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مواظب حراج های 
غیر واقعی باشید!

حتما ش��ما هم در ماه ه��ای پایانی هر فصل 
با تابلوهای حراج روبرو ش��ده اید. این تابلو های 
خوش آب و رنگ بعضا شما را به سمت فروشگاه ها 
و خرید اجناس با قیمت مناس��ب تر ترغیب نموده 
است. اما آنچه در عمل با آن  روبرو بوده اید ، این 
بود: اجناس با کیفیت هیچگونه تخفیفی نخورده اند 
و تنها رگالی از اجناس بی کیفیت و باقیمانده از سایر 

فصول شامل تخفیف شده اند.
متاسفانه بسیاری از مفاهیم تنها وارد فرهنگ ما 
شده و درعمل تا معنای واقعی اش فاصله ی زیادی 
دارد. مفهوم حراج های پایان فصل یا پایان سال نیز 
یکی از این موارد اس��ت. در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته ، فصل حراج، فصلی برای حمایت از 
مصرف کننده اس��ت. از اینرو این کاهش قیمت به 
قدری قابل توجه اس��ت که بس��یاری از خریداران  
ساعت ها پیش از شروع حراج پشت در مغازه ها 
ص��ف می کش��ند. در این حراج ها ک��ه عموما در 
بسیاری از برندهای معروف پوشاک قابل مشاهده 
 اس��ت، برای تم��ام محصوالت عرضه ش��ده ارائه 
می گردد و فروشگاه ها تمام اجناس خود را بدون 
قید و شرط و با درصد قابل توجهی تخفیف عرضه 
م��ی کنند و با س��ود کمتر به فروش می رس��انند. 
فروشنده سود قابل توجهی از این حراج ها می برد. 
چرا که در یک روز سرمایه سنگینی از پول خود را 
ب��ه یک باره نقد می کند. البته این یک رابطه ی دو 
طرفه است و در مقابل خریداران نیز سود می برند 
ب��رای اینکه با کمترین هزینه ممکن محصول مورد 

نیازشان را خرید کردند.
اما ماجرا در کش��ور کمی متفاوت تر است. در 
بس��یاری از موارد قیمت حراج های ش��گفت انگیز 
در فروش��گاه ها دروغین است. به نحوی که لباسی 
ک��ه دی��روز پنجاه ه��زار تومان فروخته می ش��د ، 
امروز حراج و ش��گفت انگیز ش��ده و روی شصت 
هزار تومان خط کش��یده ش��ده و پنجاه و پنج هزار 
تومان فروخته می شود. این رقم های غیر واقعی در 
روزهایی که حراج  های سال و حراج  های مناسبتی 
انجام می  شود به وفور دیده شده و منبعی برای درآمد 
بس��یاری از فروشگاه های بزرگ پوشاک در سطح 
کالنشهرهایی چون تهران شده است. اما از کجا بفهمیم 
که این حراج ها تا چه حد واقعی است. در گام اول 
فروشندگان و صاحبان برندهای زنجیره ای باید برای 
مش��تریان خود ارزش قائل باش��ند و شرط اول در 
این راس��تا صداقت است. در گام بعدی نیازمند یک 
هوشیاری در خرید هستیم. باید در هنگام خرید از 
این مراکز ، سطح هوشیاری خود را در هنگام خرید 
باال ببرید تا از هرگونه ضرر احتمالی پیشگیری کنید. 
قیمت محصول مورد نیاز خود را از روزهای قبل از 
آغاز ح��راج رصد نمایید تا بعد از آن متوجه میزان 
تغییر متداول قیمت ها بشوید. حتما تمرکز ویژه ای بر 
روی  کیفیت و قیمت داشته باشید. در شرایط دشوار 
اقتصادی حال حاضر که خرید کاال با قیمت پایین تر، 
بیش از هر زم��ان دیگری به عنوان یک اولویت در 
یک خان��واده مد نظر قرار دارد، متاس��فانه به دلیل 
جذابیت تخفیف، برخی از فروشگاه ها از این امر به 
عنوان ابزاری برای تبلیغات و جذب و جلب مشتری 
استفاده می  کنند و تنها اجناس بنجول، قدیمی و بی 

کیفیت شامل تخفیف های جزئی می شوند.
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مضرات بازی با 
موبایل برای کودکان
* خوشدل – کارشناس اجتماعی

