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یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای مسائل اجتماعی

توگو با «فرهیختگان» خبر داد
مدیرعامل موسسه آموزشی پژوهشی سها در گف 

برگزاری دورههای جذب راحتتر در بازار کار

فرامیگیرند .طبیعتا کارفرمایان نیز تمایل به جذب کسانی دارند که توانایی
و مهارت الزم درخصوص شغل مورد نظر را داشته باشند.

گفت وگو

مساله آموزش همواره یکی از مهمترین و پردغدغهترین نیازهای
تهـــای همزمان
موجود در کشـــور بوده اســـت .توجه به فعالی 
موسســـات دولتی و خصوصی بهخصـــوص در حوزههای فنی و
تخصصی و رقابت تنگاتنگی که بین موسســـات آموزشـــی بزرگ
همانند دانشگاهها و شـــرکتهای خصوصی در این بخش وجود
دارد ،توجه ما را برانگیخت تا در این خصوص با دکتر کیوان معقولی
عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات و
مدیرعامل موسسه آموزشی پژوهشی سها به گفتوگو بنشینیم و
معضالت و مشکالت این حوزه را از دید یک فعال بخش خصوصی
بررسی کنیم.

آیا نظارتی از ســـوی متولیان امر بر اجرای دقیق استانداردها توسط موسسه
وجود دارد؟

اعتبار گواهینامه آموزشی چگونه مشخص میشود؟

فراگیران هر دوره آموزشـــی پس از گذراندن دوره و شـــرکت در حداقل 70
درصد از زمان کالس ،توســـط مدرس دوره ارزیابی شده و گواهینامه معتبر
برای آنها صادر خواهد شد که دارای مجوزات الزم از مراکز ذیصالح بوده و
توسط واحد دانشگاهی و موسسه سها مهر و امضا خواهد شد .این گواهی
موید تخصص و مهارت فراگیر خواهد بود که از یکسو جهت اثبات مهارت
فراگیر به شرکتها و کارفرمایان محترم بوده و از سوی دیگر باعث ارزشمند
کردن رزومه این عزیزان خواهد شد.
نظر فراگیران موسسه به چه میزان برای شما اهمیت دارد؟

فراگیرانهرموسسه،مهمترینسرمایههایآنهستندوبیشتریننقشرادر
جهتنیلبهاهدافدرنظرگرفتهشدهدارند.هموارهایننکتهمطرحمیشود
که آیا بهتر است بیشتر به مطالبی پرداخته شود که فراگیران میپسندند یا
مواردی که بهعنوان استاندارد آموزشی تدوین شده است؛ در واقع مدرسین
ضمن در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی و سرفصلهای تدوین شده،
مباحث کلیدی آموزش را مطرح کرده و با توجه به کشش هر کالس و عالقه
فراگیران ،به بحث در سایر ابعاد آن دوره نیز میپردازند.
اگرچهدرپایانهردورهآموزشی،فرمهاینظرسنجیدراختیارکلیهفراگیران
قرارگرفتهتانقاطضعفوقوتکلیهدستاندرکارانمجموعهبهویژهمدرسین
ارزیابی شده و نقایص آن در دورههای بعدی برطرف شود.

باتوجهبهرشدفزایندهعلممهندسیپزشکیوهمچنینتجهیزاتیکهروزانه
واردبازارمیشود،شرکتها،بیمارستانهاوسایرارگانهاییکهدراینزمینه
فعالیت میکنند نیاز به نیروی متخصص خواهند داشت که در هر زمینهای
از جمله بازاریابی و فروش ،تعمیرات-نگهداری و حتی آموزش به فروشندگان
و خریداران این تجهیزات یاری رسانده و در مواقع لزوم دست به آچار بوده و
بتوانند نیاز آنها را مرتفع سازند.
تمرکز و تخصص ما در موسســـه آموزشی سها ،برگزاری دورههای آموزشی
مهندسی پزشکی و برق به صورت کوتاهمدت است.
دورههای در نظر گرفته شـــده تخصصی بـــوده و متقاضیان این دورهها با
مهارتهایی آشـــنا میشوند که از طریق آن ،جذب بازار کار شوند .در حال
حاضر تعداد زیادی دانشآموخته دانشگاهی وجود دارد که دغدغه اصلی
آنها پیدا کردن شغل مناسب است.
دورههای کوتاهمدتی که با همکاری دانشـــگاه آزاد اسالمی برگزار میشود
به این افراد کمک میکند بتوانند راحتتر وارد بازار کار شـــوند و یک سر و
گردن از رقبای خود باالتر باشند .با توجه به گنجاندن قسمت عملی در هر
دوره تخصصی ،فراگیران با تجهیزات آن حوزه آشنا شده و نحوه کار با آن را
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حرف آخر؟

البته راهاندازی این مجموعه آموزشی و برگزاری دورهها ،بدون وجود دو نفر از
همکارانم دکتر نادر جعفرنیا دابانلو ،عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات و دکتر فرداد فرخی ،عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز ،میسر نبود که از همین طریق از لطف و بزرگواری
این دوستان تشکر میکنم.

