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انیس رضایی سردره متولد آبان ماه 1368 دارای مدرک 
فوق لیسانس معماری از دانشگاه  کرمان  است

از او می پرسم چه شد که به سراغ معماری رفتی 
و  داشتم  کاردستی  و  نقاشی  به  زیادی  عالقه  بچگی  از 
همیشه مشغول ساختن بودم. این ساختن و خلق کردن 
به من آرامش میداد. بچه که بودم دوست داشتم نقاشی 
هایم از کاغذ بپرن بیایند و قابل لمس باشند ، این عالقه 
شدید به هنر و ساختن من را به سمت معماری کشاند.

در دوران تحصیل عاشق ماکت سازی با چوب شدم. دوره 
در  که  را ساختم  نیلی  تجاری  مجتمع  ماکت  هنرستان 

استان اول شد و به جشنواره خوارزمی راه پیدا کرد. 
چطور با همسرت آشنا شدی و چه جالب که هر دو 

به ساخت وسایل چوبی عالقمند هستید 
دانشگاه  در  کارشناسی  مقطع  در   - است  همبنطور  بله 

کرمان با همسرم که همکالسی بودیم، آشنا شدم
عالیق و روحیه مان مثل هم بود، هر دو عالقه مند به 

ماکت سازی و چوب و رنگ...
ایده ساخت دارلوک از کجا آمد 

من کارمند بودم و همسرم هم در زمینه طراحی معماری 
فعالیت داشتند.  نجاری ما از آنجایی شروع شد که قبل 
 ، تهیه کنیم   را  قرار شد وسایل خانه  ازدواج  از مراسم 
منتها طرحی که از میز تلویزیون در ذهن ما بود، در بازار 

پیدا نشد. یه میز چوبی و ساده می خواستیم... 
تصمیم گرفتیم خودمان بسازیم 

طرحش رو زدیم و با حداقل امکانات در خانه، باهم شروع 
به ساخت کردیم.

وقتی تمام شد و به خانواده و دوستان نشان دادیم همه 
استقبال کردند و حتی چند نفر هم سفارش دادند

خیلی انرژی گرفتیم و تصمیم گرفتیم بقیه وسایل چوبی 
واسه  مناسبی  محل  ،ولی  بسازیم  خودمان  هم  را  خانه 

ساخت نداشتیم 
تا اینکه پدر و مادرم که عالقه مارو دیدند، خانه قدیمی 

دوران بچگی که در یکی از محله های قدیمی شهر است 
را در اختیار ما قرار دادند و آن کارگاه خانگی ما شد و 
میز،  خواب،  )سرویس  را  مان  خانه  چوبی  وسایل  تمام 
جاکفشی، کنسول و... ( باهم ساختیم. با خنده در واقع 
تا دو روز قبل از عروسی من و همسرم در کارگاه مشغول 

سمباده زدن بودیم .
بعد از ساخت وسایل خونه، آخر هفته ها که بیکار بودیم 
برایمان  تفریح  نوع  یک  به  و  پرداختیم  می  نجاری  به 

تبدیل شده بود 
دارلوک ها چطور ساخته شدند و اسم آن را چطور 

انتخاب کردید
ساختن  به  شروع  داشتیم  که  هایی  چوب  تیکه  با 
اسم  برایشان  همسرم  با  و  کردیم  مختلف  کاراکترهای 

انتخاب می کردیم و داستان می گفتیم. 
تا اینکه تصمیم گرفتم یک صفحه مجازی راه بیندازیم و 
خیال پردازی هایمان را در آنجا به اشتراک بگذاریم. پس 
تصمیم گرفتیم یک اسم جالب و متفاوت انتخاب کنیم... 
بندری  گویش  در   " "دار  رسیدیم.  دارلوک  به  اینکه  تا 

یعنی چوب و "لوک" هم به معنی کوچک است.
دارلوک ها را در یک شهر خیالی به اسم قراضستان بردم. 
پیچ  و  اضافه و میخ  از چوب های  زیرا همه کاراکتر ها 

های زنگ زده ساخت شده بود. 
و تصمیم گرفتیم تا جایی که بتونیم اسم شخصیت ها ، 
اسامی و اصطالحات  بندری باشد تا در زنده نگه داشتن 

فرهنگ بندری سهم کوچکی داشته باشیم. 
استقبال چطور بود؟

کم  کم  و  اومد  همکارانمان خیلی خوششان  و  دوستان 

شروع به سفارش دادن می کردند.

ولی من کارمند بودم و وقت کم می اوردم. و از اونجایی 
دارم،  هنری  روحیه   و  نداشتم  کارمندی  به  عالقه  که 
واسه  بیشتری  وقت  و  بگذرم  تفریحم  از  گرفتم  تصمیم 
رها  رو  کارمندی  بتونم  که  جایی  تا  بگذارم  ها  دارلوک 
در  و  کرد  استقبال  تصمیمم  این  از  همسرم  که  کنم. 
ساخت دارلوک ها پا به پای من کمکم کرد. از اداره که 
می اومدم بالفاصله تا دیر وقت کار می کردم و آخر هفته 

ها هم فقط به ساخت دارلوک می گذشت 
تا اینکه دارلوک ها شناخته شدند و سفارش های ما هم 

بیشتر شد...
تا  شدن  مند  عالقه  ها  دارلوک  به  ها  سنی  گروه  تمام 
را  کاراکتر خودشان  جایی که سفارش ساخت عروسک 
می دهند )شغل، رشته تحصیلی، ورزش مورد عالقه و...( 
 تا اینکه اسفند 97  شغلم را رها کردم و سال 98 را با 

کار مورد عالقه خودم شروع کردم
فروش دارلوک به چه صورت است؟

اینترنتی  صورت  به  ها  دارلوک  فروش  حاضر  حال  در 
هست و به تازگی در پنجشنبه بازار هنری بندرعباس هم 
حضور داریم که جا داره از مسئولین مربوطه به خاطر این 

رخداد زیبا و هنری تشکر کنیم. 
حرف آخر

بچه ها خیلی عالقه مند به کار با چوب هستند و بارها 
درخواست دادند که آموزش بدهم

خیلی دوست دارم این آرزوی بچه ها رو عملی کنم ولی 
مسئولین  اگه   . نداریم  آموزش  برای  فضایی  و  امکانات 
مربوطه همکاری کنن حتما این کار  را  انجام می دهیم.

