زيره و كاهش
چربي شکم
در خانم ها

زيره ،گياه فوق العاده اي براي از بين بردن چربي هاي شکم و پهلو
مي باشد .انباشته شدن چربي در ناحيه شکم و پهلو بدترين نوع چاقي است زيرا
تناسب اندام را به شدت برهم مي زند .عدم تحرک و دريافت کالري بيش تر از
نياز بدن موجب ذخيره شدن چربي در ناحيه شکم مي گردد .با ترفند هاي اين
مقاله هر چه سريعتر از شر اين چربي ها خالص شويد.
ادويه هاي الغرکننده بسياري وجود دارند که برخي براي سوزاندن چربي هاي
شکم و پهلو مناسب ترند.در بين اين ادويه ها زيره شهرت جهاني دارد  .نظير زيره
مي تواند خواص شگفت انگيزي را براي سالمتي داشته باشند.اين بسيار عجيب
است که دانه هاي بسيار ريز اين ادويه قادر است کاهش وزن براي افراد را به
ارمغان آورد .به گزارش الو دکتر ،مطالعات جديد حاکي از آن است که دانه هاي

بانو

زيره به طور بالقوه قادر است در چربي بدن نفوذ کرده و به روشي مثبت سطح
چربي هاي مضر در خون را کاهش دهد.
دانشمندان ايراني از دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي مطالعاتي را روي 88
زن که به اضافه وزني مبتال بودند انجام دادند .آنها اين زنان را به دو گروه با دو
رژيم غذايي متفاوت تقسيم کردند.
دسته اول  3گرم پودر زيره را با  5گرم ماست مخلوط کرده و به طور روزانه مصرف
کردند گروه دوم نيز تنها با مصرف ماست (بدون افزودني) مورد کنترل وزن قرار
گرفتند .هر دو گروه مورد مشاوره تغذيه قرار گرفته و مصرف کالري آنها به 500
کالري کاهش يافت .نتايج نشان داد زناني که مصرف زيره داشتند نسبت به گروه
دوم  3پوند ( 4/1کيلوگرم) کاهش وزن داشتند.

خبر »

مصرف ميوه شانس بارداري را
افزايش مي دهد
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فاطمه ذاكريان ،مديرعامل شركت تعاوني زنان خراشاد در گفتگو با رسالت :

