صدور  ۱۱۱۸کیفرخواست و  ۲۴۳۲محکومیت برای متهمان وقایع اخیر

ســخنگوی قــوه قضائیه در خصــوص آخریــن وضعیت صدور
کیفرخواســتهای صادره برای وقایع اخیر گفت :تاکنون در شــهر
تهران  ۱۱۱۸کیفرخواســت صادر شده است ۲۴۳۲ .محکومیت هم
در سراسر کشور صادر شده است.مسعود ستایشی درباره اینکه آرای
صادره در دادگاههای بدوی با سرعت صورت گرفته و ممکن است از
کیفیت بکاهد نظر شما در این رابطه چیست ،گفت :قضات در صدور
آرا و اتخاذ تصمیمات قانونی به هیج وجه گرفتار حرفها و شرایط و

هیجانات نمیشوند و بر اساس مقررات قانونی تکالیف خود را انجام
میدهند در برخی مــوارد قاضی نمیتواند در صدور رأی تعلل کند
مگر در برخی شــرایط خاص از جمله اصالح ذاتالبین ،گاهی هم
برای رســیدن به واقعیت ،باید موارد مختلفی مورد توجه قرار گیرد
که این نیاز به صرف وقت بیشــتری دارد.وی افزود :تمام تالش ما
این است که بدون در نظر گرفتن مطالباتی که برخی برای سرعت
بخشــی و برخی برای تأخیر در رسیدگی داشتند ،قانون را مبنا قرار

داده و با دقت متضمن سرعت اقدام میکنیم .سخنگوی قوه قضائیه
در خصوص آخرین وضعیت صدور کیفرخواســتهای صادره برای
وقایع اخیر گفت :تاکنون در شــهر تهران  ۱۱۱۸کیفرخواست صادر
شده است ۲۴۳۲ .محکومیت هم در سراسر کشور صادر شده است.
تمام تالش ما این است که بدون در نظر گرفتن مطالباتی که برخی
برای سرعت بخشی و برخی برای تأخیر در رسیدگی داشتند ،قانون
را مبنا قرار داده و با دقت متضمن سرعت اقدام میکنیم.

 2جامعه
اخبار کوتاه
نماینده مجلس :داد میزدیم ،نمیتوانید
دولت و وزیر بهداشت می گفتند ما می توانیم

غیراز شرمندگی و عذرخواهی از ملت،
کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم

