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ماجرای قطع انگشت دست یک 
نوزاد در بیمارستان شهریار

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن 
تشریح ماجرای قطع انگشت کوچک دست نوزادی 
در یکی از بیمارســتان های خصوصی شهریار، آن 
را قصور پزشــکی خواند و درباره روند رسیدگی به 

موضوع توضیح داد.
به گزارش ایسنا، دکتر نادر توکلی در خصوص 
قصور صورت گرفته در بیماســتان نور شهرستان 
شهریار که از بیمارســتان های تحت پوشش این 
دانشگاه اســت، گفت: از آنجایی که دست نوزادان 
کوچک است، زمانی که عمل رگ گیری برای نوزاد 
انجام می شود، آتل زیر دست نوزاد نصب می کنند 
و پس از طی شــدن فرآیند خون گیری از نوزاد این 
آتل از دست او جدا می شود. او با اشاره به اینکه آتل 
مذکور با چسب به دست نوزاد وصل می شود،  ادامه 
داد: پس از اتمام عمل رگ گیری این آتل توســط 
قیچی از دســت نوزاد جدا می شود که متاسفانه به 
دلیل سهل انگاری پرستار بخش، به انتهای آخرین 
بند انگشت کوچک دست نوزاد آسیب وارد می شود. 
نوک انگشت فاصله چند میلی متری انتهای انگشت 
است که فاقد استخوان بوده و دارای بافت نرم است 
و نمی توان آن را به استخوان وصل کرد. توکلی در 
خصوص انجام عمل ترمیمی برای انگشت دست 
نوزاد، گفت: مدتی بعد از وقوع ایــن اتفاق، پس از 
کنترل خون ریزی، عمل ترمیمی بر روی دســت 
نوزاد صورت گرفت. با توجه به اینکه آسیب وارد شده 
به استخوان دست نبوده است، این نوزاد در بزرگسالی 
دچار مشکالت حرکتی نخواهد شد، اما، امکان تفاوت 
انگشت کوچک از نظر ظاهری با سایر قسمت های 

دست وجود خواهد داشت.
    

 ثبت نام بیش از ۱۴۰۰ کودک 
بازمانده از تحصیل

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران از شناســایی و ثبت 
نام ۱۴۰۰کودک بازمانــده از تحصیل در مدارس 
سطح شهر خبر داد و گفت: تالش داریم والدین این 
کودکان در مراکز پرتو توانمند شوند. به گزارش ایلنا، 
سیدنجم الدین محمدی با اعالم این خبر بیان کرد: 
تعداد زیادی از این کودکان در خیابان ها و تعدادی از 
آنها در مراکز پرتو شناسایی شدند. محمدی با اشاره به 
اینکه مراکز پرتو در جذب این کودکان و خانواده  های 
شان تالش بسیاری کرده اند، عنوان کرد: در حال 
حاضر بیش از ۳۰۰۰کودک تحت پوشــش مراکز 

پرتو هستند. 
    

ساالنه ۱۱۰۰ کودک کاندیدای 
کاشت حلزون هستند

مدیرعامل بنیاد خیریه شــنوایی بخشــش، با 
اشاره به اینکه از ۱.۵میلیون جمعیت مولود کشور 
یک در هزار نفر ناشنوا هستند، گفت: ساالنه ۱۱۰۰ 
کودک کاندیدای کاشت حلزون هستند. به گزارش 
مهر، محمد اجل لوئیان با بیان اینکه کاشت حلزون 
تقریباً ۴دهه پیش در دنیا و از ســه دهه گذشته در 
ایران و قدمتی ۲۸ تا ۳۰سال دارد، اعالم کرد: از سال 
۸۸ تعداد کاشــت حلزون روند رو به رشدی داشت 
به طوری که از ۸۰کاشــت در ســال به یک هزار تا 
یک هزار و ۱۰۰ عمل رسیده است. مدیرعامل بنیاد 
خیریه شنوایی بخشش و فوق تخصص گوش با اشاره 
به اینکه از ۱.۵میلیون جمعیت مولود کشور یک در 
هزار نفر ناشنوا هستند، تصریح کرد: ساالنه به طور 
متوســط یک هزار و ۵۰۰ناشنوا جدید به جمعیت 
کشــور اضافه می شــوند که از این تعداد ۱۰۰۰ تا 
۱۱۰۰ مورد الزام به کاشت حلزون دارند و راه دیگری 
برای آنها وجود ندارد. به گفته او، غربالگری شنوایی 
از سوی سازمان بهزیستی کشــور برای شناسایی 
این افراد در اکثر بیمارستان ها صورت می پذیرد و 
نزدیک ۹۰درصد پوشش در کشور دارد؛ براین اساس 
نوزادان در بدو تولد غربالگری شنوایی می شوند که 
در یک ارزیابی کلی در اکثر استان ها وضعیت بسیار 
مطلوب است اما در سیستان و بلوچستان وضعیت 
مناسب نیست؛ چراکه غربالگری شنوایی هنوز به 

