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دفتر شیراز رتبه برتر دفاتر کشور را در تولید پروژه پایانی دوره فیلمسازی در سال  ۹۷با تولید  ۲۹اثر به خود اختصاص
داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس بر اساس
ارزیابی معاونت آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران ،دفتر شیراز رتبه برتر دفاتر کشور را در تولید پروژه پایانی دوره فیلمسازی
در سال  ۹۷با تولید  ۲۹اثر به خود اختصاص داد.
در این ارزیابی دفتر تهران با  ۲۷فیلم در رتبه دوم قرار گرفت.
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زیبا بودن و جذابیت و
کشش زیبایی امری بدیهی و
اجتنابناپذیر است و تالش برای
زیبا جلوهگر شدن نیز نهتنها
نکوهیده نیست؛ بلکه در باورهای
ملل جهان همواره ستوده بوده
است .اما بهموازات فزونی گرایش
به زیباییهای ظاهری ،تمایالت
ما به زیباییهای معنوی و روحی
نهتنها رو به افزایش نگذاشته
بلکه بسیاری از ارزشهای زیبا و
پسندیدهی ما با یورش فرهنگها
و خردهفرهنگهای مهاجم به
ضدارزش مبدل و شماری از آنها
نیز به وادی فراموشی سپرده شده
است.
امروزه بسیاری از هموطنان ما
آنگونه که به ظاهر خود اهمیت
میدهند و برای آن وقت ،انرژی و
پول هزینه میکنند ،برای زدودن
عادتهای ناپسند ،بهایی قائل
نیستند .بهطورمثال افراد بسیاری
را در کوچه و خیابان مشاهده
میکنیم که رعایت نکردن قوانین
و مقررات و زیرپا گذاشتن حقوق
شهروندی و شهرنشینی برای آنان

عادی و معمولی شده و قبحی
ندارد؛ اما نوع و مدل موبایل،
لباس ،کفش و ...در نظرشان از
اهمیت بسزایی برخوردار است و
کوچکترین کموکاستی در ظاهر
خود را ننگی بزرگ میدانند و از
آن خجالت میکشند!
شماری از جوانان در اتوبوس و
مترو و ...احترام به بزرگترها
برای آنان معنا و مفهومی ندارد
و بدون احساس خجالت و زشتی
حاضر نیستند صندلی خود را به
مسنترها بدهند و حتی حداقل
تعارفی بکنند ،اما کافی است
که لباس آنان کمی از مد روز
عقبتر باشد ،آنگاه خواب و
خوراک نخواهند داشت تا اینکه
به هرشکل و قیمتی که شده
نواقص احساسی خود را برطرف
کنند!
ای کاش به موازات اهمیت
دادن به ظاهر خود ،ارزشهای
پسندیده ،زیبا و پذیرفتهشدهی
فرهنگ اصیل خود را نیز
محفوظ میداشتیم و از آنها
حراست میکردیم.

کشف فساد جدید در ماجرای دکل نفتی
گمشده
هزاران برگ جعلی در پرونده وجود دارد!

حکم دادگاه لندن که بالغبر ۵۰
صفحه و  ۲۷هزار کلمه است،
بخشهایی از ماجرای «دکل
گمشده» را روشن میکند که
پیشازاین در مصاحبههای متهمان
با رسانهها ناگفته مانده یا کمتر به
آن توجه شده بود.
رویداد ۲۴به گزارش شرق:
حکم دادگاه لندن در ابتدا روشن
میکند او ًال در این معامله قصد
خرید دو دکل جمعًا به مبلغ ۸۷
میلیون دالر (فورچونا به قیمت
 ۶۶میلیون دالر و بریتانیا به
قیمت  ۲۱میلیون دالر) وجود
داشته است؛ درحالیکه مدیرعامل
وقت شرکت تأسیسات دریایی
و مشاور او که از متهمان هر دو
دادگاه ایران و لندن هستند ،این
حقیقت را از هیئتمدیره شرکت
پنهان کردهاند و آنچه در ایران
به سهامداران شرکت تأسیسات
دریایی ارائه شده ،قرارداد خرید
یک دکل به قیمت  ۸۷میلیون
دالر است.
در توضیحات دادگاه لندن،
همچنین افشا میشود که برخی از
مدیران شرکت تأسیسات دریایی
قصد داشتهاند مدارک مرتبطی را
که این راز را هویدا میکرد ،از
شرکت خارج کنند که با دخالت
حراست شرکت موفق به این کار
نشدهاند.
این مسئله از آن نظر مهم است
که اگر به هر دلیلی پرداختها
در زمان مقرر انجام میگرفت و
شرکت رومانیایی  GSPقرارداد
را فسخ نمیکرد ،دکل فورچونا
به ایران میآمد و شاید هرگز
هیچکس متوجه نمیشد دراینبین
پای یک دکل دیگر نیز در میان
بوده است.
بهعبارتدیگر ،ممکن بود حتی
این قرارداد به سرانجام برسد و
مدیران آن مجموعه به دلیل تالش
موفق برای دور زدن تحریمها،
تشویق شوند؛ اما در عمل نهتنها
حداقل  ۲۱میلیون دالر سرمایه

