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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم :
۲۵۰ گرم بیسکوییت پتی بور 

۱ بسته خامه صبحانه  
۴۰۰ گرم پنیر خامه ای  
پودر ژالتین       ۱ قاشق مرباخوری
۸۰ گرم کره  
پودر قند      ۲ قاشق غذاخوری
۱ بسته ژله  

۱۰ گرم وانیل  
۲٫۵ لیوان آب  

طرز تهیه:

ابتدا بیسکوییت پتی بور را با غذاساز یا 
میکسر خرد می کنیم و داخل یک کاسه 
مناسب می ریزیم، سپس کره را به روش 
بن ماری ذوب می کنیم و به بیسکوییت 

اضافه می کنیم تا یکدست شوند.
حاال ته قالب را فویل می بندیم و مخلوط 
بیسکوییت و کره را داخل قالب کمربندی 
می ریزیم و با پشت لیوان یا قاشق مخلوط 
بیکوییت و کره را کامال فشرده می کنیم 
تا به کف قالب بچسبد، سپس به مدت 

۴۵ دقیقه داخل یخچال قرار می دهیم.
پــودر ژالتین را به همراه یک لیوان آب 
مخلوط می کنیم و روی بخار کتری قرار 
می دهیم تا پودر ژالتین به طور کامل در 

آب حل شود سپس کنار می گذاریم تا از 
حرارت بیفتد.در یک کاسه مناسب خامه 
را بــه همراه پنیر خامه ای، وانیل و پودر 
قند مخلوط می کنیم تا کامال یکدست 
شوند، سپسپ مایه ژالتین را اضافه می 
کنیم و مجددا مواد را مخلوط می کنیم 
تا یکدست شوند. مخلوط خامه و پنیر را 
روی سطح بیسکوییت پخش می کنیم و 
با یک پشت قاشق سطح خامه را نیز کامال 
صاف می کنیم و به مدت ۲ ســاعت در 
یخچال قرار می دهیم تا خودش را بگیرد. 
پودر ژله  را با روش همیشــگی درست 
می کنیم پس از اینکه مایع ژله از حرارت 
افتــاد آنرا روی الیه خامه ای چیز کیک 

می ریزیم. مجددا چیز کیک را در یخچال 
قرار می دهیم تا ژله ببندد. 

بندر چارک      بستکمیناببندر لنگهقشمبندرعباس کیش
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من آموخته ام که انسان ها سخنان شما را فراموش خواهند کرد، آنچه را که انجام داده اید فراموش می کنند،
 اما هرگز احساس شما را فراموش نخواهند کرد

مایا آنجلو
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پاییز جنگل های هیرکانی

پارسیان

سبک زندگی

بشر ظرفیت زیادی برای تحلیل، پردازش اطالعات، و 
حل مسائل دارد. ذهن فرد ابزاری کامل برای بهره وری 
اســت. از سوی دیگر، به سادگی می تواند علیه خود 
فرد عمل کند، نقشه هایشان را خراب کند، و فرد را از 

آن چه واقعا می خواهد دور می سازد.
ذهن، فرمانده اصلی تمام اعمال شما است. بنابراین، 
اگر در کنترل عملکرد داخلی خود ناموفق باشید، تمام 
وجودتان این تاثیر را احســاس خواهد کرد. برخی 
از دشــوارترین زمان ها در زندگیتان نتیجه مقاومت 

ذهنتان در برابر مقصود واقعی شما بوده است.
برای آن که ذهن تان را در مسیر خود نگه دارید، به دنبال 
رشدی همه جانبه باشــید، بنابراین تمام بخش های 
وجودتان در هماهنگی با یکدیگر خواهد بود. با کار 
بر روی ذهن آگاهی می توانید باعث شوید این اتفاق 
بیفتــد. در ادامه مطالب به ۵ تمرین مفید برای کنترل 
ذهنتان می پردازیم تا همواره در مســیر درست قرار 

داشته باشید.
۱. به عقب نگاه نکنید

ترس و تردید بسیاری از افراد را از نظر ذهنی فلج می کند. 
اگر دائم به گذشته فکر کنید، به سختی می توانید به جلو 
حرکت کنید. میان بر ذهنی دسترسی پدیده ای است که 
می توان آن را گرایش ذهن برای ارزش گذاری بیشــتر 
اولیــن ارتباط، در هنگام مواجهه با یک فکر یا تصمیم 
جدید تعریف کرد. شما ناگزیر به عادات و خاطرات 
تکــراری خود رجوع می کنیــد، و از این رو ایده ها و 

