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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم:
گوشت مرغ ریش ریش شده        ۱ و نیم پیمانه

 سس پیتزا        ۱ پیمانه
 بروکلی           ۱ و نیم پیمانه
پنیر موزارال       ۱ و نیم پیمانه

برگ ریحان       ۲ قاشق غذاخوری
پنیر پارمسان به دلخواه      یک چهارم پیمانه

طرز تهیه:
برای درست کردن پیتزا فنجانی ابتدا مواد الزم را تهیه 

کرده و کنار بگذارید.
فــر را روی ۳۷۵ درجه فارنهایت گرم کنید. خمیر را 

صاف کنید و در اندازه های مناسب فنجان در شکل 
های دایره ای ببرید.

داخل ظرف جداگانه ای مرغ های ریش شده و سس 
را بــا هم مخلــوط کنید. نصف فنجان ها را با مرغ و 
سس پر کنید. سپس روی آن یک الیه کلم بروکلی، 
یک الیه پنیر موزارال و یک الیه برگ ریحان بریزید. 
در نهایت روی فنجان را با یک الیه خمیری که بریده 
اید بپوشــانید. در صورت تمایل روی آن کمی هم 
پنیر پارمسان بریزید و به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه یا تا 
زمانــی که خمیر روی فنجان مایل به قهوه ای رنگ 

شد داخل فر قرار دهید.
بچــه ها به این نوع پیتزا عالقه زیادی دارند و البته نه 

تنها بچه ها بلکه بزرگترها هم طرفدارش هستند.

بندر چارک      بستکمیناببندر لنگهقشمبندرعباس کیش
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آنچه پایانی ندارد نه تویی و نه من ؛ این انسانیت است 
که تا به ابد فریاد کشیده خواهد شد.

چگوارا
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کیش زیبا - اشرف زابلی

پارسیان

سبک زندگی

آدم های ریسک پذیر آنچه را که قلبشان می خواهد دنبال 
می کنند، زیرا نمی توانند اجازه دهند که زندگی از کنارشان 

رد شود و بگذرد.
در ادامه به خصوصیات آدم های ریسک پذیر می پردازیم 
اگر فردی این ویژگی ها و خصوصیات را داشــته باشد، 

روحیه ایی ماجراجو و جسوری دارد.
مشکلی از قرار داشتن در شرایط دشوار ندارید

حتما شــنیده اید که رشد خارج از محدوده راحتی اتفاق 
می افتد. چالش ها و مشــکالت بدون شک یک مبارزه 
هستند. اما باید هم همینطور باشند.شمشیر را نمی توان 
بدون ضربه چکش آهنگر به دســت آورد. انتظار اینکه 
زندگی آسان خواهد بود فقط منجر به ناامیدی بی پایان 
می شود.هرچند دوری از ریسک می تواند تا حدی آرامش 
بخش باشــد، اما برای شما اشــتباه است، زیرا احساس 
می کنید نوعی ذخیره انرژی در شما وجود دارد که از آن 

استفاده نمی کنید.
آماده خطر کردن هستید

در ســرمایه گذاری یک قانون ساده وجود دارد. هرچه 
ســرمایه گذاری شما کمتر باشــد، بازده شما نیز کمتر 
خواهد بود. اما هرچه بیشــتر سرمایه گذاری کنید، سود 
شما بیشتر است.تفاوت بین این دو را داشتن میل کافی 
به ریسک پذیری تعیین می کند. افرادی که ریسک می کنند 
می دانند که آنچه به طور بالقوه می توانند از سرمایه گذاری 

خود به دست آورند می تواند زندگی آن ها را تغییر دهد.
مهم نیســت چقدر از دست می دهید، شما می دانید که 
چیزی، ذهن و اراده شــما برای پیشــبرد وجود دارد که 
هیچ کس نمی تواند آن را بگیرد.افراد همیشه راهی برای 
بازگرداندن درآمد خود پیدا خواهند کرد، بنابراین همیشه 

قمار می کنند.
اهل عمل هستید

هنگامی که همه اهداف تعیین شده و برنامه ها مشخص 

هستند، تنها یک کار باقی می ماند: انجام آن.افرادی هستند 
که وقتی فرصتــی پیش می آید، دچــار تردید به خود 
می شوند. این کار آن ها را فلج می کند و آن ها می مانند و 

از دست رفتن فرصت را مشاهده کنند.
هر ســالی که از زندگیشــان ســپری می شود افسوس 
فرصت هــای از دســت رفتــه را می خورنــد. گاهی 
اوقات، انجام نــدادن هیچ کاری و ایمن ماندن می تواند 

خطرناک ترین کار باشد.
به حس درونیتان اعتماد دارید

وقتی در زندگی با تصمیم بزرگی روبرو می شویم خرید 
خانه، تغییر شغل، مهاجرت به کشوری دیگر، دنبال کردن 
یک رشته تحصیلی متفاوت  حس درونیمان همیشه نظر 
خود را می گوید، چه بخواهیم و چه نخواهیم. حس درونی 
و شهود ما، اغلب بسیار بیشتر از ذهن منطقی ما می داند.

