اقتصاد کیش

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد:

خربی ،تحلیلی ،اطالع رسانی
فرهنگی ،اجتامعی ،ورزشی ،اقتصادی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :اسحق ارزانی
قائم مقام مدیر مسئول و رسدبیر :ابراهیم ارزانی
با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
گسرته توزیع :جزیره کیش و استان هرمزگان
نشانی دفرت مركزي  :کیش – خیابان فردوسی ،ویالهای
مروارید ،بلوک  ، B3طبقه سوم ،واحد 715
تلفن)076( 44424999 – 44424969 :
فکس44424968 :
امور آگهی ها44420284 :
چاپ :تهران ،شهرک صنعتی صفادشت ،بلوار تیر ،انتهای
خیابان  12غربی

رشکت چاپ ریحان 65607917
eghtesadekish@yahoo.com

اوقات شرعي كيش :اذان صبح فردا 4:37 :ـ طلوع آفتاب 5:52 :ـ اذان ظهر امروز 11:41 :ـ غروب آفتاب 17:29 :ـ اذان مغرب17:45 :

صادرات نفت از بنادر غرب هرمزگان افزایش یافت

اقتصاد کیش -مدیــر بنادر و دریانوردی غرب
هرمــزگان گفت :صادرات نفــت از بنادرغرب
هرمزگان بیش از هشت برابر افزایش یافته است.
قاسم عسکری نســب ،مدیر بنادر و دریانوردی
غرب هرمزگان با اشاره به افزایش هشت برابری
صادرات نفت از بنادر غرب اســتان افزود :حجم
صادرات نفتی تا نیمه مهرماه امسال از بنادر غرب
استان  ۲میلیون و  ۳۶۳هزار تن است.
عسکری نســب گفت :در این مدت  ۳میلیون و
 ۲۲۸هزار تن کاالی نفتی و غیرنفتی صادر شــده
که نســبت به مدت مشابهه پارسال  ۴برابر رشد
داشته است.او با اشــاره به افزایش  ۶۸درصدی

صــادرات غیرنفتی با حجم بیش از ۸۶۵هزار تن
افزود :از ابتدای امسال تا کنون بیش از  ۵میلیون و
 ۱۷۰هزار تن کاالی نفتی و غیرنفتی در این بنادر
تخلیه و بارگیری شــده است که نسبت به مدت
مشابه پارسال رشد یک و نیم برابری داشته است.
مدیر بنــادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت:
در ایــن مدت نیز بیــش از ۳میلیون و ۵۰۰هزار
تن کاالی نفتی تخلیه و بارگیری شــد نسبت به
مدت مشابه پارسال رشد سه برابری داشته است.
عسکری نسب افزود :بیش از  ۶۱۴هزارتن انواع
محصوالت غیرنفتی در بنادر غرب استان کاپوتاژ
شده که افزایش  ۳۱درصدی درپی داشته است.
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کودک و نوجوان

آموزش آشپزی

بازیهای کودکان ،شخصیت کودک را به ما معرفی میکند
دنیای کودکان با دنیای اسباببازیها
گره خورده است؛ دنیایی که تا حدودی
میتواند رگههایی از شخصیت کودک
را بــه ما معرفی کنــد .آرزوها ،امیال،
خواســته ،شــادی و غصهها در بازی
ســرازیر میشود تا کودک بتواند برای
زندگیواقعیآمادگیپیداکند.
دنیایکودکاندنیایبازیهاست؛دنیای
اســباببازیهای ریز و درشتی که با
دستهایکوچکشانجانمیگیرند،
حرکــت میکنند ،غــذا میخورند و
میخوابنــد .دنیای کــودکان با دنیای
اسباببازیها گره خورده است.
یکســری کــودکان عــادت دارند
عروسکشانرابابقیهسهیمشوند،تیپ
شخصیتیآنهاازنوعمشارکتجویانه
اســت .عدهای از کودکان تمایل دارند
در تنهایی خویش اسباببازیشــان
را بچینند و با تمرکز و ســکوت بازی
کنند ،آنها فردگرا هســتند و دوست
ندارنــد دیگران در اسباببازیشــان
سهیم شوند؛ از آنجایی که روانشناسان
هم معتقدند که نحو بازی کودکان تیپ
شــخصیتی آنها را نمایان میسازد،
والدین میتوانند با مشاهده طرز بازی
آنهابهشخصیتکودکانشانپیببرند.
یکروانشناسبالینیدربارهیشناختی
که والدین میتوانند نسبت کودکانشان
پیدا کنند ،گفته اســت نــوع بازی که
کودک انجام میدهد شــناخت نسبی
را در والدیــن و اطرافیان کودک ایجاد

ریسک کنید
هیچکس نمیتواند عزت نفس شما را بگیرد .فقط خودتان هستید که میتوانید اینکار را بکنید .طرد شدن تازمانیکه اتفاق نیفتاده است یک توهم است.
چرا باید وقتتان را نگران اینکه اگر این اتفاق بیفتد یا آن اتفاق بیفتد هدر دهید؟ از فرصت استفاده کنید و برای آنچه که میخواهید دست به تالش بزنید.
تنها راه یاد گرفتن ارتباط با دیگران از طریق تمرین کردن میسر است.

