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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم :
۵ عدد موز    

۲ پیمانه شکر    
۱ پیمانه آب    

۲ قاشق مربا خوری پودر ژالتین   
۱ قاشق غذاخوری آب لیمو ترش  

طرز تهیه :
آب و شکر را در قابلمه روی حرارت بگذارید و اجازه 

دهید که شکر حل شده و شربت قوام بیاید.
آبلیمــو را اضافه کرده اجــازه دهید با حرارت مالیم 

بجوشد.
موزها را پوست گرفته و حلفه حلقه کنید و به شربت 

اضافه کرده و یک قل که زد شعله را خاموش کنید.
ژالتین را با کمی آب سرد مخلوط نموده روی حرارت 
غیر مستقیم ذوب کنید تا کامال شفاف شود و سپس به 

مربا موز اضافه کنید.
قابلمه مربا مارماالد موز را چند روز در محیط آشپزخانه 

قراردهید تا کامالشربت به خورد موزها برود.
روی قابلمه را با یک پارچه نخی بپوشانید که حشرات 

یا گرد و خاک درون قابلمه نریزید.
بعد از آن مربا مارماالد را به یک شیشــه تمیز در بسته 

منتقل کرده و در یخچال نگهداری نمایید.
مربا مارماالد موز بعد از ســرد شــدن باید غلیظ و کم 

آب باشد.
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هرگز به موفقیت واقعی نخواهید رسید
 مگر این که کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید

“دیل کارنگی”

دوشنبه 6 دی 1400، 22 جمادی االول 1443 ، 27 دسامبر 2021، شماره 3881 )1265 دوره جدید(- 12 صفحه-  قيمت 5000 تومان

شادی مردم پس از بارش برف  -  مصطفی قربان موحد 

پارسیان

نکته

   عکس : جعفر همافر

گرامیداشت روز ملی حمل و نقل در شرکت عمران، آب و خدمات کیش

سبک زندگی

دعانویسان و فالگیرها که ادعا می کنند از همه چیز 
باخبر هستند، اما برای پول گدایی می کنند.

نداشــتن اعتماد به نفس و نبــود آموزش کافی در 
مــدارس باعث مراجعه افراد به فالگیرها شــده  تا 
مشــکالت آن ها را رفع کنند، امــا بعضی مراجعه 
کنندگان به این فالگیر ها می گویند، نه تنها مشــکل 
آن ها حل نشده  بلکه پول های زیادی را هم از دست 

داده اند و از نظر روحی نیز آسیب دیده اند.
پرستو گلســتانی روانشناس درمورد مراجعه افراد 
مختلف به رمال و دعانویس در هنگام بروز مشکل 
و سختی گفت: اینکه افرد در هنگام سختی ها و حل 
آن مشکل به چه کسانی مراجعه می کنند، بستگی به 
یادگیری آن ها در رابطه با مهارت توانایی حل مسئله 
دارد. آیا افراد مشکالت و مسائل را چیزی می دانند 
کــه از پس آن بر می آینــد و اینکه در زندگی خود 
چقدر تاثیر گذار هســتند بر فرایندی که در زندگی 

خود رخ می دهد، اثر مستقیم می گذارد.
آموزش در خانواده و مدارس مانع مراجعه به فالگیر
گلســتانی توضیح داد: وقتی افراد از کودکی تحت 
آموزش والدین و مراحل آموزشــی در مدارس و 
... یــاد نمی گیرند که به انــدازه کافی خود را موثر 
بدانند در زندگی، سرنوشــت و ساختن مسیر خود 
وهمچنیــن اگر این اعتماد بــه نفس و آموزش در 
فرد شــکل نگرفته باشــد باعث مراجعه به رمال و 

دعانویس خواهد شد.
عــدم اعتماد به نفــس یکی از دالیــل مراجعه به 

فالگیر ها
او ادامه داد: افرادی که احساس درماندگی دارند در 
هنگام بروز مشــکل، این باور را به خود ندارند که 
می توانند مشــکل را حل کنند وحس می کنند باید 
توســط دعا یا رمالی مشــکل را حل کنند که همان 

نگاه کودکانه ای است که در فرایند رشد در کودکی 
داشته اند وهمچنان تا بزرگسالی حفظ کرده اند. این 
باعث شــده تا به رمال ها مراجعه کنند تا از غیب به 
آن هــا خبر بدهند؛ این حالت جادویی بودن باعث 

