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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم :
300 گرم میگو  

1 عدد پیاز  
50 گرم کره  
آرد سفید       2 قاشق غذاخوری

گشنیز خرد شده    2 قاشق غذاخوری
1 عدد عصاره سبزیجات 

نمک و فلفل                  به میزان الزم
هویج رنده شده      2 قاشق غذاخوری

1 لیتر شیر  
پوست لیموی تازه رنده شده 

1 قاشق چایخوری

طرز تهیه:
درون ظرفــی آب جــوش ریخته و 
مدت 3 دقیقه میگوها را در آبجوش 
گذاشــته و سپس آبکشــی کنید.در 
ظرفی دیگر پیاز را نگینی خرد کرده 
و تفت می دهیم.هویج رنده شــده را 
به پیاز افــزوده و دوباره مواد را تفت 
می دهیم.در این مرحله نمک و فلفل 
را افزوده و مواد را کمی تفت دهید تا 
فلفل خوب عطــر خود را پس دهد 
.عصاره سبزیجات را اضافه کرده و با 
دیگر مواد مخلوط کنید.سپس آرد و 

بعد کره را اضافه کرده و تفت دهید، 
کره طعم ســوپ را بی نظیر و بافت 
نرمی به سوپ می دهد .پس از اینکه 
خامی آرد گرفته شــد، به تدریج شیر 
را اضافه و همزمان مواد را خوب هم 
بزنید تا آرد گلوله نشــود و خوب در 
شیر حل شود.ســپس پوست های 
رنده شــده لیمو را اضافه کنید اما به 
مواد آبلیمو نزنید زیرا آبلیمو ســبب 
میشــود که شــیر بریده بریده شود 
.حــرارت را مالیم کرده و مواد را هم 
می زنیم تا آرد ته نشــین نشود و شیر 
به جوش آید.میگوهای آبکش شده 
را اضافــه کرده و اجازه دهید مدت 5 

دقیقه با مواد بپزند.شعله را خاموش 
کنید و به سوپ گشنیزهای خرد شده 

را اضافه نمایید.

بندر چارک      بستکمیناببندر لنگهقشمبندرعباس کیش
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همیشه هر انسانی را به عنوان هدف قبول کن، 
و از آنها به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده نکن.

امانوئل کانت

چهار شنبه 3 آذر 1400، 18 ربيع الثانی 1443 ، 24 نوامبر 2021، شماره 3858 )1242 دوره جدید(- 12 صفحه-  قيمت 5000 تومان

ساحل کیش- اشرف زابلی

پارسیان

سبک زندگی

به نظر می رســد بیشــتر افراد ترجیح 
می دهند از ســوال پرسیدن درباره ی 
مرگ خــودداری کنند؛ به همین دلیل 
اجتناب از پرســش دربــاره ی آن به 
محبوب ترین سازوکار دفاعی دربرابر 
این اضطراب تبدیل شده است. بعضی 
مواقع استراتژی های عادی دربرابر این 
ترس باعث به وجود آمدن اضطراب 
 )existential anxiety( وجودی 
می شــود که کیفیت زندگی را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
1. تولید معنا: براساس نظریه ی مدیریت 
 Terror Management( تــرس
Theory( هنگامی که انسان احساس 
کند زندگی دارای معنا است می تواند 
بــا میزان ترس کمتری بــا آن روبه رو 
شــود. وقتی افراد مشغول انجام کاری 
می شوند که از انجام آن لذت می برند، 
دیگــر فرصتی برای تــرس از مرگ 
ندارند. بنابراین، در مرحله ی اول باید 
مهم ترین ارزش ها را مشخص کنیم و 
سپس برای رسیدن به آن ها تالش کنیم. 
مطالعات نشان داده اند؛ بهتر است منابع 
معنایی در جهت اهدافی بزرگ تر مانند 
کار، روابط، علم و دین انتخاب شوند.

