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 هدی رضوانی
آمارها نشان میدهد اگر روال فرزندآوری در
ایران به همین منوال پیش برود ،تا  ۳۰سال
آینده ایران جزو پیرترین کشورهای دنیا به شمار
خواهد آمد .خبرگزاری ایرنا در گزارشی اشاره
کرده که میزان باروری در ایران به پایینترین نرخ
درهشت سال اخیررسیده است .بر اساس این
آمار نرخ زاد و ولد در سال  ۹۶از  ۲.۸فرزند به
حدود  ۱.۸فرزند در سال  ۹۸رسیده که کاهش
چشمگیری داشته .این آمار کاهشی و تک
فرزندی شدن اکثر خانوادهها یا تمایل بعضی
از خانوادهها برای نگهداری از حیوانات به جای
فرزندآوری ،زنگ خطری برای مسئوالن به صدا
درآورده تا به دنبال راه چارهای باشند .در اخبار
از مسئوالن میشنویم که بارها تذکر میدهند؛
فرزندان آینده ،بستگان نزدیکی چون خواهر،
برادر ،خاله ،عمو ،دایی و عمه نخواهند داشت و
زندگیها به صورت فردی و بدون نسبت فامیلی
خواهد بود.
 عدم تمایل به فرزندآوری میتواند
ناشی ازاختالل باشد
علی سوندرومی دکترای جامعه شناسی و
پژوهشگردرخصوص بی تمایلی خانوادهها برای
فرزندآوری میگوید :انسان موجودی اجتماعی
است که میل به تعامل و روابط اجتماعی دارد.
در تعریف جامعه هم میگوییم گروهی از افراد
هستند که برای پاسخ به نیازهای خود با هم
تعامل اجتماعی دارند .این ارتباط و پاسخ به
نیاز یا بنا به دالیل واقعی اتفاق میافتد ،مثل
مسایل اقتصادی ،محدودیتهای اجتماعی،
آیینها ،رسوم و مواردی که پاسخ نیازرا محدود
میکند یا بنا به دالیل ذهنی است؛ یعنی فرد
از نظر ذهنی نمیتواند تعامل برقرار کند ،حس
میکند پذیرفته نمیشود و حس بدبینی و
ناتوانی در ارتباط با دیگران دارد ،یا فکر میکند
اگرارتباطی برقرارشود ممکن است آسیبهایی
از جانب جامعه به او وارد شود .عوامل ذهنی
میتواند آسیبهای اجتماعی ،اختالالت
سایکولوژیک و ...را دربربگیرد و باعث شود فرد،
روال تعریف شده زندگی را عوض کند .وی در
ادامه تصریح میکند :یکی از کارکردهای اصلی
تشکیل خانواده ،فرزندآوری و تربیت فرزند
است .هر کجا متفکرین درباره خانواده صحبت
میکنند به این مسئله اشاره میکنند .وقتی
عوامل واقعی و عوامل ذهنی دست به دست
هم میدهند ،کارکرد مرسوم خانواده مختل
میشود؛ فرزندآوری انجام نمیشود اما نیاز به

نگاهی به علل عدم تمایل فرزندآوری در ایران؛

فرزندنیاوری

عمل فرزندآوری خود را به
فرد تحمیل میکند .این نیاز
و میل به تعامل و تربیت یک
موجود باعث میشود فرد
به طور ناخودآگاه به سراغ
نگهداری از حیوانات برود.
این پژوهشگر در خصوص
اختالالتی که باعث میشود
فرد ،نگهداری از حیوانات
خانگی را جایگزین فرزندآوری
کند ،میگوید :اگر خیلی
کنترلگراباشدسراغحیواناتی
میرود که سطح پایینتری از
هوش را دارا هستند و انفعال
بیشتری دارند مثل ماهی
و ...اگر انعطافپذیری فرد
باالتر باشد ،میرود سراغ
موجوداتی که هوشمندی
بیشتری دارند و چموش
هستند .مثل سگ ،گربه
و ...البته گاهی افراد به دلیل
شغل خود و نگهبانی از باغ و
مزرعه خود به سراغ حیواناتی
چون سگ و گربه میروند که
این بحثی جداست و اختالل
محسوبنمیشود.
بازی کودکان در پارک هادی سیرجان  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
گاهی اوقات اگر هم
زوجین به فرزندآوری تن بدهند ،محدودترین باشد .در واقع میل به سادهسازی ماجراست اینچنینی خیلی کم مورد تحلیل و پژوهش قرار
حالت آن همان تک فرزندی است که دلیل که باعث میشود خانوادهها درگیر چند فرزندی گرفته .در پژوهشی که سال  ۹۲در تهران روی
آن اختالالت ذهنی ،کنترل گرایی و ...میتواند نشوند .ممکن است گاهی عوامل بیرونی اجازه  ۵۰۰نفر انجام شد ،علل و زمینههای گرایش به
باشد و این افراد به جای آنکه در فرآیند رشد فرزندآوری را به فرد ندهند و فرد نمیتواند نگهداری ازحیوان به جای فرزندآوری بررسی شد
مداخله کنند و با آن همراه باشند ،میخواهند پاسخگوی حداقلهای زندگی باشد .این فرد که از این جامعه آماری  ۴۳درصد افراد متاهل
دلیل عقلی برای عدم تمایل به فرزندآوری دارد در بازههای سنی بین  ۲۷تا  ۳۱ساله تمایل به
تمام نیازهای این مرحله را یکجا پاسخ بدهند.
راحتطلبی نسل جدید آیا در عدم تمایل ولی اگر دالیل ذهنی رخ دهد فرد دنبال توجیه نگهداری حیوان خانگی داشتند و نه فرزندآوری.
آنها به فرزندآوری دخالتی دارد؟ این محقق در عملکرد خود است و عدم فرزندآوری به دلیل وی اضافه میکند :چیزی که دارد اتفاق میافتد
پاسخ میگوید :باید واقعیت جامعه را هم در بیماری پایه است که اتفاق میافتد نه عوامل یک تغییر سبک زندگی است که ناشی از تاثیر
ماهواره و فضای مجازی است .تمایل افراد به
نظربگیریم .شرایط واقعی زندگی ،محدودیتها منطقی.
نگهداری ازحیوان به جای فرزندآوری بیشترشده،
 حیوانات خانگی بجای فرزندآوری
و نظام اجتماعی عصرحاضر اجازه نمیدهد یک
مسعود محمودآبادی کارشناس ارشد البته میزان این تمایل آنقدر زیاد نیست که در
خانواده پنج فرزند داشته باشد .این کار شدنی
نیست و اگر کسی هم چنین ریسکی را انجام روانشناسی با اشاره به عدم توجه ویژه به این جامعه فراگیرشده باشد .درصد کمی ازافراد این
دهد باز هم ممکن است ریشه اختاللی داشته حوزه در ایران اشاره میکند :در ایران مسایل تمایل را دارند .گاهی اوقات هم بحث کالس

