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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم :
چهار لیوان شیر:   

نشاسته ذرت:  دو قاشق غذاخوری
دو قاشق غذاخوری آرد:   

100 گرم شکر:   
وانیل:              یک چهارم قاشق مرباخوری

خامه:    دو قاشق غذاخوری
دو قاشق غذاخوری گالب:   
شکالت سفید یا قهوه ای:  60 گرم

طرز تهیه :
درون قابلمه ای آرد و نشاســته ذرت و 

شیر سرد را بریزید و با یکدیگر مخلوط 
کنید.

قابلمه را روی حرارت قرار دهید.
شــکر را به مواد بیافزاید و هم بزنید تا 
آرد باز شده و گلوله گلوله نشود و شکر 

حل گردد.
مــواد درون قابلمه را به طور مرتب هم 
بزنید و زمانی که مواد شــروع به حباب 

زدن نمود مقداری وانیل بیافزایید.
در این مرحله خامه را نیز اضافه کنید و 
مواد را خوب مخلوط کنید تا غلیظ شده 

و قوام بگیرد.
گالب را بیافزاییــد و شــعله گاز را 

خاموش کنید.
شــکالت را به دســر اضافه و مواد را 
مخلوط کنید تا شــکالت کامال ذوب 

گردد.
دسر را در ظرف مناسبی بریزید و با انواع 
خالل و میوه های مورد عالقه تان تزیین 

و نوش جان کنید.
شــما می توانید ظرف مورد نظرتان را 
چرب کنید و ســپس کمی از دسر را در 
ظرف ریخته و سپس میوه دلخواهتان را 
روی دسر بگذارید و دوباره مقداری از 
دســر را روی آن بریزید و چند ساعتی 

در یخچال قرار دهید، بعد از گذشــت 
چندین ســاعت دسر را از قالب خارج 
کرده و در پودر نارگیل بغلطانید و تزئین 

کرده و نوش جان نمایید.
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پارسیان

نکته

کاریکاتور

اندر دل ما تویی نگارا
غیر تو کلوخ و سنگ خارا

هر عاشق شاهدی گزیدست
ما جز تو ندیده ایم یارا

گر غیر تو ماه باشد ای جان
بر غیر تو نیست رشک ما را

ای خلق حدیث او مگویید
باقی همه شاهدان شما را

بر نقش فنا چه عشق بازد
آن کس که بدید کبریا را

بر غیر خدا حسد نیارد
آن کس که گمان برد خدا را

گر رشک و حسد بری برو بر
کین رشک بدست انبیا را

چون رفت بر آسمان چارم
عیسی چه کند کلیسیا را

بوبکر و عمر به جان گزیدند
عثمان و علی مرتضا را

شمس تبریز جو روان کن
گردان کن سنگ آسیا را

قوانین جهانی موفقیتمـوالنا

104. قانون پیش فرض ها
فرد موفق باید شهامت محک زدن 
پیش فرض ها را داشته باشد، اگر 
این پیش فرض ها نادرست باشند 

باعث شکست خواهد شد.
شما نباید هیچ موقع قبول کنید که 
ممکن است پیش فرضتان اشتباه 
است چون این راه را برای دیگر 

نکات نا امیدی باز می کند.

سبک زندگی

آیا شــما هم از آن دسته افرادی هستید که حساسیت 
زیادی روی زنگ موبایل دارند ؟ هر نوع زنگ موبایلی 
رانمی پسندید ؟معموال از چه نوع زنگی برای موبایل 
خود استفاده می کنید؟ شاد یا غمگین ؟ هر چند وقت 
یــک بار زنگ مویال خود را عوض می کنید؟یا اصال 

گوشی خود را در حالت ویبره قرار می دهید !  
ویژگی های شخصیتی افراد در انتخاب نوع موسیقی 
بســیار تاثیر دارد ، مثال زنگ موبایــل افراد می تواند 
ویژگی های شخصیتی آنها بیان کند.استقبال مردم برای 

انتخاب و نصب موسیقی ها در موبایل طی چند
سال اخیر رو به افزایش است و هر فردی موسیقی مورد 
عالقه خود را برای زنگ گوشی خود استفاده می کند. 