نُرم ۹۰درصد نرسیده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

دیروز بخش عمده ای از خبرهای 
محیط زیســتی در ارتبــاط با این 
موضوع بود کــه فک های خرزی در 
حال ترک کردن ســواحل شمالی 
ایران هستند. خبری دردناک برای 
فعاالن محیط زیســت به ویژه آنها 
که ســال های زیادی برای حفظ و 
حراست از باقیمانده های فک خزری 

تالش کرده بودند. 
نابودی زیستگاه فک ها

جزیره آشــوراده، تنهــا جزیره 
ایرانــی در دریــای خزر اســت که 
زیســتگاه فک خزری در آنجا قرار 
دارد و این درحالی است که به گفته 
فعاالن محیط زیســت اجرای طرح 
گردشگری آشــوراده در مساحت 
۲۲هکتــاری از این جزیــره باعث 
از بین رفتــن زیســتگاه این گونه 

جانوری می شود.
بــه گفتــه مســئوالن در ایران 
زیستگاه ســاحلی فک خزری کم 
است و سواحل ما نسبت به سواحل 
دیگر کشورهای حاشیه خزر بیشتر 
از دست رفته و تحت تاثیر تغییرات 
قــرار گرفته انــد و تنها زیســتگاه 
دست نخورده فک خزری آشوراده و 
میانکاله است و دیگری هم در سمت 
گیالن به نام بوجار است که البته در 
آنجا تــردد فک های خزری گزارش 

نشده است.
کارشناسان همچنین پیش بینی 
می کردند در صورت توریستی شدن 
جزیره آشوراده این اتفاق رخ خواهد 
داد، چنانچــه قرار باشــد در جایی 
که در گذشــته بکر بوده، پیســت 
اسب ســواری، دوچرخه سواری و 
تــردد بیش از حد توریســت مانند 

دیگر مناطق ایران اتفــاق بیافتد، 
قطعا این اقدامات بر حضور فک های 
خــزری تاثیرگــذار خواهــد بود، 
چراکه فک های خــزری موجودات 
گوشــه گیر و خجالتی هستند که 
تمایل دارند از انســان دوری کنند، 
بنابراین این سواحل تنها جا و مأمنی 
اســت که این حیوانات دارند. طرح 
گردشگری آشوراده می تواند، تاثیر 
بسیار منفی بر حیات این حیوانات 
داشــته باشــد و با از بین رفتن این 
سواحل نیز متاسفانه باید با فک های 
خزری خداحافظی کنیم، درســال 
گذشــته گزارش هایی ارائه شــده 
بود که ســواحل شــمالی برای این 
گونه جانوری ناامن شــده اســت و 
همینطور مشــاهده شده بود که در 
دو مورد فک های خــزری در ایران 
بچه هایشــان را به دنیــا آورده اند. 
بنابراین الزم اســت از سواحل مان 
حفاظت بیشــتری کنیــم، چراکه 
اگر مسیر مهاجرتی فک ها بخواهد 
تغییر کنــد، باید جایی بــرای آنها 
در نظر گرفته شــود، اما متاسفانه 
با اجــرای طرح های گردشــگری 
آشوراده همین نقاط کوچک هم از 

دست می رود.
به گفتــه امیر صیاد شــیرازی، 
مســئول مرکز درمانی و تحقیقاتی 
فک خزری در طرحــی که مصوب 
شــده آالچیــق، پیست ســواری، 
دوچرخه ســواری و محل شنا دیده 
شده اســت، درحالی که متاسفانه 
طرح بسیار غیرکارشناسی است به 
طور مثال در منطقه شنا که در طرح 
مشخص شده است تا دو کیلومتر بعد 
از ساحل هم همچنان آب به زیر زانو 
نمی رســد، در همین منطقه دقیقا 
فک ها تردد می کننــد و منطقه ای 
است که در فصل مهاجرت پرندگان 
تنهــا جایی اســت کــه پرندگان 

می توانند در آنجا دور از شکارچیان 
بوده و در پناهگاه واقعی خود باشند.