شــهود ما از عمیق ترین بخش هویت ما ناشی می شود. 
منطقی نیست، اما این احساس می تواند آنقدر زیاد باشد 
که یک گزینه قابل توجه محسوب شود.شما به عنوان یک 
آدم ریسک پذیر، می دانید که حس درونیتان می داند که در 
نهایت چه چیزی برای شما بهتر است. با این وجود، گاهی 

اوقات پیروی از آن دشوار است.
به طور طبیعی کنجکاو هستید

گاهــی اوقات واقعا تنها یک راه وجود دارد که می توانید 
ببینید آیا چیزی موفقیت آمیز اســت یا خیر و آن را باید 
آزمایش کنید. در حالی که کنجکاوی به طور طبیعی در 
همه ما وجود دارد، شــما کســی هستید که بر اساس آن 
عمل می کنید. شما به دنبال پاسخ سواالت تان می گردید.

کنجکاویتان در زندگی ممکن است شما را به مکان های 
غیر منتظره هدایت کند، و شما با این قضیه مشکلی ندارید 

اگر که قرار است به پاسخ سوالتان برسید.
شکست ها برایتان اهمیتی ندارند

گفته می شــود که توماس ادیسون در تالش برای ایجاد 

المــپ، حدود ۱۰ هزار بار شکســت خورد. واکنش او 
به شکســت ها؟ من با موفقیت ۱۰۰۰۰ روش پیدا کردم 
که کار نمی کند. در هر ریسکی احتمال شکست وجود 
دارد. شکست ها می توانند ما را از دنبال کردن رویاهای مان 
منصرف کنند.اگر شکست را به عنوان اتفاقی ویرانگر در 

نظر بگیریم، واقعا ویرانگر خواهد بود.
اما این یکی از ویژگی های آدم های ریسک پذیر است که 
شکست را به عنوان فرصتی برای بهتر شدن، بهبود ایده های 

خود و ارتقاء شرایط در دفعات بعدی در نظر می گیرند.
قاطع هستید

تصمیم گیری می تواند مشــکل باشــد چرا که باید به 
انتخاب های خود متعهد باشیم و اگر آنطور که ما امیدوار 
بودیم نشــود، باید مسئولیت آن را بر عهده بگیریم.افراد 
زیادی تصمیم می گیرند و سپس اجازه می دهند شک و 
تردید به وجودشان وارد شود و انتخاب های آن ها را خراب 
کند. اما شما اینطور نیستید.وقتی انتخاب خود را مشخص 

کردید، به آن پایبند خواهید بود.
مطمئناً اگر به نظر شما بهترین انتخاب نباشد، ممکن است 
در مورد آن شــکوه و شکایت کنید، اما می فهمید که این 
هزینه ریسک پذیری اســت؛ بنابراین به تصمیم خود 
احترام می گذارید و از آن درس می گیرید، به جای اینکه 

در عصبانیت غرق شوید.
ذوق و اشتیاق دارید

اگر عالقه ای به چیزی نداشــته باشید، حاضر به ریسک 
کردن نخواهید بود. ریسک کردن برای کسی که هر روز 
فقط سر کارش حاضر می شود، منطقی نیست.فقط افرادی 
که عاشق کاری که انجام می دهند، هستند مایلند فداکاری 
کنند و بزرگترین خطرات را به جان بخرند؛ و البته، هرچند 
که عاشق کاری هستید که انجام می دهید، اما می دانید که 
این کار تمام زندگی شــما نیست. به همین دلیل تمایل 

زیادی به پذیرفتن ریسک های زیاد دارید.