2. تغییر در اولویت ها: مرگ می تواند 
باعث خالقیت شــود. وقتی با کمبود 
زمان مواجه می شــویم، تالش خود را 

بیشــتر می کنیم. محدودیت در زمان 
باعث می شود زندگی پرمعناتر شود. 
اگر ما نامیرا بودیــم، احتماال کار ها را 
پشــت گوش می انداختیم و برایمان 
فرقی نداشــت که امروز آن ها را انجام 

دهیم یا برای فردا بگذاریم.
3. اصیل بــودن: اصالت به این معنی 
اســت که فرد، خــود واقعی اش را به 
نمایش بگذارد. اصالت نیازمند عناصر 

زیر است:
ارزش، اولویت، هدف، تصمیم و 

عملکرد.
افزایش مرگ آگاهی باعث می شــود 
فقط بر مسائل پراهمیت متمرکز شویم. 
به دنبال اهداف رفتن مانند یک ســپر 
محکــم دربرابر اضطراب مرگ عمل 

می کند.
۴. تولید: این عبــارت برای اولین بار 
توسط روانشــناس حوزه ی تحولی، 
اریک اریکسون، مطرح شد تا انگیزه ی 
بزرگســاالن برای پیشرفت جوانان از 
طریق آموزش و مشاوره را تبیین کند. 
تولید را می توان به عنوان نمادی از خود 
متعالی درنظر گرفت. تولید همچنین 
می تواند تــرس از مرگ را به رضایت 

قلبی تبدیل کند.
5. پذیرش: ما نگاه جانبدارانه ای نسبت 
به زندگی داریم و مرگ را مانند وسیله ای 

می بینیم که قرار است ما را از دلبستگی 
هامان جدا کند. بودیسم به ما می آموزد 
که ما رنج می کشــیم، چون در این دنیا 
به چیز هایی وابســته هستیم که دائما 
درحال تغییراند. راه پایان دادن به رنج ها 
این اســت که همین االن وابستگیمان 
را قطــع کنیم )ثروت و قدرت(. با این 
کار دیگر ترسی از مرگ نداریم، چون 

چیزی برای از دست دادن نداریم.
۶. رویکرد شناختی-رفتاری: زندگی 
عاطفــی انســان براســاس باور ها و 
ارزش هایش شکل می گیرد. می توانیم 
بر این اســاس کــه تصمیم می گیریم 
چگونه موقعیت های اطراف را تحلیل 
کنیم، خود را از هیجانات منفی نجات 
دهیم. مکتب رواقیون می گوید: فقط بر 
آنچه تحت کنترل شما است متمرکز 
شــوید و نگران بقیه ی مسائل نباشید. 
دانستن اینکه باتوجه به شرایط موجود 
همــه ی تالشــتان را کرده اید باعث 
می شود با آرامش بیشتری به پذیرش 

اتفاقات بپردازید.
۷. مواجه: بهترین راه برای کنار آمدن با 
ترس از مرگ مواجه شدن با آن است. 
تحقیقات درباره ی کاهش اضطراب 
نشان می دهد؛ اگر خود را در موقعیت 
هــراس آور قرار دهیــم به مرور زمان 
ترســمان کاهش خواهــد یافت. در 

زمینه ی اضطراب مرگ، تمریناتی مانند 
خواندن آگهی ترحیم، خواندن مطلب 
درباره ی فقدان، نوشتن وصیت نامه، 
برنامه ریزی برای تشییع جنازه، تصور 
مرگ خود )مبتال شدن به یک بیماری 
العــالج( کمک کننده هســتند. این 
تمرین ها می تواند به کاهش اضطراب 
کمک کند. اروین یالوم روان شــناس 
در ایــن زمینه ادعا می کند که مواجه ی 
آگاهانه با مرگ باعث غلبه بر اضطراب 

آن می شود.
۸. شــما برای دیگران مهم هســتید: 
اهمیت داشتن یک نیاز انسانی است. 
احساس اینکه مهم هستیم و دیگران به 
ما نیاز دارند باعث تزریق معنا به زندگی 
می شــود. روابط بین فردی منعکس 
کننــده ی توانایی ما در چگونگی فهم 
جهان اســت و باعث می شود عزت 

نفسمان تقویت شود.
روبه رو شدن با این حقیقت که باالخره 
همــه ی ما خواهیم مــرد اضطراب را 
کاهــش می دهد و زندگــی پیش رو 
را غنی می ســازد. ایــن آگاهی باعث 
می شود کار ها را به تعویق نیندازیم )من 
زمان زیادی دارم، می توانم کارهایم را 
فردا یا پس فردا یــا... انجام دهم( و از 
فرصتی که در اختیار داریم بهترین بهره 

را ببریم.