بيمه توليدكنندگان صنايع دستي را درستكنيد
گفتگو از ريكا حسامي
اشاره :
هنر توبافي (پارچه بافي سنتي) در ايران قدمتي  300ساله دارد و احياگر آن بانويي در خراشاد (روستايي از توابع
بيرجند) است كه مديرعامل يك شركت تعاوني زنان مي باشد.
فاطمه ذاكريان در گفتگو با رسالت پيرامون چگونگي احياي اين هنر بومي و ملي توضيح داده است .وي با تشريح
فعاليتهاي شركت تعاوني زنان خراشاد در مورد اهميت توجه به توليدكنندگان صنايع دستي و خانگي در سال
حمايت از كاالي ايراني توضيح داد و خاطر نشان ساخت كه روستاي خراشاد به عنوان نخستين روستاي صنايع
دستي و حولهبافي كشور در سال گذشته ثبت ملي شد.
اهميت توجه به نقطه نظرات و مشكالت توليدكنندگان صنايع بومي و خانگي در سال حمايت از كاالي ايراني كه
از سوي مقام معظم رهبري مورد تاكيد قرار گرفته است قادر است زواياي مختلف اجراي اين مهم را ميسر سازد.
فاطمه ذاكريان در اين زمينه نظرات روشن و مشخصي دارد كه با توجه به فعاليت مثبت و اثرگذار او در احياء هنر
بومي و سنتي در يك روستا قابل تأمل به نظر ميرسد .وي معتقد است كه در سال «حمايت از كاالي ايراني» همه
بايد از كاالي ايراني استفاده كنند تا توليد در كشور جان تازهاي بگيرد.
وي اولين قدم در اين راه را استفاده دولت از كاالي ايراني ميداند و خاطرنشان ميكند كه در سمينارها ميتوانند
به مدعوين هنر دست ايراني بدهند تا به اين ترتيب از توليدكنندگان حمايت كرده باشند.
ذاكريان معتقد است كه براي توليد كاالي خوب و با كيفيت حمايت از توليدكنندگان بسيار مهم است .وي با انتقاد
به سياست جديد بيمهاي كه در طي چهار  ،پنج سال گذشته مشكالتي را براي توليدكنندگان صنايع دستي و
محصوالت بومي بوجود آورده است ،خاطرنشان ساخت كه در سالهاي اخير نه تنها كسي بيمه نشده بلكه ريزش
هم داشتهايم.وي گفت  :سازمان تامين اجتماعي در بيمه مشاغل خانگي پرداخت نيمي از حق بيمه را
بر عهده داشت ولي االن زير بار نميرود  ،حدود پنج سال است كه ما نه تنها بيمه شدهاي نداشتيم بلكه ريزش
هم داشتيم.ذاكريان تصريح كرد  :خانمهاي توليدكننده هنرهاي دستي آن قدر قدرت مالي ندارند كه كل حق
بيمه را خودشان پرداخت كنند.مديرعامل شركت تعاوني زنان خراشاد يادآور شد كه در اين روستا يك بانوي
بيكار وجود ندارد و پسران نيز در تابستان به توليد پارچه و حوله مي پردازند.
وي با اشاره به اهميت رنگرزي طبيعي در ارتقاء كيفيت پارچهها و حولههاي بافته شده توسط الياف طبيعي و هنر
دستي گفت  :مادربزرگهاي ما از رنگهاي طبيعي مانند پوست پرتقال  ،گردو  ،پياز و انار استفاده مي كردند .در
حال حاضر در پي آن هستيم كه رنگرزي گياهي را پيريزي كنيم و بتوانيم يك سري محصوالت را با رنگرزي
گياهي به رنگهاي متنوع درآوريم.
اين گفتگو فرارويتان قرار دارد.
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شركت تعاوني روستايي زنان خراشاد از چه زماني
تاسيس شده است و شما به عنوان مديرعامل در
اين شركت چه فعاليتهايي را دنبال كرديد؟
شركت تعاوني از سال  82تاسيس شده است و من از
سال  83در خدمت بانوان خراشاد هستم و توانستيم
از سال  83هنر منسوج شده پارچهبافي را با كمك
مردم روستا و بانوان احيا كنيم و اين كار از روستاي
خراشاد شروع شد و به روستاهاي مجاور سپس به
كل استان و كشور تسري پيدا كرد.
از استانهاي خراسان رضوي ،سيستان و بلوچستان ،
قم و شهرهايي مانند نيشابور  ،سبزوار و شيراز براي
آموزش ديدن به روستا آمدند سپس در محل زندگي
خودشان كالسهاي آموزشي برگزار كردند و اين هنر
را آموزش دادند.
آيا بانوان روستاي خراشاد به خانمهاي استانهاي
ديگر پارچهبافي سنتي را آموزش داده اند؟
بله  ،به جرات مي توانم بگويم كه مربيان اين هنر در
سراسر كشور از مربيان و بانوان خراشاد هنر پارچه
بافي را ياد گرفتند.
روستاي خراشاد در كجا واقع شده است ؟
روستاي خراشاد در  20كيلومتري شهرستان بيرجند
به طرف جاده زاهدان واقع است كه حولهبافي در
روستاي خراشاد به عنوان نخستين روستاي صنايع
دستي و حولهبافي سال گذشته ( 20شهريور ماه) در
كشور ثبت ملي شد.
آيا شركت تعاوني زنان خراشاد يك تعاوني
توليدي است؟
خير  ،شركت تعاوني ما هم توليدي و هم توزيعي
است .در شركت تعاوني حوله و پارچه براي لباسهاي
پشمي  ،كركي پنبهاي توليد و بافته ميشود .اينها
همه تحت عنوان نساجي سنتي هستند و البته توليد و
بافت شالهاي سر و چادرشب يا رختخواب پيچ داريم
دستمال جيبي  ،سفره نان  ،صافي و پارچههايي كه
به صورت متري تهيه مي كنيم و از آنها انواع لباس ،
مانتو و پالتو تهيه مي شود.
ويژگي حولههايي كه شما با دست درست
مي كنيد چيست؟
ويژگي بارزي كه حولههاي با دست بافته شده ما
دارد و مردم را به سوي خودش ميكشاند اين است
كه حجم آن خيلي كم است  ،جذب آب آن عالي
است .براي خشك كردن پرز نميدهد .الياف طبيعي
دارد و ضد حساسيت مي باشد  .آنهايي كه فقط يك
بار از اين حولهها استفاده مي كنند  ،مشتري دائم
آن مي شوند.
آيا حولهبافي در روستاي خراشاد سابقه تاريخي
دارد ؟
طبق تحقيقاتي كه انجام دادهاند حولهبافي در استان
ما يك هنر بومي بوده و نه تنها در روستاي خراشاد
بلكه در روستاها و شهرهاي ديگر هم انجام ميشده

