
نفوذی 
»نفــوذی« محصــول ۱۹۹۹ میــادی، فیلمی اســت در ژانر درام، بــه کارگردانی 
مایکل مان و محصول کشــور ایاالت متحده آمریکا می باشــد. این فیلم بر اســاس 
داســتان ساخت یکی از قســمت های برنامه گفت گو محور »شصت دقیقه« )پخش 
شده/در حال پخش از شبکه سی بی اس آمریکا( ساخته شده است. این قسمت شصت 
دقیقه مربوط به افشــاگری جفری ویگاند اســت که اطاعات و افشاگری های مهمی 
درباره پشــت برده صنعت تنباکو و دخانیات در ایــاالت متحده را برما می کرد. این 
قســمت از برنامه شصت دقیقه ابتدا با حذف بخش هایی از آن در نوامبر سال ۱۹۹۵ 
میادی بر روی آنتن رفت اما در فوریه سال بعد بصورت کامل و بدون سانسور پخش 

شد.
این فیلم با بودجه ای شصت و هشت میلیون دالری ساخته شد اما تنها توانست شصت 
میلیون دالر از سرمایه را بازگرداند. بر خاف عدم اقبال فراوان از سوی مخاطبان، فیلم 

بازخوردهای غالباً مثبتی در میان منتقدین داشت.
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چهره ها

احمد محمود؛ نویسنده ایرانی
احمد اعطا، با نام ادبی احمد محمود، در 4 دی   در ۱۳۱۰ اهواز به دنیا آمد. محمود  
از داستان نویســان معاصر ایرانی اســت و او را جزو پیروان مکتب رئالیسم اجتماعی 
محســوب مي کنند. »همســایه ها« رماني از او که پیش از انقاب نوشته شده، از آثار 
برجســته ادبیات داستاني معاصر ایران اســت. پدر و مادرش دزفولی االصل بودند و 
شــاید به همین دلیل بیشــتر خود را دزفولی می دانســت. در برخی از آثارش چون 
همسایه ها و مدار صفر درجه واژه ها و جماتی به گویش دزفولی به چشم می خورد و 
نیز شــخصیت »نعمت« در داستان »غریبه ها و پسرک بومی« از کتابی به همین نام 
نیز از یکی از اهالی دزفول به نام نعمت عائی گرفته شده است که حول وحوش سال 
۱۳۲۳ در دزفول به دســت افراد ناشناســی ترور می شود. پدر احمد محمود در سال 
۱۳۵۶ که در آن زمان احمد محمود 4۶ ساله بود فوت کرد و مادرش در سال ۱۳۷۹ 
دو سال قبل از درگذشــت خود احمد محمود از دنیا رفت. وی پس از سپری کردن 
دوران تحصیات ابتدایی و متوسطه در زادگاهش، به دانشکده افسری ارتش راه یافت، اما ازجمله تعداد زیاد دانشجویان 
دانشــکدٔه افسری بود که پس از کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ بازداشت شد. احمد اعطا، یکی از دانشجویانی بود، که 
توبه نامه ای امضا نکرد و به همکاری با حکومت پهلوی تن نداد. به همین دلیل مدت زیادی را در زندان به سر برد که گویا 

مشکل ریوی او که درنهایت به مرگش منجر شد، یادگار همان دوران بوده است. 
مدتی هم در حوالی خلیج فارس، از جمله در بندر لنگه، در تبعید به ســر برد والبته خودش از این دوران با عنوان: »... 

زمانی که گرفتار بازی سیاست شده بودم!« یاد می کند.
در ســال ۱۳۳۳ نخستین داستان کوتاهش به نام صب می شه در مجله امید ایران منتشر شد، و در سال ۱۳۳۸ توانست 
اولین مجموعه داســتانش به نام مول را با سرمایه شخصی به چاپ رســاند. محمود در اواخر عمر با بیماری تنگی نفس 
مواجه شد و این بیماری در سال ۱۳۸۰ یکباره او را به بیمارستان کشاند. در اول مهرماه ۱۳۸۱ بار دیگر حال او وخیم شد 
که پس از انتقال به بیمارستان و بستری شدن، در ۱۲ مهر سال ۱۳۸۱، بر اثر بیماري ریوي، در بیمارستان مهراد تهران 
درگذشــت و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شــد. مول، دریا هنوز آرام است )۱۳۳۹(، بیهودگی )۱۳4۰(، زائری 
زیر باران )۱۳4۷(، از دلتنگی )۱۳4۸(، پسرک بومی )۱۳۵۰(، غریبه ها)۱۳۵۲(، دیدار )۱۳۶۸(، قصه آشنا )۱۳۷۰( و از 

