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جبران بیمدیریتی با مالیات
 امید محمودزاده ابراهیمی
مجلس شورای اسالمی
دریکی دیگر ازشاهکارهای
خود دولت را مکلف
کرده که از خودروهای به
اصطالح لوکس(باالی یک
میلیارد تومان) مالیات اخذ
کند .به نظر میرسد نمایندگان این دوره مجلس به
طورکلی با قوانین پیش ازخود بیگانه هستند و خود
را مبدأ تمام قوانین میدانند .درسالهای گذشته که
واردات خودرو آزاد بود ،هر خودرو با وضع تعرفه
سنگین وارد کشورمیشد که درابتدا این تعرفه 100
درصد ارزش خودرو و در ادامه پیشبرد برنامههای
توسعه پنجساله کشور و ایجاد رقابت و باال بردن
کیفیت خودروهای داخلی درسالهای آخرخود به
 55و  45درصد رسید و تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی به دلیل آالیندگی پایین و مصرف سوخت
بسیار کم  5درصد تعیین شده بود .همان زمان
بسیاری ازفعاالن خودرو معتقد بودند؛ وضع تعرفه
موجب گرانی بیدلیل خودروها خواهد بود و
مالیات سالیانه راهکارعادالنهتری است که هیچگاه
مورد توجه قرار نگرفت .در هر حال مصرفکننده
ایرانی باالجبار این تعرفه را پرداخت و خودروی
خود را دریافت کرد .اما بحث دیگری نیز در این
میان مطرح است نحوه ارزش گذاری خودروهای
موردنظر است .در هیچ کجای دنیا خودروی 20

عکس :وحید دهیادگاری

همزمان با تغییرات مدیریتی در گلگهر

رکورد تاریخ تولید
گلگهرشکست

 پاسارگاد
بیشترین تعداد رکورد ماهیانه درگلگهر
دربهمنماه  ۱۳۹۹با  ۶رکورد رقم خورد.
به گزارش روابطعمومی و اموربینالملل
شرکتمعدنیوصنعتیگلگهر؛میزانتولید
دربهمنماه ۷۲/۲میلیون تن بود که نسبت
به میانگین  ۱۰ماهه ابتدای سال  ۱۲درصد
رشد و نسبت به میانگین سال  ۹۸از رشد
 ۱۶درصدی برخوردار شده است .تولید انواع
محصول در  10ماهه ابتدایی سال 2/44

میلیون تن و درسال 98؛  2/35میلیون تن
بوده است .تولید کنسانتره نیزدربهمنماه20
درصد ازمتوسط تولید ماهیانه سال  98و 16
درصد ازمتوسطتولیدماهیانه 10ماهه امسال
بیشتربوده است .تولید کنسانتره دربهمنماه
 1/61میلیون تن بوده است ،درحالی که درده
ماهه 99؛  1/39و درسال 98؛  1/33میلیون
تن تولید داشته است.
همچنین درتولید گندله نیز این افزایش
محقق شده است؛ دربهمنماه تولید گندله

 10درصد از متوسط تولید ماهیانه سال
 98و  6درصد از متوسط تولید ماهیانه ده
ماهه گذشته بیشتربوده و به  1/12میلیون
تن رسیده است .این رقم در ده ماهه سال
99؛  1/05میلیون تن بوده ودرسال 98؛ 1/01
میلیون تن بوده است .الزم به ذکر است،
کسب این تعداد رکورد تولید در مدت یک
ماه ،در راستای تاکیدات مدیرعامل جدید و
با زحمات و تالشهای مدیران ،مشاوران و
کارکنانمنطقه گلگهرمحقق گرديده است .عکس :امین ارجمند|پاسارگاد

تا  50هزاردالر لوکس محسوب نمیشود و باید به
نمایندگان مجلس گفت این سیاستهای غلط
در سالهای اخیر بوده که خودروهای خارجی را تا
مرزهایمیلیاردیباالبرده است.ممنوعیتواردات،
باال رفتن قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی چه
ارتباطی به مصرفکننده دارد که قرار است حاال
مالیات این سیاستهای غلط را بدهد؟
بهتر بود نمایندگان مجلس به جای چنین
تصمیمی قانون واردات کشور را از زمان آزادسازی
بعدی اصالح میکردند ،نه کسانی که خودروی خود
را روزگاری  100میلیون تومان خریدهاند و حاال به
لطفتسیاستهایغلط آنخودروقیمتمیلیاردی
پیدا کرده است.
بهترین راهکار برای قانون خودروهای وارداتی
آن است که تعرفه از روی قیمت خودرو برداشته
شود و از خودروهایی که در آینده وارد خواهند
شد مالیات سالیانه اخذ شود .در خصوص مالیات
خودروهای فعلی نیزباید محاسبه شود به چه میزان
تعرفه از آنها (به زمان و ارزش خود) اخذ شده و به
مالکان بازگردانده شده و به صورت سربه سرمالیات
سالیانه این خودروها تا زمان تسویه آن مبلغ ،ازمبلغ
بازگردانی کسر گردد .همچنین باید معیار جهانی
خودروهای لوکس لحاظ شده تا همه خودروهای
وارداتی مشمول مالیات نشوند و برای تشویق مردم
به خرید خودروهای کممصرف ،مالیات چنین
خودروهایی (اعم ازبرقی و هیبریدی) حذف شود.