است و مردم از اين كار مايحتاج زندگيشان را تهيه
مي كردند  .اين هنر قدمت بيش از سيصد سال در
اين منطقه دارد .كليه مايحتاج زندگي از جمله لباس ،
روانداز  ،پرده و  ...از طريق "توبافي" يا پارچهبافي
سنتي تامين ميشد.
در حال حاضر شركت تعاوني شما چه خدماتي
ارائه مي دهد و آيا آموزش پارچهبافي سنتي هم
جزء فعاليتهاي آن است؟
شركت تعاوني خريد و فروش  ،رنگرزي و آموزش را بر
عهده دارد .در حال حاضر در پي آن هستيم كه رنگرزي
گياهي را پيريزي كنيم و بتوانيم كليه محصوالت را با
رنگرزي گياهي به رنگهاي متنوع درآوريم .چنانچه
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روماتيسم ستون فقرات در مردان
پنج برابر زنان

اگر مردم از توليدات بومي سرزمين خودشان استفاده
كنند در واقع به فرزندان اين سرزمين كمك كردها ند
تا اشتغال پايدار داشته باشند .خدا را شكر ارزش هنر
پارچهبافي را  14سال است كه نشان داديم .امسال
سالي بود كه بيشتر از پيش مردم به اين كار روي
آوردند  .باور بفرماييد حدود  6 ، 5سال است كه
حولههايي از اعضاء تعاوني خريداري كردم چون اگر
از آنها خريداري نشود بيانگيزه مي شوند و ممكن
است كه توليد را كنار بگذارند لذا حولهها خريداري شد
و به لطف خدا امسال توانستيم همه آنها را بفروشيم
و انبارمان خالي شد .دو نمايشگاه در مشهد داشتيم.
نمايشگاهي در طبس داشتيم .دوباره بايد اعضا توليدات

حوله بافي در روستاي خ راشاد به عنوان نخستين روستاي صنايع
دستي و حولهبافي سال گذشته ( 20شهريورماه) در كشور ثبت ملي
شد.
ويژگي بارزي كه حولههاي با دس�ت بافته ش�ده ما دارد اين است
كه حجم آن خيلي كم است  ،جذب آب آن عالي است .براي خشك
كردن پرز نم يدهد .الياف طبيعي دارد و ضد حساس�يت م يباش�د
آنهايي كه فقط يك بار از اين حولهها اس�تفاده مي كنند  ،مشتري
دائم آن مي شوند
اين هنر قدمت بيش از س�يصد س�ال در اين منطقه دارد  .كليه
مايحتاج زندگي از جمله لباس ،روانداز  ،پرده و  ...از طريق «توبافي»
يا پارچ هبافي سنتي تامين م يشد

رنگ هم طبيعي باشد با توجه به اينكه الياف طبيعي
هستند و بافت هم سنتي است  ،محصول كامال طبيعي
و سنتي خواهد شد و سطح كيفيت آن ارتقاء پيدا
مي كند .قبال مادرها و مادربزرگهاي ما از رنگهاي
طبيعي استفاده ميكردند .از پوست پياز  ،پوست
پرتقال  ،پوست انار و پوست گردو براي رنگرزي بهره
ميبردند .تالش ميكنيم كه اين كار را احيا كنيم و
بتوانيم از مواد طبيعي ،رنگ درست كنيم و كار رنگرزي
پارچهها را انجام بدهيم.
چنانچه از جوهر و مواد شيميايي استفاده نشود رنگرزي
گياهي خواهد شد و مسلما خيلي بهتر مي شود
يكي از فعاليتهاي شركت تعاوني بازيابي محصوالت
است .كساني كه در اين زمينه آموزش ميبينند ديگر
دغدغهاي براي فروش محصوالتشان ندارند در واقع بازيابي
بر عهده شركت تعاوني است.
وضعيت فروش محصوالت چگونه است آيا مردم از
خريد پارچه و حوله سنتي استقبال ميكنند؟
چند سال پيش دغدغ ه فروش محصوالت را داشتم و
خيلي تالش ميكردم تا بتوانم با شركت در نمايشگاهها
محصوالت را معرفي و به فروش برسانم .الحمدهلل
تا حدودي اين محصوالت معرفي شده است و مردم
قدر هنر دستي را ميدانند و براي آن ارزش قائلند.

