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گـــزارش
هفته جمعیت و راهکارهای فرزندآوری 

مشوق های اقتصادی فرزندآوری به تنهایی کافی نیست
 رئیس جمهور فعال و پرتالش

مدیران اقتصادی ناهماهنگ و ناکارآمد

خودروســازی بايد به مردم واگذار و رقابتی شود. 
زمانی كه يك شــركت قطعه ســاز بــه 310 نفر 
افراد موثر، رشــوه می دهد بايد پيگيری شــود كه 
رشوه های پنهان اين شركت ها به افراد تصميم ساز 

و تصميم گير در چه وسعتی خواهد بود.
بيش از چهل ســال اســت كه دولت وارد كننده 
گوشــت و نهاده های دامی است. فساد گسترده ای 
در اين روش وجود دارد. تاريخ نشان داده است اين 
روش واردات انحصاری بجز فســاد و رانت خواری 
نتيجــه ديگری در بــر ندارد. تاكنون بســياری از 
مديــران دولتی به حکم محاكــم قضايی به زندان 
فرستاده شــده اند. دامداران و مردم نتوانسته اند از 
مزايای دولتی بودن نهاده ها و گوشــت اســتفاده 
نمايند. باز ديــد رئيس جمهور محتــرم و معاون 
اول ايشــان از ميادين و فروشگاه های مواد غذايی 
نتوانسته است در اصالح فرايند كارساز باشد. دولت 
بايد تعداد زيادی از تاجران و بازرگانان متعهد را فرا 
خوان دهد. بخش خصوصی متصدی واردات شود و 
نظارت دقيق انجام پذيرد و هر كس خالف كرد به 
شدت مجازات شود. آيا وزير جهاد كشاورزی دولت 

مرد اين ميدان است؟
5- درخصــوص حمل و نقــل و ترانزيت در ايران 
بايد گفت ايران در دنيا يك كشور استثنايی از نظر 
موقعيت جغرافيايی اســت در يك كلمه چهار راه 
دنيا محســوب می شود. دولت صفويه با استفاده از 
اين موقيعت با ساخت نزديك به هزار كاروان سرا، 
ايران را مهمترين گذرگاه تجارت ابريشم در جهان 
ساخت و ايران در آن دوران جزء سه اقتصاد بزرگ 

جهان گرديد. 
در عصر ما كه حمل و نقل هوايی، دريايی، جاده ای 
و ريلــی به صورت هم زمان مورد بهره بردرای قرار 
می گيرد و ايران ظرفيــت تمام روش های حمل و 

نقل را دارا می باشد.
در سال گذشــته قريب به 150 اتوبوس مسافری 
در جاده های كشور تصادف كردند و در كشته های 
جــاده ای در نرم جهانی جزء كشــورهای اول دنيا 
هســتيم. در كشورهای پيشــرفته 90 درصد بار و 
مســافر با راه آهن انجام می شــود با كمال تاسف 
در ايران حجم بار و مســافر زير 10 درصد است در 
صورتی كه ايمنی و هزينه كم ، از مشــخصات بارز 
حمل و نقل ريلی اســت. در ايران از 600 ميليون 
تــن بار 40 ميليون تن بار توســط ريل حمل می 
شود. سرعت متوســط واگن باری در ايران حدود 

5 كيلومتر است. 
بــا توجه به مطالب فوق الذكر، گســترش راه آهن 
و افزايش ســرعت قطارهــا در داخل و در خطوط 
ترانزيــت بايد از اولويت های اول دولت ســيزدهم 
باشــد. چه كســانی می توانند اين تحول بزرگ را 
در راه آهن ايجاد كنند؟ با كمال تاســف فردی را 
به عنوان مدير عامــل راه آهن منصوب كردند كه 
هيچگونــه تجربــه ای در راه و در راه آهن ندارند و 
يکی از مديران شــركت های ريلــی كه 15 درصد 
حمل و نقل ريلی كشور را انجام می دهند، می گويد 
بيش از سه ماه اســت كه تقاضای وقت مالقات با 
مدير عامل راه آهن داشته ام هنوز وقتی را مشخص 
 نکرده انــد. ايشــان به چه كاری مشــغول اســت 

