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آموزش آشپزی

عکس  روز

پارسیانبندرچارکبستکمیناببندر لنگهقشمبندرعباس کیش

مواد الزم:
سینه بوقلمون :500 گرم
سیب زمینی :500 گرم

پیاز:200 گرم
سیر :2 حبه

سس مایونز :1 قاشق سوپ خوری
تخم مرغ :1 عدد

پودر سوخاری در صورت نیاز:1 پیمانه
روغن :به میزان الزم

نمک ، فلفل و زردچوبه :به میزان دلخواه

طرز تهیه:
ابتدا ســینه بوقلمون را چرخ کنید. پیاز را رنده 
کنید و آب آن را بگیرید. ســیر را هم له کنید.ســیب 
زمینی ها را با پوســت آبپز کنید و بعد از آبپز شــدن ، 
پوست آن را بکنید و بعد از خنک شدن رنده کنید.در 
صورت دلخواه برای اســتفاده کردن پودر سوخاری 

به آن مقداری زردچوبه ،فلفل و ادویه کاری بزنید.
سپس داخل ظرفی، بوقلمون، سیب زمینی و پیاز 
را همراه مقــداری نمک ، فلفل و زردچوبه مخلوط 
کنید و خوب ورز دهید.بعد از مخلوط شده این مواد 
ســس مایونز را به آن اضافه کنید و هم بزنید تا مواد 

چسبندگی الزم را بدست بیاورند.
سپس مواد کتلت را داخل یخچال قرار دهید و 

روی آن را بپوشانید و تا نیم ساعت استراحت کنند.

بعد از اســتراحت دادن مــواد ، مقداری روغن 
داخل تابه ای بریزید تا داغ شود. سپس به اندازه یک 
گردو بزرگ از مواد بردارید و در کف دســت به آن 
شــکل دهید. اگر دوست داشتید میتوانید کتلت ها را 
داخل تخم مرغ و پودر ســوخاری بزنید و در روغن 

سرخ کنید و یا به طور ساده در روغن سرخ کنید.
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“کتلت بوقلمون”

برای موفقیت باید از 3 مرحله گذشت: ابتدا مورد تمسخر واقع میشوی
سپس با خشونت به مخالفت با تو میپردازند

  » آرتور شوپنهاور«سرانجام به تو ایمان می آورند

غروب بندر عباس

طبق بررسی های انجام شده در 
مورد امراض کــودکان؛ آن ها نباید 
تا ســن 18 الی 24 ماهگی تلویزیون 
تماشــا کنند. بعد از آن هم تماشای 
تلویزیــون باید در طــول روز یک 
ســاعت یا کمتر باشد و محتوای آن 
نیز باید کاماًل با کیفیت و خانوادگی 
باشــد و در کنار خانواده به تماشای 

آن بپردازند. 
معموال وقتــی والدین متوجه 
می شــوند که طبق گفته متخصصان 
اطفــال، کودکان نبایــد تا قبل از 18 
ماهگی تلویزیون یا برنامه های تلفن 
همراه را تماشا کنند، شوکه می شوند 
زیــرا تا قبل این خــالف این کار را 

انجام داده اند. 
براساس تحقیقات و آمار،92.2 
درصد از کودکان از یک ســالگی و 
برخــی از 4 ماهگــی، از تلفن های 
همراه و تلویزیون استفاده می کنند و 
مدام در دسترس شان قرار می گیرد.

اوایل رشد مغز
بســیاری از والدیــن اظهــار 
می کنند که کودک شــان تماشــای 
تلویزیــون را دوســت دارد اما در 
حقیقــت نوزادان ممکن اســت به 
رنگ های روشــن و حرکت سریع 
نور و نقطــه ها در صفحه تلویزیون 
خیره شــوند اما مغــز آن ها از تمام 
تصاویــر عجیب و غریــب قادر به 
درک احســاس و معنایشان نیست. 
حدود 18 ماه طول می کشــد تا مغز 
کودک به حدی رشــد کند که معادل 
نمادهای موجود در صفحه نمایش 

را در دنیای واقعی نشان دهد.
آنچه نوزادان و کــودکان نوپا 
بیشــتر از هر چیز بــدان نیاز دارند 

تعامل با اطرافیانشــان اســت. این 
بدان معنا نیســت کــه آن ها نباید با 
مادربــزرگ یا اقوامی کــه از لحاظ 
مقصدی دور هستند تماس ویدئویی 
داشته باشد. کودک در دنیای واقعی 
باید اشــیا را لمس کند، تکان دهد یا 
پرتــاب کند و با صــدای افرادی که 
نزدیکش هستند آشنا شود. بر اساس 
مطالعــات، تماشــای تلویزیون و 
لمس صفحات الکترونیکی منجر به 
یادگیری مهارت ها در دنیای واقعی 

