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از  گوشتی  فرآورده های  و  گوشت  انواع  عرضۀ  مالیاتی،  امور  سازمان  اعالم  اساس  بر 
پرداخت عوارض و مالیات معاف است. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
در نامه ای اعالم کرد که عرضۀ انواع گوشت قرمز و فرآورده های گوشتی دام های سبک و 
سنگین و قطعات بدن دام مطابق جزو ۵-۴ بند الف ماده ۹ مادۀ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مشمول کاالهای معافیت مالیاتی بوده و از پرداخت مالیات 

و عوارض معافند.   

 عرضه کنندگان 
گوشت قرمز از 
پرداخت مالیات 

معاف شدند 

 ۲۲ مردادماه پایان مهلت انتخاب رشتۀ کنکور ۱۴۰۱ 
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۱ از روز دوشنبه ۱۷ مرداد ماه آغاز 
شده است و تا پایان روز شنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد.در این اطالعیه تاکید شده است: »در مراحل انتخاب رشته 
از کلیک روی دکمۀ Back مرورگر خود و باز کردن بیش از یک صفحۀ مرورگر روی کامپیوتر جدا خودداری کنید؛ در 
غیر این صورت به صفحۀ اصلی بازگشته و مراحل انتخاب رشته را دوباره انجام دهید«. سازمان سنجش همچنین اعالم 
کرد: »انتخاب رشته فقط وقتی تکمیل شده است که در مراحل انتخاب رشته در یک صفحۀ مجزا از سیستم انتخاب 

رشته، شمارۀ پروندۀ هفت رقمی و رسید انتخاب رشتۀ ۱۵ رقمی دریافت شود«.

پسرانه  لباس هایش  بچگی  از  می گوید 
پسرانه  خودش  انتخاب  به  و  بوده 
بقیه ی  مثل  نداشته  و دوست  می پوشیده 
"از  بگذارد:    بلند  را  موهایش  دخترها 
هفت سالگی که وارد مدرسه شدم، دیدم 
کارهام  بیام.  کنار  دخترها  با    نمیتونم 
پسرانه بود. اخالق و رفتارهام پسرونه بود. 

دنیام و بازی هام همه پسرونه بود."
در  که  شهری  محیط  کوچکی  از  او 
اینکه  و  می گوید  می کنیم،   زندگی  آن 
در  که  جامعه  این  فرهنگ  هوای  در 
دوری  او  از  بچه ها  می کنیم،  زندگی  آن 
همیشه  نمی گشتن.  باهام   " می کرده اند: 
بزرگتر  که کمی  پنجم  بودم. کالس  تنها 
شده بودم با مشاور مدرسه مون حرف زدم. 
گفتم من فرق دارم با بقیه ی دختربچه ها. 
این  دز  نمی دونستند  چیزی  موقع  اون 
راهنمایی  نمیتونستن  طبیعتا  و  مسائل 

کنن و کمکی بدن."
با همین شرایط او پا به دوران راهنمایی 
گذاشت: " وارد راهنمایی که شدم، اوضاع 
بدتر شد. بردنم پیش روانشناس بهداشت. 
باهاش درمیون گذاشتم. بردنم روانپزشک 

و بهم قرص داد . خوب نشدم. "
در  نیز  نوجوانی  زندگی  همچنان  و 
فکر  و  نمی گشتن  باهام  "دخترها  انزوا: 
ترنس  که  درحالی  دوجنسه ام.  می کردن 

فرق داره با دوجنسه. 
جنس  یک  جمله ی  در  یعنی  ترتس 
اینکه  به  داری  گرایش  اما  هستی، 
بخوای  و  باشی  داشته  دیگه ای  جنسیت 
همون  با  ولی  کنی.  عوض  رو  جنسیتت 
دبیرستان  دوم  و  اول  سال  پیشداوری ها 
فکر  هم کالسی هام  بود.  سختم  کمی 
می کردن دو جنسه ام . دوری می کردن ازم. 