ارتباط مستقیم روحیه افراد در انتخاب زنگ موبایل 
شخصیت های انسان ها به غیر از زمینه ژنتیکی، تحت 
تاثیر شــرایط فرهنگی، اجتماعی و هنری شکل می 
پذیرد و افراد متناســب با شخصیت خویش موسیقی 

مورد عالقه خود را برمی گزینند. 
شــخصیت برخی از انســان ها آرام است ، بنابراین 
موســیقی های آرام مورد عالقه آنها اســت. در مقابل 
افرادی که شخصیتی تند و خشن دارند از انواع موسیقی 

با ریتم های خشن لذت می برند. 
عــالوه بر ایــن چنانچه افرادی که از روحیه شــادی 
برخوردار هســتند طرفدار موسیقی های شاد و افراد 
غمناک عالقه مند به موسیقی های غم انگیز هستند و 
عده ای هم به دلیل عالقه به خاطرات نوســتالژیک )و 
اگر به گذشته( مایل به گذراندن در فضای سنتی هستند.

علت استفاده از حالت ویبره در برخی افراد 
اگر افرادی در طی شــبانه روز بیشــتر از حالت ویبره 
)لرزنده( گوشــی های همراه خود استفاده می کنند یا 
انسان های برجسته ، خیلی مهم، پر کار و فعالی هستند 
که فرصت جواب دادن به گوشی همراه خود را ندارند 
و یا اینکه برای اشــخاص پیرامون خود ارزش زیادی 

قائلند و نمی خواهند کسی از صدای موبایلشان آزرده 
خاطر شود. 

افراد احساساتی و هیجان طلب چه نوع زنگ 
موبایلی را می پسندند ؟ 

افــرادی که آهنگ پر صــدا را برای زنگ موبایل خود 
انتخاب می کنند از شخصیت برون گرا و هیجان طلبی 
برخوردار هســتن .از سوی دیگر اشخاصی که آهنگ 
آرام را برای زنگ گوشــی همراهشــان برمی گزینند 
احتماال درون گرا ، احساساتی و به جلب توجه دیگران 

تمایلی ندارند. 
افراد متزلزل را اینگونه بشناسیم! 

اگر برخی افراد به جای صدای زنگ گوشی همراه خود 
از صدای خودشان همواره استفاده می کنند به نوعی افراد 
خود شیفته یا نارسیست هستند و همچنین انسان هایی 
که دایما صدای زنگ گوشــی همــراه خود را تغییر 

می دهند به نوعی انسان های متزلزل یا بی ثبات هستند. 
صدای زنگ موبایل و عدم وابستگی به آن 

زنگ موبایل نباید شما را وابسته کند و نسبت به انتخاب 
و یا تغییر آن نباید حساســیت بیش از حد نشان داد ، 
همچنین زنگ موبایل را طوری انتخاب کنید که موجب 

آزار دیگران نشود.
شرکت انگلیسی Tesco Mobile یک مطالعه ای در 
باره ارتباط شخصیت آدم ها با نوع زنگ موبایل انتخابی 
آنها روی یکهزار نفر انجام داده اســت که نتایج زیر را 

در پی داشته است : 
کسانی که بجای زنگ موبایل ، از صدای خود استفاده 
 )self-obsessed( می کنند انسانهایی خود شیفته
هستند و افرادی دائم در حال تغییر رینگتون خود هستند 

اشخاصی غیرقابل اعتماد و متزلزل می باشند. 
اگر موســیقی زنگ موبایل موزیــک hip-hop یا 
R&B باشد نشان دهنده این است که آدمی با احساس 
و جوانگرا و امروزی هســتید. در مقابل موزیک های 
کالســیک مانند بتهوون و موتزارت نشان دهنده باال 

بودن سن و کهنه گرایی است.
البتــه موزیک های پر ســروصدا و یــا موزیک های 
استاندارد و معمولی موبایل طرافداران بسیاری ندارد. 

استفاده بیشتر از حالت ویبره از دو حالت خارج نیست:یا 
آدم خیلی مهم و پرکاری هستید و هیچوقت فرصت 
جواب دادن به تلفن را ندارید، و یا اینکه برای آدم های 
اطرافتــون ارزش قائلید و نمی خواهید آنها از صدای 
موبایلتون ناراحت شوند و بهترین همدم برای نشستن 

در سینما یا اتاق برای تماشای گروهی فیلم هستید. 
اگر زنگ موبایل شما، موزیک متن سریال ها و شوهای 
تلویزیونی است، دیگران نسبت به هوش شما شک می 
کنند.  اگر موسیقی موبایل شبیه صدای زنگ تلفن های 
مکانیکی قدیمی است فقط از نظر خود آدم بانمک و 

شوخی هستید و دیگران این نظر را ندارند.

