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غالمحسین حسینی نیا
معـاون وزیر تعـــاون، کـار و رفاه اجتمـــاعی و 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

جمال  و  خداست  دار  آینه  هستی،  جهان     
تعبیر  به  است.  گذاشته  تماشا  به  را  پروردگارش 
زیبای حافظ: مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ 
به دست مردم چشم، از رخ تو گل چیدن. بهار نیز 
یکی از باشکوه ترین جلوه های خدا در جهان هستی 
است که می توان با تماشای آن؛ نقبی به عالم معنا 
زد و راهی به سوی خدا یافت و جمال پروردگار را 
بهار، رحمت و محبت  با دیدن  تماشا نشست.  به 
خداوند را به یاد می آوریم. در این که چشمه مهر 
ایزد همواره به سوی آدمیان و همه ی موجودات، 
می جوشد و اگر ما به غفلت، او و نشانه هایش را 

فراموش کنیم، او هرگز ما را فراموش نمی کند.
مسلمان  مردم  سال  سی  از  پس   ،1402 سال  در     
با  ایران دوباره  شاهد تالقی نوروز و بهار طبیعت 
ماه مبارک رمضان و بهار دل ها هستند. امسال این 
مالقات در دل خواهد بود و این دیدار و همنشینی 

شیرین تا چند سال ادامه خواهد داشت.
است  فرصتـی  طبیعـت  شگرف  دگرگـونی  این     
خالق  کبـریایی  عظمت  به  انسـان  اندیشیـدن  برای 

تا خویشتن خـویش  و تجدید حیات  نو شدن  هستی، 
را از نسیـان و غفلـت رهایـی بخشـیم. امیدوارم سال 
نـو، به همـت همدلی و تالش اعـضای خـانواده پـرمهـر 
این سازمان، رهـاوردی نیکـو از سرافـرازی و سربلنـدی 
مهارت  ملی  »نهضت  با  عزیـزمان  کشـور  بـرای  را 
آموزی در گام دوم انقالب« و مهیا کردن جوانان به 
عنوان سرمایه های ملی برای اشتغال، به ارمغـان آورد 
ووضعیت معیشت کارکنان ساعی و خدوم که همواره 
به  توجه  با  نیز  است  بوده  سازمان  مسئوالن  دغدغه 
آمده، چشم  عمل  به  های  ریزی  برنامه  و  ها  پیگیری 
رضایت  ا...  شاء  ان  و  داشت  خواهد  بهتری  انداز 

عموم همکاران حاصل خواهد شد.
پرفضیلت  ماه   با  آن  تقارن  و  نوروز  عید  فرارسیدن 
رمضان را به همه مردم ایران و به ویژه خانواده بزرگ 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تبریک و تهنیت 
برکت  و  از خیر  پر  امیدوارم سالی  و  عرض می نمایم 
ایران  سرزمینمان  مردم  همه  برای  سالمتی  با  همراه 

اسالمی باشد.

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی
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چه کنیم تا در 

تعطیالت

دچار اضافه وزن 

نشویم؟

در ایام عید خوردن تنقالت و انواع شیرینی باعث  
ایجاد اشتهای بیشتر ما از قبل می شود و در واقع 
برنامه غذایی ما کامال بهم می ریزد و در پایان ایام 

عید با اضافه وزن و چاقی روبرو می شویم.
پس از همین حاال که فرصت هست باید چاره ای 
اندیشید تا پس از تعطیالت حسرت وزن و شرایط 

قبلی خودمان را نداشته باشیم. 

بخور نخورهای نوروزی
ها  دندان  سالمت  به  شیرینی  مصرف  در  افراط 
ها  دندان  پوسیدگی  موجب  و  رساند  می  آسیب 
و  خون  فشار  افزایش  باعث  همچنین  شود.  می 
نهایت  در  که  شده  خون  نامطلوب  های  چربی 

سالمت قلب و عروق را دچار اختالل می کند.
کربوهیدرات  از  مورد  این  در  شود  می  توصیه 
های پیچیده که دیرتر در بدن تبدیل به قند می 
شود، استفاده کنید. شیرینی های کم شیرین تر و 
شیرینی های سبوس دار گزینه ای بهتری هستند، 
بدترین حالت این است که شیرینی با معده خالی 
مصرف شود. پس اگر خیلی اهل خوردن شیرینی 
یک  آن  از خوردن  قبل  حتما  کنید  هستید، سعی 

میوه کامل مصرف کنید.

غذاهای فیبردار مصرف کنید 
دچار  نوروز  ایام  در  اینکه  برای  شود  می  توصیه 
مواد  حتما  نشوید،  یبوست  و  گوارشی  اختالالت 
غذایی حاوی فیبر مصرف کنید. علت مهم بروز 
نیز  و  غذا  مصرف  در  افراط  گوارشی،  اختالالت 
استفاده زیاد از غذاهای چرب و سرخ کرده است. 
میوه،  از  افراد  معموال  نوروز  تعطیالت  ایام  در 
سبزی، ساالد، حبوبات و سایر مواد غذاهای حاوی 

فیبر، کمتر استفاده می کنند. این قبیل مواد خوراکی عالوه بر فیبر، حاوی مواد مغذی 
مفیدی هستند که تاثیر قابل توجهی در جهت سالمت انسان دارد. 

مصرف شیرینی را به حداقل برسانید
یکی از مهم ترین مواد غذایی که در مهمانی های نوروز از آن استفاده می شود، انواع 
مورد  و  دارد  زیادی  رواج  عید  بازدیدهای  و  دید  در  شیرینی  مصرف  هاست.  شیرینی 
استقبال همه قرار می گیرد. افراط در مصرف شیرینی می تواند لطمه فراوانی به سالمت 
انسان وارد کند. یکی از زیان های مهم مصرف زیاد شیرینی، چاقی، عوارض و اختالالت 
بدن  و در  به چربی شده  تبدیل  آسانی  به  ای  و نشاسته  آن است. مواد قندی  از  ناشی 

ذخیره می شوند و چاقی ایجاد می کنند. 
آب کافی بنوشید

یکی از اختالل های دیگری که در ایام نوروز به طور معمول در برنامه غذایی افراد رخ 
می دهد، کمبود مصرف آب است. در تعطیالت عید به علت آنکه افراد بیشتر اوقات 
خود را به سفر می گذرانند یا صرف دید و بازدید دوستان و اعضای فامیل می کنند، به 
طور معمول کمتر آب مصرف می کنند. کمبود مصرف آب می تواند اختالالت مهمی در 
سالمت انسان به جا بگذارد؛ از جمله آنکه موجب بروز یبوست و ناراحتی های گوارشی 

