

خیر خواهی رمز موفقیت
هدتی ثَد احسبس هی وزد وبر در ادارُ ولی وِ
اٍ هسَلیتص را ثز عْدُ داضت آًطَر وِ ثبید ٍ ضبید
اًجبم ًوی پذیزفت .وبروٌبى ثب دل ٍ جبى وبر ًوی
وزدًد ٍ آًطَر وِ اٍ اًتظبر داضت وبر ار خَة ٍ ثب
ویفیت تحَیل ًوی دادًد ون حَصلگی ٍ ثی ًطبطی
را در چْزُ آًبى ثِ راحتی هی دید ٍ اس ایي هَضَع
ثِ ضدت رًج هی ثزد ،یه رٍس ثزای پی گیزی وبرّبی وِ ارجبع وزدُ ثَد ٍارد اتبق وبرضٌبسبى ضد هطبّدُ
وزد یىی اس وبرهٌداى سز ثِ رٍی هیش گذاضتِ ٍ خَاثیدُ است.

حس وزد سزًخ را ثدست آٍردُ است  ،هدتی رفتبر ٍ فعبلیت آى وبرهٌد را ثب دلت ثیطتزی سیز ًظز گزفت ٍ
هتَجِ خطبّبی هتعدد اداری اٍ ضد.در آغبس یه صجح اداری آى وبرهٌد را ثِ دفتزش صدا سد ٍ ثب هتبًت ٍ
آراهص خطبّبیص را ثِ اٍ گَضشد وزد ٍ درپبیبى گفت  :یب ثبید اس ایي ادارُ ثزٍی ٍ وبر اداری را تزن وٌی ٍ ثِ
وبرّبی آساد وِ آى ّن ثِ ًَثِ خَد ثسیبر ارسضوٌد است ثپزداسی ٍ یب ایٌىِ تغییز اسبسی در رفتبرت ثدّی.
یه ّفتِ ای ثیص ًگذضت وِ آى وبرهٌد ثِ ریئس هزاجعِ وزد ٍ ًبهِ استعفبیص را ثِ اٍ تمدین ًوَد ٍ اظْبر
داضت  :ایي وبر ّن ثزای هي ثْتز است ٍ ّن ثزای ّوىبراى  ،احسبس هی وٌن ضعف ٍجداى وبری هي در
آًْب ًیش تبثیز هٌفی داضتِ است .االى حدٍد سِ هبّی اس آى هبجزا هی گذرد ،ضبداثی ٍ ًطبط ثِ آى ادارُ ول
ثزگطتِ است.
هدیز یه ٍاحد اداری ّوَارُ ثِ دٍ ًىتِ تَجِ دارد  ،خیز ٍ هصلحت فزد ٍ خیز ٍ هصلحت سبسهبى ٍ
ادا رُ ای وِ ثزای آى وبر هی وٌدّ .ز چٌد در اغلت اٍلبت خیز ٍ هصلحت سبسهبًی ثز فزد تزجیح دادُ هی
ضَد  .ا گز هدیز وبروٌبى خَد را ثِ اهز ضبیستِ ٍ پسٌدیدُ ای فزا هی خَاًد ٍ یب آًْب را اس وبر یب رفتبر ًبضبیستی
ثز حذر هی دارد  ،سهبًی تذوز ٍی آثبری عویك ٍ پبثزجب خَاّد گذضت وِ ّوزاُ خیز اًدیطی ٍ خیز خَاّی
ثبضد.