افقی
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معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی دانشبنیان دانشـــگاه آزاد اسالمی،
استانداردهایی را درخصوص سطح علمی اساتید ،سرفصلهای آموزشی،
تعداد ساعات دوره و الزامات دیگر تدوین کرده است که موسسه متناسب
با این استانداردها شروع به فعالیت میکند .البته درخصوص الزام اجرای
استانداردهانیزمعاونتبرنامهریزیواحددانشگاهیمربوطهمتولیامراست
که با در نظر گرفتن کاربرگهای هر دوره ،بر حسن انجام کار موسسه و سایر
پارامترهای آموزشی نظارت میکند .یکی از نکات مهم در نظارت ،توجه به
سابقه آموزشی مدرس و نتیجهای است که فراگیران قبلی دریافت کردهاند.
در مورد جذب و همکاری با مدرسین نیز استاندارد مشخصی وجود دارد که
هر  6ماه یک بار الزم است اطالعات خود را با حضور در جلسات منظم تیم
مدرسین و ارزیابی دورههای پیشین ،به روز کنند .این موارد تاثیر بسزایی در
موفقیت دورههای آموزشی دارد.

دربـــاره عملکرد کلی مجموعه و بهخصوص دورههای آموزش تخصصی و نیز
نحوه اجرای آن بیشتر توضیح دهید.
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درحالحاضرمتولیاصلیتدویندورهها،استانداردهایآموزشی،تعرفههاو
ابالغآندردانشگاهآزاداسالمی،برعهدهمعاونتبرنامهریزیواموراقتصادی
دانشبنیان دانشگاه است .در واقع پس از تصویب دوره آموزشی و ابالغ آن،
فعالیتآغازخواهدشدوموسسهبایدباتوجهبهمعیارهایدرنظرگرفتهشده
و الزامات آن ،نسبت به برگزاری دوره اقدام کند.

موسسه آموزشی پژوهشی سها در مردادماه سال  1395توسط تعدادی از
اعضای هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی تاسیس شد .فعالیتهای فنی و
آموزشی موسسه به موازات یکدیگر آغاز و در مهرماه ،95موسسه اولین دوره
آموزشی تخصصی را برگزار کرد.
باتوجهبهنیازبازار،دپارتمانآموزشخیلیسریعرشدکردوسعیشدتبلیغات
نیزبیشتردراینزمینهانجامشود.درطولیکسالفعالیت،حدود۹زیرگروه
آموزشیشاملآشناییوتعمیرتجهیزاتتخصصیمهندسیپزشکی،آشنایی
و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی ،مباحث تخصصی لیزر در پزشکی ،آشنایی
و نحـــوه بهکارگیری مـــواد و بیومتریالها و همچنین نرمافزارهای عمومی
رشتههای مهندسی پزشکی و برق تشکیل شده است.
بهمنظور ارتقای سطح کیفی آموزش و سعی در استانداردسازی آن ،موسسه
اولین قرارداد آموزشـــی خود را با دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
منعقد کرد .البته تالش در برگزاری دورهها و پیشرفت در فعالیتهای اخیر،
باعث انعقاد قرارداد با دو واحد دانشـــگاهی دیگر از جمله تهران شـــمال و
تهران مرکز شد.
با فعالیت همـــکاران در این مجموعه و برگزاری موفقیتآمیز چندین دوره
آموزشیمشترکبادانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانجنوبتوانستیماعتماد
مخاطبان را به خود جلب کرده و میزان رضایت آنان را افزایش دهیم .در این
دورهها عالوهبر مباحث تئوری ،قسمتهای عملی آموزش داده میشود .از
آنجا که تجهیزات مورد نیاز هر دوره بسیار گرانقیمت بوده و فراگیران امکان
دسترسی به آن را ندارند ،یک محیط آموزشی با امکانات و تجهیزات بهروز در
اختیار آنها قرار گرفته و میتوانند بهطور کامال عملی با آن کار کنند و تجربه
الزم را به دست آورند.
موسسه آموزشی پژوهشی سها بهعنوان نخستین مرکز آموزش تخصصی
مهندسی پزشکی در ایران فعالیت میکند که بهطور همزمان با سه واحد
بزرگ دانشگاهی تفاهمنامه همکاری دارد.