۸ راهکار برای غلبه بر اضطراب مرگ

اقتصاد کیش- رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت هرمزگان در شانزدهمین 
جلسه کارگروه تنظیم بازار استان از مهلت 
۴5 روزه شهروندان برای ثبت نام سیلندر 
گاز مایع در سامانه سدف در استان خبر 

داد.
خلیل قاسمی پیرامون بررسی مشکالت 
نحوه توزیع کپسول های گاز مایع ضمن 
اشــاره به نزدیک شدن به فصل سرما و 
محرومیت برخی مناطق از گاز شهری، 
افــزود: بــا مدیریت صحیــح، تمامی 

شــهروندان فاقد گاز شهری، از گاز مایع 
برخوردار خواهند شد. وی افزود: توزیع 
گاز مایع اگر به صورت دقیق و با نظارت 
فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها 
انجام شود مشکلی در توزیع و پخش آن 
نخواهیم داشت و همه افراد می توانند در 
موعد مقرر و با قیمت مصوب، کپسول گاز  

مورد نیاز خود را تامین کنند. 
قاسمی ضمن اشاره به نیاز مناطق صنعتی 
و اصناف به گاز مایع، خاطر نشــان کرد: 
میزان تخصیص گاز مایع متناسب با نوع 

و میزان مصرف، باید به گونه ای باشــد 
که نیاز تمامی افراد برطرف شــود، دبیر 
کارگروه تنظیم بازار اســتان با اشــاره به 
فرصت ۴5 روزه شــهروندان، از تمامی 
خانوارها، مراکز صنعتی، اصناف و کلیه 
مصرف کنندگان خواست برای ثبت نام 
در سامانه سدف هر چه سریعتر اقدام کنند.

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به قیمت 
مصوب کپسول گاز مایع به نرخ 1۶۷ هزار 
ریال شهروندان در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف در قیمت مذکور مراتب را 

به سامانه 12۴ سازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان اطالع دهند.

مهلت ۴۵ روزه هرمزگانی ها برای ثبت نام سیلندر گاز مایع
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعالم کرد:

کاریکاتور

یار ما بی رحم یاری بوده است
عشق او با صعب کاری بوده است

لطف او نسبت به من این یک دو سال
گر شماری یک دوباری بوده است

تا به غایت ما هنر پنداشتیم
عاشقی خود عیب و عاری بوده است

لیلی و مجنون به هم می بوده اند
پیش ازین خوش روزگاری بوده است
می شنیدم من که این وحشی کسیست

او عجب بی اعتباری بوده است

برنامه سینما لبخند کیش  وحشی بافقی   

چهار شنبه 1400/9/3
دینامیت ........ساعت 19:00
قهرمان ........ساعت 21:15

پنجشنبه 1400/9/4
قهرمان ........ساعت 18:00

دینامیت ........ساعت 20:30
آپاچی ........ساعت 22:15

جمعه  1400/9/5
قهرمان ........ساعت 18:00

دینامیت ........ساعت 20:30
آپاچی ........ساعت 22:15

نکته

کودک و نوجوان

هیچ دستورالعملی برای شناسایی حالت های مختلف، 
ناخوشی ها و مســائل کودکان وجود ندارد. یک والد 
خوب باید از مهارت های خود برای تشخیص مشکل 
استفاده کند، زیرا یک مسئله ممکن است چندین ریشه 
داشته باشد. اضطراب در کودکان یکی از این مشکالت 
است.آن ها نمی توانند مانند یک بزرگسال احساسات 
خود را بیان کنند، بنابراین جوری رفتار می کنند که نشان 
می دهد رنج می کشند. شناسایی آن بستگی به مهارت 