به زندگی من خوش آمدید 

خالق دارلوک ها ، 
عالقه شدید به هنر و ساختن مرا به سمت معماری کشاند 
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  گزارش  : زهره  کرمی
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هف زنان  دیه  کشور،  عالی  دیوان  عمومی  هیات  رای  بنابر 
جنایات  همه  در  رانندگی،  حوادث  بر  عالوه  مردان  و 
برابر شد و صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به 
اعضاء  یا  نفس  از  اعم  اناث  دیه  التفاوت  مابه  پرداخت 
بازدارندگی  عامل  رود  می  امید  که  تصمیمی  شد؛ 
خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و تحقِق حقوِق 

قربانیان باشد.
هر  که  است  هایی  بحث  از جمله  مردان  و  زنان  دیه  برابری 
دختران  و  زنان  برای  دلخراش  ای  حادثه  وقوع  با  گاهی  از 
سرزمینمان نقل محافل و مجالس فقهی و حقوقی می شود و 
با گذر زمان از خاطره ها رخت می بندد تا در زمانی دیگر با 
اعمال جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده برون آید.این بار 
اما چهره های اسیدپاشی شده، سوخته یا قتل های ناموسی 
که از روی تعصب و توهم کورکورانه صورت می گیرد دیگر از 
ذهن ها پاک نشد و سرانجام تالش ها و پیگیری های مستمر 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فعاالن حوزوی 
و حقوقی زنان برای تکرار نشدن فجایع و جنایات علیه زنان در 
واپسین روز اردیبهشت ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیات 
عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیات، 
به مهمترین تصمیم قضایی مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد 
رای داده شد؛ رایی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم 
به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارت های بدنی باید 

نسبت به پرداخت مابه التفاوت دیه اقدام کند.
پیش از این در دی ماه سال ۱۳۹۷، »معصومه ابتکار« معاون 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سلسله نشست های 

این معاونت با مراکز دانشگاهی و حوزوی و به دنبال آن ارسال 
الیحه ای به مجلس خبر داده بود که در آن بحث امکان سنجی 
برابری دیه و زن و مرد مطرح بود.حال باید دید با این وحدت 
بار خشونت ها،  از  برابری دیه زنان و مردان،  به  رویه و رای 
تعرض ها و آزار جسمی کاسته می شود و دیه برابر، عاملی 
بازدارنده و به عنوان سدی در مقابل مرتکبان جنایت علیه زنان 

قرار می گیرد یا خیر؟
 تاریخچه وحدت رویه در برابری دیه

روز  کودکان  و  زنان  فعال حقوق  و  نادی" حقوقدان  "مونیکا 
سه شنبه در این باره در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان ایرنا 
از  یا عضو  بر نفس  به عنوان مالی که در جنایت  گفت: دیه 
سوی قانونگذار برای مرتکب جرم تعیین می شود، همواره به 
دلیل نابرابری میان زن و مرد مورد بحث در محافل حقوقی و 

نقد فعاالن اجتماعی بوده است.
وی افزود: قانونگذار با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات 
به  ورود  بدون  که  کرد  تالش   ،۱۳۹۲ سال  مصوب  اسالمی 
اصل موضوع و تحقق این برابری، راهکارهایی را ارائه دهد که 
مشکالت عملی ناشی از این نابرابری ها را کم کند؛ از جمله 
این راهکارهای پیش بینی و در نظر گرفته شده، تبصره ماده 
۵۵۱ قانون مجازات بود که بنا بر آن پرداخت تفاوت دیه زن 
تا سقف دیه مرد را از صندوق تأمین خسارت های بدنی پیش 

بینی کرد.

این حقوقدان یادآور شد: برای اجرای این تبصره و در تفسیر 
برخی  که  آنجا  تا  شد،  حادث  رویه  اختالف  محاکم  در  آن، 
محاکم صرفاً این تبصره را حاکم بر دیه نفس می دانستند و 

برخی دیگر آن را شامل دیه اعضا هم عنوان می کردند.
در  موضوع  این  شد  باعث  آرا،  اختالف  این  داد:  ادامه  وی 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و در نهایت در 

اردیبهشت ماه ۹۸ دیوان عالی رأی وحدت رویه صادر کرد و 
بنابر تبصره ماده ۵۵۱، صندوق تأمین خسارت های بدنی به 
تأمین تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد که مشتمل بر تمامی 
یا جنایت برعضو  بر نفس  از جنایات  اعم  جنایات علیه زنان 

باشد، مکلف کرد.
 هنوز تا برابری کامل راه مانده است

مونیکا نادی در ادامه این گفت و گو، در پاسخ به این پرسش 
که آیا این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نشان دهنده 
برابری کامل زنان و مردان در حقوق قضایی و جزایی است، 
گفت: این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری 
دیه در عمل کاهش پیدا کند اما در اساس برابری تفاوت دیه 

زن و مرد تغییری نکرده است.
وی توضیح داد: به این معنا که در قانون اساسی عنوان شده 
است که زن و مرد مساوی هستند و حتی در مورد مشابهی 
با غیر مسلمانان، مقام معظم  در مورد تفاوت دیه مسلمانان 
رهبری با یک حکم حکومتی این دیه را مساوی اعالم کردند 
اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق 
برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیافتاده 

است.
در قانون اساسی عنوان شده است که زن و مرد مساوی هستند 
و حتی در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان با غیر 
مسلمانان، مقام معظم رهبری با یک حکم حکومتی این دیه 

را مساوی اعالم کردند اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات 
جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد 

در عمل این اتفاق نیافتاده است.
 در صورت تامین مالی، ضمانت اجرایی دارد

اجرایی  درباره ضمانت  ادامه سخنان خود،  در  این حقوقدان 
ماده  تبصره  قطع  طور  به  کرد:  خاطرنشان  رای  این  شدن 
۵۵۱ قانون مجازات سال ۹۲ و این رأی وحدت رویه دیوان 
عالی کشور که به یک تفسیر روشن و عام از این ماده منجر 
شده است، به تحقق حقوق زنان کمک می کند و در عمل 
میزان ضمانت  تا چه  اینکه  اما  را کاهش می دهد  نابرابری ها 
اجرایی دارد باید به توانایی صندوق تأمین خسارات بدنی در 
اجرای این قانون الزام آور در پرداخت مابه التفاوت دیه زنان 

