اختیارات صفی ،ستادی و وظیفه ای کدامند؟

دس بسیبسی اص سبصهبًْب ،هذیشاى اختیبسات سا بِ غَست اختیبسات غفی ،اختیبسات ستبدی ٍ اختیبسات ٍظیفِ ای تمسین
هی کٌٌذ .تفبٍت ایي اختیبسات بِ پبیگبُ لذستی بستگی داسد کِ اختیبسات هزبَس اص آًْب ًطبت هی گیشًذ.
هذیشاى بب اختی بسات غفی کسبًی ّستٌذ کِ دس سبصهبى ،بِ غَست هستمین هسئَل تبهیي ّذفْبی سبصهبى هی ببضٌذ.
اختیبسات غفی بِ ٍسیلِ صًجیشُ استبًذاسد فشهبًذّی هطخع هی ضَد کِ اص ّیبت هذیشُ آغبص هی گشدد ،اص سطَح
هختلف سلسلِ هشاتب اختیبسات هی گزسد ٍ بِ ًمطِ ای هی سسذ کِ فؼبلیت ّبی اغلی سبصهبى اًجبم هی ضًَذ.
اغَال اختیبسات غفی بش پبیِ لذست هطشٍع گزاضتِ هی ضَد .اص آًجب کِ فؼبلیت ّبی غف بب تَجِ بِ ّذفْبی سبصهبى
تؼییي هی ضًَذ ،اص ایي سٍ ٍظبیف کبسکٌبى غفی دس سبصهبًْبی هختلف فشق هی کٌذ.
اختیبسات ستبدی بِ کسبًی یب گشٍ ُ ّبیی دس سبصهبى تؼلك داسد کِ بِ همبهبت غفی خذهبت اسائِ هی کٌٌذ .هفَْم
ستبد دس بشگیشًذُ ػَاهل ٍ اجضایی دس سبصهبى است کِ دس گشٍُ غف ًوی گٌجٌذ.
گشٍُ ستبد بِ هذیشاى اًَاع کوک ّب ٍ تَغیِ ّب سا هی کٌذ .کسی کِ ًمص ستبدی داسد هیتَاًذ اص طشیك پژٍّص،
تجضیِ ٍ تحلیل هسبئل ٍ اسائِ ساُ حل ّب دس اهش بشًبهِ سیضی بِ هذیشاى غفی کوک ّبی صیبدی بٌوبیذ .یک ػضَ
ستبدی هی تَاًذ دس اهش اجشای سیبستً ،ظبست ٍ کٌتشل بش اهَس هبلی ٍ ًیض دس طشح سیضی فؼبلیت ّبی سیستن
پشداصش دادُ ّب کوک ّبی صیبدی بکٌذ.
ًمص اػضبی ستبدی دس اسائِ خذهبت ،تَغیِ ٍ ساٌّوبیی بِ هذیشاى غفی بِ هؼٌی ایي است کِ اػضبی ستبد استمالل
ًذاسًذ ٍ فبلذ اختیبسات سسوی هی ببضٌذ .دس ٍالغ ٍاحذّبی ستبدی ،بَیژُ آًْب کِ هسئَل حسببشسی ّستٌذ ٍ چٌیي
ٍظیفِ ای سا بش ػْذُ داسًذ ،احیبًب غبحب اختیبسات سسوی ّستٌذ ٍ هی تَاًٌذ بش هذیشاى غفی ( دس هحذٍدُ ٍظبیف
خَد) اػوبل ًفَر ًوبیٌذ .حك کٌتشل فؼبلیت گشٍُ ّبی دیگش بِ هسئَلیت خبظ ستبدی بستگی داسد ٍ آى سا
اختیبسات ٍظیفِ ای هی ًبهٌذ.
اختیبسات ٍظیفِ ای اص ایي جْت دس سبصهبى الصم است کِ بشای اجشای بسیبسی اص ٍظبیف یب اهَس سبصهبًی تؼذاد
صیبدی افشاد یب تخػع ّب ی ّوبًٌذ یب هثببِ هَسد ًیبص است .بِ ّویي دلیل ،اختیبسات ٍظیفِ ای دس ّوِ سبصهبًْب
هطبّذُ هی ضَد ٍ بِ غَست یک اهش ػبدی دس آهذُ است .هْبست ّبیی کِ ضخع هذیش ببیذ اص ایي دیذگبُ داضتِ
ببضذ ٍ حل هسبلِ هشبَطِ بِ سٍابط اختیبسات ٍظیفِ ای ّوبًٌذ هسبلِ ای است کِ ٍی ببیذ دس سبصهبًی کِ داسای
سبختبس هبتشیسی است حل کٌذ .یؼٌی دس جبیی کِ یک کبسهٌذ ببیذ گضاسش کبس خَد سا بِ دٍ هذیش بذّذ .دس
سبصهبًْبی ًَیي اختیبس ٍظیفِ ای بسیبس هتذاٍل است ٍلی اجشای آى چٌذاى سبدُ ًیست.
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