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تفریح

راهنمای خرید

زن
کبـاب ِ

سمیه محمدنیا
حنایی

روزنامهنگار

هزینه های بازی های کارتی و صفحه ای

قـــــانونمند

نازی
کنید

حرفــه ای شوید

سمیه محمدنیا حنایی -تقریبا بیشتر
کسانی که عاشق پختن غذاهای کبابی
هســتند خیلی کمتر به سراغ کباب
کوبیده می روند .واقعیت این اســت
برای این که ،سیخ کوبیده سر و شکل
درســت و حسابی داشــته باشد و از
ابتدا تا انتهایش قطر کباب کم و زیاد
نشود و در نهایت کباب ها روی زغال
های برشته شــده نیفتد  ،یک عالمه
فوت و فن وجــود دارد .برای همین
کسانی در حوزه کبابی وارد می شوند
کــه واقعا حرفی برای گفتن داشــته
باشــند .امروز ما می خواهیم به شما
یک پیشنهاد ویژه بدهیم که از شما با
هر میزان توانایی و مهارت در امر سیخ
گرفتن کباب ،یک کباب زن حرفه ای
رستورانی می سازد!

بله دستگاههای کباب زن مدتی است
که به کمک خوش اشــتهایانِ پرادعا
آمده است! این دســتگاه ها در دو نوع
دستی و برقی می تواند هم در خانه و
هم در مسافرت های یک روزه کمک
دست تان باشد .البته هر دستگاه کباب
زنی به شما یک ســیخ کباب راست و
ریست شده تحویل نمی دهد! در واقع
در بازار کباب زن ها ،بیشــتر از آن که
با جنس هــای مرغوب و اصل برخورد
داشته باشــید ممکن است در ساک
خریدتان کاالهای تقلبی و بی کیفیت
وارد شــود .در هنگام خرید کباب زن
قبل از هر چیز به جنــس بدنه توجه
کنید ،استفاده از پالستیک های مقاوم
و قابل شست و شو و همچنین استیل
بهترین گزینه ها برای بدنه کباب زن
است .بدنه با پالستیک های خشک
دوام چندانی در برابر فشار ندارد و زود
می شــکند .به مکانیزم دستگاه توجه
کنید ،دستگاه هایی که مکانیزمی شبیه
چرخ گوشت دارند کباب های متراکم
تری را نسبت به انواع فشاری درست
می کنند؛ که این موضوع در نریختن
کباب روی آتش موثراست.
نام محصول
کباب زن کد 114

7

قیمت (تومان)
 16هزار

کباب ساز زینوین

 86هزار

کباب زن نوین گر
مسافرتی

 150تا  200هزار

کباب ساز
و سیخ گیر
دستی
شاندرمن

 300هزار

کباب سیخ
کن محک مدل
M500

 695هزار

بازی کردن با بچه ها یکی از روش هایی است که می تواند برای
ساعت هایی استرس های ناشی از فشارهای روانی را در آنها
و حتی در بزرگترها کم کند .اما در بازی با بچه ها همیشه یک
معضل وجود دارد؟ این که چه بازی را انجام دهیم .مسئله
انتخاب بازی برای سرگرم شدن دو طیف سنی خیلی مهم
است .زیرا اگر انتخاب شما مناسب نباشد ،به این
معناست که یا فرزندتان چیزی از بازی سر
در نمی آورد که باعث می شود دلزده و از
بردهای پیاپی شما ناراحت شود و بازی را
نقش راغب بازی
ترک کند یا این که شما از ِ
کردن خسته می شــوید و چون محکوم
به شکســت در یک بازی ساده هستید،
حوصله تان سر می رود و این شما هستید
که بازی را ترک مــی کنید .با توجه به این
مسائل سعی می کنیم امروز بازی هایی را
برای وقت گذرانی والدین و بچه ها پیشنهاد
دهیم که بتواند با هر دو گروه سنی ارتباط
برقرار کند .حداقل ســن بچه ها برای این
بازیها  7سال است.