مسافر تا تبخال )۱۳۷۱( از مجموعه داستان هاي اوست. 
همســایه ها )۱۳۵۳(، داستان یک شــهر )۱۳۶۰(، زمین سوخته )۱۳۶۱(، مدار صفر درجه )۱۳۷۲(، آدم زنده )۱۳۷۶( و 

درخت انجیر معابد )۱۳۷۹( نیز رمان هاي منتشر شده او هستند.

فتح اهلل بی نیاز؛ نویسنده
فتح اهلل بی نیاز )زاده ۱۳۲۷ مسجدسلیمان- درگذشته ۱۲ مهر ۱۳۹4 تهران( نویسنده 
و منتقد ادبی ایرانی بود. از بی نیاز ۱۵ رمان و ۷ مجموعه داستان کوتاه و ۸ کتاب در 

حوزه نقد و نظریه ادبی منتشر شده است.
وی احاطه کاملی بر ادبیات داســتانی معاصر ایران داشت و نقدهای ادبیش بر جامعه  

ادبی ایران تأثیرگذار بود.
داستان های بی نیاز عرصه نمود شیوه زندگی و نحوه نگرش طبقه متوسط شهرنشین 

ایرانی پس از انقاب بود.
بی نیاز در تیرماه ۱۳۲۷ در مسجدســلیمان به دنیا آمد. در ســال ۱۳۵۱ در رشــته 
مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف )آریامهر سابق( فارغ التحصیل شد. ا و فعالیت 
ادبی خود را از ســال ۱۳4۷ تا ۱۳۸۰ با نام های مستعار نشریات مختلف آغاز کرد و 
چندین داستان کوتاه، مقاله، نقد ادبی، سینمایی و نمایشنامه از وی به چاپ رسید. از 
شــهریور ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۹۰ با نام اصلی اش بیش از 4۱۱ نقد، مقاله، مرور کتاب و ۶۹ داستان کوتاه و 4۶ مصاحبه 
جامع از وی در نشــریات گوناگون به چاپ رســید و 4۷۷ مقاله، نقد، مرور کتاب و داستان کوتاه در فضای مجازی چاپ 

شده است.
او هم چنین تا خردادماه ۱۳۸۸ در مجموع ۱۵۱ جلسه نقد و سخنرانی داشته است. او به مدت ۱۲ سال عضو هیئت داوران 

جایزه مهرگان ادب )رمان و داستان کوتاه( بود.
هم چنین داوری نهایی شماری از جشنواره های ادبی منطقه ای و استانی کشور را نیز به عهده داشت. تعداد زیادی از آثار 
بی نیاز پشــت سد سانســور و ممیزی ماند و اجازه چاپ نیافت. او در فروردین ۹4 طی مصاحبه ای گفت که ۱۵ کتاب از 
تألیفات او از وزارت ارشاد اسامی مجوز دریافت نکرده و او »از خیر انتشار« این کتاب ها گذشته است. بی نیاز عضو شورای 
ســردبیری کتاب نقد نگره، دبیر بخش داســتان و نقد ادبی مجله نافه بود. فتح اهلل بی نیاز در ۱۲ مهرماه ۱۳۹4 به علت 

ایست قلبی در تهران درگذشت.