شرکت (که در عمل متعلق به
بخشی از مردم ایران بوده) به
سرقت برود ،بلکه یک دکل نیز
در گوشهای از دنیا مورداستفاده
کالهبرداران این پرونده قرار
بگیرد ،بدون آنکه کسی بداند
پول خرید آن از چه طریقی تأمین
شده است.
نکته دیگری که حکم دادگاه
لندن روشن میکند ،صداقت
نداشتن همه متهمان در طول
فعلوانفعاالت انعقاد و پیگیری
این قرارداد در قبال شرکت
تأسیسات دریایی و حتی یکدیگر
است؛ بهگونهای که قاضی پرونده
نیز با اطمینان میگوید هیچکدام
از متهمان این پرونده با استناد به
اسناد ارائهشده ،ازآنچه رخ میداده
بیخبر نبودهاند .همچنین قاضی در
بخشی از رأی صادرشده ،به این
نکته اشاره میکند که هزاران
برگ جعلی در پرونده وجود دارد
که عم ً
ال گمراهکننده هستند.
نکته بسیار مهم دیگری که
امیدوارم ازنظر دور نماند ،این
است که تأثیر بسیار مخرب
خصولتیسازیها را در این
پرونده نیز میتوان مشاهده
کرد .شرکت تأسیسات دریایی
در حالی به شرکتی خصوصی
تبدیل شده که در عمل از سوی
دستگاههای دولتی (به معنای عام
آن) کنترل و اداره میشده است
و اگرچه حتی در ریزترین اجزای
سهامداری آن نیز اشخاص حقیقی
حاکم هستند (برای مثال آن بخش
از سهام شرکت تأسیسات دریایی
که در اختیار بنیاد تعاون ناجا
است ،از سوی پنج نفر از افراد
مورد اعتماد ناجا بهعنوان اشخاص
حقیقی مدیریت میشده است) و
روی کاغذ این شرکت خصوصی
محسوب میشود ،اما در عمل برای
خواننده این سطور کام ً
ال روشن
است که این شرکت را نمیتوان
شرکتی خصوصی دانست که
تحت نفوذ دولت نیست.

سال
بیستوپنجم

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
گفت :جانبازان عزت و افتخار این مرزوبوم هستند
و برای حفظ وطن سالمتی خویش ازدستدادهاند.
به گزارش خبرگزاری آنا از کازرون ،جمالالدین
الوانی به مناسبت میالد باسعادت حضرت ابوالفضل
(عج) و روز جانباز ،با سید رحیم بازیار جانباز ۷۰
درصد شهرستان کازرون در بیمارستان مسلمین
شیراز دیدار کرد.
وی اظهار کرد :جانبازان عزت و افتخار این
مرزوبوم هستند و برای حفظ وطن سالمتی خویش
را ازدستدادهاند و برای دفاع از آرمانهای مقدس
انقالب اسالمی احساس مسئولیت کردند و در این