خدا می داند!
پيشنهادات

الف(آقای رئيســی و هئيت دولت ايشان بايد تمام 
تالش خــود را مصروف نمايند كه دولت در اقتصاد 
دست از تصدی گری بر دارد و امور را به مردم واگذار 
نمايند. ورود مردم در هر امری معجزه می كند. هم 
اكنون بخش مواد غذايی و مصالح ساختمانی دست 

مردم می باشد، عملکرد آن را ببينيد. 
ب(فضای كسب و كار باعث فرار سرمايه و نخبگان 
می باشــد. دولــت بايد اصــالح ســاختار بانك ها، 
گمركات، ماليات، صدور مجوزها را در دســتور كار 
خويش قرار دهد و بجد پيگيری اصالح آنها شود. 

ج(دولت با داشــتن 5 ميليون كارمند و 6 ميليون 
كاركنان شركت های دولتی بسيار فربه و پر هزينه 
شده است و قريب به 90 درصد بودجه كشور صرف 
هزينه های جاری دولت می شود. با همه سختی ها 
دولت بايد برنامه مشــخصی برای چابك ســازی 

خويش در پيش گيرد. 
د(مقــام معظم رهبری بحــث جوانگرايی را مطرح 
كرده اند كــه يك مبحــث كليدی اســت. اما در 
كنار آن بحث عقالنيت، اســتفاده از مشــاوران و 
كارشناســان را هم تاكيد كردند. متاسفانه به بهانه 
جوانگرايی، رفيق ساالری جای شايسته ساالری را 
در برخی از موارد گرفته اســت كه باعث اخالل در 

كارها و نارضايتی مردم شده است.
رياسـت محترم جمهـوری اجبار نماينـد كه وزرا و 
مسـئولين عالی رتبه حتما از مشـاورين و خبرگان 
امـور در كارهـای خويـش اسـتفاده نماينـد. اگـر 
در بيـن مسـئولين كسـانی هسـتند كـه قـادر بـه 
بايـد  نيسـتند  مطلـوب  نحـو  بـه  وظيفـه  انجـام 
كنـار برونـد. بـرای اداره كـردن سـه دولـت نيروی 
كاردان و دسـت پـاك و توانمنـد در ايـن كشـور 
وجـود دارد به شـرطی كـه نقاب رفيق سـاالری را 
 رداريـم و به جـای آن ديـدگاه شايسته سـاالری را 

انتخاب كنيم.

سرمقاله

بـا وجـود تاكيـدات فـراوان و تبليغـات زيـاد در موضـوع 
فرزنـدآوری، كشـور مـا هم چنـان با بحـران كاهـش مواليد 

روبروسـت. امـا چـرا تبليغـات مـا اثـر نمی كنـد؟
از آغـاز دهـه 90 هشـدارها بـه پيـری جمعيت كشـور آغاز 
شـد و كارشناسـان جمعتـی همگـی هشـدار دادنـد كـه 
بـا توجـه بـه نـرخ مواليـد فعلـی رشـد جمعيت كشـور در 
سـالهای آينـده متوقـف و بعـد از آن رو بـه كاهـش خواهد 
كـرد و پيـری جمعيـت حاكـم خواهـد شـد. موضوعـی كه 
در اواسـط دهـه نـود در رسـانه ها بيشـتر مطـرح شـد و 
شـعارهای فرزنـد بيشـتر زندگـی بهتر جای شـعار معکوس 
خـودش در دهـه 60 و 70 را گرفت. ميزگردها كارشناسـی 
زيـادی برگـزار شـد و حتـی سياسـتگذاران و سـخنرانان 
مذهبـی تصميـم گرفتنـد در محتواهـای منبرهـای خـود 
رو فرزنـدآوری و افزايـش جمعيـت تاكيـد بيشـتری كنند. 
جمعيـت«  »تعالـی  نـام  بـه  طرحـی  يازدهـم  مجلـس 
تصويـب كـرد و بـه مشـوق های اقتصـادی مختلـف و حتی 
محدوديت هايـی در راسـتای افزايـش جمعيت قـرار داد. اما 
همچنـان اثـر مثبـت و حتـی رونـد رو بـه رشـدی در نـرخ 

