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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم :
تخم مرغ:   3 عدد

شکر:   1 پیمانه
وانیل:   1 ق چ

رنده پوست پرتقال:  1 عدد متوسط
ماست:   1 پیمانه

روغن:   1/2 پیمانه
1 پیمانه آرد سمولینا:   
آرد:   1 پیمانه
بکینگ پودر:  1 ق غ

پودر نارگیل:   1/2 پیمانه

طرز تهیه :
درون ظرفی سه عدد تخم مرغ را بشکنید 
و با همزن دستی هم بزنید. سپس شکر را 

به آن اضافه نمایید و مقداری هم بزنید.
در این مرحله بعــد از افزودن وانیل به 
مواد و به هم زدن آن، روغن را بیافزایید 

و کامل با مواد ترکیب کنید.
رنده پوســت پرتقــال را کامال با مواد 

ترکیب نمایید.
ماست را به مواد افزوده و کامال مخلوط 

نمایید.
آرد معمولی و آرد سمولینا را پس از الک 
کردن به صورت جداگانه با مواد ترکیب 

کنید و خوب هم بزنید.

بکینگ پودرو پودر نارگیل را به ترتیب 
با مواد دیگر مخلوط کنید.

مواد داخل ظرف را چندین بار هم بزنید 
تا مطمئن شوید با هم ترکیب شده اند.

قالب خود را چــرب کنید و داخل آن 
کاغذ روغنی بیاندازید.

مواد کیک را درون قالب بریزید.
درجه فر را روی 180 درجه سانتی گراد 

تنظیم نمایید.
35 دقیقه زمان الزم اســت تا شیرینی یا 

کیک شما آماده شود.
بعد پخت کیک آن را مربعی برش بزنید 

اما از قالب خارج نکنید.
شــهد را پس از آماده نمودن بالفاصله 

روی کیک خنک بریزید.
برای تزیین بسبوسه مصری می توانید از 
خالل بادام، پسته و پودر نارگیل استفاده 

کنید.
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کیک بسبوسه مصری

ما به این دلیل روی کره ي زمین زندگی می کنیم که از زندگی لذت ببریم .
به حرف هاي کسانی که بشما چیزی غیر از این میگویند گوش ندهید.
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زیباییهای کیش

پارسیان

نکته

کاریکاتور

مطلب طاعت و پیمان و صالح از مِن مست
که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست

می بده تا دهمت آگهی از ِسرِّ قضا
که به روِی که شدم عاشق و از بوی که مست

کمر کوه کم است از کمر مور این جا
ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست

به جز آن نرگس مستانه که چشمش َمرِساد
زیر این طارِم فیروزه کسی خوش ننشست

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر
چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد
یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست

قوانین جهانی موفقیتحـافظ

103. قانون دانش
دانش و مهارت دو 

اصل مهم برای موفقیت 
می باشند و هر کسی این 
دو را با هم داشته باشد، 

شانس بیشتری در مقابل 
دیگران دارد.

اشرف زابلی

کودک و نوجوان

تورم و گرانی و برخی مشــکالت اقتصادی بسیاری 
از والدین را بر آن داشــته است که به آینده مالی فرزند 
خود توجه نمایند. والدین قدیمی برای پس انداز پول 
از روش هایی مثل قلک استفاده می کردند اما والدین 
جدید برای تامین آینده مالی کودکشان از روش هایی 
استفاده می کنند که در این بخش از نمناک آورده ایم. 
به جز روش های پیشــنهادی از سنین پایین کودکی 
بچه هایتان را اقتصادی تربیت کنید تا راه و روش ذخیره 

پول و استفاده از آن را یاد بگیرند.
برای کودک طال بخرید

یکی از بهترین راه ها برای تامین آینده مالی کودکتان این 
اســت که از همان کودکی برای او طال و سکه بخرید. 
طال در دراز مدت ســود فراوانی دارد پس بهتر است 
اگر نمی توانید طالی سنگینی خریداری نمایید، طالی 
ریز و ظریفی برای کودکتان بخرید.هنگام خرید طال 
ترجیحاً طالهای بدون اجرت و دســت دوم بخرید تا 

