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ام روزش ما

امروز فرزندان شما یا فرزندان خواهر
و برادرها یا حتی همسایههایتان بخش
مهمی از روز شما را به خود اختصاص
خواهند داد .شاید در یک مهمانی که به
افتخار یک کودک گرفته است شرکت
کنید و یا در جمع دیگری حضور پیدا
کنید که تعداد زیادی بچه در آن هستند.

اردیبهشت

کتابهایی که هدیه گرفتهاید یا مشغول
خواندنشان هستید امروز ذهن شما را به
مسائل معنوی و فلسفی مشغول خواهند
کرد .ذهن شما خیلی سریعتر از حالت
عادی کار میکند و در نتیجه میتوانید
مفاهیم و موضوعات پیچیده را هم به
خوبی درک کنید.

خرداد

امروز سطح انرژی ذهنی و جسمانی شما
بسیار باالست و از آنجایی که این اواخر
در خوردن کمی زیادهروی کردهاید
امروز فرصت بسیار خوبی خواهد بود تا
با ورزش کردن ،آن هم چند برابر حالت
عادی ،کالریهای اضافهای که دریافت
کردهاید را بسوزانید.

تیر

رؤیاهای شب گذشتهتان خاطرات
زیادی را در ذهن شما زنده کردهاند و
شاید همراه با آنها چند ایده ناب و جدید
هم به فکرتان رسیده باشد .از آنجایی که
فع ً
ال سرتان شلوغ است و کارهای زیادی
در انتظارتان هستند ،بد نیست این ایدهها
را یک جا یادداشت کنید که بعدًا بتوانید
به آن رجوع کنید و آنها را مورد تجزیه
و تحلیل قرار دهید.

مرداد

امروز پیامی که از طرف یکی از
دوستانتان دریافت خواهید کرد روز شما
را خواهد ساخت .خبرهای خوبی که
دریافت میکنید ممکن است در ارتباط
با سفر ،پول و یا روابط عاطفی باشند ،در
هر صورت آنچه میشنوید درست همان
چیزی خواهد بود که دلتان میخواسته
است.

شهریور

انرژی کیهانی موجود شما
متفکر فرو برده است.
فرصتهای بسیاری در
قرار گرفتهاند و شما در

را در حالتی
این اواخر
اختیار شما
حال حاضر
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بفرمائید غذای  ۳۰میلیون تومانی!

سعی میکنید از بین راههایی که پیش
رویتان باز شدهاند بهترین گزینه ممکن
را برای خودتان انتخاب میکنید.

مهر

در یک جمع دوستانه یا خانوادگی
بحث یک سفر دستهجمعی به منطقهای
دوردست و تا حدودی ناشناخته مطرح
خواهد شد .شاید عدهای از حاضرین
این بحثها را فقط به منظور سرگرمی
مطرح کرده باشند ،اما حداقل چند نفر
پیدا خواهند شد که قصدشان جدی باشد.

آبان

شاید مسائل کاریتان طی چند روز
آینده آن طوری که خودتان انتظار دارید
پیش نروند ،اما این وضعیت موقتی است
و آینده حرفهایتان دور از آن چیزی
که خودتان انتظارش را دارید نخواهد
بود.

آذر

در چند روز گذشته چنان ایدههای
هیجانانگیزی به ذهنتان رسیده و یا
به شما پیشنهاد شدهاند که هضم آنها
برای شما دشوار شده است و افکارتان با
سرعتی سرسامآور در سرتان میچرخند.

دی

امروز بین شما و شخصی که دوست
دارید مکالمهای عمیق و صمیمانه شکل
خواهد گرفت .اگر این رابطه زیاد جدی
نباشد این مکالمه میتواند باعث شود
احساس نزدیکی و صمیمیت بین شما
بیشتر شود و شاید حتی تصمیم بگیید
برای آیندهی مشترکتان برنامهریزی
دقیقتری را انجام دهید.

بهمن

امروز صبح که از خواب بیدار میشوید
تصاویری که در شب گذشته در خواب
دیدهاید خیلی واضح جلوی چشمهایتان
خواهند بود .این خوابها ایدههای
الهامبخشی را برای شما به همراه خواهند
داشت.

اسفند

امروز در خانه یکسری کارهای اضافه
در انتظارتان هستند که باید انجام شوند.
نظافت گوشه و کنارهای دور از نظر،
پرداخت صورت حسابها ،نظم بخشیدن
به کمدها و گنجهها و شاید تغییر
دکوراسیون خانهتان شاید وقت زیادی
از شما بگیرند.

