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ماهوزمین
کنارهم

ماهواره ناسا توانست تصویری از ماه را در زمان عبور از سمت روش��ن زمین ثبت کند.به گزارش ایسنا  ،این ماهواره در فاصله  1.6میلیون
کیلومتری زمین گردش و از جایگاه خود بین خورشید و سیاره به صورت بی درنگ بر بادهای خورشیدی نظارت میکند.در این تصویر ،ماه
در حال عبور از فراز اقیانوسهای هند و آرام به نمایش در آمده و قطب شمال نیز در صدر تصویر قابل مشاهده است.

آدرسهای اینترنتی بهپایان رسید؛ مهاجرت دیرهنگامکشور به نسلجدید

کوتاه از جهان علم
مریخشبهایخمیزند
مهر-محققان ناسا متوجه شدند بیشتر سطح مریخ در شب
یخ می زند.آنان دریافتند بیشتر سطح سیاره سرخ در شب
پوشیدهازیخدیاکسیدکربنمیشود.قسمتهایمیانیو
نقاطپوشیدهازخاکدرمریخبهاندازهایدرطولشبسرد
میشودکهالیهنازکیازیخدیاکسیدکربنرویآنهاشکل
میگیردودرروزدوبارهآبمیشود.

مکبوکپرو 2016بهترینلپتاپاپل
فارس -مکبوکپرو 2016بهترینلپتاپیخواهدبودکه
اپلتابهحالعرضهکردهاست.استفادهازتراشههای NFCو
اسکنراثرانگشت TouchID؛هدستهایواقعیتمجازی
و فناوری نسل چهارم تلفن همراه ولمسی بودن نمایشگر
 OLEDهمازجملهویژگیهایآناست.

بااینهدستهرچهمیخواهیدغذابخورید!
ایسنا-یک شرکت آمریکایی از هدستی رونمایی کرده که
به شما اجازه میدهد به طور مجازی بو و طعم غذا را حس
کنیدو حتی آن را در دنیای مجازی بخورید.این شرکت
از منتشرکنندههای عطر ،مبدلهای انتقال استخوانی،
ظروف ژیروسکوپی ،عینک واقعیت مجازی و مواد غذایی
چاپیسهبعدیاستفادهکردهاست.کاربرانهدستواقعیت
مجازی را بر سر میگذارند که رو به دنیایی است که در آن
میتوانندغذاخوردنمجازیراتجربهکنند.یکمبدلهدایت
استخوانی روی گردن بسته میشود که جویدن غذا را تقلید
میکند.یک لیوان نیز که دارای حسگرهای داخلی است
،حسنوشیدنراشبیهسازیمیکند.

احتمالبرخوردایستگاهفضایی 7تنیچینبا
زمین
ایسنا-چینارتباطخودرابانخستینایستگاهفضاییخود
از دست داده و ممکن است این ایستگاه با زمین برخورد
کند.انتظاربر این بود که این ماژول پس از پایان ماموریت در
اقیانوس سقوط کند یا در جو بسوزد .اما گزارشهاحاکی از
این است که کنترل آن ازدست اپراتورها خارج شده و ممکن
است با وزن  7تن با جو زمین برخورد کند و پس از انفجار،
قطعاتفلزیآنبرسرزمینیهاببارد.

ضعیفشدنچشمدرفضا
خبر آنالین-زندگی در فضا ع��وارض متعددی برای بدن
فضانوردان به دنبال دارد ،از دست رفتن حجم ماهیچهها،
بلند شدن قد ،ضعف عضالنی و پوکی استخوان و اکنون
دانشمنداندریافتهاندحضوردرفضاقدرتدیدفضانوردان
را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.درون چشم نیز نشانههایی
شبیه كش آمدن ایجاد و عصبهای بینایی متورم می شود.
اصلیترینعاملاینعارضه،نبودنیرویجاذبهوایجادفشار
درجمجمهفضانورداناست.ناسااکنونفضانوردانراموظف
كرده ،تا لباسی به تن كنندکه شلواری بسیار بزرگ است كه
هوای اطراف پای فضانوردان را می مكد و وضعیتی مشابه
جاذبهزمینایجادمیكند.