ابداع روشی برای بهبود ساختار ارگانوئیدها
محققان دانشــگاه کالیفرنیــا، لس آنجلس در مطالعه اخیرشــان روش 

جدیدی را برای هوشمندتر کردن ساختار ارگانوئید مغز ابداع کردند.
به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، اگر سلول های بنیادی انسانی را در 
یک ظرف آزمایشــگاهی با مواد مغذی مناسب قرار دهید، آنها یک مغز 
کوچک به نام ارگانوئید)organoid( را تشــکیل خواهند داد. ارگانوئید 
یک توده نیمه ســازمان یافته از سلول ها است.  اکنون محققان دانشگاه 
کالیفرنیــا، لس آنجلس روش جدیدی برای ایجاد ارگانوئیدهای کوچک 
مغز از ســلول های بنیادی ارائه کرده اند. این ارگانوئیدهای با ســاختار 
و کیفیــت باال فقط یک تا پنــج میلی متر قطر دارنــد. این مطالعه به 
دانشمندان کمک خواهد کرد تا اختاالت عصبی در انسان را بهتر درک 

کنند. مغز انســان عضوی ظریف است و مطالعه آن بدون ایجاد آسیب دشــوار است. راه حلی این مشکل در دست سلول های بنیادی 
است و می توان از سلول های بنیادی برای رشد ارگانوئیدهای مغز در آزمایشگاه استفاده کرد. از آنجایی که این ارگانوئیدها رفتاری شبیه 
به مغزهای واقعی دارند، می توان آنها را بدون درمان های آزمایشــی بر روی بیماران زنده مطالعه کرد. بنت نوویچ عضو مرکز تحقیقات 
پزشــکی احیا کننده و ســلول های بنیادی مرکز دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: در حال حاضر، این 
روش مانند غرب وحشی است زیرا هیچ روش استانداردی برای تولید ارگانوئیدهای کوچک مغزی وجود ندارد. در مطالعه جدید، محققان 
دستورالعمل های جدیدی را برای ساخت ارگانوئیدهایی پیشنهاد کردند که از نظر ساختار و یکنواختی سازگار باشند. محققان در این 
مطالعه برای تولید مغزهای کوچک، پوست انسان یا سلول های خونی را گرفتند و آنها را دوباره برنامه ریزی کردند تا به سلول های بنیادی 
پرتوان القایی)iPSC( تبدیل شوند. سلول های بنیادی پرتوان القایی، سلول هایی هستند که می توانند به هر نوع سلولی در بدن جهش 
پیدا کنند. سپس آنها این سلول های بنیادی پرتوان القایی را به سمت ایجاد سلول های بنیادی عصبی که می توانند اکثر انواع سلول های 
موجود در مغز را تولید کنند، هدایت کردند. همانطور که سلول های بنیادی عصبی در حال شکل گیری هستند، می توان آنها را تحریک 

کرد تا در ارگانوئیدهای سه بعدی قرار گیرند. این کار ساده است اما چرا برخی ارگانوئیدها بیشتر از بقیه شبیه مغز انسان هستند؟
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طرح روز
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کاری کاریئون

هیچ تفاوتی در عملکرد بین جراحان مرد 
و زن وجود ندارد

گروهی از محققان ژاپنی در مطالعه اخیرشان به بررسی برابری 
در حوزه پزشــکی پرداخته  و اظهار کرده اند، پس از بررسی ها 
دریافته انــد هیچ تفاوتی در عملکرد بیــن جراحان مرد و زن 

وجود ندارد.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از اس اف، بر اســاس تحقیقات 
جدید در ژاپن، فرقی نمی کند که جراح شــما مرد باشــد یا 
زن، چرا که به گزارش دانشمندان، جراحان زن و مرد با وجود 
اینکه جراحان زن اغلب رویه های چالش برانگیزتر را در پیش 
می گیرنــد و با بیماران مبتا بــه بیماری های پرخطر مواجه 

هستند، میزان مرگ و میر یا عوارض جراحی یکسانی دارند.
نویســندگان این مطالعه خاطرنشــان کردند که در مقیاس 
جهانــی، زنان هنوز در زمینه جراحی در اقلیت هســتند اما 
نکته مثبت  این است که تعداد پزشکان زن در سال های اخیر 