برخی از گرانقیمتترین رستورانها در سراسر
جهان دارای منوهای منحصربهفردی هستند که
نمونه آنها را نمیتوان در جاهای دیگر پیدا
کرد.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران
جوان ،رستوران پالزا آتن برخالف نامش در
شهر پاریس قرار دارد و غذاهای متنوع ملل را
در منوی آن میتوان پیدا کرد.
پالزا آتن در واقع یک هتل بسیار لوکس و
جذاب است و رستوران آن عنوان یکی از
گرانترین رستورانهای جهان را با خود یدک
میکشد.
برخی از گرانقیمتترین رستورانها در سراسر
جهان دارای منوهای منحصربهفردی هستند که
نمونه آنها را نمیتوان در جاهای دیگر پیدا
کرد.
البته انکار شدنی نیست که کیفیت عالی ،هزینه
باالیی دارد و این مسئله در همه جوانب زندگی
بشر به خوبی قابللمس است از صنعت پوشاک
گرفته تا خودرو و غذا.
برای لوکس بودن و زندگی لوکس داشتن باید
مبالغ بسیار بیشتر از نرمال هزینه کنید .کاری
که هر کسی از عهده آن بر نمیآید و فقط به
قشر خاصی از مردم اختصاص دارد.
رستوران  :Sublimotionیک وعده غذا
برای هر نفر حدود  ۳۰میلیون تومان
ناقابل!

رستوران سابلیموشن ،گرانترین رستوران دنیا
در جزیره ایبزای اسپانیا در دریای مدیترانه است
که هزینه یک وعده غذا در آن باالی ۲۰۰۰
دالر آب میخورد که تقریب ًا چیزی نزدیک به
 ۳۰میلیون تومان ماست!
این رستوران به سرآشپز «پاکو رونسرو»
تعلق دارد و همین امر یکی از دالیل شهرت
سابلیموشن است .رونسرو سرآشپزی بسیار
شاخص در دنیاست و دارای دو ستاره میشلین،
سه خورشید رپسول و برنده جایزه ملی
سرآشپزان سال  ۲۰۰۶است.
البته به اندازه پولی که پرداخت میکنید از فضا،
تفریحات و امکانات بینظیر این رستوران و
البته از اصل ماجرا ،یعنی غذاهای بینظیر استفاده
کرده و لذت خواهید برد.
شاید بهتر باشد بگوییم در سابلیموشن شما فقط
غذا نمیخورید؛ بلکه یک ماجراجویی جالب و
منحصربهفرد در حس چشایی خواهید داشت.
همین که پا به داخل بگذارید ماجراجوییتان
آغاز میشود .سوار آسانسور میشوید و به پایین
میروید ،در اطراف خود میبینید که زمین به
سرعت از کنارتان رد میشود و شما به اعماق
میروید.
این سفر بسیار واقعی بوده و خیلی سخت میتوان
باور کرد که این توهمی ساخته شده از تصاویر
ویدئویی است که شما دیدهاید.
این رستوران از فناوریهای دیجیتال و توهمات
بصری نهایت استفاده را برده و مرتب ًا در هنگام

سرو غذا مهمانان خود را شگفتزده میکند.
بههمین دلیل باید بگوییم که هزینه باالی
سابلیموشن به خاطر ارزش غذایی باالی
خوراکیهای این رستوران نیست ،بلکه محیط
و نحوه سرو غذا و البته دستپخت پاکو رونسرو
باعث چنین منوی گرانی شده و حال تبدیل به
پاتوقی برای میلیونرهای ولخرج شده است.
به طور کلی رستوران سابلیموشن ،یک محیط
بسته با دیوارهایی دارد که روی آن تصاویر
بسیار خاص و جذابی پروجکت شده است.
تنها مکان برای پذیرایی از مشتریان از یک میز
بسیار بزرگ و  ۱۲صندلی تشکیل شده است.
همین ویژگیها سابلیموشن را چنان در دنیا
مطرح کرده که بسیاری از گردشگران فقط
برای صرف یک وعده غذایی در آن عزم سفر
به جزیره ایبزای اسپانیا میکنند.
رستوران  Per seدر نیویورک :یک وعده
غذا برای هر نفر حدود  ۹میلیون تومان

