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جنوب

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن

قانون  یک  ماده  موضوع  هیأت   97/10/16 مورخ   139760311014001948 شماره  رأی  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 
به شماره  اهلل  مالکانه و بالمعارض آقای حمید خسروی فرزند عزت  اقلید تصرفات  امالک  و 
شناسنامه 8 و شماره ملی 2539787584 صادره از اقلید در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
به مساحت 215800 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 94 واقع در شهرستان اقلید بخش 16 
فارس سرحد چهاردانگه مزرعه آزادجان حیاتی که جهت آن پالک 78 فرعی از 94 منظور 
گردیده مالکیت رسمی مشاعی متقاضی به موجب سند رسمی قطعی مشاعی شماره 10097 مورخ 
86/9/25 دفتر 140 اقلید انتقالی از آقای عزت اهلل خسروی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به 
اداره ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 430/م الف
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/16 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/1  

                   29666/18242
رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

فاقد  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیأت موضوع  اینکه  به  نظر 
مورخ   139760311014001945 شماره  رأی  شرح  به  اقلید  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند 
1397/10/16 تصرفات مفروزی مالکانه آقای حسن باباخانی فرزند قدرت اله به ش ش 1434 و 
کد ملی 2539864236 صادره از اقلید در موازی چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 270 مترمربع کل پالک 5277/1 واقع در بخش 15 فارس اقلید محله مرادخانی خیابان 
وزیری انتقال ملک از مالک رسمی آقای قدرت اله باباخانی مالک رسمی سند مالکیت صادره 
در صفحه 238 دفتر 3 امالک ذیل ثبت شماره 412 را تایید نموده است علی هذا در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره 
ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 419/ م الف
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/16 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/1  

                     29665/18243
رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

فاقد  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیأت موضوع  اینکه  به  نظر 
مورخ   139660311014003116 شماره  رأی  شرح  به  اقلید  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند 
به ش ش  اسکندر  فرزند  اقلیدی  فروتن  آقای رسول  مالکانه  مفروزی  1396/11/29 تصرفات 
10459 و کد ملی 2538944503 صادره از اقلید در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 363/60 
مترمربع قسمتی از پالک 8272 واقع اقلید در بخش 15 فارس اقلید محله عصار خیابان طالقانی 
کوچه چشمه صفر انتقال ملک از مالک رسمی آقای حبیب اهلل فروتن اقلیدی مالک مورد ثبت 
صفحه 383 دفتر 33 ذیل ثبت 4588 دفتر امالک که جهت آن پالک 8272/4 منظور گردیده 
است را تایید نموده است علی هذا در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می-توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
431/ م الف                 29671/18245      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/16 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/1  
رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

سال  پایانی  ماه های  تا  جاده ای  حوادث  آمار 
جاری از افزایش تلفات نسبت به سال 1396 خبر 
می دهد و در این رهگذر، استان فارس همچنان 
و  تلفات  از  بخشی  که  است  آمار  فهرست  در 
حوادث جاده ای استان در منطقه و حوزه راهداری 

شهرستان کازرون رخ می دهد.
گواه   1397 نوروز  در  سنگین  ترافیک  شاید 
دیگری از این حقیقت تلخ و ناگوار باشد که به 
راه های شهرستان کازرون توجه کافی و اساسی 

نشده و متأسفانه نمی شود.
این تنها بروز حوادث تلخ و دردناک نیست که 
با  عزیز  همشهرستانی های  و  کازرون  شهرستان 
آن روبه رو هستند، عدم رونق اقتصادی و توسعه، 
و  بی توجهی  همه  این  از  دیگری  ناگوار  بخش 
گرفته  را  ما  مردم  گریبان  که  است  کوتاهی 
است. بی شک عالوه بر مردم شهر کازرون، نقاط 
باالده و خشت  و  دیگر شهرستان همچون جره 
این  از  قائمیه  نودان و  و کنارتخته و حتی شهر 

معضل و مصیبت رنج برده و می برند.
از  کوهمره  بخش  و  نودان  شهر  باوجودی که 
دیرباز، یک منطقه تأثیرگذار در اقتصاد شهرستان 
بوده ، اما به مرور به حاشیه رانده شده و همین 
دیگر  نقاط  به  اهالی  دادن  کوچ  باعث  نیز  امر 
مهندس  دوره   2 نودانی که  شهر  است.  گردیده 
نوذری را راهی مجلس کرد در اثر طوالنی بودن 
بعد مسافت به مرکز شهرستان، عالوه بر آنکه از 
خدمات و امکانات شهر کازرون بی بهره ماند، از 
منطقه  این  لیاقت مردم شریف و پرتالش  آنچه 
کهن که همانا آسایش و رفاه و اشتغال و توسعه 