نماینده مجلس :غیراز شرمندگی و عذرخواهی از ملت ،کار دیگری
نمیتوانیــم انجام دهیــم /داد میزدیم ،نمیتوانیــد دولت و وزیر
بهداشت می گفتند ما می توانیم
بنده به عنوان دبیر کمیســیون تلفیق بارها این نکته را گوشــزد
کردم که در شــرایط فعلی کشــور با توجه به عدم زیرساختهای
مناسب ،وجود مدیران ناالیق و موارد دیگر نباید امسال ارز ترجیحی
تجهیزات پزشــکی حذف شــود اما نکته بنده را گــوش نکردند و
وضعیت فعلی شکل گرفت.
منیبان نوشت :باقرزاده ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس میگوید:
بحث ســوال و استیضاح از وزیر بهداشت وجود دارد اما این موضوع
چه فایدهای بــرای مردم دارد؟  ...نبــودن دارو در داروخانهها چند
علتی اســت اولین مورد مربوط به حذف ارز ترجیحی است .بنده به
عنوان دبیر کمیســیون تلفیق بارها این نکته را گوشزد کردم که در
شرایط فعلی کشــور با توجه به عدم زیرساختهای مناسب ،وجود
مدیــران ناالیق و موارد دیگر نباید امســال ارز ترجیحی تجهیزات
پزشکی حذف شــود اما نکته بنده را گوش نکردند و وضعیت فعلی
شکل گرفت.
علی اصغر باقرزاده ،عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس
شورای اسالمی ،در واکنش به برخی خبرها مبنی بر نبودن دارو در
داروخانهها گفت :واقعیت این اســت که مردم به داروخانهها مراجعه
کرده و مشــاهده میکنند دارو وجود نــدارد اینکه بگوییم وضعیت
خوب اســت کار درست نمیشــود .نبودن دارو در داروخانهها چند
علتی اســت اولین مورد مربوط به حذف ارز ترجیحی است .بنده به
عنوان دبیر کمیســیون تلفیق بارها این نکته را گوشزد کردم که در
شرایط فعلی کشــور با توجه به عدم زیرساختهای مناسب ،وجود
مدیــران ناالیق و موارد دیگر نباید امســال ارز ترجیحی تجهیزات
پزشکی حذف شــود اما نکته بنده را گوش نکردند و وضعیت فعلی
شــکل گرفت .او در ادامه با اشــاره به عوامل نبودن دارو در کشور
افزود :علت دیگر مربوط به سوء مدیریت است .مورد دیگر هم شامل
فساد دستگاههای دولتی است به این ترتیب که دستگاههای مذکور
مواد اولیه را نگه داشــتند که این مواد گران شود سپس آن را وارد
بازار کننــد .لذا به دلیل نبودن مواد اولیه تولید دارو صورت نگرفت.
همیشه در سخنرانیها اعالم میکردیم که  ۹۷درصد داروهای نیاز
داخل را خودمان تولید میکنیم اما امروز شاهد نبودن دارو در کشور
هســتیم.باقرزاده در ادامه تصریح کرد :امیــدوارم مجلس از طریق
نیروی نظارتی خود به بهبود شرایط کمک کند و اوضاع بهتر شود.
در حال حاضر به دلیل نبودن دارو شــرمنده مردم هســتیم و آنها
حق دارند اما ما غیر از شــرمندگی و عذرخواهی از پیشگاه ملت کار
دیگری نمیتوانیم انجام دهیم.این نماینده مجلس شورای اسالمی
دربــاره نقش وزیر بهداشــت در وضع به وجود آمــده در بازار دارو
خاطرنشان کرد :البته بحث سوال و استیضاح از وزیر بهداشت وجود
دارد اما این موضوع چه فایــدهای برای مردم دارد؟ یک زمانی داد
میزدیم نمیتوانید اما دولت و وزیر بهداشت میگفتند ما میتوانیم
در نتیجه االن مشــاهده میکنیم که چه اتفاقی در بازار دارو افتاده
است .در حال حاضر تنها میتوانیم عذرخواهی کنیم و از کسانی که
مقصر نبودن دارو هستند بخواهیم از پیشگاه مردم عذرخواهی کنند.
باقرزاده در پایان یادآور شــد :شــاید وزیر بهداشــت بگوید بانک
مرکزی یا وزارت اقتصاد همکاری نکردند و به موقع ارز را ندادند اما
بنده بارها این تذکر و هشــدارها را به دولت دادم اما گوش شنوایی
نبود در نتیجه االن شاهد این وضعیت هستیم.
طرح مجلس برای تنبیه دانشجویان:

جریمهنقدیو10سالممنوعالخروجی
جزای«هنجارشکنی»دردانشگاه

در این طرح پیش بینی شــده در صورتی که دانشجویان از
اقدامات هنجارشکانه ابراز پشیمانی کنند ،مجازات های فوق
تخفیف خواهد یافت و یا در صورت رفع نیاز کشور و خدمت
رسانی مجازات آنها بخشیده خواهد شد .جمعی از نمایندگان
مجلس طرحی را تهیه کردند که بر اســاس آن دانشجویان
در صورت هنجارشــکنی در دانشــگاه محکوم به پرداخت
جزای نقدی و  10سال ممنوعالخروجی می شوند .جمعی از
نمایندگان مجلس و کارشناسان طرحی را تدوین کردهاند که
در صورت هنجارشــکنی دانشجویان در دانشگاهها و ارتکاب
جرائمی همچون ایجاد آشوب و بلوا ،تخریب اموال ،فحاشی
و توهین به مقدســات در دانشــگاه ها و هرگونه اقدامی که
در روند ماموریت های آموزشــی و پژوهشی دانشگاه اخالل
ایجاد کند ،ضمن صدور احکام انضباطی ،متخلفین را محکوم
به پرداخت کل هزینه های تحصیل در آن مقطع آموزشــی
کنند .از دیگر مجازات های مطرح شــده در این طرح ممنوع
الخروجی به مدت  ۱۰ســال اســت.در این طرح پیش بینی
شده در صورتی که دانشجویان از اقدامات هنجارشکانه ابراز
پشــیمانی کنند ،مجازات های فــوق تخفیف خواهد یافت و
یا در صورت رفع نیاز کشــور و خدمت رســانی مجازات آنها
بخشیده خواهد شد.