افراد ریسک پذیر چه ویژگی هایی دارند؟

اقتصاد کیش-   ســه آبشیرین کن در 
بخش لیردف جاســک به بهره برداری 

رسید.
محمد رادمهر، فرماندار جاسک گفت: 
سه دستگاه آب شیرین کن در روستاهای 
براگ، کرتی و بیاهی بخش لیردف این 

شهرستان به بهره برداری رسید.
 رادمهر  افزود:هزینه شده برای راه اندازی 
این آب شیرین کن ها  حدودیک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیــون تومان اســت که هفت 
میلیارد ریال آن از سوی  »موسسه خیرین 

کودکان فرشته اند« و مبلغ ۵۵۰ میلیون 
تومان و ۱۵۰ میلیون تومان هم با همکاری 
و مســاعدت دهیاری های روستاها و 
»پایگاه شهید شوشتری« تامین شده است. 
او گفت: این روستاها از نظر آب شرب 
مشکل داشتند که اکنون شرایط بهتر شده 

و با استفاده از این ها مسأله حل شد.
بخش لیردف شهرســتان جاسک در 
فاصله ۱۱۷ کیلومتری شرق جاسک و 
در ۴۳۴ کیلومتری شرق بندرعباس، و 
نام  های پیوشک و سورک است.چابهار واقع شــده و دارای ۲ دهستان به در منطقه مکران و در مسیر بندرعباس 

بهره برداری از سه آبشیرین کن در شرق هرمزگان

کاریکاتور

اصالح آشیانه به دست من و تو نیست
توفیر آب و دانه به دست من و تو نیست

گر کارها به وفق مرادت نشد مرنج
چون اختیار خانه به دست من و تو نیست

درکارهای رفته مکن داوری کزان
جزقصه و فسانه به دست من و تو نیست

خامش نشین که تعبیه نظم این جهان
از حکمتست یا نه به دست من و تو نیست
خرسند باش تاگذرد خوش دو روز عمر
گرداندن زمانه به دست من و تو نیست

خوش باش و عشق ورز و غنیمت شمار عمر
کاین دهر جاودانه به دست من و تو نیست

ره ناپدید و غیب ندانستنی » بهار«
می خور جز این بهانه به  دست من و تو نیست

برنامه سینما لبخند کیش  ملک الشعرا بهار   

یکشنبه 1400/8/30
قهرمان ........ساعت 19:00

دینامیت ........ساعت 21:15

نکته

کودک و نوجوان

عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در 
انجمن ازدواج و خانواده کشــور، درد و 
دل کردن والدین با کودکان و نوجوانان 
را نوعی کودک آزاری هیجانی دانست و 
گفت: درد و دل کردن والدین با کودکان 
و نوجوانان می تواند بچه ها را افســرده، 
پرخاشگر، عصبی، مضطرب و منزوی 
کند و آنها را به یک نوع از بلوغ زودرس 
برساند که متناسب با سن آنها نیست و 
در نهایت این بچه ها در بزرگســالی نیز 
نشانه های بسیار پررنگی از افسردگی و 

اضطراب را از خود نشان می دهند.
دکتر آســیه اناری، درباره علت درد و دل 
کردن برخی والدین بــا کودکان خود، 
اظهار کرد: برخی والدین تصور می کنند، 
کودکان دوســت آنها بوده و می توانند 
درباره مسائل پیش آمده با آنها درد و دل 
کنند. از ســوی دیگر برخی والدین نیاز 
دارند درباره مسائل خود با فردی صحبت 
کنند اما دوســت یا آشنا و حتی مشاور 
خوبــی برای صحبت و درد و دل کردن 
ندارنــد و از این رو با فرزندان خود درد 

و دل می کنند. 
وی ادامه داد: برخی نیز به دلیل مسائل و 
ناراحتی های پیش آمده در زندگی، سعی 

دارند با درد و دل کردن و بیان مســائل، 
کودکان را نسبت به اتفاقات پیش آمده 
آگاه  کنند و تصور می کنند فرزندشان آنقدر 
بزرگ شده که می تواند به حرف های آنها 
گوش دهد. متاسفانه این مفهوم که بچه 
خود را باید دوســت خود بدانیم در بین 
خانواده ها جا افتاده، حال آنکه تصوری 
بسیار آسیب زننده است و واقعیت این 

است که بچه های ما دوستان ما نیستند. 
به گفته این روانشــناس بالینی کودک و 
نوجوان، از آنجا که کودکان و نوجوانان 
می توانند تمام مسائل خود را به والدین 
بگویند، والدین نیز به اشتباه تصور می کنند 
که آنها نیز می توانند درباره تمام مسائل رخ  
داده بــا فرزندان خود درد و دل کنند و از 
این رو بعضا مشکالتی را با بچه ها مطرح 
می کنند که هیچ ربطی به آنها ندارد و در 
این میان توجهی به توانایی های عاطفی و 
شناختی کودکان و نوجوانان برای شنیدن 