ب��ا اینک��ه س��ال ه��ای زی��ادی از ورود 
گوشی ها و وسایل هوشمند به زندگی انسان ها 
نمی گذرد اما وابس��تگی انسان ها به آن سبب 
شده  که امروزه تبدیل به یک نیاز اساسی برای 
زندگ��ی قریب به اتفاق ما باش��د. در این میان 
 ک��ودکان نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��تند و 
 به ش��دت به بازی های موبایلی عالقه نش��ان 

می دهند.
رش��د فزاین��ده تولید ن��رم اف��زار و انواع 
اپلیکیش��ن های متنوع در گوش��ی ه��ا در کنار 
بازی  های کامپیوتری باعث استفاده بیشتری از 
آنها ش��ده و گروه  های مختلف س��نی را نیز در 
بر می  گیرد. البته جذابیت های این گوش��ی ها 
غیرقابل انکار اس��ت. ای��ن جذابیت ها را حتی 
در گرایش بزرگس��االن به ب��ازی های موبایلی 
می توان به وضوح مش��اهده نمود. البته والدین 
نی��ز در مواجهه با این قضیه ،عموما دو رویکرد 
متف��اوت دارن��د. ع��ده ای از والدی��ن آگاهانه 
ب��رای فرار از س��ر و صدای بازی کودکانش��ان 
و به اصطالح سرش��ان را گرم ک��ردن با میل و 
اختی��ار خود ، گوش های تلف��ن همراه خود را 
در اختیار فرزندان ش��ان قرار م��ی دهند. البته 
معضل آپارتمان نش��ینی و ک��ودکان کم تحرک 
در پیدایش این پدیده بی تاثیر نیس��ت. والدین 
پر مش��غله کاندید اول بازی های گوشی موبایل 
برای فرزندان خود هس��تند. ام��ا در مقابل این 
گروه ، والدینی قرار دارند که مدام فرزندان شان 
را از بازی با گوش��ی منع می کنند. اما جذابیت 
این بازی ه��ا و البته پیروی از رفتار و عملکرد 
همس��االن سبب ایجاد نوعی مقاومت و گرایش 
اعتیاد گونه ی فرزندان به این بازی ها می شود.

درهر صورت حجم قابل توجهی از تجارت 
جهانی و کمپانی های بزرگ تولید کننده بر روی 
بازی ها و نرم افزارهای موبایلی سرمایه گذاری 
نموده اند. اما مضرات آثار س��وء استفاده از این 
بازی ها بسیار قابل توجه است و در این حوزه 
تحقیقات قابل توجهی نیز صورت پذیرفته است. 
ضع��ف بینایی، کاهش کیفیت خواب در کودکان 
از شایع ترین معضالت استفاده ی مداوم و بازی 
 ک��ردن با تلفن ه��ای همراه در کودکان اس��ت. 
ن��ور آبی ک��ه از صفحه نمایش گر بس��یاری از 
وس��ایل الکترونیکی از جمل��ه تلفن های همراه، 
تبل��ت ه��ا، آی پد ه��ا و تلویزیون ها س��اطع 
می شوند به مغز پیغام نوری مشابه روز می دهد 
در نتیجه مغز، س��یگنال بیدار ش��دن را ارس��ال 
می کند و ک��ودک نمی تواند به راحتی بخوابد و 
همین امر س��بب بهم ریختگی نظم خواب و در 
نتیجه اثرات نامطلوب بر سیستم متابولیسم بدن 

کودکان و کاهش اشتها در آنان خواهد شد.
استفاده ی افراطی از این بازی ها می تواند 
س��بب ایجاد اختالالت ذهن��ی و مغزی و بروز 
مش��کالت عصبی در کودکان شود. کارشناسان 
و محققین این حوزه اذعان دارند که مغز انسان 
به تشعشعات الکترومغناطیسی حساس است و 
از آنجای��ی که تلفن های هم��راه عمدتًا بر روی 
امواج الکترومغناطیسی کار می کنند ، می توانند 
تاثیرات سویی بر مغز کودکان بگذارند. تنهایی 
و ان��زوا طلبی و البته کم تحرکی و چاقی نیز از 
جمله عوارض ش��ایعی است که کودکان زیادی 
را که در اطرافمان به این عارضه مبتال بوده اند 

