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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم:
سیب زمینی پخته و نگینی خرد شده:    ۳ لیوان

سینه مرغ آب پز و نگینی یا ریش شده:    ۲ لیوان
۱ لیوان خیارشور نگینی خرد شده:   
۱ لیوان پیازچه نگینی خرد شده:   

سه چهارم لیوان شوید خرد شده:  
نصف لیوان ماست خامه ای:  

طرز تهیه:
۱. ابتدای کار تمام مواد را پخته و نگینی خرد کنید.

۲. برای تهیه ســس ظرفی را برداشته و سس مایونز، 
آبلیمو، ماست خامه ای، کمی فلفل سیاه، کمی آویشن 

و کمی پودر سیر را در آن ریخته و خوب با هم مخلوط 
کنید.

۳. سس آماده شده را با همه مواد خرد کرده، مخلوط 
کنید و چند ساعت داخل یخچال قرار داده تا مواد به 

خورد هم رفته و جا بیفتد.
فوت و فن ها:

- می توانید چند قاشــق روغن زیتون برای طعم بهتر 
به ساالد اضافه کنید.

- به جای ســینه مرغ می توانیــد از دو لیوان کالباس 
نگینی شده استفاده کنید.

- وقتی که مواد ساالد گرم هستند سعی کنید سس را 

اضافه نکنید. چون در این حالت تمام سس به خورد 
مواد رفته و باعث می شــود تا سس بیشتری مصرف 

کنید.
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ساالد پیازچه

زیاد زیستن تقریباً آرزوی همه کس است،
 ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود. 
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کاروانسرای مشیرالملک  برازجان

پارسیان

نکته

کاریکاتور

آن تُرک پری چهره که دوش از بَرِ ما رفت
آیا چه خطا دید که از راهِ خطا رفت؟

تا رفت مرا از نظر آن چشِم جهان بین
کس واقِف ما نیست که از دیده چه ها رفت

بر شمع نرفت از گذرِ آتِش دل، دوش
آن دود که از سوزِ جگر بر سر ما رفت

دور از رِخ تو دم به دم از گوشه چشمم
سیالِب سرشک آمد و طوفاِن بال رفت

از پای فتادیم چو آمد غِم هجران
در درد بمردیم چو از دست دوا رفت

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت
عمریست که عمرم همه در کارِ دعا رفت

احرام چه بندیم؟ چو آن قبله نه این جاست
در سعی چه کوشیم؟ چو از مروه صفا رفت

دی گفت طبیب از سرِ حسرت چو مرا دید
هیهات که رنِج تو ز قانوِن شفا رفت

ای دوست به پرسیدِن حافظ قدمی نه
زان پیش که گویند که از دارِ فنا رفت

قوانین جهانی موفقیتحافـظ

87. قانون کیفیت
کیفیت چیست؟ کیفیت را 

مشتریان و مصرف کننده ها 
تعیین می کنند و در مورد 

ارزش کاال و خدمات تصمیم 
می گیرند. شما باید ارزش 
محصوالت را بیشتر کنید و 
به آنها بیافزایید تا موفقیت 

بیشتری را در بازار از آن خود 
کنید.

سبک زندگی

مردان و زنان تفاوت های بسیار زیادی 
با یکدیگر دارند. شناخت مردان و نقاط 
ضعــف آنها کمک می کنــد تا علت 
بسیاری از رفتارهای آنان را کشف کنید 
و با دانستن چگونگی برقراری ارتباط 
با آنها زندگی مشــترک آرام تری داشته 

باشید.
شناخت نقطه ضعف مردان به این معنی 
نیست که از آنها سو استفاده کنیم، بلکه 
آشنایی با نقطه ضعف مردان باعث می 

شود بدانیم او چه انتظاراتی از ما دارد.
انتقاد

مردان اصال دوست ندارند که همسرشان 
در برابر دیگران از آنها ایراد گرفته و انتقاد 
نماید. آقایان دوست دارند، همسرشان 
همیشه از آنها تعریف و تمجید کند پس 
بهتر اســت با تعریف کردن او را هر چه 
بیشتر به سمت تکرار کار های خوبش 
ســوق دهید. مردتان را تحســین کنید 
و مطمئن باشــید که او همیشه قدردان 

خواهد بود.
توهین و تمسخر

توهین و تمسخر از رفتارهایی است که 
آقایــان انتظار آن را از هیچ کس ندارند، 
حتی اگر به شــوخی و خنده باشد. اگر 
کســی آنها را به شوخی مورد تمسخر 
قرار داد، شــما از او دفاع کنید تا همیشه 

عاشقتان باقی بماند.
قدرت بدنی

آقایان بر روی قدرت جســمانی خود 
بسیار حساس هستند و دوست ندارند از 

نظر قدرت بدنی ضعیف خوانده شوند. 
همیشــه از فرم بدن و ویژگی جسمانی 
همســرتان تعریف کنیــد و او را قوی 

بخوانید.
مقایسه

مردان از مقایســه کردن گریزانند پس 
سعی کنید وقتی همسرتا رفتار اشتباهی 
مرتکب می شــود، او را با مردان دیگر 
مقایســه نکنید زیرا با ایــن کار تمام 
فــداکاری هــا وزحمات مــرد مورد 
عالقــه یتان را زیر ســوال می برید و 
با ایــن کار احتماال عکس العمل های 

ناخوشایندی هم می بینید.
تغییر دادن

برخی خانم ها همسرشان را همانگونه 
که هســت، دوســت ندارند و گاهی 
به این امید بــا او ازدواج می کنند که او 
را تغییــر دهند و نقایص رفتاری آنها را 
برطرف کنند. برای مردان چیزی بدتر از 
آن نیست که خصوصیات رفتاری آنها 