گزارش پاسارگاد ازحواشی باغوحش سیرجان؛

 پاسارگاد
حدود یک ماه پیش فیلمی از شیر
باغوحش در یکی از پیجهای سیرجان منتشر
شد که در آن شیر رمقی برای بلند شدن ندارد.
زیر این پست بسیاری کامنت گذاشته بودند
که این مصداق حیوانآزاری است یا اینکه به
حیوانات باغوحش نمیرسند و ...چند روزبعد
از آن کوروش دری مدیرباغوحش سیرجان در
صفحهی شخصیاش فیلمی از شیر و خرس
گذاشت که در حال بازی کردن بودند تا به
همهی حواشی پاسخ دهد .مدتی بعد ادمین
فیلم مربوط به شیر را پاک کرد و به پاسارگاد
گفت برایمان دردسرمیشود .رسولیان رییس
محیطزیست سیرجان ازمصاحبه امتناع کرد و
گفت ازاستان به ما گفتند دیگرمصاحبه نکنید
و هرسوالی دارید ازروابطعمومی محیطزیست
استانبپرسید.
اما کوروش دری رییس باغ وحش سیرجان
با تکذیب همهی شایعات به ویژه شایعات
مربوط به حیوانآزاری در باغوحش گفت:
باغوحش سیرجان درحال حاضرنیمهتعطیل
است .اززمانی که کرونا آمد باغوحش تعطیل
شد و بازدید مردمی نداریم .ما نیزمثل خیلی از
اصناف به خاطر کرونا خیلی متضرر شدیم و
متاسفانه در این یک سال هیچ حمایتی از ما
نشد .او در مورد فیلم پخش شده از باغوحش
در فضای مجازی گفت :واقعا متاسفم برای
س و فیلمهایی را پخش
مردمی که چنین عک 
کردند و به جای دلجویی و حمایت چنین
عکسهایی را پخش میکنند .او ادامه داد:
باغوحش بسته بود منتهی شخصی که این
عکس و فیلمها را گرفته ،بدون اجازه و ازروی
دیوار وارد باغ وحش شده است .متاسفانه از
باغوحش سرقت هم شده است و بدون اجازه
فیلم گرفته و ما پیگیرقانونی آن هستیم.
او در پاسخ به این سوال که االن وضعیت
حیوانات چگونه است ،گفت :همه خوب
هستند .بعد از اینکه عکسها پخش شدند،
محیطزیست چندینبار سرزده از باغوحش و

اگرحمایت نشویم باغوحش را تعطیل میکنیم
باغوحش تعطیل است و آب و برق هم ندارد
نگهبان باغوحش پارهوقت در آنجا حضور
داشت و سارقان هم ازاین قضیه سوءاستفاده
کردند .هم عکاسی کردند و هم سرقت کردند.
او با گالیه از مسئوالن گفت :متاسفانه در
این یک سال نه تنها حمایت نشدیم بلکه با
این اتفاق ضربه بزرگی به ما وارد شد .از طرفی
مردم به جای اینکه ازما دلجویی کنند ،بیشتر
انتقاد میکنند خیلیها فکر میکنند کوروش
دری آمده در طبیعت تله گذاشته و حیوانات
را گرفته است .نمیدانند خیلی از این حیوانات
را مردم با تیر زدند و برخی دیگر که آنها را
دیدهاند به محیطزیست تحویل دادند و