مواليـد كشـور ديـده نشده اسـت.
بـه بهانـه هفتـه جمعيـت، فـارس بـا دكتـر ميثـم مهديـار 

جامعـه  شـناس گفـت و گـو كـرده اسـت.
***

تاكيـداتمختلـفرویمسـاله بـاوجـود *چـرا
قوانيـن تصويـب و برنامهسـازیها و فرزنـدآوری
مختلـف،همچنـانوضعيـتفرزندآوریدركشـور
دروضعيـتمناسـبیقرارنـداردوهمچنـانمردم
بهبچـهدارشـدنرغبـتندارنـد.بهنظرشـماچه
مسـائلیباعـثشـدهبـاوجـودتمـاماقدامـاتو
تبليغـاتوتسـهيالتاقتصـادیكهگفتهمیشـود
دراختيـارخانوادههـاقـرارمیگيـردوضعيتبهتر

نمیشـود؟
بـرای اينکـه فرزنـد آوری بـه يـك امـر شـيرين و مطبـوع 
شـخصی تبديـل شـود، نيازمنـد اين هسـتيم كـه در حوزه 
اقتصـادی و هـم در حـوزه اجتماعـی و هـم فرهنگـی برای 
آن برنامه ريـزی داشـته باشـيم. امـا اتفاقی كه در اين سـال 
هـا بـرای بحـث افزايـش جمعيـت افتـاده، ايـن اسـت كه، 
فرزنـد آوری صرفـا بـه نوعـی در خدمـت سياسـت افزايـش 
جمعيـت، تعبيـر و تفسـير شـده اسـت. در واقـع افزايـش 
جمعيـت يك ضـرورت حاكميتـی، تمدنی و سياستی سـت 
و شـايد زيـاد بـرای مـردم و عـوام ملمـوس نباشـد. بـه 
خصوص در اين شـرايط سياسـی و اجتماعی كـه، مقداری، 
واگرايـی نسـبت بـه شـعار های حاكميتـی زيـاد اسـت و به 
هـم ريختگـی و پيچيدگی های زيـادی در حـوزه اقتصادی 
داريـم؛ وقتـی شـما فرزنـد آوری را بـه يـك امـر سياسـتی 
كالن و آينـده نگرانـه حاكميتـی گـره مـی زنيـد، بيشـتر 
ضـد تبليـغ اسـت. درحاليکـه خـود فرزنـد آوری می توانـد 
فـی نفسـه موضوعيت داشـته باشـد. در واقع ايـن يك عمل 
غريزی سـت كـه انسـان فرزنـد ی بيـاورد؛ بـه آن، محبـت 
كنـد، عشـق بورزد، برايـش هزينه و فداكاری كنـد. در واقع 
خـودش ظرفيـت زيباشـناختی الزم را فـی نفسـه دارد در 
حاليکـه دولـت در افـواه عمومـی به دنبـال گـره زدن آن با 

سياسـت هـای كالن بلنـد مدت اسـت.
پـس موضـع اول ايـن اسـت كـه گـره زدن مسـاله فرزندی 
و فرزنـد آوری بـه سياسـت هـای جمعيتـی كه يك مسـاله 
حاكميتی سـت؛ و تـالش بـرای تبديـل كـردن دغدغه يك 
سياسـت حاكميتی بلند مـدت به دغدغه عمومـی، به نظرم 
شکسـت خورده اسـت. نمی گويم اشـتباه اسـت، اگـر اتفاق 
بيفتـد، خيلـی هـم خـوب اسـت، منتهـی در ايـن شـرايط 
و  غير ممکـن  كار  ايـن  فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 