رویکرد های جدید را از دست می دهید.
با تعیین یک مجموعه منســجم و خاص از اهداف، 
ذهنتان را از فکر کردن به آن چه پشت سر گذاشته اید 
بازداریــد و خود را از ترس های تثبیت شــدتان رها 
کنید.این کار به فرد قدرت می دهد بار ســنگین روی 
دوششان را زمین بگذارد و انرژیش را روی آینده ای 

روشن تر متمرکز کند. اهدافتان به شما اجازه می دهد 
همان کسی باشید که می خواهید.

واالترین و باشــکوه ترین چشــم انداز ممکن را از 
زندگیتــان خلــق کنید، زیرا شــما تبدیل به چیزی 

می شوید که باور دارید” اپرا وینفری“
۲. خواب خود را درست کنید

برای افراد پر مشغله، ســاعت های کاری طوالنی و 
تا دیروقت ماندن بســیار عادی است. چنین روالی 
چندین جنبــه از زندگیتان را به خطــر می اندازد و 
ســالمت کلی بدنتان را تضعیــف می کند. وقتی از 
خواب و اســتراحتتان برای کار می زنید، سالمتیتان 
را از دست می دهید. براساس بسیاری از پژوهش ها، 
عملکرد شناختی، دامنه تمرکز، و ظرفیت شما برای 

یادگیری و تفکر خالق آسیب می بیند.
بــرای جلوگیری از کار کردن تا دیروقت، روز کاری 
خــود را هر چه زودتر آغاز کنیــد. می توانید از افراد 
موفق زیاد همچون ریچارد برنســون، تیم کوک، و 
هاوارد شــولتز پیروی کنید و از مزایای صبح هایتان 

بهره مند شوید.
۳. جریانی از انرژی مثبت را حفظ کنید

اگر با افراد منفی در ارتباط باشــید، احتماال تفکری 
را جذب می کنیــد که برای اهدافتان مضر اســت. 
روانشناســی مدرن این پدیده را ســرایت عاطفی 
می نامند، یعنی انتقال احساســات و رفتار ها از فردی 
به فرد دیگر. این پدیده می تواند به صورت غیرکالمی 

رخ بدهد.
خــود را با افراد همفکــر احاطه کنید و اجازه ندهید 
منفی نگری وارد سیســتم شما شود. با آدم های زبر و 
زرنگ و بسیار موفق هم نشین شوید تا انرژی مثبتی را 
که برای انگیزه گرفتن و حرکت نیاز دارید جذب کنید. 
به گفته موسس لینکدین، رید هافمن، وقت گذراندن 

با آدم هایی که تحسین می کنید یکی از موثرترین راه ها 
برای ارتقای خودتان است، زیرا رفتار، تفکر، و سبک 

زندگی تان را تغییر می دهد.
۴. استرس را به حداقل برسانید

عصب شناسان کشف کرده اند که استرس مزمن به مغز 
فرد آســیب می زند. از آن جایی که مغز برای هرآن چه 
انجام می دهید ضروری اســت، به خطر انداختن آن 
عاقالنه به نظر نمی رسد. با این حال، بسیاری موافقند که 
نمی توان استرس را کامال از سیستم یک فرد حذف کرد.
نیازی نیســت از استرس فرار کنید فقط آن را کنترل 
کنیــد. فعالیتی بیابید که ذهنتــان را حتی برای مدت 
کوتاهی آرام سازد. عادت های کاهنده استرس در میان 
افراد موفق بسیار متفاوت است. شریل سندبرگ در 
طول شب همراهش را خاموش می کند، جف بزوس 
برای خنده ارزش قائل می شــود و وارن بافت ســاز 
یوکللی می نوازد. برخی روش های طبیعی نیز به طور 

طبیعی هورمون استرس را در بدن کاهش می دهند.
۵. همزمان چند کار انجام ندهید

واکنش آغازین مغز شــما به بار کاری ســنگین این 
اســت که ســعی می کند تمام آن ها را همزمان انجام 
دهد. مغز شما فرض می کند با این کار، زمان بیشتری 
صرفه جویــی می کنید و کارایی بیشــتری خواهید 
داشت.برخالف باور عموم، انجام همزمان چند کار 
دقت و درستی در انجام آن ها را فدا می کند. تحقیقات 
نشان می دهد هرگاه در کاری وقفه ایجاد شود، اتمام 

آن تا ۴۰ درصد بیشتر طول می کشد.
به ذهن خود یاد دهید که قبل از آغاز کار اولویت های 
شــما را درک کنــد. قانون وارن بافت آن اســت که 
خودتــان را به انجام پنج کار یا تکلیف برتر محدود 
کنید. به گفته او، بقیه فهرست کارهایتان باید تا زمان 

رسیدگی به این اولویت ها در صف انتظار بمانند.