است، بی نصیب ماند.
این در حالی بود که طرح احداث تونل دیکانک 
پیش  سال   40 به  که  جایگزین  تونل  هر  یا 
برمی گردد با 2 دوره نمایندگی   نوذری به مرحله 
کارشناسی و اجرایی نرسید. تونلی که عالوه بر 

نودان،  و  کوهمره  بخش  مسافت  کردن  کوتاه 
روستاهای  از  بخشی  گرفتن  قرار  انزوا  در  از 
تونل  احداث  می کرد.  جلوگیری  نیز  منطقه  این 
که  اعتمادی  ازای  به  می توانست  که  دیکانکی 
نوذری کرده  مهندس  منطقه شان  فرزند  به  مردم 
بودند، هدیه ای از سوی وی برای قدردانی از هم 
والیتی های کوهمره و نودانی ما تلقی شود. اما 
نشد تا امروز پرونده احداث این تونل در دست 

بررسی از سوی مشاوران قرار گیرد.
فقط مردم خوب و فهیم و شریف کوهمره و نودان 
نبودند که حاصلی از فرستادن نماینده محلی شان 
همشهرستانی های  متأسفانه  نبرده اند،  مجلس  به 
وجود  با  نیز  کنارتخته  و  خشت  در  عزیزمان 
را  محمدصادقی  شاهین  دکتر  دوره   2 اینکه 
راهی مجلس کردند، همچنان از حداقل امکانات 
بی بهره اند و کوچ دادنشان ادامه دارد. کوچی که 
بخشی از آن حاصل طوالنی بودن فاصله تا مرکز 
عالوه  ساالنه  که  است  کازرون  یعنی  شهرستان 
فوت  به  منجر  جاده ای،  ناگوار  بروز حوادث  بر 
می شود  هموطنانی  و  همشهرستانی ها  از  شماری 

که از این مسیر تردد می کنند.
این در حالی بود که تونل بناف و تونل جایگزین 
آن، محرم، می توانست بعد مسافت را کاهش دهد 

و بر ایمنی راهداری این منطقه بیفزاید. 
اما چرا تونلی که باید سال ها پیش به بهره برداری 

می رسید به تعطیلی کشیده شد؟ 
حتی  محمدصادقی  نمایندگی  دوره   2 در  چرا 
فراموشی  به  و  نشد  زده  تونل ها  این  از  مقداری 

سپرده شد؟ 
وظیفه  می رسد،  مردم  به  خدمت  پای  وقتی  آیا 
نمایندگان چیزی جز اشتغال زایی، رفاه و آسایش 
خوب  مردم  مگر  است؟  منطقه  توسعه  و  مردم 
و شریف و محترم خشت و کنارتخته که سهم 
به ویژه تولید خرمای  عمده ای در کشاورزی و 

شهرستان و رونق شهرستان دارند، خواسته ای جز 
این دارند و داشته اند که به این حداقل ها هم توجه 

نشده و نمی شود؟
بر  عالوه  »محرم«  و  »دیکانک«  تونل های 
آنکه مردم کوهمره نودان و خشت وکمارج و 
کازرون  یعنی  شهرستان  مرکز  به  را  کنارتخته 
امن و کوتاه  مسیری  می تواند  می کنند،  نزدیک 
برای عبور هموطنان و مسافران در مسیر استان 
بوشهر به شیراز مرکز استان فارس باشند و ساالنه 
عالوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت و زمان، 
راهداری  حوزه  در  جاده ای  تلفات  کاهش  به 
شهرستان کازرون و بالطبع استان کمک نمایند.

و  تحقیق  و  بررسی  مشغول  مشاوران  که  امروز 
مهم  نکته  این  به  باید  هستند،  فنی  ارزیابی های 
بخش  از  همه  شهرستان،  مردم  که  کنند  توجه 
و  خشت  تا  قائمیه  حتی  و  نودان  و  کوهمره 
یک صدا  و  متحد  باالده،  و  جره  و  کنارتخته 
کازرون  شهرستان  راهداری  به  توجه  خواهان 
می باشند. پس بیش از این مردم غیور و دالور و 

فهیم شهرستان کازرون را نادیده نگیرید.