افزایش ۱۰درصدی وقوع جرم
در دو ماه گذشته

رییــس پلیس پایتخت گفت :در دو ماه گذشــته  ۱۰درصد
افزایــش وقوع انواع جرائم و  ۳۰درصد کاهش کشــفیات را
داشتهایم.
سردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس تهران بزرگ در حاشیه
طرح کاشف گفت :در پنجمین مرحله از طرح کاشف در سال
جاری همکارانم در پلیس آگاهی تهران بزرگ با اجرای این
طرح موفق شــدند  ۳۲۱ســارق زورگیر کیف قاپ ،سارقان
منزل و اماکن عمومی و خصوصی سارقان محموله جاعالن
وکالهبرداران ،قاتالن را دســتگیر کنند .بخشی از این ها در
قالب  ۶۸باند اقدام به سرقت می کردند.
او دربــاره فعالیتهای پلیــس امنیت اقتصــادی گفت :با
رسیدگی به  ۳۸پرونده  ۶۷متهم اخالل اقتصادی فعالیت می
کردند که شناسایی شدند و موفق شدیم بیش از یک میلیارد
و  ۷۳۳هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال را برگردانیم ۳
نفر در رابطه با فرار مالیاتی شناســایی و دستگیر شده اند که
بالغ بر  ۱۴هزار میلیارد تومان برگردانده شده و همچنین ۱۷
محکوم فرار اقتصادی را شناسایی و دستگیر کردهاند.
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حمایت از «اصالح قیمت دارو» در صورت تائید زیاندهی شرکتها

رئیس سازمان غذا و دارو :موانع تولید دارو برطرف شد

رئیس ســازمان غذا و دارو با اشاره به رفع شــدن موانع تولید
دارو گفت :تا ماه آینده عمده کمبودهای دارویی رفع خواهد شد.
«حیدر محمدی» رئیس سازمان غذا و دارو ،عمده مشکالت در
مورد کمبودهای اخیر دارویی را در وهله اول مربوط به نقدینگی
شــرکتها در تأمین مواد اولیه عنوان کرد و گفت :پس از اینکه
مواد اولیه با تغییر نرخ ارز مواجه شــد ،میبایست این نقدینگی
تأمین میشــد و سیســتم بانکی این موضوع را حل میکرد ،اما
متأســفانه با تأخیرهایی مواجه شدیم.خوشــبختانه هفته گذشته
مشکالت موجود برای اعطای تسهیالت بانکی با دستور معاون
اول رئیس جمهور حل شد.
وی افزود :یکی دیگر از مشکالت حوزه تولید مالیات  9درصدی
بــر ارزش افزوده دارو بود؛ در حالــی که مالیات بر ارزش افزوده
کاالها و خدمات اساســی بر اساس مصوبه قانون از  9درصد به
یک درصد کاهــش یافت ،اما این مالیات بــرای دارو همچنان
پابرجا بود که با پیگیری های مســتمر باالخره در سوم آبانماه
با ابالغیه دولت مالیات دارو نیز به یک درصد کاهش پیدا کرد.
معاون وزیر بهداشــت ادامه داد :کاهش مالیات بر ارزش افزوده
دارو به یک درصد قرار بود از سوم آبانماه اجرایی شود ،اما یک
سری از شــرکتهای دارویی بودند که مواد اولیه خود را قبل از
این تاریخ وارد کرده بودنــد و در انبار گمرک مانده بود ،لذا این
شرکتها طبیعتا نمیتوانســتند مابهتفاوت آن را پرداخت کنند،
بنابراین یک مصوبه از ســتاد تنظیم بازار گرفتیم و ابالغ شد که
کلیه اقالم از اول سال مشمول این مصوبه شوند.
وی گفت :ترخیص مواد اولیه دارویی از گمرک سرعت گرفته و
بانک مرکزی اعالم کرد که شرکتها ظرف  72ساعت میتوانند
تسهیالت مورد نیاز خود را برای دارو تا سقف  200درصد فروش
ســال قبل خود دریافت کنند ،همچنیــن بانک ها تا قبل از این
میتوانســتند تا سقف  20درصد از سرمایه پایه خود را تسهیالت
پرداخت کنند که االن بانک ها مجوز دارند تا ســقف  40درصد
تسهیالت را افزایش دهند.
محمدی همچنین با اشــاره به موانع موجود بر سر پرداخت ارز
نیمایی نیز گفت :پرداخت این ارز برای برخی از کاالها تا  30روز
معطلی داشــت که با همکاری رئیس کل محترم بانک مرکزی
پرداخت این ارز به  24تا  48ساعت کاهش پیدا کرد.
محمــدی همچنین در مورد موانع قیمــت گذاری مورد ادعای
شــرکتهای تولید کننــده دارو نیز گفت :برخی از شــرکتها
ادعا کــرده بودند که قیمتگذاری جدیــد موجب زیانده بودن