حیوانات بازدید کرده و همه چیز خوب بوده
و مشکلی نبوده است .حیوانات خیلی خوب
هستند و خیلی هم در آرامش به سرمیبرند.
کوروش دری با بیان اینکه در حال حاضر
 12گونه از حیوانات در باغوحش نگهداری
میشوند ،گفت :شیرو خرس هم جزو همین
 12گونه محسوب هستند.
او با کذب خواندن فیلمهای منتشرشده در
فضای مجازی گفت :اشخاصی که این فیلمها
را گرفتند فقط با روان آدمها بازی میکنند.
حیوان اگر آرام است سر ظهر خوابیده است.
مثال خرس خوابیده بود میگفتند این مشکل
دارد که بالفاصله فیلمی ازخرس گذاشتم که
نشان میداد خرس دارد داخل آب
بازی میکند .یا مثال به نظرشما پیری
یا مسنی برای یک حیوان عیب است؟
شیر باغوحش مسن است.آیا این
عیب است یا یک مشکل است؟
او گفت :کسی که این فیلمها
را گرفته است مشخص نشده
است .فقط یک خانمی این فیلمها
را در فضای مجازی دیده بود و به
محیطزیست فرستاد .بعد هرچه از
او خواهش کردم که بگوید چگونه
این فیلمها به دست او رسیده است،
چیزی نگفت .باغوحش کامال تعطیل
است و در همین روزهای تعطیل
سارقان به باغوحش رفتند و چندتا
حیوان از جمله چند سگ را به عالوه
کل سیستم دفتر و وسایل واحد
اداری و مسکونی به سرقت بردند.
حدود  200میلیون از ما به سرقت
رفته است .این سرقت حدود یک ماه
پیش انجام شده و آگاهی دنبال این
قضیه است.
دری در پاسخ به این سوال که
چرا از سیستمهای حفاظتی برای
حفاظت ازباغوحش استفاده نکردید،
عکس:آرشیو پاسارگاد
گفت :با توجه به اینکه درحال حاضر

محیطزیست آنها را به باغوحش منتقل
یزبان محکوم است
کرده است و آن حیوان ب 
تا آخر عمرش آنجا زندگی کند .به جای اینکه
بگویند؛ دستت درد نکند که داری ازاین حیوان
مراقبت میکند هزارتا حرف میگویند .خرس یا
شیری که درباغوحش نگهداری میشوند ،توان
زندگی درجنگل را ندارند .اگرسری به خبرگزاری
تسنیم بزنید خواهید دید که این خبرگزاری
پیگیر این خرس شد که از باغوحش گراش
استان فارس نجاتش دادند و او را به باغوحش
سیرجان منتقل کردند .در باغوحش سیرجان
یک فضای استاندارد برای خرس مهیا کردیم
زیر پایش خاک است و  500متر محیطش

است .بدون اینکه کسی خبر شود که از
کجا پول میآوری و از این حیوانات نگهداری
میکنی ،فقط به من ضربه م یزنند و تخریب
میکنند که کوروش دری دروضعیت نامناسبی
حیوانات را نگه داشته است .به جای اینکه
همه دست دردست هم بدهیم و ازمسئوالن
تقاضا کنیم که باغوحش شهرمان را نجات
دهند فقط من را تخریب میکنند .ببینید اسم
این مکان باغوحش است در حالی که اینجا
کلینیک نگهداری حیوانات آسیبدیده است.
محیطزیست که خودش اهل فن است اینها
را میداند و میفهمد ما مشکلی نداریم.
او ادامه داد :از همشهریانم دلگیرم که به

یزنند و با اطالعات
این موارد کذب دامن م 
ناقصتخریبمیکنند.محیطزیستمیداند
که این حیوانات از کجا میآیند این حیوانی
که آسیب دیده و تحویل محیطزیست داده
میشود اگر بشود رهاسازی کرد که او را رها
میکنند اگرنشود مجبوربه انتقال حیوان به
باغوحش هستند .بدون هیچ کمکی ازجیب
شخصی دارم ازحیوانات آسیبدیده مراقبت
میکنم و زمانی این حجم از تخریبها را
میبینم دلسرد میشوم .اگر این تخریبها
و عدم حمایتها ادامه دار باشد در چندماه
آینده باغوحش را تعطیل میکنم و دیگر
سیرجان باغوحشی نخواهد داشت و این
حیوانات به باغوحشهای تهران و
سایر شهرها منتقل میشوند .وی
افزود :ما باید باغوحش شهرمان را
با چنگ و دندان حفظ کنیم .حاال
شاید ضعیف باشد و نمیتوانم
کتمان کنم ضعف هست ،چون
حمایت نمیشوم اما حال حیوانات
خوب است و مشکلی ندارند .همهی
حیوانات بچههای من هستند.
هیچکدام هیچ بیماری ندارند.
به گفته دری؛ زمانی که خرس را به
سیرجان آوردیم ،بیماری روانی داشت.
چون از یک سیرک گرفته بودنش و
 8سال دریک باغوحش غیراستاندارد
در یک قفس یک در دو نگهداری
میشد اما االن اینجا حالش کامال
خوب شده چون محیط ما باز است
و زیرساختها خوب است .حیوانات
جایگاههایشان براساس استاندارد
جهانی ساخته شده است .او گفت:
برخی مردم ناآگاه میآیند باغوحش
سیرجان را با باغوحش شهرهای
بزرگ که به صورت پارک هستند،
مقایسه میکنند که اشتباه است.
زیرساختهای ما برای یک باغوحش
معمولی استاندارد است .حاال ما باید

