
روزنامه کیهان – 25 اردیبهشت 1358
»کیهان امروز به همــت کارگران و کارکنان 
منتشر شــد«؛ تیتر اول کیهان در واقع اعالم 
پاکســازی در تحریریه ایــن روزنامه بود. در 
مطلب مربوط به این تیتر نوشــته شــده بود: 
»جریانات پریروز کیهان که طی آن کارکنان 
کیهــان برای چندمیــن بار بــه روش گروه 
معــدودی در تحریریه اعتراض کردند و مدت 
ســه ساعت دست از کار کشــیدند موید این 
نکته اساسی و این واقعیت انکار ناپذیر جامعه 
انقالبی امروز ایران بود که دیگر با نیرنگ های 
قلمــی نمی تــوان ماننــد دوران اختنــاق و 
اســتبدادی آریامهری به اهــداف و آرمانهای 
مردم بی اعتنا بود. به دنبال این اعتراض امروز 

نخست مرحله پاکسازی در کیهان انجام شد وعده ای در تحریریه تصفیه شدند.«
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مهلکه
مهلکــه  The Hurt Locker نــام یک 
فیلم درام جنگی به نویسندگی مارک بول 
و کارگردانی کاترین بیگلو و با بازی جرمی 
رنر محصول ســال ۲۰۰۹ آمریکا اســت. 
در رسانه های فارســی زبان از این فیلم با 
نام های قفسه درد، گنجه رنج و میدان بال 

نیز یاد شده است.
فیلم داســتان چند ســرباز آمریکایی به 
فرماندهــی گروهبان اول، ویلیام جیمز )با 
بازی جرمی رنــر( را روایت می کند که در 
خاک عــراق مأمور خنثی کردن بمب های 
جاده ای هســتند که شورشــیان عراق در 

معابر ســطح شــهر کار می گذارند. انگیزه زیاد و عالقٔه مفرطی که ویلیام جیمز شــخصا در ماموریت های خطیرش بروز 
می دهد باعث تعجب و رعب همقطارانش می شود. این وابستگی شدید ویلیام جیمز به انجام ماموریت های خطیر و حتی 
خارج از وظایف تعیین شده و انگیزه باالیی که در موفق انجام دادن تمام آن ها دارد تا آنجا ادامه پیدا می کند که در یکی 

از مأموریت ها …
مهلکه، نامزد نه جایزه اسکار شد که توانست شش جایزه را کسب کند، در مراسم گلدن گلوب نامزد سه گوی طالیی بود 

که هیچکدام را بدست نیاورد و در بفتا نیز نامزد هشت جایزه بود که توانست شش عدد از جوایز را برنده شود.

فناوری

رونمایی از یک پهپاد امدادی پیشرفته
تعــدادی از دانشــجویان دانشــگاه توئنته 
هلند اخیرا از جدیدترین پهپاد خود به نام 

»Thunderbird« رونمایی کرده اند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی او، این پهپاد 
برای ارائه کمک های پزشکی طراحی شده 
اســت و بال های آن از طراحی منحصر به 
فردی برخوردار اســت که ایــن امر کارایی 
آن را بهبود می بخشــد. دانشگاه توئنته در 
بیانیه ای مطبوعاتی در این باره نوشت که با 
این هواگرد، گروه دانشجویان ما با بیش از 
سی تیم دیگر رقابت خواهند کرد و در آنجا 
این پهپاد یک ماموریت نجات شبیه سازی 
شــده را انجام خواهــد داد. دانشــجویان 

دانشگاه توئنته از ماه سپتامبر بر روی توسعه این پهپاد جدید کار می کنند. محققان پهپاد Thunderbird  را با نگاهی 
به پهپاد Phoenix که سال های گذشته آن را توسعه دادند، ایجاد کردند اما باید گفت Thunderbird  کارآمدتر است 