میکندکهبدانندآیاکودکانشانتمایلبه
فرمانرواییداردیافرمانبردن،تهاجمی
و خشــن رفتار میکند یا تسلیمپذیر و
آرا م اســت .احساسات خصمانهاش
غالب است یا احساسات دوستانهاش
را به کار میبرد .اجتماعی اســت و در
جمعلذتمیبردیامنزویوگوشهگیر
است.
ایمانی ،روانشــناس هم بــر این باور
است که «بازیها تاحدودی میتواند
رگههایی از شــخصیت کودک را به ما
معرفی کنــد؛ در حالت بازی و مواقع
عادی میتوانیم شــخصیت کودک را
بشناسیموباشخصیتآنهابیشترآشنا
شویم».
او دربــاره تاثیر اســباببازی بر روی
کودکان گفت :کــودکان راجب بازی

فکر میکنند و این خیلی مهم است که
بازی بتواند به طور صحیح با ذهنیات
کودک پیش برود .بعضی بازیها جنبه
ســرگرمی دارند و بعضی از بازیها به
رشــد اجتماعی آنها کمک میکند.
بنابراین میتوان شخصیت کودک را به
طور نسبی از طریق بازیها شناخت.
این روانشناس درباره تیپ شخصیتی
کــودکان باتوجه به نوع بازی که انجام
میدهنــد ،اظهار کــرد :کودکانی که
حالت ریاســت و فرمانروایی دارند،
تیم همساالن خود را مدیریت میکنند
و ســعی دارند آنها را هدایت کنند .در
مقابل کودکانی هستند که به دلیل جو
تربیتخانوادهتسلیمپذیرند.یکسری
کودکان خشــونت در خانــواده را در
بازیهای خود بازتاب میدهند و حس

بدبینانهای را نسبت به همساالن خود
بــروز میدهند .انزواطلبها از جامعه
دوری میکنند و آنهایی که اجتماعی
هســتند در جمع با دوستانشان لذت
میبرند.
بازیهای خشن ،حس جنگ طلبی
را در کودکان افزایش میدهد
وی افزود :بازی میتواند شــخصیت
کودکرابهمامعرفیکندودراینحالت
میتوانیمباشخصیتکودکبیشترآشنا
شــویم .هر کدام از بازیهــا بر روی
کودکتاثیرمتفاوتیمیگذارد؛بهعنوان
مثال ،بازیهــای جنگجویانه حس
خشــونت و جنگطلبی را در کودکان
افزایش میدهد .باید اسباببازیهایی
برای کودکان خریداری شود که جنبه
ســازندگی و خالقیت داشته و بتواند
اوقات فراغت را برای کودک پر کند.
ایمانــی بــا بیــان اینکه بعضــی از
اســباببازیها آداب اجتماعی را به
کودکان آموزش میدهد ،افزود :بعضی
از اسباببازیها زمینه ارتباطات قوی
اجتماعــی را فراهم میکند .از طرفی،
اســباببازیهای فکری هم میتواند
زمینه بالندگی کــودک را ایجاد کند و
بازیهای حرکتی هــم انگیزه الزم را
برای پویایی و نشــاط جسمانی فراهم
میکنــد .بازیهای حرکتی ســبب
میشــود کودکانی که تحرکات الزم
را برای فعالیت دارند ،زمینه رشدشان
فراهمشود.

سوهان عسلی
مواد الزم:
عسل سفت :سه قاشق سوپخوری پر
خالل بادام :نصف پیمانه
شکر :یک پیمانه سرخالی
زعفران سائیده :یک قاشق چایخوری
روغن آبکرده ۴ :قاشق سوپخوری
طرزتهیه:
ابتدا خالل بادام را بشــویید و بعد در صافی بریزید تا
آب آن کشیده شود.
در ظرفی عســل ،روغن و شکر را با هم مخلوط کنید
و بر روی حرارت باال قرار دهید تا یکنواخت شوند.

در حین تفت چند باری مواد را هم بزنید تا شکر آب
و طالیی شود .بعد بادام را اضافه کنید و همچنان روی
حرارت قرار دهید تا بادامها هم طالیی شوند.
زعفران را هم در کمی آب جوش حل کنید و به بقیه
مواد اضافه کنید .مواد را خیلی هم نزنید چون ممکن
است روغن آن جدا شود.
برای اینکه متوجه بشیم سوهان آماده شده یا نه ،کمی
از مایه را گوشه سینی بریزید .اگر سریع بسته شد یعنی
سوهانعسلیشماآمادست.
در این مرحله ،حرارت را کم کنید در حدی که سوهان
عسلیفقطگرمبماند.

بعدبایکقاشقکوچکازمایهبرداشتهوبافاصلهروی
سینیچربشدهبریزیدوباالفاصلهدوسهعددخالل
پسته روی سوهانها قرار دهید.
بعد از سرد شدن با کارد سوهانها را از سینی جدا کنید
و در ظرف در داری نگه دارید.

عکس روز

طوفان گرد و خاک در بندرعباس ...امیر حسین خورگویی

روند پیشرفت طرح بهسازی سفین قدیم کیش