مدرسه  های  بچه  برای  شدم  ناچار  بعد 
به  گرایش  با  جنسه  دو  که  بدم  توضیح 
تغییر جنسیت فرق داره. دو جنسه یعنی 
جنسی  هویت  بحران  دچار  که  کسی 
جتسی  تمایل  و  جنسی  اندام  و  هست 
که  درحالی  دارد  نوسانی  در  و  بینابین 
هست  که  چیزی  این  که  می داند  ترنس 
مخالف  و می خواهد جنس  نمی خواهد  را 

باشد "
جامعه پذیری،  نبود  مشکل  جز  به  اما  و 
داشته  وجود  هم  خانواده پذیری  مشکل 
موضوعی  چنین  با  خانواده  اعضای  و 
گرفتم  که  "دیپلم  نمی آمده اند:  کنار 
کم  یه  گذاشتم.  میان  در  خانواده م  با 
و  بود  تعجب  واکتش ها  بود.  سخت شون 
ایران  توی  خانواده ها  نمیان  کنار  دعوا. 
خانواده هایی  همه ی  توی  موضوع.  این  با 
این دعواها  از  ترنس دارند،  که یک عضو 
هست . باید صبوری کنی. اعتماد به نفس 

داشته باشی و بازم صبر مهمه."
و حاال تازه بعد از این همه سال سختی: 
با  "خانواده م تازه شش ماهه کنار اومدن 
این موضوع . اونم بعد رفتن به پیش کلی 
فیلم  دادن  تشون  و  روانشناس  و  مشاور 

مستند بهشون. 
پدرم قبول کرد. روان درمانی تمام شده. 
درخواست دادگاه دادیم. کمیسیون چهار 
میدن  رو  پزشکی  آخر  نظر  دیگه  پزشک 
من  و  نباشه  زودگذر  حس  یه  مثلن  که 
واقعن ترنس باشم. بعد قاضی مجوز عمل 

صادر میکنه." 
سخن تازه  به  عمل  این  درباره ی  او 
اندام  و  رحم  و  سینه   تخلیه  می گوید: 
دز  و  می افتد  اتفاق  عمل  این  در  جنسی 
جنسی  اندام  ایجاد  برای  فرد  خود  روده 

جدید استفاده می کنند."
که  همشهری  دختر  این  نظر  به 
عمل  و  شدن  پسر  حکم  دریافت  برای 

طی  شدن  نهایی  منتظر  جراحی اش 
ایران  فرهنگ   " است؛  پرونده اش  مراحل 
دیدم  حتا  نمیان.  کنار  مساله  این  با 
این  سر  میزنن  کتک  رو  دوست شون 

گرایش ولی من کوتاه نیومدم."
می داند"  پسر  را  خودش  قاطعانه  او 
دخترونه  جمع  توی  کارهام  و  لباسام 
بذ اری  ریش  داری  دوست  اینکه  نیست. 
با  نه  به دختره  نسبت  داری  و حسی که 

پسر."
شرعوقانونچهمیگویند؟

نفر   ۲۷۰ حدود  ساالنه  ایران  در  گویا 
آنها  میان  می دهند.از  جنسیت  تغییر 
۵۶ درصد خواهان تغییر به جنس مؤنث 
تبدیل  مرد  به  دارند  قصد  درصد   ۴۴ و 
شوند. با این حال جامعه ی ما هنوز با این 
مراجع شیعه  است.اما  نیامده  کنار  مساله 
در باب این مساله بروزتر از فرهنگ عرفی 
مراجع  مثال  برای  بوده اند.  ایران  مردم 

دینی مذهب تشیع و به ویژه شخص امام 
خمینی، به کسانی که به لحاظ پزشکی و 
شان  جنسیت  تغییر  به  نیاز  روانشناختی 
محرز شده باشد این اجازه را با دو شرط 

داده شده است:
بیماری ترانس سکچوال، واقعی و قطعی 
آنان  بیماری  که  افرادی  بنابراین  باشد؛ 
مشکوک است، مجاز به این تغییر نیستند 
و اینکه تغییر باید به صورت کامل صورت 
از  پس  زن  مثال  طور  به  یعنی  بگیرد؛ 
تبدیل  مرد  یک  به  کامال  جنسیت  تغییر 
شود و برعکس، تا احکام و قوانینی که در 
شرع برای زنان یا مردان ذکر شده است 

در مورد آنان قابل اجرا باشد.
به همین نسبت حقوق در کشور ما نیز از 
تغیر  درباره ی  و  پذیرفته  تاثیر  فقه شیعه 
گرفته  نظر  در  قانونی یی  مواد  جتسیت 
مسائل  اکثر  کرده  قانون گذار سعی  است. 
جنسیت  تغییر  صورت  در  که  حقوقی ئی 
باشد  کرده  پیش بینی  را  می آید  پیش 
ماده  و  تبصره  و  کار  و  ساز  آن  برای  و 
مشخص نماید. مسائلی مثل حق حضانت 
یا  پدر  جنسیت  تغییر  صورت  در  فرزند 
مادر و مباحث سهم ارث و پایان خدمت 
آن ها  همگی  طرح  که  غیره  و  اشتغال  و 
اما مطالعه ی  این مجال ممکن نیست  در 
ریز به ریز آن برای فردی که قصد تغییر 
این جهت  از  اطرافیانش  و  دارد  جتسبت 
مزایایی  و  عواقب  به  هم  که  است  مفید 
پیدا  بیشتری  اشراف  کار  ایت  حقوقی 
می  آرام  اطرافیان  روان  هم  و  می کنند 
می آیند  کنار  راحت تر  مساله  با  و  گیرد 
مشکل  این  قانون  اوال  که  می بینند  زیرا 
اینکه  دوم  و  شناخته  رسمیت  به  را 
قانون گذار برای این حل مشکل دستورها 

