 ٨ﺻﻔﺤﻪ
ﻨﺪىﻫﺎى
زﻣ
ﻧﻴﺎ ن روزﺑﺎزار
راﯾﮕﺎ

روزنامه
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فرهنگی ،اجتماعی
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دسکتاپ

مشاهده مجازی

استارت

فضا برای همه

مشاهده
فقط زیبایی کیهانی فراتر
از تخیالت افراد
است و در واقع
فضانوردان قادر به
مشاهده فضا به طور
شرکت
واقعی هستند.
اسپیس ایکس در
تالش است این
عادی نیز
تجربه را برای افراد
ایجاد کند .به همین
منظور مجموعه
ای از 8دوربین در
دستگاهی فالسک مانند
طراحی کرده که
از فضا
نمای 360درجهای
ارائه میدهد .در
این پروژه  9ماهه،
سه ساعت
دوربینها ماهانه دو تا
تصاویر ویدئویی
با اتمام
ارسال خواهند کرد.
این دوره زمانی
تصاویربهزمیننیزبه
دستگاه
به
زمین
باز
وسیلهامواجرادیویی
شده به
میگردد .انتقال
کوچکباند XوS
وسیله هدستهای
خواهدبود.درواقع
با
واقعیت مجازی
ویدئوهایضبط
( )VRدر معرض
این روش فرصتی
تماشای عموم قرار
برای افراد مشتاق
خواهند
فضانوردی
به
گرفت
و
منظور مشاهده فضا
ایجاد خواهد شد.
ماسک
یک
ویژه آتش نشانان
شرکت انگلیسی
ماسکی ویژه آتش
ببینند .به این
نشانان ساخته که
ترتیب عالوه بر
به آنها کمک می
کند در دود و آتش
سریع تر قربانیان کمک می جلوگیری از حواس پرتی
کند.
آتش نشانان این
ماسک
به
شناسایی
این محصول که
تصویربرداری  Scot Sightنام دارد
اولین ماسک ویژه
آتش نشانان بوده
گرمایی ،داخل آن تعبیه
وارد
که یک دوربین
شده است .آتش
ساختمان
پر
از
نشانان
دود
و
هنگامی که
آتش می شوند،
برای عملیات نجات
نمی توانند هیچ
های تصویربرداری
چیزی ببینند .از
گرمایی معمولی نیز
نشان را
طرف دیگر ،دوربین
باید در دست نگه
نیز پرت می کند و
داشته شوند که این
خطرناک است.
کار حواس آتش
اما در طراحی این
ماسک دوربینی
این ترتیب
کنار آن نصب شده و
آتش نشان می تواند
اطالعات را به بی سیم
عالوه بر شناسایی
ارسال می کند .به
قربانیان جان خود
را نیز حفظ کند.

وسیله

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ * ٣١ﻓﺮوردﻦ  ٢٢* ١٣٩٦رﺟﺐ  *١٤٣٨ﺷﻤﺎره ٨ *٢٤٠٩ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ٨ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻫﺎ روزﺑﺎزار * ﻗﻴﻤﺖ٣٠٠٠رﺎل

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ!

رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ در
دﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﺟﻤﻌ از
ﮕﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ارﺗﺶ:

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮده ،
ﺳﺎﻟﻢ  ،ﭘﺮ ﺷﻮر و ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد

فناوری

ساینس
گیم نت

این روزها
بسیاری از گوشی
تهیه
های هوشمند به
عکس های سلفی
دوربین هایی برای
مجهز هستند ،اما
دوربین های
حاال این قابلیت به
عکاسی حرفه ای
نیز رسیده است.
پاناسونیک با
عرضه دوربین
۲0.3
Lumix ZS70
مجهز به حسگر
مگاپیکسلی برای
عکاسی اولین گام
برداشته است.
را در این زمینه
روی این
دوربین یک نمایشگر
مناسب
لمسی  3اینچی
برای قاب بندی
عکس های سلفی هم
به
نصب شده و اگر
تهیه عکس های
کاربران عالقه مند
سلفی باکیفیت و
حتی
با
توانند
از
حالت
آن
 4kباشند می
استفاده کنند.
فیلترهای
خالقانه و حالت
زیبایی برای افزودن
بصری به
جلوه های ویژه
عکس ها هم در این
دوربین پیش بینی
دوربین می
شده است .این
تواند به شبکه های
بی سیم وای فای
اشتراک گذاری عکس
هم متصل شود تا
ها در شبکه های
اجتماعی تسهیل شود.