خودشان را بياورند تا بتوانيم براي ارائه به بازار و شركت
در نمايشگاههاي مختلف آماده باشيم.
تعداد اعضاي شركت تعاوني زنان خراشاد چند
نفر است؟
اعضاي شركت ما را  297بانو تشكيل ميدهند كه
اكثرآنها سرپرست خانوار هستند و منبع درآمدشان
از اين كار است .من بايد با افتخار بگويم كه وقتي
خانمي از روستاي خراشاد تحصيل ميكند و ليسانس و
فوق ليسانس ميگيرد منتظر شغلهاي دولتي نميماند و
كار خودش را دارد و آنها هنر اجدادي را دنبال ميكنند
و الحمدهلل منبع درآمد خوبي هم دارند.
آيا مشكالتي هم وجود دارد؟
حدود چهار سال است كه اعضاي شركت تعاوني
نميتوانند بيمه بشوند! اين در حالي است كه قبال
 173نفر بيمه شده داشتيم ولي نه تنها در اين 5 ، 4
سال بيمهاي براي خانمها صورت نگرفته است بلكه
ريزش هم داشتيم  .اگر يكي دو روز تاخير در پرداخت
حق بيمه داشتند يك نفر را حذف كردند و يك نفر را
از جاي ديگر جايگزين كردند .چنانچه وضعيت بيمه
درست بشود خانمها با انگيزه بيشتري به مشاغل
خانگي و سنتي رو مي آورند كه موجبات تقويت هنر
بومي و سنتي را در كشور فراهم كند.

علتمشكلي كهبرايبيمهتاميناجتماعياعضاي
شركت تعاوني ايجاد شده چيست؟
زماني كه اعضاي تعاوني بيمه شدند  ،نيمي از هزينه هاي
بيمه را تامين اجتماعي تقبل كرده بود و به طور كلي
در بيمه مشاغل خانگي  ،تامين اجتماعي پرداخت
نيمي از حق بيمه را بر عهده داشت ولي االن زير
بار نمي رود! حدود  5سال است كه ما نه تنها بيمه
شده جديد نداريم حتي ريزش هم داشتيم  .خانم ها
هم آنقدر قدرت مالي ندارند كه حق بيمه را كامال
خودشان پرداخت كنند.
تاكنون بابت سه ماه بيمه شدن  ،دويست هزار تومان
پرداخت ميكنند اگر فردي بخواهد االن بيمه شود
براي هر ماه بايد سيصد هزار تومان پرداخت كند كه
از توان آنها خارج است.
آيا در روستاي شما هيچ خانمي بيكار نيست؟
به جرأت مي گويم كه در روستاي خراشاد يك نفر
بيكار نداريم.همه خانمها مشغول به كار هستند  .هنر
پارچهبافي در روستاي خراشاد نسل به نسل انتقال پيدا
كرده و مادران به دختران ياد دادهاند .در فصل تابستان
پسران هم به اين كار مشغول مي شوند.
آقايان در روستاي خراشاد به چه كاري مشغول
هستند؟
قبال كشاورزي در اين روستا رونق داشت و آقايان به
كشاورزي ميپرداختند ولي با توجه به خشكسالي ،
اغلب مردان در كشتارگاه مرغ و طيور مشغول به كار
هستند  .البته عدهاي هنوز به كشاورزي مشغولند و
عدهاي هم كار دولتي دارند.
اسم پارچه بافي سنتي به گويش محلي شما
چيست؟
ما به گويش محلي خودمان به پارچه بافي سنتي
«توبافي» مي گوييم.
مقام معظم رهبري عنوان امسال را «حمايت از
كاالي ايراني» نامگذاري كردند به نظر شما اگر
مردم از كاالي داخلي حمايت كنند و مسئولين
هم مشكالت توليدكنندگان را برطرف كنند چه
اتفاقي ميافتد؟
مقام معظم رهبري به نكته بسيار دقيق و مهمي
اشاره فرمودند .حمايت از كاالي ايراني بسيار
مهم است و اگر سرلوحه امور قرار گيرد  ،باعث
رونق اقتصادي و پيشرفت كشور مي شود ،ما
اگر دغدغه اشتغال جوانهايمان را داشته باشيم
حتما از كاالي ايراني حمايت ميكنيم و به سمت
مصرف كاالهاي سنتي و بومي ميرويم تا هنر
چندصدساله كشورمان زنده بماند .من مطمئن
هستم كه اگر يك عزم ملي باشد و همه مردم
فقط كاالي ايراني مصرف كنند  ،جوان بيكاري
نميماند! در زمانهاي گذشته پسران هميشه
دنبالهرو كار پدرانشان بودند ولي امروزه كه مدل
زندگي و آموزشها فرق كرده است ديگر پسرها

