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سهشنبه 31اردیبهشت  1398شماره5461

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

گزارش

آقای ظهرابی! اطالعات غلط به شما داده اند یا عمدا ً برخی واقعیت ها را نمی بینید؟!

در واگذاری بدون تشریفات معدن  D19مسئله فقط یوزها نیستند!

آفتاب یزد :در این گزارش هر چه می نویس��یم
یک منبع بیش��تر ندارد؛ کتابچه ای که سازمان
محیط زیس��ت اس��تان یزد با عن��وان« :پناهگاه
حیات وحش دره انجیر» منتشر کرده است! سال
انتش��ار  1388و ناش��ر اداره کل حفاظت محیط
زیست استان یزد و اما چند نکته!
گزارشی در مهرماه  97توس��ط خبرگزاری ایلنا
منتشر می شود با عنوان « :صدور مجوز اکتشاف
معدن از روی ناچاری و نگرانی!».
در مت��ن این گ��زارش چند مصاحب��ه خواندنی
پرندگان حیات وحش دره انجیر
ردیف

نام فارسی

1

کبک

2

تیهو

3

زاغبور

4

باقرقره شکم سیاه

5

کبوتر چاهی

6

کالغ نوک سرخ

7

هوبره

8

کالغ ابلق

9

سنگ چشم خاکستری

10

باقرقره گندمی

11

چکاوک بیابانی

12

چلچله

13

دم جنبانک ابلق

14

دلیجه کوچک

15

سارگپه معمولی

16

دلیجه

17

سارگپه پابلند

18

قرقی

19

عقاب دشتی

20

شاهین

21

عقاب مارخور

22

چک چک ابلق

23

چکاوک کاکلی

وجود دارد؛ یکی مصاحبه مرتضی اسالمی (عضو
موسس��ه انجمن یوزپلنگ ایران��ی) که میگوید:
«منطقه درهانجیر در اس��تان ی��زد از مهمترین
کریدورهای مهاجرت یوزپلنگ به حساب میآید،
براس��اس مطالعات��ی که در ای��ن منطقه صورت
گرفت��ه به طور تقریبی هم��ه یوزپلنگهایی که
در دره انجیر و بافق تصویرشان توسط دوربینها
گرفته ش��ده ،بیش از یک بار از این منطقه عبور
کردهاند و این نش��ان دهنده این اس��ت که این
منطق��ه از لحاظ مهاجرتی چق��در حائز اهمیت
است».
مصاحب��ه دیگر ام��ا مربوط میش��ود به حمید
ظهراب��ی (معاون محیط زیس��ت طبیعی و تنوع
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست) که معتقد
اس��ت« :تفاهمنامه اکتشاف معدن  D19در دره
انجیر یک تفاهم برد -برد است و اگرچه سازمان
حفاظت محیط زیس��ت با توجه ب��ه نامه وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت به ریاس��تجمهوری
در خص��وص دریافت مجوز معدن در این منطقه
به ناچار مجوز را صادر کرده اس��ت ،اما توانس��ته
بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه دو منطق��ه کمکی و
منطق�� ه ش��یرکوه را ب��ه مناطق حفاظت ش��ده
تح��ت حفاظت س��ازمان محیط زیس��ت اضافه
کن��د ».نکته قابل تأمل اما جمله ای اس��ت در
متن همی��ن گزارش «:پس از مدتها مناقش��ه
میان سازمان محیط زیس��ت و مسئوالن معدن
چادرملو برای گرفتن مجوز اکتشافات معدنی در
منطقه آنومالی  D۱۹در شهرستان بافق ،باالخره
مس��ئوالن معدن موفق شدند ،مجوزهای الزم را
برای «اکتش��افات مقدماتی در  » D۱۹دریافت
کنند؛ اتفاقی که به نظر برخیها باید آن را تغییر
رویکرد در سازمان محیط زیست با ورود عیسی
کالنتری به عنوان رئیس جدید این سازمان تلقی
کرد ،زیرا در چند س��ال گذش��ته رئیس پیشین
س��ازمان محیط زیس��ت ایران مخالف هر گونه
انجام عملیات معدن��ی در منطقه آنومالی D۱۹
بود».
حمی��د ظهراب��ی ام��ا در حوال��ی اس��فند 97
حرف ه��ای جالب توجه تر ،تأم��ل برانگیزتر و
تأسف بارتر نیز می زند:
یکی این که «:این معدن یکی از معادنی است که
پیشنهاد کسب مجوزش به سازمان محیطزیست
داده ش��ده و اعتقاد داریم ذخی��ره خیلی خوبی
در این مع��دن وجود دارد و چ��ون این آنومالی
برخالف تص��ور در قلب مناط��ق تحت حفاظت
محیطزیست قرار ندارد!»
دوم ای��ن ک��ه «:یوزها عرضهای ش��مالی را به
عرضهای جنوب��ی ترجیح دادهان��د و جمعیت
یوزه��ا در ی��زد و فارس کم ش��د و به خراس��ان