و می تواند مسافت بیشتری در حدود ۳۰ کیلومتر را برای حمل بسته ها طی کند.
فیلیپ داموزو مدیر فنی این گروه از دانشــجویان در توضیح اینکه چگونه دانشــجویان موفق به توسعه این پهپاد شده اند 
گفت: یکی از اهداف ما نوآوری در صنعت هواپیماهای بدون سرنشــین اســت. به همین دلیل است که امسال یک پهپاد 
box-(»پیشرفته با طراحی منحصربه فرد توسعه داده ایم. بال در اطراف بدنه اصلی قرار می گیرد. این طراحی«بال جعبه

wing( نامیده می شود و کشش آیرودینامیکی را کاهش می دهد، اما باید گفت تا حد زیادی آزمایش نشده است.
باس کلویمانس متخصص آیرودینامیک گفت: یک پارامتر مهم برای کارایی، نســبت نیروی برآر به پسا است. هرچه این 
مقدار باالتر باشــد، بال های شــما کارآمدتر است، به این معنی که می توانید بسته های کمک های پزشکی بیشتری حمل 
کنید و امتیاز بیشتری در رقابت کسب کنید. با طراحی جدید می توانید به نیروی برآر بیشتر و تاوه نوک بال کاهش یافته 
دست یابید، زیرا بال های جلو و عقب به هم متصل هستند. همچنین می توانید پایدارکننده افقی را حذف کنید و کشش را 
بیشتر کاهش دهید. کشش کاهش یافته همچنین به معنای افزایش سرعت است. پهپاد جدید می تواند به حداکثر سرعت 

تئوری بیش از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برسد.
تاوه نوک بال یک حلقه ِگرد همانند گردباد است که پشت بال هواپیماها در هنگام نزدیک شدن به زمین ایجاد می شود. 
این حلقه زمانی ایجاد می شود که نیروی برآر فراهم شده باشد. ممکن است این حلقه پیچشی بوسیله بالچه دم هواپیما 

نیز تولید شود.
پایدارکننده)Stabilizer( عضوی از هواپیما است که در انتهای بدنه قرار دارد وظیفه آن ایجاد تعادل و در جهت طولی و 
عرضی است و شامل دو عضو پایدارکننده عمودی و پایدارکننده افقی است. شروین توچانی مهندس سازه این مطالعه در 
این بار گفت: ما از پالستیک فوم مانند مخصوصی استفاده می کنیم که می توانیم آن  قدر قوی بسازیم که بار آیرودینامیکی 
را تحمل کند. سپس، این بارهای ساختاری با برخی اتصاالت به قاب کربن داخلی منتقل می شوند. این به ما امکان می دهد 

یک پهپاد با طول بال دو متر بسازیم و وزن آن را در حدود یک توپ بولینگ نگه داریم.

چهرهها

پیر کوری؛ فیزیکدان فرانسوی
۱۵۸ ســال پیش در چنین روزی، پیر کوری، همســر ماری کــوری و برنده ی جایزه 
نوبل، یکی از مشهورترین فیزیکدانان فرانسوی متولد شد. پیر کوری فیزیکدان مشهور 
فرانسوی اســت که به خاطر مطالعات در زمینه های کریســتالوگرافی، خاصیت های 
آهنربایی و پیروالکتریک ها مشــهور شد. او در سال ۱۹۰۳ و به همراه همسرش ماری 
کوری و آنری بِکــِرل، جایزه ی نوبل فیزیک را دریافت کرد. زمینه ی تحقیقاتی اصلی 

آن ها برای بردن جایزه ی نوبل، خاصیت های تابشی مواد بوده است.
پیر کوری در ســال ۱۸۵۹ در پاریس متولد شــد. او به وسیله ی پدرش که یک دکتر 
بود آموزش دید. پیر در همان ســال های ابتدایی عالقه ی خود به ریاضیات و هندسه 
را نشــان داد. زمانی که ۱۶ ســاله بود، مدرک ریاضیات خود را دریافت کرد و در ۱۸ 
ســالگی توانست مدرک تکمیلی این رشــته را دریافت کند. او به خاطر فقر نتوانست 
تحصیالت خود را بدون وقفه تا دکترا ادامه دهد و به جای آن، در یک آزمایشــگاه به 
تدریس مشغول شد. پیر در ۲۶ جوالی ۱۸۹۵ با ماری اسکلودوسکا )ماری کوری( که 
در آن زمان شــاگردش بود، ازدواج کرد. کوری در مســیر تحقیقات خود در مورد خاصیت های آهنربایی، مطالعات فراوانی 
روی فرومغناطیس، پارامغناطیس و دیامغناطیس داشت. او توانست تاثیر دما بر خاصیت پارامغناطیس را پیدا کند که امروزه 

به عنوان قانون کوری شناخته می شود.
پیر و همســرش مطالعات وسیعی روی مواد پولونیم و رادیوم داشتند و اصطالح رادیواکتیویته برای اولین بار توسط آن ها 
مطرح شد. پیر و یکی از دانشجویانش، آلبرت البورد اولین کسانی بودند که انرژی هسته ای را با یافتن تشعشع همیشگی 

گرما از عناصر رادیوم کشف کردند. به همین دلیل،  واحد رادیواکتیویته نیز به نام این دانشمند ثبت شده است.
پیر کوری در ۱۹ آوریل سال ۱۹۰۶ و در اثر سانحه ی خیابانی و برخورد با کالسکه، جان خود را در پاریس از دست داد.