محصوالت آنها شــده اســت ،به آنها اعالم شــد که درخواست
خــود را ارائه دهند تا پس از بررســی و اثبات زیان ده شــدن،
قیمت اصالح شــود ،پس از بررسیها مشــخص شد که برخی
از این شــرکتها مشمول اصالح قیمت نمیشوند .به آنها اعالم
کردیم اگر اعتراض دارند از طریق موسسه حسابرسی مورد تایید،
حسابرســی قیمت انجام داده و اگر تأیید شود که قیمت زیان ده
اســت به دلیل حمایت از صنعت دارویی کشــور قطعا از اصالح
قیمت حمایت خواهیم کرد.
او افزود :خوشبختانه طی همکاری شبانه روزی با صنایع دارویی
بخش زیادی از کمبودهای دارویی با افزایش ظرفیت های تولید
مرتفع شده است؛ رفع بخشــی دیگر از کمبودها زمانبر بوده و
ممکن است چند هفته طول بکشد تا آن چیزی که باید وارد خط
تولید شده و به تولید انبوه برسد.
وی تأکید کرد :کمبودهای دارویی بســیار کم شده اما تا صدای

این کمبود از تولید کننده به پخش و از پخش به توزیع کننده و از
توزیع به مردم برسد ممکن است چند هفتهای طول بکشد ،با این
حال در ابتدای زنجیره تأمین بسیاری از کمبودهای دارویی رفع
شده است ،اما تا رســیدن به پایان زنجیره ممکن است مقداری
طول بکشد.
معاون وزیر بهداشــت در رابطه با زمــان پایان کمبودها ،گفت:
به طور دقیق نمیتــوان زمانی را اعالم کرد چرا که فاکتورهای
مهمی مانند تولید کننده ،تأمیــن کننده مواد اولیه ،توزیع کننده
در این موضوع دخیل هســتند .با این حال برداشت ما این است
که بخش زیادی از کمبودها در انتهای زنجیره تأمین دارو تا ماه
آینده رفع خواهد شد.
محمدی یادآور شــد :هی چوقت و در هیچ کجای جهان کمبود
به صفر نمیرسد ،چرا که ممکن است خط تولید یک دارو آسیب
ببیند و این خط تولید باید بتواند جایگزین شــود .گاهی حتی 50

تــا  60قلم کمبود دارو هم مشــکلی ایجاد نمیکند و اینها قابل
حل است.
او همچنیــن با بیــان اینکه منفعت حــذف ارز ترجیحی برای
شــرکتهای دارویی بیشــتر از باقی ماندن آن بود ،گفت :وقتی
واردکننده ،ارز ترجیحی دریافت میکرد همه هزینههای او با ارز
ترجیحی پوشش داده میشد ،در حالی که تولیدکننده تنها برای
تأمین مــواد اولیه ارز ترجیحی دریافت میکرد .از ســوی دیگر
وقتی دارویی که با ارز ترجیحی تولید میشــد به دلیل قیمت آن
به شدت دچار قاچاق معکوس میشد و تنها مردم کشور خودمان
مصرف کننده آن نبودند.
محمدی یادآور شد :دارو یک مبحث امنیتی بوده و همیشه دچار
یکسری از نوســانات هست .هیچ وقت نمیتوانیم ادعا کنیم که
کمبودهای دارویی صفر خواهند شــد ،اما قول میدهیم که این
کمبودها به حداقل برسند.