شکسـت خورده ا سـت. 
زاويـه بعـدی كـه می تواند مسـاله فرزنـد آوری را شـيرين و 
مطبـوع كند؛ اين اسـت كه همـراه با مشـوق های اقتصادی 
باشـد. خـب می دانيم كـه حداقل در دو سـه دهه گذشـته، 
بـه خاطـر تحريم، ناسـالم بـودن و به هم ريختگی سـاختار 
اقتصادی مـان، عمـال مـا بـا يـك تـورم فزاينـده ای روبـرو 
بوديـم. و ايـن تـورم فزاينـده، خـود يکـی از داليلی  سـت 
كـه فرزنـدآوری و يا انگيـزه فرزندآوری را با مشـکل مواجه 
می كنـد. چـرا كـه خود تورم و تـداوم تورم بـرای چند دهه، 
باعـث ايجاد حـس عدم قطعيت می شـود و فضـای مبهم و 
غيرواضحـی را در آينـده رقم می زنـد در حاليکه فرزندآوری 
نيازمنـد اميـد و برنامـه ريـزی برای آينـده  روشـن  و واضح  
بـرای رشـد فرزنـد اسـت. ايـن تـورم فزاينـده و مـداوم در 
چنـد دهه گذشـته در حوزه هـای مختلف اقتصـادی، خود 

يکـی از عواملـی اسـت كـه باعـث شـده انگيزه فرزنـدآوری 
فرزنـدآوری  مسـاله  می توانسـته  حاكميـت  شـود.  كمتـر 
همـراه  اداری،  و  مالـی  هـای  مشـوق  سـری  يـك  بـا  را، 
كنـد كـه ايـن انگيزه هـا ايجـاد شـود و ايـن مشـوق ها بـه 
شـدت تاثير گذارنـد. امـا متاسـفانه، در حاكميـت، علی رغم 
شـعارهايی كـه داده می شـود، هيـچ اراده ای بـرای تنظيـم 

چنيـن مشـوق هايی وجود نداشـته اسـت.

*میتوانيدبهشکلمصداقیبيانكنيد؟
ببينيـد؛ همـان زمـان دولـت آقای احمـدی  نـژاد كه بحث 
افزايـش جمعيـت و تبديـل شـدن مرخصـی زايمـان از 6 
ماهـه بـه 9 ماهه، مطرح شـد؛ وقتی می خواسـتند سـه ماه 
مرخصـی زايمـان بـرای خانم هـا اضافـه كنند، كشـور چند 
سـال درگيـر شـد و بحـث پيـش نمی رفـت. يعنی شـورای 
نگهبـان رد می كـرد، چـرا؟ مثـال می گفـت: تاميـن مالـی 

چنيـن طرحـی به صـورت مناسـبی ديده نشـده اسـت.
يعنـی، حاكميـت، از اينکه يـك مرخصی زايمان سـه ماهه 
را اضافـه كنـد، ناتـوان بـود و بعـد از آن هـم هيـچ مشـوق 
مالـی ديگـری نبود. غيـر از آن ايـده  آقای احمـدی نژاد كه 
فکـر می كنـم همـان سـال اول اجرايـی شـد كـه پرداخـت 
يـك ميليـون تومـان بـرای هـر فرزنـد جديـد بـود كـه آن 
هـم بالفاصله در شـرايط تحريمی سـال 90 - 91 به محاق 

رفـت. يعنـی در دولـت بعـدی اصال پيگيری نشـد.
چنيـن  بـه  اساسـا  هـم  روحانـی  آقـای  دولـت  خـب 
مشـوق هايی اعتقاد نداشـت. علی رغم اينکه نظام، شـعارش 
را مـی داد ولـی دولـت كه بايـد تامين می كـرد، خب چنين 
مشـوق هايی را بـاور نداشـت و مجلـس هـم همراهـش بود 
تـا مجلـس جديـدی كـه روی كار آمـده اسـت. در مجلس 
يازدهـم هـم، طرح تعالی جمعيـت و خانـواده، برنامه ريزی 