افزایش یافته است.
به طور مشــخص تر، جراحان عمومــی زن تنها ۲۸ درصد از 
جراحان کانادایی در ســال ۲۰۱۹، تنها ۲۲ درصد از جراحان 
ایاالت متحده در سال ۲۰۱۹ و ۳۳ درصد از جراحان بریتانیایی 
در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص دادند. در این میان، زنان 
تنها ۲۲ درصد از پزشکان در ژاپن را تشکیل می دهند که در 
این میان ۵.۹ درصد از آنها جراح هستند. با این حال، مطالعات 
قبلی در ایاالت متحده و کانادا نشان داده که مهارت پزشکان و 

جراحان زن در واقع برابر یا بیشتر از همتایان مرد آنها است.
برای تحقیق بیشتر در مورد این موضوع، محققان این مطالعه 
از پایگاه داده بالینی ملی ژاپن )NCD( که شــامل داده های 
مربوط به ۹۵ درصد از تمام جراحی های انجام شــده در ژاپن 
است، استفاده کردند. نویسندگان مطالعه این داده ها را با نتایج 
جراحــی در بین جراحان زن و مرد بین ســال های ۲۰۱۳ و 
۲۰۱۷ مقایســه کردند. عاوه بر این، آنها رابطه بین مرگ و 
میر پس از عمل)در ۹۰ روز پس از جراحی( و میزان عوارض 
جراحی)در ۳۰ روز پس از جراحی( و مجوز جراح را بررســی 

کردند.
نویسندگان مطالعه دریافتند که جراحان زن تنها پنج درصد 
از ایــن روش هــا را انجام می دهند و کمتــر از همتایان مرد 
خود در مراکز پزشــکی با امکانات بــاال کار می کنند. با این 
حال، بیمارســتان ها به احتمال بیشتری جراحان زن را برای 
جراحی بیماران پرخطر)بیمارانی که دچار سوءتغذیه، مصرف 
طوالنی مدت اســتروئید یا بیماری شدیدتر بودند( اختصاص 
می دادند. با وجود همه اینها، تفــاوت کلی در میزان مرگ و 

میر یا عوارض جراحی بین جراحان مرد و زن وجود نداشت.

دانستنی ها

 
آگهي فراخوان مشاوران داراي صالحيت

 براي شركت در ارزيابي كيفي به روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت
استعالم شماره 1401/608 م الف - شماره فراخوان: 2001093567000060

شــرکت نفت و گاز اروندان )کارفرما( در نظر دارد انجام خدمات ذیل 
را از طریق شرکت هاي مشاور واجد صاحیت تامین نماید. بدین وسیله از 
کلیه شــرکت هایي که داراي شرایط ذیل مي باشند دعوت مي گردد اسناد 
و مدارک خود را براســاس اســتعام ارزیابي کیفي، براي ارزیابي و تعیین 

صاحیت به این امور ارسال نمایند:
الف( موضوع استعالم: عبارت است از »خرید خدمات مشاوره بازرسي 

فني و حفاظت از خوردگي فلزات« براي مدت »دو سال«
ب( برآورد: مبلغ 305/909/300/000  )سیصد و پنج میلیارد و نهصد و 

نه میلیون و سیصد هزار( ریال است.
ج( شرایط الزامي جهت ورود متقاضیان به مرحله ارزیابي کیفي:

۱- گواهینامه صاحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
۲- گواهینامه صاحیت پایه ۱ خدمات مشــاوره- تخصص بازرسی فنی از 

سازمان برنامه و بودجه کشور، با ظرفیت آزاد
۳- دارا بودن مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران

 د( معیارهاي ارزیابي کیفي:
۱- تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

۲- حسن سابقه در کارهای قبلی
۳- توان مالی

کلیــه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد 
استعام ارزیابی کیفی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ درج آگهی نوبت 
اول و انتشــار فراخوان در سامانه، مورخ 1401/07/10 می باشد. متقاضیان 
می توانند از تاریخ مذکور و حداکثر تا مدت ۵ روز از تاریخ درج آگهی نوبت 
دوم، برای دریافت اســناد استعام ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به آدرس 
اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند. الزم اســت متقاضیان در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در استعام محقق سازند.
بدیهي است انتشار این آگهي صرفاً به منظور شناسایي و ارزیابي متقاضیان 
طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارســال اســناد و مدارک فوق الذکر 
هیچگونه حقي براي متقاضیان در مقابل این شرکت ایجاد نمي کند. ضمناً 
هزینــه درج آگهي به عهده برنده اســتعام اســت. متقاضیان در صورت 
داشتن هرگونه سوال مي توانند با شــماره تلفن هاي 32121612 -061 و 

