
تأکیللد چندباره رهبر معظم انقاب اسللامی بر جوانگرایی و 
استفاده از جوانان مؤمن، انقابی، کارآمد و متخصص و متعهد 
نشان می دهد که هنوز هم مقامت هایی برای اجرای این فرایند 
در کشللور وجود دارد. انقاب اسامی درحالی  به دهه پنجم 
خود وارد می شللود که برای پیشللبرد آرمانها و اهداف خود 
نیازمند توجه به نکاتی اسللت که بارها در بیانات مقام معظم 

رهبری به آنها اشاره شده و مورد توجه قرار گرفته است. 
ایشان در مراسم سی و یکمین سالگرد رحلت امام خمینی)ره( 
موضوع تحللول خواهی و تحول انگیزی را یکی از برجسللته 
ترین خصوصیات حضرت امللام )ره( عنوان کردند و در ادامه 
جوان گرایی، در عین اعتماد به نیروهای غیر جوان از سللوی 

امام خمینی )ره( را نمونه ای از این خصوصیت دانستند. 
ایشللان با بیان اینکه حضرت امام )ره( به فکر و عمِل جوانان 
اعتماد کردند؛ یادآور شللدند: مثًا فرض کنید سپاه پاسداران 
که تشکیل شللد، ایشان جوانهای بیسللت و چند ساله را در 
رأس سللپاه پاسللداران پذیرفتند که اینها جوانهایی ]بودند[ 
که حّداکثر مثًا سللی سال سّنشللان بود؛ اینها در رأس سپاه 
پاسداران، فرماندهان لشکرها و فرماندهان کل ]بودند[؛ اینها 
همه جوانهایی بودند که کارهای بزرگ به اینها سللپرده شده 
بود. ایشان با تاکید بر اینکه باید به جوانها اعتماد کرد، اظهار 
داشللتند: باید از نیروی جوان در پیشبرد کشور استفاده کرد، 
ایللن به معنای این اسللت که این یک ذخیره  ای اسللت، یک 
ثروتی اسللت برای کشور که از این ثروت باید استفاده کنیم. 
پیش از این در بیانیه گام دوم انقاب نیز شللاهد تأکید موکد 
مقللام معظم رهبللری بر روی کار آمدن دولللت جوان و ورود 

جوانان به ساختار مدیریتی کشور هستیم. 
سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده که این نیاز امروز بیشتر 
از قبل احساس می شود؟ در واقع چرا امروزه، کشور در زمینه 
جوان گرایی نیاز مضاعف احساس می کند؟ این تاکیدات مقام 
معظم رهبری درحالی عنوان می شللود که بر اساس گزارش 
مرکز آمار ایران، ۵٠ درصد جمعیت زیر ٣٠ سال قرار دارند. از 
سوی دیگر بر اساس اعام مرکز آمار ایران سهم جمعیت جوان 
)٢٩-۱۵ ساله( از سال ۱٣٩٦ تا سال ۱۴٠۵ از ٢٣.٩ درصد به 
۱٩.٦ درصد کاهش می یابد. این آمار یعنی جای خالی حدود 
یک چهارم جمعیت کشور در تصمیم گیری و تصمیم سازی 
کاما مشهود است. از سوی دیگر همین جمعیت جوان به این 
دلیل که در معرض توانمندسازی تجربی قرار نگرفته اند، قطعا 
در آینده می توانند با چالش هایی رو به رو شللوند و کشور را 

نیز از بهره وری کامل پایین تر بیاورند.
 جوانگرایی در تقابل با شایسته ساالری نیست

در منطق رهبری جوانگرایی در تقابل با شایسللته سللاالری 
نیست. ایشان بارها در فرمایش های خود تاکید کردند که باید 
امور را به دست جوانانی سپرد که شایستگی و تخصص انجام 
کار را داشته باشند. در حقیقت نگرش رهبری بر سپردن امور 

به جوانان شایسته و صاحب صاحیت است. 
چنین رویکردی موجب می  شود تا هنگام بکار گیری جوانان، 
جلوی ورود آنها را به عرصه های فسللاد و ناکارآمدی گرفت و 

