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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم:
شکالت خرد شده: 250 گرم
خامه:  350 میلی لیتر

100 گرم شکر:  
تخم مرغ:  2 عدد

1/4 قاشق چایخوری وانیل:  
یک قاشق سوپخوری پودر ژالتین:  

شیر:  یک پیمانه
1/4 میلی لیتر آب سرد : 

مواد الزم برای خمیر شکالتی:
2 پیمانه پودر بیسکویت:  

100 گرم کره ذوب شده:  
پودر کاکائو:            2 قاشق سوپخوری

طرز تهیه :
تعدادی بیسکوییت را در غذاساز پودر 
کنید. سپس کره آب شده و پودر کاکائو 
را افــزوده تا همه مــواد با هم مخلوط 
شــوند، قالب پای را با یک الیه سلفون 
بپوشانید و مخلوط بیسکویت را داخل 
آن بریزید سپس با دست فشار دهید تا 

خمیر به قالب بچسبد و منسجم شود.
قالب را در یخچال بگذارید. ژالتین را 
با آب ســرد مخلوط کرده و آن را روی 
حرارت غیر مستقیم بگذارید و مرتب 
هم بزنید تا دانه های ژالتین در آب حل 

شــود. مرحله بعد تخم مرغ و شکر را 
در ظرفی بریزید و با همزن دستی بزنید 
تا با هم مخلوط شــوند ، سپس خامه را 
افزوده و بعد وانیل و شیر را هم بریزید و 

مخلوط نمایید.
شکالت را بریزید و مواد را روی شعله 
مالیم قرار دهید و مرتب با یک همزن 
دســتی هم بزنید و اجازه دهید تا مواد 
برای 5 دقیقه بپزد. در نهایت شــعله را 
خامــوش کرده و ژالتین آب شــده را 
اضافه نمایید و اجــازه دهید تا مواد از 

حرارت بیفتد.
بعد از اینکه مواد میانی خنک شد آن را 
داخل کراســت بریزید و برای حدود 5 

الی 6 ساعت در یخچال بگذارید. بعد 
از اینکه تارت شکالتی به خوبی سفت 
شد روی آن را شکوفه های خامه ای و 
یا میوه های دلخواه مثل تمشک تزیین 

کنید.
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تارت شکالتی

وقتی حرف می زنیم، بیشتر می خواهیم خودمان را قانع کنیم تا دیگران را. کسی که قانع شده باشد، 
کسی که به اندیشه های خود ایمان داشته باشد، اصال حرف نمی زند…!
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زیبایی های کردستان

پارسیان

نکته

کاریکاتور

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد
تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد

نه بالی جان عاشق شب هجرتست تنها
که وصال هم بالی شب انتظار دارد

تو که از می جوانی همه سرخوشی چه دانی
که شراب ناامیدی چقدر خمار دارد

نه به خود گرفته خسرو پی آهواِن ارمن
که کمند زلف شیرین هوس شکار دارد
مژه سوزن رفو کن نخ او ز تار مو کن

که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد
دل چون شکسته سازم ز گذشته های شیرین

چه ترانه های محزون که به یادگار دارد
غم روزگار گو رو پی کار خود که ما را

غم یار بی خیال غم روزگار دارد
گل آرزوی من بین که خزان جاودانیست
چه غم از خزان آن گل که ز پی بهار دارد
دل چون تنور خواهد سخنان پخته لیکن

نه همه تنور سوز دل شهریار دارد

قوانین جهانی موفقیتشهریـار

102. قانون قابلیت
شما در چه زمینه ای بیشتر 

توانایی دارید؟ اگر این 
توانایی ها را بیشتر پرورش 
دهید شانس موفقیت شما 
به موقعیت ها برتر بیشتر 

می شود.هنگامی که آمادگی 
و موقعیت در یکجا باشند 

شانس رخ می دهد.