ناشی از آن شود. 
ورزش و پیاده روی فراموش نشود

یکی از مشکالت ما در ایام عید کم تحرکی است که همین موضوع باعث افزایش وزن 
می شود. ورزش و تحرک جسمی مناسب روزانه برای همه افراد اعم از زن و مرد، بزرگ و 
کوچک و پیر و جوان ضروری است. فعالیت جسمی عالوه بر آنکه موجب کاهش چربی 
های نامطلوب خون می شود و در تنظیم تعادل فشار خون موثر است، از افزایش وزن و 
چاقی نیز پیشگیری کرده و در سالمت قلب و عروق تاثیر مهمی دارد. عالوه بر آن، در 
ایجاد روحیه و حفظ شادابی، نشاط و همچنین  پیشگیری از افسردگی، بی حوصلگی و 

احساس کسالت بسیار موثر است.  
دمنوش ها را فراموش نکنید

روزهای عید وقتی از این خانه به آن خانه می رویم، هر جا که می رسیم، یک استکان یا 
لیوان چای تعارف می شود و گاهی وقت ها هم بر خود واجب می دانیم که دست میزبان 
نه محکم  توانید یک  اگر می  بنوشیم.  را  تعارف شده  و حتما چای  نکنیم  رد  را  محترم 
بگویید که بهتر اما اگر خیلی برای تان سخت است و خودتان هم این را نشانه بی ادبی می 
دانید، حداقل می توانید به جای چای صبحانه دمنوش های مناسب فصل را برای خود 

آماده کنید و فقط چای اجباری 
از  بخورید.  ها  مهمانی  در  را 
فصل  مخصوص  های  اسموتی 
بهار هم لذت ببرید به خصوص 
که در این فصل می توانید انواع 
و اقسام نوشیدنی های جذاب و 
طبیعی را به راحتی از مواد تازه 
بهاری  میوه  و  سبزی  انواع  مثل 

تهیه کنید.
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نشست هم اندیشی مرکز ملی تربیت 
اقتصادی  بنگاه   ۲۰ از  بیش  با  مربی 
توسعه  هدف  با  پیشرو  آموزشی،  و 
ایجاد  و  مهارتی  های  آموزش 

آموزشگاه های تخصصی برگزار شد.

http://tvto-itc.ir/index.asp
pagei&1=x?fkeyid=&siteid
4262=newsview&159=d

های  همکاری  توسعه  و  تعمیق  هدف  با 
پژوهشی،  علمی،  مهارتی،  آموزشی، 
رسانه ای و فناورانه؛ تفاهم نامه همکاری 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای و خبرگزاری 

فارس منعقد شد.
   تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور و باشگاه خبرنگاران توانای فارس، 
با هدف تعمیق و توسعه همکاری های آموزشی، 
مهارتی، علمی، پژوهشی، رسانه ای و فناورانه 

امضا شد.
https://b2n.ir/n64349

»مسیر اشتغال از مهارت آموزی 
می گذرد«

سنجش  و  ریزی  برنامه  پژوهش،  معاون 
حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  مهارت 
برنامه سازمان  و  ای کشور اعالم کردرسالت 
شناسایی  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
استعدادهای مهارتی درکشور است و گفت: 
بازار کار و  به  با هدف معرفی  این شناسایی 
حضور در مسابقات جهانی و مسابقات ملی 

مهارت است.
خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.ir/fa/tiny/
1335538-news

کریم  قرآن  مسابقات  دوره  هشتمین 
ای  وحرفه  فنی  آموزش  سازمان  کارکنان 
کشور با تقدیر از برگزیدگان به کار خود 

پایان داد 
https://yek.link/khr_tvto

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
ارائه آموزش های مهارتی و سوق جوانان 
به کسب مهارت بر اساس ادبیات قرآنی 

است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 
آیین اختتامیه هشتمین مسابقات قرآن کریم 
و  بیان داشت: رسالت  این سازمان،  کارکنان 
مأموریت بزرگ ما بر اساس ادبیات قرآنی ارائه 
آموزش های مهارتی و سوق جوانان به مهارت 

آموزی است. 
 https://b2n.ir/m55879

روز  ماه،  اسفند   ۲۲ مناسبت  به 
شورای  همت  به  شهدا،  بزرگداشت 
آموزش  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی 
فنی و حرفه ای کشور دیدار وبیناری با 
فرزندان گرانقدر شهدای معظم سازمان 

برگزار خواهد شد
زمان: ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ روز دوشنبه ۲۲ اسفند 

ماه ۱۴۰۱ در محل سالن مهارت 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی 
برگزار  شاهرود)سمنان(  کشاورزی 

می کند:
مسابقات آزاد مهارت عطارباشی 

زمان: ۱۵ اسفندماه - سمنان
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ای  وحرفه  فنی  آموزش  مدیرکل 

کاروان های  میزبانی  از  خوزستان 

راهیان نور سازمان آموزش فنی وحرفه 

ای کشور برای بازدید از مناطق جنگی 

شهرهای  یادمان های  و  خوزستان 

مختلف استان خبرداد. 

https://b2n.ir/t89917 
http://khouzestan.
irantvto.ir

دفاع تمام قد 
وزیر کار از آمار 

ایجاد اشتغال 

بیستمین دوره 
مسابقات ملی 

مهارت

برقراری افزایش 35 
درصدی فوق العاده ویژه 
مشاغل عمومی و افزایش 
50 درصدی فوق العاده 
ویژه مشاغل اختصاصی 
کارکنان آموزش فنی و 

حرفه ای کشور

میزبانی اداره کل 
آموزش فنی وحرفه 

ای خوزستان از 
راهیان نور 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دفاع تمام قد وزیر کار از آمار ایجاد 
اشتغال / ظرفیت های خالی اشتغال 
را با همکاری »سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور« فعال خواهیم کرد

https://b2n.ir/z87678 

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
آموزش  سازمان  رئیس  و  اجتماعی 
فنی و حرفه ای کشور از آغاز رقابت 
دوره  بیستمین  در  مهارتی  نخبگان 

مسابقات ملی مهارت خبر داد. 

فوق  درصدی   35 افزایش  برقراری 
و  عمومی  مشاغل  ویژه  العاده 
العاده  فوق  درصدی   50 افزایش 
کارکنان  اختصاصی  مشاغل  ویژه 

آموزش فنی و حرفه ای کشور
 مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
از برقراری افزایش 35 درصدی فوق 
العاده شغل کارکنان این سازمان و 
50 درصدی فوق العاده ویژه برای 

مشاغل اختصاصی خبر داد.
https://b2n.ir/n79921
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فرصت  نوروز،  تعطیالت  می شویم.  نزدیک  نوروز  تعطیالت  و  سال  پایان  به  کم کم 
خوبی برای گشت وگذار در طبیعت و دور شدن از فضای شهر است. 