نقصفنیدرتازهترینسیستمعاملاپل
فارس-برخی کاربران سیستم عامل بتای  iOS 10از نقص
فنیوقفلشدنگوشیوتبلتدرصورتاستفادهازسیستم
تاییدهویتدومرحلهایسخنمیگویند.

گوگلدرصدرفهرست 100برندبرترجهان
خبرآنالین-امسالگوگلبا32درصدافزایشارزشنسبت
به  ،2015به صدر فهرست 100برند بازگشته و اکنون
ارزشیمعادل229میلیارددالردارد.امااپلبهدلیلناکامی
در فروش آیفون با 8درصد کاهش ارزش برند مواجه شده و
با ارزش228/4میلیارد دالری ،در ردیف دوم این فهرست
جایگرفتهاست.رتبهمایکروسافتتغییرینکردهوباارزش
122میلیارددالری،همچناندرردهسوماست AT&T.نیز
یکیدیگرازبرندهایفناوریاستکهبا 2پلهصعود،امسال
چهارمینردیفجدولرابهخوداختصاصدادهاست.ارزش
اینبرند107میلیارددالرعنوانشدهاست.

 ۱۲میلیون آدرس عددی اینترنتی در کشور
مورد استفاده قرار گرفته است و با پایان یافتن
ظرفیت این تعداد  IPآدرس ها ،مهاجرت
به سمت نسل جدید آدرس های اینترنتی
موسوم به نسخه  ۶آغاز شد.
ول���ی زاده ،م��دی��رک��ل م��دی��ری��ت یکپارچه
شبکه ملی اطالعات در گفت وگو با مهر،
از آم��اده س��ازی شبکه های ارتباطی کشور
ب��رای مهاجرت به نسل جدید آدرس های
اینترنتی  ۶Ipvخبر داد و در تشریح جزئیات
این مهاجرت گفت :در حال ارزیابی آمادگی
برای مهاجرت شبکه اپراتورهای ارتباطی

هستیم .
وی با بیان این که2اپراتور موبایل دیگر و
بعضی ش��رک��ت ه���ای م��خ��اب��رات استانی
متقاضی ،در ح��ال پیکربندی الزم ب��رای
ارزیابی این مهاجرت هستند ،خاطرنشان
کرد :مهاجرت به نسخه جدید آدرس های
اینترنتی ،عالوه بر شبکه اپراتورها ،در شبکه
ارتباطات زیرساخت نیز باید انجام گیرد که
در این زمینه ارزیابی ها نشان می دهد شبکه
زیرساخت آمادگی انجام این طرح را دارد.در
بخش دسترسی شبکه نیزسرویس دهندگان
دیتاسنتر باید به سمت نسخه جدید  IPآدرس

ها مهاجرت کنند.وی درباره آی پی آدرس
ه��ای مشترکان موبایل گفت :به دلیل آن
که ممکن است برخی گوشی های موبایل
قدیمی که در دست مردم است آدرس های
جدید اینترنتی را پشتیبانی نکند ،مهاجرت
به صورت تدریجی و همزمان انجام می گیرد
و تا مدت ها شبکه از هر  2پروتکل پشتیبانی
خواهد کرد تا دسترسی به آدرس های قدیمی
به یکباره ،قطع نشود.
ولی زاده با بیان این که مهاجرت آن طور
نیست که به یکباره کل آدرس های نسخه ۴
را خاموش و نسخه  ۶را روشن کنیم ،تصریح

کرد :ممکن است  ۲تا  ۳سال هر دوی این
آدرس ها در شبکه موجود باشد تا به تدریج
آدرس ه��ای جدید جایگزین آدرس های
قدیمی شود.
با اجرای طرح مهاجرت به نسخه جدید آدرس
های اینترنتی ،شبکه مبتنی بر آدرس های
جدید می شود.
وی درب���اره ای��ن که آی��ا تفاوتی در دریافت
سرویس برای مشترکان در این طرح ،وجود
دارد ،گفت :برای مشترک تفاوتی نخواهد
داشت ،اما تفاوت اصلی مربوط به دریافت
سرویس های جدید در دنیای اینترنت است.