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره /99/46ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اجــراي عمليــات حفــاري افقي
زهكشــي بــه میــزان  3840متــر» را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و
داراي رتبــه حداقــل  4در رشــته كاوشهــاي زمينــي واگــذار نمايــد .لــذا مناقصهگــران ميتواننــد جهــت
اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از بخــش
مناقصــه -مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ
 1400/01/18در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران
ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ  99/12/27مقــرر شــده
اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر
دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/60ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «طراحــی ،تأمیــن و اجــراي خــط رينگ
لولــه آب زهكشــي و ملزومــات مربوطــه در معــدن شــماره  »1خــود را بهصــورت  EPCو از طريــق برگــزاري مناقصــه
عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای گواهينامــه صالحيــت پيمانــكاري بــا رتبــه حداقــل  5در رشــته خطــوط انتقال
آب و شــبکههای آب و فاضــاب واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از
بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ 1400/01/18
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از محــل
اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ  99/12/27مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يا
قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

بنابرایننتایجتحقیقاتیکهدر
غرب سالمت روان را تضمین
میکند ،در بستر فرهنگی
ایران تضمین کننده سالمت
روانی افراد نمیتواند باشد.
 تربیت و نگهداری
از چند فرزند حوصله و
اعصابمیخواهد
نرگس یک پسر ۱۲ساله
دارد و درپاسخ به این سوال
که چرا به داشتن همین
یک فرزند اکتفا کرده،
میگوید :من و همسرم از
همان اول زیاد بچه دوست
نداشتیم .پسر من االن ۱۲
ساله است و مربوط به یکی
دو سال اخیر هم نیست
که بگوییم تحت تاثیر جو
موجود قرار گرفتیم .همان
لحظه ازدواج با هم توافق
ً
صرفا یک فرزند
کردیم که
داشته باشیم و نه بیشتر.
راضی هم هستیم .به نظرم
در شرایط فعلی جامعه
ً
واقعا نمیشود مسئولیت

گذاشتن و تز روشنفکری در میان است و فرد
میخواهد درجمع دوستان خود ً
مثال کم نیاورد
یا بیکالس نباشد و به جای فرزند درخانه حیوان
نگهداریکند.
محمودآبادی به نکته دیگری در خصوص
عدم تطبیق معیارهای نگهداری از حیوان در
کشورهای غربی با بسترفرهنگی ایران اشاره کرده
و میگوید :افرادی که به جای تربیت فرزند،
حیوانخانگینگهمیدارند،افرادمسئولیتپذیری
هستند و سالمت روان آنها تضمین است .این
پژوهشها درایران انجام نشده و با بسترفرهنگی
زندگی ایرانی همخوانی ندارد .نسلهای قبلی آن را
مغایر با اعتقادات مذهبی خود میدانند و حتی
با نسل جدید در این زمینه دچارچالش هستند.