ایران؛ بهشت گم شده طبیعت گردی
این واقعیت که ایران جزء جذاب ترین کشورها برای طبیعت گردی است، غیرقابل 
از  متفاوت،  طبیعت  و  خاص  اقلیمی  موقعیت  داشتن  با  ما  کشور  است.  انکار 
جذاب ترین مقاصد اکوتوریسم به حساب می آید. کمتر سرزمینی را در دنیا می توان 
پیدا کرد که همزمان چهار فصل و چند اقلیم متفاوت را در دل خود جا داده باشد. 
از آب وهوای معتدل و مرطوب در شمال تا آب و هوای سرد و کوهستانی در شمال 
غرب و غرب، تا آب و هوای گرم و خشک در مرکز و هوای گرم و مرطوب در جنوب 

و جنوب شرق، کشور ما را به سرزمینی کم نظیر  تبدیل کرده است.

طبیعت گردی در جنوب ایران
یکی از جذاب ترین انتخاب های شما 
تعطیالت  در  گردی  طبیعت  برای 
نوروزی، می تواند جنوب ایران باشد. 
جنوب کشور ما در این موقع از سال، 
و  دارد  مالیم  و  بهاری  کامال  هوایی 
حساب  به  سفر  برای  ایده آل  مکانی 
مقصدتان  است  قرار  اگر  می آید. 
جنوب ایران باشد، تماشای مکان های 

زیر را از دست ندهید.

طبیعت گردی در نوروز 

۱۲ مقصد بی نظیر در چهار گوشه ایران

2. چابهار

4. مرکز ایران و رمل های کویر

5. یاسوج

6. منطقه اورامانات

طبیعت گردی در غرب ایران
مسیر  در  گرفتن  قرار  خاطر  به  ایران  غرب 
و  بکر  مناظر طبیعی  میزبان  زاگرس  رشته کوه 
زیبایی است. موهبتی که رشته کوه زاگرس به 
غرب ایران بخشیده است، مانند همان لطفی 
است که رشته کوه البرز به شمال ایران ارزانی 
داشته است. در ادامه زیباترین مناطق طبیعی 

ایران در غرب را با هم مرور می کنیم.

3. بندرعباس

1. ژئوپارک قشم
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طبیعت گردی در شمال غرب ایران
وجود این واقعیت که شمال غرب ایران، اوایل بهار دارای هوای سرد می باشدنمی تواند مسافرت گردشگران به این منطقه 
را محدود کند. اصال مگر کسی می تواند در مقابل تماشای سوباتان، جاده اسالم به خلخال و دیدنی های اردبیل خود را منع  

کند؟

طبیعت گردی در شمال ایران
و باالخره شمال محبوب و دوست داشتنی 
استان های  و  ایران  رسد! شمال  می  راه  از 
گیالن، مازندران و گلستان، مقصد محبوب 
بسیاری از مسافران نوروزی است. بسیاری 
از مسافران بااینکه بارها به این خطه سفر 
که  می دهند  ترجیح  بازهم  اما  کرده اند 
انتخاب  را  ایران  شمال  مسافرت  برای 
کنند. اگر این بار خواستید برای مسافرت 
کمتر  و  بکر  مناطق  بروید،  ایران  به شمال 
در  کجا؟  کنید.  امتحان  را  شده  شناخته 

ادامه برایتان خواهیم گفت.

۹. سوباتان

1۰. ماسال

11. باداب سورت

12. ترکمن صحرا

۸. گردنه حیران7. جاده اسالم به خلخال
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عید نوروز از آغاز تاکنون
به طور کامل مشخص نیست که جشن نوروز از چه زمان و چگونه 
تغییرات  که  باورند  این  بر  مورخان  از  برخی  است.  شکل گرفته 
طبیعی آب وهوا باعث به وجود آمدن جشن ها شده است. برخی 
آن را یک جشن ملی و برخی دیگر آن را یک آیین مذهبی می دانند.
شمسی  گاه شماری  ماه  )اولین  فروردین ماه  زرتشتیان،  ازنظر 
ایرانی( به فراوشی ها یا ارواح اطالق می شود که در 10 روز پایانی 
 10 دوره  این  آن ها  بنابراین،  می گردند؛  باز  مادی  دنیای  به  سال 
روزه را گرامی می دارند تا روح اجداد متوفی خود را آرام کنند. 
شنبه  پنج  آخرین  در  قبرستان  از  بازدید  در  ایرانیان  سنت  شاید 
از  ما  باشد. قدیمی ترین سوابق  باور نشأت گرفته  از همین  سال 
نوروز به دوران اشکانیان )247 قبل از میالد تا 224 پس از میالد( 

برمی گردد.

چرا نوروز را جشن می گیریم؟
و  ایران  مردم  توسط  قدیم  زمان های  از  بهاری  اعتدال  نوروز، 
نوروز  تاریخچه  اگرچه  می شد.  گرفته   جشن  بین النهرین 
ایران  در  مداوم  به طور  که  است  سال   3000 حداقل  برای 
حاشیه  کشورهای  از  بسیاری  اما  می شود،  گرفته  جشن 
آذربایجان،  آلبانی،  افغانستان،  جمله  از  ابریشم  جاده 
جمهوری مقدونیه یوگسالوی سابق، گرجستان، هند، 
تاجیکستان،  پاکستان،  قزاقستان،  قرقیزستان،  عراق، 
ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان چین، قفقاز و مصر نیز 

هم این رویداد را جشن می گیرند.
تاتارهای کریمه در اوکراین نیز آن را گرامی می دارند. 
اما  دارد.  بستگی  کشورها  به  نوروز  جشن  برگزاری 
با  نوروز  مراسم  ایران،  در  نیست.  یک روزه  کار  این 
مجموعه ای از آیین های آماده سازی برای سال نو و 

پایان فصل سرد آغاز می شود.

آداب و رسوم عید نوروز در ایران
فراوان،  های  مهمانی  با  ایران  در  نوروز  جشن 
دیدار با اقوام و دوستان و تبادل هدایا همراه 
نمایش های  از  گسترده ای  طیف  است. 
برگزار  نیز  سنت ها  و  فرهنگی 
اغلب  کودکان  به  می شود. 
داده  کوچک  اسباب بازی های 
با  سنتی  به طور  و  می شود 
بازی  رنگارنگ  تخم مرغ های 
باعث  این ها  که  می کنند 
عید  با  کودکان  آشنایی 

نوروز می شود.