مراجعه کرد.
وی در توضیح این مساله اظهار داشت: هدف از ایجاد صندوق 
تأمین خسارت های بدنی، جبران خسارت ناشی از تصادفات 
جاده ای به مردان و زنان به صورت برابر بوده است، حال باید 
دید این گسترده شدن دامنه فعالیتش با توجه به بحث هایی 
که برای تأمین بودجه دارد تا چه حد اجازه اجرایی شدن کامل 

و جامع این قانون را می دهد.
 مانع خشونت است اگر جامع اجرا شود

نادی در بخشی دیگر از این گفت و گو، در پاسخ به اینکه این 
رای عامل کاهش خشونت علیه زنان می شود یا خیر؟ اضافه 
کرد: معتقدم نمی تواند عامل بازدارنده در خشونت های خانگی 
و اجتماعی علیه زنان باشد چرا که در کاهش خشونت علیه 
زنان چند فاکتور مهم از قبیل فرهنگ سازی، آموزش و اطالع 
رسانی و قوانین دقیق و جامع دخیل هستند تا اگر مجازاتی 
اعمال می کنیم عالوه  اجتماعی  و  برای خشونت های خانگی 
بر اینکه شخص مرتکب را مجازات می کنیم تا برایش جنبه 
ارتکاب مجدد جرم منصرف شود  از  و  باشد  بازدارنده داشته 
در جامعه هم نقش پیشگیری و بازدارنده داشته باشد تا افراد 

دیگر هم مرتکب آن نشوند.
وی افزود: فاکتور بعدی هم اجرای کامل و صحیح قوانین است 
که در این مورد نه به بحث آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ 
سازی ورود کرده و نه مجازات شخصی در نظر گرفته است. 
یعنی شخص مرتکب جرم را ملزم به پرداخت دیه نمی کند 
و بار این مسوولیت را بر دوش صندوق تامین خسارت بدنی 

انداخته است.
به گفته این حقوقدان، در اینجا عماًل بازدارندگی یا مجازاتی 
که ویژگی خاصی داشته باشد اعمال نشده است پس نمی تواند 
خشونت خانگی و اجتماعی را کاهش دهد. در حالی که قانونی 
به طور صحیح اجرا و بازدارنده خواهد بود که مرتکب جرم را 
ملزم به مجازات و پرداخت دیه کند؛ در نتیجه از ترس هزینه 

مالی هرگز دست به ارتکاب جرم یا تکرار آن نمی زند.
به  زنان  علیه  خشونت  کرد:  تصریح  ادامه  در  حقوقدان  این 
فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی و وضعیت جامعه بازمی گردد 
و  اجتماعی  شرایط  در  مردان  و  زنان  مجازات  اگر  طبیعتاً  و 
اقتصادی برابری صورت گیرد در کل ترس از قانون منجر به 
کاهش خشونت علیه آنان می شود ولی در کل تأثیر مثبت در 

جامعه خواهد داشت.

تحقق حقوِق زناِن قربانی خشونت با دیه برابر



اگر دل خود را به دریازده اید و می خواهید مادر شوید 
بسیار عالی است. به شما تبریک می گوییم. اما پیش از 
آن باید یک یا دو ماه صبر کنید. برای داشتن یک دوره 
مهمی  مسائل  سالم،  فرزندی  داشتن  و  سالم  بارداری 
وجود دارند که پیش از بارداری باید به آن ها توجه کنید.

۱- پیش دکتر بروید و چک آپ کنید
در این مرحله، الزم نیست دکتر یا مامای خاصی برای خود پیدا 
کنید. فقط پیش دکتر خانوادگی خود بروید و از او بخواهید تا 
چک اپ کاملی انجام دهد. این چک آپ، تاریخچه بیماری های 
و  شما  کنونی  سالمت  شما،  خود  بیماری های  و  خانوادگی 
می کند.  بررسی  را  می کنید  استفاده  هم اکنون  که  داروهایی 
مصرف برخی از داروها در دوران بارداری بسیار خطرناک است 
و برخی از آن ها باید پیش از بارداری عوض شوند زیرا ممکن 

است در بدن مادر رسوب کنند و مضر هستند.
و  ورزش  وزن،  رژیم،  مورد  در  باید  دکتر  با  مالقات  این  در 
نیز  مخدر  و  سیگار  استعمال  همچون  شما  ناسالم  عادت های 
از  شود.  تجویز  مولتی ویتامین  شما  برای  باید  شود.  صحبت 
اینکه واکسن های خود را به موقع زده اید اطمینان حاصل کنید. 
همچون  کودکی  دوران  بیماری های  برابر  در  خود  مصونیت 
سؤال هایی  همه  به  کنید.  آزمایش  را  سرخچه   و  آبله مرغان 
که دکتر می پرسد، پاسخ درست بدهید. اگر از آخرین آزمایش 
و چک آپ شما حدود یک سال می گذرد، حتماً دوباره تست 
پاپ اسمیر  بدهید و آزمایش های الزم برای نداشتن بیمارهای 

عفونی و مقاربتی را انجام دهید.
شاید برخی از والدین به دلیل سابقه خانوادگی، تمایل داشته 
باشند برای بیماری هایی همچون کم خونی داسی شکل، تای-

ساکز، تصلب کیستی بافت ها، آزمایش ژنتیک بدهند.
۲- اسیدفولیک مصرف کنید )مراقب ویتامین آ باشید(

حداقل  مصرف  با  است.  ضروری  بسیار  اسیدفولیک  خوردن 
۴۰۰ میکروگرم اسیدفولیک در طول روز برای حداقل یک ماه 
پیش از بارداری و سه ماه نخست بارداری، می توانید ۵۰ تا ۷۰ 
درصد از احتمال داشتن نوزادی با نقص لوله عصبی همچون 
اسپینا بیفیدا جلوگیری کنید. استفاده از اسیدفولیک همچنین 

می تواند از دیگر ناهنجاری های تولد نیز جلوگیری کند. 
دیگر  یا  اسیدفولیک  داروخانه ها  همه  از  می توانید 
از  پیش  اما  کنید.  تهیه  را  تولد  از  پیش  مولتی ویتامین های 
میکروگرم   ۴۰۰ حداقل  آیا  ببینید  مولتی ویتامین،  خرید 
تا  کنید  کنترل  همچنین  خیر.  یا  دارد  خود  در  اسیدفولیک 
آن مولتی ویتامین، بیشتر از ۷۷۰ میکروگرم ویتامین آ نداشته 
باشد، مگر اینکه بیشتر آن بتاکاروتن باشد. استفاده بیش ازحد 