راه جان ،مال و آسایش خود و خانواده را به خطر
انداختند و موجب آسایش و امنیت کنونی جامعه
شدند.
این جانباز دوران هشت سال دفاع مقدس از
کمتوجهی مسئوالن نسبت به مشکالت کمبود
دارو انتقاد کرد و گفت :مسئوالن به مشکالت و
بیماری ما توجه ندارند و امروز دغدغه و مشکالت
ما جانبازان در دسترس نبودن دارو و درمان است؛
امیدوارم دولت تدبیری مناسب در این رابطه به
کار بگیرد و مشکل صنفی جانبازان برطرف شود.
سید رحیم بازیار جانباز  ۷۰درصد شهرستان کازرون
سالهاست که در بستر بیماری بهسر میبرد.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور
میگوید :بهقدری تحتفشار مستمریبگیران
هستیم که باور آن سخت است .آنها از طرق
مختلف پیام میدهند که این مستمریها را کجای
دلمان بگذاریم!
به گزارش خبرنگار ایلنا ،سال  ۹۷تنها سال
اعتراض کارگران و سپردهگذاران بانکی نبود؛
بلکه سال اعتراض سفیدموهای عصابهدست هم
بود .بازنشستگان از وضعیت معیشتی خود خرسند
نیستند و در اعتراضهای خود در قالب تجمعهای
مسالمتآمیز و طومار و بیانیه ،رسیدگی عاجل
به خواستههای برحق خود را فریاد میکنند.
مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی بخشی
پرتعداد از این جامعه هستند.
یکی از مطالبات کارگران بازنشسته افزایش
قدرت خریدشان از طریق افزایش مستمری مطابق
با هزینههای زندگی است که «قانون تأمین
اجتماعی» هم بر آن تأکید کرده است.
ِ
اجرای قانو ِن همسانسازی
در کنار این موضوع
حقوق بازنشستگان موردتوجه آنها و رسانههاست.
بااینحال محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی میگوید :برای اجرای همسانسازی
حقوق بازنشستگان بودجه کم داریم .شریعتمداری
گفته است که اجرای کامل همسانسازی در
شرایطی که بازنشستگانی با حقوق  ۵۰۰هزار
تومان وجود دارند ،بودجه زیادی میخواهد.
با این اوصاف قطعًا سال  ۹۸برای مستمریبگیران
سازمان تأمین اجتماعی و کلیه بازنشستگان
حداقلی بگیر ،سال سختی است .در روزهایی که
قرار است حداقل مستمری و مستمری سایر سطوح
تعیین شود با علیاصغر بیات رئیس کانون عالی
کارگران بازنشسته کشور گفتوگو کردیم.
بیات بر این نظر است که با توجه به وضعیت
معیشتی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی،
همسانسازی حقوق بازنشستگان در سازمان
تأمین اجتماعی اجتنابناپذیر است و باید انجام
شود ،منتها به اعتقاد وی ،این موضوع پس از
درگذشت سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی به حال خود رها شده است.

صورتجلسه نشدهاند که باید به نحوی آن را
نهایی کنیم.
دولت باالی  ۱۸۲هزار میلیارد تومان به سازمان
تأمین اجتماعی بدهکار است .سال گذشته هم
در مجلس  ۵۰هزار میلیارد تومان در قالب تهاتر
برای پرداخت بدهیهای سازمان پیشبینی شد؛
اما تنها  ۴تا  ۵هزار میلیارد تومان آن پرداخت
شد .در حال حاضر دولت یکی از بدهکاران
بزرگ و اصلی سازمان تأمین اجتماعی است و
اگر طبق برنامه بدهی خود را پرداخت کند ،منابع
همسانسازی فراهم میشود.
دولت هماکنون بزرگترین کارفرمای کشور
است .این اَبرکارفرما در طی این سالها پرداخت
یکسری از حق بیمهها را برعهدهگرفته ،اما آنها را
پرداخت نمیکند! دولت در پیوند با این موضوع
 ۲۴تعهد مختلف بر گردنش هست؛ اما آنها را بر
گردن سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است!
همین اهمال دولتها در پرداخت مطالبات
سازمان ،موجب شده است که سازمان برای
پرداخت تعهدات نقدی خود از «بانک رفاه
کارگران» وام بگیرد .حتی سازمان مجبور شده
که برای پرداخت قسمتی از این بدهی پاالیشگاه
نفت الوان را به بانک واگذار کند؛ پاالیشگاهی
که سود عملیاتی آن در  ۹ماهه منتهی به آذرماه
سال  ،۹۷بر اساس اعالم مسئوالن پاالیشگاه ۱۴۹
درصد رشد داشته است و سود خالص آن نیز
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۹۵درصد
افزایشیافته است .سازمان بر پاالیشگاه نفت
الوان سرمایهگذاری کرده بود تا آن را به
سوددهی برساند؛ اما بهراحتی آن را از دست
داد.
بله ،سازمان مجبور شده که برای پرداخت حقوق
و عیدی بازنشستگان وام بگیرد .سازمان مجبور
است که حقوق بازنشستگانش را پرداخت کند.
سازمان هیچگاه نمیتواند به بازنشستهای که
تمام زندگیاش یکخانه اجارهای ،یک عینک،
یک عصا ،یک کیسه دارو و تن بیمار است،
بگوید :توان پرداخت مستمری  ۱میلیون و چند
صدهزارتومانیات را ندارم.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور مطرح کرد؛