خانواده ها آداب و رسوم جشن نوروز  نوروز  عید  با  کودکان  آشنایی  و  ایران  در  نوروز  جشن 
برنج  افراد،  اغلب  نمادین،  غذایی  وعده  یک  جوامع  درون  و 
به  را  محلی  مواد  از  بسیاری  با  همراه  سبزیجات  و  پخته شده 
فعالیت های  برای  مناسبتی  نوروز همچنین  اشتراک می گذارند. 
فرهنگی سنتی است که آداب ورسوم رایج را با آداب ورسوم محلی 
ترکیب می کند. شعر یکی دیگر از ویژگی های محبوب جشن های 

نوروزی است.

سنت های عید نوروز
برخی از سنت ها و آداب ورسوم عید نوروز در ایران عبارت اند از:

احترام به اجداد
آیین های سنتی در آخرین پنج شنبه سال ادامه می یابد و بسیاری از 
خانواده ها به یاد بستگان مرحوم خود می پردازند و بازدیدکنندگان 
برای  نوروز  یاد مردگان می پردازند.  به  و هدایایی  آوردن شمع  با 
شب  در  است.  نیاکان  به  عمیق  احترام  دوران  فارسی زبانان 
عید نوروز در قزاقستان معموالً دو شمع در درب خانه گذاشته 
می شود. در آذربایجان در روز دوم نوروز که به روز پدران معروف 

است، یاد و خاطره مردگان را گرامی می دارند.
حاجی فیروز

او شخصیتی داستانی در فولکلور ایرانی است که در آغاز نوروز 
ظاهر می شود. صورتش پوشیده از دوده است و لباس قرمز روشن 
و کاله نمدی پوشیده است. او با خواندن ترانه های سنتی و رقص 

و نواختن تنبور خود با چند سکه از عابران پذیرایی می کند.

هفت دیده
جشن ها با شمارش معکوس برای سال نو به اوج خود می رسند و 
خانواده ها دور سفره ای که به آن سفره هفت دیده می گویند جمع 
می شوند. در راستای معنای لغوی نام آن، »هفت« به عدد هفت 
و »دیده« به حرف »س« در زبان فارسی اشاره دارد. در حقیقت 
کلمه هفت به معنای هفت که داللت بر هفت روز آفرینش دارد 
آن ها  از  این، هر یک  بر  مانده است. عالوه  ثابت  تمام مدت  در 

نمادهای خاص خود را دارند.
سیزده بدر

این آیین تا سیزدهمین روز از سال نو ادامه دارد. ایرانی ها بر این 
به همین دلیل همگی  و  بد است  فال  باورند که ماندن در خانه 
برای پیک نیک یا باربیکیو در پارک ها بیرون می روند. به احتمال 
زیاد پیوندهای تاریخی با آیین زرتشتی نیز داشته است. 12 روز 
اول سال بسیار مهم است، زیرا نماد نظم در جهان و زندگی مردم 
است. روز سیزدهم آغاز بازگشت به زندگی عادی روزمره است و اجرای 

آیین دور انداختن سبزه از سفره هفت سین نوروز نیز رواج دارد.
برای  خاصی  روز  سیزده بدر  که  است  این  بر  اعتقاد  همچنین 
خود  خاص  نام  هرروز  باستان،  ایران  در  است.  باران  درخواست 
به  بود.  متفاوت  زرتشتی(  )ایزد  »یازات«  به  متعلق  و  داشت  را 
گفته برخی دیگر سیزدهمین روز از فروردین ماه به ایزد باران، تیر 
که  مراسمی  دارد.  اشاره  است،  شده  تصویر  اسب  به صورت  که 
در پایان روز پیک نیک انجام می شود دور انداختن سبزه از سفره 

هفت سین نوروزی است.
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شیرینی چنگالی خوشمزه و 

ساده 

با فر و بدون فر مرحله 

مرحله ی اول: آماده سازی

ابتدا تمام مواد را با پیمانه شیرینی پزی اندازه کنید و یا می 

توانید از یک لیوان فرانسوی استفاده کنید. این خمیر نیازی به 

استراحت ندارد. آرد را سه بار الک کنید تا سبک شود. فر را با 

دمای ۱۸۰ درجه روشن کنید تا گرم شود. برای پخت بدون فر 

یک تابه دو طرفه روی شعله پخش کن بگذارید تا گرم شود.

مرحله دوم: هم زدن مواد

در ادامه تخم مرغ ها را به همراه وانیل با همزن دستی بزنید 

تا تخم مرغ ها از لختگی خارج شود. می توانید از همزن برقی 

نیز استفاده کنید. در ادامه شکر را نیز اضافه کنید و مجدد با 

همزن بزنید تا تخم مرغ ها کرمی رنگ شوند. سپس روغن مایع 

را اضافه کنید و هم بزنید تا مواد یکدست شود.

مرحله سوم: تهیه خمیر

در ادامه باید مخلوط آرد و بیکینگ پودر را کم کم اضافه کنید 

که  طوری  به  بیاید  دست  به  نرمی  و  یکدست  خمیر  یک  تا 

باید  باشد. خمیر  نباید ترک داشته  خمیر را گلوله کنید اصال 

کامال نرم باشد. در ادامه از مواد به اندازه گردو بردارید و یک 

چنگال را داخل آرد و روی آن فرم بزنید.

مرحله چهارم: پخت شیرینی چنگالی با فر و بدون فر

که  طرفه  دو  تابه  داخل  را  شده  تهیه  های  شیرینی  ادامه  در 

کاغذ روغنی قرار دهید و درب تابه را بسته و روی شعله پخش 

کن بگذارید و برای ۱۵ دقیقه بگذارید تا شیرینی پخته شود. 

برای پخت با فر در دمای ۱۷۰ درجه به مدت ۱۲ دقیقه بگذارید 

تا زیر شیرینی کمی تغییر رنگ دهد. در ادامه شکالت را بن 

ماری کنید و شیرینی را تا نیمه داخل شکالت بزنید و با پودر 

نارگیل کاور کنید.  

نوش جان

تخم مرغ                      ۲ عدد

آرد سفید                      ۱.۵ الی ۲ پیمانه

شکر                              ۳/۱ پیمانه

روغن مایع                     ۳/۱ پیمانه

بیکینگ پودر                 ۱ ق مربا خوری

وانیل                             نوک ق چای خوری

شکالت تخته ای           به مقدار الزم

پودر پسته یا نارگیل       به مقدار الزم

آشپزی کارمندی
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نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جا 
و  آداب  که  است  باستان  دوران  از  مانده 
مراسم  از مشهورترین  دارد.  زیادی  رسوم 
هفت  سفره  گستردن  ایرانیان،  نوروزی 

سین است.
سین  هفت  سفره  ایران  مردم  نیز  امروزه 
تـــحویل  زمان  به  مانــده  ســاعــت  چـند  را 
ســـــال نو آمـــاده می کنند و مواد خوراکی 
از  شود  می  آغاز  سین  با  آنها  ابتدای  که 
سیب،  سکه،  سمنو،  سبزه،  سنجد،  قبیل 

سماق و سیر را بر سر سفره می گذارند.