 -1خاورشـــناس -نان كور  -2جرات -سنگ
چاقوتيزكني -واحد زلزله  -3ديوار كوتاه -بيقيد-
جانشـــين  -4روزانه -تصديق روسي -توقف
فيلمبرداري -دانه خوشبو -5برجستگي الستيك-
كناره دريا -خباز  -6ميوه پخته در شـــكر -باني-
دروازه بسكتبال  -7جريان باد -دانهبهدانه -مثل و
مانند  -8فالگير -خودخواه و مغرور -عضو تنفسي
ماهي  -9سازمان جهاني نفت -غم و اندوه -گرو
 -10خرما -معلم زن -باقي گذاشتن  -11پرداخت
با قلم -از انواع ماشين -گرداگرد دهان  -12معبود
دروغين -رفوگر -صفت عدد -آرزوي بزرگ -13
پشـــيمان -تازهكار -حرف استثنا  -14خانههاي
شعري -گسترش يافتن -نام پيشين ويتنام -15
كاروان شادي -نوعي ميمون

کشتار پرندگان فریدونکنار را متوقفکنید

نقش دانشـــگاه آزاد اســـامی در تدوین دورههای کوتاهمدت و ســـاماندهی
فعالیتهای آموزشی چیست؟

چه شد که تصمیم گرفتید این موسسه آموزشی پژوهشی را تاسیس کنید و
اساسا نوع فعالیت این موسسه چگونه است؟

عمودی

بررسیکارشناسانحوزهمحیطزیستبهمیزبانی«فرهیختگان»:

در بیشتر کشورها ،دانشگاه مسائل آکادمیک را پیگیری میکند و دورههای
اینچنینیراکهتخصصی،مهارتیهستندوبهطورمرتببهروزرسانیمیشوند،
بهبخشخصوصیکهذاتپویاییداردوبهدلیلرقابتملزمبهحفظکیفیت
اســـت ،واگذار میکنند .از طرفی بیشـــتر این دورهها به تجهیزات بهروز و
گرانقیمت احتیاج دارند که بخش خصوصی با سیاســـتهای شراکتی با
تامینکنندگان تجهیزات یا سرمایهگذاریهای وسیع این امکانات را مهیا
میکنند.هموارهتالشموسسهآموزشیپژوهشیسها،دستیابیبهانسجام
و جلب حمایت نهادها و مراکز دانشگاهی در راستای گسترش فعالیتها و
توسعه بازار مهندسی پزشکی در ایران است.

لطفا خودتان را برای مخاطبان معرفی کنید.
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چهارشنبه  ۲۲آذر ۱۳۹۶

 ۲۴ربیعاالول ۱۴۳۹

 ۱۳دسامبر  ۲۰۱۷شماره ۲۳۸۵

همکاری دانشگاهها با موسسات آموزش کاربردی را چگونه ارزیابی میکنید؟

کیوان معقولی هســـتم ،عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات و مدیرعامل موسسه آموزشی پژوهشی سها که بیش از
 22سال است در زمینه مهندسی پزشکی در صنعت و دانشگاه فعالیت
میکنم.

جدول کلمات متقاطع

@farhikhtegandaily

www.fdn.ir

روز دوشنبه روزنامه «فرهیختگان» میزبان چند تن از کارشناسان
و فعاالن محیطزیست بود و نشستی را حول محور بررسی شرایط
تاالب فریدونکنار و شـــکار بیرویه و بیرحمانه پرندگان مهاجر
به این تاالب توسط دامگاهداران و شکارچیها برگزار کرد .در
این نشســـت که بیش از دو ساعت به طول انجامید تحلیلها
و راهکارهای گوناگونی توســـط آرش حبیبیآذر پرندهشناس،
شهرام مهاجر وکیل دادگستری و کتایون جهانگیری مستندساز
و فعال محیطزیست پیرامون این موضوع مطرح شد که در ادامه
به هرکدام از آنها اشاره میکنیم.