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان فارس:

ارسال کمک توسط این جمعیت در فارس به استانهای سیلزده لرستان و خوزستان

سرویس خبری /خدیجه غضنفری :مدیرعامل
جمعیت هاللاحمر استان فارس از کمک 415
میلیون تومانی مردم از طریق این جمعیت به محله
سعدی خبر داد.
حسین درویشی در جمع خبرنگاران به خدمات
صورت گرفته توسط این جمعیت در سیل اخیر
به سیلزدگان شیراز ،خوزستان و لرستان گفت:
در استان فارس در  21شهرستان این استان
آبگرفتگی داشتیم که با بروز سیل در شیراز
 72تیم عملیاتی با  366امدادگر و نجاتگر به
دروازه قرآن و محله سعدی توسط این جمعیت
اعزام شدند.
وی بیان کرد :نیروهای امدادی در روز 5
فرودینماه امسال در سیل دروازه قرآن  6جسد
را از خودروها خارج کردند و مابقی هم در مسیر
سیل قرارگرفته و جان خود را ازدستداده بودند.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان فارس با اشاره
به اینکه پس از بروز حادثه ،اولین کاری که
جمعیت هاللاحمر انجام میدهد ،ارزیابی اولیه و
پسازآن تصمیمگیری است ،افزود :روز او ِل بروز
سیل در محله سعدی ،هاللاحمر اسکان اضطراری
و تغذیه مسافران نوروزی را فراهم کرد و در اقدام
دیگری مثل تخلیه آب از منازل در محله سعدی با
ارسال  26پمپ لجنکش به کمک شهرداری آمد.

درویشی از کمک مردم از طریق این جمعیت به
محله سعدی در شیراز خبر داد و افزود :مردم از
این طریق  415میلیون تومان به این محله کمک
کردند.
وی با اشاره به نحوه کمکها به خانوادههای
سیلزده در محله سعدی گفت :در این محله با
فرم شناسایی اطالعات  85خانواده ثبت و با اقالم
غذایی و پوشاک و ...برای هر خانواده  8پتو
توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر فارس از اسکان
اضطراری بیش از  4هزار نفر در نمایشگاه گلستان
در سیل اخیر شیراز خبر داد و افزود 289 :بسته
اقالم بین مسافران سیلزده توزیع شد که ارزش
ریالی هر بسته ،یکمیلیون و  700هزار تومان بود.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر فارس با اشاره به
اینکه طرح نوروزی هاللاحمر از  25اسفند در
این استان آغاز شد ،افزود :در این طرح  127نقطه
استان ،اکیپها و کشیکهای هاللاحمر بهطور
 24ساعته حضور داشتند و به مسافران نوروزی
خدمات ارائه میدادند.
درویشی ادامه داد 2 :هزار و  600نفر از داوطلبان
و امدادگران خدمات الزم را به مسافران انجام
دادند.
درویشی افزود :در ایام نوروز تصادفات جادهای
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سید رحیم بازیار جانباز  ۷۰درصد در دیدار سرپرست دانشگاه آزاد کازرون مطرح کرد؛