را مشاهده نموده ایم.
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رهبرمعظم انقالب اسالمی در دیدار بسیجیان 
به  مناس��بت روز بسیج شکست نقش��ه منطقه ای 
آمریکا به  وسیله تفکر بسیجی و پرچمداری حاج 

قاسم سلیمانی را روایت کردند.
به گ��زارش پای��گاه خبری تفاه��م آنالین، 
حضرت آیت ا... خامنه ای  صبح  دیروز در دیدار 
صدها نفر از بس��یجیان، تش��کیل بسیج را از مهم 
ترین و بزرگ ترین ابتکارات امام خمینی خواندند 
و با ذکر گوش��ه هایی از برکات حضور بس��یج در 
میدان های مختلف چهل س��ال اخیر تأکید کردند: 
بسیج در جایگاه و ش��أنی باالتر از یک سازمان 
نظام��ی،  و در واقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان 
اس��ت که ظرفیت دارد کشور را در حرکت عظیم 

ملت، با گام های بلند به پیش ببرد.
حضرت آیت ا...خامنه ای با بیان تحلیل کالن 
از جایگاه بسیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسالم 
و شکست نقش��ه راهبردی امریکا در مقابل ملت 
ای��ران، و لزوم فهم دقیق بس��یج از عرصه کارزار 
وس��یع ایران ب��ا امریکا، گفتند: ام��روز مهم ترین 
شیوه بدخواهان ایران، جعل و دروغ پردازی است 
تا با تس��لط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند.

در ای��ن دیدار که به ص��ورت زنده در اجتماعات 
بسیجیاِن سراس��ر کشور به مناس��بت روز بسیج 
دریافت می ش��د، رهب��ر انقالب اس��المی، تبدیل 
تهدیده��ا به فرصت را از َمَل��کات خدادادِی امام 
خمینی برش��مردند و گفتند: امام در آذر ۵۸ چند 
هفت��ه پس از تس��خیر الن��ه جاسوس��ی و بعد از 
تهدیدهای امریکایی ها، به جای اینکه مثل رؤسای 
غالب کش��ورها از این تهدیدها بترسد، با تأکید بر 
ضرورت وجود ۲۰ میلیون بس��یجی در کش��ور، 

ملت را با یک بسیج عمومی وارد میدان کرد.
ایش��ان با اش��اره به بیانیه واال و شیوای امام 
در آذر ۱۳۶۷ یعنی ۹ س��ال پس از تشکیل بسیج 
و اس��تفاده ایشان از تعابیر عجیب و ادبیات فاخر 
در مدح بسیج، افزودند: بسیج به گونه ای عمل کرد 
ک��ه امام خمین��ی در آن بیانیه مانن��د پدری که به 
فرزندانش عشق می ورزد، بسیج را مدرسه عشق 
و مکتب ش��اهدان و شهیدان گمنام می خوانَد و با 
وجود برخ��ورداری از عظمتی ک��ه دنیا و تاریخ 
را تکان داد، بس��یجی ب��ودن را افتخ��ار خود بر 
می شمرد و دس��ت یکایک بسیجیان را می بوسد.

رهبر انقالب، مخاطب بیانیه سرش��ار از عش��ق و 
ارادت امام را همه بسیجیاِن گذشته و حال و آینده 
دانس��تند و افزودند: امام در همین بیانیه، بس��یج 
دانشجو و طلبه را اعالم می کند که نشان می دهد، 
بس��یج در نگاه امام فقط مرب��وط به میدان نظامی 
نیست بلکه بسیجی باید در همه میدان ها از جمله 
عرصه علم دین و علم مادی حضور داشته باشد.

حضرت آیت ا... خامنه ای حضور بس��یج در 
دفاع مقدس را حضوری بسیار کارآمد، گره گشا، 
درخشان و موفقیت در آزمونی پُر شکوه خواندند 
و افزودند: با وجود این، جایگاه بس��یج باالتر از 
یک سازمان نظامی است و در حقیقت بسیج یک 
فرهنگ و گفتمان و تفکر اس��ت.حضرت آیت ا... 
خامنه ای در تبیین ویژگی های فرهنگ بسیجی، به 
»خدمت بی تظاهر و بی توقف به اجتماع و کشور« 
اش��اره کردند و گفتند: بسیجی بدون داشتن حتی 
انتظار تشکر، وارد میدان جهاد و خدمت می شود 