پستانداران حیات وحش دره انجیر
ردیف

نام فارسی

1

قوچ و میش

2

کل و بز

3

جبیر

4

یوزپلنگ

5

روباه معمولی

6

شغال

7

گرگ

8

خرگوش

9

تشی

10

کاراکال

11

گربه وحشی

12

شاه روباه

13

پلنگ ایرانی

14

روباه شنی

15

خارپشت برانت

شمالی و سمنان مهاجرت کردند».
س��وم اما نکته ای تأمل برانگیز و انحرافی اس��ت:
« در واق��ع با کاهش جمعیت یوز در این مناطق،
حساس��یت ما برای مخالفت با اس��تخراج از این
معدن کمتر ش��د ».آقای ظهرابی! اطالعات غلط
به ش��ما داده اند ی��ا عمدا ً برخ��ی واقعیت ها را
نمی بینید؟! آقای ظهرابی نخست وجود  D19در
قلب مناطق تحت حفاظت محیط زیست را کتمان
می کند ،س��پس از تغییر مسیر یوزها می گوید و
دست آخر از کاهش جمعیت یوزها اما تمامی این
موارد انحرافی و مغالطه آمیز است زیرا؛
ـ اگ��ر  D19در قلب مناطق تحت حفاظت محیط
زیس��ت قرار ندارد پس دلیل س��ال ه��ا مخالفت و
پافش��اری بر ممنوعیت فعالیت های معدنی در این
منطقه چه دلیلی دارد؟!
ـ اگر یوزها تغییر مس��یر داده اند که چرایی این
تغییر مس��یر را می توان با حضور کارشناس��ان
خبره زیس��تی و جانوری بررسی کرد گونه های
دیگ��ر جانوری و گیاهی از نظ��ر «معاون محیط
زیس��ت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت
محیط زیست»هیچ اهمیتی ندارند؟!
کتابچه پناهگاه حیات وحش
n
دره انجیر چه میگوید؟!

منطق��ه دره انجی��ر ـ نی باز به دلی��ل دارا بودن
ارزش های مختلف محیط زیس��تی و به منظور

استخدامنیرو

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره 97/11

نوبت دوم

اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يزد در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل را از طريق سامانه ستاد برگزار نمايد:

رديف
1

ردیف

نام فارسی

1

کاله میرحسن دم عقربی

2

تنگرس

3

گون درختچهای

4

---

5

کاروانکش

6

وشا

7

آنغوره

8

سگ دندان خاردار

9

شور یزدی

10

آویشن شیرازی

11

شنگ اسبی کم گل

1

درمنه دشتی

2

قیچ

3

گون

4

بهوه شور

5

اسکنبیل کرمانی

6

پرند

7

چوبک

8

کاله میرحسن

9

اشنان

10

گز

11

ارمک بیابانی

12

خیارک

اما این منطقه دارای  15نوع پس��تاندار(از قوچ و
میش گرفته تا گربه وحشی ،کاراکال ،روباه شنی
و خارپشت برانت ) و  24نوع پرنده(کبک ،تیهو،
زاغ بور ،عقاب دشتی و)...نیز می باشد ضمن آنکه
در این منطقه اگرچ��ه تاکنون مطالعات جامعی
در م��ورد فون خزندگان پناه��گاه حیات وحش
دره انجیر انجام نش��ده ولیکن بررس��ی اجمالی
خزندگان استان توس��ط کارشناسان متخصص
حاکی از غنای زیس��تی خزندگان این منطقه با
توج��ه به ش��رایط اکولوژیکی حاک��م بر پناهگاه
می باش��د .بزمج��ه بیابان��ی ،آگامای س��روزغی
خاکستری ،آگامای اس��تپی ،سوسمار بیابانی دم
دراز ایرانی ،سوس��مار خاردم ایرانی ،مارش��اخدار
و الک پش��ت مهمی��زدار از جمل��ه خزن��دگان
شناسایی شده در پناهگاه حیات وحش دره انجیر
می باشند.
nنکته آخر:

آفت�اب یزد با بررس�ی اجمالی ب�ه اطالعات
ذی قیمتی دست یافته که حکایت از احتمال
س�وء مدیریت های منتهی ب�ه صدور مجوز
اکتشاف در این منطقه شده ،اسناد و مدارک
که ل�زوم بازنگری در مجوزهای صادر ش�ده
را الزامی می کند! بررس�ی های انجام گرفته
از س�وی روزنامه آفتاب یزد به زودی منتشر
خواهد شد.