          »دیکانک کوهمره نودان«، »محرم کنارتخته وخشت«

مهندس مؤذنی، کارشناس مکانیک و برق خودرو
تجهیزات  طراحان  که  دالیلی  از  یکی 
چاره اندیشی  به  مجاب  را  خودرو  برقی 
شیشه  روی  آب  ناگهانی  پاشیدن  کرد، 
رانندگان  دید  خوردن  برهم  و  جلو 
راننده  مواقع  این  در  چراکه  است. 
می شود  اضطراب  و  حواس پرتی  دچار 
خودرو  کنترل  قدرت  به احتمال زیاد  و 
برای  فرصتی  و  می دهد  دست  از  را 
نخواهد  پیدا  برف پاک کن  کردن  فعال 
باال  سرعت های  در  اگر  کرد.مخصوصًا 

مبادرت به رانندگی صورت گیرد.
این سنسورها معمواًل با سنسور نور ادغام 
شده اند و در یک محفظه قرار دارند و به 
استفاده  انگار چشمی  که  است  صورتی 
و  است  شده  طراحی  دومنظوره  شده، 
سنسور  لوکیشن  ازنظر  دارد.  کاربرد 
باران در قسمت فوقانی شیشه جلو قرار 
دارد و در صورت پاشیدن ناگهانی آب 
اتوماتیک  به صورت  باران  شروع  با  و 
شروع به فعال کردن برف پاک کن های 
جلو می نماید و چنانچه ریزش آب ادامه 
به طور  ثانیه  چند  از  پس  باشد  نداشته 
غیرفعال  را  برف پاک کن  اتوماتیک 

می نماید.
اساس  بر  سیستم ها  این  از  برخی 
اولتراسونیک )امواجی که انسان قادر به 
شنیدن آن ها نیست( کار می کند و برخی 
مادون قرمز  اشعه  تکنولوژی  از  دیگر 
اصول  می برند.  بهره  درجه   ۴۵ زاویه  با 
بدین  )اولتراسونیک(  اول  نوع  در  کار 
شکل است که امواج از فرستنده سنسور 
ارسال می شود و در صورت خشک بودن 

می کند  عبور  شیشه  از  امواج  این  شیشه 
خیس  جلو  شیشه  سطح  درصورتی که  و 
به گیرنده  امواج منعکس شده  این  باشد 
مقایسه  از  پس  که  می رسند؛  سنسور 
مقدار امواج ارسال شده با مقدار دریافت 
شده توسط کنترل یونیت )ECU( فرمان 
شدن برف پاک کن ها را صادر می نماید. 
تجزیه وتحلیل  از  پس  پارامترها  چنانچه 
سرعت  باشند،  داشته  زیادی  اختالف 
و  بود  خواهد  متغیر  نیز  برف پاک کن 
هم  را  چراغ ها  بیشتر  ایمنی  حفظ  برای 

روشن می کند.
سنسور نور

)اشعه  دوم  نوع  در  کار  اصول  اما  و 
مادون قرمز( به این حالت است که اشعه 
مادون قرمز با زاویه ۴۵ درجه توسط یک 
سطح  روی  بر   )LED( نوری  فرستنده 
عادی  حالت  در  می شود.  تابانیده  شیشه 
به  شیشه  سطح  توسط  شده  تابانیده  نور 
در  که  می شود؛  برگردانده  زاویه  همان 
قرار  )نتودیود(  گیرنده  آن یک  مقابل 
را دریافت کند. وجود  تا آن  داده شده 
اشعه  انحراف  سبب  شیشه  روی  بر  آب 
نور  از  کمی  مقدار  و  شده  مادون قرمز 
تابانیده شده به گیرنده می رسد؛ بنابراین 
به منزله  بازتابی  اشعه  دریافت  شدن  کم 
وجود آب روی شیشه است و سنسور در 
این لحظه وجود آب را به ECU گزارش 

می دهد.
سنسور باران

داده شده  توضیح  قبل  در  همان طور که 
این سنسور با سنسور باران در یک یونیت 

طراحی شده اند. این سنسور هنگام ورود 
محوطه های  و  پارکینگ ها  به  خودرو 
تاریک که نسبت به محیط بیرون دارای 
نور کم تری هستند حساسیت نشان داده 
جلو  چراغ های  اتوماتیک  به صورت  و 
دید  وسعت  بتواند  تا  می کند  روشن  را 
ببرد و در صورت خروج  باال  را  راننده 
از محوطه تاریک با تابش نور خورشید 
سنسور  چشمی  داخل  به  بیرونی  نور  و 
و  می گردند  خاموش  جلو  چراغ های 
باشد  ابری  مقداری  هوا  درصورتی که 
روشن  Auto Light چراغ های   فقط 

می مانند.
کاربردی  و  جالب  سیستم های  از  یکی 
ضد  سیستم  تیوولی،  یانگ  سانگ  در 
در  به ندرت  که  است   ARP واژگونی 

کراس اورهای دیگر دیده می شود.