و خطرات آن را به جان می خرد.
ایش��ان در بیان مصادیقی از این خدمات، به 
تالش س��خت و دشوار در هنگامه بالهای طبیعی 
از جمل��ه س��یل، به ج��ان خریدن خط��ر ابتال به 
کرون��ا و مرگ برای نجات جان بیماران و حضور 
خستگی نشناس با شیوه های ابتکاری در گسترش 
کمک های مؤمنانه، اشاره کردند و افزودند: جوانان 
برخوردار از فرهنگ بسیجی در محیط های علم 
و دانش نیز، افتخارات بسیاری آفریدند که شهدای 
هس��ته ای و مرح��وم کاظمی آش��تیانی بنیانگذار 

مؤسسه رویان از جمله آنان هستند.
رهبر انق��الب حضور بی محابا، دالورانه و با 
هم��ه ت��وان در میدان های مقابله با دش��من را از 
دیگر جلوه های فرهنگ و تفکر بسیجی خواندند 
و گفتند: فرهنگ بسیجی، فرهنگ مجاهدان گمنام 
اس��ت که بدون چشم داش��ت و با خطرپذیری، از 
هم��ه وج��ود خود ب��رای خدمت به کش��ور مایه 
می گذارند و برای رهایی بخشیدِن دیگران مظلوم 
واق��ع می ش��وند، همچنانک��ه در قضای��ای اخیر، 
بس��یجیان مظلومانه در عرص��ه بودند تا ملت در 
مقابِل اغتشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دچار 

مظلومیت نشود.
حضرت آیت ا... خامن��ه ای »پرهیز کامل از 
نا امی��دی در هر ش��رایط« را از ویژگی های مهم 
فرهنگ بسیجی دانستند و افزودند: برخالف برخی 
سخنان روشنفکری، انقطاع نسلی در بسیج وجود 
ندارد و بسیجیان نوجوان و جواِن امروز با وجود 
اینک��ه امام و دف��اع مق��دس را ندیده اند همچون 
دهه ش��صتی ها با همان روحی��ه در میدان کار و 
تالش و جهاد هستند.ایش��ان ظرفیت کشور برای 

»پرورش بس��یج و تربیت رویش های نو به نو« و 
ظرفیت بسیج برای »توسعه و پیشرفت کشور« را 
دو واقعیت ممتاز برش��مردند و با اشاره به وجود 
روحیه بسیجی و ش��جاعت و نهراسیدن از ورود 
به میدان در نسل های پیشین ملت ایران گفتند: در 
حکومت طاغوت این روحیه به دست بیگانگان یا 

حکومت های فاسد سرکوب می شد.
رهب��ر انق��الب افزودند: با توج��ه به معنای 
حقیقی بس��یجی، اش��خاصی همچون شیخ محمد 
خیابان��ی، محم��د تقی پس��یان، می��رزا کوچک 
خ��ان جنگل��ی، آقا نجف��ی و حاج آقا ن��ورا... ، 
آسیدعبدالحسین الری و رئیسعلی دلواری را هم 
می توان به نوعی بس��یجی نامید. حضرت آیت ا...

خامن��ه ای ، پیروزی انقالب را باعث آزاد ش��دن 
روحیه و فرهنگ بسیجی دانستند و گفتند: انقالب 
با دادن امید، روحیه ضداستعماری و ضداستبدادی 
را در ملت آزاد کرد و در پرتو حضور امام خمینی 
که به ملت روح و جان می داد استعداد فرهنگ و 
تفکر بس��یجی شکوفا شد.ایشان کتاب ها و شرح 
حال ش��هیدان بس��یجی در دفاع مقدس را حاوی 
مطالب حیرت انگیز خواندند و افزودند: عظمت آن 
بزرگاِن میدان نبرد، در حالی که یک بسیجی ساده 

بودند،  انسان را متحیر می کند.
حضرت آیت ا...خامنه ای ، امتداد بس��یج در 
جهان اسالم را یکی دیگر از برکات بسیج دانستند 
و تأکید کردند: به لط��ف خداوند این یادگار امام، 
امروز در کش��ور و جهان اس��الم فعال است و در 
آین��ده هم باق��ی خواهد ماند و ثم��رات آن دیده 
خواهد شد.ایش��ان با یادآوری تعبیر امام در مورد 
بسیج که آن را براس��اس آیات قرآنی »شجره ای 

طیب��ه« خوانده بودند که ثمرات ش��یرین خود را 
در هر دوره ای بروز می دهد، افزودند: نش��ان دادن 
نوزایی و زنده بودن انقالب، پیش��رفت کش��ور به 
برکت کار جهادی و بی توقع، برجسته شدن عنصر 
معنویت در هر فعالیتی که با روحیه بس��یج شکل 
بگیرد و آرمان گرایی در کنار عمل گرایی از جمله 
برکات روحیه بسیجی است که این روحیه باید در 
جامعه حفظ شود و دچار آفت مغرور شدن نشود.