امانوئل تود؛ نویسنده
امانوئل تود نویســنده، جامعه شناس و جمعیت شناس فرانسوی، متولد ۱۹۵۱ است. 
تود از انستیتوی دولتی مطالعات سیاسی پاریس، فوق لیسانس خود گرفت و همچنین 

دکترای تاریخ خود را از دانشگاه کمبریج اخذ کرد.
او از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۴ ناقد ادبی روزنامه فرانسوی لوموند بود و از آن پس به عنوان 
پژوهشــگر در انستیتوی ملی جمعیت شناسی فرانسه به کار مشغول شد. او بر اساس 
تحقیقات وسیع خود، مباحث گوناگونی را در خصوص ساختارهای خانوادگی و اثرات 
آن در وقایع اجتماعی مطرح کرد. بعضی از دیدگاه های تود مورد توجه ژاک شــیراک، 
رئیس جمهور پیشــین فرانســه واقع شدو در ســال ۲۰۰۲ نظریه وی درباره شکاف 
اجتماعی موجود در فرانســه توسط شیراک مورد اســتفاده قرار گرفت و تود عمال به 
یکی از مشاوران ریاست جمهوری فرانسه در خصوص معضالت اجتماعی تبدیل شد. 

از امانوئل تود مقاالت پرشمار و کتابهای متعددی انتشار یافته اند.

فیلمبازی

تدوین )انواع برش ها(
»تدوین سینمایي: بهترین برش هایي که سینماگر یا تماشاگر عالقمند باید 
آن ها را بشناسد« این هدف را مبناي خود قرار مي دهد که لحظات تدویني 
نامرئــي را به صورت مرئي درآورد. »گیــل چندلر« مولف این کتاب، نامزد 
جایــزه »امي«، با کنار هم قــرار دادن هنرمندانه لحظه هاي تدویني بزرگ 
از فیلم هاي سینمایي شناخته شده، رمز و راز این برش ها را که تدوینگران 
حرفه اي به انجام آن ها موفق شــدند را در این کتاب نشان می دهد. کتاب 
حاضر که به ســبک »داســتان مصور« تالیف و طراحي شده، یک فرهنگ 
فشــرده تصویري یا بهتر گفته باشــیم یک »کاتالوگ تصویــري« از انواع 
برش هایي است که تدوینگر در روایت گري خود آن ها را به کار گرفته است. 
متن سلیس و روان »گیل چندلر« تمامي کاربردهاي کالسیک قراردادهاي 
نیرومند تدویني را در این کتاب خالصه مي کند. »تدوین )انواع برش ها( » 
کتابی اســت از گیل چندلر با ترجمه ی مسعود مدنی که توسط انتشارات 

تابان خرد در ۲۰۰ صفحه به چاپ رسیده است.

حوالی خط فقر چه می گذرد!

طرحروز

پیشنهاد

پیام پورفالح

شعله ور؛ من یک بیچاره ام
سحر عصرآزاد

فیلم ســینمایی »شعله ور« درامی آسیب شناســانه در مذمت صفاتی همچون حسادت و عقده مندی است که مسیر سقوط درونی و 
بیرونی شخصیت محوری را به شکلی تدریجی هموار می کند.