او تصریح کرد: متأسفانه در این 
طرح حتی به این موضوعات توجه 
نشده اســت. وقتی چنین شرایطی 
درباره بخشــی از این طــرح وجود 
دارد، مشخص است که در خصوص 
دیگر بخش های طرح اصال کارهای 
کارشناسی نشده اســت و اگر قرار 
باشــد این ۲۲هکتار که در نقشــه 
مشخص شده، به منطقه گردشگری 
تبدیل شــود منطقه به طور کامل 
از بین مــی رود، درحالی که زیبایی 
منطقه آشوراده به بکر بودن و دور از 
دسترس بودن آن برای انسانهاست.

 فک خزری 
در حال انقراض است

از سوی دیگر، شــکار غیرقانونی 
فک خزری هم یکی از مشکالتی بود 
که در چند سال گذشته باعث کاسته 
شدن از تعداد این جانداران شده بود. 
مدتی اســت که فوک خزری هم بر 
اساس یکی از مصوبات دوازدهمین 
جلسه کنفرانس کشــورهای عضو 
کنوانســیون گونه های مهاجر، به 
فهرست جانداران در حال انقراض 
کشور اضافه شده است. بر طبق این 
کنوانســیون، قرار گرفتن این گونه 
در فهرســت گونه در معرض خطر 
انقراض منجر بــه ممنوعیت صدور 
مجوز شکار و صید می شود و از این 
پس کشورها اجازه ندارند سهمیه ای 
برای شکار یا صید گونه فک خزری 
تعیین کنند. از طــرف دیگر اضافه 
شــدن گونه فک خزری به ضمیمه 
کنوانسیون گونه های مهاجر منجر 
به افزایش همکاری های منطقه ای و 
بین المللی برای حفاظت از تنها گونه 

پستاندار دریای خزر خواهد شد. 
بیشــترین تلفــات مربــوط به 
گونه فــک خزری مربوط به ســال 

7۹ بــود. در طــول 6ماه نخســت 
سال الشــه حدود ۱۰هزار فک به 
سواحل کشور های حاشیه دریاچه 
خزر رســید و همین امر کنجکاوی 
محققــان و فعاالن محیط زیســت 
را در بــاره علت مرگ ایــن جاندار 
برانگیخت. بعــد از انجام تحقیقات 
مشخص شد ویروس »دیستمپر« 
عامل مرگ و میر بــاالی فک های 
خزری شده است. این مرگ و میرها 
باعث شــد تا توجه به فک های خزر 
بیشــتر شــود و احتمــال انقراض 

این گونه بیش از پیش مطرح شود.
 اجماع چند کشور

 برای نجات فک خزری
۸۵ بــرای فعــاالن  ســال 
محیط زیســت و عالقه منــدان به 
این جاندار سال خوبی نبود، چراکه 
بر اســاس آمار مشــخص شد این 

حیوان نســبت به ۵۰سال گذشته 
با افت ۹۰درصــدی جمعیتش در 
ســواحل خزر مواجه شــد و حاال 
وقت آن رســیده بود تا برای ادامه 
حیات ایــن گونه از فــک فعالیتی 
صورت گیــرد. برای ایــن موضوع 
گروه های مختلفی از کشــورهای 
حاشیه دریاچه خزر با حضور ژاپن، 
انگلیس و هلند شــروع به فعالیت 
کردند تا دالیل اصلــی انقراض این 
جاندار را بررسی کنند. دو سال بعد 
درســال ۸7 فک خزری در معرض 
 »IUCN«انقــراض به فهرســت
اضافه شــد. با کمک شخصی به نام 
» لنی  هارت«  که خودش در کشور 
هلند در همین زمینه فعالیت می کرد 
گروهی از فعاالن محیط زیســت و 
تحصیلکردگان رشــته دامپزشکی 
برای گذرانــدن آموزش های الزم 
به این کشــور فرستاده شــدند، با 
این شــرط که پــس از آمــوزش و 
اتمام دوره ها به کشــور خودشــان 
بازگردند و تال ش شان را برای نجات 
بازمانده های فک های خرزی بکنند. 
از میان ۵ کشور حاشیه دریاچه خزر 
ایران برای فراگیــری آموزش های 
الزم انتخاب شــد به ایــن دلیل که 
موانع کمتری پیش رو داشت. شکار 
فک در روســیه و قزاقستان عملی 
قانونی بود و مشــخص است با این 
قانون کاری بــرای حفاظت پیش 
نمی رفت. در کشور ترکمنستان هم 
در محدوده ســاحلی هیچ روستا یا 
آبادانی موجود نبود و آذربایجان هم 
از همان ابتدا روی خوشی برای ادامه 
فعالیت ها نشان نداد. بنابراین ایران 
بهترین گزینه برای حفظ و حمایت 

