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   ا���د ٔ�وھ
�ون –
ور �	�د ��وري 

  در ر�د و ا����ف ��� �وب ��
	رھ�ی��ش 
� ��ط�� �ردم ا
���ف ��ور ر�د و ����دون دا��ن ��درھ�ی �$رب و ورز�دهء � � ا�ر ��ر و ��ز

 ��� و ا��*�دی  �رای ���ر(ت و ا
���ف����ر�ن (��ور ���ن ا�ت. �& �م و �ر����� ،�ا$���,
� 2ر(��  � ت $��&� �	�وب ��/ردد �� ھ�1 ,��ل د�/ر �رای ار�.-��و ر(�ه ا$���,� از آن �

��وا
د. ا2ر ��ور دارای و(رت ھ�� �
��4 و �
�زج و ,وا�ل �و5�د ���د، ا�� ��در ھ�ی ورز�ده �رای 
��ور �� ���7ت و �وا
4 $دی  
دا��� ���د، �ر��و ���ر�رد ا��*�دی آن را �ر��ب �
��ب آن 

  �وا$� ���ود. 

 �ٔ����ر��ٔ� ��درھ�ی �����رت وظ �� و �	*����9طر ر��دن �� ا�ن ��ور ا�ت.  ا���� �ٔو���ت �& 
�رای ��& ��ن و �	* �ن �را�ط 9وب �-�ول ;زم ا�ت �� �� ا�ن �ٔو���ت �و$� $دی ��ذول 2ردد. 

��ری در ا9���ر آن ھ� �رار 2�رد، &� ��م و �	*�ل ���� 2ردد، ��ب در� &� �� �� ھ�����9
� د��ر�
دا��� ���
د و 	�� ا�5.دور و���ل �ورد ا	���ج آن ھ� �وار ھ�ی �$�ز، �
��ب و >روری و ;�را

� از ,�ده �ر�ن �را� م ھ����و$ود�ت �& ��ن و ا���دان �$رب در ����ب  ,دم ، ���ل����ل 2ردد. 
����د.� �
� وزارت �	*�7ت ,�5� �� �وھ
�ون  و �وھ
�و
��، �9*وص �وھ
�ون ھ�ی 9*و*���-��

 �ا$�زه داده ا�ت �� ���وا
د از (�رغ ا5�	*�7ن $د�د 9*و*� ھ� و �ٔو���ت �	*�7ت ,�5
� ھ�ی دا9ل و �9رج?
� 5 �وھ �
س در �در�س و ا(راد دارای در$�ء �	*����وھ
�و
�� و ����ر 

�$�ٔ . ھ�ی ��; ��ر �/�ر
د�

�� �� طرف �ؤ  ��لِ  �$وز نا� در ��� ت ,�5����ت �	*�7از ����ران 5
در ا�ن �وھ
�ون ھ� �ده ا
د.  »ا���دی«9*و*� رو آورده و �� �زد و �&�ش ارزان دا9ل �Bل 

�ز $وا
�ر از ��� �	* �ن  را�در�س  �� � از آ
�� �*ورت �ط4 �$ر��ٔ  ����رِ 

دارد و از 5	�ظ �ن 
� از  ��ن ا
د.<&���
�د  آ��
�
دارد، ا*ول �در�س را  	����ت	د ا�ل ��;ی �>�ون را �� �در�س �

�ز رو��ء 9وب و �
��ب 
دار
د. 

د و �� �	* �ن ���
���ت �� �ر,ت ا2ر در و>&�ت ا�ن �ؤ � د 
���ر ��Dت وارد 
�ود، در �ر�B� وان ی $��درھ� ��م�زر2�  �� ا����ه� ����  . رو �� رو �


���ن ���د ��;ی �ؤ دو5ت �B)ر ��ر �ز��ا���� � �� و �	*��
�وده و در �ر���ء و �و$�  �ت �& 
 ٔ�
�� از . �ر��
د9رچ �� ����ر  ��درھ�ی � � ھز��� ,��رت از �,�ده �ر�ن وظ���� �
�ف 
�ل �
و


�ودن ��درھ�ی � � در �9ش ھ� و ���ورھ�ی �9� ف  �ٔ�����د.  $��&�ٔ ز
د2� �ر�� �
�B)ر�� ا$�

د و
� �وا�
 �
�/�� F5��� �� ن داده ا�ت��
  َ �<&�  ���ز وا�&
� 9واھ
د �� ��در ھ�ی �ورد �
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د. ���
 ���ن 
ظر��ت ھم 	�� ��ورھ�ی ,.ب ��
ده را �ر�
H ًر(�� ,�دا�� و$ود دارد �� ��ورھ�ی �
,.ب ��
ده،  ��
4 ا�ن ��ر ���و
د و ��9واھ
د �� در *ورت 
�ود ��درھ�ی � � در ��ورھ�ی

 و9ود  را در د�ت��ور ھ� ���ر(ت آن از طر�ق آ
�ن �/�ن �7ن ھ�ی و  ��9**�ن 9ود را ا,زام
�رات B� K
ھ��ن �9طر ا�ت �� از طرف � ل  د. از
�	ت �
�رول 9و�ش دا��� ���را  ���F5آن  آھ

  ,.ب 
/�دا��� �ده �� ��ر �رده �ده ا�ت. ��ور ھ�ی ��	د �رای �&>� ���F5 �س ��
ده ا*ط7ح 

�، �رای ���ر(ت ��ور ��9**�ن ��ھر و ;�ق در ���ورھ�ی �9� ف ا,م از ���	.وق و , وم �

ری، زرا,ت، �$
��ت � �ون و ��
�5وژی راه و ��دان ��زی، 9د �& �م و �ر���،*	ت ,���، ا

�$ران و  
�& و���� و ��ره >رورت ا�ت؛ ا�� در ���ن ا�ن ھ�� ��درھ� ,�ده �ر�ن 
.ش را �
� ��ھران ا�ور اداری ���د؛ ز�را �� و �د�ر��
�د، 
ر و آ��ده ���ا2ر ھ�� ,وا�ل �و5�دی 	�>��زی �
�$ر
��ت. اراRٔ� 9د��ت ا���ن �ذ� آ��ز �و5�د و )اداره (PH �دون 	>ور �
در �2م 
�9ت �ر��ٔ� ر 

�$ران ورز�ده وظ��ٔ� �و
� ھ� و �ٔو���ت �	*�7ت ,�5� ا��*�دی ��درھ�ی ��ھر اداری و �?
ھ
�ز ���د ��  ����ر ��رود.
 �$

ن ����>در آ�$
� ��و$� ����ر از ��ش ��ذول �د�ر�ت و  تا9�*�*

ا*ول �د�ر�ت را �رای ���ور دو5��  و �	* �ن �ر�وط� ���ن �ن �>ااز طر�ق �در�س ، �� 2ردد
�د �ر ���ر ا
�.�دی و ���رت ھ�ی �*��م 2�ری ��� �� ��� ��ل ���ل و ا	�ن (را �/�رد. 9*و*

9ود �	*ل ا�ن �و>وع را �� �در�س �� ا�ن ��R � �و$� و ��ر�ز *ورت 2�رد ر د;زم ا�ت �� 
�د��

.ش (وق ا5&�دٔه آن در  ،ا�$�د 
�وده�ت H/و
� ارزش ھ� را �� رھ�ر�ت و �د�ر �� 9و�� درک 

����د� �H �&��$ ر(ت���$ر �H ���دات را ���ر �� آورد �

�� �و(.�ت ا$را ؟ او �رای �9ص ��ز ا
��ن H ی اداره��و ارز� ��ر���ش، �
� ھ� ا��- �ر دا��� �و ���ود ارا�R ���م ��5��� ���Dٔ� رھ�ران �د�ر

ھ�� ��ر�
دان 9د��ت �� ا��&دادھ�ی ��ن را و�ف ���ود ن �رای ���ا�ن �>���ر 2ر(�ن (رادارد، 

د، >روری �����د. 
���F دو�ت ,ز�زم(���و��  *�	�ٔ درد(��ر ��ن، 
��د ھ�ی ��ن و $��&� � 

�2�� ا�ت �� ,.ب ��
د2� ��ورھ� (.ط دو د5�ل ���وا
د دا��� ���د، ��  �9ص ���ری9وا
ده ام �� 
��	 ��و ھر  ھ� ا2ر 	����ن � ت، �*دیرا��� ھم ��ن � ت ا	�ق ا
د. ا	�.�ن ��;ی � ت 	��م ا
د و 

 �� � �
� , م و ھ
ر �د�ر�ت را دا��� ���
د، �� ���7ت ��را�و���وا	د ا��*�دی، ا$���,� و �

د. ��� �
د و راه ���ر(ت و �ر�� را در ����
��  

� در �	* �ن��ا����ق �� (را2�ری ���ر �>���ن و  ،,��7
دی �� (را2�ری , م و ھ
ر �د�ر
� د�/ر �9*وص �>���ن ���د، ز�را �� �>���ن �د�ر��
�� F��ث �9ش از ا��*�دی را �	ر	�


� دارد.  یا��*�د ھ�، �9*وص �>���ن �?, وم ا��*�دی �� ���ر �>���ن �وھ
���2�
ار���ط 

��وان �2ت ��� �
$�ت و ادارها��س �وده و اداره و �د�ر�ت ا��س ���ر , وم  ظر �� �$�رب ,� � 

را �.د�� �ر ���م ��	�ت >روری �د�ر�ت ا,م از �د�ر�ت �
��4 ��ری، �د�ر�ت �& و����، �د�ر�ت 
�ل ��دھد��� F��ت و �د�ر�ت ا��را��ژ��
م �
ری و ��وک ,7وه �رآن �ر  و ��5�، �د�ر�ت ����

���
د �� ���د �و�ط �د�ران �وءDر ا�$�د 2رد�ده و ر�د  ا����ث ���رت ھ�ی � �دی ��ر�ز �	 ��

د. ���
  

5�ت در�ت 
�وده ا���ف و ��ردان 
ظ�م �دون دا��ن �د�ر�ت ��ز��ن و ��رھن ا�ت �� ھر �&)
��وا
د و در راه ر��دن �� اھداف � � �� در�
��وا
د، وظ��ف 9و�ش را �� 9و�� ا
$�م داده �
�ش  �

رو دارد، �� �وا
4 و 9طرات �وا$� ��/ردد. ,دم �و$ود�ت اداره و �د�ر�ت �وی �� �ر ��
�ی ا	��م 
�راھ� و �درن , �� ا�روزی ا��وار ���د، ھدف ھ�ی ��ز��ن، �*دی، �و��� و ��ور را � ��
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د. 
����� �����

�م 
��د  �ن، در ��ز���و$ود�ت �F اداره >&�ف، 
���را، (��د و ��ر �� �
� �ؤ ����وا
د �� وظ��ف اداری و �د�ر�
��ٔ� �ورد 
ظر و �� در �طW ��ور �طور ا	�ن و ���ل 

��د ار��م و �& و��ت �ٔوDق ا
$�م دھد. 
��وا
د �ر ��

�م 
��د  �ادارهء >&�ف و �د�ر�ت ��ر , �
�د، وظ��ف �� �رای ر��دن �� اھد��
اف ا$را (&�5�ت ھ�ی �و��ٔ� �ر�وط� را د��.� �7ن 2ذاری 

� و ��9Xره ���
�/ردد، �� ا(راد ��ھر و ��9*ص ����رد، آن ھ� را �طور ��داوم �واظ�ت و رھ�

د. ���

�رول و 
ظ�رت �    

��
���ود ��9�دن دا
ش،  ���د �طور ����ر �رای ��Rو5�ن ا�ور دو5�� و آ�ر�ن �*دی ھ� و ��ز��
��ز ��رم ا	��س 
 ��
���ر��� و �وا>&� �� �رای �د�ر�ت �ٔوDر در ���ور دو5�� و 9*و*� �� آ

��نِ  د�ت 2�رد ا�دا��ت ,� � را �رو �&� و �7ش 
�وده  ،��/رددH و  �� اداره ��
���ر �رای ��ز��
�رات 
��د ھ� �ر��� �ود، B� د، آوردن
� را (را ا*ط7	�ت ��م ���ث را �دا��D��� ت در ا�ور�D�

� و ��D��� ران ھ�ی	ر �ردن ���وه ھ�ی �����رد ���ر �F ���ث را ����وز
د، �� �/
2�ر
د، H/و
���ر ���ث را در��(ت �رده � �H ت ھر��$�ر�� را درک 
�وده و ��را��ژی ھ�ی ���ر �رای �و(.


ت 9وب �رای �و(.�ت (&�5�ت ھ�ی ��ز��ن ھ�ی ا$�����وا
د. �$
� �����ز ����ر ,� و ا	زاب �

5� و �درن �, ،�
ت , ��$
��وا
د از ا���
�ت و (ر*ت >رور ا�ت. �دون ��

��د و ��ز��ن  1�ھ

�د. ��
 ��ن وظ��ف ا�ت �� ��Rو5�ن و او5��ی ا�ور ھ� ا����دهء در�ت و ا,ظ���9

ت از �$
���ود �
�د.  ��
�د �� آن �و$� $دی �&ظوف ��   