پنجمین فیلم سینمایی کارنامه حمید نعمت اهلل پس از »بوتیک«، »بی پولی«، »آرایش غلیظ« و »رگ خواب« همچون دیگر آثارش 
ابعاد مختلف انسانی را از منظری تازه، ساده و موشکافانه مورد توجه قرار داده است. نگاهی که تبدیل به امضای شخصی او و منجر به 

خلق فیلمنامه ای مشترک با هادی مقدم دوست شده که جهان بینی و دیدگاه های مشابهی دارند.
شــعله ور یک رذیله اخالقی بسیار عام و کلیشــه ای یعنی حسادت و عقده را با تکیه بر ریشه ها و زمینه های پیدایش، محور قرار داده 
که به نظر ســوژه ای گل درشــت، شعاری و بدون ظرافت می آید. ســوژه ای که انگار همه کارکردهای دراماتیک خود را از دست داده 
و ظرفیتی برای تبدیل شــدن به یک فیلم ســینمایی جذاب و کنجکاوی برانگیز ندارد. اما فیلم یک بار دیگر این اصل مهم را یادآور 
می شــود که این زاویه نگاه به سوژه و نوع خوانش نویســنده و فیلمساز است که می تواند از آشناترین، تکراری ترین و کلیشه ای ترین 

سوژه ها و ایده ها، فیلم و درامی خالقانه، جذاب و نو بسازد.
شــعله ور به تََبع بخش اعظم فیلم ها و فیلمنامه های نعمت اهلل و مقدم دوســت از حضور راوی و نریشــن شخصیت محوری به عنوان 
واگویه های درونی برای بیان غیرمستقیم کاراکتر بهره می برد. به همین واسطه فیلم واجد یک آغاز و پایان مشترک با تکیه بر سکانسی 

معنادار است و جهان درام محدود شده در یک دایره بسته که ترسیم گر روند سقوط تدریجی این شخصیت است.
فرید )امین حیایی( در فاصله سکانس آغاز و تکرار این سکانس در دقایق منجر به پایان فیلم؛ با یک منولوگ خود را این چنین توصیف 
می کند »انگار رخت بیچارگی تنمه، هرچی تنم کنم فرقی نداره«. مصداق تصویری این توصیف؛ نمایی است از مردی سرگردان و راه 

گم کرده که در بیابانی خاک آلوده از باد می دود در پی نامعلوم.
دقیقاً بعد از این سکانس نویسنده و فیلمساز یک پرانتز بزرگ به وسعت کلیت فیلم باز می کنند تا چرایی و چگونگی ترسیم این تعبیر 

و تصویر ویران شده از خود توسط فرید را برای مخاطب دراماتیزه یا به گفته دیگر ترجمان تصویری کنند.
به همین واســطه در انتها پس از رجوع به ســکانس آغازین؛ طی گذر رویدادهای فیلم اســت که آن نما مفهومی فراتر پیدا می کند 
و مخاطــب در مقابل خود تصویر مردی خاکسترشــده در آتش حســادت و عقده مندی را می بیند که تیر خــالص را با خماری در 

شیره کش خانه به خود وارد کرده و دیگر امیدی به رهایی و نجات او نیست.
شــعله ور از معدود فیلم های نعمت اهلل و حتی سینمای ایران اســت که از تغییر جغرافیا، لوکیشن و اتمسفر به شکلی هوشمندانه در 

خدمت درام، منحنی شخصیتی کاراکتر و بسط زیرالیه و مفاهیم درونی اثر بهره برده و همین ویژگی آن را منحصر به فرد می کند.
در بخش ابتدایی که با معرفی اولیه فرید در جامعه بزرگ شهر تهران و اجتماع کوچک خانواده مواجه هستیم؛ تصویر یک مرد رهایی 

یافته از اعتیاد و سرخورده که با تبعات اجتماعی و … آن دست و پنجه نرم می کند، نهادینه می شود.
مردی که شغلی ندارد، همسرش مژده )پانته آ مهدی نیا( او را ترک کرده، نمی تواند مسئولیت نگهداری از پسر نوجوانش؛ نوید )دارا 
حیایی( را به عهده بگیرد )به جهت مالی و شخصیتی( و مادر )زری خوشکام( و برادر )فرهاد شریفی( و پزشک و … مرتب در حال 

سرکوفت زدن به او به خاطر زندگی گذشته و حال بی ثبات و بی حاصلش هستند.
این ســرخوردگی ها گره هایی در عمق روح فرید پدید آورده که او را دچار عدم اعتماد به نفس کرده به گونه ای که حتی در دورهمی 
دوســتان دوران مدرســه نیز جرأت ابراز وجود ندارد چون خود را موجودی شکست خورده و تحقیرشده می داند و در مقابل مترصد 

حمله کردن به اطرافیان به خصوص آدم های موفق است.
این کشمکش ها و حمالت دو سویه در فرید، او را از درون و بیرون دچار زخم و آسیب های عمیق دیده و نادیده می کند که نمونه های 
بارز آن نوع مواجهه با راننده ماشــین شاســی بلند در مسابقه پرواز دادن هواپیمای ماکت یا رئیس شرکت در فرودگاه است که منجر 