اهميت اسيد فوليک در بارداري

همه خواهان فرزند سالم هستند و حاضرند براي رسيدن به چنين هدفي
هر نوع برنامه غذايي يا ورزشي را داشته باشند .در ميان افرادي که اهميت
زيادي براي روشهاي علمي قائلند کساني هستند که قبل از باردارشدن
براي مشاوره به پزشک زنان مراجعه کنند.
به گزارش بهداشت نيوز ،قبل از هرچيز بايد به خاطر داشت واکسيناسيونهاي
الزم مثل زدن واکسن کزاز هر  10سال يکبار و واکسن هپاتيت هر پنج
سال يکبار براي يک بارداري سالم اهميت دارد ،هر چند اين واکسنها
را ميتوان حين بارداري هم استفاده کرد.

محققان توصيه مي کنند زناني
که قصد باردارشدن دارند ميوه
بيشتري مصرف کنند و از مصرف
فست فودها بپرهيزند  .به گزارش
مهر ،محققان اين مطالعه حدود
 ۵۶۰۰زن را در استراليا ،نيوزيلند،
بريتانيا و ايرلند که هرگز بچه اي
نداشته و قصد بارداري داشتند
مورد بررسي قرار دادند  .محققان دريافتند زناني که کمتر
از يک تا سه بار در روز ميوه مي خوردند در مقايسه با زناني
که سه وعده يا بيشتر در روز ميوه مصرف مي کردند ،طول
مدت باردار شدن شان يک ماه بيشتر بود  .همچنين محققان
دريافتند زناني که چهار وعده يا بيشتر در هفته فست فود
مي خوردند در مقايسه با زناني که به ندرت فست فود خورده يا اصال
فست فود نمي خوردند ،مدت زمان باردارشدن شان حدود
يک ماه بيشتر به طول انجاميد  .هشت درصد زوج هاي اين
مطالعه جزء گروه نابارور دسته بندي شدند چراکه مدت زمان
باردارشدن شان بيش از يک سال به طول انجاميد ،درحالي
که  ۳۹درصد زنان در مدت يک ماه باردار شدند  .محققان
دريافتند ريسک ناباروري در بين زنان داراي کمترين ميزان
مصرف ميوه از  ۸درصد تا ۱۲درصد افزايش يافت ،و در بين
زناني که چهار بار در هفته يا بيشتر فست فود مي خوردند اين
خطر از  ۸درصد تا  ۱۶درصد افزايش يافت  « .کلر رابرتس»،
سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه آداليد استراليا ،در اين باره
مي گويد« :اين يافته ها نشان مي دهد که مصرف رژيم غذايي
با کيفيت خوب که شامل ميوه و به حداقل رساندن مصرف
فست فودها باشد موجب بهبود باروري شده و مدت زمان
باردار شدن را کاهش مي دهد ».