از این حیوان شناخته شد.
یکی از مشکالت اصلی حافظان 
این گونه از فک، برخوردهای اشتباه 
و نداشتن آشــنایی ماهیگیران به 
هنــگام برخــورد با فک هــا بوده و 
البته هنوز هم این مشــکل به قوت 
خود پابرجاســت. مــوارد زیادی از 
گیر کــردن فک های خــزر در تور 
ماهیگیران گزارش شده است که در 
بیشتر موارد منجر به مرگ این گونه 
در حال انقراض می شود؛ یا به دلیل 
نداشتن اطالعات کافی ماهیگیران 
این جاندار را رقیــب خود می دانند 
و معتقدند فک ها ماهی را می خورند 
و چیزی برای صید نمی ماند. ناگفته 

نمانــد فعالیت هایــی کــه فعاالن 
محیط زیســت در ایــن خصوص 
داشــته اند البتــه کمک شــایانی 
به افزایــش اطالعــات ماهیگیران 
داشته، از جمله پرداخت غرامت به 
ماهیگیران در صــورت گیر افتادن 
فک ها و پاره شــدن تور ماهیگیران 
یا برگزاری مراسم مختلف و تقدیر 
از ماهیگیرانــی که به هــر نحو در 
جهت حفاظــت این گونه همکاری 

داشته اند.
 فک خزری در ایران

 ناشناخته است
لنی هارت امــا در این میان نقش 
زیادی در حراست و نگهداری فک های 
خزری در ایران داشت. به گفته برخی 
از افرادی که برای آموزش های الزم 
از ایران خارج شــده و دوباره برگشته 
بودنــد در تمام ســال هایی که برای 
حفظ جان فک خزری تالش می شد 
هیچ نهادی از داخل ایــران پروژه را 
حمایت نکرده و تمــام حمایت ها به 
واسطه حضور هارت بوده است. از نظر 
آنها دلیل اینکه هیچ نهادی به کمک 
حافظان این گونه نیامدند ناشناخته 
بودن این حیوان و فعالیت های انجام 
شده برای نجات این گونه بود و کامال 
بدیهی اســت تا زمانی که موضوعی 
شناخته نشود کســی از آن حمایت 

نخواهد کرد.
 شیوه خانم  هارت به این صورت 
اســت که در هر کشــور فقط پنج 
ســال کار می کند و پس از آن تمام 
مســوولیت به عهده افرادی اســت 
که تربیت شده اند. در آن زمان همه 
فکر می کردند چون کســی از اروپا 
بنیانگذار این پروژه اســت حتما از 
نظر مالی تامین می شود و به همین 
دلیل کارشناســان آمــوزش دیده 
ترجیح دادند ســال پنجم با خانم 
هارت قطع همکاری کنند تا بتوانند 
ابتدا یک مرکز ملی در ایران تاسیس 
کنند و ســپس کمک های مردمی 
و ســازمان های خصوصــی حامی 

محیط زیست را جذب کنند. 
با تمام این زحمات و اتفاقاتی که 
برای این گونه در حال انقراض افتاده 
است اما به نظر میرسد کسی اهمیتی 
به این تالش هــا نمی دهد و میزبان 
خوبی برای این جانداران نبوده ایم 
چرا که با تمام این تفاسیر فک های 
خــزری ترجیح می دهنــد ایران را 
ترک کنند و جای دیگری به زندگی 

خود ادامه دهند. 

فک های خزری سواحل ایران را ترک می کنند؛

میزبان خوبی نبودیم

یادداشت

محمدجواد حق شناس، عضو شورای شهر تهران

باید در شهرداری تشــکیالت تخصصی برای توسعه 
دیپلماسی شهری پایتخت به وجود بیاید.