نخواهد شد.
مشکل و آسیب کجاست ؟

طبق آنچه که گفته شد، مطمئنا 
نوزادان و کودکان نوپا از تماشــای 
تلویزیون چیزی دریافت نمی کنند 
اما در واقع آن ها این کار را دوســت 
دارند، حال مشکل و ضرر چیست؟ 
تصور کنید هنگام صرف یک وعده 
غذایی تلویزیون روشــن اســت و 
کودک بــه جای خوردن مشــغول 
تماشــای آن است. آیا این کار برای 
کــودک بهتــر و جذاب تــر از رفع 

گرسنگی نیست؟
قطعا پاســخ به این سوال مثبت 
اســت. در حقیقت، کودک تماشای 
تلویزیون را به رفع گرسنگی ترجیح 
مــی دهد و اینجاســت که ضرر آن 
مشــخص مــی شــود. چنانچه در 
این مطلب مهــم نمناک می خوانید 
شواهد نشــان می دهد که تماشای 
تلویزیون قبل از 18 ماهگی تاثیرات 
منفــی و پایــداری بر رشــد زبان، 
مهــارت خواندن و حافظــه کوتاه 
مدت کودکان دارد که این می تواند 
منجر به مشــکالت خواب، توجه و 

تمرکز او شود.
کــودکان به طــور خاص میل 
به تعامل با دیگــران دارند. حاالت 
صــورت، لحن صدا و زبان بدن یک 
کــودک نوپا با والدینش آنقدر زیبا و 
پیچیده اســت که محققان مجبورند 
ایــن تعامالت را بــه حالت ویدئو 
ضبط کنند و ســرعت آن را کاهش 
دهند تا بتوانند تمامی اتفاقات را مو 

به مو شاهد باشند.

یک کــودک نوپا هنگام شــام 
پختن مادر خود چیز های بیشــتری 
یــاد می گیرد تا اینکــه همان کار را 
از صفحه تلویزیون تماشــا کند زیرا 
در موقعیت اول می تواند به مادرش 

نگاه کند و تعامل برقرار کند.
روشن بودن تلویزیون حتی در 
پــس زمینه و زمانی که کســی آن را 
تماشا نکند برای تاخیر در پیشرفت 
زبان کودک کافیست. به طور معمول 
پدر و مــادر در حالیکه یک کودک 
نوپا در اطرافشــان باشد حدود 940 
کلمه در ساعت صحبت می کنند اما 
با روشــن بودن تلویزیون این تعداد 
به 770 کلمــه کاهش میابد. کلمات 
کمتر، به معنای یادگیری کمتر است.
کــودکان نوپــا همچنیــن با 
تماشــای تلویزیون عادت می کنند 
تا بــرای مدت طوالنی به صفحه آن 
خیره شوند که برای تمرکز و بینایی و 
سرعت رشد آن ها بسیار مضر است. 
تبلیغات و برنامه هــای تلویزیونی 
دائما در حال تنوع و تغییر هســتند 
بنابراین یک کودک هرگز از تماشای 

تلویزیون خسته نمی شود.
اما بعد از 2 سالگی...

حداقل تا حــدودی همه چیز 
تغییــر می کند و در طی ســال های 
پیش دبســتانی برخــی از کودکان 
مهارت هایی را از تماشای تلویزیون 
مــی آموزند. برنامه های نمایشــی 
خوب طراحی شده می توانند سواد 
ریاضیات، علوم، حل مسئله و برخی 
از رفتارهای اجتماعی را به کودک یاد 
بدهند. برنامه های آموزشی بیشترین 
تفاوت را در کودکان با سنین مناسب 

ایجاد می کنند.

تماشای تلویزیون و استفاده از موبایل تا قبل این سن 
برای کودک ممنوع

کودک و نوجوان

کاریکاتور
اگرچهعرضهنرپیشیاربیادبیست
زبانخموشولیکندهانپرازعربیست
پرینهفتهرخودیودرکرشمهحسن

بسوختدیدهزحیرتکهاینچهبوالعجبیست
دراینچمنگلبیخارکسنچیدآری
چراغمصطفویباشراربولهبیست

سببمپرسکهچرخازچهسفلهپرورشد
کهکامبخشیاورابهانهبیسببیست
بهنیمجونخرمطاقخانقاهورباط

مراکهمصطبهایوانوپایخمطنبیست
جمالدختررزنورچشمماستمگر
کهدرنقابزجاجیوپردهعنبیست
هزارعقلوادبداشتممنایخواجه
کنونکهمستخرابمصالحبیادبیست
بیارمیکهچوحافظهزارماستظهار
بهگریهسحریونیازنیمشبیست

