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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم:
۴ عدد سیر  

۵۰ گرم کره  
به مقدار دلخواه پنیر پیتزا  

۱ عدد بزرگ خمیر پیتزا  
نصف قاشق چایخوری آویشن  

۱ قاشق غذاخوری روغن زیتون  
به اندازه کافی نمک و فلفل سیاه 

مراحل تهیه :
ابتدا سیرها را با رنده ریز رنده می کنیم و به همراه کره 
داخل یک تابه مناسب می ریزیم و کمی تفت می دهیم. 
در ادامه فلفل سیاه، آویشن و کمی نمک اضافه می کنیم 

و در حدی که عطر ســیر بلند شود تفت دادن را ادامه 
می دهیم.

روغن زیتون را روی تمام قســمت های خمیر پیتزا 
پخش می کنیم سپس مخلوط سیر رنده شده و ادویه ها 

را روی خمیر قرار می دهیم.
حاال روی مواد به مقدار دلخواه پنیر پیتزا می ریزیم. نکته 
مهم در مورد خمیر مخصوص نان ســیر این است که 
از انواع نان های می توانید برای بیس نان سیر استفاده 
کنید و اگر خمیر پیتزا در دسترس نیست می توانید از 

نان باگت یا نان تست استفاده کنید.
فر را از ۱۵ دقیقه قبل با حرارت ۱۸۰ درجه سانتیگراد 
روشن می کنیم تا کامال گرم شود، سپس روی نان سیر 

را با فویل نازک می پوشانیم و به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه 
درون فر قرار می دهیم تا آماده شود. برای تزیین روی 
نان سیر هم می توانیم از جعفری خرد شده استفاده کنیم.
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نان سیر

تخیل سرآغاز خلق کردن است. شما آن چه را که دوست دارید تصور می کنید و برای رسیدن به آن چه 
که تصور می کنید اراده می کنید و در پایان آن چه را که اراده کرده اید خلق می کنید.

37 “جرج برنارد شو”
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کیش زیبا

پارسیان

نکته

کاریکاتور
چند روزی شد، که از من بی سبب رنجیده ای

بهر قتلم، با رقیبان مصلحت ها دیده ای

خجلتی داری، به سوی من نمی بینی؟! مگر

اینکه با خود دشمنت فهمیده ام، فهمیده ای؟!

تا نماند از تو امیدی مرا، از غیر هم

چند روزی از برای مصلحت رنجیده ای

از محبت نیست مقصودت، فریب مردم است

اینکه احوال مرا، از دیگران پرسیده ای

غیر آذر، کز سموم دوریت در دوزخ است

هر شهیدی را که می بینیم، آمرزیده ای

قوانین جهانی موفقیتآذر بیگدلی

76. قانون ثروتمند کردن
می خواهید ثروتمند شوید؟ 
برای اینکار باید هر آنچه از 
دستتان بر می آید برای باال 

بردن کیفیت دیگران بکنید تا 
بتونید ثروتمند شدن خودتان را 
تضمین کنید. همه ثروتمندهای 

پایدار از ثروتمند کردن 
دیگران به وجود آمده اند.

سبک زندگی

ازدواج سالمندان را نکوهش نکنید
ســالمندی دورانی اســت که می تواند از بهترین ها 
برخوردارباشــد اما این دوران برای برخی از آنها که 
به هر دلیلی همراه و شریک زندگی خود را از دست 
داده اند، دورانی توام با تنهایی و حس غمگینی است. 
گاه برخی از این عزیزان برای پایان دادن به مشکالت 
زندگی در تنهایی، تصمیم به ازدواج و یافتن شریک 
مناســب می گیرند اما متاســفانه پذیــرش ازدواج 
سالمندان در جامعه و از سوی فرزندان و اطرافیان با 
سختی هایی روبروست. ازدواج در دوران سالمندی 
»ســرپیری و معرکه گیری« نیست بلکه ازدواج در 
دوران سالمندی سبب دور کردن سالمندان از تنهایی 
و موجب نشاط و پویایی، کاهش افسردگی، انزوا و 

گوشه گیری آنها می شود. 
ازدواج سالمندان از روی هوس نیست

ازدواج نیازی غریزی و فطری است و یکی از اصلی 
ترین عوامل انگیزشی برای ازدواج در سنین جوانی، 
نیاز مفرط و غریزه قدرتمند جنسی است اما ازدواج 
ســالمندان از روی هوا و هوس نیست بلکه سالمند 
بــا نگاهی دیگر به ازدواج به دنبال شــخصی برای 
همدلی، همفکری و هبســتگی است. نیاز داشتن به 
یک همراه و همدل در غم ها و شــادی ها مهم ترین 

عامل برای ازدواج سالمندان است.
ازدواج سالمندان سبب تقویت روحیه آنها 

می شود
داشــتن همسر در سالمندی سبب تقویت روحیه در 
افراد کهنسال می شود زیرا یک همدل و همراه نیازهای 
روحی او مانند دوست داشته شدن، همدلی، حمایت و 