فواید ابزی اب بچه ها

بسیاری از روان شناسان حوزه کودک ،به بازی کردن بچه ها ،به چشم عامل حیاتی نگاه می کنند .در واقع فواید بازی تنها به سرگرم کنندگی ختم نمی شود بلکه برای رشد
کودک نیز بسیار مهم است .روان شناسان معتقدند زمانی که بچه ها درگیر بازی های شاد و معنادار می شوند از تفکر تکراری استفاده می کنند .یعنی تکرار مجموعه ای
از عملیات که آن ها را به هدف نهایی می رساند .رشد مهارت تفکر تکراری به بچه ها توانایی استدالل ،حل مسئله ،به یادآوردن و تمرکز می دهد .در عوض محروم کردن
بچه ها از بازی باعث معضالتی چون ناتوانی کودک در برقراری ارتباط با همساالن ،اضطراب بیش از حد در شرایط متشنج ،نشان دادن واکنش منفی به تعامالت مرسوم
اجتماعی و نداشتن توانایی برای حل مسائل ذهنی می شود .اما مزایای بازی با بچه ها تنها به موارد گفته شده ختم نمی شود .در واقع بازی والدین با بچه ها مانند پنجره
ای است که آن ها را با دنیای یکدیگر آشنا و روابط میان شان را مستحکم تر می کند .چنان چه بازی ها با دقت گزینش شده باشند چه بسا که بتوانند به عنوان جایگزینی
برای آموزش های مستقیم قرار گیرند.

چنان چه
بازیها با دقت
گزینش شده
باشند چه بسا
که بتوانند
به عنوان
جایگزینی
برای
آموزشهای
مستقیم قرار
گیرند.

آموزش امورمایل اب روپویل

راز جنگل؛ مسابقه حواس جمع ها

روپولی از سری بازی های کارت و صفحه ای پرطرفدار دهه شصتی هاست .در این بازی
بازیگران با انداختن تاس و در دست داشتن کارت هایی سعی می کنند تا انحصار بعضی
از خانه های صفحه را به دست بگیرند .این بازی در واقع یک بازی وارداتی بود که در دهه
 40میالدی از ایاالت متحده سر از ایران و بیشتر نقاط جهان درآورد .اما در همین چند
سال پیش بعضی از کارآفرینان وطنی سعی کردند تا این بازی را بومی سازی کنند .بازی
ایروپولی با اقتباس از نمونه اصلی ،نمونه وطنی این بازی است .در این بازی ،بازیکنان با
انداختن تاس تالش می کنند تا خیابان های قدیمی تهران را روی صفحه خریداری کنند
و با مالک شدن آن ها از بازیکنانی که ناچار از عبور از خانه های خریداری شده اند،
کرایه می گیرند .این بازی به صورت بسیار غیر مستقیم
به بچه ها ارزش پس انداز کردن ،برنامه ریزی برای
خرج کردن و سرمایه گذاری را آموزش می دهد .بازی
ایروپولی شامل  28کارت 19،کارت شانس،اسکناس
بازی 12 ،هتل پالستیکی 32 ،خانه پالستیکی ،تاس
و  5مهره است .همان طور که گفته شد بازی ایروپولی
به معنای خرید و فروش خانه ها ،هتل ها و حتی خیابان
هاست .در آخر برنده بازی کسی است که بتواند در پایان
موعد مقرر بازی (مثال یک ساعت) بیشتر از بقیه ثروت
داشته باشــد و بقیه را به ورطه ورشکستگی بکشاند.
قیمت این بازی در بازار  90هزار تومان است.