شخصیت شناسی افراد با نوع زنگ موبایل

سبک زندگی

خنده کودک موقع تنبیه، مسئله ای است که بسیاری از 
والدین با آن مواجه می شــوند. ولی واقعا چرا کودک 
موقع تنبیه می خندد؟ هنگامی که فرزندتان را به علت 
یــک رفتار بد تنبیه می کنید، در حقیقت با این کار می 
خواهید به او یاد بدهید که به حرف شــما گوش دهد. 
شما امیدوارید که با این تنبیه کودک دیگر رفتار اشتباه 
خود را تکرار نکند. در ادامه با بیتوته همراه باشید تا در 

مورد این موضوع با شما صحبت کنیم.
آیا خندیدن کودک در زمان تنبیه عادی است؟

چنانچه فرزندتان زمان تنبیه می خندد شما تنها نیستید. 
روانشناسان به شما خواهند گفت که این خیلی شایع 
اســت. علت این رفتار امکان دارد از کودکی به کودک 

دیگر فرق داشته باشد.
عللی که چرا کودکان شما امکان دارد در زمان تنبیه 

بخندند:
اعصاب

بعضی از کــودکان این کار را انجــام می دهند چون 
عصبی هستند و نمی دانند چطور احساسات خود را 

کنترل کنند. توجه داشته باشید که شما با یک 
کودک کوچک سر و کار دارید نه یک 

بزرگسال. آن ها چیز های جدید 
بســیاری را در اطــراف خود 
تجربه می کنند که پردازش همه 
آن ها برایشان سخت است. آن ها 

باید یاد بگیرند که چطور در موقعیت های 
گوناگون واکنش نشان دهند.

حس بی قدرتی
دیگــر کودکان امکان دارد این کار را انجام دهند چون 
می خواهند قدری بر موقعیت کنترل داشــته باشند و 

امکان دارد حس ناتوانی کنند.
نگران بودن

این اهمیــت دارد بدانید که قهقهه در زمان فریاد زدن 
حتما نشــانه بی احترامی نیست. فرزند شما در مورد 
دنیای اطراف خود یاد می گیرد و باید بفهمد که چطور 

واکنش نشان دهد.
چطور با کودکی که در هنگام تنبیه می خندد رفتار 

کنیم؟
رفتار بد او را برایش توضیح دهید

چنانچه بخواهید کتک بزنید یا فریاد بزنید امکان دارد 

کودک شما حس خشم و ترس کند.  شما نمی توانید 
توقع داشته باشید که آن ها در نخستین بار آن را درک 
کننــد. این احتیــاج به گذر زمــان دارد. هنگامی که 
چیز هایی را برای کودک نوپا توضیح می دهید صبور 

باشید تا او بتواند از رفتارش درس بگیرد.
قوانینی را تنظیم کنید و آن ها را حفظ کنید

همــان گونه که رفتار بد را بــرای فرزندتان توضیح 
می دهید، قوانینی را در مورد اینکه چه کاری می توانند 
انجام دهند و چه کاری نمی توانند انجام دهند مشخص 
کنید. حتماً این قوانین را رعایت کنید تا کودکتان بفهمد 
در صورت نقض آن ها عواقبی به دنبال خواهد داشت.

ابراز احساسات کنید
بچه هــای کوچک امکان دارد درک نکنند. آن ها را در 
بغل بگیرید و به آن ها بگویید که هنوز آن ها را دوست 
دارید هرچند امکان دارد رفتار آن ها را در لحظه خاص 

دوست نداشته باشید.
خونسردی خود را حفظ کنید

هر اندازه هم که دشوار باشد چنانچه 
فرزندتان در زمان تنبیه می خندد 
خونســردی خــود را از 
دســت ندهید. نفس 
عمیق بکشید و با شرایط 
به روشی مثبت برخورد 
کنید. با صدایی آرام با کودکتان 
حرف بزنید و توضیح دهید چرا 

رفتار او درست نیست.

چرا فرزندم موقع تنبیه می خندد؟