احساس نیاز به صمیمیت را برطرف می کند .
در شرایط اضطرار می توانند به داد یکدیگر 

برسند
درست است که در ازدواج سالمندان زوجین سالمند 
هســتند و هر دو نیاز به مراقبت از خود دارند اما در 
این ازدواج هر دو نفر در شرایط اضطرار می توانند به 
داد یکدیگر برســند و حضور آنها در کنار هم باعث 
پرشــدن خالء عاطفی و افزایش روحیه و انگیزه می 

شود.
زندگی پرنشاطی را در سالمندی تجربه می کنند

اکثر ســالمندان روزهای خود را در تنهایی ســپری 
می کنند و پیری و کهن ســالی برایشــان به کابوسی 
تکراری و اجباری بدل می شــود. آنها با ازدواج می 
توانند زندگی ســالم و پرنشاطی را برای خود رقم 

بزنند و یار و همدم پیدا کنند.
ازدواج در میان سالمندان جوانان را ترغیب به 

ازدواج می کند
ترویج ازدواج در میان ســالمندان تنها به گسترش، 
تعمیــق و حتی اصالح و ارتقای ازدواج جوانان نیز 
کمک می کند، زیرا جوانان وقتی بزرگســاالن را می 
بینند که درمقابله با مشکل تنهایی، ازدواج می کنند، 

به ازدواج ترغیب می شوند.
ازدواج های سالمندی که مبنای اصلی آن چیزی جز 
جاذبه جنســی است می تواند توجه به وجود جنبه 
های دیگر و احساس نیاز به آن جنبه ها را در انسان 
هــا برانگیزد و جوانان نیز بیاموزند که می توانند در 
زندگی دونفره و زناشویی به ابعاد متفاوتی از انسانیت 
انســان توجه و به آن تاکید کــرد و حتی بنای بنیان 

خانواده را بر آن ها استوار کرد.
ازدواج در سالمندان موجب طوالنی شدن عمر 

آنها میشود
در تحقیقــات زیادی ثابت شــده اســت ازدواج 
ســالمندی، اســترس های آن ها را کمتر می کند و 
ســالمندانی که در این دوره از زندگی شان ازدواج 

کرده اند، عمر طوالنی تری دارند.«
ازدواج در سالمندان موجب کاهش بیماری ها 

خواهد شد 
هر فرد، در هر ســنی، نیازمند مــورد توجه بودن و 
محبت اســت، این درحالی ست که افرادی که تنها 
زندگی می کنند به دلیل عدم ارضای نیازهای عاطفی 
سیستم بدنیشان تعضیف می شود و رفته رفته موجب 
درماندگی و بیماری آن ها خواهدشد و اینجاست که 

نقش یک همدم جلوه بیشتری پیدا می کند.
ازدواج در سالمندان بر غذاخوردن نیز اثرگذار 

است
تنهایی یا احساس تنهایی اثرات بسیار عمیقی بر جای 
می گذارد و حتی بر میزان خوردن غذا و متابولیسم و 
تغییرات بیولوژیکی نیز موثر است. احساس تنهایی 
حتی میزان مصرف داروهای آرامبخش و مسکن را 

در سالمندان افزایش می دهد.
فرزندان شرایط ازدواج را برای سالمندان خود 

فراهم کنند
مهم ترین ویژگی دوره سالمندی، تنهایی و احساس 
تنهایی است. مرد یا زنی که در چرخه زندگی، خانه 
خود را تنها آشــیانه ای خالی می بیند، به ازدواج نیاز 
دارد پس فرزندان باید شرایط ازدواج را فراهم و آن 
ها را برای یک ازدواج موفق تشــویق کنند . فرزندان 
نباید ســالمندان را به علت تجدید فراش نکوهش 

کنند و با ازدواج آنها مخالفت کنند.
برخی از فرزندان با اســتخدام پرســتار می پندارند 
توانسته اند تمام مشکالت پدر و مادر سالمند خود را 
برطرف کنند در حالی که تنهایی و مشکالت سالمند 
با اســتخدام پرســتار اتمام نمی یابد و او نیاز به یک 

همد و همراه دارد.
یکی از مســائل مهم در ازدواج سالمندان این است 
کــه فرزندان یکی از زوج هــا فکر می کنند که فرد 
جدیدی که وارد خانواده شــده جای پدر یا مادر آن 
هــا را گرفته، در حالی که پــدر یا مادر آنان به علت 
ورود این فرد آن ها را ترک و یا فوت نکرده اســت و 
این تنها یک توهم ارتجاعی، ثبات کور و یک تابوی 

ضدانسانی است.
ازدواج ســالمندی، ســبب کاهش اســترس ها و 
نگرانی های فرزندان شده و سبب تقویت روحیه در 
خود ســالمند می شود پس این ازدواج همواره مفید 
اســت و حتی را هزینه های نگهداری را نیز کاهش 
می دهد و از فشارهای روانی و فیزیکی فرزندان، که 
برای مدام سر زدن به آن ها وارد می آید، کم میکند.