گزارش اختصاص
گزارش «امتیاز» در مورد ضرورت پناهگاهی امن و غنی برای انواع پستانداران دریایی؛

پایان آرامش خلیج دلفینها

️ برزو الیاتی

خلیــج فارس دریاى نیمه بســت ه اى اســت که
هشــت کشــور بر کرانه هاى آن قرار گرفت ه اند.
ایران بیشــترین طول ســاحل را داراســت و مى
تــوان گفت بیش از نیمى از ســاحل خلیج فارس
از آن کشــور ما مى باشــد .این پهنه آبى نیلگون
و درعین حال زیبا ،داراى شــرایط ویژه طبیعى و
سیاســى است .خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و
دریاى عمان با اقیانوس هند ارتباط آبى دارد .بستر
خلیج فارس تمام ًا فالت قاره محسوب مىشود که
بر اســاس کاوش هاى صورت گرفته داراى منابع
عظیم هیدروکربنى اســت و بخــش قابل توجهى
از آن کشــف شده و در حال اســتخراج مى باشد.
کشورهاى ســاحلى خلیج فارس بزرگترین مخزن
انرژى جهان را تشــکیل مى دهنــد .بیش از 65
درصد نفت و بیش از  38درصد گاز دنیا از آن این
منطقه ژئوپلیتیکى اســت .در حال حاضر بیش از
 28درصد نفت دنیا از این منطقه تأمین مى شــود.
بــا توجه به اتمام نفت در مناطق دیگر دنیا اهمیت
نفت خلیج فارس بیشــتر خواهد شد و سهم آن در
تولید نفت آینده جهان بیشتر خواهد گردید .بیش از
 80درصد نفت تولیدى منطقه خلیج فارس توسط
نفتکــشهاى غول پیکر و از طریق این گســتره
آبى حمل مىشــود .محیط زیســت خلیج فارس
تحــت تأثیر این وضعیت در حال تخریب شــدن
اســت .وجود مســائل دیگرى چون تغییر فیزیک
ساحل ،رها کردن فاضالب هاى شهرى و صنعتى
و برداشت شــن تخریب محیط زیست این دریا را
تشدید مى کند .کشــورهاى سواحل جنوبى بدون
توجه به شــرایط طبیعى ویژه خلیج فارس در حال
ایجاد تغییراتى در ســواحل هستند که ضمن بروز
مشکالت حقوقى در آینده ،آلودگى هاى بیشترى
را به وجود خواهند آورد .گســترش پدیده شــهر
نشینى و افزایش جمعیت نیز باعث مى شود خلیج
فارس دچار مسائل زیست محیطى بیشترى گردد.
محیط زیســت دریایــی خلیج فــارس به علت
شــرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری
هایی کــه از این محیط و منابع آن می شــود در
معرض مخاطراتی به طور مســتمر قــرار گرفته
اســت .خلیج فارس در زمره یکی از با ارزش ترین
زیســت بومهای آبی جهان محسوب می گردد که
با وجود متنوع ترین رویشــهای گرمسیری ،گونه
هــای مختلف جانداران آبزی و ....دارای شــرایط
بســیار ویژه ای است که محیط زیست آنرا تبدیل
به محیطی بسیار حســاس و شکننده کرده است.
متاســفانه در ســالهای اخیر عوامل مختلفی چون
افزایش جمعیت ،توســعه شهرنشــینی ،گسترش
صنعت ،استفاده غلط از منابع طبیعی و ...باعث بروز
آلودگی شدید و زیست محیطی این منطقه گردیده
است .زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه
آبی بر پیکر بی دفاع خلیج فارس آثار مخرب خود
را نشان داده اســت .عبور و مرور انواع شناورها و