توسط زنان پذیرفته نشود، آنها دوست 
دارند همسرشــان آنها را همانگونه که 

هست، بپذیرد.
نصیحت

مردها پیشــنهاد، نصیحت زنــان را به 
عنوان یک حمله انتقادی تعبیر می کنند 
و زمانی که زنی با سادگی و معصومیت 
به همســرش پیشــنهادی می دهد یا 
اطالعاتی را در اختیارش می گذارد که 
تصور می کند برای شوهرش مفید است، 
مرد جمالت واقعی او را نمی شــنود و 
تنها این جمالت را در ذهن خودش بلند 
بلند تکرار می کند:»تو بدی، تو اشــتباه 
مــی کنی، تو اصال لیاقت نداری، تو بی 
کفایتی!« پس خــود را موظف به دفاع 

کردن در مقابل این حمله می داند.
احساسات

مردها هم احساسات دارند اما به خوبی 
نمی توانند احساسات خود را بروز دهند 
اما از همسرشان توقع دارند که بتواند آنها 

را درک کند. مردی که از نظر احساسی 
تامین نشود، گاهی ممکن است بیراهه را 
انتخاب کند و به سمت خیانت کشیده 
شود پس سعی کنید نیاز های احساسی 

مردها را تامین کنید.
احترام

آقایان به همســر خود بــه عنوان یک 
پشتوانه احساسی قوی نگاه میکنند و آنها 
را قبول داشته و از او احترام می خواهند. 
حتی زمانی که با همسرتان تنها هستید، 
باید مــرزی برای حفظ حرمت در نظر 
داشته باشید و همیشه احترام مرد خود 

را در هر شرایطی نگه دارید.
تائید و قدردانی

مردان دوســت دارند که همسرشــان 
کارهای آنها را تائید کند، هر چند کوچک 
و گذرا باشد. مردها با تائید کارهایشان 
توسط همسر دچار حس غرورعجیبی 
شده و شاد خواهند شد. هنگامی که مرد 
مورد تقدیر قرار می گیرد، او احســاس 
می کند که تالش های او بی فایده نبوده 
است و به همین دلیل دلگرم می شود تا 

بیشتر تالش کند.
وضعیت مالی

مردها تصــور می کنند هــر چه پول 
بیشتری داشته باشــند، مردتر هستند 
پس اگر همیشه وضعیت مالی خودتان 
و دیگران را مقایســه می کنید و دائم از 
وضعیت مالیتان شکایت می کنید، باید 
بدانید با این کار مردانگی همســرتان را 

نشانه رفته اید.

دست روی این نقاط ضعف مردان نگذارید لطفا

کودک و نوجوان

والدین به ویژه مادران نقش پررنگ تری به علت اینکه 
وقت بیشتری کنار فرزندان خود برای آموزش مجازی 
می گذراننــد را دارد. همین طور پــدر و مادر باید به 
فرزندان خود نظم، زمان و نحوه استفاده از تلفن همراه 
را یاد دهند و مدیریت این مسئله را خود والدین به دست 
داشته باشند، تا بچه ها به بهانه درس خواندن دائم سر 

گوشی نباشند.
هزینه زیاد اینترنت 

متاســفانه هزینه های زیاد بســته های اینترنت باعث 
گردیده تا در قسمت هزینه ای با مشکل روبرو شویم و 
باید برای آموزش باید هزینه های بسیاری را پرداخت 

کنیم.
 آموزش مجازیی وابستگی دانش آموزان به والدین 

را زیاد می کند
متاســفانه آموزش مجازی فرصت تخلیه انرژی را از 
دانــش آموزان می گیرد و در نتیجه این مهم والدین را 
بســیار کالفه نموده و سبب وابستگی دانش آموزان به 
والدین به شدت باال می رود که این مهم باعث می شود 

استقالل را در آینده از دانش آموزان بگیرد.
 متاسفانه دانش آموزان در آموزش مجازی بدون حضور 

والدین تکلیف شان را انجام نمی دهند.
و یا برخی از دانش آموزان حتی حاضر نیســتند بدون 
بودن والدین ســر کالس حاضر شوند این کار سبب 
افســردگی و ســرخوردگی دانش آموزان و والدین 

می شود.

 حضور والدین در کنار فرزندان از علل مهمی است که 
سبب می شود معلمان نتوانند نقاط ضعف دانش آموزان 

را شناسایی کنند.
بعضی ها در خرید موبایل مشکل دارند 

بعضی از افراد در تهیه گوشی هوشمند برای دانش آموزان 
با مشکل روبرو هستند. گرچه از شروع  آموزش مجازی 
گفته شد که برای این آموزش دارا بودن گوشی هوشمند 
الزم است ولی متاسفانه نخریدن گوشی هوشمند برای 
فرزندان به علت مشــکالت اقتصادی سبب به وجود 

آمدن تنش و اختالف بین خانواده ها شده است. 
 آموزش مجازی در خانواده هایی که یک گوشی هوشمند 

دارند و دو یا سه فرزند دانش آموز دارند مشکالتی را برای 
خانواده ها و معلمان به وجود آورده است. 

 پایین آمدن شأن معلمان و اساتید در فضای 
مجازی 

به وجود آمدن مشکالت ناگهانی که برای معلمان در 
هنگام تدریس در خیلی از زمان ها اختالل هایی در صدا 
و تصویر معلمان به وجود می آید که به وسیله بعضی ها 
در فضای مجازی دســت به دست می  گردد که باعث 
می شود شأن معلمان و جامعه مدرسان پایین بیاید این 
در حالی است که این وقایع گاهی اوقات سبب مسخره 

کردن معلمان به وسیله مردم و جامعه می شود

مشکالت خانواده ها در آموزش مجازی