بیشتر ازیک فرزند را برعهده
گرفت .وی اضافه میکند:
من شاغل هستم و فرصت کافی برای رسیدگی
به فرزندان بیشتر را ندارم .همین که بتوانم به
پسرم رسیدگی کنم هنر کردم .او در خصوص
نگهداری از حیوانات میگوید :من تمایلی به
نگهداری از حیوان ندارم .هر کسی هم که
ً
حتما دالیل خاص
این کار را انجام میدهد
خودش را داردً .
مثال سال گذشته پسرم خیلی
اصرار کرد که برایش سگ بگیریم .با اینکه
عالقه به نگهداری سگ در خانه نداشتم اما به
خاطر پسرم یک سگ کوچک به خانه آوردیم
که االن با همان سگ سرگرم است و ناراضی
همنیستیم.
راحله ،خانم دیگری که خانهدار است و
یک دختر  ۴ساله دارد ،در خصوص علت تک

فرزندی بودنش میگوید :همین یکی هم که
دارم پدرم را در آورده .خرج و مخارج نگهداری
از بچهها هم سر به فلک کشیده .آینده بچهها
هم که تضمین نیست .اگر حرف مردم نبود
همین یک دانه را هم نمیآوردم که فردا مسئول
زندگی و آینده او باشم .وی درخصوص نگهداری
از حیوان به جای فرزند میگوید :دوست ندارم
حیوان به جای فرزند نگهداری کنم .به نظرم یک
دانه فرزند خوب است .همین که آدم طعم مادر
شدن را بچشد .چند وقت قبل دخترم گریه کرد
و سگ میخواست .ولی من ازحیوان متنفرم .با
اصرار زیاد فرزندم سگ یکی از آشناها را امانت
گرفتم و چند روزی دخترم با آن بازی کرد .وقتی
ازسرش افتاد؛ سگ را پس دادیم و خدا را شکر
دیگربهانهنمیگیرد.
مرتضی از جمله افرادی است که در خانه
سگ نگهداری میکنند .یک سگ سیاه کوچک
و پاکوتاه به اسم ارغوانی .وی درخصوص دلیل
انتخاب سگ میگوید :من اعتقادی به تداوم
نسل ندارم .بشر امروز همیشه در زجر و رنج و
عذاب است .آینده بچههایی که به دنیا میآیند
معلوم نیست .به همین دلیل وقتی میخواستم
ازدواج کنم با خانمم صحبت کردم که من
تمایلی به فرزندآوری ندارم .خوشبختانه همسرم
هم مثل من فکر میکرد و تصمیم گرفتیم تا
آخر عمر بچهدار نشویم .در خصوص نگهداری
از ارغوانی هم باید بگویم من در زمان مجردی
هم یک سگ کوچک داشتم و عادت دارم به
نگهداری از سگ .یک موجود ساده و بی آزار
است که راحت میشود با آن زندگی کرد .بعد
از ازدواج با همسرم تصمیم گرفتیم یک سگ
کوچک بخریم که ارغوانی به خانه ما آمد و االن
سه سال است که با ما زندگی میکند .نه هزینه
زیادی دارد و نه دردسر اضافه .به نظرم اتفاق
خوبی بود.
بیاعتمادیبهسیاستمداران
این که برخی از مسئوالن به دنبال طرحهای
انگیزشی هستند شاید بتواند یک راهکارموقت و
البته دمدستیترین راه کارباشدً .
مثال اختصاص
 ۷۰میلیون تومان وام برای فرزند سوم یک
خانواده یا اعالم این که متولدین سال ۱۴۰۰
سهامداربورس خواهند شد .درحالی که زوجین
در جامعه امروز دیگر تحت تاثیر این مسایل
انگیزشی قرارنمیگیرند .مردم به حق و به شدت
به مسئولین بیاعتماد هستند و تصمیمهای
خودشان را دقیقترازتصمیمهای غیرکارشناسی
دولت و حاکمیت میدانند.

«آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام كارهاي خردهكاري
خدمات فني(عمران  ،برق  ،تاسيسات)کارخانه نورد
بردسیر» (دومرحله ای) «شماره -99-41خ»
ـیرجان در نظــر دارد نســبت بــه «انجــام كارهــاي خــردهكاري
ـوالد سـ
ـع جهانفـ
ـرکت مجتمـ
شـ
خدمــات فني(عمــران ،بــرق ،تاسيســات) کارخانــه نــورد» خــود اقــدام نمایــد؛ لــذا از کلیــه
شــرکتهای بومــی واجــد صالحیــت در اســتان کرمــان کــه دارای حداقــل دو ســال ســابقه کار
مرتبــط میباشــند دعــوت بهعمــل م ـیآورد تــا ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ
ایــن آگهــی ،پــاکات خــود را بــه آدرس منــدرج در اســناد مناقصــه ارســال نماینــد.
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد جهــت اطــاع از چگونگــی تنظیم پیشــنهاد فنــی و مالی ،شــرایط،
اســناد و مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی www.sjsco.ir
دریافــت نمایند.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصــه( اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تماس
تلفــن ثابــت و همــراه الزامی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت،
گواهــی آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع
مناقصه(.قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصه باشــد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی به همراه صورتهای مالی سالهای اخیر.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
شرایط:
 -1محــل اجــرا؛ کارخانــه میلگــرد مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان بردســیر،
کیلومتــر دو جــاده بردســیر-کرمان میباشــد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

