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ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :رﺿﺎ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
ﺳﺮ دﺑﯿﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ
اﻣﺘﯿﺎز 49/57:رﺗﺒﻪ  32در ﺑﯿﻦ  180روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر
دﻓﺘﺮ :ﺗﻬﺮان،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و
اﺗﻮﺑﺎن ﭼﻤﺮان ،ﮐﻮى ﭘﺮواﻧﻪ ،ﭘﻼك 2واﺣﺪ1
ﺗﻠﻔﻦ-88356308- 88016649:
ﻓﺎﮐﺲ021-88353297:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ021-88356281 :
دﻓﺘﺮاﺻﻔﻬﺎن:ﻣﯿﺪاناﺣﻤﺪآﺑﺎد،اﺑﺘﺪاىﺧﯿﺎﺑﺎنﺷﻬﯿﺪﻣﻔﺘﺢ)ﺑﻬﺮام(

ﺣﺪﯾﺚ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ031- 32274500:
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ :ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :
021 - 88019129- 031-32274506
ﻟﯿﺘﻮ ﮔﺮاﻓﻰ و ﭼﺎپ:
ﮔﻠﺮﯾﺰ 66795348:ـ 021
وب ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا:
http://www.naslefarda.net
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه 30007232 :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامnaslefardanews :
ﺗﻠﮕﺮامnaslfarda :

اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(:
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﭼﯿﺰى ﮐﻪ ﺗﺎب ﻧﯿﺎورﻧﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﯾﺲ:
ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻰﮔﺬرد .اﮔﺮ ﻫﺮازﮔﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﻧﺎﯾﺴﺘﻰ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه
ﻧﮑﻨﻰ ،آن را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻰ.
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ »روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻓﺮﯾﺲ ﺑﻮﻟﺮ«
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ
وزﯾﺮﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ درﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:

ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ زودى

وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺶ ﺗﺎ  10ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ از
ﮔﻤﺮك ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ، :ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻢ
در ﻣﺴﯿﺮ ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب
و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﺻﺎﻟﺤﻰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و روﻧﺪ اﻣﻮر درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻏﺬ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻏﺬ
ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود ﮐﻪ
درﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .وى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ دﺧﯿﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳــﺖ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻏﺬ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﻤﻰ 170
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳــﺎل 96
ﺣﺪود  10ﻫﺰار ﺗﻦ و در ﺳﺎل  97ﺣﺪود  20ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺣﺪود 400
ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
واردات دارﯾﻢ و از ﺳــﻮﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﻰ از ﻗﺒﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را
اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﯾﻢ .ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﻰ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  400ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن وارداﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮاژ،
ﺣﺪود  80ﺗﺎ  100ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ .ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ در
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮى از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در دوﻟﺖ درﺑﺎره ﮐﺎﻏﺬ
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﻣﻄﺮح ﺷــﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ارز
 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ را از ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎﯾﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟ ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎن
ﻃﺮح ،ﺗﻼﻃﻢﻫﺎﯾﻰ را در ﺑﺎزار ﮐﺎﻏﺬ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺻﺎﻟﺤﻰ اداﻣﻪ داد:
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﺷﺪﮐﻪ دو
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻧﺸﺮ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ارز  4200ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺒﻨﺎى ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى
ﺑﺮاى ﮐﺎﻏﺬ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ در ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺳﺖ ،ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻮد و ﺣﺪود  6ﺗﺎ 10
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ورود
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود اﯾﻦ ﻣﻘﺪار و ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺷﻮد.

ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﮐﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ »ﮐﻦ«

ﻧﺠﻮم
»ﻣﺎرﺷﺎ« ﺑﺮﻧﺪه ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪ

اﯾﺮﻧﺎ :ﺟﺎﯾﺰه »ﭼﺎﻟﺶ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﯾﺨﻰ ﺑﺎ ﭼﺎپ  3ﺑﻌﺪى« ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﻰ آﻣﺮﯾﮑﺎ
)ﻧﺎﺳﺎ( ،ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﺎرﺷﺎ« ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺎﻟﺶ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﯾﺨﻰ ﺑﺎ
ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى از ﺳــﺎل  2015ﻣﯿﺎن  60ﺗﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻧﺎﺳﺎ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ »ﻣﻌﻤﺎرى ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ« ) (AI SpaceFactoryﭘﺲ
از ﺳﭙﺮى ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ  30ﺳــﺎﻋﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﺎرﺷﺎ« ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺪ .اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺎرﺷﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﯾﺨﻰ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه،
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از 20ﺳﺎل ،ﺳﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ )ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ،ﺳﺎدﯾﻮ ﻣﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺮ اﻣﺮﯾﮏ
اوﺑﺎﻣﯿﺎﻧﮓ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮﻧﺪه ﮐﻔﺶ ﻃﻼى ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮژه ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ از »ﻋﻤﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ« در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻞ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊD.W :

ﺗﻨﺪرﺳﺘﻰ

ﭘﺰﺷﮑﻰ
از ﺧﻤﯿﺮدﻧﺪان زﻏﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﻣﻬﺮ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮدﻧﺪانﻫﺎى زﻏﺎﻟﻰ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﻰ و ﺑﺮوز ﻟﮑﻪﻫﺎى
دﻧﺪاﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان از اﻓﺴــﺎﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎزارى ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳــﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﻰ و آﻧﺘﻰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻮدن ﺧﻤﯿﺮدﻧﺪانﻫﺎى زﻏﺎﻟﻰ،
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده از زﻏﺎل ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻮهاى ﺑﺮاى از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮑﻪﻫﺎى دﻧﺪاﻧﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از زﻏﺎل ﺑﺮاى ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن
دﻧﺪانﻫﺎ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهاى ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن از زﻏﺎل ﺑﺮاى از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﻟﮑﻪﻫﺎى دﻧﺪاﻧﻰ و ﻣﺨﻔﻰ ﮐﺮدن ﺑﻮى ﺑﺪ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﺎﺷــﻰ از ﺑﯿﻤﺎرى ﻟﺜﻪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻤﯿﺮدﻧﺪانﻫﺎى زﻏﺎﻟﻰ ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﻰ ﭼﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ژاﭘﻦ ،ﻫﻨﺪ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﻰ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻫﻨﮓ
ﮐﻨﮓ ،ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮدهاى ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﻬﺒﻮد ﻃﻌﻢ و ارزش ﻏﺬاﯾﻰ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ

اﯾﺴﻨﺎ :ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮى ﺑﻮﯾﺲ »ﺗﺎﻣﺴــﻮن« واﻗﻊ در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺎنژﻧﻮم ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ را ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﯿﮑﻰ  725ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﺖﺷﺪه
و وﺣﺸﻰ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳــﺖ آورﻧﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﯾﺪى از اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣــﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕــﻰ را ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ارزش ﻏﺬاﯾﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨــﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﻬــﺎر ﻫﺰار و  873ژن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ
ﺷــﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ژﻧﻰ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﻌﻢ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ
ﻣﻰﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد در ﻧﻮع ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻟﻰﻫﺎى ژﻧﻮم را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه  166ﺗﻮاﻟﻰ ژﻧﺘﯿﮑﻰ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ژنﻫﺎى ﻣﻔﻘﻮد در ژﻧﻮم
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﻗﺮار داده اﺳــﺖ .ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻧﺸﺮﯾﻪ
 Nature Geneticsﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی

شرکتهای مشاور دارای صالحیت اشتغال به کار شخص حقوقی از اداره راه و شهرسازی استان اصفهان

به استناد ماده 131قانون کار و آیین نامه مصوب 71/10/6هیئت وزیران ،انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس میباشد .کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مذکور در صورت
تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این اطالعیه ظرف  15روز میتوانند درخواست کتبی خود را به نشانی :اصفهان ،بوستان سعدی ،مجتمع زیتون ،واحد  23یا شماره فکس :
 03136286578ارسال نمایند.
هیئتموسس -1:شرکت کیهان نیروی نقش جهان (مدیر عامل :مهندس میثم پرویزی) -2شرکت آرمان شهر پردیس پارسیان (مدیر عامل :مهندس علی بهشتیان)  -3شرکت
پایدار سازان نویان ابنیه همسازه( مدیر عامل :مهندس فرج جاویدی) - 4شرکت کلبه نیک ساز چهلستون( مدیر عامل :مهندس اوحدی)  -5شرکت توسعه معماری پارس
(مدیر عامل :مهندس حمید رضا انگبینی)
نماینده هیئت موسس :حمید رضا انگبینی تلفن 03136249730 -09133272232 :

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشرکتسلیمطباصفهان
(سهامی خاص) به شماره ثبت 15899شناسه ملی10260368418

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانمحترمشرکتفوقدعوتمیشوددرجلسهمجمععمومیعادیسالیانهکهدرروزپنجشنبه
مورخ 98/3/9ساعت 6عصردرمحلشرکتسلیمطبواقعدرخیابانمحتشمکاشانی،بنبستگلشن،شماره 24بهکدپستی
 8175979653برگزارمیگرددحضوربههمرسانید.
دستورجلسه:
-1تصویبصورتهایمالیمنتهیبهسال-2 1397انتخابروزنامهکثیراالنتشار
-4سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومیعادیمیباشد.
-3انتخاببازرساناصلیوعلیالبدلشرکت
هیئت مدیره شرکت سلیم طب اصفهان

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشرکتدقیقریزانمصباححدید
(سهامی خاص) به شماره ثبت 26707اصفهان

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانمحترمدعوتمیگردددرجلسهمجمععمومیعادیسالیانهمورخ 98/03/08روزچهارشنبه
ساعت 9صبحکهدرمحلدفترشرکتبهنشانی:اصفهان،خیابانسهروردی،کوچهمیرمحمدصادقی،پالک 4تشکیلمیگردد
حضوربههمرسانند.
ب-دستورجلسهمجمع:
-2گزارشبازرسمحترمشرکت
-1گزارشهیئتمدیره
-4انتخاباتهیئتمدیره
-3تصویبصورتهایمالیمنتهیبهسال97
-6تعیینروزنامهرسمی
-5انتخاباتبازرس
منوچهر مختاری  -مدیر عامل شرکت دقیق ریزان مصباح حدید

آگهیدعوت مجمععمومی عادیسالیانه
شرکت پلی اتیلن ادمان (سهامی خاص) شماره ثبت 12951و شناسه ملی10260339717

الف-زمانومحلبرگزاریمجمععمومی
ازکلیهسهامداران،وکیلیاقائممقامقانونیصاحبسهمدعوتمیگرددتادرجلسهمجمععمومیاینشرکتکهدرساعت 8روزچهارشنبه
مورخ 1398/03/22در محل قانونی شرکت اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه ارغوان ( ، )42مجتمع ادمان ،واحد 5برگزار می گردد حضور به هم
رسانند.
ب-دستورجلسه:
• بررسیوتصویبصورتهایمالیسالمنتهیبه1397/12/29
• استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسان
•انتخابروزنامهکثیراالنتشارجهتدرجآگهیهایشرکت
• انتخاباعضایاصلیهیئتمدیرهوتعیینحسابرسوبازرسان
•سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومیسالیانهمیباشد.

هیئت مدیره و مدیر عامل