برگزاری ۵۰۰برنامهاصلیبهمناسبتحماسهآزادسازیخرمشهر

اداره كل راهداری و حمل و نقل جادهاي استان يزد
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

نام پروژه

فهرست گیاهان دارای ارزش حفاظتی

ردیف

نام فارسی

سردار کارگر خبر داد

بنیاد نیکوکاری دس�ت های مهربان در استان یزد برای تکمیل کادر مشارکت های
مردم�ی س�ازمان از عالقمندان به فعالیت های نیک�وکاری و اجتماعی دعوت به
همکاری می نماید .افراد می توانند با هر مدرک و رشته ای که هستند در این بنیاد
بصورت پاره وقت مش�غول به کار شوند که نقطه ی عطف این کار ،تعامل با مردم و
جذب حامی برای نیازمندان است و کارشناس بنیاد می تواند از حقوق و مزایای خوبی
برخوردار شود .اهم شرایطی که برای فعالیت در این سازمان الزم است :
جنسیت  :آقا و خانم
v
vداشتن روابط عمومی باال
vعالقمند به فعالیت های اجتماعی و نیکوکاری
vفعال ،با انگیزه و خالق
vعالقمند به آموزش و یادگیری
vداشتن آراستگی ظاهری
vهدفمند ،متعهد و مسئولیت پذیر
ش�ما می توانید برای کس�ب اطالعات بیش�تر و گرفتن وقت مصاحبه با شماره
 03536223208و داخلی  101تماس حاصل نمایید.
روزهای کاری  :شنبه تا چهارشنبه  -از ساعت  7:30الی ( 16:30پنجشنبه و جمعه
سازمان تعطیل است.

مدت پيمان (ماه)

حف��ظ و حراس��ت از حی��ات وحش ،پوش��ش
گیاه��ی و تأمی��ن امنی��ت ب��رای بق��ا و ازدیاد
جمعیت های جانوری و  ...از سال  1367با عنوان
منطقه ش��کار ممنوع دره انجیر ،آریز ،باجگان و
با وس��عتی در حدود 700هزار هکت��ار در محدوده
شهرس��تان های اردکان و بافق آگهی رسمی شد.
در س��ال  1375بخ��ش هایی از منطق��ه که از
قابلیت های باالیی برخوردار بود به عنوان منطقه
حفاظت شده کوه بافق واقع در حوزه استحفاظی
شهرستان بافق به تصویب شورای عالی حفاظت
محیط زیس��ت رس��ید و مابقی عرصه ،حس��ب
قابلی��ت ه��ای اکولوژیک��ی ب��ا ح��ذف و الحاق
بخش هایی از مناطق اطراف در تاریخ  21خرداد
 1381با وس��عت 175هزار و  302هکتار ارتقاء
سطح یافت و به عنوان پناهگاه حیات وحش دره
انجیر در زمره مناطق چهارگانه س��ازمان محیط
زیست قرار گرفت.
آن ط��ور ک��ه از اطالع��ات کتابچه م��ورد بحث
برمیآی��د؛ در ای��ن منطق��ه  11گون��ه گیاهی
دارای ارزش حفاظت��ی وج��ود دارد ک��ه برخی
منحص��ر بفرد اس��ت .ف��ارغ از این تع��داد گونه
گیاهی دارای ارزش حفاظتی ،مهمترین گیاهان
شناسایی ش��ده در منطقه به  12نوع می رسند
از جمله درمنه دش��تی ،بهوه ش��ور ،اس��کنبیل
کرمانی و ...از منظر حی��اط وحش اگرچه اصرار
ظهرابی «معاون محیط زیس��ت طبیعی و تنوع
زیستی س��ازمان حفاظت محیط زیست»بر یک
گونه و آن نیز یوزهای رخت س��فر بربسته است

مهمترین گیاهان شناسایی شده در منطقه

برآورد اوليه (ريال)