اخبارکوتاه د اخلی
هم اکنون  IPآدرس های نسخه  ۴نه تنها
در ای��ران ،که در کل دنیا به پایان رسیده و
ب��رای راه ان���دازی سرویس ه��ای جدید در
فضای اینترنت نیازمند آدرس های اینترنتی
بسیاری هستیم که بتوان آن را به صورت
مستقیم مدیریت کرد و تخصیص  IPآدرس به
این سرویس های جدید ،مستلزم مهاجرت
به نسخه  ۶است.تعداد آدرس های اینترنتی
نسخه  ۴در دنیا  ۲به ت��وان  ۳۲و ح��دود ۴
میلیارد  IPاست و به همین دلیل کشورها به
سمت  IPنسخه  ۶که ظرفیت  ۲به توان ۱۲۸
عدد  IPرا دارد ،حرکت می کنند.

پروژههایفضاییهمچنان
برمداربالتکلیفی
جدید؛ صرف ًا به بیان مجدد اخبار اعالم شده
گذشته و تکرار وعده ها بسنده کرد .وعده
پرتاب 2ماهواره تا پایان سال  95تقریبا
مهم ترین موضوعی بود ک��ه از سوی دکتر
بهرامی مطرح شد.رئیس سازمان فضایی
در عین حال پاسخ دقیقی در خصوص این
که ک��دام ماهواره ها امسال به فضا پرتاب
خواهد شد،ارائه نکرد وگفت :بر اساس انعقاد
قراردادی تا پایان امسال پرتاب حداقل یک
تا 2ماهواره را برنامهریزی ک��رد های��م .وی
اف��زود :اکنون ماهواره «دوستی» دانشگاه
صنعتی شریف ،ماهواره «ناهید  »1و ماهواره
«آ تس��ت» دانشگاه امیرکبیر آماده پرتاب
اس��ت و ب���رای پ��رت��ا به��ای امسال رقابت
سهگانه میان این  3ماهواره وجود دارد و
هر کدام از این ماهوار هها که زودت��ر آماده
شود ،در اولویت اول پرتاب قرار میگیرد .به
گفته بهرامی ،ماهواره «آتست» دانشگاه
امیرکبیر مخابراتی و ماهواره «دوستی» از
جمله ماهوارههای سنجشی اس��ت.وی در
وعده دیگری از آماده شدن ماهواره «ناهید
 »2خبر داد و تاکید کرد  :قرارداد ساخت این
ماهواره تا یک ماه آینده با پژوهشگاه هوا فضا
منعقد میشودو عالوه براین ساخت ماهواره
«پ��ارس» نیز از پ��روژه های در دست انجام

 19میلیوننفرازکاربراناینترنتدرایران
زیر 18سالهستند
خبرگزاری صدا وسیما-کارشناس فضای مجازی گفت:
نزدیکبه 19میلیوننفرازکاربراناینترنتدرایرانکمتراز
 18سال سن دارند .مومن نسب افزود :یکی از مشکالت در
خصوص دسترسی به اینترنت و فضای مجازی ،طبقه بندی
نشدنآندرکشوراستبهگونهایکهاینترنتبرایهمهافراد
در هر سنی به یک گونه در دسترس است .وی گفت :هجمه
عظیمیدرفضایمجازیبرضدارزشهایاسالمیوایرانی
شکلگرفتهاست.طالقعاطفییکیازعوارضاستفادهبیش
ازحدازفضایمجازیاستکه افزایشپیداکردهاست.