پرندگان جزیرهشعر

1 – افــراد موفــق ریســک 
می کنند

افــراد موفــق در طــول روز 
رویاپردازی نمی کنند. آن ها به هر کاری 
کــه فکر می کنند، انجام می دهند. آن ها 
نمی ترسند گیر بیفتند و ریسک کنند. 
بســیاری از مشاغل موجود در زندگی 
هرگز 100 ٪ ایمن و تضمینی نخواهند 
بود. اجازه ندهید خطر شما را متوقف 

کند.
خیلی از افراد بیشــتر به زندگی 
خود نــگاه می کنند و از آنچه که انجام 
نداده اند بیشتر از آنچه که انجام داده اند 

پشیمان می شوند.
دارای  موفــق  افــراد   -  2

خودباوری بی دریغ هستند

افــراد موفق بعضــی اوقات از 
تردیــد در خود رنج می برنــد، اما در 
صحبــت کــردن با خــود و یا جدی 
نگرفتن افکارشان مهارت دارند. آن ها 
به جای تجزیه و تحلیل بیش از حد از 
همه اشتباهات ممکن است روی نقاط 
قوت خود تمرکز کنند. این نقاط قوت 
به عنوان پایه و اساســی است که افراد 
موفــق از طریق آن به دنیای گســترده 
می روند تــا مهارت های خــود را به 

نمایش بگذارند.
خودباوری قســمت عمده ای از 
موفقیت را به خود اختصاص می دهد. 
بســیاری از افراد با استعداد کم به دلیل 
اعتقاد به خود به چیز های بزرگی دست 
می یابند. افراد فوق العاده با استعداد به 
دلیل عدم باور به خود کاماًل توانایی های 

خــود را هدر می دهند. اعتقاد به خود، 
سکوی پرشی است، استعداد بر میزان 
باال رفتن شــما تأثیر می گذارد. بدون 
خودبــاوری تمــام اســتعداد ها هدر 

می رود.
۳ - آن ها به آنچه دیگران فکر 

می کنند، اهمیتی نمی دهند
افراد موفق بسیار به نظرات خود 
اهمیــت می دهند. البته، نه به روشــی 
متکبرانه، بلکه به روشی مبتنی بر ایمان. 
آن ها می دانند که چه توانایی هایی دارند 
و دارای سیســتم های اعتقــادی قوی 
هســتند. تفاوت آن ها با سیستم های 
اعتقادی در مقایسه با یک فرد متوسط 
این است که سیستم های اعتقادی آن ها 

بسیار به نفعشان کار می کند.
این افراد خودشــان را دوســت 

دارند و آنچه را که برایش ایســتادگی 
کرده اند، دوســت دارنــد. آن ها دارای 
آرمان ها و یا ارزش های قوی هســتند 
و زندگی درستی دارند که مطابق آنچه 
برایشان مهم است، صادق هستند. وقتی 
ارزش هــای واضحی در مورد زندگی 

ندارید، زندگی آسان است.
4 – آن ها متفاوت فکر می کنند
افراد موفق معموالً شــکل ساده 
زندگی را قبول ندارند. آن ها دائماً سؤال 
می پرسند و مدام به دنبال راه هایی برای 
بهبود روش فعلی خود هســتند. آن ها 
رهبر هستند، پیرو نیستند و نمی ترسند 
که بر خــالف رودخانه حرکت کنند. 
هرچه افراد به آن ها بگویند کاری انجام 
نمی شود، عزم آن ها برای ادامه کار بیشتر 

می شود.

4 راز برتر زندگی انسان های موفق
سبک زندگی

شهدخوار:
 در حدود 6 تا 10 ســانتی متر طول دارد. منقار آن 
بلند و باریک و دارای خمیدگی اســت. زبان لوله  مانند 
و دراز شــهد خوار در تغذیه بــه کمک او می آید. طول 
منقــار و میزان خمیدگی آن متناســب با گل هایی که در 
اطــراف او وجود دارد، تکامل یافته  اســت. دم آن کوتاه 
بوده و شاهپرهای کناری دم، در انتها سفید رنگ هستند.

پنجه های شــهدخوار دارای سه انگشت در جلو و یک 
انگشت در عقب است. پنجه این پرنده به شکلی است که 
می تواند در هر وضعیتی بدن آن را روی شاخه نگه دارد. 
او می تواند بدون باز کردن پنجه، دور شاخه بچرخد یا از 
درخت آویزان بماند. این ویژگی کمک می کند تا پرنده 

در هر حالتی از شهد گل ها بنوشد.