تخلیه مواد آالینده آنها به خلیج فارس ،تخلیه انواع
مواد شیمیایی خطرناک و ....از عمده ترین عوامل
آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس به شمار
می آید که توانسته اند در اندک زمانی اکوسیستم
بی نظیر آنرا تا47برابر حــد طبیعی آلودگی ،آلوده
نمایــد و بدین طریق آبزیــان و موجودات آن را با
خطر نابودی مواجه سازند.
خلیج فارس با حدود  ۲هزار و  ۵۰۰کیلومتر طول
و  ۲۰۰تا  ۳۰۰کیلومتر عرض دارای مساحتی بیش
از  ۲۳۹هزار کیلومتر مربع است .حداکثر عمق آن
بیــن  ۹۰تا  ۱۰۰متر در اطراف جزیره تنب بزرگ،
ابوموسی ،الوان و فارسی و عمق متوسط آن حدود
 ۳۰متر اســت ،پس یعنی دریایی کم عمق است،
بیــش از هزار و  ۶۰۰گونه ماهی (حدود  ۵۰۰گونه
در خلیــج فــارس و هزار و  ۱۴۲گونــه در دریای
عمان)  ۱۵گونه میگو ۱۰ ،گونه پستاندار دریایی،
پنج گونه الک پشــت دریایی و بیش از  ۹۰گونه
پرنده و تنوع بسیار زیادی از پالنگتونها است.
حدود هشــت درصد از کل آبسنگهای جهان با
بیش از  ۵۰گونــه در خلیج فارس و دریای عمان
یافت میشــوند که دو ســوم آن به علت آلودگی
نفتی در معرض خطر و نابودی قرار دارند ،تخمین
زده شده که ســاالنه جمعیتی بیش از  ۲۲میلیون
قطعه پرنده هر ســال زمســتان را در این منطقه
میگذرانند.
دو گونه از جنگلهای «مانگرو» با نامهای حراء
و چندل در خلیج فارس هســتند که مامن هزاران
پرنده آبزی و کنار آبزیاند.
همه اینها بخشــی از مزایای خلیج فارس است،
در کنــار آنها شــاهراه بودن این پهنــه آبی برای
تردد کشــتیها به ویژه کشتیهای نفتکش غول
پیکر ،آن را به مســیری سوقالجیشــی و حساس
در دنیا تبدیل کرده و آمارها نشان میدهد ساالنه
حدود  ۴۰هزار فروند کشــتی در خلیج فارس تردد
میکند که در کنار مزایای اقتصادی و حمل و نقلی
میتواند عواقب سخت محیط زیستی هم برای این
دریای نیمه بســته به همراه داشــته باشد چون با
تردد این تعداد کشــتی که بخش زیادی از آنها را
نفتکشها تشکیل میدهند ساالنه دو میلیون تا دو
میلیون و  ۲۰۰تن مواد نفتی وارد خلیج فارس می
شــود که خطر بزرگی برای زیستمندان این پهنه
آبی است.
در کنــار آلودگی نفتی عواملــی مانند تغییر اقلیم
و آب توازن کشــتیها نیز زیســتمندان و محیط
زیســت خلیج فارس را تهدید میکند ،با وجود این
تهدیدات اما خلیج فارس همواره صحنه کشمکش
و منازعات زیادی بوده و به تبع آن ،زندگی سیاسی
و اقتصادی کشورهای منطقه نیز از این کشمکش
ها متاثر شده است.
دلفین ها در خطرند
تورهای کاسه ای ،نامرئی و گوش گیر خطرناک
تریــن ادوات صیــادی برای پســتانداران دریایی