و باید و نبایدهایی صادر کرده است.

گفتگوی سخن تازه با دختر ترنس در سیرجان؛

همهدرمدرسهازمندوریمیکردند
      سمیرا سرچمی

تعطیلی ایران خودرو و سایپا سالی ۱ میلیون میلیارد 
تومان برای کشور نفع دارد

کیفیت پایین خودرو ها باعث هدر رفت ساالنه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
هزار  صد ها  ساالنه  خودروسازی  صنعت  آنکه  وجود  با  می شود.  بنزین 
میلیارد به اقتصاد تورم زده کشور زیان وارد می کند، اما این صنعت با 
پناه گرفتن پشت مبحث اشتغالزایی مدعی است که بیش از یک میلیون 
شغل در کشور ایجاد کرده اند. با احتساب این ارقام، در صورت تعطیل 
و  بنزین  رفت  از محل عدم هدر  تنها  دو خودروساز، ساالنه  این  شدن 
کاهش تصادفات، هزینه های درمان و فساد ناشی از این صنعت، می توان 
انتظار داشت بیش از ۱ میلیون میلیارد صرفه جویی برای کشور ایجاد 

شود.
به  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  شرکت  :مدیرعامل  آفتاب  نیوز 
تازگی اعالم کرده است، نبود دانش روز در خودروسازی، باعث هدررفت 
روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور شده است. این عدد برابر است با 

ساالنه ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون لیتر بنزین که از بین می رود.
به گزارش آفتاب نیوز؛ با احتساب قیمت روز این محصول، کیفیت پایین 
در  بنزین  تومان  میلیارد  هزار   ۷۰۰ ساالنه  رفت  هدر  باعث  خودرو ها 

کشور می شود.
نفر در تصادفات ۱۰ سال  آمار های رسمی قریب ۲۰۰ هزار  بر اساس 
این  از  مجروع  نیز  نفر  میلیون   ۳ از  بیش  و  شده اند  کشته  ایران  اخیر 

رخداد های جادهوای بر جای مانده است.
تنها در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۶ هزار و ۷۷۸ کشته و ۳۱۷ هزار مصدوم به 
دلیل تصادفات جاده ای ثبت شده است. آذری از جمله نمایندگانی است 

که خودروسازان را در ۹۰ درصد تصادفات مقصر دانسته است.
پارکینگ های  از  یکی  در  فقط  است:  گفته  نیز  راهور  پلیس  رئیس 
این  میان  از  تصادفاتی، ۱۰۷ دستگاه خودرو وجود داشت،  خودرو های 
۱۰۷ دستگاه خودرو که تماماً از زاویه جلو یعنی از زاویه مناسب تصادف 
کردند، ایربگ ۹۷ دستگاه خودرو باز نشده بود. به گفته پلیس ۶۰ درصد 

تصادفات جاده ای توسط خودرو های سواری غالباً پرتیراژ رقم می خورد.
برخی کارشناسان رسمی نیز کیفیت بسیار پایین خودر های داخلی را 

مقصر ۵۰ درصد تصادفات کشور برشمرده اند.
با این عدد و با احتساب نرخ روز دیه، بدون احتساب هزینه های درمان، 
از  ناشی  اجتماعی  آسیب های  و  خانواده ها  معیشت  و  آور  نان  فقدان 
سال های  کشته  هزار   ۱۰۰ از  تنها  خودروسازان  ریالی  سهم  تصادفات، 
بدون  عدد  این  می شود.  زده  تخمین  تومان  میلیارد  هزار   ۶۰۰ اخیر 

احتساب ۳ میلیون مجروع تصادفات در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به آسیب شناسی وضعیت مالی 
شرکت های ایران خودرو و سایپا پرداخت و اعالم کرد، این دو خودروساز 
۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. برخی کارشناسان این عدد را 
حاصل فرایند های حسابداری می دانند و زیان انباشته این دو خودرو ساز 