تولیدعروقخونیبدونپسزدگیوعفونت

مسئوالنبازهموعدههایتکراریدادند

زهراحاجیان – طی 2سال گذشته کندی
روند پیشرفت پروژه های فضایی و یا شاید
بهتر باشدبگوییم توقف پروژه های فضایی
انتقادهای زی���ادی را ب��ه دن��ب��ال داش��ت��ه و
وضعیت برنامه ه��ای فضایی کشور را در
هاله ای از ابهام ق��رار داده است تا جایی
که از ح��دود 3س��ال پیش دیگر کمتر خبر
خوش فضایی از زبان مسئوالن اعالم می
شود و به گوش مردم می رسداما با این حال
ب���ازار وع��ده ه��ا همچنان داغ اس��ت پ��روژه
هایی از جمله طراحی وساخت و پرتاب
ماهواره های جدید ،عملیاتی شدن پرتاب
ماهواره های دانشجویی بر زمین مانده؛
پروژه مهم وراهبردی اعزام انسان به فضا؛
طراحی پایگاه فضایی و...ازم��واردی است
که طی 2سال اخیر وع��ده ه��ای متعددی
درباره آن ها بارها و بارها از سوی مسئوالن
اع�ل�ام ش���ده ،ام��ا نکته اس��اس��ی ای��ن اس��ت
که تقریب ًا هیچ یک از ای��ن وع��ده ها عملی
ن��ش��ده اس��ت و پ���روژه ه��ای فضایی کشور
همچنان بر مدار بالتکلیفی دور می زند.تا
جایی که رئیس سازمان فضایی در نشستی
که روز گذشته با خبرنگاران داشت ،بازهم
وع��ده ه��ای گذشته خ��ود را تکرار ک��رد و با
وجود اصرار خبرنگاران برای اعالم اخبار
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است .بهرامی همچنین ساخت پرتابگرهای
داخلی را از اولویت های سازمان فضایی
عنوان کرد .وی در ادامه به آخرین وضعیت
ب��از گ��ردان��دن م��اه��واره مصباح اش��اره کرد
وافزود  :متاسفانه ماهواره مصباح به دلیل
اعمال تحریمها مغفول مانده ،اما مذاکره
برای بازگرداندن این ماهواره به ایران در
حال انجام است ،وپیشرفت های خوبی در
این مذاکرات حاصل شده است.
ای��ن م��اه��واره در محل مناسبی نگهداری
میشود و از نظر ما قابل پرتاب اس��ت ،اما
ب���رآورد هزینه پ��رت��اب ای��ن م��اه��واره نیز به
بررسیهای بیشتر نیاز دارد .رئیس سازمان
فضایی ایران در ادامه در پاسخ به سوالی در
خصوص شائبه توقف پروژه اعزام انسان به
فضا نیز با بیان این که این طرح در سازمان
فضایی متوقف نشده است ،گفت  :اجرای
این پ��روژه در قالب یک برنامه 10ساله در
دستور کار قرار دارد .آخرین وضعیت پایگاه
فضایی چابهار نیز موضوع دیگری بود که
در این نشست مطرح شد و رئیس سازمان
فضایی تصریح ک���رد :س��اخ��ت ای��ن پ��روژه
نیازمند طی زمان طوالنی است و تاکنون
نیز مرحله مطالعاتی این طرح آغ��از نشده
است و برنامه ریزی برای آن ادامه دارد.

مهر -محققان دانشگاه امیرکبیر موفق به تولید عروق
خونی بدون پس زدگی و عفونت زیر پوست خرگوش شدند.
محققان بدین منظور پلیمر زیست تخریب پذیر بر پایه روغن
کرچک و پلیاتیلن گالیکول تولید کردند که این ترکیب
به تولید پلیمر پلییورتان با منشاء گیاهی منجر شد.برای
سازگاری این پلیمر با بافت قلب ،نانو سیم و نانو لولههای
طال اضافه شد تا خواص عضله قلب از لحاظ الکتریکی و
مکانیکی مشابه بافت طبیعی قلب شبیه سازی شود.

درمانآسیبهایماهیچهایبافناورینانو
مهر-محققانایرانیباتولیدنانوالیافپلیمریوبهرهگیری
از گرافن ،داربستی با خواص بهینه تولید کردند که می توان
آنرابرایترمیمبافتهایماهیچهایآسیبدیدهبهکاربرد.