همچون دلفین ها هســتند که متاسفانه از همگی
آنهــا بــرای فعالیت هــای صید و صیــادی در
اطراف (جزیره قشــم و هنگام) به اشکال قانونی
و غیرقانونی اســتفاده می شود ،با توجه به حضور
دائــم و حالت تحرک دلفین ها در این مناطق آنها
در خطرند.
پستانداران دریایی از مهم ترین گونه های دریایی
به شــمار می روند و در زنجیره های غذایی دریاها
و اقیانوس ها از نقش بســیار ارزشمند اکولوژیک
برخوردارنــد .آنهــا خون گــرم بــوده و همانند
پستانداران خشکی با شش تنفس می کنند.
ایــن گروه از جانوران در طول زمان دســتخوش
تغییرات عمده ای شــده و سازگاری های ویژه ای
یافتــه اند تا بتواننــد در آب زندگی کنند .به لحاظ
خصوصیــات ظاهری ،در پســتانداران دریایی باله
عقبی از بین رفته و باله ها برای رانش آنها در آب
سازگاری پیدا کرده اند.
به عالوه شکل بدن برای کارایی هیدرو دینامیک
طــوری تغییر کرده که بدن کمترین مقاومت را در
برابر آب می کند .الیه ضخیم چربی زیر پوست از
سازش هایی هستند که در حفظ دمای بدن به آنها
کمک می کند.
پستانداران دریایی دارای  ۱۳۰گونه متعلق به سه
راسته آب بازســانان ،گاو دریایی سانان و گوشت
خوارسانان هستند .از این ســه راسته ،راسته آخر
یعنی گوشتخوارسانان که شامل گراز دریایی و فک
های دریایی هستند در خلیج فارس وجود ندارند.
خلیج فارس و دریای عمان یکی از زیستگاه های
پستانداران دریایی در دنیا است .این منطقه از جنبه
هــای گوناگون دارای ویژگی هــای متمایزی در
مقایسه با سایر مناطق آبی جهان است.
ایران با داشتن حدود  ۲۰هزار و  ۵۰کیلومتر خط
ســاحلی در منطقه خلیج فارس و  ۶۳۷کیلومتر در
دریای عمان ،بیشــترین طول خط ســاحلی را در
شمال خلیج فارس به خود اختصاص داده است.
تاکنــون چهار خانــواده از  ۱۷گونه راســته آب
بازان(نهنگ ،دلفین و پورپویز) در آب های ساحل
جنوب ایران(خلیج فارس و دریای عمان) ثبت شده
است که نهنگ آبی با طول حداکثر  ۳۳متر که به
صورت عبوری در آبهای قشم دیده شده بزرگترین
و پورپویــز بی باله با طول حداکثــر  ۲متر که در
ژئوسایت جنگل حرا دیده می شود ،کوچکترین آب

بازسانان منطقه است.
در سواحل حدفاصل جزیره قشم و جزیره هنگام
به واسطه غنی بودن زیستگاه و میزان باالی تولید
اولیــه و همچنین پناهگاه امنی کــه در اثر نحوه
قرارگیری ایــن  ۲جزیره به وجــود آمده ،موجب
شــکل گیری اکوسیســتم ویژه ای در این منطقه
شــده و گونه های با ارزش و مهمــی مانند انواع
پستانداران دریایی ،الک پشت های دریایی و انواع
ماهیان زینتی و شــیالتی به صورت دایم و مهاجر
در این منطقه دیده می شوند.
ویژگــی دیگر این منطقه تنوع و فراوانی بســیار
باالی بی مهره گان دریایی است که با قرار گرفتن
در مراحــل ابتدایی زنجیره غذایی باعث غنای این
اکوسیستم شده و محیطی غنی برای آبزیان بزرگتر
از جمله دلفین ها که در مراحل بعدی زنجیره قرار
دارند ،به وجود آورده است.
جزیره هنگام و بستر مرجانی اطراف آن پناهگاهی
امن و غنی برای انواع پستانداران دریایی به وجود
آورده است.
این آبزیان گونه هایی هســتند کــه به وفور در
این منطقه دیده می شــوند و یکی از جاذبه های
گردشگری ســواحل غربی جزیره هنگام مشاهده
پستانداران دریایی در این منطقه است.
آبهــای آرام خلیج دلفین هــا(آب های محدوده
جزیره قشــم و هنگام) یکی از مهمترین زیستگاه
های دلفین بینی بطری هندی اقیانوسیه در خلیج
فارس اســت و آنها به صورت گله های  ۲۰تا ۳۰
تایی در آب های این منطقه دیده می شوند.
جثه متوســط ،پوژه متوســط و گرد ،آرواره پایین
کمــی از آرواره باالتر جلوتر ،باله پشــتی بزرگ و
داسی شکل ،رنگ پشــت خاکستری ،زیر شکم و
پهلوها روشــن تر ،در ناحیه شــکم تا گردن و دو
طرف صورت و باله های سینه ای خال هایی وجود
دارد که مشخصه این دلفین است.
طول بدن آنها حدود  ۲.۵متر ،باله های سینه ای
 ۳۰تا  ۵۰ســانتی متر ،بلندی باله پشتی  ۲۳سانتی
متر ،پهنای باله دمی  ۶۰ســانتی متر ،تعداد دندان
در هر نیمه آرواره  ۲۳تا  ۲۹عدد و وزن متوســط
آنها  ۱۸۰تا  ۲۳۰کیلوگرم است.
متاسفانه طبق مشاهدات عینی و میدانی خبرنگار
ایرنــا از آب هــای مناطق یادشــده فعالیت های
صید و صیادی با اســتفاده از تورهای کاســه ای،
نامرئــی و گوش گیر و رعایت نکردن نکات ایمنی
و استانداردهای الزم مراقب هنگام بازدید از دلفین
ها از سوی برخی قایق داران موجب آسیب و تلف
شدن شماری از این پستانداران دریایی شده است.
ای کاش می شــد منطقه حفاظتی دریایی موثر
بــرای دلفین ها در نظر گرفته می شــد تا دلفین
ها را از این تهدیــدات اصلی حفظ کند ،ای کاش
می شد طرحی را برای بهبود وضعیت دلفین خلیج
فارس و حفاظــت از این گونه های ارزشــمند از
طریق مشارکت فعال جامعه محلی ،آموزش جامعه