نسبت به چنین شاخص هایی دقت کرد. 
با این وجود رهبر معظم انقاب با اشللاره به اینکه امروز بحث 
جوان گرایی به معنای آن نیست که افراد پیر را بکلّی از حوزه 
خارج کنند، فرمودند: امام )ره( به جوانها به عنوان یک ذخیره 
برای نظام، به عنوان یک ثللروت برای نظام، به نیروهای غیر 

جوان هم به همان اندازه اعتماد می کردند.
ایشان افزودند: معنای جوانگرایی این نیست که اگر تجربه دارها 
و غیر جوانها که آنها هم یک ثروتی هسللتند، حضور دارند، از 
اینها اسللتفاده نشللود. یکی از مهمترین مواردی که  باید در 
بحث جوانگرایی مدیریتی کشللور مللورد توجه قرار گیرد آن 
اسللت که روی کار آمللدن جوانان، به معنای سللپردن همه 
پست های مدیریتی کشور به دست آنها نیست. نیروی جوان 
می تواند کشللور را به اهدافی که می خواهیم نزدیک کند. اما 
اگر مدیریتی را به دست جوان بسپاریم و نظارتی بر روی آن 

نداشته باشیم این مدیریت دچار آفت هایی می شود. 
 جوان مومن و انقالبی 

شاید روزگاری جوانهای کشور ما، در بحران های انقاب نقش 
آفرینی می کردند و روحیه انقابی داشللتند اما دیگر آن روز 
وجود ندارد. روحیه جوانان امروز متفاوت از دیروز است و بنا به 
فرمایش رهبر انقاب بصیرت، آگاهی و تجربه ای که جوانان 

امروز دارند در زمان گذشته وجود نداشت.
تاکید بر این نکته همان » گردش نخبگانی« است که مترادف 
با جابجایی نسلللی مدیران اسللت. این درحالی است که هم 
اکنون در کشور ما به جای گردش نخبگان »گردش مدیران« 

در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد. 
در ایللن میان آنچه که برای انتقال مسللئولیت به جوانان نیاز 
اسللت، روحیه انقابی اسللت. رهبر معظم انقاب نیز بر این 
نکته تاکید دارند که مسللئولیت ها باید بلله جوانان مؤمن و 
انقابی سپرده شللود. این گردش نخبگان ملزوماتی دارد که 

مانع از تکرار اشللتباهات گذشللته می شللود و با این حال اگر 
در گزینش مدیران جوان به این نکات توجه نشود نتیجه آن 
است که مردم با جوانان تازه از راه رسیده ای رو به رو شوند که 
عملکردشللان با مدیران پیر تفاوتی ندارد. رهبر معظم انقاب 
اسللامی در این بللاره فرموده اند: جوان بایللد مؤمن، انقابی، 
پاکدامن، دلبسللته به کشور، مسللتعد برای خدمت به مردم 
تربیت بشود؛ َوااّل اگر جوانی باشد که احساس مسئولّیت نکند، 
هیچ به سرنوشت کشور اصًا اعتنائی نداشته باشد، با معلومات 
باال هم از دانشگاه بیرون بیاید، چه فایده ای برای کشور خواهد 
داشللت؟ در فرمایش های مقام معظللم رهبری عظمت نقش 
نیروی جوان متعهد با عنصر احساس مسئولیت آمیخته شده 
است و در چشم انداز آتی کشور نیز این جوانان متعهد هستند 

که محور حرکت محسوب می شوند. 
 توانا در پیشبرد اهداف

بایللد توجه داشللت که مدیریللت پویا و راهبردی در کشللور  
نیازمند توان بیشتری است که موجب تضمین هدف گذاری 

های آینده و حصول هدفگذارییها جدید باشد. 
اگرجوانان با رویکرد تحول خواهانه و انقابی و ریل سازی های 
مناسب وارد میدان شوند می توانند به آرمانهای انقاب دست 

یابند در پیشبرد اهداف انقاب توانمند عمل کنند. 
سللالها است که برای حل مشکات و معضات کشور راه های 
مختلف ارائه شده و نسخه های متنوعی پیچیده شده است . 