وی میگوید در جامعه مستمریبگیران سازمان
تأمین اجتماعی که حدود  ۳میلیون و ۲۰۰
هزار نفر هستند ،تنها حدود  ۱میلیون یتیم ،زن
بیسرپرست و بیمار سرطانی وجود دارد.
شما پیشتر گفتید که از افزایش  ۳۶.۵درصدی
حداقل مستمری راضی نیستید.
بله اص ً
ال راضیکننده نیست .بهمحض اینکه شورای
عالی کار اعالم کرد که حداقل دستمزد ۳۶.۵
درصد برای سال  ۹۸افزایش مییابد تمام اقالم
بهطور میانگین  ۴۰درصد افزایش قیمت یافتند.
شاید عدهای بگویند که با این افزایش حداقل
قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته را در
سطح سال  ۹۷حفظ کردهایم؛ اما به اعتقاد من،
باز هم به خاطر افزایش قیمتها موفق به انجام
این کار نشدهایم .زمانی که ارزش پول ملی افت
میکند ،نمیتوانیم مدعی شویم که قدرت خرید
مردم را در سطح گذشته حفظ کردهایم.
بله تنها راهی که داریم اعمال همسانسازی حقوق
بازنشستگان است؛ همسانسازی که به تأخیر
افتاده و بهشدت برای اجرای آن دیر شده است.
مسئوالن همپشت گوش انداختهاند .همسانسازی
که مدنظر ما هست شفاف و مشخص است .ما در
کانون عالی کارگران بازنشسته روی این الگو
سالها کارکردهایم .البته زمان مرحوم نوربخش
خیلی بیشتر روی آن کار شد چراکه احساس
میکردیم نوربخش به آن اهمیت میدهد؛ اما بعد
از فوت او ،به این موضوع بیتوجهی شد .حتی
در سازمان تأمین اجتماعی جلسهای گذاشتیم
تا مباحث مطرح شده در دوران نوربخش را
صورتجلسه کنیم؛ اما دوستان راضی به تهیه
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 114مورد بود که  64نفر به نزدیکترین مراکز
درمانی منتقل و  417نفر بهصورت سرپایی درمان
شدند.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان فارس با اشاره
به اینکه نزدیک به  200هزار نفر از خدمات
طرح راهنمایی نوروزی استفاده کردند ،گفت:
بالغبر  124هزار نشریه و برشور حاوی اطالعات
موردنیاز در اختیار مسافران قرار گرفت ،بیش از
 5هزار بسته عیدانه حاوی اقالم غذایی و پوشاک
توسط نیروهای هاللاحمر تهیه و بین خانوادههایی
که تحت پوشش ارگان حمایتی نبودند ،توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر فارس درخصوص
امدادگری به استانهای سیلزده لرستان و
خوزستان نیز گفت :کمکهایی که از انبارهای
هاللاحمر خارج شد  23کامیون و تریلر بود و 11
کامیون نیز کمکهای مردمی از طریق پایگاههای
هاللاحمر در شیراز و دیگر شهرستانهای فارس
به آن اضافه و به استانهای لرستان و خوزستان
ارسال شد.
درویشی ادامه داد :در شهرستان شوش  10اردوگاه
اسکان اضطراری دایر شده که  586خانوار با
جمعیتی بالغبر  3هزار نفر در آنها اسکان پیدا
کردند و در شوشتر  3اردوگاه دایر و به  2500نفر
توسط این جمعیت خدماترسانی شد.

بُکش و خوشگلم کن!

استاد گروهی جراحی پالستیک
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی درباره دردسرهای جراحی
برای چالگونه توضیحاتی ارائه
داد.
به گزارش جام جم آنالین
از باشگاه خبرنگاران جوان،
عبدالجلیل کالنتر هرمزی
فوقتخصص جراحی پالستیک
و زیبایی درباره عمل جراحی
چالگونه گفت :فرورفتگی در
ناحیه گونه ،چنان به مذاق بعضی
خوش میآید که حاضر میشوند
برای رسیدن به آن صورت خود
را به تیغ جراحان بسپارند ،البته
که این عمل جراحی از نظر علمی
و پزشکی مقدور است ،ولی این
اتفاق به راحتی رخ نمیدهد ،اگر
مزایا و مضرات این عمل جراحی
را در کف ترازو قرار دهیم کار
منطقی به نظر نمیآید.
کالنتر هرمزی ادامه داد :جراحی
ایجاد چالگونه ،اگرچه عمل نسبتًا
سادهای است ،اما مانند هر عمل
جراحی دیگری میتواند همراه
با عوارض باشد که از جمله آنها
میتوان به احتمال ایجاد عفونت،
خونریزی و صدمه به شاخههای
بوکال عصب فاسیال اشاره کرد.