سلطانی
حم

در آینده حمایت شویم تا باغوحشمان را
توسعه دهیم و چون مشکل آب و برق داریم
نمیتوانیم فضای سبز باغوحش را اجرا کنیم
وگرنه آنجا را تبدیل به یک جنگل میکردیم.
ما االن روزانه با تانکر آب برای مصرف حیوانات
میآوریم.
دری گفت :یکی ازایراداتی که به ما میگیرند
این است که میآیند خرس باغ وحش مشهد
را با خرس ما مقایسه میکنند در حالی که در
باغوحش مشهد خرس دریک قفس نگهداری
میشود .زیر پایش موزاییک است ،سقفش
محصور است .فقط محیط باغوحش حالت
پارک دارد و آدمها از این محیط لذت میبرند.
اما درباغوحش سیرجان خرس دریک محیط
خاکی زندگی میکند ،هوای آزاد دارد ،باد و باران
دارد ،استخردارد ،سقف ندارد .منتهی آدمها از
این محیط راضی نیستند .مهم محیط حیوانات
است که ازمحیط لذت ببرد.
او با تاکید به اینکه ماهیانه  15تا  20میلیون
ی حیوانات میشود ،گفت :واقعا
هزینه نگهدار 
دیگر برایم صرفهی اقتصادی ندارد .من فقط
به امید اینکه شرایط تغییر کند روی پا هستم
چون از ابتدای کرونا باغوحش جز اولین
مراکزی بود که میبایست تعطیل شود .ما در
این یک سال خیلی متضررشدیم و درصورت
عدم حمایت و عدم تغییروضعیت باغوحش
را تعطیل خواهیم کرد.
با توجه به اینکه مسئولیت اصلی نظارت
برباغوحشها برعهدهی محیطزیست است
و با توجه به ممنوعیت مصاحبه با رییس
محیطزیست بسیاری از مسایل در هالهای
از ابهام باقی میماند .آیا حیوانات باغوحش
مرتب معاینه میشوند؟ آیا محیطزیست از
اوضاع راضی است؟ چرا امکانات و بودجهای
برای رسیدگی بیشتر به باغوحش تعلق
نمیگیرد؟ وخیلی سواالت دیگر که به نظر
میرسد اداره کل محیطزیست استان راهحل
قدیمی بایکوت رسانهای را انتخاب کرده
است.
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عطیلی
42252330 09136473880
09136342007 42252330
سلطانی(قدیم)
 0 9 1 3 9 4 7 3 8 8 0سلطانی(قدیم) با یک بار امتحان مشتری دائمی ما خواهید شد
آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت
از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون
فوقالذکــر غالمرضــا ارجمنــد قهســتانی فرزنــد محمدعلــی بــه شناســنامه 283
و شــماره ملــی  3070169481صــادره از ســیرجان بــا نمایندگــی بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی ســیرجان درخواســت صــدور ســند ششــدانگ خانــه پــاک 283
فرعــی از  4611اصلــی بــه مســاحت  210/64متــر مربــع واقــع در نجفشــهر
ســیرجان بخــش  36کرمــان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی رای شــماره
 10038مــورخ  1399/11/30هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه
اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای بــه صــدور ســند ملــک متصرفــی نامبــرده صــادر
نمــوده ،بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت ،اعتــراض
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت
یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی
مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماییــد .چنانچــه ظــرف مــدت 20
روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد،
ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد 943 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/12/11 :

آگهی مفقودی

برگ واگذاری قطعه زمین شماره  48از واگذاری زمین های بنیاد مسکن
نقشه شماره  2واقع در روستای فخرآباد شهرستان سیرجان به شماره

قرارداد  7/1084و تاریخ واگذاری 1376/6/24به نام حسین وطن خواه

پاریزی فرزند یارعلی به شماره شناسنامه  11991صادره از سیرجان متولد

 1353ساکنسیرجانمفقودگردیده استوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مهــدی بنیاتپــور بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  202ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  2263فرعــی از  2311اصلی
واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای مهــدی بنیاتپــور ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم
گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده
 120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن
مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالک صــادر خواهــد شــد 946 .م.الف
تاریــخ انتشــار1399/12/11 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