شـد كـه اشـکاالت متفاوتـی به آن وارد شـده اسـت.
آنجـا هم، به نسـبت شـرايط اقتصادی كه در آن هسـتيم و 
بـه نسـبت شـرايط تورمـی و كاهـش ارزش پول و مسـائلی 
كـه بـا آن هـا مواجـه هسـتيم؛ مشـوق های مالـی، خيلـی 
مشـوق های جـدی ای نيسـتند؛ يعنـی مشـوق ها نهايتا اين 
اسـت كـه مثـال تـوی قرعه كشـی شـركت كننـد يـا كمی 
وام بيشـتر بگيرنـد، خب تـوی اين شـرايط، وام 20 ميليون 
تومانـی بـرای فرزنـد، آن هـم وام، نـه كمـك مالـی، خيلی 
تاثيرگـذار نيسـت. يعنی خيلی مشـوق هـای تاثيرگذاری را 
حاكميـت و نظـام نتوانسـته اسـت فراهم كنند. يعنـی ما از 

لحـاظ مشـوق های مالـی هنـوز مسـاله داريم.  
پـس، هـم از جهـت سـاختارهای اقتصـادی و هـم از جهت 
اينکـه  بـرای  مسـاعدی  زمينـه  اقتصـادی  مشـوق های 
فرزنـدآوری با يك اطمينان خاطر و شـيرينی  همراه باشـد، 

فراهم نشـده اسـت.

*درباقـیحوزههـاچـه؟برخیمعتقدنددرمسـاله
فرزنـدآوریفقـطمسـالهاقتصـادینيسـتچون
مشـکالت كـه جامعـه بـاالی دهکهـای حتـی
اقتصـادیندارنـدهـمميلبـهفرزنـدآوریندارند.

نظـرشـمادرايـنبارهچيسـت؟
در حـوزه اجتماعـی هـم بلـه هميـن اسـت كـه مـن بـا 
مسـاله رفـاه اجتماعـی، می خواهم مسـاله را توضيـح دهم. 
سياسـت های اجتماعـی مـا، مشـوق نبوده اسـت. مثـال در 
خيلـی از كشـورها قبـل از تولـد، بـرای مادران تسـهيالتی 
را در نظـر می گيرنـد. دولـت بـرای زنـان بـاردار و مـادران 
ورزش،  بـرای  می گيـرد.  درنظـر  رفاهـی  سياسـت های   ،
از آن هـا، آمـوزش می دهـد، مثـال بـه  تغذيـه  و مراقبـت 
محـض اينکـه از بـارداری زنـان مطلـع می شـود پرسـتاری 
بـه خانه هـا می فرسـتد كه وضعيـت جنين را رصـد كنند و 