واکسن مهم ديگري که اهميت زيادي دارد ،اما به هيچ عنوان حين بارداري
نبايد از آن استفاده کرد ،واکسن سرخجه است.
در صورت تزريق اين واکسن بايد حداقل يک تا سه ماه از يک روش جلوگيري
مطمئن استفاده کرد تا به هيچ عنوان حاملگي اتفاق نيفتد.
در کنار توصيه به انجام واکسيناسيون هميشه به مادراني که تمايل به
بارداري دارند ،توصيه ميشود که از قرص اسيد فوليک روزانه به ميزان
 ۴۰۰ميکروگرم استفاده کنند و اين کار را بايد قبل از بارداري شروع کنند
تا بهترين اثر را داشته باشد و اين مکمل را تا سه ماهگي ادامه دهند.
اين ويتامين که «فوالت» ناميده ميشود ،يکي از انواع ويتامينهاي (بي)
است ودر بدن نقشهاي مختلفي ايفا ميکند ،از جمله عملکرد سيستم
عصبي و خون به اين ماده معدني مربوط است .کمبود اين ماده ميتواند
به مشکالت قلبي ،پوکي استخوان و نقايص مادرزادي منجر شود.
به همين دليل به کساني که تمايل به بارداري دارند ،توصيه ميشود
حداقل يکماه حتي در مواردي سه ماه قبل از قطع روش جلوگيري خود
و اقدام براي بارداري شروع به مصرف روزانه اين مکمل غذايي کنند و به
اين ترتيب از به وجود آمدن نوزادي با نقصهايي در ستون فقرات و نخاع

و مغز تا  ۸۵درصد جلوگيري کنند.
اين مسئله در مورد کساني که فرزندي با مشکالت اينچنيني دارند و در
مورد مادراني که مبتال به بيماري صرع يا تشنج هستند ،از اهميت باالتري
برخوردار است به طوري که به اين افراد روزانه  ۵ميليگرم اسيد فوليک
تجويز ميشود تا از به وجود آمدن چنين مشکالتي در جنين پيشگيري
شود .برخالف تصور عمومي مصرف اسيد فوليک قبل از بارداري و در ماههاي
اول بارداري براي خون سازي نيست هر چند اسيد فوليک در ساخت
گلبولهاي قرمز و درمان برخي از انواع کمخوني نقش دارد.
اسيد فوليک در برخي مواد غذايي مثل جگر ،عدس ،سبوس برنج ،آرد
سويا ،لوبيا قرمز ،بادام زميني ،اسفناج ،شلغم ،گندم و کدوحلوايي وجود
دارد و مصرف اين مواد غذايي به همه توصيه ميشود.
از توصيههاي ديگر براي کساني که تمايل به بارداري دارند ،انجام آزمايشهايي
براي بررسي برخي عفونتها و کمخوني و همينطور انجام پاپ اسمير است
تا بتوان قبل از بارداري به درمان بيماريهاي احتمالي در مادر پرداخت.
يکي ديگر از توصيهها ،درمان مشکالت دنداني است تا حين بارداري به
زايمان زودرس و خطرات ديگري منجر نشود.

