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قاعده 17 از چهل قاعده شمس تبریزی

آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم:
قهوه: ۳ قاشق غذاخوری

بستنی ترجیحا وانیلی: یک لیتر
خامه فرم گرفته: ۱۵۰ گرم
شیر کم چرب: سه پیمانه

شکالت تخته ای رنده شده: ۳ قاشق سوپ خوری
طرز تهیه:

۱. ابتدا شیر را گرم کرده و با شکر و قهوه کامال مخلوط کنید سپس آن را به مدت 
۲ ساعت درون یخچال بگذارید تا کامال خنک شود.

۲. مخلوط شــیر و شــکر و قهوه را از یخچال بیرون آورده و آن را تا نیمه درون 
لیوان های بلندی که از قبل آماده کرده اید بریزید.

۳. سه قاشق غذاخوری بستنی درون هر لیوان اضافه کنید.
۴. روی هر کدام از لیوان ها را با شکالت تخته ای رنده شده و مقداری خامه فرم 

گرفته تزیین کنید.
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آلودگی اصلی نه در بیرون و در ظاهر، بلکه در درون و دل است. 
لکه ظاهری هر قدر هم بد به نظر بیاید، با شستن پاک می شود، با آب تمیز می شود. 

تنها چیزی که با شستن پاک نمی شود حسد و خباثت باطنی است که قلب را در میان می گیرد.

سه شنبه 25 خرداد 1400، 4 ذی القعده 1442 ،15 ژوئن 2021، شماره 3752 )1136 دوره جدید(- 12 صفحه-  قيمت 5000 تومان

حال و هوای انتخاباتی بندر عباس

پارسیان

کاریکاتور

هست امید قوتی بخت ضعیف حال را
مژده یک خرام ده منتظر وصال را
گوشه ناامیدیم داد ز سد بال امان

هست قفس حصار جان مرغ شکسته بال را
رشحه وصل کو کزو گرد امید نم کشد

وز نم آن برآورم رخنه انفصال را
نیم شبان نشسته جان ، بر در خلوت دلم

منتظر صدای پا مهد کش خیال را
من که به وصل تشنه ام خضر چه آبم آورد؟

رفع عطش نمی شود تشنه این زالل را
دل ز فریب حسن او بزم فسوس و اندرو

انجمنی به هر طرف آرزوی محال را
وحشی محو مانده را قوت شکر وصل کو

حیرت دیده گو به گو عذر زبان الل را

نکـتهوحشی بافقی

هدف اصلی ما در زندگی 
کمک به دیگران است. اگر 
نمی توانید دیگران را یاری 

کنید، حداقل آزارشان 
ندهید. 

  داالیی الما

سبک زندگی

صحبــت کردن با دیگــران از اهمیت 
خاصی برخوردار است که باید به آداب 

آن توجه ویژه ای کرد.
در زندگــی با افرادی برخورد کرده اید 
که با نحوه صحبت کردنشــان، شما را 
مجذوب خود کرده باشــند و احترام 

متفاوتی برای آن ها قائل باشید؟
برخــی از افراد بر این باور هســتند که 
خــوب صحبت کــردن، یک ویژگی 
ذاتی است و گویا به فردی که می تواند 
با کالم خود در دیگران نفوذ کند، امکان 
ویژه ای داده شــده است و در این میان 
هــم نباید این واقعیــت را کتمان کرد 
که شــخصیت اثرگذار و کاریزماتیک 
دارای ویژگی های متفاوتی اســت که 
نتیجــه تعامل و ویژگی های فردی اعم 
از ژنتیک، جســمانی و روانی با شرایط 
اجتماعــی یا محیطی اســت که در آن 

پرورش یافته است.
اما نکته قابل توجه این است که ما با یاد 
گرفتن و تمرین می توانیم بســیاری از 
مهارت ها را به کار بگیریم و حتی در آن 
مهارت ها توانمند شویم که یکی از این 

مهارت ها، صحبت کردن است.
رویا نوری جامعه شــناس، در رابطه با 
آداب صحبت کــردن با دیگران اظهار 
کرد: صحبت کردن بــا دیگران دارای 
شــرایط و آدابی است که هر فردی باید 
به آن توجه کند. به طور مثال؛ فرد هنگام 
گفت وگو با دیگری بایدمراقب باشد 
تا روی خــود را از او برنگرداند و به او 

پشــت نکند و صرفا حول محور خود 
و عالیقش با فرد مقابل صحبت نکند 
و بیش از این که گوینده باشد سعی کند 
شنونده خوبی باشد و از بیان داستان های 
طوالنی و تکراری پرهیز کند و درمورد 
مسائل بسیار خصوصی خود و روابط 

عاشقانه اش با دیگری صحبت نکند.
وی بیان کرد: اگر فردی هنگام صحبت 
کردن با دیگری خمیازه اش گرفت حتما 
باید دهان خود را ببندد و اگر سیگاری 
اســت و یا چیزی در دهان دارد با فرد 
مقابل صحبت نکند و مراقب باشد در 
صورت کسی که مخاطبش است سرفه 