سنسور نور و باران چیست؟

کردن  محبت  که  باشیم  داشته  توجه  باید  ابتدا  در 
و تقویت کردن روحیه همسر، هیچ کار سخت و 
فقط  و  ندارد  هم  هزینه ای  هیچ  و  نیست  دشواری 
کافی است که با رفتارمان به همسرمان ثابت کنیم 
گاهی  و  بکشیم  زحمت  یا  و  داریم  دوستش  که 
زبانمان را در دهان حرکت دهیم و البته اگر همین 
زبان در مسیر صحیح حرکت کند تأثیر زیادی در 
تقویت کیان خانواده و روحیه طرف مقابل خواهد 
حرکت  نادرست  مسیر  در  اگر  بالعکس  و  داشت 
برای  و  متزلزل  را  خانواده  کیان  می تواند  کند 
باشد.  خطرناک  بسیار  زوجین  مشترک  زندگی 
یکی از عوامل پیدایش کینه در دل زن و یا شوهر، 
همان برخورد نامناسب با همسر و تخریب شخصیت 
از  هرکدام  غیرمعقول  و  نامناسب  برخورد  اوست. 
طرف  دل  در  کینه  ظهور  باعث  می تواند  زوجین 

مقابل شود. 
در خانواده ای که تعامل بین زن و شوهر وجود ندارد 
و با هم درگیر هستند و یا دائمًا همدیگر را تخریب 
دلشان  در  را  کینه  درخت  ریشه های  می کنند، 
تقویت کرده و روحیه گذشت و مدارا و مهربانی 
را از بین می برند؛ بنابراین هنگامی که شوهر احترام 
خانم خود را در حضور فرزندها، فامیل و اطرافیان و 
حتی در تنهایی خودشان نگه نمی دارد و از واژه های 
که  است  معنی  بدین  می کند،  استفاده  تحقیرآمیز 
او  دل  در  را  کینه  تخم  و  تخریب  را  خود  همسر 
می کارد و متقاباًل زن هم درصدد تالفی برمی آید و 
هنگامی که مرد کوچک ترین اشتباهی می کند، فورًا 
او را سرزنش می کند، همچنین اگر هنگامی که زن 
در محیط خانه به شوهر خود کم اعتنایی کند و به 
درصدد  پیوسته  و  نکند  تمکین  شوهر  خواسته های 
ایراد گرفتن از شوهر خود باشد و یا با حرف های 
بدین  دهد،  قرار  روحی  تحت فشار  را  او  نامناسب 
و  را تخریب و محبت  است که شوهر خود  معنی 

مهربانی را از دل او دور کرده است.
لذا با توجه به موارد فوق الذکر: اگر زوجین از الفاظ 
مخرب و ناامیدکننده همچون: »من از زندگی با تو 
خیری ندیدم« و... استفاده کنند و یا دائمًا یکدیگر 
رشد  آنان  بین  تنفر  و  فاصله  کنند،  تخریب  را 
سمت وسوی  به  را  زوجین  می تواند  حتی  و  کرده 
نظر  به  گفت  می توان  درنتیجه  دهد.  سوق  جدایی 
احترام  با  را  همدیگر  زوجین  چنانچه  که:  می رسد 
صدا بزنند و در حضور دیگران همدیگر را تکریم 
کنند و با هم رفتار محترمانه داشته باشند و از الفاظ 
و  شخصیت  نه تنها  کنند،  استفاده  مثبت  و  مناسب 
روحیه همسرشان را تخریب نکرده اند، بلکه دل های 
پایه های  و  محبت  و  عشق  از  لبریز  را  یکدیگر 
زندگی مشترکشان را بسیار محکم تر ساخته اند و این 
در حالی است که به فضل خداوند زندگی زناشویی 

آنان روزبه روز شیرین تر خواهد شد.