نقطه ضعف و تفکر ارتجاعی غلط درباره 
ازدواج سالمندان 

ازدواج سالمندان یکی از پسندیده ترین پدیده های 
اجتماعی است و برای استحکام خانواده و از تنهایی 
درآوردن افراد و کامل کردن انسان ها امری نیکوست. 
اما متاسفانه عرف ما برای افراد سالمندی که تا به حال 
ازدواج نکرده اند و یا آنهایی که همسرانشــان را از 
دست داده اند حقی قائل نمی شود که این مورد یک 

نقطه ضعف و تفکر ارتجاعی است.
ازدواج ســالمندان تا چند ســال قبل در جامعه یک 
تابوی قوی محسوب می شد و خانواده ها گمان می 
کردند این افراد نیاز عاطفی، روحی و روانی، جنسی 
و... ندارند به همین دلیل مانع ازدواج آن ها می شدند 
و همین موضوع مشکالت زیادی را برای سالمندان 

ایجاد می کرد که مهم ترین آن تنهایی شان بود.
در حال حاضر جامعه در حال بسترسازی و فرهنگ 
سازی است و نسبت به سال های گذشته خانواده ها 
و فرزندان برای ســالمندان حق ازدواج نیز قائل می 
شوند چرا که به این نتیجه رسیده اند ازدواج این افراد 
مانع مرگ تدریجیشان شده و حق حیات دوباره ای 

به سالمندان می دهد.
زن ها در سالمندی نسبت به مردان نیازهای 

عاطفی بیشتری دارند
بعضا هنجارهای جامعه طوری تعریف شده که اگر 
یک زن سالمند قصد ازدواج داشته باشد خیلی قابل 
قبول نیســت در صورتی که این یک هنجار است و 
ضدارزش نیســت اما برخی این هنجار را با ارزش 

مترادف می دانند که این مساله اشتباه است.
در برخی موارد زن ســالمند حتی اگر میل به ازدواج 
داشته باشد، به دلیل جبهه گیری فرزند خود و نگرش 
او به ازدواج معموال جرات و جسارت مطرح کردن 

ازدواج مجدد را ندارد.
ازدواج ناموفق در سالمندی

اگر ســالمندان با هم سن خود ازدواج کنند مشکلی 
ایجاد نمی شود و مطمئنا از سوی او درک می شوند 
اما متاسفانه در برخی از موارد افراد سالمند با دختران 
کم سن مجرد ازدواج می کنند و مشکالتی برای هر 

دو طرف به وجود می آید.
دلیــل این ازدواج ها معموال مســائل مالی و ثروت 
است. ازدواج سالمندان با هم سن خودشان ایرادی 
نــدارد اما در همین موارد نیز اگر فرزندی از زندگی 
قبلی وجود داشته باشد، بعضا باعث آسیب می شود.

پس ســالمندانی که حقوق ودرآمد کافی دارند باید 
ازدواج کنند.

ازدواج ناخوشــایند و ناموفق به ســالمت افراد در 
درون سالمندی آسیب می زند و ازدواج موفق و شاد 
در سالمت پیرترین گروه های سنی تاثیر مثبت دارد.
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   تبصره : حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات »ج«در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
•  مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 )سه میلیون ریال( ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:

-   رسید واریز نقدی به حساب شماره 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
•  مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 3.482.715.230ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :  

1.  ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
2.  ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار

3.  ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
•  ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم نمایند:
1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها

2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها

•  سایر شرایط مناقصه:
  * شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای هر دو شرط ذیل باشند، درغیر اینصورت از مناقصه حذف می گردند:

1. ارائه گواهینامه معتبر صالحیت حداقل رتبه 3 بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب از وزارت نیرو یا حداقل رتبه 4 رشته تاسیسات و تجهیزات 
یا حداقل رتبه 4 رشته آب  از سازمان برنامه و بودجه کشور. 

تبصره: شرکت کنندگان دارای رتبه های آب و تاسیسات و تجهیزات می بایست حداقل برابر مبلغ مناقصه قراردادهای مشابه )حداکثر پنج قرارداد( در پنج سال 
گذشته داشته باشند و مدارک و مستندات آن )شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تائید شده یا مفاصاحساب تامین اجتماعی در خصوص 

کارهای اتمام یافته( را در پاکت »ب« ارائه نمایند.
2. ارائه حداقل یک رضایت نامه از قراردادهای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه ها الزامی می باشد.

•  نماینده پیشنهاد دهنده می بایست در محدوده زمانی تاریخ فروش اسناد لغایت پایان تحویل اسناد نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام نماید. حضور نیافتن 
جهت بازدید و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده از سوی مناقصه گزار به منزله حذف از مناقصه خواهد بود.

•  به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•  به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

•  هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
•  پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.

•  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
•  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

آگهي مناقصـه عمومی یک مرحله ایآگهي مناقصـه عمومی یک مرحله ای
تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژتعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ

 و خطوط انتقال فاضالب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش و خطوط انتقال فاضالب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

نوبت  اولنوبت  اول