یا عطسه نکند.
نوری با اشاره به راز های یک شخصیت 
اثرگذار در فرایند صحبت کردن تصریح 
کرد: زمانی که کسی مشغول صحبت 
کردن اســت، حواس خود را صرفا به 
فــرد مقابل معطوف کنــد و باید تلفن 

همــراه خود را کنار بگذارد و همچنین 
به طور مرتب به صفحه تلفن همراهش 

نگاه نکند.
وی گفت: گوینده باید به چشــم های 
طرف مقابل خود که شنونده است نگاه 
کند و با پرسیدن سوال و یا بیان جمالتی، 
چون " بله می فهمم. " به فرد مقابل خود 
نشان دهد که به مکالمه در حال جریان 
عالقه مند است و متکلم وحده نباشد و 
اجازه دهد فرد مقابلش هم صحبت کند.
این جامعه شناس ادامه داد: گوینده نباید 
وسط حرف فرد مقابل خود بپرد، اّما اگر 
مجبور شد، کالم او را قطع کند،  ابتدا باید 
مطمئن باشد که دلیل خوبی برای این کار 
دارد و در این میان، صبر کند جمله فرد 
مقابل تمام شود و یا با بلند کردن دست 
یا نگاه کردن به چشمان فرد متکلم به او 
بفهماند که قصد قطع کردن صحبت او را 
دارد و تا جایی که می تواند مودب باشد 

و به خاطر قطع کردن صحبت فرد مقابل 
خود از او عذرخواهی کند.

نــوری افزود: قبل از صحبت کردن، به 
رفتــار و زبان بدن مخاطب خود توجه 
کند تا متوجه شــود آیــا تمایلی برای 
حــرف زدن یا ادامه صحبــت دارد یا 
خیر؟! خمیازه کشیدن، برگرداندن نگاه 
به گوشــه و کنار، عقــب رفتن و دادن 
جواب های کوتاه نشــان می دهد که 
طرف مقابل عالقه ای به صحبت کردن 

با او را ندارد.
وی بیــان کرد: گوینــده باید واضح و 
رسا صحبت کند، اّما داد نزند و شمرده 
صحبــت کند و تُن صــدای او باید به 
حّدی باشد که مخاطبش بتواند صدای 
او را براحتی بشنود بدون این که میزان 
صدایش باعــث ایجاد مزاحمت برای 

دیگران شود.
این جامعه شناس در پایان خاطرنشان 
کرد: افراد نباید زیاده گو باشند و درمورد 
مســائلی که در خصوص آن ها اطالع 
ندارند، نظر ندهند و همیشه قبل از بیان 
آن چه در ذهن دارند، خوب فکر کنند تا 
دقیق و حساب شده صحبت کنند و در 
این صورت، به اندازه و به موقع صحبت 
کردن بسیار بهتر از زیاده گویی است چرا 
که به زبان آوردن صحبت های بدن فکر 
می تواند آن ها را به دردســر بیندازد و 
بنابراین، باید این موضوع را در خود به 
عادت تبدیل کنند که " اول فکر کنم بعد 

حرف بزنم."

آداب صحبت کردن با دیگران

کودک و نوجوان

تعامل با کودکان ممکن است از شما انرژی زیادی ببرد، اما 
راه هایی برای آسان تر کردن این کار وجود دارند.

پدر و مادری کردن گاهی اوقات ممکن است واقعاً سخت 
باشــد، زیرا تعامل با کودکان از تعامل با بزرگساالن بسیار 

دشوارتر است.
در حالی که بزرگساالن می توانند خیلی چیز ها را بفهمند و 
درک کنند، اما باید همان چیز ها را به کودکان آموزش داد. 
برای والدینی که اولین بار است فرزند آورده اند، این قطعًا 
می تواند طاقت فرسا باشد و شاید حتی بعد از تالش بسیار 

هم، بازهم کودکشان به راحتی آن ها را درک نکند.
درست است که تعامل با کودکان سخت است، اما این روند 
می تواند آسان تر باشد. یک راه حل بسیار علمی و ساده برای 
این مشکل وجود دارد. ترفند های روانشناختی؛ ترفند های 
روانشناختی ترفند هایی برای خارج کردن مغز از یکنواختی 

و به راه انداختن آن هستند.
این ترفند ها برای ورزش مغز و کمک به شما برای شکستن 
الگو ها به وجود آمده اند. این ترفند ها حتی وقتی می خواهید 
از کودک خود بخواهید کاری را انجام دهد، اما آن ها تمایلی 
به انجام آن ندارند، مفید است. بنابراین، با ذهن کودک خود 
یک بازی روانشــناختی انجام دهید تا او هر کاری که شما 

می خواهید را انجام دهد.
سخت نگیرید

بچه هــا گاهی اوقات عجیب و غریب و فوق العاده دیوانه 
هســتند. بنابراین آن ها توانایی تحریک شما را دارند و در 
برابر آنچه شما می گویید سرکشی می کنند، زیرا این باعث 

سرگرمی آن ها می شود.
برای این که آن ها کار ها را همان طور که شما می گویید انجام 
دهند، نباید مجازات های بسیار سخت برای آن ها تعیین کنید. 
به یاد داشته باشید که آن ها فقط بچه هایی کوچک هستند. 
مجازات های شــدید برای آن ها ممکن است آن ها را علیه 
شما بشوراند و این در طوالنی مدت ممکن است بد باشد.