شما در تشخیص این نشانه ها دارد.
در ادامــه بــه 10 نشــانه رایج اضطــراب در کودکان 

می پردازیم.
بیش فعالی

وقتــی کودکی دچار اختــالل کم توجهی بیش فعالی 
می شــود، پدر و مادر بر این باور هستند که زیادی هله 
هوله خورده است. با این حال اگر مسئله بیش فعالی ادامه 
پیدا کند، ممکن اســت والدین متوجه مشکالتی مانند 

اختالل نقص توجه بیش فعالی شوند.
به گفته موسسه ملی سالمت روان، عواملی مثل ژنتیک، 
سموم محیطی، آسیب های مغزی، و وزن پایین هنگام 
تولد می تواند منجر به این اختالل عصب شناختی شود. 
با این حال علت آن می تواند چیز های دیگری از جمله 
اضطراب هم باشــد. اضطراب می تواند از بیش فعالی 
تقلید کند. کودکی که بسیار مضطرب است ممکن است 
به خاطر احســاس ترس و بیمی که دارند قادر به حفظ 

آرامش خود نباشد
 کج خلقی

متاسفانه کج خلقی برای کودکان نوپا عادی تلقی می شود، 

اما حتی نوجوان ها هم می توانند در صورت سردرگمی 
کج خلق و آشفته شوند. یکی دیگر از نشانه های اضطراب 
طغیان عواطف است. این انفجار ها زمانی اتفاق می افتد 
که شخص نتواند عواطف یا احساسات خود را کنترل 
کند و اضطراب قطعا حال روحی شما را خراب می کند.
وقتی فرزندتان احساس بدی دارد و نمی داند چطور آن 
را بیان کند، رفتارشــان گویای خیلی چیز ها است. کج 
خلقی های مداوم در کودکانی که معموال این طور نیستند 

می تواند یک هشدار باشد.
تحریک پذیری

خشــم یکی از ساده ترین راه های ابراز عواطف است و 
به نظر می رسد برای کسی که سخت تحت فشار است 
درمان هر دردی باشد. اگر کسی با یک اشتباه تحریکتان 
کند خشم به سادگی خودش را نشان می دهد.کودکتان 
ممکن است نشانه های خشم و پرخاشگری را نشان دهد 

که جزئی از شخصیتش نبوده اند. این نشانه ها می توانند 
نگران کننده باشند، زیرا ممکن است در مدرسه یا خانه 
برایشــان دردسرساز شوند. خشم و تحریک پذیری از 
نشــانه های رایج اضطراب هستند که در کودکان بروز 

می کنند.
بی قراری

آیا فرزندتان مدام در حال قدم زدن است، نگران به نظر 
می رسد، هنگام بازی به سختی تمرکز می کند، یا از غذا 
خوردن امتناع می کند؟ بی قراری از نشانه های آشفتگی 
درونی است. معموالً بیان احساسات به صورت کالمی 
برای کودکان سخت است، از این رو آشفتگی و اضطراب 

خود را به صورت عالئم رفتاری نشان می دهد.
خودداری از خوابیدن

اضطراب همیشــه در طول شــب بدتر می شود و اگر 
فرزندتان از خوابیدن خودداری می کند، می تواند نشانه 
ترس و اضطراب باشد. ممکن است از تاریکی، سکوت، 
و انزوای کامل در طول شب بهراسد. اگر کودکتان ناگهان 
از خوابیدن امتناع می کند یا مدام درخواست آب می کند 
و چندبار دستشویی می رود تا باالخره آرام بگیرد، ممکن 

است به خاطر اضطراب باشد.
گریه کردن

برخی کودکان احساساتی تر از سایرین هستند. در نتیجه 
اگــر کودکی بیش از حالت عادی گریه و زاری می کند 
می تواند نشــانه اضطراب باشد. وقتی بار عاطفی روی 
دوش آن ها از حد توانشان بیشتر می شود ممکن است 
اینگونه فوران کنند تا آرام شوند. گریه کردن راه طبیعی 

بدن برای رهایی از پریشانی است.

وجود اضطراب در کودکان که والدین متوجه آن نمی شوند