دولت خود را مالک محیطزیست میداند

مراجع بزرگ تقلید اســـتفتا کردیم .دفتر آیتا ...سیستانی پاسخ دادند
خـــاف مقررات را جایز نمیدانند و دفتـــر آیتا ...علویگرگانی نیز که
در آن منطقه مقلدانی دارند ،فرمودند حفظ گونههای مختلف پرندگان
و حیوانات وظیفه آحاد مردم و مســـئوالن اســـت و کسانی که اقدام به
کســـب درآمد از طریق شکار حرفهای و گسترده پرندگان میکنند رفتار
آنها برخالف منافع ملی و غیرمشروع است و باید با اقدامات قانونی الزم
جلوی این رفتار غیرقانونی گرفته شود».
وی ادامه داد« :پاســـخ آیتا ...مکارمشیرازی که به مهر خود ایشان هم
ممهور شـــده این بود که بدون شک چنین صید بیرویه که دارای آثار و
تبعات است جایز نیست ،یعنی حرام است .آیتا ...گرامی نیز فرمودند
اگر شکار این حیوانات به ضرر سالمت افراد جامعه باشد یا موجب وهن
و تحقیر جامعه اسالمی میشود ،شکار گسترده آنها جایز نیست .از مقام
معظم رهبری هم پیشتر در این زمینه استفتا شده و مخالفت ایشان هم
بارها در سایتهای مختلف منتشر شده است».
مدیر موسسه فرهنگی بحرالعلوم در پایان تاکید کرد« :در قبال بحرانهای
محیطزیســـت و در مبارزه با معضل فریدونکنار به فرهنگسازی مداوم و
استفاده از ظرفیتهای دینی و البته اجرای قانون نیاز داریم».