فراخبر
ایجاد رکود در پروژه های فضایی طی3سال اخیر در حالی اتفاق افتاده که ایران تا پیش
از این از نظر رشد فناوری فضایی به پیشرفت های خوبی در منطقه و جهان دست پیدا
کرده ،قرار گرفتن در ردیف  10کشور مطرح دنیا در زمینه فناوری فضایی و پیوستن
به باشگاه فضایی جهان و همچنین دستیابی کشورمان به جایگاه پنجم جهان از
نظر سرعت رشد فناوری فضایی ،افتخاراتی است که در سال های گذشته به سبب
تالش محققان این حوزه برای کشور رقم خورد .این در حالی است که مدت هاست
دیگر خبرخوش فضایی از سوی مسئوالن اعالم نمی شود و ماهواره های دانشجویی
متعددی داریم که سال هاست در نوبت پرتاب به سر می برند،ماهواره هایی که حاصل
تالش شبانه روزی ده ها استاد دانشگاه،دانشجو ومحقق است  .بدون شک بی توجهی
به ادامه روند رشد این فناوری در کشورمی تواند تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته
باشدچرا که این عرصه جزو فناوری های مادر و راهبردی و تاثیر گذار در تمامی حوزه
ها به شمار می رود.اما متاسفانه به نظر می رسد عزم جدی برای ادامه روند توسعه این
فناوری و ارتقای این جایگاه وجود ندارد.

تولیدژلخشکآلوئهورابرایساخت
داروهایگوارشیودیابت
ایسنا-رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
از تولید ژل خشک آل��وئ��هورا ب��رای ساخت داروه���ای
گوارشی و دیابت خبر داد و گفت :این ژل با استفاده از
سیستمهای غشایی و در دمای طبیعی تولید شده و در
مرحله تجاریسازی است.

افشایاطالعاتشخصیباابزارهایپوشیدنی
ایرنا  -استفاده از تجهیزات پوشیدنی ،امکان افشای
اطالعات شخصی را افزایش می دهد.هنگام استفاده از
دکمه های ورودی تجهیزات پوشیدنی ،حرکات دست
کاربر به طور خودکار توسط دستگاه ثبت می شود .این
ویژگی امکان هک بی درنگ گذرواژه را با دقت بیش از 90
درصد برای هکرها فراهم می کند.

مقرونبهصرفهترینبستههایاینترنتموبایل
شمارافرادی که ازبستههای مختلف اینترنت موبایل
استفادهمیکنند،طیسالهایگذشتهرشدچشمگیری
داشته است.به گ��زارش ایسنا،استفاده ازهرکیلوبایت
داده همراه یا اینترنت موبایل براساس تعرفههای مصوب
در سیمکارتهای دائمی هزینهای تا سقف نیم ریال
ودرسیمکارتهای اعتباری معادل  0.75ریال دارد.
درای��ن فضا نیز اپراتورها بستههای متعددی ارائ��ه کرده
اند؛ به عنوان مثال درمیان بستههایی که اپراتور اول ارائه
میکند،بسته ماهانه  ۲+۲شامل  2گیگابایت اینترنت
روزان���ه و 2گیگابایت حجم مصرف شبانه که با قیمت
 ۱۲ه��زار تومان ارائ��ه میشود،از مقرون به صرفهترین
بستههای این اپراتوربه شمار م �یرود ،همچنین باید از
بستهماهانهایکهدرقالبآن 4گیگابایتاینترنتروزانهو
4گیگابایتاینترنتشبانهبهازایپرداخت ۱۷هزارتومان
فعال میشود ،نام برد و از بسته های شبانه که در میان آن
ها بسته  ۳۰روزه  ۲۲گیگابایتی شبانه به قیمت  ۹هزار
تومان فعال می شود وکاربران آن میتوانند از ساعت  2تا
 ۷از حجم خریداری شده استفاده کنند .همچنین بسته
اینترنت ۸۰۰مگابایتی شبانه که به قیمت ۱۰۰۰تومان
و به شکل هفتگی فعال میشود از دیگر بستههای مقرون
بهصرفهاست.درمیانبستههایروزانهایرانسلنیز،بسته
روزان��ه  ۴۰۰+۲۰۰مگابایتی ( ۲۰۰مگابایت در تمام