به برخورد فیزیکی و بیرونی و فرافکنی می شود.
اما ســویه خطرناک و بُرنده تر آن؛ کشــمکش های درونی و عقده ها و حرف های فروخورده فرید با خودش است که همه ما در درون با 
خودمان داریم، ولی در فیلم مخاطب به مدد امکانی که نویســنده و فیلمســاز به او داده اند؛ به واسطه نریشن در جریان این واگویه ها 

قرار می گیرد.
مثل واگویه های فرید در دورهمی دوســتان دوران مدرسه که هرچند بیرون ریخته نمی شود و به جایی اصابت نمی کند، اما در ادامه 
یک شمایل برای سنگ زدن و نفرت پراکنی پیدا می کند که کسی نیست جز مصطفی حیدری )بهمن پرورش(؛ غواص قهرمان که به 

شکلی دراماتیک تبدیل به قهرمان عینی پسرش هم می شود.
سفر به زاهدان و پس از آن زابل، به سفری در هزارتوی درون کاراکتر فرید می ماند که عقده های فروخورده ای که او را به فرار از آدم ها 
و اجتماع اطرافش واداشــته، در اجتماع تازه و میان مردمان جدید بیرون می ریزد تا شمایل دشمن فرضی را که در کاراکتر مصطفی 

احیا کرده، تخریب کند درحالیکه هدف اصلی این تخریب کسی نیست جز خودش.
به همین واسطه است که تنهایی و عزلت فرید در برجی که از عقده و حسادت و حقارت برای خود ساخته، با هوشمندی نویسنده و 

فیلمساز مابه ازای بیرونی پیدا کرده است.
 کمپ کارگری با آن معماری خاص که همچون زائده ای بدشکل در بیابان قد علم کرده، تصویری است از هزارتوی ذهن این کاراکتر 

که اجزای نامتناسب آن را تکه تکه روی هم قرار داده تا به زحمت از نردبان آن باال رود و با گره های درونی اش خلوت کند.
هزارتویی آلوده که با سم پاشــی نمادین هم پاک نمی شــود و در صحنه انتهایی فرید خمار، فروپاشیده و تنهاتر از همیشه بر بلندای 

همین برج در وضعیتی بی ثبات و ناپایدار در قاب تصویر ثبت می شود.
 آنهم در وضعیتی که همان دشمن فرضی تبدیل به قهرمان بالفعل پسرش شده و فیلم با نوای )امان، امان( همایون شجریان که گویی 

برخاسته از ناله های درونی فرید است، به پایان می رسد.
* منتشر شده در مجله نماوا

نگاه

برخی مسکن ها 
درد را دو چندان می کنند

محققان دانشــگاه مــک گیل کانادا اخیرا کشــف کرده اند 
داروهــای ضدالتهابی خطر ابتال بــه درد مزمن را افزایش 
می دهند. به گزارش ایســنا و به نقل از گیزمگ، درد مزمن 
یا ســندرم درد مزمن نوعی از انواع درد است که با عناوین 
دیگری از قبیل درد سوزشی کند، درد مبهم، درد ضربان دار 
و درد تهوع آور نیز شناخته می شود. حال محققان کانادایی 
اظهار کرده اند درمان برخی از اشکال درد مزمن با داروهای 
ضد التهابی ممکن اســت در واقع خطــر تبدیل آن درد به 
یــک بیماری مزمن را افزایش دهــد. این مطالعه جدید که 
توسط محققان دانشگاه مک گیل انجام شد، مفاهیم کنونی 
در رابطه با چگونگی درمان درد مزمن را به چالش کشــیده 
اســت. تمرکز محققان کانادایی در این تحقیق این بود که 
بررسی کنند دقیقا چه چیزی باعث می شود درد حاد به یک 
بیماری مزمن تبدیل شــود. اولین مرحله این مطالعه شامل 
مطالعه و بررســی بیان ژن های خاص در گروهی از بیماران 