بدهنـد. را  آموزش هـای الزم  سـعی می كننـد، 
خـب طـی ايـن آموزش هـا و طـی ايـن رفـت و آمد هـا، 
بـرای  را  تسـهيالتی  و  اجتماعـی  مشـوق های  يك سـری 
مـادران درنظـر می گيرند، مثال اسـتخر رايگان، بـرای اينکه 
مـادران بتواننـد در آن راه برونـد يـا باشـگاه های ورزشـی 
خـاص مـادران بـاردار يـا ورزش هـای خاصـی مثل يـوگا و 
اين هـا را بـرای مـادران تدارك می بيننـد و از قبـل از تولد، 
بـه جنيـن توجـه نشـان می دهنـد. مـا اينجـا قبـل از تولد 
هيـچ تسـهيالت اجتماعـی ا بـرای مـادر و خانـواده نداريـم. 
غيـر از اينکه مثـال در متروها يك تابلويـی زديم كه اولويت 
نشسـتن بـا زنـان بـاردار و پيرهاسـت. غيـر از ايـن تقريبـا 
می توانـم بگويـم كـه مـا، هيـچ سياسـت حمايتـی از مـادر 
و جنيـن نداريـم. در هنـگام تولـد هـم شـما می  بينيـد كه 
اساسـا سـال هاسـت يك فکر اشـتباهی در ايران افتاده كه 
بحـث زايمان سـزارين را بـه يك مدل درسـت تبديل كرده 
اسـت و خانم هـا تصـور می كننـد كـه بـا سـزارين مشـکلی 
بـرای خودشـان و فرزندشـان پيـش نمی آيـد و می تواننـد 
فـرم بدنشـان را بـا آن حفظ كنند و از اين دسـت چيزاهای 
اشـتباه كـه متاسـفانه در كشـور مـا زيـاد اسـت. البته خود 
ايـن بـا اقتصـاد سياسـی پزشـکان زن، پيوند خـورده و اين 
باعـث شـده اسـت تـا آسـيب هايـی بـه مـادران و فرزندان 
بخـورد. در خـود بيمارسـتان در لحظـه تولـد، يعنـی در 
اتـاق عمـل، پرسـتار ها آمـوزش نديده انـد و رفتار مناسـبی 
بـا زنـان بارداری كـه آمـاده  زايمان هسـتند ندارنـد، بعد از 
تولـد فضای بيمارسـتان ها فضای مناسـبی بـرای نگه داری 
فرزنـدان و مـادران نيسـت. مـادران بی احترامـی می بينند؛ 
آنجـا مـادران نيازمنـد توجـه و قـدر و منزلت انـد. منتهـی 
بيمارسـتان، برنامـه ای بـرای اين ماجرا نـدارد و بعد از تولد 
هـم، بچـه هـا رهـا می شـوند. يعنی حاكميـت بـرای بعد از 

تولـد هـم برنامه ای نـدارد.

*بـهنظرشـماقوانيـنوسياسـتگذاریهايیمثل
طـرحتعالیجمعيتوتسـهيالتیكـهدرآنوجود
دركشـور فرزنـدآوری بـه میتوانـد داردچقـدر

كند؟ كمـک
ايـن سياسـت هـای مصـوب جمعيتـی جديـد هـم صرفـا 
مقـداری تسـهيالت را فراهـم می كنـد؛ صرفـا بـرای اينکـه 
تعـداد بيشـتری بـه دنيـا بياينـد، امـا راجـع بـه كيفيـت 
بـارداری، زايمـان و كيفيـت فضـای بعـد زايمـان كـه زنان 

بـه مراقبت روحـی، روانی و اجتماعی بيشـتری نيـاز دارند، 
راجـع به فضای اجتماعی مراقبـت از نوزاد، خيلی برنامه ای 
ندارنـد. مثـال مـادر وقتی صاحـب فرزند می شـود، از خيلی 
نمی توانـد  می شـود.  محـروم  اجتماعـی  فعاليت هـای  از 
سـينما بـرود، در فعاليت هـای جمعـی شـركت كنـد، نمی 
توانـد دانشـگاه بـرود و برايـش تسـهيالتی در نظـر گرفتـه 
نمی شـود. مثـال سـينماها مهدكـودك ندارند، شـهربازی ها 
مهدكـودك ندارنـد، مـادر از بی آر تـی و مترو نمـی تواند به 
راحتـی اسـتفاده كنـد و خيلـی كـم پيـدا می شـود، جايی 
كـه مـادر بتوانـد بچـه را شـير بدهد يـا تعويض كنـد. خب 
ايـن تسـهيالت اجتماعـی تاثيرگـذار اسـت وقتـی مـادران 
جـوان می بيننـد؛ فرزنـد دار شدن شـان باعـث می شـود كه 
از بسـياری از فعاليت هـا، خدمـات و فرصت هـای اجتماعی 

محـروم شـوند، انگيـزه  فرزنـدآوری كم می شـود.

