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آموزش آشپزی

عکس  روز

پارسیانبندرچارکبستکمیناببندر لنگهقشمبندرعباس کیش

مواد الزم:
کره: ۲ قاشق سوپخوری

زیره سبز: ۱ قاشق چایخوری
 پباز رنده شده و آب گرفته:  ۱ عدد

سیر: ۵ حبه
زنجبیل تازه: ۲ قاشق سوپخوری
گوجه فرنگی خرد شده: ۱ عدد
رب گوجه: ۱ قاشق سوپخوری

ادویه گرام ماساال: ۱ قاشق سوپخوری
زرد چوبه: ۱ قاشق مرباخوری

فلفل چیلی قرمز خرد شده: ۱ عدد
ران مرغ: ۲ عدد

طرز تهیه:
کره  را به همراه مقداری روغن روی حرارت 

مالیم قرار دهید تا گرم شود.
 ســپس دانه زیره را در آن تفت دهید پیاز را 

به قابلمه بیافزایید تا شفاف شود .
ســیر زنجبیل را اضافه کنید سپس گوجه و 
رب گوجه، گراماســاال، زردچوبه، فلفل چیلی و 
آب را بیافزاییــد تا جوش بیاید حرارت را مالیم 

کنید تا ۵ دقیقه بپزد.
سس آغشته شود و ۴۰ دقیقه بپزد. بعــد تکه های مــرغ را بیافزایید تا کامال به 
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“مرغ هندی؛ هزار 
طعم جذاب”

ما راه میرفتیم و زندگی نشستن بود، ما میدویدیم و زندگی راه رفتن بود
ما میخوابیدیم و زندگی دویدن بود، انسان،هیچگاه برای خود مامن خوبی نبوده است

  » حسین پناهی«

وضعیت سخت سی سختی ها عکس: اسحاق آقایی

کاریکاتور
ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند

زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی

ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود

آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
جایی که یار ما به شکرخنده دم زند

ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند
حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی

دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند

پرندگان جزیرهشعر
باالبــان یا َچرخ )َچرغ( یــا َصق ر )نام علمی: 

 )Falco cherrug
از بزرگ ترین انواع شــاهین و از محبوبترین پرندگان 
شکاری نزد بازداران است که با توجه به کاهش بسیار سریع 
جمعیت آن در دهه های اخیر در معرض خطر انقراض قرار 

گرفته است. 
باالبان در کنار الچین، شــنقار و شــاهین بلوچی در 
زیرسرده شاهین های مقدس )Hierofalco( قرار می گیرد. 

در جهانــی که همــه به دنبال 
شادی هستند، احســاس رضایت 
از خود نیاز به برداشــتن قدم هایی 

اساسی دارد.
در این دنیای پرمشغله احساس 
نارضایتی کردن کار راحتی است و 
حتی نیاز داشتن به راضی کردن خود 

نیز کار دشواری نیست.
شاید احساس کنید پول کافی 
نداریــد یــا روابط شــما آنطور که 
می خواهید، نیســت و ممکن است 
بــه راحتی بــه این فکــر بیفتید که 
"مــن اگر فقط این و آن را داشــتم، 
خوشحال می شــدم".حقیقت این 
اســت که رضایت از خود همیشه 
نمی تواند ناشــی از مادیات باشــد.
احساس رضایت، یک ذهنیت است 
و خوشبختی زمانی پیدا می شود که 
بتوانید تأمل کرده  و قناعت پیشــه 

کنید.
در این مطلب، ۷ قدم بیان شده 
اســت که می توانید برای احساس 
رضایت و شــادی بیشــتر از آن ها 

استفاده کنید.
خود را بــا مثبت ها احاطه 

کنید
میزان زیادی از خوشبختی شما 
می تواند تحت تأثیر محیط شما قرار 
گیرد.اگر متوجه شــدید که بیشــتر 
اوقات خود را با افرادی می گذرانید 
که تأثیر منفی بــر روحیه یا نگرش 
شما دارند، ممکن است وقت آن فرا 
رســیده باشد که با افرادی که باعث 
لبخند زدن شــما می شوند و شما را 
به سمت مثبت شدن سوق می دهند، 

ارتباط برقرار کنید.
موفقیت را تجسم کنید

چــه در زندگی شــخصی و 
چه در زندگــی کاری خود اهدافی 
برای رســیدن تعییــن کنید. به طور 
مثال؛ شاید می خواهید الغر شوید، 
یــا مدرک باالتری کســب کنید که 
برای این کار به دانشــگاه بروید یا 

آب بیشتری بنوشید و آرامش داشته 
باشید.اگر برای آن چه که می خواهید 
انجام دهید اهداف ملموسی تعیین 
کنید، به احتمال زیاد موفق خواهید 
شــد.بعد از این که ایــن اهداف را 
تعییــن کردید، برنامه ای تنظیم کنید 
تا قدم به قدم به آن ها نزدیک شــوید 
و وقت خود را صرف تجســم آنچه 
برای موفقیت الزم اســت، کنید که 
ایجاد یک چشــم انداز روشن برای 
اهداف شما، آن ها را واقع بینانه تر و 
ملموس تر می کند.یــک ابزار عالی 
برای کمک به تجسم آینده و تمرکز 
بر اهداف شما، صفحه بینایی است.