طال در موبایل

جهان

گردی با گوگل ارث

لپ تاپی با 6
 32ترابایت حافظه و
گیگابایت رم

لپ تاپ
های دارای قابلیت
اجرای بازی های
به طور
معمول سنگین و
ویدئویی پیشرفته،
حجیم هستند ،اما به
شده که این
تازگی مدلی ساخته
مشکالت را ندارد.
یکی از مزایای
مهم این لپ تاپ
داخلی
تجهیز آن به 6
ترابایت حافظه
است که در نوع خود
بی نظیر است اما
کیلوگرم بوده و
وزن آن ،تنها ۲.۲
ضخامت آن از ۲.5
در
این مدل از پردازنده  ore i3سانتیمتر فراتر نمی رود.
7۱00H-C
است.
همچنین عالقه
اینتل استفاده شده
مندان می توانند تا
رم به این لپ
حداکثر  3۲گیگابایت
تاپ اضافه کنند.
دیگر پردازنده
های
مرکزی
از i5
قابل نصب روی این
لپ تاپ عبارتند
7300HQ-Core
اینتل و -Core i7
نمایشگر ۱5.6
 .7700HQدقت
هارد دیسک اینچی این لپ تاپ هم
۱9۲0
در
 ۱080است.
این لپ تاپ
هم می تواند از
ترابایت
در نوسان باشد.
 ۱۲0گیگابایت تا 6

بازی
دست فرمون؛

این بازی
شتاب
در سبک ماشین
که درآن برای حرکت سواری و ازسری بازی
های ایرانی است
است انگشت خود ماشین و رفتن به الین
های مشخص کافی
را روی
قسمت راست یا
بگذارید .شما
چپ صفحه لمسی
اینجا نقش راننده
مسافران
ای را دارید که
باید با رساندن
به مقصد ،پولی به
جیب بزنید تا با آن ها
مانند موسیقی های
بتوانید آیتم هایی
جدید یا ماشین های
وجود چند
متفاوت بخرید.
المان موجب شده
تا دست فرمون،
بازی های
خودش را متفاوت با
مشابه نشان دهد که
یکی از آن ها را می
خیابان ها
توانیم تعداد الین
بنامیم .در این بازی
تعداد الین ها به
یافته و بزرگترین
دشمن
عدد «دو» کاهش
شما
چهارراه ها هستند.
ماشین شما
به صورت افقی
حرکت می کند و با
چهارراه ها اتومبیل
رسیدن به این
هایی را می بینید که
از
جهت
چون نمی
عمودی می روند.
توانید ترمز کنید
بنابراین باید خیلی
باشید.البتهبا
مراقب سرعت خود
برداشتنانگشت
خود،ماشینبعد
خواهد ایستاد
اما
از
ازچندصدمثانیه
قدیم
گفته
عمر
اند که یک لحظه
پشیمانی است.
غفلت برابر با یک