ویتامین آ می تواند منجر به ناهنجاری های تولد شود.
اگر از مکملی که استفاده می کنید مطمئن نیستید، از دکتر یا 

داروخانه چی کمک بخواهید.
۳-ترک سیگار، الکل و مواد مخدر

اگر سیگاری هستید یا مواد مخدر مصرف می کنید، زمان آن 
رسیده تا آن ها را ترک کنید. یافته های علمی بسیاری نشان 
زایمان  سقط جنین،  به  منجر  مخدر  مواد  و  سیگار  داده اند، 
نظر  در  کم وزن می شوند.  و  بسیار کوچک  نوزادان  و  زودرس 
داشته باشید، تأثیر برخی از داروها و مخدرها حتی از پس از 

ترک آن ها نیز  در بدن باقی می مانند.
تحقیقات همچنین می گویند، استفاده از تنباکو روی باروری 
مادر و کم شدن اسپرم های پدر تأثیر دارد. در حقیقت، حتی 
تأثیر  باردارشدن  روی  می تواند  نیز  سیگار  گاه وبیگاه  کشیدن 

منفی بگذارد.
بارداری دارد.  تأثیر منفی در  نیز  الکلی  مصرف نوشیدنی های 
مشکالت  یا  زایمان  ناهنجاری های  به  منجر  می توانند  آن ها 

دیگر برای رشد نوزاد بشوند.
شاید ترک عادت های ناسالم مشکل باشد اما با مشاور در این 
قرار  پیش روی شما  راهکارهایی  کنید. مشاور  رابطه صحبت 

می دهد تا راحت تر سیگار یا مواد مخدر را کنار بگذارید.
۴-یخچال خود را از مواد غذایی سالم پرکنید

مسلماً پیش از بارداری، شما هنوز به جای دو نفر غذا نمی خورید 
اما باید  تغذیه خود را درست کنید. باید سعی کنید از مواد 

مغذی و سالم تغذیه کنید تا بارداری سالم تری داشته باشید.
آب  لیوان   ۲.۵ و  آب میوه  لیوان   ۲ کنید هرروز حداقل  سعی 
سبزیجات مصرف کنید. خوراکی ها و غذاهایی که کلسیم زیاد 
دارند همچون شیر، ماست و آب پرتقال مملو از کلسیم مصرف 
کنید. از منابع مختلف پروتئین همچون آجیل، حبوبات، انواع 

فراورده های سویا، مرغ و گوشت تغذیه کنید.

۵-کمتر کافئین مصرف کنید
دوران  در  کافئین  مصرف  مورد  در  اتفاق نظری  هنوز  بااینکه 
آن ها  بیشتر  اما  ندارد،  وجود  کارشناسان  بین  بارداری 
باردارشدن  به  تصمیم  که  افرادی  و  باردار  زنان  اعتقاددارند 

دارند، باید مصرف این خوراکی را به حداقل برسانند.
برخی از یافته های علمی نشان داده اند، میان مصرف کافئین و 
کاهش باروری رابطه مستقیم وجود دارد. مصرف زیاد کافئین 

می تواند در مواردی به سقط جنین منجر شود.
به زنان باردار توصیه می شود میزان مصرف کافئین خود را به 
۲۰۰ میلی گرم در روز، یعنی یک فنجان  کاهش دهند. این 

چیزی است که پیش از بارداری نیز باید به آن توجه داشت. 
۶-وزن خود را کنترل کنید

هنگامی که وزن متعادلی داشته باشید، بارداری آسان تری نیز 
می تواند  وزن  به  قد  نسبت  بودن  زیاد  یا  کم  داشت.  خواهید 
باردارشدن بشود. داشتن نسبت زیر  منجر به مشکالتی برای 
۲۰ یا بیش از ۲۴ وزن به قد می تواند روی باروری تأثیر منفی 

داشته باشد.
اگر در وزن متناسب قرار ندارید، کم یا زیاد کردن وزن شاید 
به باردارشدن شما کمک کند. داشتن وزن متناسب، بارداری 
راحت تری نیز برای مادر به ارمغان می آورد. برای کسب وزن 

مناسب می توانید با متخصص تغذیه نیز مشورت کنید.
۷-حواستان به مصرف ماهی باشد

خود  تغذیه  به  حواستان  باید  هستید  ماهی  طرفداران  از  اگر 
برای  )که   ۳ امگا  چرب  اسیدهای  منبع  ماهی  بااینکه  باشد. 
رشد مغز و بینایی کودک شما بسیار مهم است( و همچنین 
بااین حال  اما  D و دیگر مواد مغذی است،  پروتئین، ویتامین 

حاوی جیوه نیز هست که می تواند خطرناک باشد.
به طور  باید  باردار  زنان  معتقدند،  کارشناسان  از  بسیاری 
از  ممانعت  نیز  تغذیه  بهترین  و  کنند  مصرف  ماهی  متوسط 
خوردن ماهی هایی است که جیوه زیاد دارند. سازمان دارویی 
باردارشدن  قصد  که  زنانی  می کند،  توصیه  جهانی  غذایی  و 
دارند از خوردن گوشت ماهی هایی همچون کوسه، اره ماهی و 
شاه ماهی خالدار خودداری کنند و بیشتر از ۱۷۰ گرم تن ماهی 
از مصرف ماهی های  در طول هفته مصرف نکنند. بهتر است 
رودخانه ای که خودتان صید کرده اید نیز خودداری کنید مگر 

اینکه مطمئن باشید آلوده نیستند. 
سازمان دارویی و غذایی جهانی توصیه می کند، زنان باردار در 

طول هفته حدود ۳۴۰ گرم ماهی مصرف کنند.
۸- برنامه ورزشی برای خود تعیین و آن را دنبال کنید

تعیین  خود  تناسب اندام  برای  ورزشی  برنامه  یک  هم اکنون 
کنید و بر اساس آن پیش بروید. به این ترتیب می توانید بارداری 
هم  کمی  که  تا حدی  کردن  ورزش  باشید.  داشته  سالم تری 
عرق کنید می تواند در فرونشاندن استرس های پیش از بارداری 

نیز مفید باشد.