بازی راز جنگل نیز از بازی های مهیج دهه  70شمســی است .بازی راز جنگل در
همان ابتدا به دلیل برخورداری از تصاویر زیبا و عموما والت دیزنی محبوب بسیاری
از بچه ها شد .عامل دیگر در محبوبیت این بازی ،شــیوه آسان بازی بود .در بازی
بازیکن تنها باید جای عکس های پنهان شده در زیر کاج ها را در خاطر بسپارد و در
زمان مناسب کارت های داخل قلعه را با عکس های زیر کاج ها تطبیق دهد و کارت
و کاج را از آن خودش کند .جعبه های راز جنگل شامل یک صفحه تخت 13 ،عدد
کاج 13 ،عدد کارت بزرگ 13 ،عدد عکس نشان دار 2 ،عدد تاس و  6عدد مهره بود.
چنانچه از تعداد مهره ها برمی آید در هر دور بازی تا 6نفر می توانستند بازی کنند.
برنده در این بازی کسی است که در انتهای بازی که هیچ کاجی
در جنگل نمی ماند ،بیشترین
تعداد کاج و کارت را از آنِ خود
کرده باشــد .از فواید بازی راز
جنگل افزایش هوش هیجانی،
باال بردن قدرت تمرکز و حفظ
تصویــری اطالعات اســت.
قیمت جعبه هــای معمولی
رازجنگل در بــازار  38هزار و
 500تومــان و قیمت جعبه
های آهن ربایی این بازی حدود
 56هزار تومان است.

فکر و بکر؛ بازی شانس و حافظه

اتللو؛ بازی استراتژیست پرور

حتما شما هم جعبه های مستطیل شکل بازی فکر و بکر را با قیافه متفکر مرد ریشدار
به خاطر می آورید .فکر و بکر یکی دیگر از بازی های نشستنی و البته سرگرم کنندهای
اســت که می تواند در ایام قرنطینه و در شب های ماه رمضان اوقات خوشی را برای
شــما و خانواده مهیا کند .فکر و بکر را تقریبا همه می شناسند ،در فکر و بکر نوعی
ذهن خوانی میان بازیکنان وجود دارد .در این بازی دو نفره ،یک نفر به عنوان طراح
معما و یک نفر نیز در نقش حل کننده معما وارد بازی می شــود .چینش مهره های
میخچه سیاه و ســفید نیز تنها راهنمای
عمل بازیکن برای حل معماست.
یکی از مزیت های این بازی
این است که به مرور زمان و
حتی بعد از چندین بار بازی
 ،معماها کشــف و بازی تکراری
نمی شوند و فرد در هر بار بازی خودش را در
برابر معمای جدیدی می بیند .در جعبه های فکر بکر،
 72عدد میخ رنگی بزرگ در  6رنگ (هر کدام  12عدد)  20عدد
میخ ســیاه رنگی و صفحه بازی قرار دارد .قیمت بازی چیزی بین  15هزار
تومان تا  31هزار تومان است.

یکی دیگر از بازی های مهره و صفحه بازی اتللو است .این بازی به صورت دو نفره
انجام می شود .در بازی فکری ۲نفره بازیکنان با محاصره و تصاحب
مهره های یکدیگر وارد رقابتی جدی و آموزنده می شــوند و
زمان خود را به نحوی خوب سپری می کنند  .روش بازی
به این صورت است که در ابتدا  4مهره در وسط صفحه
قرار دارد .دو مهره از وجه روشن و دو مهره از وجه تیره
به صورت ضربدری قرار می گیرند .دارنده مهره تیره
شروع کننده بازی است .هر بازیکن در نوبتش تنها یک
حرکت می تواند انجام دهد .بازیکن باید مهره ها را طوری روی صفحه بچیند تا
مهره های حریف را به تصرف خود در آورد و آن ها را هم رنگ خود کند .انجام حرکت
به معنای گذاشتن یک مهره از طرف رنگ خود در صفحه و محصور کردن یک یا
چند مهره حریف است .مهره هایی که در انحصار مهره های شما در میآیند از روی
دیگرشان در صفحه قرار داده و در واقع تبدیل به مهره های شما می شوند .برنده
بازی کسی است که در پایان بازی یعنی زمانی که دیگر صفحه جا برای حرکت یا
گذاشتن مهره جدید ندارد ،در شمارش مهره ها بیشترین مهره را جمع کرده باشد.
در مزایای این بازی باال بردن توانایی برنامه ریزی راهبردی کوتاه و بلند مدت آمده
است .قیمت جعبه بازی اتللو در بازار حدود  30تا  45هزار تومان است.