شـــهرام مهاجر ،وکیل دادگستری در ارتباط با کاستیهای سیاستی و
نبود عزم کافی در دولت و سازمان محیطزیست در ارتباط با این موضوع،
گفت« :درباره یک بدن رنجور رو به موت صحبت میکنیم؛ یک اشـــکال
کلی نگرشـــی در دولت و سازمان حفاظت محیطزیست و شورای عالی
محیطزیســـت داریم که عمده مشـــکالت از آن شروع میشود و آن این
اســـت که دولت ،خود را مالک محیطزیســـت میداند و تمام رفتارش از
دید اعمال حق مالکیت خودش اســـت و تمام وضعیتی که میبینیم در
جلوی کار غیرقانونی را باید گرفت
حوزه آب ،حیات وحش و ...همه ناشی از این قضیه است».
آرش حبیبیآذر ،پرندهشـــناس گفت« :هنوز خیلیها تاریخچه معضل
وی ادامه داد« :مدیران بـــرای انجام وظیفه امانتداری خود در اداره آن
کشتار پرندگان در فریدونکنار را نمیدانند؛ در سال  ۱۳۵۴کنوانسیون
چیزی که متعلق به مردم اســـت ابزاری به نـــام قانون دارند .برای اینکه
رامســـر منطقه فریدونکنار به مســـاحت  ۱۵۰هکتار را پناهگاه حیات
ببینیم حساســـیت مدیران روی چه چیزی بیشـــتر اســـت باید دید چه
وحش نامید .خیلیها االن میگویند فریدونکنار ملک شـــخصی است
اندازه برای آن قانون داریم .اینجاست که میتوان دید چه فاجعهای در
و مالک حق برداشـــت از پرندگان را دارد ،در حالی که اینطور نیســـت و
محیطزیست داریم».
فریدونکنار هم مثل پارک ملی گلستان ،بوجاق یا هر
این وکیل دادگســـتری تشریح کرد« :دو قانون اصلی
منطقه حفاظتشده دیگر است .هفته پیش در سرپل
مرتبط با محیطزیســـت داریم؛ قانون شـــکار و صید
ذهاب یک صیاد چهار سهره صید کرده بود ،جایی که
و قانون حفاظت و بهســـازی محیطزیســـت که زمان
تمام امکانات معیشت در زلزله از بین رفته است .او را
تصویب آن سال  ۱۳۵۳بوده و آخرین اصالح آنها یکی
شهرام مهاجر :مدیران برای انجام
 ۸۰۰هزار تومان جریمه کرده و به دادگاه فرستادیم تا
سال  ۷۱و دیگری سال  ۷۵بوده است ،یعنی  ۲۱سال
وظیفه امانتداری خود در اداره آن
حبس بکشـــد ،چرا در فریدونکنار نمیتوانیم این کار
اســـت که این موضوع اصال مهم نبوده و در این قانون
چیزی که متعلق به مردم است
را انجام دهیم؟»
با جریمههایی مواجه میشـــویم که خندهدار است و
ابزاری به نام قانون دارند .برای
حبیبی افزود« :اتفاقی که در پارک ملی خجیر که یکی
اصال بازدارندگی ندارد .چطور است مثال جریمههای
اینکه ببینیم حساسیت مدیران
از قدیمیترین مناطق حفاظتشده دنیاست افتاده،
رانندگی روزآمد میشود اما آخرین اصالح قانون شکار
روی چه چیزی بیشتر است باید
این است که برخی از مردم زمینهایی را تصرف کرده
و صید  25آذرماه سال  75بوده است».
دید چه اندازه برای آن قانون داریم.
و اکنون برای آن سند هم ارائه میکنند .در فریدونکنار
مهاجر تاکید کرد« :کنوانسیون رامسر که به  ۴۷سال
اینجاست که میتوان دید چه
هم همین اتفاق افتاده و تصرف عدوانی شده است».
پیش مربوط میشـــود واقعا نقطـــه عطفی در قوانین
فاجعهای در محیطزیست داریم
وی ادامه داد« :نکته دوم این اســـت که میگویند ما
محیطزیست ما بوده است اما متولیان احیای دریاچه
از رودخانـــه هراز برای این تاالب آب تامین میکنیم،
ارومیه حتی این قانون را نخواندهاند .اصل احتیاط در
بنابرایـــن حق داریم از پرندگان آن اســـتفاده کنیم ،این هم خالف واقع
کنوانسیون رامسر که میگوید اگر نمیدانیم در صورت انجام یک طرح
اســـت .تاالب فریدونکنار فصلی است و خودش آب دارد و دلیل خشک
با چه ریســـکهایی مواجه میشویم نباید آن را انجام دهیم ،خیلی مهم
شدن آن استفاده از آب برای برنجکاری بهویژه در کشت دوم است ،یعنی
است اما کجا رعایت شده است؟»
مساله دقیقا برعکس آن چیزی است که دامگاهداران ادعا میکنند».
وی گالیه کرد« :اکنون شـــاهد زلزله محیطزیستی هستیم اما اینجا هم
این پرندهشـــناس افزود« :مساله ســـوم آن است که میگویند ما غذای
دولت میگوید نمیتواند کاری بکند و خود مردم باید وارد شوند .دیدگاه
پرندگان را تامین میکنیم و حق داریم برای معیشتمان از آنها استفاده
دولت هم یک دیدگاه کامال مالکانه است و به هیچکس پاسخگو نیست.
کنیم اما هر معیشـــتی روا و قانونی نیســـت .قاچاقچیان مواد مخدر هم
رئیسجمهوری که در آغاز دولت یازدهم گفت ما محیطزیستی هستیم و
میتوانند بگویند ما معیشـــت داریم اما هر کاری که غیرقانونی باشـــد
قسم سبز خوردیم با انتخاب کالنتری ،کوچکترین کورسوی امید را هم
باید جلویش را گرفت».
از میان برد .دیروز ،روز جهانی حقوق حیوانات بود اما بزرگداشت این روز