تمرینات ورزشی سالم شامل ۳۰ دقیقه ورزش مالیم همچون 
پیاده روی، دوچرخه سواری یا ورزش های کاهش وزن در بیشتر 

روزهای هفته است.
انجام  یوگا  یا  کششی  ورزش های  بدن،  انعطاف  افزایش  برای 
ادامه  را  خود  ورزشی  تمرینات  نیز  باردارشدن  از  بعد  دهید. 
دهید. اگر تاکنون ورزش در برنامه روزانه شما وجود نداشته 
همچون  ساده ای  برنامه های  از  و  کنید  اضافه  را  آن  است، 
پیاده روی بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در روز شروع کنید. یا می توانید 
از تمرینات ساده ای همچون استفاده از پله ها به جای آسانسور 
یا پارک کردن ماشین در فاصله ای دورتر از محل کار و پیاده 

رفتن یک قسمت از مسیر کمک بگیرید.
۹- پیش دندان پزشک بروید

کنید  آماده  بارداری  برای  را  خود  می خواهید  هنگامی که 
نیز رسیدگی کنید. تغییرات  باید به سالمت دهان خود  حتماً 
بارداری می تواند منجر به بیماری های لثه  هورمونی در طول 
شود. در دوران بارداری میزان استروژن و پروژسترون افزایش 
می یابد و همین مسئله باعث می شود لثه در مقابله با باکتری ها 
این  لثه ها شود.  تورم  به  منجر  و  دهد  نشان  متفاوت  رفتاری 
مسواک  را  خود  دندان های  که  باری  هر  می شود  باعث  تورم 

می زنید یا نخ دندان می کشید، لثه ها خونریزی کنند.
و  لثه  مشکالت  همه  باردارشدن  از  پیش  که  خانم هایی 
دندان های خود را برطرف می کنند، در دوران بارداری مشکالت 
کمتری در این رابطه خواهند دشت. حتماً پیش از باردارشدن 

دندانپزشکی بروید و دندان های خراب خود را درست کنید.
۱۰-به سابقه پزشکی خود توجه کنید

خود  همسر  و  خود  پزشکی  باسابقه  رابطه  در  کنید  سعی 
ژنتیکی  بیماری های  سابقه  ببینید  و  کنید  کسب  اطالعات 
همچون سندروم داون، کم خونی داسی شکل، تصلب کیستی 
بافت ها، تای-ساکز یا ناهنجاری های خونی نداشته باشید. شما 
دچار  کسی  خود  فامیل  و  بستگان  در  بدانید  باید  همچنین 
همچون  دیگری  جسمی  بیماری های  یا  ذهنی  عقب ماندگی 

بیماری های قلبی یا نقص لوله عصبی نباشند.
دکتر شما باید همه سابقه پزشکی شمارا بررسی کند و مطمئن 

شود که شما و همسرتان مشکل ژنتیکی ندارید.
۱۱-. توجه به مسائل مالی

زیادی دارد. شما  پرورش کودک هزینه های  و  آوردن  دنیا  به 
بارداری،  با  مرتبط  هزینه های  همه  باید  باردارشدن  از  پیش 

زایمان و رشد و مدرسه رفتن کودک خود را برآورد کنید.
می توانید برای کم کردن بخشی از هزینه ها از بهترین بیمه ای 

که امکانات بیشتری دارد، استفاده کنید. 
اگر پزشک یا مامای خاصی مدنظر شماست، هزینه های ویزیت 
و ... را برآورد کنید. اگر می توانید از هزینه های کنونی خود کم 
و پس انداز کنید تا بعد از تولد کودک، با مشکل مواجه نشوید.

17کاری که پیش از بارداری باید انجام دهید
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1۲- توجه به سالمت روانی خود
موسسه پزشکی آلیس دومار می گوید، 
می برند،  رنج  افسردگی  از  که  زنانی 
در  سالم  زنان  از  بیشتر  برابر  دو 
دارند.  قرار  ناباروری  مشکالت  معرض 
نمی توانند  افسرده هستند  افرادی که 
کنند،  مراقبت  خود  از  به خوبی 
درنتیجه نمی توانند از فرزندانشان نیز 
مراقبت کنند. بر اساس اعتقاد برخی 
دوران  در  باردارشدن  کارشناسان، 

افسردگی بسیار دشوار است.
که  زنانی  می کند  پیشنهاد  دومار 
افسردگی  سابقه  آن ها  خانواده  در 
حتماً  بارداری  از  پیش  دارد،  وجود 
کنند.  کنترل  را  خود  روان  سالمت 
همچون  افسردگی  از  نشانه هایی  اگر 
از  قباًل  که  مسائلی  به  نداشتن  عالقه 
آن ها لذت می بردید، تغییر در میل و 
اشتیاق های خود، تغییر در عادت های 
داشتن  یا  انرژی  نداشتن  خواب، 
بودن  بی ارزش  و  ناامیدی  احساس 
به  حتماً  کردید،  مشاهده  خود  در  را 

تراپیست یا روانشناس مراجعه کنید.
افسردگی،  مؤثر  بسیار  درمان  دو 
بیشتر  و  است  دارودرمانی  و  مشاوره 
باهم  درمان  دو  هر  تلفیق  با  بیمارها، 
برای  دارو  اگر مصرف  مداوا می شوند. 
شما الزامی بود، روان پزشک داروهایی 
برای شما تجویز خواهد کرد که پیش 
از بارداری و دوران بارداری برای شما 
از  می توانید  البته  باشد.  نداشته  ضرر 
همچون  استرس  مدیریت  روش های 

مراقبه و یوگا نیز استفاده کنید. 
13-مراقب عفونت ها باشید

از  پیش  که  است  مهم  بسیار 
بدن  در  عفونتی  هیچ گونه  باردارشدن 
غذاهایی  از  باید  شما  باشید.  نداشته 
همچون پنیرهای سفید سترون نشده 
یا دیگر لبنیات روزانه و گوشت، ماهی 
نکنید.  استفاده  نیم پز  و  خام  مرغ  یا 
این غذاها می توانند حامل باکتری های 
منجر  که  باشند  خطرناکی  و  مضر 
درنتیجه  و  تغذیه ای  بیماری های  به 
سقط جنین یا مرده به دنیا آمدن نوزاد 
آب میوه های  از  باید  همچنین  شوند. 
استفاده  نشده  هموژنیزه  و  پاستوریزه 
نکنید زیرا حاوی باکتری هایی همچون 