ساعات روز  ۴۰۰ +مگابایت مخصوص ساعت  ۲تا  ،)۸در
میان بستههای هفتگی بسته  ۴+۲گیگابایتی و در میان
بستههایماهانهبسته ۱۰گیگابایتیمقرونبهصرفهترین
بستههاهستند.بستههایطوالنیمدتاینترنتهمراههم
عرضه شده است که بسته سه ماهه  ۱۸+۱۸گیگابایتی،
بسته شش ماهه  ۳۰گیگابایتی و بسته ساالنه ۱۰۰
گیگابایتی را میتوان مقرون به صرفهترین بستههای
ایرانسلدانست.عالوهبراینمشترکانایرانسلمیتوانند
از طریق سرویس «بسته ترکیبی من» با شمارهگیری کد
دستوری * #۳*۴۴۴۴بر حسب نیاز و میزان مصرف
خود،بستهموردنظرشانرابراساسحجمدلخواهتماس،
پیامک و اینترنت و مدت زمان مشخص سفارش دهند.
مقرونبهصرفهترینبستههایرایتلنیزبسته ۳۰روزهسه
گیگابایتاینترنتروزانهو 3گیگابایتاینترنتشبانهاست
که در ازای  ۱۵هزار تومان فعال میشود.رایتل بسته ۳۰
روزه دیگری نیز دارد که در قالب آن  7گیگابایت اینترنت
با مبلغ  ۲۷هزار تومان دراختیار مشترک قرارمیگیرد.
همچنین بسته  ۹۰روزه  ۴+۴که شامل 4گیگابایت
اینترنت روزانه و  4گیگابایت اینترنت شبانه میشود،با
بهای  ۲۴هزار تومان و بسته  ۹۰روزه  ۱۵گیگابایتی که
در ازای پرداخت  ۴۸هزار و  ۵۰۰تومان فعال میشود،از
بستههای مقرون به صرفه این اپراتور بهشمار میرود.
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ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴ�ﻦ ﺳﺎزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان �ﺎرﮔﺰار ﺷﻬﺮدار� ﺳﺒﺰوار در ﻧﻈﺮ دارد اﺟﺮا�
ﭘﺮوژه ﺑﻠﻮ�  ٥ﻃﺮح ارگ اﻣﻴﺮ�ﻪ ﺳﺒﺰوار را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران
دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا� ﭘﺮوژه :ﺳﺒﺰوار  -ﻣﻴﺪان دروازه ﻋﺮاق  -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻴﻬﻖ و ﻋﻄﺎﻣﻠ�
ز�ﺮﺑﻨﺎ� �ﻞ :ﺣﺪود  ٣٠٫٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺪت اﺟﺮا ٣٦ :ﻣﺎه
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎن ٤٥٠ :ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل
ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ :ﺣﺪود  ٪٧٠ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺗﺮ از واﺣﺪﻫﺎ� ﺗﺠﺎر� ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و  ٪٣٠ﻧﻘﺪ�
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ� ،ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� ﺑﻪ آدرس ﺳﺒﺰوار  -ﻣﻴﺪان دروازه ﻋﺮاق  -روﺑﺮو� ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺘﺨﺎر  -ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ
و ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺷﻬﺮﻣﺎ  -دﻓﺘﺮ ﻃﺮح ارگ اﻣﻴﺮ�ﻪ و �ﺎ ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴ�ﻦ ﺳﺎزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق
 www.maskanshargh.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٠٥٫٠١ﺗﻤﺪ�ﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� ذ�ﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
ﺳﺒﺰوار ٠٥١٤٤٢٦٢٣٢٤ :و �ﺎ ٠٩١٥٣٧١٠٤٠١
ﻣﺸﻬﺪ - ٠٥١٣٧٢٣٥٦٠٠ :داﺧﻠ� ٣٢
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