را بسیار بیشتر از این ارقام برآورد می  کنند.
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بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 73 در نجف شهر فاز 3 

به مساحت 268/75 مترمربع، 
به تاریخ صدور 1382/02/15 

شماره 7/995   
بنام علیرضــا پور شهســـواری 

فرزند محمد علی
به شماره شناسنامه 438

 مفقود گردیده  و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد

یابنده با شماره 09133471458 
تماس حاصل نماید

 قابل توجه همشهریان گرامی
 از تعدادی نیروی کار خانم 

 جهت مسئولیت های زیر دعوت به عمل می آید
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اگاهی 
از شرایط حقوقی نام و تلفن تماس خود را به 

 شماره واتس اپ زیر ارسال نمایند
09162456282                           

 1_ فروشنده خانم برای کتابفروشی
 2_ صندوق دار و مدیر سالن خانم برای رستوران

 ۳_ ادمین حرفه ای پیج اینستا گرام
           ) ترجیحا رده سنی 25 تا 35 سال(

یک قطعه زمین 10 قصبی  
دارای کد یکتا و قولنامه 

واقع در باسفهرجان کوچه سادات
 به فروش می رسد.  

091۳  178  ۳127

بدین وسیله اعالم می دارد که ُمهـر  شرکت عمران بتن سمنگان سیرجان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 4224و شناسه ملی 14006714427 در تاریخ 1401/05/09 سرقت گردیده ، از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.و هرگونه استفاده از مهر، غیرقانونی می باشد و پیگیرد قانونی دارد. و از 

حسین جهانشاهی ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملتاریخ 1401/05/10 مهر شرکت تغییر یافت.

ُمهر  جدیدُمهر قدیم

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/009/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

»  بیمه اموال و دارائی ها-بیمه حوادث و مسئولیت «  
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در  بین شعب سطح استان کرمان واگذار نماید.

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : ۳00/000/000 ریال )سیصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/2612:00آخرین مهلت تحویل پاکات 1

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 6112  764  091۳ ) آقای اسکندری ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4۳82 4142 - 0۳4 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

جناب آاقی مهندس علی کازرونی
پدر گوهر بی نظیر و تابنده زندگی است

عروج پدر عزیزتان را صمیمانه خدمت شما و خانواده 
متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسلیت  محترمتان 
خواستاریم به لطف خویش ، روح آن بزرگوار را شاد و 
مقامش را در جوار قدسی درگاهش بلند مرتبه فرماید و 
برای شما و سایر بازماندگان طول عمر و صبر و بردباری 

عنایت فرماید.

مدرییت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
صبر  شما  برای  تعالی  باری  درگاه  از  و  نموده  عرض 
جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحوم علو درجات را 

خواستاریم

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
 منابع طبیعی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

ضایعه درگذشت پدرگرامیتان را خدمت شما و خانواده 
متعال  از درگاه خداوند  و  نموده  تسلیت عرض  محترم 
برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید روستایی سیرجان

جناب آاقی مهندس  محسن رضوانی

و  شما  خدمت  را  پدرگرانقدرتان  درگذشت  ضایعه 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان 
برای آن عزیز از دست رفته، رحمت واسعه الهی و برای 

عموم بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم. 

مدرییت و کارکنان نشرهی سخن اتزه 

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

ضایعه درگذشت پدرگرامیتان را خدمت شما و خانواده 
متعال  از درگاه خداوند  و  نموده  تسلیت عرض  محترم 
برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم

اداره تعاون روستایی شهرستان سیرجان  

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 ۳ ۳ 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 ۳ ۳ 5  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطعه ساز سیرجان

شناسه ملی 10860542994  شهرستان سیرجان استان کرمان

                     به اطالع کلیه سهامداران محتـرم می رساند جلسه مجمع عمومی عـادی سـالیانـه 
                                             راس ساعت 10 صبح  جمعــه مورخ 1401/05/28 

در محل دفتر شرکت به آدرس: سیرجان، خیابان انقالب، مجتمع آرتمیس، طبقه اول واحد 102 تشکیل می شود. 
از سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.

 دستور جلسه : 
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 

2-تصویب صورت های مالی سال 1400
۳-تعیین حق الجلسات و پاداش اعضای غیرموظف هیئت مدیره

4-انتخاب اعضای هیئت مدیره 
5-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

6-سایر موارد هیئت مدیره شرکت قطعه ساز سیرجان 

هیئت مدریه شرکت قطعه ساز سیرجان