*برخـیعقيـدهدارنـدكهگرايـشبهفرزنـدكمتر
وحتـیبچـهدارشـدنبيشـتربـهدليـلتغييرات
فرهنگیدركشـورماسـتوماحتیايـنموضوعرا
ناديـدهمیگيريـم.نظرشـمادراينبارهچيسـت؟

مـا در حوزه فرهنگـی هم تقريبا هيـچ كاری نکرديم. غير از 
اينکـه در اين سـال های اخير، شـبکه  پويا در مـورد كودكان 
و نونهـاالن برنامـه داشـته اسـت. تقريبـا تـا پيـش از سـن 
مدرسـه يا پيـش دبسـتانی، حاكميت برنامـه فرهنگی برای 
بچه هـا نـدارد. چـه از پيش از تولد، چه لحظـه  تولد، چه بعد 
از آن، برنامـه  فرهنگی اجتماعی ندارد. فرزند دار شـدن وقتی 
می توانـد شـيرين شـود كه با يك سـری آيين ها و مناسـك 
اجتماعـی همـراه شـود. در ايـن سـال های اخيـر ديديـد 
كـه، در ايـران كمتـر ولـی در خـارج از كشـور، بـرای اعـالم 
جنسـيت فرزند، يك مناسـکی تـدارك ديده می شـود. مثال 
بادكنـك می تركاننـد و تـوی آن جنسـيت فرزند مشـخص 
می شـود. خـود ايـن كه جنسـيت فرزند را با آيين، مناسـك 
و بـا جشـنی بـه بقيـه، اعـالم می كننـد و يـك شـادمانی و 
شـادابی  حـول اعالن جنسـيت فرزند رخ می دهـد؛ خب اين 
خـوب اسـت. و مايـی كه داريم شـعار می دهيم؛ بايـد از اين 
مناسـك های خرده اجتماعی، خانواده ای و محله ای داشـته 
باشـيم. بايد جشـن هايی برای مادران باردار داشـته باشـيم. 
جشـن هايی بـرای مادرانـی كـه تازه زايمـان كردند يـا نوزاد 
دارنـد. يـك مناسـك و آيين هايـی داشـته باشـيم تـا آن ها 
جايگاه هـای ويژه ای داشـته باشـند و مادر احسـاس شـان و 
منزلـت داشـتن، كنـد و ايـن به او احسـاس شـيرينی بدهد 
و ايـن انگيـزه برايـش ايجاد شـود كـه فرزند ديگری داشـته 
باشـد يـا همين فرزنـد را با كيفيـت بهتری رشـدش دهد و 
احسـاس مسـئوليت و مراقبت بيشتری نسـبت به فرزندش 

داشـته باشد.

*حـاالبـهنظـرشـمابايـددرراسـتایترغيـببه
كرد؟ چـه فرزنـدآوری

بـه نظـرم می رسـد كه بايـد همـه محورهـا و ابعـاد مربوط 
بـه فرزنـدآوری را مجدد بررسـی كرد و بعـد جهت گيری ها 
را از آن سياسـت كالن تمدنـی و برنامه هـا و سياسـت های 
مسـاله  نبايـد  مـا  كـرد  جـدا  چشـم اندازها  و  بلندمـدت 
فرزنـدآوری و شـيرينی هايش را دائمـا در حـوزه عمومی به 
سياسـت های كالن تمدنـی گره بزنيم. چـون تاثير معکوس 
می توانـد داشـته باشـد. در حـوزه اقتصـادی، سـاختارهای 
اقتصـادی بايـد مناسـب شـود. كمـی سـخت اسـت ولـی 
حداقـل آن، ايـن اسـت كـه بـا مشـوق های اقتصـادی، آن 
سـاختارهای اقتصـادی فزاينـده و پايـدار را جبـران كنيـم. 
صرفـا در طـرح تعالی جمعيت مشـوق هايی وجـود دارد اما 

محـدود اسـت كـه كفايـت كافی نـدارد.
در حـوزه اجتماعـی ارائـه خدمات به مـادران و نـوزادان در 