موفقیت های خود را جشن 
بگیرید

هنگامی که به موفقیت دســت 
پیــدا مــی کنید و به اهــداف خود 
می رســید، بســیار مهم است که آن 
پیروزی هــا را جشــن بگیرید و به 
نوعــی به خود پاداش دهید.این کار 
را می تــوان با بیرون رفتن شــبانه با 
دوســتان خود، خرید آن چیزی که 

مدت زیادی آن را می خواســتید و 
یا یک روز کامل اســتراحت کردن، 

انجام داد.
مسئولیت قبول کنید

خیلی راحت اســت که افراد 
دیگر مانند همسر یا دوست خود را 
به عنوان مسئول خوشبختی خودتان 
قرار دهید.واقعیت این است که شما 
به طور کامل مسئول شادی و رضایت 
خود هستید و به جای این که دیگران 
یا چیز های دیگر را بخاطر نداشــتن 
خوشــبختی خود ســرزنش کنید، 
موضوع را به دســت خود بگیرید و 
بدون توجه به آنچه سر راه شما قرار 
می گیرد یا نحــوه برخورد دیگران 
با شــما، راه های تحقــق آن را پیدا 
کنید. مسئولیت سرنوشت خودتان 
می تواند چالش برانگیز به نظر برسد، 

اما بسیار شادی آور است.
به دیگران کمک کنید

یک راه عالی برای احســاس 
رضایت این اســت که آن چه را که 
خودتان دارید با دیگران به اشتراک 

بگذارید و این کار می تواند شــامل 
زمــان، پول یا مهارت باشــد.اگر از 
این منابع برای سود دیگران استفاده 
می کنید، مطمئناً نه تنها به آن ها کمک 
خواهید کرد، بلکه به خوشــبختی 

خود نیز اضافه خواهید کرد.
از خودتان مراقبت کنید

اگرچــه کمک به دیگران عالی 
اســت اما بسیار مهم اســت که از 
نیاز هــای خود غافل نشــوید و در 
صورت نیاز، به خودتان استراحت 
دهید و یک ســبک زندگی سالم و 
فعال داشته باشــید.اگر از خودتان 
مراقبت کنید، توانایی تأثیرگذاری بر 
دیگران را خواهید داشت و در کل، 

احساس خوشبختی خواهید کرد.
نکات مثبت را پیدا کنید

اگرچه به نظر می رســد که در 
زندگی شما گاهی اوقات چیز های 
زیادی برای احســاس خوشبختی 
وجــود نــدارد، امــا شــما باید به 
چیز هایی که درســت پیش می روند 
نــگاه کرده و آن هــا را تأیید کنید و 
موقعیت ها و افــراد زندگی خود را 
که به خاطر آن ها سپاسگزار هستید، 
پیدا کــرده و روی این موارد تمرکز 

کنید.
تمرکز روی نکات مثبت نه تنها 
به شــما کمک می کند که احساس 
رضایت بیشتری داشته باشید، بلکه 
به شما این امکان را می دهد مناطقی 
از زندگــی خــود را کــه می توانید  

شناسایی کنید و تغییر دهید.
رضایت از خــود در یک روز 
اتفاق نمی افتــد و به زمان و تالش 
آگاهانه نیاز دارد، اما اگر این مراحل 
را دنبال کنیــد و برای تغییر فعالیت 
هــای روزمــره خود اقــدام کنید، 
می توانیــد با ســادگی های زندگی 
خود، رضایت بیشتری کسب کنید.

یافتــن خوشــبختی در خود، 
منعکس کننده هر کاری اســت که 

انجام می دهید.

۷ گام اساسی برای احساس رضایت از خود
سبک زندگی

به برخــی از مهم تریــن اصول 
روانشناسی کودک اشاره می کنیم.

۱- رعایــت ثبــات در رفتار با 
کودک؛ به این معنا که والدین به اصول 
تربیتی پایبند باشــند چرا که این ثبات 
موجب ایجــاد نوعی امنیت خاطر در 

کودک شود.
۲- همســو بــودن والدین در 
شیوه های تربیتی حائز اهمیت است، 
تا فرزند شما در یادگیری اصول دچار 

دوگانگی نشود.
3- نقش تقلید کودکان از والدین 

خود، در شیوه های تربیتی نکته دیگری 
است که نباید نادیده گرفته شود. برای 
اطالع بیشــتر درباره تقلید در کودکان 

کلیک کنید.
۴- بــرای ارتباط برقــرار کردن 
با کودک از شــیوه گــوش دادن فعال 

استفاده کنید.
۵- برای فرزندتان الگوی مناسبی 
باشــید و آنچه را کــه خود به آن عمل 

می کنید را از کودک خود بخواهید.
6- برای کودک محدودت هایی 
در آزادی قرار دهید تا مطابق یک اصول 

درست و منطقی مهارت های زندگی 
را بیاموزد.

۷- همه خواسته های کودک الزم 
نیست برآورده شــود؛ تحمل اندکی 
ناکامی متناسب با سطح رشدی کودک 

در فرآیند تربیت او الزم است.
8- در مورد شکست های کودک 
خود میانه رو باشد؛ او را مورد تحقیر و 
سرزنش قرار ندهید و شکست هایش 

را بزرگ نکنید.
9. سعی کنید گاهی دنیا رو از نگاه 
کــودک خود ببینید و همواره نگاه باال 

به پایین به فرزند خود نداشــته باشید. 
از تخیالت و تصورات او بپرســید و 
به نقاشی های او توجه بیشتری داشته 

باشید. 
۱۰. به اوقات فراغت کودک خود 
اهمیــت بدهید و به عنــوان پاداش از 
روش های مختلفی استفاده کنید. برای 
اثربخشی و تکرار یک رفتار در کودک 
خود می توانید لیســتی از برنامه های 
متنوع را بر حسب عالقه کودک برنامه 
ریــزی کنید و به عنوان پاداش برای او 

در نظر بگیرید.

نحوه اجرای اصول روانشناسی کودک توسط والدین
کودک و نوجوان