زوجین، تخریب شخصیت نکنند
محمدعلی مختارزاده

کارشناس حقوق و عضو شورای حل اختالف کازرون

ماری  بن  روش  شکالت،  کردن  ذوب  برای  روش  بهترین 
یعنی حرارت غیرمستقیم بخارآب است. این روزها بازار تهیه 
کیک و شیرینی خانگی بسیار داغ است و بیشتر بانوان تمایل 
کام  و  شوند  دست به کار  مختلف،  مناسبت های  به  پیداکرده اند 

خانواده را شیرین کنند.
تهیه  آن ها،  بودن  بهداشتی  و  اولیه  مواد  بهتر  کیفیت  از  فارغ 
اما  بود؛  خواهد  نیز  به صرفه تر  مقرون  منزل  در  شیرینی  انواع 
گاهی بعضی از خانم ها باوجود تالش و عالقه زیاد، با شیرینی 

یا کیک هایی روبه رو می شوند که ظاهر نازیبایی پیداکرده اند.
دیگری،  هنر  و  حرفه  هر  همانند  نیز  شیرینی پزی  قطعًا 
ریزه کاری هایی دارد که رعایت آن ها ضامن نتیجه ای بی نظیر 
است. در ادامه به چند مورد از مهم ترین این نکات می پردازیم:

- قبل از آماده کردن مواد کیک، فر را روشن کنید تا گرم 
شود.

- آرد کیک را قبل از استفاده 3 تا 4 مرتبه الک کنید تا هوا 
بگیرد و کیک خوب پف کند

- بکینگ پودر را در یخچال نگهداری کنید تا خاصیت خود 
را از دست ندهد و موقع پختن کیک آن را با آرد مخلوط و 
الک کنید و بعد از اضافه کردن آن ها، مخلوط را زیاد هم نزنید.
- برای خوب پف کردن سفیده، مواد را از یک جهت هم بزنید.
- سفیده را باید تا حدی هم بزنید که به صورت خامه دربیاید 
و از ظرف نریزد و اگر آن را بیش ازحد هم بزنید، کیک یا 

شیرینی شما خشک می شود.
- اگر کمی آرد یا چند قطره آب لیمو به سفیده اضافه کنید، 

هنگام هم زدن با هم زن دستی زودتر سفت می شود.
- برای آن که کشمش و گردو به طور یکنواخت در همه جای 
کیک پخش شود و به ته کیک نرود، قبل از اضافه کردن به 

مواد کیک آن ها را درکمی آرد بغلتانید.
- هیچ گاه کیک داغ را از قالب جدا نکنید تا خرد نشود.

- اگر کیک شما سوخت اجازه دهید تا به طور کامل سرد شود 
با  بتراشید و روی آن را  با چاقو  سپس قسمت های سوخته را 

خاکه قند و دارچین، خامه یا مربا پوشش دهید. 
از  ساعت  دو  حداقل  را  تخم مرغ  حتمًا  کیک،  تهیه  از  پیش 
باعث  تخم مرغ،  زیاد  سرمای  درواقع  بگذارید.  بیرون  یخچال 
می شود کاماًل با دیگر مواد ترکیب نشود و پخت کیک به خوبی 

صورت نگیرد. پیش از پخت کیک، حتمًا فر را گرم کنید.
در این صورت مایه کیک فورًا گرما را جذب می کند و روند 
پخت و ُپف کیک بهتر خواهد بود. اگر دوست دارید تکه های 
به ترکیب کیک اضافه کنید، حتمًا  شکالت، کشمش و... را 

آن ها را به آرد آغشته کنید. این راهکار مانع فرورفتن چنین 
موادی به کف قالب می شود.

اما  است  غیرقابل تصور  شیرینی  با  همراه  شوری  طعم  اگرچه 
کیک،  مایه  به  چای خوری  قاشق  سر  به اندازه  نمک  افزودن 
ماندگاری  در  می دهد،  بهبود  را  کیک  طعم  این که  بر  عالوه 

کیک نیز مؤثر است.
کاماًل  را  شیرینی  و  کیک  تهیه  دستور  در  الزم  مواد  مقدار 

رعایت کنید:
فراموش  را  یکدیگر  با  مواد  کردن  مخلوط  ترتیب  همچنین 
بیرون  قالب  از  را  آن  بالفاصله  کیک،  پخت  از  پس  نکنید. 
این صورت، گرما  در  بگذارید.  آورید و روی سطحی گریل 

به سرعت از کیک خارج و روند پخت متوقف می شود.
این راهکار برای تهیه کیک نرم بسیار اهمیت دارد. حتمًا آرد 
و دیگر مواد خشک مانند پودر کاکائو را الک کنید. از طرفی 
به  و  الک  آرد  همراه  نیز  پودر  بکینگ  می شود  توصیه  غالبًا 
کیک  مایه  به  یک باره  و  به تنهایی  هرگز  و  شود  اضافه  مواد 