32121611-061 تماس حاصل نمایند.
AOGC.IR :آدرس وب سایت

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/7/10      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/7/12

روابط عمومي شرکت نفت و گاز اروندان

شناسه آگهی: 1386056

)نوبت دوم(

»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان/ سازندگان/تامين كنندگان كاال« 
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي

RND-0118015-MD  شماره 

ف
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(برآورد هزینهانجام موضوع مناقصه )ریال(مقدار/ تعدادشرح مختصر کاالشماره مناقصهردی

۱RND-0118015-MD 200KW ۰۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰دستگاهیک دستگاه الکتروموتور خرید

شرکت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند 
»سهامي عام«

شــرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( در نظر دارد فراخوان ارزیابــی کیفی جهت برگزاری 
 مناقصــه عمومــي یک مرحلــه اي خرید یــک دســتگاه الکتروموتــور 200KW  به شــماره

 RND-0118015-MD و شماره فراخوان  2001092447000162 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگــزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 
اسناد استعام ارزیابي کیفي تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. 
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
تاریخ 1401/07/12 مي باشد. اطاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآیند ارزیابي کیفي 

و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد براي مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي: تاریخ 1401/07/20
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي: تاریخ 1401/08/05

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس: اراک، کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد، ســه راهی شــازند، شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 

شازند، اداره تدارکات و امور کاال. تلفن: ۳۳4۹۲۸4۰-۰۸۶یا ۰۸۶-۳۳4۹۲۹۰۹
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: ۰۲۱-4۱۹۳4 
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/7/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/7/12
روابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند
WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتي

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1384685
شماره مجوز:4299- 1401

ابالغیه

ابالغیه

موضوع آگهی:
ابالغ رأی خانم نهال انتظام نیا ، کدملی0452714966  ، متولد 1360، فرزند مرتضی ، صادره از شمیران به شماره رأی 1401/119/517/م مورخ 1401/03/02 

مرجع رسیدگی کننده:
شعبه چهار هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري کارمندان شهرداري تهران 

نظر به پرونده شما موضوع گزارش شماره 311/888571 مورخ 1400/09/16  اداره کل سرمایه انسانی، هیأت بدوی شعبه 4 ضمن احراز بند 29 ماده )8( قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری شما را به مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت مطابق بند ح  ماده )9( قانون 
مزبور محکوم نموده است. این رأی قابل تجدیدنظر می باشد و شما  یا نماینده قانونی تان می تواند درخواست تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ 
ابالغ رأی ) تاریخ نشر این آگهی( به اداره کارگزینی مربوط به نشانی ساختمان منابع انسانی– میدان جمهوری– بزرگراه نواب صفوی– تقاطع خیابان امام 

خمینی )ره( تسلیم نماید، در غیر این صورت به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون مذکور، این رأی از تاریخ انقضاء مهلت یاد شده الزم االجرا خواهد بود.
شناسه آگهی: 1385187

م.الف:2512

موضوع آگهی:
ابالغ رأی آقای محمد روشن ، کدملی0932176755 ، متولد 1353، فرزند احمد ، صادره از مشهد به شماره رأی 1401/119/1064/م مورخ 1401/04/20 

مرجع رسیدگی کننده:
شعبه چهار هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري کارمندان شهرداري تهران

نظر به پرونده شما موضوع گزارش شماره 311/819041 مورخ 1400/08/30 اداره کل سرمایه انسانی، هیأت بدوی شعبه 4 ضمن احراز بند 29 ماده )8( قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری شما را به مجازات اخراج از دستگاه متبوع  مطابق بند ی  ماده )9( قانون مزبور محکوم نموده است. این رأی قابل تجدیدنظر می باشد 
و شما یا نماینده قانونی تان می تواند درخواست تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابالغ رأی ) تاریخ نشر این آگهی( به اداره کارگزینی مربوط 
به نشانی ساختمان منابع انسانی– میدان جمهوری– بزرگراه نواب صفوی– تقاطع خیابان امام خمینی )ره( تسلیم نماید، در غیر این صورت به استناد تبصره 