با بچه ها مانند بچه ها رفتار کنید، به جای ۵ بار، ۲ بار آن ها 
را ببوسید. یا به جای ۴ تا تافی، ۱ عدد به آن ها بدهید. این 
مجازات برای آن ها کافی خواهد بود. این به شــما کمک 

می کند تا بچه های خود را به درستی تربیت کنید.
نه نگویید

بچه ها فوق العاده َسرکِشند. تا به آن ها "نه" بگویید دلخور و 
رجور می شوند. بنابراین نه نگویید! برای این که بچه هایتان 

آن طور که می خواهید بار بیایند، باید در ســخت گیری و 
عادت هــای خود اصالحاتی انجام دهید. بنابراین، عادت 

کنید بگویید "بله، اما ... ".
وقتی فرزندتان از شما می خواهد کاری را که نمی خواهید 
انجام دهید، مستقیماً از این کار امتناع نورزید. فقط بگویید: 
"باشه، اما شما باید قبل از آن تکلیف خود را انجام بدهی. 
" این کار، یک روش تربیتی مثبت است و فرزندتان سعی 

خواهد کرد آن چه را که به او می گویید درک کند.
از طریق داستان تعریف کردن، مسائل را برای بچه هایتان 

توضیح دهید
خواندن و تعریف کردن داستان، قدرت تخیل فرزند شما 
را افزایش می دهد. به عالوه این راهی عالی برای ترغیب او 
به انجام کار هایی است که در داستان های شما آمده اند. اما 
وقتی بیشتر به او کمک می کنید که داستانی تکرارپذیر و واقع 

گرایانه به او بگویید.
دقیقا مانند پدران و مادران ما که داســتان "یک کالغ چهل 
کالغ" را برای ما تعریف می کردند تا به اهمیت خبرچین  
و غیبت نکردن در زندگی پی ببریم. بنابراین، این راهکار 

را حتما امتحان کنید.
از برانگیختن احساسات استفاده کنید

این یک روش عالی برای تعامل با بچه هایی اســت که به 
اندازه کافی بزرگ شــده اند و احساسات را درک می کنند. 
کاری را به آن ها تحمیل نکنید در عوض به آن ها راجع به 
چیزی که نیاز دارید بگویید و سپس آن ها را برای انجام آن 

کار، آزاد گذارید. 

اگر فرزند خردسال دارید؛ این ترفندهای روانشناسی حتما به کارتان می آید

رئيس سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس خبر داد:

اقتصاد کیش   - رئیس ســازمان سیما، 
منظر و فضای ســبز شهری شهرداری 
بندرعبــاس از آغاز طعمه گذاری علیه 
آفات نخیالت)نخل خرما و زینتی( خبر 
داد. مصطفــی خادم اظهار کرد: به دنبال 
فراهم شدن شرایط اقلیمی برای فعالیت 
بهاره آفات نخیالت در ســطح شــهر 
بندرعبــاس، مبارزه با این آفات در حال 
انجام است. وی با اشاره به اینکه تاکنون 
بیش از ۵۰ درصد نخیالت سطح شهر 

طعمه گذاری شده اند، افزود: چوبخوارها 
یکی از آفات مهم در نخیالت هســتند 
که مهمترین آنها، سوسک شاخک بلند 
است.این مقام مسئول با بیان اینکه آفت 
دیگر نخل ها سوســک سر خرطومی 
اســت، ادامه داد: آفت چوبخوار خرما، 
حشره ای شبیه سوسک است که در طول 
سال فعال و از تنه درخت و قسمت هایی 
از برگ هــای انتهایی و خوشــه تغذیه 
می کند.خــادم در ادامه عنوان کرد: در اثر 

تغذیه این آفت، تعدادی از خوشه های 
نخل از بین می روند و خســارت کمی 
و کیفــی زیادی را به دنبــال دارد که در 
راستای جلوگیری از این اتفاق، مبارزه با 
این آفات در دســتور کار قرار دارد. وی 
در ادامه گفت: مبارزه و کنترل آفات مهم 
با عملیات هــرس و تکریب نخیالت 
تسهیل و تسریع می شود.طعمه گذاری و 
سم پاشی نخیالت نیز در دستور کار این 

سازمان قرار گرفته است.

مبارزه با آفات نخیالت در فضای سبز بندرعباس