ای کولی یا سالمونال هستند. 
به یاد داشته باشید پیش از تهیه غذا 

دستان خود را تمیز بشویید. مطمئن 
تا  شوید یخچال شما روی درجه ۳۵ 
۴۰ درجه فارنهایت تنظیم شده است 
و درجه فریزر منفی ۱۸ درجه سانتی 
گراد است. این درجه ها به سالم ماندن 

مواد غذایی کمک می کنند.
در  کشاورزی  یا  گل کاری  هنگام 
باغچه، حتماً دستکش دست کنید تا 

باکتری های عفونی از خاک نگیرید.
دهید  انجام  را  الزم  مراقب های  حتماً 
منظور  این  برای  نخورید.  سرما  تا 
می توانید، در ابتدای هر فصلی واکسن 
شدن  مبتال  کنید.  تزریق  را  آنفوالنزا 
بارداری می تواند  آنفوالنزا در طول  به 
پیچیده ای  مشکالت  بروز  باعث 
زودرس  زایمان  یا  ذات الریه  همچون 

بشود.
1۴-خطرهای محیطی را به حداقل 

برسانید
شاید نتوانید از همه خطرهای محیطی 
در امان باشید اما می توانید تا حد امکان 
این خطرات را به حداقل کاهش دهید. 
کودک  و  شما  برای  کارها  از  بعضی 
متولد نشده تان مضر و خطرناک است. 
به طور مثال، اگر هرروز در معرض مواد 
شیمیایی یا تشعشات مضر قرار دارید 
در  تغییراتی  باردارشدن  از  پیش  باید 

این اوضاع به وجود بیاورید.
محصوالت  از  برخی  همچنین، 
آفت کش ها،  همچون  پاک کننده 
محلول ها یا سرب های موجود در آب 
قدیمی  لوله های  به واسطه  نوشیدنی 
برای رشد و پرورش نوزاد در بدن مضر 
پزشک  با  منظور  این  برای  هستند. 
امکان  حد  تا  کنید  مشورت  خود 
زندگی  در  موجود  خطرناک  مسائل 
روزمره خود را حذف یا کمرنگ کنید.

فکر  خود  تصمیم  به  1۵-خوب 
کنید

زندگی  تعهدات  از  بچه دار شدن یکی 
برای  تصمیم گیری  از  پیش  است. 
بچه دار شدن، ببینید آیا برای پذیرفتن 
دارید.  کافی  آمادگی  مسئولیت  این 
به  آمادگی  این  از  اطمینان  برای 

سؤال های زیر فکر کنید:
باید  چگونه  که  می دانید  آیا   
را  خود  بچه داری  مسئولیت های 
و  کار  بین  و  دهید  انجام  به خوبی 

خانواده خود تعادل برقرار کنید؟

نگهداری  برای  الزم  آمادگی  آیا   
دارد  خاصی  مشکل  که  فرزندی  از 

رادارید؟
  آیا شما و همسرتان هر دو به بچه دار 

شدن تمایل دارید؟
را  خود  تخمک گذاری  1۶-زمان 

کشف کنید
برخی از خانم ها وقتی آماده باردارشدن 
روش های  راحت  خیلی  می شوند، 
جلوگیری را کنار می گذارند و همه چیز 
را به قضا و قدر می سپارند. اما تعدادی 
دیگر، با عالمت زدن دوران پریود خود 
و دنبال کردن نشانه ها برای کشف زمان 
دنبال  را  باروری خود، محاسبات دقیقی 

می کنند.
خود،   تخمک گذاری  زمان  تعیین  برای 
دمای بدن خود و تغییرات مخاط گردنی 
خود را بنویسید. این نشانه ها را برای چند 
ماه پشت سر هم دنبال کنید تا بتوانید در 
هر دوره زمان دقیق تخمک گذاری خود 

را کشف کنید.
محاسبه  دستگاه های  از  البته 
استفاده  می توانید  نیز  تخمک گذاری 
کنید. این کیت ها در داروخانه ها به فروش 

می رسند.
روش های  گذاشتن  کنار   -1۷

پیشگیری
اکنون می توانید با روش های پیشگیری از 
از  افرادی که  بارداری خداحافظی کنید. 
می کنند  استفاده  ضدبارداری  قرص های 
نظر  را در  مواردی  بارداری  از  باید پیش 
داشته باشند. پیش از کنار گذاشتن این 
کنید  تمام  را  خود  دوره  باید  قرص ها، 
اشکال  و  بی نظمی  دچار  شما  پریود  تا 
نشود. شاید چند ماه طول بکشد تا دوره 
پریود شما دوباره به حالت نرمال بازگردد 
که  اولی  ماه  همان  از  خانم ها  بیشتر  اما 
قرص ها را کنار می گذارند، بارور هستند. 

هستند،  معتقد  کارشناسان  از  برخی 
بهتر است پس از قطع مصرف قرص های 
ضدبارداری از روش های طبیعی همچون 
کاندوم استفاده کنید تا دوباره پریود شما 
ماندن  منتظر  برگردد.  نرمال  حالت  به 
به شما کمک  نرمال  پریود  داشتن  برای 
و  باشید  داشته  دقیقی  زمان  تا  می کند 
بتوانید به راحتی برای انجام آزمایش های 
نخست  سه ماهه  در  خود  موردنظر 

بارداری، برنامه ریزی کنید.