1 ماده )4( قانون مذکور، این رأی از تاریخ انقضاء مهلت یاد شده الزم االجرا خواهد بود.
شناسه آگهی: 1385192

م.الف:2512

ابالغیه

ابالغیه

موضوع آگهی:
ابالغ رأی خانم نهال انتظام نیا ، کدملی0452714966  ، متولد 1360، فرزند مرتضی ، صادره از شمیران به شماره رأی 1401/119/517/م مورخ 1401/03/02 

مرجع رسیدگی کننده:
شعبه چهار هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري کارمندان شهرداري تهران 

نظر به پرونده شما موضوع گزارش شماره 311/888571 مورخ 1400/09/16  اداره کل سرمایه انسانی، هیأت بدوی شعبه 4 ضمن احراز بند 29 ماده )8( قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری شما را به مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت مطابق بند ح  ماده )9( قانون 
مزبور محکوم نموده است. این رأی قابل تجدیدنظر می باشد و شما  یا نماینده قانونی تان می تواند درخواست تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ 
ابالغ رأی ) تاریخ نشر این آگهی( به اداره کارگزینی مربوط به نشانی ساختمان منابع انسانی– میدان جمهوری– بزرگراه نواب صفوی– تقاطع خیابان امام 

خمینی )ره( تسلیم نماید، در غیر این صورت به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون مذکور، این رأی از تاریخ انقضاء مهلت یاد شده الزم االجرا خواهد بود.
شناسه آگهی: 1385187

م.الف:2512

موضوع آگهی:
ابالغ رأی آقای محمد روشن ، کدملی0932176755 ، متولد 1353، فرزند احمد ، صادره از مشهد به شماره رأی 1401/119/1064/م مورخ 1401/04/20 

مرجع رسیدگی کننده:
شعبه چهار هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري کارمندان شهرداري تهران

نظر به پرونده شما موضوع گزارش شماره 311/819041 مورخ 1400/08/30 اداره کل سرمایه انسانی، هیأت بدوی شعبه 4 ضمن احراز بند 29 ماده )8( قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری شما را به مجازات اخراج از دستگاه متبوع  مطابق بند ی  ماده )9( قانون مزبور محکوم نموده است. این رأی قابل تجدیدنظر می باشد 
و شما یا نماینده قانونی تان می تواند درخواست تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابالغ رأی ) تاریخ نشر این آگهی( به اداره کارگزینی مربوط 
به نشانی ساختمان منابع انسانی– میدان جمهوری– بزرگراه نواب صفوی– تقاطع خیابان امام خمینی )ره( تسلیم نماید، در غیر این صورت به استناد تبصره 

1 ماده )4( قانون مذکور، این رأی از تاریخ انقضاء مهلت یاد شده الزم االجرا خواهد بود.
شناسه آگهی: 1385192

م.الف:2512

روزنامه آفتاب یزد
12 مهر 1394

»تلخ ترین اســتقبال«؛ تیتــر و عکس اصلی 
آفتــاب یزد به بازگشــت پیکــر ۱۰4 نفر از 
جانباختــگان حادثه منا اختصــاص یافت. به 
نوشته این روزنامه حسن روحانی رئیس جمهور 
هم  در مراسم استقبال رسمی از این پیکرهای 
پاک که با حضور سران ســه قوه در فرودگاه 
مهرآباد برگزار شد،  گفت: »زبان ما در حادثه 
منــا، زبان عواطف، بــرادری و ادب بوده و در 
جای الزم از زبان دیپلماســی اســتفاده شده 
اســت و اگر هم الزم باشد جمهوری اسامی 

ایران از زبان اقتدار خود نیز استفاده خواهد کرد«.

روزنامه بازی