حض��رت آیت ا...خامنه ای در ادامه به تحلیل 
جایگاه بس��یج در جغرافیای سیاسی دنیای اسالم 
پرداختند و گفتند: جایگاه بس��یج را باید فراتر از 
مسائل روزمره و مقابله با اغتشاشات اخیر دانست.

ایش��ان با بررسی چرایی رویکرد ویژه استعمار به 
منطقه غرب آس��یا افزودند: استعمار غرب که در 
ابت��دا اروپا مظهر آن بود و س��پس امریکا، توجه 
خاص و ویژه ای به منطقه ما داش��ته و دارد ، زیرا 
منطقه غرب آسیا مرکز عمده نفت و انرژی و منابع 
طبیعی و چهار راه ارتباطی ش��رق و غرب است و 
بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی 
در این منطقه پایه گذاری ش��د تا غرب در منطقه 
غرب آس��یا برای غارت مناب��ع و ایجاد جنگ و 

تفرقه انگیزی، پایگاه داشته باشد.
رهب��ر انقالب ب��ا تأکید بر اینک��ه مهم ترین 
و حس��اس ترین نقطه در منطق��ه راهبردی غرب 
آس��یا، ایران است،  خاطرنش��ان کردند: بر همین 
اس��اس، در ابتدا انگلیسی ها و سپس امریکایی ها 
س��رمایه گذاری ویژه ای بخص��وص برای مزدور 
پ��روری در ایران کردند، تا س��لطه کامل داش��ته 

باشند. 
ادامه در صفحه 2

  دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: وزرای سابق راه و شهرسازی وعده ساخت یک میلیون 500 هزار واحد مسکن 
 را داده بود اما هنوز متولیان موفق به انجام و تحقق 

این وعده نشده اند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار بسیجیان :

امروز مهم ترین شیوه ی دشمن 
جعل و دروغ پردازی است

* هفته بسیج گرامی باد *

سخنگوی صنعت برق:

 متوسط راندمان 
 نیروگاه های کشور
۳۹.۲ درصد است

صفحه 4
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آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد خدمات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

شماره مناقصهموضوعردیف

1

عملیات توسعه فیدر ایلود فاز یک از ایستگاه 132 کیلوولت چاه بنارد تا روستای ایلود در محدوده مدیریت برق 
شهرستان بستک شامل حجم عملیات:1- احداث 9 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایي با هادي آلومینیوم نمره)120(  2- 

احداث 80 متر شبکه 20 کیلوولت زمیني با کابل آلومینیوم )18۵*1(3 با مبلغ برآوردی سی و سه میلیارد و پانصد 
و هفتاد و شش میلیون و پانصد و نود و نه هزار و نهصد و شصت و یک  )33.۵76.۵99.961(  ریال از محل اعتبارات 

 داخلی.
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.007.298.000 ریال        

  مدت زمان انجام کار: 4 ماه 
  پیش پرداخت: %20

 1401-166

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی – کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند پس از تاریخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه جهت خرید اسناد مناقصه به 
آدرس :  www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام  نمایند.

 - آدرس دس��تگاه مناقص��ه گ��زار: بندرعباس – بلوار جمهوری اس��امی – جنب ش��هرک مس��کونی زیتون )نیروگاه قدیم( ش��رکت توزیع نیروی ب��رق هرمزگان تلفن:
31201522 -076  فاکس دبیر خانه: 31201402 - 076

- مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان:  کد اقتصادی:411143589315   
شناسه شرکت :10101335577  ش ثبت :1954     کدپستی :79136-75115

- محل بازگشایی پاکات : شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها
- به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

)www.setadiran.ir( .می باشد )آدرس دانلود اسناد : خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد -
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

تاریخ انتشار : نوبت اول : 05/ 09/ 1401     نوبت دوم : 06/ 09/ 1401 
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