دوران قبـل از تولـد و بعـد از تولـد خيلی كم اسـت.
در حـوزه فرهنگـی هـم برنامه ريـزی موثرتری بايـد صورت 
گيـرد.در واقـع زن و شـوهری كـه صاحـب فرزند می شـوند 
بايـد احسـاس  از آن،  بـارداری، چـه بعـد  چـه در زمـان 
تفـاوت و تمايـز كنند. بايد احسـاس شـان و منزلـت كنند. 
احساسـی كـه در آن توجـه ويـژه ای بـه آن هـا می شـود. 
حـاال اين توجـه ويژه حتما نبايـد از لحاظ اقتصادی باشـد، 
حتـی اجتماعـی هـم نبايـد باشـد؛ مقـداری بايـد از جهت 
ذهنـی و فکـری، از جهـت آيين هـا و مناسـك اجتماعـی و 
از جهـت هويـت اجتماعـی كه دارنـد، به آن ها توجه شـود. 
ايـن خـودش می تواند شـرايط را تسـهيل كنـد. فرزندآوری 
بايـد يـك عمـل شـيرين و مطبـوع درونـی بـرای زوجيـن 

تبيين شـود.

آگهي فراخوان مناقصه 
يك مرحله اي نوبت دوم )01-08(

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

ت دوم
نوب

1- موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزي در نظر دارد، گازرساني به حفره هاي پراکنده در سطح شهرستان اراک ) کلیه شهرها و روستاهای گازدار تابعه( را از طريق مناقصه 
عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرح مختصر پروژه: ) اجرای  5400 متر شبكه پلی اتيلن، نصب 400 عدد انشعاب پلی اتيلن به صورت تكی، پراکنده و...   (
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزي 

3- ميزان و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: برابر مصوبه هيئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  914.563.000   ريال خواهد بود.
4- در اين پيمان 20% پيش پرداخت طبق آيين نامه تضمين پرداخت می شود.

5- محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي کيفي و گشايش پيشنهادها: 
- محل دريافت اسناد ارزيابي کيفي: محل دريافت اسناد، سامانه »ستاد« www.setadiran.ir مـی باشد.

- مهلت تحويل اسناد ارزيابي کيفي: آخرين مهلت ارسال اسناد ارزيابی، لغايت ساعت 12 مورخ 1401/03/22 از طريق سامانه »ستاد« www.setadiran.ir می باشد.
- زمان ارسال مدارك مناقصه: پس ازمرحله ارزيابي کيفي، مناقصه گراني که حائز حداقل امتياز ارزيابي کيفي شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمايند.

- رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی الزامی است. قيمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.
- زمان گشايش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر مي گردد.

6- مبلغ برآوردي و پيشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 18.291.246.000 ريال بر اساس فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال 1400 مي باشد.
7- پيمانكاران بايستي داراي گواهينامه ايمني از اداره کار، گواهينامه صالحيت در رشته تاسيسات وتجهيزات، کد اقتصادي، کد کاربري پايگاه ملي مناقصات و دارای گواهی امضای الكترونيكی در 

سامانه www.setadiran.ir باشند.
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ادامه از صفحه 1

»فراجا« جایگزین »ناجا« شد
سخنگوی انتظامی كل كشور از جايگزين شدن واژه »فراجا« به جای »ناجا« خبر داد.
 سردار مهدی حاجيان با اشاره به تغيير ساختار پليس گفت: با توجه به تغيير ساختار 
پليس و اضافه شدن ســازمان ها و تغييراتی در برخی معاونت ها الزم بود كلمه ناجا 
هم تغيير يابد. وی افزود: ناجا يعنی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران با توجه 
به اينکه پليس از نيرو بودن تبديل به فرماندهی كل شــده است واژه »فراجا« يعنی 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ايران جايگزين »ناجا« شده است.

عوامل زورگیری از یک خانم در شهریار دستگیر شدند
دادستان شهريار از دستگيری عوامل زورگيری از يك خانم در شهرك وائين شهريار 

خبر داد.
 حميد عســکری پور دادستان شــهريار اظهار كرد: پيرو فيلم منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر سرقت به عنف از يك خانم در شهرك وائين شهريار، پس از صدور 
دســتور قضايی متهمان شناســايی و بازداشت شــدند. وی گفت: پرونده در مرحله 

تکميل تحقيقات مقدماتی است.