مبلغ تضمين (ريال) 

ارزیابی کیفی

اپراتوری ماشین آالت
راهداری تجدید مناقصه

12

16.451.544.216

823.000.000

ندارند

2

نگهبانی اکیپ و کارگر
راهدار(تجدید مناقصه)

12

5.546.277.532

277.315.000

ندارند

3

بهسازی محور بافق –
کوشک (تجدید مناقصه)

6

18.545.942.869

927.300.000

دارد

نوع تضمین شرکت در مناقصه مطابق با آئین نامه تضمین معامالت دولتی تهیه و ارائه گردد.
v
تاريخ و مهلت دريافت اس�ناد مناقصه  :از تاريخ  1398/02/29لغايت 1398/02/31به آدرس س�امانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشاني
v
 www.setadiran.irمراجعه نمايند.
برای موارد  1و  2ارائه گواهی تأیید صالحیت شرکت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و برای مورد  3ارائه گواهي صالحيت رشته راه و باند فرودگاه
v
صادره از سازمان مديريت و برنامه ريزي و برای همه موارد ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار  ،الزامی می باشد.
تاريخ و مهلت تحويل اسناد  :مناقصه گران بايد پس از دريافت اسناد  ،اسناد دريافتي را تکمیل و تا زمان مقرر در سايت ستاد بارگذاري نمايند .
v
مهلت تحویل اس�ناد برای موارد  1و  2س�اعت  8صبح1398/03/11و برای مورد  3س�اعت  8صبح  1398/03/18و زمان بازگشايي پاكات مناقصه
v
ساعت  9صبح روزتحويل اسناد در كميسيون مناقصه در محل سالن جلسات اداره كل مي باشد.حضوريك نفر نماينده با معرفي كتبي از طرف شركت ،
در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است(.آگهي در دو نوبت  ،به فاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).

رئی��س س��تاد مرکزی بزرگداش��ت حماس��ه
آزادس��ازی خرمش��هر گفت :به این مناسبت و
با همکاری تمامی دس��تگاههای دولتی به ویژه
نیروهای مس��لح ،بیش از  ۵۰۰برنامه اصلی در
سراس��ر کشور برگزار میشود.س��ردار سرتیپ
بس��یجی «بهمن کارگر» رئیس ستاد مرکزی
بزرگداش��ت حماسه آزادس��ازی خرمشهر در
نشس��ت خبری بزرگداش��ت س��ی و هفتمین
سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر با اشاره به
برنامهه��ای بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزشهای
دف��اع مق��دس در این ایام اظهار داش��ت :این
بنیاد همچون س��الهای گذش��ته برنامههای
خود را در راس��تای نش��ر و تروی��ج فرهنگ و
ارزشه��ای دف��اع مقدس در سراس��ر کش��ور
برگزار میکند.رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت
حماس��ه آزادسازی خرمش��هر گفت :عملیات
بیت المقدس یکی از مهمترین عملیاتهای دوران
دفاع مقدس است که بعد از این عملیات توازن
سیاس��ی و نظامی به نفع جمهوری اس�لامی
ایران تغییر کرد و ابرقدرتها نیز به این نتیجه
رسیدند که ایران اسالمی در برابر آنها تسلیم
نخواهد شد.سردار کارگر با بیان اینکه عملیات
بیت المقدس نقطه عطف وحدت بین نیروهای
مس��لح اعم از ارتش و س��پاه ،نیروی انتظامی
و جه��اد س��ازندگی و ...بود ،اف��زود :نیروهای
مس��لح ،همه اقش��ار ،اصناف ،ادیان و مذاهب
ایران اسالمی در این عملیات حضور داشتند و
توانستند با وحدت ،همدلی و از خودگذشتگی
نصرت الهی را ش��امل حال خ��ود کنند.رئیس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
با تاکید بر اینک��ه عملیات بیت المقدس برای

جمه��وری اس�لامی ای��ران فتح الفت��وح بود،
تصری��ح ک��رد :در ای��ن عملیات پن��ج هزار و
 ۷۰۰کیلومتر مربع از خاک کشورمان آزاد شد
و بیش از  ۱۹هزار نفر از نیروهای دشمن بعثی
به اس��ارت درآمدند.س��ردار کارگر خاطرنشان
کرد :امیدواریم با گرامیداش��ت روزهای سوم و
چه��ارم خرداد گامی در جه��ت اهداف الهی و
متعالی نظام مقدس جمهوروی اس�لامی ایران