۱۷  کاری که پیش از بارداری باید 
انجام دهید

با توجه به اینکه تابستان شروع شده و آلبالوهای خوشمزه وارد 
بازار شده تصمیم گرفتیم در این شماره طرز تهیه مربای آلبالو 

را برای شما آموزش دهیم 
مواد الزم

آلبالو: یک کیلو
شکر: یک و نیم کیلو

آبلیمو: یک قاشق غذاخوری
وانیل: در صورت تمایل

زمان پخت: حدودا ۴۵ دقیقه
طرز تهیه 

ابتدا آلبالوها را شسته و تمیز می کنیم.. بعد یک ظرف پیرکس یا لعاب 
دار را آماده کرده و هسته آلبالو را از آن خارج کرده داخل ظرف می 
ریزیم )یا با هسته گیر یا اینکه آلبالو را بین دو انگشت شست و اشاره 
کمی ورز داده تا آلبالو شل شود بعد با کمی فشار هسته را از قسمتی 
که آلبالو سوراخ است خارج می کنیم به نحوی که آلبالو شکل اولیه 
خود را حفظ کند( . درحال انجام این کار الیه ای از آلبالو که ته ظرف 
را بپوشاند و یک الیه شکر می پاشیم به طوری که شکر روی آلبالو را 
بپوشاند و دوباره یک الیه آلبالو و اینکار را ادامه داده تا شکرها و آلبالو 
ها الیه الیه درون ظرف را پر کند . سپس آنرا به مدت یک روز در 

یخچال می گذاریم تا آلبالو کاماًل آب بیندازد .
حاال آلبالوها را داخل قابلمه می ریزیم و بقیه شکری که از ۱/۵ کیلو 
اضافه آمده را نیز درون قابلمه می ریزیم )بهتر است از قابلمه ی بزرگتر 

استفاده کنیم تا هنگام جوش آمدن مربا سر نرود( .
وقتی آلبالو ها جوش آمد، حرارت را متوسط کرده و مرتباً کف های باال 
آمده را با یک کفگیر از سطح مربا جمع میکنیم بطوریکه تمام کفها 
گرفته شود. بعد از اینکه مربا به غلظت مورد نظر رسید، زیر شعله را 
خاموش می کنیم و یک قاشق غذاخوری آبلیمو اضافه می کنیم و می 

گذاریم مربا سرد شود .
نکات تهیه مرباي آلبالو 

همونطور که باال گفتم بهتره آلبالو ها و شکر رو بذارید تا آب بندازه و 
این در کیفیت مرباتون تاثیر میذاره. بهتر است تمام کف مربا را قبل از 

سرد شدن از روی سطح آن جمع کنیم .
 این مربا احتیاج به اضافه کردن آب ندارد فقط ته ظرف پیرکس را بعد 
از خالی کردن آلبالوها میتوان کمی آب ریخت تا شکرهای ته آن حل 

شود و آن را داخل قابالمه مورد نظر می ریزیم.
بهتر است مربا را زیاد نجوشانیم چون رنگ آن تیره می شود. حرارت 
مربا نباید تند باشد چون هم باعث میشود رنگش خیلی تیره شده و 
همچنین خیلی تند سر میرود. مخصوصا مرباهایی مثل آلبالو و توت 

فرنگی این ویژگی رو بیشتر دارند.
نکته دیگه اینکه که نباید در قابلمه رو کیپ کنید. این موضوع هم 

باعث تیره شدن و همچنین سر رفتن مداوم مربای آلبالوتون میشود.
 مربا تا زمانی که کامال سرد نشده رقیق تر از واقعیتش به نظر میرسد. 
تا حدی میشود  از رنگش هم  نیوفتید.  به اشتباه  باشید  پس مراقب 
تشخیص داد. پس وقتی مربا به رنگ دلخواهتان رسید میتوانید زیر آن 
را خاموش کنید. چون هرچی بیشتر بماند تیره تر و غلیظ تر می شود.

با هسته آلبالوها هم می توانید چای آلبالو درست کنید.
تشخیص قوام آمدن مربا

مقداری از مربا را بردارید تا کمی سرد شود سپس کمی از آن را در بین 
دو سر انگشت خود بگیرید و انگشت ها را باز کنید حال اگر به صورت 

تار نخ کشیده شد مربا قوام آمده است.
اگر مربا کپک زد

ابتدا الیه کپک زده را از روی مربا جدا کنید و باقی مانده مربا را بگذارید 
دوباره بپزد.حال برای اینکه مربا کپک نزند در آخرین مرحله پخت یک 

دوم قاشق غذاخوری آبلیمو به آن اضافه کنید.
اگر مربا شکرک زد

این حالت معموال در انواع شربت دیده می شود و هنگامی رخ می دهد 
که مربا و یا شربت بیش از حد جوشانده شود یا ترشی آن کم باشد.

به  آبلیمو  شیرین،  کمی جوش  آب،  مقداری  مشکل،  این  رفع  برای 
شربت یا مربا اضافه کرده بگذارید چند جوش بزند تا شکرک آن از 

بین برود.

با سرآشپز
=

مربای آلبالو



يكى از طراحان برتر لباس كشور گفت: المان هاى سنتى 
بر روى لباس ها بايد باتوجه به ظرفيت استان، به سمت 

مدرنيته شدن پيش بروند.
پيشرفت  با  رو،  اظهار کرد: در سال هاى پيش  بهمنى،  غزال 
هنر طراحى و دوخت در کشور هرگز نمى توان با کپى کردن 
مدل ها مشتريان را راضى نگه داشت.وى ادامه داد: طراحان 
لباس استان هرمزگان، داراى ايده هاى بسيار خوب و خالقانه 
بسيار ضعيف است. اجراى کار  و  نتيجه  اما متاسفانه  هستند 

بهمنى افزود: طراحان بايد به اين نكته توجه کنند که طراحى 
هايى که انجام مى گيرد براى چه منطقه اى بوده و مواداوليه 
مورد نياز براى تهيه پوشاك بايد داراى چه ويژگى هايى باشد.

و  طراحان  اهداف  از  آورى  ارز  و  صادرات  اگر  کرد:  بيان  وى 
توليدکنندگان بومى استان است، بايد به تمام نكات از جمله 

جنس پارچه هاى مورد استفاده نيز توجه شود.
با  زيورآالت  ساخت  و  طراحى  کرد:  تصريح  توليدکننده  اين 
در  نوارهاى سنتى که  از جمله  المان هاى سنتى  از  استفاده 
و  نو  اتفاقى  شود،  مى  استفاده  هرمزگان  استان  بانوان  لباس 
قبيل محصوالت گسترش  اين  ارائه  بايد سطح  و  جالب است 
مبنى  خبرنگار  درخواست  به  پاسخ  در  وى  کند.  پيشرفت  و 
ارائه بر پيشنهاد به افرادى که قصد ورود به حرفه طراحى و 
دوخت لباس دارند، ابرازکرد: اين افراد بايد با در نظر گرفتن 
شرايط موجود تنها و تنها به توليد کاالى لوکس قابل استفاده 

بپردازند.