می شود که اظطراب آن ها کاهش یابد.
افراد از کودکی باید یاد بگیرند که با زندگی واقعی 
روبه رو شوند و با آزمون و خطا و کمک گرفتن از 

آن با روش های حله مسئله آشنا شوند.
یکــی از مهمترین دالیل مراجعه افراد به دعانویس 
یا رمال این اســت که وقتی که ســطح اظطراب در 
هنگام مشکالت باال می رود، باور های ناکارآمد که 
نمی تواند آن مشــکل را حل کند فعال می شــود و 
فرد به حداقل ها رضایت می دهد و به انســان ها و 
تخصص علمی اعتماد نمی کند و به موقعیتی که هیچ 
مالکی برای ارزیابی آن وجود ندارد مراجعه می کند.

یکــی از افــرادی که بــرای حل مشــکل خود به 
دعانویــس مراجعه کرده بــود گفت: بعد از حدود 
۶ ماه که از زمان ازدواجم گذشــت با مادر همسرم 
به مشکل خوردم که به پیشنهاد یکی از دوستانم به 
دعانویــس مراجعه کردم کــه گفت باید در انباری 
خانه مدفوع سگ را قرار دهی تا مشکلت رفع شود.

بعد از چند مدت که مشــکلم حل نشــد، دوباره 
بــه همان دعا نویس مراجعــه کردم که گفت، باید 
یک دعای قوی بنویســم که قیمت آن باال اســت، 
اما حتما مشــکلت رفع خواهد شد که آن هزینه را 
هــم پرداختم، بعداز چند ماه نه تنها مشــکلم حل 
نشد بلکه به دلیل باال گرفتن اختالفات با همسرم و 

خانواده او طالق گرفتم.
اطمینان نداشــتن مردم به آینده مراجعه به فالگیر و 

رمال ها را افزایش می دهد
شــریفی یزدی جامعه شــناس در گفــت و گو با 

باشــگاه خبرنگاران جوان، در مورد علت مراجعه 
افراد به دعانویس گفت: مطالعات نشــان می دهد 
خانواده هایی که معتقد نیستند به رمالی و فالگیری 
روی می آورنــد. فرزنــدان چنیــن خانواده هایی 
گرایش بیشتری به این بخش از خرافه دارند. هرچه 
در جامعه مشکالت و آسیب های اجتماعی بیشتر 
باشد گرایش به خرافه افزایش می یابد و آسیب های 

فکری را در جامعه به وجود می آورد.
وقتی که مردم با مشکالت زیادی روبه رو می شوند 
برای آنکه مشکالت را حل کنند از روش های میانبر 
استفاده می کنند مثل فالگیر ها که می گویند آینده را 
پیشگویی کنند. زمانی که شما در جامعه ای زندگی 
می کنید که آینده آن جامعه برای اکثر مردم جامعه نا 
مشخص است افراد سعی می کنند از آینده خبر دار 

شوند، چون استرس دارند.
وی گفت: علت دیگر مراجعه افراد به دعانویس ها 
این است که در برخی از تریبون های رسمی شاهد 
شــنیدن ندا هایی هستیم که برخی از افراد به رمالی 
و فالگیری معتقد هستند که در مردم هم تاثیر گذار 
اســت. از نظر جامعه شناسی رمالی و فالگیری در 
بین قشــر مرفه و فشر کم سواد و کم درآمد جامعه 
رایج است و طبقه متوسط کم تر به سراغ این پدیده 

خرافی می رود.

وی افــزود: در برخــی از فیلم های تلویزیونی این 
پدیده تبلیغ می شــود و گســترش علم و دانش در 
ســطح مهدکــودک و خانواده با یــک نگاه علمی 
می توانــد از این پدیده جلو گیری کند. علت دیگر 
ترویج فالگیری و دعانویســی سوءاستفاده برخی  
افراد از اعتقادات مردم اســت  برای ترویج خرافه 

که در همه جای دنیا وجود دارد.

افرادی که ادعا می کنند آینده را می بینند اما برای جیب مردم کیسه دوخته اند...!

دوشنبه 1400/10/6برنامه سینما لبخند کیش
شهرگربه ها  ........ساعت 18:30
گشت ارشاد3 ........ساعت 21:00