حبیبـــی تصریح کرد« :غذایی هم که آنجا اســـتفاده میکنند غیرقابل
فقط در فضای مجازی و در میان خود فعاالن حقوق حیوانات مطرح شد».
استفاده توسط هر موجود زنده دیگری است ،چون کامال کپکزده است
این وکیل دادگســـتری تصریح کرد« :من بهعنوان یک ایرانی براســـاس
و مواد ســـمی که وارد بدن پرنده میشود ،از بین نمیرود و به هر کسی
تساوی حقوق نسبت به انفال از همه محیطزیست ایران سهم دارم و سهم
که آن گوشت را بخورد هم منتقل میشود».
من به اندازه کســـی است که در فریدونکنار زندگی میکند اما وقتی به
وی ادامه داد« :عالوهبـــر اینها ،غیر از روش دوم ،روشهای دیگر صید
کشتار میلیونی پرندگان در فریدونکنار اعتراض میکنم به من میگویند
سابقه تاریخی هم ندارد که بخواهند بحث میراث فرهنگی را وسط بکشند،
شما برای اینها شغل فراهم کنید!» مهاجر در پایان گفت« :هر جا قانون
پس هیچیک از استداللهای مدافعان کشتار پرندگان حقیقت ندارد».
اجرا نشود و چرخش مالی وجود داشته باشد ،فساد رخ میدهد .قانون
این پرندهشـــناس اظهار کرد« :برخی پرندهها مثل غاز پیشانی سفید،
باید اجرا شـــود اما آنجا متاسفانه اجرای قانون تابع شرایط محلی است.
عروس غاز و کل پرندگان شـــکاری که آنجا صید میشـــوند بر لبه پرتگاه
تا متولی مرکزی اعمال قانون نکند و محکم نایستد با این مساله برخورد
انقراض قرار دارند ،از عروس غاز تنها  ۳۵۰۰جفت زادآور باقی مانده و این
موفقی نخواهد شد».
کمتر از مقداری است که یک گونه پرنده بتواند نسل خود را حفظ کند؛
اینها روز اول پرواز چون خیلی پایین پرواز میکنند در دامها میافتند و
مالکیت منابع طبیعی متعلق به مردم کل دنیاست
این گونه در حال انقراض را دامگاهداران ما در حیاطشان بهعنوان پرنده
ســـیدمهدی طباطبایی ،مدیر موسسه فرهنگی بحرالعلوم در ارتباط با
زینتی نگه میدارند و در پایان فصل بهعنوان غاز شکمپر میل میکنند.
کشتار پرندگان مهاجر ،گفت« :مالکیت منابع طبیعی نهفقط از آن مردم
غاز پازرد و گونههای دیگر هم همین وضع را دارند».
یک کشور است بلکه باالتر ،از آن مردم کل دنیاست .یک قوچ وحشی در
حبیبی گفت« :شکارهایی که ارزش فروش دارند مثل شاهین را غیرقانونی
کوه متعلق به مردم آن اســـتان یا حتی کشور ایران نیست و به مردم کل
به فروش میرســـانند و برخی را هم جهت تاکسیدرمی میکشند .روش
کره زمین متعلق است .دریاچه ارومیه فقط متعلق به مردم ایران نیست
کشـــتن پرنده هم این است که پرنده را در کیسهای پالستیکی میکنند
و به همین دلیل خیلی از افراد بیرون از کشور ما مثل لئوناردو دیکاپریو
و آن را با پیفپاف میکشـــند تا آســـیبی به بدنش نرسد و بتوانند آن را
از آن حمایت میکنند».
تاکســـیدرمی کنند و بفروشند .این نسلکشی است که اتفاق میافتد و
طباطبایی افزود« :وقتی به بحث پرندگان مهاجر میرســـیم که اساسا از
خود من شاهد کشتن س ه هزار غاز در یک نوبت محدود بودم».
جایی دیگر به ایران میآیند ،دیگر نهفقط همه مردم ما بلکه مردم دیگر
وی درخصوص راهکار حل این معضل نیز گفت« :راهکار سادهای وجود
نقاط جهان هم نســـبت به آن حق دارند ،چون آسیب به هر گوشهای از
دارد و آن هـــم اعمال قانون اســـت ،همان گونه کـــه در نقاط دیگر این
محیطزیست به همه ساکنان زمین آسیب میرساند».
اتفاق میافتد».
وی تاکید کرد« :ما با کشـــورهای دیگر سفرههای آب زیرزمینی مشترک
حبیبی در پایان یادآور شـــد« :پرندهای به نام غواص گلوسیاه داریم که
داریم اما هیچگاه نسبت به برداشت بیرویه کشورهای همسایه واکنش
آخرین مشـــاهده آن در ایران  ۴۰سال پیش بوده و دومین مشاهده آن
درست نشان ندادهایم در حالی که امروز ارزش آب از نفت بیشتر است».
روی میزهای فروش الشـــه پرندگان در فریدونکنار و تازه این پرنده حرام
مدیر موسســـه فرهنگی بحرالعلـــوم تصریح کرد« :اگـــر دولتی متولی
گوشت هم هست .در بازدیدی که از آستراخان داشتم ،روسیه برنامهای
محیطزیست شد مالک آن نیست ،وکیل مردم برای اداره آن است .آن هم
را آغاز کرده به نام توریسم شکار و بهشدت زیستگاههای آن سوی دریای
با منابعی که از خود مردم به دســـت میآورد .من اینجا از آقای کالنتری
خزر را ناامن کرده است .ما چندین سال جغد برفی نمیدیدیم و اکنون
انتقاد نمیکنم چون بحث خیلی فراتر از اوست».
میبینیم؛ این یعنی هیچ منطقهای آن طرف امن نیســـت و پرندگان به
طباطبایی اعالم کرد« :اگرچه از دیدگاه فقهی روشـــن است که کشتار
این سمت دریای خزر میآیند».
پرندگان به این شکل جایز نیست و حرام است ،باز هم ما در این زمینه از