کالنتر هرمزی ،یکی دیگر از
مشکالت عمل جراحی ایجاد
چالگونه را احتمال محو شدن
ناگهانی چالگونه ،عدم تقارن،
واکنش به جسم خارجی ،عفونت
یا ایجاد آبسه دانست و گفت:
اگر در حین عمل و یا بعدازآن
مشکالتی ایجاد شود ،آزاد کردن
چسبندگی ایجادشده کار بسیار
سختی است و ممکن است با
چندین عمل هم این مشکل
برطرف نشود.
وی یادآور شد :انجام این عمل
اگر در شرایط غیراستاندارد انجام
شود کمتر از سوراخ کردن گوش
زمان میبرد ،ولی اگر در حین
عمل و یا بعد از آن عوارضی
ایجاد شود ،اصالح آن بسیار
سخت خواهد بود .بنابراین این
عمل را صد در صد رد نمیکنم
و فقط به موارد بسیار استثنایی
و آن هم در شرایط استثنایی
محدود میکنم ،با تشخیص
پزشکی که بر نواحی زیبایی،
تشخیصی و تشریحی ،عصبی و
کارکردی این ناحیه آشنا باشد
به شکلی که بتواند عوارضی ایجاد
شده و مشکالت بعدی را مرتفع
کند.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

در سال  ۹۷انجام شد؛

تولد بیش از  ۴۷۰۰نوزاد در بیمارستان
مادر و کودک شوشتری

در سال گذشته ،چهار هزار و ۷۶۸
نوزاد در بیمارستان مادر و کودک
شوشتری متولد شدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،مدیر بیمارستان
مادر و کودک شوشتری گفت:
با اجرای طرح تحول نظام سالمت
و ترویج زایمان طبیعی و کاهش
سزارین ،زایمان طبیعی در مراکز
دولتی بهصورت رایگان انجام
میشود.
طاهره گشتاسبی با اشاره به انجام
چهار هزار و  ۷۶۸زایمان در طول
یکساله گذشته در این بیمارستان
گفت :از تعداد یادشده  ۶۰درصد
آن بهصورت زایمان طبیعی بوده
که نسبت به سال  ۹۶افزایشیافته
است.
متخصص زنان و زایمان بیمارستان
مادر و کودک و شوشتری با
اشاره به فواید زایمان طبیعی
ازلحاظ پزشکی ،جسمی ،روانی و
مالی برای مادر و کودک گفت:
یکی از فواید پزشکی زایمان
طبیعی ،جلوگیری از مرگ مادر
است و امسال در این بیمارستان
مرگومیر مادری صفر بوده است.
دکتر مریم زارع خفری از
چسبندگی جفت بهعنوان یکی
دیگر از عوارض سزارین نام

برد و افزود :مرگومیر مادران
در سزارین ،هفت برابر زایمان
طبیعی است؛ همچنین عفونت
محل زخم جراحی یکی از عوارض
دیگر سزارین است و باید بدانیم
خطر ایجاد عفونتهای رحمی در
سزارین بیشتر است که میتواند
باعث از دست دادن رحم شود.
او از دست دادن خون زیاد و
آسیب به مثانه و رودهها را از
دیگر عوارض سزارین دانست و
ادامه داد :در سزارین به علت برش
بر روی رحم ،خطر پارگی رحم در
بارداری بعدی بیشتر است.
دکتر زارع خفری ،خطر لخته شدن
خون در پاهای مادر در زایمان
طبیعی را بسیار کمتر عنوان کرد
و افزود :در زایمان طبیعی مادر
هوشیار است و حس میکند که
در تولد نوزاد مشارکت دارد که
ازنظر روانی برای مادر بسیار مؤثر
است .این متخصص زنان و زایمان
در ادامه گفت :شیر مادر برای
نوزاد فواید زیادی دارد؛ مادرانی
که زایمان طبیعی دارند ،در تغذیه
انحصاری با شیر مادر موفقتر
هستند.
دکتر زارع خفری اضافه کرد:
مشکالت تنفسی در نوزادی که به
روش زایمان طبیعی متولد میشود،
کمتر است.