یکی از ابعاد و شــاخه های مختلف دیپلماسی، بحث 
دیپلماسی شهری است که در کنار سایر ارکان و حوزه های 
دیپلماســی می تواند به فهم بهتر دیپلماسی و پیشرفت 
روابط بین المللی کشورها کمک کند. در گذشته انحصار 
دیپلماسی مربوط به رابطه مشخص و دقیق تعریف شده 
بین دولت ها بود. با روندی که در دهه های اخیر در جهان 
روبه رو هســتیم در کنار دولت ها می بینیم سازمان های 
عمومی، نهادهای اجتماعی و شاید رسانه ها و حوزه هایی 
که شاید در کنار دولت ها قرار نداشتند امروزه بین رابطه 
ملت ها و دولت هــا تعیین کننده شــده و جایگاه رفیعی 

یافته اند. مدیریت شــهری در این روند با توجه به تاثیری 
که در تصمیم ســازی و جهت دهی به افکار عمومی دارد، 
جایگاه جدی تری یافته است. شاید به همین مفهوم است 
که امروزه ما به اصطالحی مانند خواهرخواندگی در شهرها 
رسیده ایم و شــهرها از این طریق راه حلی را برای ارتباط 

مستقیم تر برای تبادالت خویش یافته اند.
شاید بستر اصلی دیپلماسی شهری فرهنگ و جامعه 
عمومی است و در عین حال تالش می کند از طریق نزدیک 
کردن دیدگاه ها و افکار عمومی شهروندان دو حوزه شهری 
که ممکن است با هم هزاران کیلومتر فاصله داشته باشند، 
فهم دقیق تر و مناســب تری از همدیگر داشــته باشند و 

بتوانند بهتر همکاری کنند.
در این میــان نمایندگان مردم در شــورای شــهر و 
شهرداران، نقش کلیدی در حوزه دیپلماسی شهری دارند. 

مثال شهر تهران با شهر سئول در کره جنوبی خواهرخوانده 
است. در واقع زبان فرهنگ و هنر است که کمک می کند 
روابط بین دو حوزه شــهری شــکل بگیرد. نام خیابان ها 
دیگر امروز فقط یک نماد نیست. در سئول خیابان تهران 
داریم که یکی از خیابان های معروف و شــناخته شده آن 
شهر اســت و در تهران، خیابانی به نام سئول داریم، این 
پیوند برای شــهرهای دو شهر پرســش جدی را مطرح 
می کند که تهران یا سئول کجاســت یا چه ویژگی هایی 
 دارد و چه ارتباطی بین دو شــهر اســت؟ ایــن مقدمه 

کارهاست ولی کافی نیست.
اینجا هنرمندان دو کشور می توانند با خلق آثاری که 
نشان دهنده مهر و محبت بین دو شهر است کمک کنند. 
استفاده از زبان بین المللی موســیقی که نیاز به ترجمه 
ندارد، اجرای موسیقی توسط ارکســترهایی که شهرها 

معموال دارند می توانند پیام دوســتی و مودت و محبت 
خود را به شهرهای خواهرخوانده ابالغ کند. وجود موزه ها 
که امــکان انتقال مفاهیم را دارد و حتی نمایشــگاه های 
هنرهای تجسمی و برگزاری هفته های فرهنگی می تواند 

در این اتفاق کمک زیادی کند.
این نقیصه متاسفانه در مدیریت شهری و شورای شهر 
تهران وجود داشته که عرصه دیپلماسی عمومی شهری 
به دولت ها و وزارتخانه هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد 
سپرده شده است تا مثال هفته فرهنگی کشورهای دیگر 
مانند تاجیکستان و سایر ملت های دوست ایران را برگزار 
کند. باید به مسئله دیپلماسی شهری در مدیریت شهری به 
صورت جدی تر پرداخته شود. متاسفانه هم اکنون حوزه ای 
که بحث دیپلماسی شهری را به طور تخصصی در دستور 
کار قرار داده و دنبال کند، در قالب فعالیت تشــکیالتی و 
کمیته ای خاص در شورای شهر نداریم و امیدواریم فتح 
بابی در این مورد صورت گیرد تا بتوانیم بهتر در این حوزه 

فعال شویم.

خواهرخواندگی تهران با شهرهای جهان و نیاز به دیپلماسی شهری فعال

بیشترین تلفات مربوط به 
گونه فک خزری مربوط به 
سال 79 بود. در طول 6ماه 
نخست سال الشه حدود 

۱۰هزار فک به سواحل 
کشور های حاشیه دریاچه 

خزر رسید

طرح گردشگری آشوراده 
می تواند بر حیات فک 

خزری تاثیر بسیار منفی 
داشته باشد و با از بین رفتن 

این سواحل نیز متاسفانه 
باید با این گونه جانوری 

خداحافظی کنیم
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