گوگل
در کنار سموم
خدمات گوگل
ارث خود را ارتقا
فلزات گران خطرناکی مانند جیوه،
اندرویدی به
داده تا کاربران
امکانات جدید و
آرسنیک ،کروم و سرب
وب و گوشی های
بهایی مانند طال
هیجان انگیزی
نیز داخل تلفن
میشود.
نسخه جدید گوگل
دسترسی یابند.
همراه شما یافت
کارشناسان پس
ارث به ابزاری
آپدیت
از بازیافت یک
موفق به
استفاده از آن می توان در نقاط موسوم به Voyager
اپل
کیسه تلفن همراه
استخراج یک گرم
مجهز شده که با
یکیشنی برای پیدا
مختلف کره زمین
دقیقی را نیز
طال شدند ،خبری
تصور که
به طور تعاملی در
عجیب و دور از
حتی فکرش را هم
جهانگردی و اطالعات
گم کردن گوشی های
مورد هر نقطه از
در حال
و موارد بی
نخواهید کرد اما
گوشی
شده
حاضر به وسیله
جهان دریافت کرد.
استفاده همچون
بازیافت  30تا 40
همراه و بررسی مواد و
 Voyagerمی
بلوتوث یا وای فای را
مصالح به کاررفته
توان به  50تور
موضوع ممکن
صحت این
محققان موفق به
دسترسی داشت و گوگل
در آنها به خوبی
است به خودی خود چندان خاموش میکنند .این
جهانگردی مختلف
توسعه اپلیکیشن
موضوع را اثبات کرد.
هر هفته چند تور
به این
گم
وقت گیر
هایی برای افرادی
هرروزه آن به طور
به گفته آنها
جهانگردی جدید
کردن گوشی ه
مقادیر قابل
خدمات اضافه می کند.
نباشد اما تکرار
شدند که عادت
از سراسر جهان
بازیافت زبالههای
طبیعی آزاردهنده و
وشمندشان دارند.
توجهی از فلزات
به از این رو
تورهای یاد شده بسیار
طبیعی مانند
یکی از این
الکترونیکی منجر
کوه
متنوع
به
ها
اپلیکیشن
و
ناخوشایند خواهد بود.
بوده
و
گرانبها مانند طال،
جمع
اپلیکیشن
جنگل
ها
مس
آوری
با
و
جاذبه
ها
Manager
تا
شد .رقمی که در
های
صدا کار می
نقره و بهره برداری
حجم باالی تلفن
در آن
 Profileابزاری مفید
یک ویژگی بسیار جالب دیگر جاذبه های تاریخی را
اندرویداستکهمی
کند طوری که کاربر
ضبط کرده و در
های همراه نتایج
دوباره از آنها خواهد
دربرمی گیرند.
یک تن موبایل (
برای گوشیهای
در
توانیدحالتهای
صدای خود را و
صورت گم شدن
 600گوشی) یعنی حدود  ۱30چشمگیرتری به دنبال
آن ،با
گوگل ارث  ،افزوده
مختلفتنظیمات
بعدی است که با
گوشی هوشمند
تنها با یک لمس ،به
خواهد داشت شامل
صدا زدن و دریافت
شدن دکمه نمایش
رابرایآنتعیین
گرم طال خواهد
استفاده از آن می
کیلوگرم
سه
یا سایلنت بودن
پاسخ
توان
مس،
از
تغییر تنظیمات به
طور
جاذبه
بیش
بعدی
از
گوشی
و
صدای
3
های
بود ،این موضوع
یکجا
از
کرد.
زوایای
می توان آن
زنﮓ تماس
اقدام کنید.
این اپلیکیشن
در حالی است که
کیلوگرم نقره و 340
خطرناک را برای
مختلف مشاهده کرد .کاربران گردشگری را به صورت سه
و نوتیفیکیشن،
را به راحتی پیدا
مارکوپولو Polo
یافتن تنها یک گرم طال زیر و رو شرکت های استخراج
کردن
زنﮓ بیدارباش،
بلوتوثو...از
هم می
پستالی خود را از
 Marcoنام دارد و
تمام
معدن یک تن سنﮓ
ویبره گوشی ،دیتا،
چشم اندازهای
گوشی هوشمند تنها
می کنند.
توانند تصاویر کارت
کاربر برای پیدا
مواردیهستندکهمی
مواد را حل کرده و
کافی است که با
اختصاصی
توانیدازآنهادر
آنها با اضافه کردن
موجود در گوگل ارث
""Marco
به
و
یک
بعد از اضافه کردن
صدای
تنظیم
استفاده
بلند
فوری
مایع
اسید
به گفته
از
اشتراک
پروفایل
کنید.
مالیم
های
مخصوص،
بگذارند.
بگوید مارکو
سمت گوشی
محققان ساالنه
فلزات پنهانی را
 300تن طال که
هوشمند پاسخی با
این ابزارها به طور
دریافت خواهد
بیرون میکشند.
معادل  7درصد از
کلمه پولو ""Polo
الکترونیکی مختلف
کرد .در اپلیکیشن
جداگانه در اختیار
تمام طالی جهان
با سه بار
مطابق با نیاز و
مانند تلفن همراه،
شما قرار گرفته
بعدی کهClap App
است در زبالههای
اند و میتوانید
کامپیوتر ،تلویزیون
دست زدن میتوانند
تمایل ،هرکدام از آن
نام دارد ،کاربران
ها
و...
را
گوشی
آن
وارد
یافت
که