مبلغ اضافه ای بابت اجرت ساخت طال نپردازید.
پول تو جیبی به او بدهید

بــه کودکتان ماهانه پول تو جیبــی دهید، به او روش 
پس انــداز نمودن را یاد دهید و برایش قلکی بخرید تا 
اضافــه پولــش را در آن بریزد. این کار به معنی تامین 
آینده مالی کودک نیست بلکه با دادن پول تو جیبی به او 
نحوه خرج و پس انداز را به او خواهید آموخت. بچه 
ها ممکن است در میانه ماه از شما تقاضای پول بیشتر 
بکنند، در این زمان اصال به آنها پول اضافه تر ندهید تا 

مدیریت مالی برای هر ماهشان داشته باشند.
از سرکار رفتن فرزندتان خجالت نکشید

برخی از والدین تفکر اشتباهی دارند، آنها دوست دارند 
که فقط خودشان کار کنند و از اینکه بچه سرکار برود، 
احساس خجالت و سرشکستگی دارند اما والدین آگاه 
برای اینکه فرزند مسئولی داشته باشند که نحوه خرج 
و... را بداند، قبول می کنند که فرزندشــان به صورت 

نیمه وقت در یک جای کوچک مشغول به کار شود تا 
ارزش پول را دریابد.

ملک بخرید، هرچند کوچک
اگر درآمدتان خوب اســت و می خواهید برای آینده 
فرزندتان پس انداز کنید، پیشنهاد خرید ملک و زمین را 
به شما می دهیم. بهتر است در خرید زمین دقت کنید و 
زمینی را بخرید که در منطقه ای باشد که پیشرفت نماید، 
خرید زمین در جاهایی که هیچ پیشرفتی ندارند، هدر 

دادن پول و درآمدتان است.
در صندوق های خانوادگی عضو شوید

یک روش ســرمایه گذاری عالی و بدون ریسک برای 
کودکان عضویت در صندوق های خانوادگی اســت. 
بعد از عضویت در این صندوق ها شــما ماهانه مبلغ 
مشــخصی را پرداخت کــرده و اوایل یا اواخر هر ماه 
رئیس صندوق، اســم اعضا را قرعه کشــی می کند تا 

مشــخص شود وام به اسم چه کسی در می آید. بعد از 
اینکه نام شــما در این صندوق ها در آمد، می توانید با 
وام دریافتی طال و سکه، ملک و... بخرید و برای آینده 

پس انداز داشته باشید.
سرمایه گذاری و پس انداز بلندمدت انجام دهید

برای کودکان خود حساب بانکی باز کنید و به صورت 
مســتمر به حساب آنها پول واریز نمایید، می توانید از 
پول هایی که فرزندتان در طول کودکی هدیه و یا عیدی 
مــی گیرد،این کار را انجام دهید. بعد از باز کردن یک 
حســاب پس انداز برای کودک او را با شیوه پس انداز 
کوتاه مدت، درازمدت و سود ساالنه حاصل از آن اشنا 
کنید و به او یاد دهید قسمتی از هر پولی را که به دستش 
میرسد به پس انداز طوالنی مدت اختصاص دهد. این 
یکی از بنیادی ترین عادت های مالی است که میتوان در 

کودک نهادینه کرد.

چند پیشنهاد به پدر و مادرها برای تامین آینده مالی فرزندانشان

سبک زندگی

در ازدواج هــای امروزی چهره و ظاهر اهمیت زیادی 
دارد ، زیرا بــدون دیدن چهره نمی توان ازدواج نمود 
.گرچه زیبایی ظاهر و تناسب اندام را در انتخاب همسر 
نمی توان نادیده گرفت، اما نباید به عنوان بزرگ ترین 
هدف و معیار و مالک ازدواج محسوب شود، به طوری 
که دیگر معیارها را تحت الشعاع قرار دهد،در قدم اول 
زن و مرد قبل از شناخت شخصیت و روحیه دیگران، 
ظاهر هم را می پسندند اما آنچه در ازدواج بسیار مهم 
است ، خصوصیات اخالقی است چرا که ظواهر بعد 
از گذشت مدتی عادی می شوند . زیبایی از نظر افراد با 
یکدیگر متفاوت است زیرا برحسب سلیقه افراد زیبایی 
تعریف می شود و در واقع حکایت معروف علفی است 
که باید به دهان بز شیرین بیاید ! اما واقعا زیبایی چهره 
در زندگی چقدر مهم اســت ؟ در این بخش از نمناک 
ما درباره اهمیت زیبایی در ازدواج برای شــما توضیح 