کودک و نوجوان

 خــاک و ِگل بازی، نوعی تجربــه بازی طبیعی برای 
کودکان است. ِگل نرم است. کودک آن را فشار می دهد، 
می کوبد، می اندازد و به آن هر شکلی که دلش می خواهد 

می دهد.
در سال های اخیر، در برخی از مدارس ابتدایی تعدادی 
از کشــورها، بودجه ای را برای انجام کارهای دستی و 
هنری مثل گِل بازی،  اختصاص داده اند، چراکه محققان 
معتقدند این نوع از سرگرمی ها و تفریحات تاثیر مستقیم 

روی رشد کودکان دارند.
فواید عجیب گل بازی برای کودکان:

رشد حواس و تقویت مهارت های حرکتی 
کودکان

کودکان از ِگل بازی لذت زیادی می برند. آنها از طریق 
حــواس خود بافت ِگل را حس می کنند و از نرمی آن 
لذت می برند. برخی از آنها می گویند ِگل نرم اســت، 

خیس است، سرد است و یا سنگین است.
آنهــا ِگل را می کوبند، تــاب می دهند، می پیچند و در 
دســت خود به هر شکلی در می آورند و از این طریق 

مهارت های حرکتی اصلی خود را تقویت می کنند.
کودکان به طور بصری به سطح، رنگ و بوی ِگل توجه 
می کنند، حتی وقتی که خیســی ِگل بیشــتر است، به 
صداهای ریز و خفیف آن توجه می کنند و از این طریق 

حواس شان را تقویت می کنند.
مســلما ِگل بازی برای بزرگ ترهــا و والدین به دلیل 
نظافت های بعد از آن خوشایند نیست، ولی بدون شک، 
ارزش آن را دارد کمی بیشتر دچار کار و زحمت شوید.

افزایش عزت نفس در کودکان
ِگل ماهیتــی خاص دارد، منحصر به فرد اســت و به 
محض آنکه به دســت کودکی داده می شود، شروع به 

شکل دادن به آن می کند.
آنها با انگشــتان کوچک خود وارد عمل می شوند و 
احساس مسئولیت می کنند که چیزی درست کنند. از 

این طریق حس اعتماد به نفس آنها تقویت می شود.
تالش می کنند پروژه ای را به پایان برسانند و در این میان 

تخیل و تصورات ذهنی شان نیز رشد می کند.
آنها می آموزند که اشــتباهات خود را تصحیح کنند 
و از این طریق یاد می گیرند که از اشــتباهات خود 

نترسند.
اشتباه کردن نیز باعث رشد و پیشرفت آدمی می شود، اما 

دریافت این موضوع برای کودکان کمی دشوار است.
ِگل بازی باعث می شــود کودک روی پروژه ای که در 
حال کار کردن اســت، کنترل بیشــتری داشته باشد و 

از این طریق به خود ابرازی و عزت نفس می رســد و 
یاد می گیرد که اشــتباهات نمی توانند مانع از موفقیت 
و رســیدن به هدف شوند، مثال در یک زمان مشخص 
کودک ســعی می کند چیزی درســت کند، مثل یک 

مجسمه یا یک ُگل.
بعد یک بخشی از آن خراب می شود، اما کودک دست 
نمی کشد و سعی می کند آن بخش را درست کند. با ِگل 
می توان بخش هایی که خراب شده را ترمیم کرد و همین 

کار به کودک احساس لذت بیشتری می دهد.
توانایی بیشتر برای حل مشکالت

ِگل بازی و ســفالگری از تمام هنرهای دیگر متفاوت 
اســت و به نوعی به فهم درست و منطقی از 3 بعد در 

جهان، نیاز دارد.
آنها مثال یک ماشین با ِگل درست می کنند و بعد آن را 
روی میز و یا لبه پنجره می گذارند و از زوایای مختلف 
به آن نگاه می کنند بنابراین نخستین درس هندسه را یاد 

می گیرند )هندسه فضایی(.
کودک یاد می گیرد که نگاه حقیقی و واقع بینانه به دنیا 
داشته باشد. یاد می گیرد که مهارت و دانش الزم برای 

برنامه ریزی حل مشکالت را به دست بیاورد.
مثال چقدر باید درخت را بلند درست کنیم تا نیفتد؟ در 
کجای مربع )خانه( باید قرار بگیرد؟ آیا ُدم سگ صاف 

باشد یا حالت موج دار داشته باشد؟
آیا اگر سر خرگوش نسبت به بدنش خیلی بزرگ باشد، 
می افتد؟ و بسیاری موارد دیگر که کودک عمال به آنها 

توجه می کند.