برخی بر این باورند که  وابسللتگی به بیگانلله و بهره برداری 
از توان قدرتهای بزرگ راهکاری برای حل مشللکات کشللور 
بوده و اعتماد به الگوی توسللعه غربی می تواند این مسئله را 
حل کند. اما آنچه در فرمایش های رهبر معظم انقاب همواره 
مللورد توجه قللرار دارد ، اتکا به خود و توان و اسللتعدادهای 
داخلي اسللت. چنین نگاهی، بیانگر اعتماد ایشللان به جوانان 
کشور و امید به نیروی جوان است. جوانان در طول چهار دهه 
اخیر نشانه داده اند که قابل اتکا هستند و نه تنها توانایی حل 
مشکات کشور را با تدبیر و سخت کوشی و تفکر و خوشفکری 
دارند، بلکه می توانند بسللیاری از مشللکات عظیم کشور را 
حللل کنند . رهبر معظم انقاب در بررسللی این دو الگو می 
فرمایند: »سللازش با آمریکا مشکات کشور را حل نمي کند، 
بلکه افزایش خواهد داد؛ مشکات سیاسی  اگر داشته باشیم، 
مشکل اقتصادی اگر داشته باشیم؛ مشکات ما را خودمان باید 

حل کنیم؛ مشکات ما را شما جوانها باید حل کنید.« 
نکته مهم این است که باید جوانی را متصدی یک پست قرار 

داد کلله امتحانش را به صورت عملی پس داده باشللد؛ یعنی 
مهارت الزم را در آن رشللته و قلمرو داشللته باشد و تا زمان 
تصدی پسللت، چه به لحللاظ مالی و چه اخاقی و ... سللالم 
بوده باشللد.  همچنین آن جوان باید نشان بدهد که کفایت، 

صاحیت و تخصص الزم برای آن مسئولیت را دارد.
 اثبات استعدادها و توانایی در عمل

باید توجه داشت آنچه که رهبر معظم انقاب بر آن تاکید دارند 
تنها موضوعی نظری و ذهنی نیست، بلکه بارها در عرصه های 
مختلف جوانان نشللان داده اند کلله توانایی و کارآمدی باالیی 
دارند. از نگاه رهبری »هر چه زمان به پیش می رود، امید ملت 
ایران به نسل جواِن درس خوانده و بالنده اش بیشتر می شود. 
جوانللان این ملت در هملله  میدان ها توانسللته اند برتری ها و 
درخشللندگی های خود را به اثبات برسللانند. رهبری معظم 
انقللاب در فرمایش های خود به نمونه هللای مختلفی از این 
مسللئله را به مسئولین متذکر شده اند، از جمله ایشان به این 
موفقیت در میدان تولید علم و فناوری اشاره کرده و در این باره 
فرموده اند: »هر جا که ما بر ابتکار و استعداد جوانان با انگیزه، 
مؤمن و مخلص تکیه کردیم و آن ها را ارج نهادیم، چشمه های 
جوشللان پیشللرفت پدیدار شد که پیشللرفت های هسته ای، 
دارویی، سلول های بنیادی، نانوتکنولوژی و برنامه های صنعتی 

دفاعی نمونه های عینی این واقعیت هستند«
 شجاعت جوان 

باید این حقیقت را پذیرفت که جوان ها، یک کشللور انقابی 
همچون ایران را بهتر اداره می کنند.

 جامعلله ای که هدف و نگللرش دیالکتیکی غایت مدار دارد با 
یک مدیریت جوان بهتر به استقبال تغییر وضع موجود می رود 

چرا که مدیر جوان، محافظه کار نیست. بارها دیده شده است 
که برای حل بسللیاری از مسائل عاوه بر تجربه و شایستگی، 
نیاز به یک انرژی جوانانه است و تاکید مقام معظم رهبری به 
مسللئله مدیریت جهادی و استفاده از انرژی جوانان شایسته 

نشان دهنده توجه ایشان به این امر است. 
برای مثال مدیریت جنگ تحمیلی که فرماندهی بسللیاری از 
عملیات ها به دست جوانان بود، نمونه ای از نیاز به این رویکرد 

جهادی در مدیریت کشور است. 
 توجه به ترتبیت مدیران جوان 

متاسفانه سالها اسللت که در کشورمان این استدالل که یک 
فرد مدیر خوبی است، او را همه جا سر کار می گذارند. 