با ظهور اسالم در ایران زمین، سفره هفت 
شده  مزین  مجید  قرآن  به  ها  ایرانی  سین 
است. هرکدام از اجزای هفت سین، نشانه 
باروری،  و  زایش  رویش،  چون  مفاهیمی 

فراوانی و برکت و ... است.
سفره ی هفت سین از گذشته تا به امروز

ایرانیان با فراهم کردن هفت سین به شماره 
مقدس  دوازده شماره  یا  امشاسپند  هفت 
وسایلی  بهار  نخست  روز  برای  ها،  برج 
مانند آب و سبزه نماد )روشنایی و افزونی( 
شیر  نوروگرما(،  )پایداری  نماد  آتشدان 

دوباره(،  تولد  و  رستاخیز  و  نماد)نوزایی 
نماد  آیینه  نطفه(،  و  )نژاد  نماد  مرغ  تخم 
)دلدادگی  نماد  و صفا(، سنجد  )شفافیت 
)رازوارگی  نماد  سیب  باروری(،  و  زایش  و 
تازه ضرب  )تقدس( سکه  نماد  انار  عشق( 
)ماه  نماد  ماهی  دارندگی(  و  )برکت  نماد 
)گوی  نماد  نارنج  اسفند(  شده  سپری 
اسفند  ی  ویژه  گل  مشک  بید  زمین(گل 
نماد ) امشاسپند سپندارمز( در سفره خود 

می گذاشتند.
حبوب،  هفت  از  شده  پخته  نان  گالب، 
از درخت  هایی  پنیر، شکر، شاخه  خرما، 
انجیر در دسته  بید، زیتون،  انار،  مقدس 
کتاب  و  تایی(  دوازده  یا  هفت  سه،  های 
استفاده  مورد  دیگر  وسایل  از  مقدس 

درسفره هفت سین بود.
از  قبل  ایرانیان  اند  آورده  منابع  از  برخی 
و  اند  داشته  چین«  »هفت  سفره  اسالم 
ظرف  هفت  در  نوروز  در  هخامنشیان 
به آن هفت  چینی غذا می گذاشتند که 

چین یا هفت چیدنی می گفتند.
شده  آورده  تاریخی  منابع  از  برخی  در 
ایرانیان در قدیم سفره هفت شین داشته اند 

که به تدریج تغییر نام داده است.

اجزای  دهنده   تشکیل 
شراب،  شمع،  شین  هفت  سفره 
)عسل(،  شهد  شیرینی، 
یا  شقایق  و  شربت  شمشاد، 

شاخه نبات، بودند.
هفت  ساسانیان  زمان  در 
مردم  متداول  رسم  شین 
در  شمشاد  و  شد  ایران 
های  شین  بقیه  کنار 
نوروزی، به نشانه سبزی 
و جاودانگی بر سر سفره 

قرار گرفت.
روستاها  از  برخی  در 
برپا  سینی  هفت  رسم 
درون  آنها  است  بوده 
هفت سینی خوراکی های 

سفره هفت سین

فلسفه

ایرانیان و تاریخچه جالب آن
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مختلف می گذارند. هفت سینی، بعدها 
سین  هفت  صورت  به  )یای(  حذف  با 

درآمده است.
نوروزیاین  های  سین  »هفت«  عدد  علت 
هفت  عدد  باستانی  زبان  در  که  است 
و  زندگی  معنای  و  است  »امرداد"  نام  به 
ایرانیان  بنابراین  دهد  می  را  جاودانگی 
گزینه  آن  نشانه  به  را  واژه  هفت  باستان 

کرده و بر خوان نوروزی می چینند.
بوده  مقدس  باستان  ایرانیان  برای  هفت 
و برای مفاهیم مثبت، خوش یمنی و فال 
می  استفاده  هفت  عدد  از  استفاده  نیک 
رنگین  رنگ  هفت  مثال  طور  به  کردند 
کمان، هفت خان رستم در شاهنامه، هفت 
آسمان، هفت اقلیم، هفت روز هفته، هفت 
فرشته، هفت شهر عشق در عرفان، هفت 

پیکر و  ...
نزد مسلمانان  و  قرآن کریم  عدد هفت در 
نیز اهمیت دارد و از عدد هفت در برخی 
از آیه ها و سوره های قرآن، نام برده شده 
است. برای مثال حج هفت مرحله دارد و 

نخستین قاریان نیز هفت نفر بوده اند.

اجزای هفت سین امروزی
ایرانی،  هر  عید  سفره  در  که  هاست  قرن 
حرف  که  سبزه  و  خوردنی  گونه  هفت 
)سیر،  مثل  است،  »سین«  آن  نخست 
سرکه، سماق، سنجد، سمنو، سبزه و سیب( 
چیده می شود و ایرانیان پس از روی آوردن 
به اسالم بر سر سفره های خود قرآن را می 
گذارند و سال نو را با آیات قرآنی آغاز می 
زرتشتیان  قرآن،  مسلمانان  چنانچه  کنند. 
سفره  باالی  بر  را  تورات  کلیمیان  و  اوستا 
موارد  دیگر  از  دهند.  می  جای  هایشان 
از  نیز  آیینه  شده،  رنگ  مرغ  تخم  ماهی، 

اجزای دیگر سفره هفت سین هستند.

سین های سفره هفت سین نماد چیست؟

قرآن کریم
اولین چیزی که ایرانیان هنگام چیدن سفره 
قرآن  دهند،  می  قرار  سفره  بر  سین  هفت 
کریم است. با ظهور اسالم به ایران و روی 
آنها بر سفره  ایرانیان به دین اسالم  آوردن 
تا  قرار می دهند  را  قرآن  هفت سین خود 
سال نو را با توکل و توسل به خداوند متعال 

آغاز کنند.

سبزه
سبزه یکی از اجزای سفره هفت سین است 
را شادمان  با رنگ و طراوت خود دلها  که 
در  و  نو  سال  از  قبل  ایرانیان   . سازد  می 
یا عدس می  و  گندم  پایانی سال  روزهای 
به  بیرون  از  را  سبزه  نیز  برخی  و  کارند 

صورت آماده تهیه می کنند.
در  نوروز  از  قبل  روز   25 باستان  ایران  در 
کاخ پادشاهان 12 ستون از خشت خام برپا 
می ساختند و بر هرکدام یک نوع غله می 
رویید  می  خوب  ها  سبزه  اگر   . کاشتند 
سال پر برکتی در پیش داشتند. سبزه نماد 
شادابی و سرسبزی و نشانگر زندگی بشر و 

پیوند او با طبیعت است.