خواهیم داد .
همانطور که گفتیم ، زیبایی برحســب سلیقه افراد با 
یکدیگر متفاوت است اما معیارهای زیبایی در همه جا 
یکسان اســت مثال همه افراد کسانی را زیبا می دانند 
که دارای چشمان درشت، صورت معصوم و بچگانه، 
صورت متناسب و... هستند .انسان های زیبا به سمت 
هم بیشتر جذب می شــوند و پس از ازدواج زندگی 
خوبی را سپری می کنند . بهتر است بدانید که زیبایی 
ظاهری نقش و اهمیت زیادی در دوام ازدواج دارد . در 
انتخاب همسر نمی توان زیبایی ظاهر و تناسب اندام را 
بی اهمیت بدانیم اما زیبایی ظاهر بزرگ ترین معیاربرای 

ازدواج نیست .هنگام انتخاب همسر باید زیبایی ظاهری 
و زیبایی باطنی را با هم در نظر گرفت .  اگر زیبایی های 
ظاهری هر زوج را بین عدد یک تا 10 در نظر بگیریم 
. عدد 10 نشــان دهنده بهترین و کامل ترین ظاهر می 
باشد زیبایی خانم ها در یک سوم زوج ها بیشتر بوده و 
یک سوم در برخی از زوجین زیبایی مرد بیشتر است و 

در باقی زوجین زیبایی ظاهری آنها تقریبا برابر است .
آیا ازدواج با زنان بسیار زیبا دوام دارد ؟

•  وقتی زنان از مردان زیباترند
در زوج هایی که خانم زیباتر اســت، هر دو طرف از 
زندگیشــان راضی ترهستند و احتمال شکست کمتر 
اســت. مردی که از ظاهر پایین تری نسبت به همسر 
خود برخوردار است، چون همسر او بیش از انتظارش 

است ،تالش زیادی برای تداوم رابطه می کند.
اما در صورتی که زن بســیار زیبا باشد طوری که همه 
مردم مجذوب زیبایی او شوند ، احتماال ازدواج با این 
زنان به دالیلی که اکثر زوجین می دانند ، دوام کمتری 

خواهد داشت .
•  وقتی زیبایی مردان بیش از زنان است

مردانی که زیباتر از همسرشان هستند ، ممکن است در 
زندگی احساس نارضایتی بیشتری نمایند و احساس 
خوبی به زندگی زناشــویی خود نداشته باشند . حتی 
برخی از این مردان در زندگی دچار مشکل می شوند 
.اگر زیبایی ظاهر زن ها کمتر از همسرشــان باشــد ، 
اینگونه همسر آنها تعهد کمتری نسبت به زندگی دارد و 
این مسئله موجب کمتر شدن عمر ازدواج آنها می شود .

•  وقتــی زیبایی وارد مالک هــای ازدواج مردان 
می شود

مردهــا در ازدواج به ظاهر زیبای همســرخود توجه 
می کنند تا این زیبایی از طریق وراثت به فرزندانشان نیز 

برسد و آنها کودکانی سالم و زیبا داشته باشند .
•  آیا برای خانم ها نیز زیبایی مالک ازدواج است ؟

تحقیقات نشان می دهد که اغلب خانم ها هنگام انتخاب 
همسر به ظاهر او توجه نمیکنند . اغلب خانم ها دوست 
دارند همسری انتخاب نمایند که معتمد بوده و از آنها 
حمایت کند و بتواند مسئولیت یک زندگی را بر عهده 

بگیرد .
تنها توجه داشــتن به مالک زیبایی ظاهری در ازدواج 
عاقالنه نیست.چرا که افراد بسیاری وجود دارند که از 
ظاهر بسیار زیبایی برخوردارند اما خشونت کالمی و 
رفتاری آنها به گونه ای است که نمی توان حتی مدت 

کوتاهی با آنها همصحبت شد.
•  چه ازدواجی موفق است؟

 بر اساس تحقیقات انجام شده اگر افراد هنگام انتخاب 
زوج ، افرادی را که از نظر زیبایی شبیه خودشان است را 
انتخاب کنند ، زندگی آنها داوام بیشتری خواهد داشت . 

ازدواج با زن بسیار زیبا درست است؟