«توماس کلر» مالک و مدیر رستوران پر ِسه
در شهر نیویورک است .این دومین رستوران ۳
ستاره کلر است.
منوی رستوران پر سه از انواع شرابها و
کوکتلها تشکیل شده و یک منوی  ۸مرحلهای
منحصربهفرد با طعمهای بینظیر دارد که
مخصوص گیاهخواران است.
سخن کوتاه کنیم و بگوییم که لذت بردن
از طعم غذاهایی که با تکنیکهای کالسیک
فرانسوی تهیه شدهاند چیزی حدود  ۶۸۵دالر
برای هر نفر آب خواهد خورد؛ یعنی مبلغی
حدود  ۹میلیون تومان! البته برای رزرو میز در
این رستوران شما باید  ۱۰۰دالر ودیعه برای هر
نفر پرداخت کنید.
رستوران ماسا در نیویورک :یک وعده
غذا برای هر نفر حدود  ۸میلیون تومان

سومین منوی گرانقیمت رستورانهای لوکس
جهان به رستوران ماسا تعلق دارد که در شهر
نیویورک واقع شده است.
ماسا سوشیهای سنتی ژاپنی را به شکلی خاص
و منحصربهفرد ارائه میدهد .باید بدانید که روند
غذا خوردن در این رستوران حدود دو ساعت به
طول خواهد انجامید.
این رستوران گرانقیمت به سرآشپز و متخصص
سوشی در جهان یعنی «ماسا تاکایاما» تعلق
دارد .یک وعده غذا بدون احتساب نوشیدنی و
مالیات برای هر نفر  ۵۹۵دالر آب خواهد خورد
که به پول ما (با دالر  ۱۳هزار تومانی) چیزی
حدود  ۸میلیون تومان است.
البته باید اشاره کنیم که شما فقط برای غذا پول
پرداخت نمیکنید؛ بلکه محیط رستوران و فضای

آگهي مناقصه عمومي
98-021

نوبت دوم98/01/27 :
							
نوبت اول98/01/26 :
شهرداري شيراز در نظر دارد اجرای عملیات مرمت بوستانها و سرویس های بهداشتی سطح منطقه چهار (مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه) را
با برآورد اوليه  4/661/859/404ريال ،از طريق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از کليه پیمانکاران داراي حداقل رتبه  5در رشته ابنیه
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس ابتدای بلوار امیرکبیر
شهرداری منطقه چهار امورمالی -واحد قراردادها مراجعه نمايند .ضمنًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 38308596 :آماده پاسخ گويي مي باشد.
مدت انجام کار  9ماه
 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  234/000/000ريال بصورت ضمانت نامه بانکي يا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده  700813422014بانک شهر شعبهامیرکبیر بنام شهرداري منطقه چهار
بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده در موعد مقرر تسلیم دبیرخانه منطقه چهار شهرداری شیراز گردد. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهدشد. در زمان انعقاد قرارداد  %5مبلغ پيشنهادي بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکي یا فیش واریز نقدی اخذ مي گردد. آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  98/02/09مي باشد.زمان تشکیل کمیسیون گشایش پاکت ها ساعت  15روز سه شنبه مورخ  1398/02/10در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین مي باشد.
حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهنده قیمت در کمیسیون مناقصه مجاز است. به این معامله پیش پرداخت تعلق نمیگیرد. پرداخت مبلغ پیمان به صورت کارت اوراق بستانکاری یا تهاتر با زمین و یا امالک معوض به همراه عوارض (مجوز ساخت) می باشد. مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه مي باشد. تعدیل براساس بخشنامه شماره  101/173073مورخ  82/9/15معاونت برنامه ریزی پرداخت خواهد شد. هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد يک يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد. شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري موضوع ماده  ۱۰آئين نامه معامالت شهرداري مي باشد.30106
شناسه آگهی432818 :
 -ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است/1039 .م الف

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آن نیز بینظیر و خاص است.
باید بدانید که ماسا یکی از  ۲رستوران مخصوص
سوشی در سراسر ایالتمتحده آمریکاست که
بار مخصوص آن از قطعات چوب Hinoka
ساخته شده است .این چوب به تنهایی ارزش
 ۲۶۰هزار دالر دارد؛ که نشان میدهد در ساخت
این رستوران چقدر هزینه و دقت شده است.
رستوران  Plaza Atheneeدر پاریس:
یک وعده غذا برای هر نفر حدود ۷
میلیون تومان