سیب
سیب، نمادی از تندرستی و زیبایی است 
سالمتی  حفظ  برای  را  آن  ایرانیان  که 

اعضای خانه بر سر سفره قرار می دهند.

سمنو
سمنو از جوانه های تازه رسیده گندم تهیه 
می شود و نماد زایش و باروری گیاهان و 
فراوانی خوراک و غذاهای خوب و پر نیرو 

است.

سنجد
نوروزی  سفره  اجزای  از  دیگر  یکی  سنجد 
آن  های  شکوفه  و  برگ  عطر  که  است 
محرک عشق و مهر و نماد زایندگی، عشق 

و دلباختگی است.

سیر
است  سین  هفت  سفره  اجزای  دیگر  سیر 
که نماد میکروب زدایی و پاکیزگی محیط 
نیز زدودن چشم  زیست و سالمت بدن و 
زخم است. زرتشتیان به این علت سیر بر 
سفره هفت سین می گذاشتند زیرا معتقد 
بودند که بوی سیر دیوان را می گریزاند. 
آنها پوست سیر را می کنند و سپس آن را 

بر سفره می گذارند.

سرکه
محیط،  پاکی  برای  سیر  مانند  نیز  سرکه 
زدودن آلودگی و باطل کردن سحر و جادو 

بر سر سفره قرار می گرفت.

سماق
نماد  و  سین  هفت  سفره  اجزای  از  سماق 

عشق مهر و پیوند دل ها می باشد.
که  دارد  دیگری  اجزای  نوروزی  خوان 

عبارتند از:
سکه ) نمادی از خیر و برکت و درآمد (

تخم مرغ) نماد زایش و آفرینش و نشانه ای 
از نطفه و نژاد(

آینه )نماد روشنایی (
آب و ماهی نماد )برکت در زندگی (
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»اصول تغذیه در ماه رمضان« 

چگونه بدن خود را برای ماه 

رمضان آماده کنیم؟ 

• کاهش سطح چربی خون 
• کاهش خطر آلزایمر و پارکنیسون
• افزایش سوخت و ساز بدن و … 

معایب روزه گرفتن 
در  مصرفی  کالری  مجموع  کاهش  داده  نشان  تحقیقات 
کمک  بدن  و  مغز  سالمت  به  آنتی اکسیدان  یک  همانند  روز 
طول  شاخص های  قوی ترین  از  یکی  دیگر  عبارت  به  می کند. 
که  آنهایی  کنید.  می  استفاده  که  است  غذایی  مقدار  عمر 
حال  این  با  می کنند.  زندگی  هم  بیشتر  می خورند  غذا  کمتر 
به  کار  این  و  باشد  حد  از  بیش  دریافتی  کالری  کاهش  اگر 
عامل  یک  را  شرایط  این  بدن  کند،  پیدا  ادامه  مداوم  صورت 
استرس زا قلمداد خواهد کرد. پس قرار نیست خود را کامال از 
غذا خوردن محروم کنیم. برای مثال اگر یک فرد دو روز چیزی 
نخورد دچار نشانه هایی مانند مقاومت به انسولین می شود و 
کنار  در  شود.  دیابت  به  منجر  موارد  برخی  در  می تواند  این 
ممکن  انسولین،  به  مقاومت  و  استرس  هورمون های  افزایش 
است بدنتان به حالتی برود که به آن قحطی زدگی می گویند. 
در این شرایط سوخت و ساز بدن کاهش پیدا می کند و کمتر 
برای  بدن  است  ممکن  این،  از  بدتر  می سوزانید؛ حتی  کالری 

نجات خود چربی ها را حفظ کند. 

اصول تغذیه در ماه رمضان 
بدون  مبارک  ماه  این  گذراندن  برای  شد  گفته  که  همانطور 
رمضان  ماه  در  تغذیه  درباره  را  نکته هایی  است  الزم  سختی 
بدانید. در ادامه اصول تغذیه در ماه رمضان را بررسی خواهیم 

کرد.
1- وعده های خود را با سوپ آغاز کنید

2- غذای خود را آهسته میل کنید
3- پروتئین و کلسیم را فراموش نکنید 

4- از نمک و ادویه اضافی بپرهیزید 
5- برای افزایش انرژی میان وعده های سالم میل کنید 

6- فیبرها را فراموش نکنید 
7- میزان غذای خود را کنترل کنید 
8- وعده سحری را از دست ندهید 

9- فعال بمانید 
10- با پزشک خود مشورت کنید 

11- برای وعده های افطار برنامه داشته باشید 

باقی  رمضان  مبارک  ماه  تا شروع  زیادی  مدت 
نمانده است. با اینکه ماه رمضان یکی از ماه های 
پربرکت الهی است اما ترس از گرسنگی برای مدت 
تلخ  افراد  از  بعضی  برای  را  مبارک  ماه  این  طوالنی، 
با  که  دارد  خاصی  اصول  رمضان  ماه  در  تغذیه  می کند. 
رعایت کردن آنها می توانید بدون هیچ ترسی به استقبال آن 
بروید. به یاد داشته باشید که ماه رمضان فرصت بسیار خوبی 

برای تغییر در سبک زندگی و ایجاد عادت های سالم است. 

 آیا روزه داری ضرری دارد؟ 
در زمان روزه داری بدن برای چندین ساعت بدون غذا می ماند. 
در حالت عادی وقتی روده تمام مواد مغذی را جذب می کند، 
اصلی  منبع  و عضالت ذخیره می شود  در کبد  بدن که  گلوکز 
انرژی گرفتن بدن است. در طول روزه ابتدا این منبع گلوکز برای 
گلوکز  منبع  وقتی  مدتی  از  بعد  می شود،  مصرف  انرژی  تهیه 
برای  انرژی  تهیه  جایگزین  منبع  چربی ها  رسید  پایان  به  بدن 
بدن می شوند. تنها با غذا نخوردن طی چند روز و هفته است 
که بدن برای تهیه انرژی به سراغ پروتئین ها می رود. در اینکه 
گرسنگی به مدت طوالنی اشتباه است، شکی نیست، اما از آنجا 
که روزه گرفتن با طلوع خورشید شروع می شود و با غروب آن 
به پایان می رسد، تنها اتفاقی که برای بدن می افتد خالی شدن 
منبع گلوکز است. روند تغییر سوخت بدن از گلوکز به چربی به 
آرامی پیش می رود به همین دلیل عضالت برای تبدیل پروتئین 
به انرژی، تحلیل نمی روند. تعادل غذا و مایعات دریافتی در ماه 
و نمک  به حفظ آب  اهمیت دارد. هرچند کلیه  بسیار  رمضان 
بدن کمک می کند، اما به هر حال مقداری از آن با عرق کردن 
از بین می رود. برای جلوگیری از تحلیل عضالت، باید به اندازه 
کافی مواد غذایی انرژی زا مانند کربوهیدرات و چربی مصرف 
کنید. از این رو یک رژیم غذایی متعادل در این ماه شامل مقدار 

کافی مواد مغذی، آب و امالح است. 