مبتال به کمردرد حاد بود.
اولین ســرنخ غیرعادی که محققان طی این مطالعه به آن 
دست یافتند زمانی بود که محققان متوجه فعالیت گسترده 
ژن های مرتبط با سیســتم ایمنی در بیمارانی شدند که به 
سرعت از کمردرد حاد خود بهبود یافتند. محققان دریافتند 
همــان ژن ها در بیمارانی که در طوالنی مدت از درد مزمن 
رنــج می بردند، به طور واضح خاموش بــود. در کل به نظر 
می رســد افرادی که کمتر احتمال دارد درد مزمن را تجربه 
کنند هنگامی که از درد مزمن رنج می برند واکشن التهابی 

شدیدی از خود نشان می دهند.
لودا دیاتچنکو نویسنده ارشد این مطالعه در این باره گفت: 
در تجزیه و تحلیل ژن های افرادی که از درد پایین کمر رنج 
می برند، ما تغییرات فعال ژن ها در طول زمان در افرادی که 
دردشان از بین رفته بود مشــاهده کردیم. به نظر می رسد 
تغییرات در ســلول های خونی و فعالیــت آن ها، مهم ترین 

عامل مهم در سلول هایی به نام نوتروفیل ها باشد.
نوتروفیل نوعی گویچه سفید بیگانه خوار است. نوتروفیل ها 
دارای کموتاکسی)شیمی َروی( هستند و در دستگاه ایمنی 

بدن انسان، در خط دوم دفاع غیراختصاصی قرار دارند.
محققان پس از کشــف این امر شــگفت زده شــدند و آن 
را غیرمنتظــره خواندند زیرا داروهای ضــد التهابی به طور 
معمول برای درمان درد پایین کمر اســتفاده می شــوند و 
سال ها شــواهد ثابت کرده اند که آنها به کاهش درد کمک 
می کنند. اما نتایج این مطالعه اولیه نشــان داد که سرکوب 
یک پاسخ التهابی اولیه به درد می تواند به افزایش خطر ابتال 

به درد مزمن منجر شود.
محققان برای آنکه از این امر مطمئن شــوند چند آزمایش 
بــر روی موش ها انجام دادند. هنگامــی که موش ها دارای 
درد کمر از داروهای ضد التهابی غیر اســتروئیدی معمولی 
استفاده کردند، به رغم اینکه داروها در کوتاه مدت به عنوان 
مســکن/ضد درد موثر بودند اما احتمال بیشتری داشت که 
درد طوالنی مدت را تجربه کنند اما از طرفی موش هایی که 
درد مشابهی داشتند و با سرم نمکی یا مسکن های متفاوت 
درمان شــده بودند، کمتر احتمال داشت عالئم درد مزمن 

را تجربه کنند.
در گام بعد محققان به طور خاص ســلول های ایمنی به نام 
نوتروفیل ها را مورد بررســی قرار دادنــد. آنها دریافتند که 
مسدود کردن مســتقیم فعالیت این سلول ها به پاسخ های 

درد در آزمایش های حیوانی منجر می شود.
جفری موگیل از دیگر نویســندگان این مطالعه اظهار کرد: 
نوتروفیل ها بر مراحل اولیه التهاب تســلط دارند و زمینه را 
برای ترمیم آســیب بافتی فراهم می کننــد. التهاب به یک 
دلیلــی رخ می دهد و به نظر می رســد کــه تداخل در آن 

خطرناک است.
در نهایت، محققان به بررسی ســوابق پزشکی نیم میلیون 
نفر در بریتانیــا پرداختند. این تحقیق به طور قابل توجهی 
نشــان داد افرادی که داروهای ضــد التهابی برای کمردرد 
مصرف می کنند، در مقایســه با افرادی که اســتامینوفن یا 
داروهای ضد افســردگی مصرف می کنند، حدود ۷۵ درصد 
بیشتر احتمال دارد که دو تا شش سال بعد عالئم درد مزمن 

مداوم را گزارش کنند.

دانستنیها

جواد لگزیان

به استناد ماّده 14 قانون تقویت و توسعه نظام اســتاندارد در راستای مصوبات نود و 
یکمین اجالسیه شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 اصالحیه اول استاندارد 
ملی به شماره 12279 تحت عنوان » پنیر کاممبرت  – ویژگی ها و روش های آزمون 
« در یکهزار و هشتصد و بیست و هفتمین اجالسیه کمیتة ملی استاندارد خوراک و 
فرآورده کشــاورزی مورخ 1400/4/16 مورد تصویب قرار گرفته؛ مراتب جهت اطالع 

عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی میگردد.
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