به هنگام ِگل بازی، باید قواعد و مقرراتی را رعایت کرد. 
کودکان معموال موقع انجام این کار به این قواعد اهمیت 
می دهند. در حین بازی آنها یک چیز مهم دیگر را نیز 

یاد می گیرند، نظم.
تاثیر آرام بخشی

بیشتر والدین شکایت می کنند که فرزندشان نمی تواند 
بــرای مدت زمانی روی یک کار و هدف بماند و زود 
خسته می شود، اما در ِگل بازی یک معجزه رخ می دهد، 
احتماال از طریق واکنش های حســی نســبت به ِگل، 
توانایی کودک برای ماندن در یک حالت و ســاختن 

چیزی که در فکرش است، بیشتر می شود.
بچه های خشن تر ممکن است ِگل را سوراخ سوراخ 
کنند یا آن را بکوبند و به این وســیله انتقام می گیرند، 
سرکوب های شان را روی ِگل خالی می کنند و از لحاظ 

روانی، آرامش بیشتری پیدا می کنند.
رشد خالقیت

هنگامی که بــه کودکان آزادی عمل داده می شــود، 
شکوفاتر می شوند و بعد با کمک قوه تخیل شان شروع 

به ساختن چیزهایی می کنند.
آنها دست به آفرینش می زنند و از انعطاف پذیری ِگل 

نهایت استفاده را می برند.
چیزی را که درســت می کنند می توانند خراب کنند و 

دوباره از نو درست کنند.
ِگل بازی از آن دســته کارها و سرگرمی هایی است که 
عــالوه بر لذت بخش بودن، اثرات مثبت زیادی روی 

کودکان دارد.

گِل بازی چه تاثیری روی کودکان می گذارد؟

سبک زندگی

طــالق توافقی به صورتی که اکنون در کشــور ما 
انجام می شــود مورد انتقاد اســت زیرا اگر زوجین 
بر ســر طالق بــا یکدیگر توافق داشــتند هرگز به 
دادگاه نمی آمدنــد و در یک دفترخانه توافقی طالق 

می گرفتند.
این در حالی است که ما شاهد مراجعه متعدد زوجین 
به دادگاه ها برای انجام طالق توافقی هستیم. از سوی 
دیگر طبق قانون، زوج ها برای جدایی باید دوره های 
مشاوره را بگذرانند اما متاسفانه این مشاوره ها اغلب 
بــه حفظ نهاد خانواده منجر نمی شــود و در نتیجه 
فرآیند ثبت دادخواست طالق نیز به صورت یکطرفه 

انجام و طالق از حالت توافقی خارج می شود.
در ایــن میان اگر بانوان از حقوق قانونی خود مطلع 
باشند هیچ گاه به ســمت طالق توافقی نمی روند. 
قانــون ابزارهای حمایت مختلــف از جمله نفقه، 
مهریــه و تامین مالی را برای زوجه در نظر گرفته و 

زن می تواند با دادخواست تامین از سوی دادگاه پیش 
از انتقال اموال از سوی شوهر، نسبت به توقیف اموال 

زوج و تامین مهریه خود اقدام کند.
 این در حالی اســت که اکثر زنــان از این ابزارهای 
حمایتــی اطالع ندارند و به همین دلیل پس از بروز 
کوچک ترین اختالف، برای طالق توافقی و جدایی 
اقــدام می کنند و چون روند طــالق توافقی کوتاه 

است، زوجه ) به طور ویژه ( متضرر می شود.
به همین علت نقش مشاوره های قبل از طالق را باید 
جدی گرفت و برای تقویت آن از ســوی نهادهای 
متولی تالش صورت گیرد. ارجاع به مشــاوره های 
خانــواده یکی از راه هایی اســت که ماده 25 قانون 
حمایت از خانواده آن را برای زوج هایی که تصمیم 
به جدایی دارند در نظر گرفته است. جلسات مشاوره 
می تواند در انصراف زوجین از تصمیم خود بسیار 
کمک کننــده باشــد. البته این در حالی اســت که 
مشاوران از تخصص و همچنین اطالعات حقوقی 
الزم بهره مند باشــند و به جای سوق دادن طالق به 
ســمت جدایی یکطرفه، افراد را به ســوی زندگی 
مشــترک بازگردانند. در نتیجه یکی از راهکارهای 
عملی بــرای کاهش آمار طالق نظارت روی میزان 
تخصص و عملکرد مشــاوران در مراکز مشــاوره 

است.

مرد در طالق توافقی بیشتر ضرر می کند یا زن؟