مزایای روزه گرفتن 
• روزه گرفتن فواید بسیار زیاد و باور نکردنی برای بدن دارد که 

عبارتند از: 
• کمک به کاهش وزن 

• سالمت قلب 
• تقویت مغز 

• تقویت سیستم ایمنی 
• حفظ قدرت عضالنی بدن 
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خود  خوردن  غذا  نوع  به  قبل  از  بیشتر  باید  رمضان  ماه  طول  در 
غذایی  مواد  گروه   ۵ تمام  از  که  شوید  مطمئن  و  دهید  اهمیت 
زیر  موارد  این غذاها شامل  استفاده می کنید.  تنوع  و  تعادل  برای 
می شود. نان، حبوبات و سایر غالت میوه و سبزیجات گوشت قرمز، 
ماهی و مرغ شیر، پنیر و ماست چربی ها و قند ها )این گروه شامل 
باشد(.  آنها محدود  باید مصرف  نتیجه  پرکالری است؛ در  غذاهای 
کربوهیدرات های پیچیده مثل حبوبات و غالتی مثل جو، گندم، جو 
باسمتی  برنج  و  آرد سبوس دار  لوبیا، عدس،  ارزن، سمولینا،  دوسر، 
فیبر ها مثل سبوس، غالت، حبوبات، گندم، سیب زمینی با پوست 

در ماه رمضان از موارد زیر غافل نشوید: ۱- خرما و آب ) اولین و 
مهم ترین مسئله تامین آب بدن است.( تامین آب بدن نقش کلیدی 
باید آب خوردن خود را کنترل و بر آن نظارت کنیم.  ایفا می کند. 

بسیار مهم است که در این مدت حداقل ۲ لیتر آب بنوشیم. 
این مقدار آب را می توانید به این صورت پخش کنید: در افطار 
افطار  زمان  در  که  آبی  به  می توانید  خرما.  و  آب  لیتر  میلی   ۵۰۰
انرژی بخش  تنها  نه  عسل  کنید.  اضافه  عسل  قاشق  یک  می خورید 
است، بلکه برای بهبود زخم ها، از بین بردن باکتری ها و قارچ ها نیز 
تا هنگام  لیتر آب  افطار: هر ساعت ۳۰۰ میلی  از  مفید است. بعد 
سحر بنوشید. درباره اینکه چرا خرما می خوریم دلیلی منطقی وجود 
دارد. خرما سرشار از مولتی ویتامین ها و مواد معدنی است. خرما 
از جمله سوپرغذاها می باشد. میوه ها دارای آب، ویتامین ها و مواد 
معدنی ضروری هستند. بعد از باز کردن روزه به همراه آب و خرما 
مقداری ساالد و میوه میل کنید. اگرقصد درست کردن آبیموه  در 
خانه را دارید، اسموتی بهتر از آبمیوه معمولی است چون فیبر های 
محلول و غیر محلول دارد. فیبر برای از بین بردن یبوست، دفع سموم 
بدن، گوارش و سیستم گردش خون بسیار مفید است. میوه ها زودتر 
از سبزیجات هضم می شوند و با بازکردن کانال گوارشی باعث تامین 
انرژی و جذب ویتامین ها و مواد معدنی به اندام ها می شوند. بعد 
از افطار غذایی حاوی سبزیجات سالم و خوشمزه میل کنید. خوردن 
ساالد با فیبر باال و سس کم چرب، سوپ و یا حتی سبزیجات خام، 

مواد مغذی زیادی را به بدن می رساند. در این وعده می توانید 
کنید.  میل  سبزیجات  کنار  در  نیز  کربوهیدرات 

برنج، ماکارونی، نان سبوس دار از جمله غذاهای 
روغن  و  نشاسته  هستند.   کربوهیدرات  دارای 
آنها  از  استفاده  با  می توانید  که  است  مواردی 
کربوهیدرات بدن خود را تامین کنید، نشاسته ، 
برنج وحشی، برنج قهوه ای، نان سبوس دار، جو 
و ماکارونی سبوس دار تامین کنید. از مصرف 
مانند  شده  فرآوری  و  شده  تصفیه  غذاهای 
جایی  تا  سفید  آرد  و  سفید  برنج  سفید،  شکر 

استفاده  برای  زمان  بهترین  رمضان  کنید.  اجتناب  می توانید  که 

پز  و  پخت  در  زیتون  روغن  از  می توانید  است.  سالم  روغن های  از 
برای سالمت روان  استفاده کنید. روغن های سالم  یا سس ساالد  و 
مفاصل  به  مناسب،  ارتباط  برای  مغز  به  ضروری هستند. همچنین 
داخلی  چیز  هر  بهتر کمک می کند.  پذیری  انعطاف  و  تحرک  برای 

حتی دیواره های سلول ها نیز به روغن نیاز دارد. 
و گیاهی  پروتئین های حیوانی  باید  پروتئین در وعده سحر که 
باشید  داشته  مناسب  تغذیه ای  می خواهید  اگر  پس  کرد  دریافت 
برنج،  مانند  نشاسته ای  برای کربوهیدرات های  وعده جایی  این  در 
ماکارونی و نان معمولی وجود ندارد. آزمایشاتی که با کالری برابر 
انجام شده نشان می دهد، پروتئین انرژی پایدارتری دارد. ۱۶ ساعت 
زمان می برد تا گوشت هضم شود. پروتئین حیوانی بهترین انتخاب 
در این زمان است. پروتئین حیوانی حاوی آهنی مخصوص است که 
به آن آهن »هم« گفته می شود. آهن »هم« ۱۵% بیشتر از آهن »غیر 
بهتر است غذاهای  این حال  با  قابلیت جذب دارد.  )گیاهی(  هم« 
حیوانی و گیاهی را با هم ترکیب کرد تا هم تعادل برنامه حفظ شود و 
هم از مزایای هر دو استفاده کنید. آهن برای خون و گردش اکسیژن 

در کل بدن حیاتی است. 
سوپ و ساالد پس هنگام افطار بهتر است مقداری سوپ عدس 
و ساالد بخورید. این روش تشنگی و گرسنگی شما را به طور کامل 
زولبیا،  مصرف  جای  به  افطار،  از  بعد  ساعت  دو  می کند.  برطرف 
بامیه و دیگر شیرینی ها بهتر است از میوه یا آجیل های خام و بادام 
کنید،  استفاده  است   ۳ امگا  چرب  اسیدهای  از  سرشار  که  زمینی 
مفید هستند.  تشنگی  رفع  و  تحمل  افزایش  برای  روغن ها  این  زیرا 
همانطور که خواندید آمادگی برای ماه رمضان کمک می کند عملکرد 
بهتری در این ماه داشته باشید. توجه کنید که اوج سطح اسید معده 
در ظهر ترشح می شود، پس در این موقع از روز مواظب نشانه های 
آن باشید. اگر از بابت وضعیت خود نگران هستید حتما به پزشک 
مراجعه کنید. اصولی که درباره تغذیه در ماه رمضان گفته شد را 
رعایت کنید. این اصول تغذیه برای ماه رمضان کمک می کنند این 

مدت را بدون هیچ مشکلی سپری کنید.