افزوده نشود.
مهم ترین  از  یکی  کیک  اولیه  مواد  زیاد  زدن  هم  اگرچه 
توصیه های شیرینی پزی است؛ اما باید توجه داشت که بیش ازحد 
نیاز الزم نیست و به خصوص پس از افزودن آرد، تنها در حد 
باعث  آرد  در  موجود  گلوتن  می کند.  کفایت  کردن  مخلوط 
پیدا  الستیکی  حالت  مایه  زیاد،  زدن  هم  صورت  در   می شود 

کند.
را  دیگری  تخم مرغ  باید  شیرینی  یا  کیک  تهیه  میانه  در  اگر 
اضافه کنید، حتمًا جداگانه آن را هم بزنید و به بقیه مواد اضافه 
کنید. قالب را خیلی پر نکنید؛ دوسوم حجم آن کافی خواهد 
و  کف  کردن  چرب  برای  نشده  ذوب  اما  نرم  کره  از  بود. 
پخت کیک  زمان  طی  هرگز  کنید.  استفاده  قالب  دیواره های 

در فر را باز نکنید.
این نکته درباره برخی شیرینی ها نیز صدق می کند. برای این که 
سفیده تخم مرغ به خوبی حالت پف کرده داشته باشد؛ ابتدا باید 
تخم مرغ، دو ساعت قبل از استفاده در دمای محیط قرارگرفته 
آن  با  زرده  ذره ای  و  شود  انتخاب  خشک  ظرف  حتمًا  باشد. 

مخلوط نشود. همچنین افزودن کمی نمک و چند قطره آب لیمو 
نیز درنتیجه بهتر، تأثیر دارد. درنهایت به یاد داشته باشید هنگام 

مخلوط کردن آن با دیگر مواد، به شدت آن ها را هم نزنید.
بالفاصله  کارامل،  و سوختگی  رنگ  تغییر  از  جلوگیری  برای 
پس از این که شکر طالیی شد، آن را از روی حرارت بردارید و 
فورًا در ظرفی از یخ فروببرید. اگر اجازه دهید ظرف خودبه خود 
خنک شود، همان گرمای موجود نیز باعث تغییر رنگ کارامل 
می شود. همچنین افزودن چند قطره گلوکز در ابتدای پخت نیز 

مانع از شکرک زدن کارامل می شود.
قبل از اینکه شروع به پخت و تزئین هر کیکی بکنیم چند نکته 

مهم و درعین حال ساده را باید در نظر داشته باشیم.
۱. همیشه دستور کیکی یا شیرینی را که تصمیم داریم بپزیم از 
اول تا آخر کاماًل می خوانیم، مطمئن شویم که تمام مواد الزم 

را در اختیار داریم.
۲. هیچ گاه سعی نکنیم که مواد دیگری را جایگزین بعضی از 

مواد کنیم.
۳. تمام مواد را یک ساعت قبل از پخت در آشپزخانه گذاشته 

تا همه مواد هم دما شوند.
۴. مواد را به دقت وزن کنید.

۵. حدود یک ربع قبل از پخت فر را روشن کنیم.
۶. هیچ گاه در فر را قبل از اینکه سه چهارم زمان پخت سپری 

شده باشد باز نکنیم چون پف کیک می خوابد.
کافی  به اندازه  که  است  پخته  کاماًل  وقتی  کیک  یک   .۷
پف کرده باشد و روی آن طالیی شده باشد و کیک تا حدودی 

از دور قالب فاصله گرفته باشد.
دالیلی که کیک به اندازه کافی پف نکرده است:

مایعات  )مقدار  است.  انجام نشده  به دقت  مایعات  اندازه گیری   •
مورداستفاده کم یا زیاد شده است(

• میزان مخلوط کردن مواد کم یا خیلی بیشتر از معمول بوده 
است.

• دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است.
• هنگام مخلوط کردن مواد ترتیب افزودن آنها رعایت نشده 

است.
• کره یا تخم مرغ مورداستفاده خیلی خنک بوده است.

• بکینگ پودر مورداستفاده کم یا کهنه بوده است.
• میزان روغن مورداستفاده بسیار زیاد بوده است.

• اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده است.
فاصله  بگیرد  قرار  فر  در  آماده  مخلوط کیک  اینکه  از  قبل   •

زمانی زیادی داده شده است.

ترفندهای پخت 
کیک و شیرینی

منوچهر حبیبی