نمي توانند دنبالهرو كار پدر باشند ولي اگر از
توليدات سنتي و محصوالت داخلي حمايت بشود
بعضي از پسران هم دنبالهرو پدرانشان خواهند
شد و كار آنها را ادامه مي دهند ،مانند اتفاقي كه
در روستاي خراشاد افتاد و بانوان هنر مادرانشان
را دنبال كردند و از آنجا كه مورد حمايت قرار
گرفتند اين كار ،بسط پيدا كرد.
االن تنها مشكل  ،بحث بيمه است كه حمايت دولت
از بيمه شدن خانمها قطع شده و ما را با مشكالتي
مواجه نموده است.
به نظر شما دولت براي حمايت از كاالي ايراني و
توليد ملي چه كارهايي بايد انجام بدهد؟
همين مسئله پرداخت نيمي از حق بيمه بانوان مشغول
به توليد محصوالت بومي بسيار اثرگذار بود و ايجاد
ترغيب و تشويق مي كرد ولي با قطع شدن آن مشكالتي
به وجودآمد.
نقش دولت در حمايت از توليدكنندگان بسيار مهم
است.در كشور ما سمينارهاي زيادي برگزار ميشود
و به شركت كنندگان معموال هداياي اهدايي ميشود.
اين هدايا اگر از توليد ملي و هنر بومي كشور باشد
مي تواند به توليدكنندگان هنرهاي دستي و سنتي
كمك كند .امسال براي يك سمينار از ما حوله خريداري
شد و انبار ما خالي شد و كار ما رونق يافت .هم آنها
استفاده كردند و هم ما توانستيم به آنهايي كه در اين
حرفه فعاليت دارند بگوييم كه بيشتر ببافيد! قبال كه
جنس را مي آوردند ميگفتم  :فعال دست نگه داريد
هنوز بازار نيست ولي اگر اين اتفاقات بيفتد روز به
روز بر توليدات افزوده ميشود و ما مي توانيم اين هنر
(و هنرهايي كه در استانهاي ديگر است) را گسترش
بدهيم و به مرز جهاني شدن برسانيم.
چگونه بايد مردم را تشويق كرد كه كاالي ايراني
بخرند؟
اگر كيفيت محصوالت ايراني خوب باشد  ،مردم ميخرند
و استفاده مي كنند! براي توليد كاالي خوب و با كيفيت
حمايت از توليدكنندگان بسيار مهم است  .در اينجا به
نقش دولت ميرسيم اگر دولت حمايت كند و مردم
خريداري كنند توليدكنندگان جان مي گيرند و
روز به روز كارشان را گسترش ميدهند و سعي ميكنند
بازار را رونق ببخشند.
براي كاهش مشكالت توليدكنندگان ،دولت
بايد چه كند؟
اولين قدم اين است كه دولت خودش از كاالي ايراني
استفاده كند ! توليد ايراني خريدار و مصرف كننده
ايراني مي خواهد .دولت و مردم بايد دست به دست هم
بدهند .همه از كاالي ايراني استفاده كنيم تا توليدكننده
جان بگيرد .اگر خريد كاالي ايراني را سرلوحه امور
قرار بدهيم جوانان از بيكاري نجات پيدا مي كنند و
آسيبهاي اجتماعي كاهش مي يابد.
متشكرم.

خانم هايي كه چيپس و پفك
مي خورند دوبرابر نابارورترند

نتايج تازه ترين تحقيقات مشخص کرده است ،زناني که چيپس
و پفک مي خورند ،دو برابر بيشتر به نسبت کساني که از اين نوع
خوراکي هاي بي ارزش استفاده نمي کنند ،در معرض ناباروري
هستند.به گزارش فارس  ،نتايج تازه ترين تحقيقات مشخص کرده
است ،زناني که چيپس و پفک مي خورند ،دو برابر بيشتر به نسبت
کساني که از اين نوع خوراکي هاي بي ارزش استفاده نمي کنند،
در معرض ناباروري هستند .اين خطر براي زناني که که به دفعات
در طول ماه از غذاهايي مانند پيتزا و ساندويچ استفاده مي کنند،
 4برابر بيشتر است .براساس پژوهش هاي صورت گرفته ،تنقالت
مصنوعي مانند چيپس ،پفک ،شکالت و آدامس موجب بروز
کم اشتهايي  ،مشکالت عصبي ،متوقف شدن رشد کودکان و
نازايي مي شود.محققان مي گويند :مصرف غذاهاي سالم و پرهيز
از غذاهاي صنعتي و آماده خود مي تواند عاملي براي پيشگيري
از بيماري ها باشد.پروفسور رابرتز از دانشگاه آداليد مي گويد:
نتايج بررسي ها نشان داد که چگونه يک رژيم غذايي با کيفيت
باعث افزايش باروري مي شود.

