به عنوان يک نهاد خدماتي محسوب شده و تابع قوانين شهرداري ها هستند .لذا چارت اداري اين سازمان
ها يا كامالً شبيه شهرداري ها بوده و يا متاثر از آنهاست .به عبارتي هدف از ارائه اين مطلب پيشبرد سريع سطح
علمي و خروج از سنت هاي حرفه هاي مختلف است.
حرفه آتش نشاني جزء مشاغل بسيار حساس و نيازمند برنامه ريزي هاي دقيق است تا در آن خسارات مالي و جاني
كاهش يابد و اميد است با بهره گيري از نيروي جوان با فكر مستعد و استفاده بالقوه از ايده هاي تازه آن ها الگوي
فكري و عملي چنين سيستم هايي را تغيير داده و به رشد بيشتر تكنولوژي در بطن آن دامن زنيم .
مديريتي خالصه است تهيه يک برنامه استاندارد در تمامي حوضه هاي سازمان هاي آتش نشاني امري است
حياتي و به موجب آن پيشرفت  ،ارتقاي سطح دانش و مهمتر از آن تشكيل كميته تحقيق  ،پژوهش و تدوين برنامه
هاي استراتژيک سازمان است كه با راه اندازي چنين مجموعه اي ميتوان سازمانهاي آتش نشاني را در يک افق چند
ساله نه چندان دور يكي از پويا ترين و به روز ترين مجموعه هاي سيستمي ،عملياتي در مقايسه با ديگر ارگانها
دانست .
راهبردهاي علمي همگام با پژوهش و هم مسير با نيروي عملياتي آماده ميتواند اركان رشد زود هنگام اين سازمان
و ارتقاي هر چه سريع تر آن در تمامي زمينه ها شود.
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برنامه ريزي و مديريت برنامه در بازه زماني مشخصي تعريف نمي شود بلكه در انبوه فكر ها و ايده هاي جذاب