روش هایی که مطمئن می شوید، ذهنتان برای شما کار می کند نه علیه شما

اقتصاد کیش-    شــهردار بندرعباس 
بیــان کرد: تعامل و تبادل نظر بین نظام 
مهندسی ساختمان و مجموعه مدیریت 
شــهری، به پیشرفت، عمران و توسعه 
طرح هــای عمرانی در شــهر منجر 

می شود.
مهدی نوبانــی در دیدار بــا اعضای 
هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان به همکاری مجموعه 
نظام مهندسی و شهرداری بندرعباس 
اشاره و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت 

انبوه ســازان و مهندســین در سازمان 
نظام مهندســی می تواند به شهرداری 
بندرعباس در حوزه جذب ســرمایه 

گذار کمک کند.
شهردار بندرعباس با بیان اینکه به زودی 
فراخوان سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف رفاهی، تفریحی، گردشگری 
و... ارائه می شــود، خاطر نشان کرد: از 
آنجایی که نظام مهندســی متشکل از 
متخصصان و نخبگان می باشــد، لذا 
این متخصصان و نخبگان می توانند در 

بخش های گردشگری، تفریحی، انبوه 
سازی و...به شهر کمک کنند.

نوبانی در ادامه بیان کرد: استفاده از خرد 
جمعی، جزیی از برنامه های شهرداری 
می باشــد و برای داشــتن شهری زیبا 
از ظرفیــت مجموعه نظام مهندســی 
ســاختمان در این راستا بهره گرفته و 
امیدواریم با همکاری و تعامل بین دو 
مجموعه در حــوزه های منظر و زیبا 
سازی شــهری، بتوانیم شهری زیبا و 

خوب برای شهروندان بسازیم.

به دنبال حضور متخصصین در بخش های انبوه سازی، گردشگری و تفریحی بندرعباس هستیم
شهردار بندرعباس:

کاریکاتور
دال در عشق تو صد دفترستم
که صد دفتر ز کونین ازبرستم

منم آن بلبل گل ناشکفته
که آذر در ته خاکسترستم

دلم سوجه ز غصه وربریجه
جفای دوست را خواهان ترستم

مو آن عودم میان آتشستان
که این نه آسمانها مجمرستم

شد از نیل غم و ماتم دلم خون
بچهره خوشتر از نیلوفرستم

درین آالله در کویش چو گلخن
بداغ دل چو سوزان اخگرستم
نه زورستم که با دشمن ستیزم
نه بهر دوستان سیم و زرستم

ز دوران گرچه پر بی جام عیشم
ولی بی دوست خونین ساغرستم
چرم دایم درین مرز و درین کشت

که مرغ خوگر باغ و برستم
منم طاهر که از عشق نکویان
دلی لبریز خون اندر برستم

برنامه سینما لبخند کیش  باباطاهر  
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دینامیت ........ساعت 19:00
قهرمان ........ساعت 21:15

نکته

کودک و نوجوان

به کودک خود گوش دهید
ترس از تاریکی ترســی است که بیشتر 
متعلق به کودکان است. برای همه بچه ها 
و حتی بزرگساالن طبیعی است که وسط 
یک اتاق خالی یا درشب وقتی چیزی را 
نمی بینند وهیچ صدایی به جز تپش قلب 
خودشــان وجود ندارد، احساس ترس 

کنند.
یک داستان بخوانید

وقتی بچه ها ازچیزی می ترســند، مهم 
است که آن ها را تأیید کنید. یک راه خوب 
برای انجــام این کار خواندن یک کتاب 
داستان خوب برای آن ها قبل از رفتن به 

رختخواب است.
داستان های ترس از تاریکی کودکتان 

را ذخیره کنید
برای ذخیره داستان ها، نقاشی ها، شعرها 
و غیره از ترس کودک خود یک دفترچه 
یادداشــت تهیه کنید. به یاد داشته باشید 
که غلبه بر ترس آسان نیست، اما با کمی 
تالش دسترسی به این امرممکن می شود. 
وقتی کودک خواب است چراغ شب را 

