
کٌاى رهدیراى کل دفاتر ّکاّجوعی ازبا حضْر هعاًّیي  دّلت ّ درهراسن گراهی داشت ُفتَ ی  

تجلیل بَ عول آهد ،ازبازًشستگاى ّکارهٌداى استاًداری اردبیل ،با اُدای لْح تقدیر ُّدایای ّیژٍ ای  

هدیریت ّهٌابع اًساًی استاًداری اردبیل: ی هحود،هعاّى تْسعَ  ًژاد  ْبیعث -*  

یي عسیساى استگی بَ خْاستَ ُا ّهشکالت  اجِت تبییي جایگاٍ کارکٌاى دّلت ّرسیدهغتٌن فرصتی ،ایي ایام   

ّْل اداری استاًداری اردبیل: -* دکترسّید هِدی جْادی ،هدیرکل دفتربرًاهَ ریسی،ًْسازی ّتح  

درسرًْشت دّلت ُا ّعبرت گرفتي ازآًِا را تدبر  ،ها ایراًیاى،تاکیدات قرآى کرین ًِّج البالغَ براساش 

 قراردُینهی بایست جسّ آهْزٍ ُای اساسی اسالهی ّشیعی خْد اهرّزٍ 

دسهشاعن گشاهی داؽت عالشّص ؽِادت  

 اىچِشٍ ُای تشجغتَ ی دّلت  ؽِیذ

اعتاًذاسی  دسدّلت ُّفتَ  ّتاٌُشسجایی 

جوعی اص ّ هعاًّیي  کَ تا حضْس،

 کٌاى ایي هجوْعَسکاهذیشاى کل دفاتش ّ

 صْست گشفت، دسیک فضای صویویّ

هعاّى تْععَ هذیشیت  ْب ًژاد هحوذ،یعث

ّهٌاتع اًغاًی اعتاًذاسی اسدتیل،ضوي 

ؽِیذاى دّلت گشاهی داؽت یاد ّخاطشٍ 

ّتثشیک ُفتَ  ؽِیذ تاٌُش ؽِیذ سجایی ّ

ایي ایام سا سّصکاسهٌذ، ی دّلت ّ

غتٌن ّهٌاعة جِت تثییي فشصتی ه

سعیذگی تَ  کاسکٌاى دّلت ّجایگاٍ 

ُوَ کاسکٌاى هجوْعَ اعتاًذاسی سا ؽایغتَ تی گواى،ها : هؾکالت  ایي عضیضاى داًغت ّگفت خْاعتَ ُا ّ

ایي  ُوَ ی تؾکش ّقذسداًی هی کٌین ُّذایای ّیژٍ تَ ُویي هٌاعثت تَصحوات ُوَ ایي عضیضاى  هی داًین ّاصتقذیش

 عضیضاى دسًظشگشفتَ این.

ّْ،جْادی عّیذ هِذی دکتش،هشاعن ایي اداهَ دس اسدتیل،تا  ل اداسی اعتاًذاسیهذیشکل دفتشتشًاهَ سیضی،ًْعاصی ّتح

قْت ّضعف حکْهت ُا جاهعَ دسصهیٌَ ُای هختلف،تاصتیٌی عْاهل اؽاسٍ تَ ًقؼ اعتحکام دّلت ُا دسپیؾشفت 

دستاسیخ دّلت ُا دسکؾْسهاى تا یک عیش کْتاٍ ّى ؽک،ذّدّلت ُا دسگزؽتَ سااصضشّست ُا داًغت ّگفت:ت

ّدقت دستشخی ؽاخصَ ُا ّتشسعی کْتاٍ جایگاٍ عیاعی دّلت ُا دسپیؼ اصاعالم ًّیض دّسٍ اعالهی  ایشاى

اسی آًِا دسجِاى ّهٌطثق عاختي زّتاثیشگ دّساى قذست عیاعی،گغتشٍ ی حکْهتی،پیؾشفت اُای علویُوچْى 

دّلت ُای جولَ ُخاهٌؾیاى،اؽکاًیاى ّعاعاًیاى ًّیض ایي ؽاخصَ ُا دسدّلت ُای پیؼ اصاعالم دسایشاى اص

،عاهاًیاى،علجْقیاى،آل  طاُشیاىَ عصشًفْرایشاًیاى دسخالفت عثاعی ّدّلت ُای اعالهی دسایشاى اصجول

تا یک عیشًضّلی کؾْسُای اعالهی دسجِاى، صفْیاى ّقاجاسیَ ّهقایغَ آًِا تا دّلت ُای هعاصش دسایشاى ّتْیَ،

تاکیذات قشآى کشین ًِّج  ،اهشهِن تا تذتش دسایي تٌاتشایي، هْاجَ خْاُین ؽذ.دسدّلت ُای هعاصش ُا  َایي ؽاخص

اُویت پیذا عشًْؽت دّلت ُا ّحکْهت ُا دسگزؽتَ ّتحلیل عْاهل عقْط آًِا تیؼ اصپیؼ الثالغَ هثٌی تشتذتش دس

ی چشاغ ساٌُوا ّخْد تذاًین اعاعی اعالهی ّؽیعی ایي اهش سا هی تایغت جضّ آهْصٍ ُای ها ایشاًیاى هی کٌذ ّ

سجایی ّتاٌُش دّلتوشد ؽِیذاى عثت ُفتَ دّلت ّعالشّص ؽِادت ا.تشُویي اعاط ،تَ هٌ آیٌذٍ خْیؼ قشاسدُین.

تا عٌْاى "  عوْهی-فشٌُگیاصدّسٍ ُای یک دّسٍ ی آهْصؽی  هعاًّت آهْصػ ّپژُّؼ ایي دفتش، ،اصطشیق

صتاى ّادتیات گشٍّ ّتا حضْس یکی اصاعاتیذ    عاعت 61تَ هذت  "الثالغَ قشآى ًِّجهذیشیت ّعاصهاى اصدیذگاٍ 



دسًظش گشفتَ ؽذٍ کَ هشحلَ ًخغت ایي  ُوکاساى عضیض اعتاًذاسی هؾاسکتعشب داًؾگاٍ هحقق اسدتیلی ّتا 

ُوکاساى  ًام ،پظ اصثثت.ؽایاى رکشاعت،دسهشحلَ تعذی ایي دّسٍ  هی گشددتشگضاس هشاعن  ، دساداهَ ی ایيدّسٍ

طی یک گشفت ّ دساختیاس ؽشکت کٌٌذکاى عضیضقشاسخْاُذاصطشیق ایي عاهاًَ جضٍّ ی هشتْطَ دسعاهاًَ جام ،

  تَ پایاى خْاُذ سعیذ.،هشاحل هختلف آى آصهْى تشاعاط جضٍّ ی یاد ؽذٍ

 

 

 

 

 

 

 

 