رستوران پالزا آتن برخالف نامش در شهر
پاریس قرار دارد و غذاهای متنوع ملل را در
منوی آن میتوان پیدا کرد.
پالزا آتن در واقع یک هتل بسیار لوکس و
جذاب است و رستوران آن عنوان یکی از
گرانترین رستورانهای جهان را با خود یدک
میکشد.
در فضای این رستوران یک لوستر عظیم با بیش
از  ۱۰هزار قطعه کریستال قرار دارد که تاللو و
درخشش آن چشمها را خیره میکند.
غذا خوردن در این رستوران یعنی کیفیت و
تجربه .یعنی لذت بردن از طعم غذاهایی که
توسط سرآشپر مشهوری همچون آلن دوکازه
پخته میشوند و فضایی که معماری آن چیزی
نیست جز نماد شکوه و جالل.
یک وعده غذا در این رستوران برای هر نفر
 ۵۵۰دالر قیمت دارد البته با توجه به غذایی
که سفارش میدهید ممکن است خیلی بیشتر
از این باشد.
یکی از غذاهای کالسیکی در اینجا سرو
میشود ،النگوستین (نوعی خرچنگ) پوشیده
شده با خاویار و فیله گوشت کبوتر است.
رستوران  Guy Savoyدر پاریس :یک
وعده غذا برای هر نفر از  ۵میلیون تومان

غذا خوردن در رستوران  Guy Savoyیک
تجربه کام ً
ال جادویی است؛ به این خاطر که
طیف وسیعی از طعمها و تکنیکهای غذایی از
سراسر جهان را در یک محل واحد میتوانید
امتحان کنید.
از جمله غذاهای محبوب این رستوران میتوان به
بلو البستر ،مونکفیش ،گوشت کبابی کبوتر و
دیگر منوهایی که از یک رستورانهای لوکس
و گرانقیمت انتظار میرود اشاره کرد.
از آنجا که پکیجهای غذایی این رستوران متنوع
است ،بازه قیمتی منو نیز بسیار متغیر است؛ اما
ارزانترین منوی غذا در این رستوران  ۲۰۰یورو
برای هر نفر است.

از نگاه دوربین

خواند ین

مشاهده قدیمیترین گونه جانوری
در تاالب بینالمللی هامون

مدیرکل حفاظت محیطزیست سیستانوبلوچستان از
مشاهده قدیمیترین گونه جانوری در حال انقراض در
تاالب هامون خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از ایسنا ،وحید پورمردان
گفت :پس از نزدیک به دو دهه خشکسالی در منطقه
سیستان و آبگیری بخشهایی از تاالب بینالمللی هامون
پس از بارندگی در افغانستان و روان شدن سیالب دشتمال
به سوی تاالب ،شاهد احیای گونههای جانوری و گیاهی
تاالبی بودیم.
مدیر کل حفاظت محیطزیست افزود :یکی از گونههای
جانوری که پس از آبگیری بخشهای از تاالب در دامنه
کوه خواجه مشاهده شده سخت پوست آبزی با نام علمی
« »Triops Cancriformisاست که در دنیا به نام
«فسیل زنده» نامگذاری شده و از گونههای سخت پوست
آبزی در آبهای شیرین جهان میباشد ،این گونه جزو
گونههای در معرض انقراض ایالتمتحده و اروپا ردهبندی
شده است.
پورمردان خاطر نشان کرد :علت نامگذاری این گونه
قدمت حیات  ۲۰۰-۳۰۰میلیون سال این گونه در کره
زمین است .این گونه سخت پوست را به دلیل تشابه
ظاهری آن با نوزاد وزغ گاهًا میگوی بچه وزغی نیز نامیده
میشود .اندازه این گونه معمو ًال تا  ۶سانتیمتر میباشد و
در شرایط طبیعی تا  ۱۱سانتیمتر هم گزارش شده است.
این گونه اواخر دوره کربونیفر و تریاسیک به علت تحمل
باالی شرایط محیطی سخت از جمله درجه حرارتهای
حدی ،اسیدیته  ۶تا  ۱۰بافت خاک و خشکسالیهای
طوالنی توانسته با تشکیل سیست ( )Cystمقاوم در زیر
گل و الی و رسوبات خشک تاالبها و پیکرههای آب
شیرین ادامه حیات دهد و در صورت فراهم شدن شرایط
زیست نرمال ظرف دو هفته ادامه مراحل رشد خود را تا
مرحله بالینی از سر گیرد و دوره عمر آن تا  ۹۰روز ادامه
داشته باشد .دامنه تحمل شرایط تخم سیست بعضًا به دهها
سال نیز طول میکشد.
وی گفت :این گونه از پشههایی همچون آنوفل (عامل
بیماری ماالریا) و حتی علفهای هرز داخل تاالبها
تغذیه میکند .از این رو بهعنوان روش کنترل بیولوژیک
در برکههای آبی و مزارع کشاورزی ایفای نقش میکند
و تا کنون حدود  ۱۰گونه از جنس « »Triopsدر جهان
شناسایی شده که حضور این گونه فسیل زنده نوید سال
آبادی در منطقه سیستان و تاالب بینالمللی هامون است.

بابونهزارهای کازرون

عکس از:
محمدرضا نوکام