عملی��ات بیت المق��دس برای
جمه��وری اس�لامی ای��ران
فت��ح الفت��وح ب��ود ،در ای��ن
عملی��ات پن��ج ه��زار و ۷۰۰
کیلومت��ر مرب��ع از خ��اک
کشورمان آزاد ش��د و بیش از
 ۱۹هزار نفر از نیروهای دشمن
بعثی به اسارت درآمدند
برداشته باشیم.وی در ادامه گفت :به مناسبت
گرامیداش��ت حماس��ه آزادس��ازی خرمش��هر
بیش از  ۵۰۰برنامه اصلی در سراس��ر کش��ور
برگزار خواهد ش��د که این برنامهها با همکاری
تمام��ی دس��تگاههای دولتی بوی��ژه نیروهای
مس��لح برگزار میشود.س��ردار کارگر در ادامه
از برگ��زاری دوازدهمین کنگ��ره ملی تجلیل
از ایثارگ��ران در روز دوم خ��رداد ماه با حضور
خانوادههای ش��هدای اصحاب رسانه و ریاست
محت��رم جمهوری خبر داد و افزود :جش��نواره
ملی شعر جوان نیز با عنوان کنگره «چاووشی
بیداران» یکی دیگر از برنامههای ستاد مرکزی

بزرگداش��ت حماس��ه آزادس��ازی خرمش��هر
اس��ت .وی همچنی��ن از رونمایی  ۲۰۰عنوان
کتاب دفاع مقدس در سراس��ر کشور و نشست
تخصص��ی و کرس��ی روایتگ��ری ب��ا موضوع
حماس��ه خرمش��هر خبر داد.س��ردار کارگر با
بیان اینکه مقرر ش��ده تا همه استانها تا سال
 ۱۴۰۰دائرهالمعارف یا دانش��نامه دفاع مقدس
را منتشر کنند که این در واقع بیانگر نقش آن
استان در دوران دفاع مقدس است ،خاطرنشان
ک��رد :در این رابطه از  ۳جلد ،دانش��نامه دفاع
مقدس در س��طح اس��تانها رونمایی خواهیم
کرد.
وی با اش��اره به برگزاری مراسم نمادین زنگ
مقاومت در س��طح مدارس گف��ت :با توجه به
اینکه سوم خرداد امسال به روز جمعه منتهی
شده است ،زنگ مقاومت در روز چهارم خرداد
در تمامی مدارس کش��ور به ص��دا در خواهد
آم��د.وی از بازدید رایگان مردم از موزه انقالب
اس�لامی و دفاع مقدس و همه موزههای دفاع
مقدس سراس��ر کش��ور در این ایام خبر داد و
اظهار داش��ت :امیدواری��م برنامههایی که قرار
اس��ت در کل کشور انجام ش��ود ،با اخالص و
همافزایی همراه ش��ده و اثرگذار باشد.س��ردار
کارگر س��وم خرداد را جش��ن پی��روزی ملت
ایران دانست و گفت :همانطور که از اسم سوم
خرداد مش��خص اس��ت .این روز ،روز پیروزی
اس��ت که امیدواریم همه مردم و به ویژه نسل
نوجوان و جوان بتوانن��د از برنامههای ما بهره
بگیرن��د .حضور فعال در فضای مجازی یکی از
برنامهه��ای جدی ما خواهد بود؛ چراکه امروزه
فضای مجازی نقش بسزایی در انتقال فرهنگ
دفاع مقدس دارد.به گزارش دفاع پرس،رئیس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
گفت :ما در اس��تان خوزستان س��اخت چهار
م��وزه دفاع مقدس را پیشبین��ی کردهایم که
س��ال گذش��ته موزه دزفول را افتتاح کردیم و
امس��ال نیز موزه آبادان را افتتاح خواهیم کرد
که یک موزه با جاذبههای طبیعی است .جالب
است که پیشرفت ساخت موزه خوزستان بیش
از انتظ��ار ما بود چراکه اس��تاندار خوزس��تان
بس��یار هم��کاری خوب��ی دارن��د .در موضوع
دف��اع مق��دس و موزهه��ا همه اس��تانداریها
هم��ت و کمک کردند و در مراس��مات س��وم
خرداد نیز مس��وول ستاد ،اس��تاندارها هستند
و دبی��ری آن برعه��ده حف��ظ آثار اس��تانها
میباش��د ل��ذا م��ا از کمکهای آنها تش��کر
میکنیم.