بهمنى بيان کرد: بايد به اين نكته توجه شود که در اين منطقه 
دم  کاالى  بهتر  بيان  به  يا  بى کيفيت  کاالى  توليد  به  نيازى 
دستى، وجود ندارد. وى افزود: علت اين توصيه اين است که 
استان هرمزگان خود داراى المان هاى سنتى و تهيه شده با 
دست بسيار زيادى است. ارزش اين المان ها به قدرى است که 

بايد با قيمت بسيار خوبى به فروش رسانده شوند.
مانند ساير  توان  نمى  استان هرمزگان  اشاره کرد: در  بهمنى 
استان ها توليد انبوهى از کاالهاى بى کيفيت داشت، کارهاى 
و  توليدکندگان  به  را  اجازه  اين  هرمزگانى  خاص  دستى 
و  پايين  قيمت  به  را  بومى  کاالى  که  دهد  نمى  فروشندگان 
لباس  طراح  اين  رسانند.  فروش  به  بى کيفيت  کاالهاى  مانند 
خاطرنشان کرد: طراحان لباس، طرح هاى سنتى را مدرن کرده 

و از بانوان بلوچى به عنوان اجرا کننده استفاده کنند.
وى ادامه داد: دنياى مدرن امروزى طالب اين است که بتوان 
به  و  کرده  استفاده  مختلف  اماکن  و  شرايط  در  را  ها  لباس 
راحتى به تحرك و فعاليت پرداخت، در عين حال به اندازه لزوم 
شيك، خاص و جلوه گر باشد.بهمنى تصريح کرد: جاى بسى 
تاسف است که ويترين هاى مراکزخريد لوکس در بندرعباس، 

از اجناس بى کيفيت درجه سه و چهار چينى دکور شده اند.
وى افزود: بانوان بومى که به تهيه و فروش اکسسوارهاى لوکس 
و خاص سنتى مشغولند در خيابان ها دست فروشى مى کنند.

اين طراح لباس بيان کرد: بايد با جديت به تناقض مطرح شده 
بى کيفيت  اجناس  عرضه  به  خريد  مراکز  چرا  که  انديشيد 

پرداخته و کارهاى سنتى روى زمين فروخته مى شوند.
وى خاطرنشان کرد: در خصوص اين نكته نه در سطح تفكر 
نيز مطالعات  از ديد جامعه شناسى  بايد  بلكه  معمول و عادى 

انجام گيرد. بهمنى با بيان اينكه »آيا مردم هدف بايد به سمت 
اين  خريد اجناس بى کيفيت سوق داده شوند؟ » اظهار کرد: 
ايرادى است که به طراحان لباس استان هرمزگان وارد است. 
علت اين اتفاق عدم فعاليت و همكارى گروه طراحان و عدم 
در  کاالها  و  طرح ها  ارائه  براى  الزم  اعتمادبه نفس  و  آمادگى 

ويترين مراکز خريد است. وى عنوان کرد: توليدکننده مطرح 
به هيچ عنوان اعتمادى به بانوان فروشنده کنار خيابان نمى کند. 
اين توليدکننده اشاره کرد: اگر در يك مرکز خريد که مكانى 
معتبر براى خريدوفروش است با ويترينى روبه رو شود که براى 
باکيفيت به معرض ديد گذاشته  مثال شال سنتى هرمزگانى 
بازار  رونق  به  اتفاق  اين  و  کرد  خواهد  اعتماد  و  رغبت  است 
کار طراح و خياط بومى کمك شايانى خواهد کرد. وى افزود: 
بايد  است  بين المللى  سطح  در  محصوالت  ارائه  ما  هدف  اگر 

اين نكته توجه کنيم که برندهاى بين المللى به هيچ عنوان  به 
از محصوالت عرضه شده توسط فروشندگان خيابانى استقبال 
نكرده و هدف صادرات، ارزآورى و شناساندن هنر بانوان اين 
استان به ساير نقاط کشور و جهان به هيچ وجه محقق نخواهد 
شد. بهمنى عنوان کرد: عدم وجود بهداشت در فروش و توليد، 
وعدم  محصوالت  فروش  از  پس  تضمين)گارانتى(  وجود  عدم 
توجه به تكنولوژى و فناورى نوين از علل کسادى بازار و فروش 

خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده، در خصوص 
فروش محصوالت و لباس هاى سنتى استان هرمزگان، بايد به 
اين نكته توجه شود که بانوان هرمزگانى که قصد فروش اين 
محصوالت را دارند بايد زير نظر طراحان تحصيل کرده اين کار 

را انجام دهند.
تنها  دوزندگان  و  فروشندگان  اين  عبارتى  به  افزود:  بهمنى   
مطالعات  و  هستند  محصوالت  اين  روى  بر  اجراکنندگان 
عهده  به  بايد  محصوالت  روانشناسى  و  جامعه شناسى 

متخصصين مربوطه در حوزه طراحى و دوخت واگذار شود.
بر کيفيت  لباس اظهار کرد: به جاى آنكه روزبه روز  اين طراح 
کارها افزوده شود، کاالهاى بى کيفيت تهران که در مكان هاى 
مراکز  ويترين  در  مى رسد  فروش  به  عادى  مردم  براى  عادى 

خريد لوکس با قيمت هاى گزاف به فروش مى رسد.
وى با بيان اينكه بازارکار طراحان استان محلى نيست، افزود: 
پس  دارند،  دسترسى  محصوالت  اين  به  خود  محلى  افراد 
و  صادرات  به  بايد  که  هستند  هرمزگان  استان  طراحان  اين 
فروش هاى خارج از استان و کشور توجه کرده و دوخت ها و 
مطابق  و  لباس هاى مدرن  در  را  لباس هاى سنتى  اکسسورى 
ارائه  از  پس  کرد:  بيان  بهمنى  دهند.  ارائه  همگان  سليقه 
مرحله  برندسازى  شده،  علمى  و  معقول  شكل  به  محصوالت 

ديگرى است که طراحان بايد به آن توجه کنند.
به  توجه  ضمن  هرمزگان  طراحان  گفت:  پايان  در  وى 
خواسته و سليقه بندرعباس و استان هرمزگان بايد به جذب 
توليدکنندگان و خريداران کشورى و خارج از ايران نيز توجه 

کنند.

يكى از طراحان برتر لباس كشور:
لباس سنتى هــرمــزگان كاالى لـوكس است
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