صیادی و کودکان آغاز کنند.
ای کاش می شد گردشــگران ورودی به جزیره
قشم ســرزمین آب و آفتاب را برای دیدن دلفین
ها قبل از حرکت شــناورها و قایق ها به ســمت
زیستگاه و چراگاه آنها در خصوص نکات ایمنی و
استانداردهای مراقبت و حفاظت از این پستانداران
دریایی آگاه سازی می کرد.
چرا که گردشــگران و مســافران ورودی به این
جزیره هنوز نمی دانند کــه نباید به دلفین ها غذا
بدهند ،به آنها گفته نشــده که دلفین ها شکارچی
هســتند و نیازمنــد غذا دادن از طرف انســان ها
نیســتند ،آنها نمی دانند که زمانــی که آدم ها به
دلفین ها غذا می دهند دلفین ها به این کار عادت
می کنند و برای گرفتن غذا به قایق های نزدیک
می شوند و با این کار ممکن است به وسیله پروانه
قایق ها زخمی شوند.
این گروه از گردشــگران نمی دانند که دلفین ها
زندگــی گروهی دارند و غــذا دادن به آنها زندگی
گروهــی آنها را به هــم می ریزد و این مســئله
تهدیدی برای بقاء آنها در طبیعت است.
گردشــگران ورودی به جزیره قشم نگین خلیج
فارس نمی دانند که نباید به دلفین ها زیاد نزدیک
شوند یا با آنها شنا کنند بلکه باید از تماشای دلفین
ها از فاصله مناسب لذت ببرند ،آنها نمی دانند که
نباید با قایق زیاد به دلفین ها نزدیک شــوند چرا
که ســالیانه تعدادی دلفین بر اثر برخورد به قایق
ها تلف می شوند.
استان هرمزگان با دارا بودن بیش از  ۹۰۰کیلومتر
مرز دریایی از ســواحل شــرق استان (جاسک) در
دریای عمان تا ســواحل نیلگــون خلیج فارس در
شرق اســتان (پارسیان) و برخورداری از جزایر ۱۴
گانه خلیج فارس ،یکــی از مهم ترین و راهبردی
ترین اســتان های ایران اســت که از جاذبه های
منحصر به فردی چون جنگل های بی همتای حرا
و مرغوب ترین مروارید جهان و ده ها اثر تاریخی
و طبیعی برخوردار است.
جزیره قشــم با داشــتن ظرفیت هــای مهم در
حوزه های مختلف طبیعی و گردشگری به جزیره
عجایب هفتگانه شــهرت یافته و یکی از عجایب
زندگی دلفین ها در آب های این جزیره اســت که
منجر به جذب شمار زیادی از گردشگران داخلی و
خارجی می شود.
دسترسی آســان به این گونه از دلفین ها در آب
های اطراف این جزیره یکی از مزیت های مهمی
اســت که می تواند خیل عظیمــی از محققان و
گردشگران را به این منطقه سرازیر کند.
در این جزیره پهناور می توان عالوه بر شناسایی
 ۲۴۵گونه از  ۵۰۹گونه پرندگان کشــف شــده در
ایران ،جانوران و پستانداران دریایی همچون دلفین
ها و گونه های بســیار نادر و در معرض انقراضی
همچون الک پشــت های ســبز و پوزه عقابی را
مشاهده کرد.