اين بيماري عالوه بر ستون فقرات
و مفاصل در مراحل بعدي موجب
تاري چشم و درگير کردن کبد،
کليه ،کيسه صفرا و به خصوص
روده و ريه مي شود.
رئيسانجمنروماتيسمستونفقرات
گفت:اينبيماريدردستهبيماريهاي
صعب العالج قرار دارد .اين بيماري
از سن  16سالگي ديده مي شود
و تا  30سالگي عوارض آن مانند تاري چشم ،مشکالت کبد،
کليه ،روده و ريه آشکار مي شود و شيوع آن در مردان 5
برابر زنان است.به گزارش ايرنا ،فرزانه فتاحي افزود :بيماري
روماتيسم ستون فقرات يا ( )A.Sيک بيماري ژنتيکي است و
با درد در ناحيه کمر شروع مي شود.وي با بيان اينکه کمردرد
يکي از شايع ترين بيماري ها در دنيا است ،افزود :در اکثر نقاط
دنيا افراد براي درمان کمردرد به جاي مراجعه به روماتولوژ به
ارتوپدها و جراحان مغز و اعصاب مراجعه مي کنند و به خاطر
همين مسئله بيماري به درستي تشخيص داده نمي شود و جزء
بيماري هاي ناشناخته محسوب مي شود.مدير عامل انجمن
بيماري روماتيسم ستون فقرات ايران با اشاره به عوارض اين
بيماري گفت :اين بيماري عالوه بر ستون فقرات و مفاصل در
مراحل بعدي موجب تاري چشم ،و درگير کردن کبد ،کليه،
کيسه صفرا و به خصوص روده و ريه مي شود.وي يکي از راه هاي
تشخيص اين بيماري را مراجعه به انجمن (اي اس) ذکر کرد
و افزود :افراد با مشاوره هاي رايگان و آموزش نرمش هاي
مناسب و آب درماني مي توانند راه صحيح متوقف کردن اين
بيماري را ياد بگيرند چرا که اين بيماري هيچ وقت خاموش
نمي شود و جزو بيماري هاي صعب العالج است .وي ادامه
داد :در ايران در حدود  150هزار نفر درگير بيماري روماتيسم
ستون فقرات هستند.

گرايش پوشش با وقار در بين زنان غربي
توليدكنندگانايرانيكجاهستند؟!
بازار لباس هاي باوقار در بين زنان
جهان که در سال هاي آينده به
 ۵۰۰ميليارد دالر خواهد رسيد
از ديد مسئوالن فرهنگ و صنعت
کشور مغفول مانده است.
به گزارش تسنيم ،گسترش پوشش
باوقار( )Modest Fashionدر
بين زنان غربي در سال هاي اخير
شدت يافته ،بازار بزرگي را ايجاد
کرده و باعث ورود توليدکنندگان زيادي به اين بازار شده
است.
آنجال گونزالس در پايگاه اينترنتي انگليسي فشن يونايتد نوشت
که بازار پوشش باوقار در بين زنان مسلمان از  230ميليارد
دالر فعلي تا سال  2019به  327ميليارد دالر خواهد رسيد
و با همين سرعت گسترش پيدا مي کند.
خبرگزاري آمريکايي اي بي سي(اي بي سي) هم با اشاره
به صنعت رو به گسترش پوشش باوقار در جهان برآورد
جالبي از اين بازار جهاني رو به گسترش منتشر کرد که نشان
مي دهد اين بازار نوظهور منحصر به زنان مسلمان نيست و زنان
غيرمسلمان هم به استفاده از پوشش باوقار روي آورده اند.
اين خبرگزاري پيش بيني مي کند که بازار جهاني پوشش باوقار
که در حال پس زدن پوشش هايي که با فلپرهاي سينما در
جوامع غربي رايج شد؛ است ،در سال  2019از  450ميليارد
دالر بيشتر شود .اين نوع پوشش برخالف پوشش هايي که
در دهه هاي گذشته غالب شده بود تمام بدن را پوشانده و
برهنگي را نمايش نمي دهد.
نشريه معروف فروبس که هر ساله فهرست ثروتمندترين افراد
جهان را منتشر مي کند در مقاله اي با عنوان «آيا پوشش
باوقار بزرگ ترين کسب و کار آينده جهان است؟» به بررسي
اين صنعت مد و توليد جديد پرداخت و نوشت که اين صنعت
جديد شبکه هاي رسانه اي و طراحان و توليدکنندگان را درگير
کرده است .انگليس در سال  2017نخستين هفته پوشش
باوقار( )Modest Fashionرا برگزار کرد 40 .توليدکننده
در اين نمايشگاه هفتگي شرکت کرده و مدل هاي حجاب
خود را به نمايش گذاشتند.
مقايسه تصاوير مقام هاي سياسي زن غربي در سال هاي اخير
با  15سال پيش و دورتر؛ به خوبي اقبال به پوشش بيشتر به
جاي لباس هاي نيمه برهنه را نشان مي دهد و طبيعتا برندهاي
معروف توليدکننده لباس نمي توانند از اين بازار بکر و نو
چشم پوشي کنند .برآوردها نشان مي دهد که اين بازار در سال هاي
نزديک از  500ميليارد دالر خواهد گذشت.