دراتاقش روشن بگذارید.
زمان خواب را آرامبخش سازید

زمــان خواب کــودک را با تداعی های 

خوش و آرامش بخش همراه سازید مثال 
برای کاهش دلهــره و اضطراب کودک 
مسواک زدن، شب بخیر گفتن، پوشیدن 
لباس خواب، شنیدن داستانی ساده و یا 
خاطره ای از دوران کودکی می تواند لذت 

بخش باشد.
از نظرات کودک خود استقبال کنید

از کودک خود بپرسید چه چیزی باعث 
می شود که او دیگر نترسد. اگر می خواهد 
که کنارش بخوابید، حتماٌ چند شب این 

کاررا انجام دهید.
یک چراغ خواب روشن کنید

کودکی که از تاریکی می ترسد نباید در 
تاریکی مطلق بخوابد، بلکه با روشن نگه 
داشتن یک چراغ کم نور و یا چراغ خواب 
می توان اتاق کودک را از تاریکی محض 
درآورد. چراغ خواب را جایی قرار دهید 
که نور آن روی دیوار سایه ایجاد نکند زیرا 
کودکان با خیال پردازی های خود سایه ها 
را به صورت اشباح و موجودات خیالی 
تجسم می کنند. می توانید یک چراغ قوه 
کوچک زیر بالش کودک قرار دهید تا به 

او آرامش خیال دهد.
چند تمرین تنفسی را به کودکتان 

آموزش دهید

در هر موقعیت ترســناک، حفظ آرامش 
بسیار حیاتی است. تمرینات تنفسی نه 
تنها آرامش بخش هستند، بلکه می توانند 

به مدیریت ترس نیز کمک کنند.
چند تکنیک آرام سازی را امتحان کنید

تکنیک های تمدد اعصــاب به ذهن و 
بدن کودک شــما این امکان را می دهد 
که کمتر احساس استرس یا تنش کند و 
در نتیجه ممکن اســت او را از ترس دور 
کنــد. می توانید برخی از این ایده ها را با 
هم امتحان کنید مانند خواندن کتاب، نفس 

عمیق کشیدن، گوش دادن به موسیقی .
نزد کودک بمانید تا به خواب رود

بعد از خاموش کــردن چراغ اتاق چند 
دقیقه نزد کودک بمانید و درباره روزی که 
گذارنده است با او صحبت کنید و بعد از 
آرام شدن و یا خوابیدن او از اتاق او خارج 

شوید.
کودک را تحقیر نکنید

زمانی که کودک وحشت زده از خواب 
می پرد، صبورانه نسبت به ترس کودک و 
منشاء آن کنجکاوی به خرج دهید و او را 
تحقیر و سرزنش نکنید، اگر او تمایل دارد،  
اجازه دهید درباره ترسش و یا موجوداتی 
که در خواب دیده است، صحبت کند زیرا 

اینگونه ترس و وحشت کودک کاهش 
می یابد و راحت تر می تواند به مقابله با 

آن بپردازد.
محیطی مناسب برای خواب کودک 

ایجاد کنید
محیط نقش بسیارمهمی درمبارزه با ترس 
از تاریکی دارد. ضروری است که کودک 
شــما زمانی که می خواهد بخوابد و یا 
استراحت کند چراغی درمحیط خواب 

او روشن باشد.
در تاریکی با او بازی کنید

برای اینکه کودک کودک به تاریکی عادت 
کند و در یابد که اشــیاء در تاریکی هیچ 
تفاوتی یا زمانی که هوا روشن است نمی 
کند و برای کاهش ترس کودک از تاریکی 
به انجام برخی بازی ها و سرگرمی ها در 
تاریکی بپردازید مثال پدر و مادر جلوی 
نور شمع به سایه بازی با انگشتان بر روی 
دیوار بپردازید و یا در تاریکی جای اشیا 
را تغییر دهید و از کودک بخواهند آنها را 

پیدا کند.
یک برنامه منظم شبانه ایجاد کنید

روال ها می توانند به ذهن هر انسانی کمک 
کنند تا احســاس راحتی بیشتری داشته 

باشد و برای خواب راحت آماده شود. 

راههای درمان ترس کودکان از تاریکی