 در ماه رمضان

چه غذاهایی بخوریم؟ 
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انداختن سفره هفت سین در نوروز جزء یکی از آداب و رسوم اصلی 
ایرانیان است و تخم مرغ های رنگی یا تزئین شده جزء یکی از واجبات 
در این سفره می باشد زیرا که گذشتگان ما معتقد هستند که تخم مرغ 
نماد باروری، رشد و زایش خوبی هاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال 
نو می باشد. ما به طور جداگانه یک مدل آموزش تزئین هفت سین را برای 
شما تهیه کردیم. برای این کار می توانید از تخم مرغ های پالستیکی یا 

سفالی استفاده کنید.

 تزئین تخم مرغ با پارچه
زیبای مربع شکل  یا طرح دار  براق  پارچه  را داخل یک  تخم مرغ ها 
گذاشته و پارچه را با روبان جمع کنید و با یک روبان نازک رنگی  دیگر، 
متناسب با رنگ پارچه آن را ببندید و با یک پاپیون آن را تزئین کنید. 
یک روش دیگر این است که تخم مرغ را به چسب چوب آغشته کنید و 

پارچه را به آن بچسبانید تا بدنه تخم مرغ فیکس شود.

تخم مرغ َترک
مواد  این  که  استفاده می کنیم  ترک  مواد  از  تخم مرغ ها  این  برای 
را می توانید از فروشگاه هایی که لوازم کارهای هنری دارند، می توانید 
تهیه کنید... برای این کار اول رنگ زمینه را زده بعد از خشک شدن 
به  بگذارید که کمی خشک شود و حالت نوچی  و  بزنید  را  مواد ترک 
خود بگیرد و سپس مواد ترک را با قلم مو آهسته روی تخم مرغ ها بکشید.

دیزاین تخم مرغ با پوست تخم مرغ
چوب،  چسب  شده،  خرد  تخم مرغ  پوست  به  نیاز  کار  این  برای 
با پوست تخم مرغ تزئین  اکلیل و رنگ دارید و به دو روش می توانید 

کنید که عبارتند از:
از رنگ آمیزی به چسب چوب  ابتدا تخم مرغ را رنگ کنید و بعد 
آغشته کرده و پوست تخم  مرغ های خرد شده را روی آن بپاشید و کمی 

اکلیل بزنید.
را  شده  خرد  تخم مرغ های  پوست  فقط  که  است  این  دوم  روش 
رنگ آمیزی کنید سپس بخش هایی از تخم مرغ را به چسب چوب آغشته 

کنید و خرده پوسته ها را به آن بچسبانید.

تخم مرغ اکلیلی
تخم مرغ ها را با قلم مو آغشته و بـه آن چسب چوب بزنید و اکلیل 
را به طور مساوی روی تخم مرغ ها بپاشید. بعد از خشک شدن دوباره 
این کار را تکرار کنید تا تخم مرغ های اکلیلی شما دوام بیشتری داشته 

باشند.
با  با قلم مو کامال رنگ کنید و  با رنگ های اکرولیک و  تخم مرغ را 

الینر یک طراحی جزئی انجام دهید و بگذارید خشک شود.

تخم مرغ نمای جواهر یا منجوقی:
برای این نوع تخم مرغ ها بعد از رنگ کردن با اکرولیک به چسب 
و  بپاشید  تخم مرغ ها  روی  را  رنگی  منجوق  های  و  کرده  آغشته  چوب 

بگذارید خشک شود.

تخم مرغ با پولک
برای این مدل تخم مرغ نیاز به پولک متری و چسب حرارتی دارید 
همچنین بهتر است برای درست کردن این تخم مرغ برای هفت سین از 

تخم مرغ های پالستیکی موجود در بازار تهیه کنید. 
روش کار به این صورت است که از پایین تخم مرغ شروع به کار 
می کنید و دور تا دور تخم مرغ را چسب حرارتی می زنید و سپس پولک 
را در محلی که چسب زدید، می چسبانید. این روند را به صورت ردیف 

ادامه دهید تا به باالی تخم مرغ برسید. 

 تخم مرغ با کاموا
به  دارید  خانه  در  که  رنگی  کامواهای  با  می توانید  روش  این  در 
و  چوب  چسب  به  فقط  که  کنید  تزئین  را  خود  تخم مرغ های  راحتی 
کامواهای رنگی نیاز دارید و روش کار همانند روش تزئین تخم مرغ با 

پولک است.

تزئین تخم مرغ با استیکر یا برچسب
در  که  متنوع  طرح های  با  را  آماده  برچسب های  می توانید  شما 
فروشگاه های هنری موجود می باشد تهیه کنید و تخم مرغ های زیبایی  

را برای سفره هفت سین خود تزئین کنید.

رنگ کردن تخم مرغ با پیاز
اگر شما دوست دارید برای هفت سین تخم مرغ تزیین کنید ولی 
هیچ کدام از روش هایی که در باال توضیح دادیم برای شما امکان پذیر 
یا رنگ نداشتید، نگران نباشید ما در اینجا روشی را به  نبود و وسایل 
شما یاد می دهیم که به راحتی بتوانید برای هفت سین تخم مرغ رنگ 

کنید.
برای این کار فقط نیاز به یک پیاز قرمز، ظرف آّب و تخم مرغ دارید. 
روش کار به این صورت است که تخم مرغ و پیاز را با هم در ظرف آب 
بگذاریم تا با هم بجوشند و بعد از چند دقیقه مشاهده خواهید کرد که 
رنگ تخم مرغ ها زرد شده است و به همین راحتی و بدون هیچ امکاناتی 

توانستید تخم مرغ را رنگ کنید.
 

تخم مرغ

رنگی
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شادروان عزیز سفرکرده
»قاسم موسیوند«

 همکار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان همدان

شادروان عزیز سفرکرده
»محمد رضا چیوانی«

 مدیر کل اسبق اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای

 استان لرستان

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایشان سپری می کنیم و 
درگذشتگان را با نثار فاتحه ای به روح پاکشان گرامی می داریم