درد و دل ها، ندارند. 
این عضو هیئت رییسه انجمن روانشناسی 
بالینی کودک و نوجوان معتقد است که به 
هیچ عنوان نظر و راهکاری که کودکان و 
نوجوانان پس از  شنیدن مسائل والدین 
ارائه می دهند درســت نیســت چراکه 

کــودکان و نوجوانان درک درســتی از 
شرایط موجود ندارند و اگرچه در جنبه 
هایی توانایی دارند اما هنوز به بلوغ عاطفی 
و عقالنی کاملی نرســیده اند و از این رو 

قضاوت آنها نیز مخدوش است. 
بیان مسائل و انتقال تجربیات به فرزندان 

چه تفاوتی با درد و دل کردن دارد
وی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: 
گاهی می تــوان درباره مســاله و امور 
خانوادگی مثل تعویض خانه با کودکان 
و نوجوانان مشورت کرد اما این مشورت 
کردن مساله ای متفاوت از گرفتن راهکار 
است چراکه بچه ها باید در جریان امور 
عمومی مربوط بــه خانواده قرار گیرند 
امــا آنها توانایی تصمیم گیــری درباره 
مشکالت والدین و اظهار نظر و قضاوت 

درباره مسائل را ندارند. 
اناری درد و دل کردن والدین با فرزندان 
را کامال اشــتباه دانست و درباره تفاوت 
بیــان تجربیات و درد و دل کردن، خاطر 
نشان کرد: ما می توانیم در شرایط مقتضی 
درمورد خاطرات خود و مسائلی که آنها 
را حل کرده ایم و پشــت سر گذاشته ایم 
به عنوان انتقــال تجربیات با کودکان و 
نوجوانان صحبت کنیم اما این موضوع 

متفاوت از درد و دل کردن اســت . درد و 
دل کردن به معنای بیان احساسات غم و 
منفی خود درباره یک مشکل است. درد 
و دل کردن با بچه ها نوعی سوء استفاده از 
آنها و کودک آزاری هیجانی است. روان 
این بچه ها آمادگی درک مشکالت ما را 
ندارد و بعضا ممکن است درک متفاوتی 
از واقعیت داشته باشند و به نوع دیگری 
متناســب با شــناخت و توانایی خود 

مشکالت ما را ببیند. 
عضو کمیته تخصصی روانشناســی 
بالینی کودک و نوجوان ســازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور، همچنین 
ایــن را هم گفت که والدین با درد و دل 
کــردن با کودک خــود، او را به نوعی از 
بلوغ زودرس دچار می کنند و مسئولیت 
تصمیم گیری برای شرایط ایجاد شده را 
در حالی به بچه خود محول می کنند که 
این مسئولیت بر عهده او نیست .  در واقع 
به گفته این روانشــناس اگرچه می توان 
کودکان و نوجوانان را در جریان شرایط 
خانوادگی و اتفاقات خانواده قرار داد اما 
درد و دل کردن با آنها برای گرفتن راهکار 
و یا قضاوت و حتی شنیدن ناراحتی ها 
و مشکالت والدین، کار درستی نیست. 

موسسه بازار بین المللی ونوس کیش به شماره ثبت 112با کودکان »درد و دل« نکنید!آنها دوستان شما نیستند
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده)نوبت دوم(
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) )هیئت مدیره موسسه بازار بین المللی ونوس کیش((

ن الملیل ونوس دعوت بعمل  ن و بهره برداران بازار ب�ی بدینوسیله از عموم مالک�ی

یم آید تا با توجه به عدم حصول حدنصاب قانو�ن در نوبت اول، در جلسه مجمع 
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دستور جلسه :

1-استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مایل ۹۸ و ۹۹

به  منتیه  مایل  سالهای  برای  موسسه  قانو�ن  بازرس  گزارش  2-استماع 

1398/12/29 و 1399/12/30

3-برریس و تصویب صورتهای مایل سال ۹۸ و ۹۹ موسسه

4-تصویب شارژ پیشنهادی غرف برای سال ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰

5-انتخاب اعضای هیئت مدیره

6-انتخاب بازرس قانو�ن برای سال مایل ۱۴۰۰

ن  ی در خصوص تصویب مراحل بازسازی و نوسازی بازار و تعی�ی 7-تصمیم گ�ی

هزینه مربوطه

ی در خصوص سایر موارد پیشنهادی که در صالحیت مجمع  8-تصمیم گ�ی
عمویم عادی یم باشد.