بارها شللاهد بوده ایم که افرادی که با مسائل یک محیط آشنا 
نیسللتند و نسللبت ها و رابطه ها را در آن نمی شناسللند به 
مدیریت منصوب کرده و استدالل این بوده است که وی فرد 
خوب و خداشللناس است. باید در نظر داشت که تنها فاکتور 
اخاق نیکو و خداترسی و خداشناسی بخشی از ملزومات الزم 
برای مدیر یک دسللتگاه است و قابلیت، دانش و آموزش های 

الزم نیز بخشی دیگر از این ملزومات به حساب می آید. 
در این راسللتا سالهاست که در کشللور ما مدیر تربیت نشده 
است. متاسفانه سیستم دانشگاهی و دبیرستانی کشور دانش 
نظری و حافظه را تربیت می کند و وارد دانش عملی که پای 
خاقیت، ابتکار و نوآوری را هم به وسللط می کشللاند نشده 
اسللت. در عین حال هزینه کرد جامعلله برای تربیت مدیران 
جللوان با ابتللکار و خاقانه به خود جامعلله بازمی گردد و این 
مسئله ای اسللت که باید در نظام آموزشی کشور مورد توجه 

قرار گیرد. 
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زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح تاریخ   99/04/09 در امور بازرگانى و قراردادهاى ابفاى جنوبغربى 
استان تهران )مى باشد. 

مشخصات قطعات مطابق با جدول ذیل مى باشد. 
*تضمین و سپرده شرکت در مزایده به میزان  قیمت پیشنهادى  مى باشد. مبلغ تضمین یا به صورت واریز 

نقدى و یا ضمانتنامه بانکى مى باشد . 
« شرایط » 

*قیمت پایه کارشناسى و مشخصات زمین هاى موصوف مطابق با جدول ذیل مى باشد.
* انتخاب برنده و یا برندگان مزایده مطابق قانون و آیین نامه معامالت این شرکت و به روش مزایده به باالترین 
پیشنهاد واصله انجام مى پذیرد و کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى ، نقل وانتقاالت ، دارائى و مالیات 

برعهده برنده مزایده خواهد بود . 
* شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران ،  در رد یا پذیرش  یک و کلیه پیشنهادات مختار است . و در 

این خصوص اعتراضى پذیرفته نیست . 
*واگذارى زمین و ساختمان به متقاضیان ، بعد از انجام فرآیند قانونى مربوطه و با معرفى به شرکت عمران شهر 

جدید پرند و درقالب قرارداد واگذارى خواهد بود .( کلیه امالك به صورت شش دانگ مى باشد . ) 
*ارائه فیزیک اسناد ، پاکات ضمانتنامه ، قیمت پیشنهادى و درج شماره قطعات پیشنهادى بر روى پاکات الزامى 

مى باشد . 
*هرگاه اطالع حاصل شود پیشنهاد دهندگان  باهم تبانى کرده اند ، طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد . 

*به پیشنهاداتى که فاقد سپرده (تضمین شرکت در مزایده ) مى باشدو یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد

*پیشنهادات مزایده باید از هر حیث کامل وبدون نقص و بدون قید وشرط باشد و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب 
و نقص و قلم خوردگى نداشته باشد . درصورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك مزایده و یا ارائه مشروط 

ومبهم و برخالف شرایط مزایده ، پیشنهاد مربوطه مردود  خواهد شد . 
* سایر اطالعات تکمیلى مورد نیاز  در اسناد مزایده مندرج مى باشد 

 : پاکات  ارائه  و  مزایده  اسناد  در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  گزار جهت  مزایده  تماس دستگاه  اطالعات 
آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه 
ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران -دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس :02141934
دفتر ثبت نام : 88969737  

شماره تماس امور قراردادها و بازرگانى شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران :02156172595 (داخلى 
136) و 09125240638

http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران

www.nww.ir : سایت شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور
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آگهى مزایده عمومى به شماره 99/03 
شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

بررسی تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از نیروهای جوان 

مقاومت مقابل جوان گرایی در مدیریت کشور