می
پروفایل
شود.
بپردازید .شما
هوشمند خود را
بعد از  3بار
خود کنید و به تغییر
هشدار
پیدا کنند طوری
میتوانید به تعداد
دست زدن ،حتی اگر
دلخواه ،پروفایل
درباره انتخاب
باشد ،شروع
گوشی روی حالت
خود بسازید و تنها با
معاون امنیت
های متفاوتی برای
به زنﮓ زدن می
لرزش یا سایلنت
یک لمس بین آن
رمزهای عبور
سازمان اطالعات
کند .یکی دیگر از
ها سوئیچ کنید.
شرکت نرم افزاری
 and findنام
فناوری ایران از
خانگی و یک بات
داشته که با سوت
اپلیکیشنها whistle
DroneDeploy
شناسایی آسیبپذیری
گوشی
میرایی که بخشی
زدن کار میکند و
عرضه کرده که
محصول تازه ای به نام
«هادی
جدول تناوبی
مودمهای ADSL
پس از سوت زدن
از شبکه اینترنت
از حیف و میل
Fieldscanner
زدن هوشمند در هر نقطهای
برای اندروید
سجادی» معاون امنیت
کاربرTable ،
شدن محصوالت
جلوگیری
کشور را مختل کرده
که باشد به طور
میکند .این
سازمان فناوری
۲0۱7 Periodic
کشاورزی هنگام
کرده و بهره وری در
بود خبر داد .سید
خودکار شروع به
که بخشهایی
اطالعات
این
اپلیکیشن
از
کشت
ها
زنﮓ
ایران
در
زمینه
شبکه
اپلیکیشنی
را
به
گفت:
Store
برای
برای
به تازگی
اندروید
تناوبی عناصر(
کاربران پهپادهای
Google Play
وی از آسیبپذیری اینترنت کشور را مختل
حداکثر می رساند.
یک بات میرایی
است که جدول
یکی از نیازهای
کاربران موجود است.
و Apple Store
ساخت این شرکت
کرده بود توسط
اختیار شما
علمی دانشآموزان و
می توانند برای
مودمهای ADSL
اینترنت ،تصاویر
سازمان شناسایی شد.
خواهد گذاشت.
دانشجویان) را در
خبرداد و گفت :به
مطالعه میکنیم و
هوایی پهپادهای در حال پرواز را اولین بار بدون نیاز به
پد
Table
در همین زمینه
وسیله سامانهای
با
ساخت و تغییر
و مشاهده کنند و با لینک
آسیبپذیری مودم
آسیبپذیریها را
 ۲0۱7 Periodicیک
سجادی همچنین
استفاده از آیفون و آی
ارتباطی بی سیم
های  ADSLنیز
که بهصورت گرافیکی و در جدول تناوبی بسیار
نسبت به مخاطرات
پروفایل های مختلف
با آنها در ارتباط
محلی ،پهپادها
شناسایی میشود.
Profile Manager
کامل و شیک است
انتخاب پسوردها در
را هدایت کرده
محیطی
باشند .مشاهده آنی
اجتماعی در ایران فعال
به
اپلیکیشنی برای
چشمنواز ،تمام
ایران هشدار داد و
نمایش میدهد.
کشاورزان برای
تصاویر زمین های
ساخت پروفایل
این
هستند که 30هزار تا
اندروید است و به
گفت :چند شبکه
عناصر را برای شما
کشاورزی از باال
های مختلف در
شبکهها از پسورد
یک میلیون عضو
اصالح روش کاشت،
کمک آن میتوانید
این کار از راه
دارند و دیده می
در این برنامه
مشابه پسوردهای
داشت و برداشت
تنها با یک لمس،
را تغییر دهید.
استفاده می
شود که کاربران
رفتن در زمین های
هر عنصر دارای
سیستمهای بانکی
کمک خواهد کرد.
تنظیمات بسیاری
کنند که در صورت
خود برای شبکه
با لمس نام
پروفایل اختصاصی
تر ،ارزان تر و مقرون به صرفه کشاورزی برای مشاهده
بخشی از تنظیمات
آسیبپذیری شبکه
های اجتماعی نیز
آن ،وارد پروفایل
تر
است و می توانید
مخاطره میشود.
وضعیت زمین سریع
اجتماعی ،شبکه
گوشی موبایل متغیر
گوشی
است .برای این
که
یا
مشاهده
شوید و توضیحات
در
کار
بانکی
آن
هستند
تبلت
باید
و
کنید.
کاملی
قرار
تنها
در
نصب
کاربران
تا
نیز دچار
رابطه با آن
یک برنامه روی
متناسب با محیطی
داریم به تغییر آنها
مشاهده تصاویر با
نکته جالب
میپردازیم .برای
شود .این برنامه
زمانی که در
کیفیت از زمین
وجود عکس عنصر
نرم افزاری قادر به
کشاورزی ممکن
مثال بیشتر کاربران
خشک کردن
خانه هستند صدای
مورد نظر است که
شناسایی مشکالتی
میدهند،
بر مشخصات ،با
زنﮓ گوشی را روی
سریع لباس ها با
زهکشی ضعیف ،کمبود
محققان
می توانید عالوه
وای فای گوشی را
ظاهر عناصر نیز
مانند گیاهان مرده،
 ۱00درصد قرار
نیتروژن و ...است.
امواج فراصوت
و
برای استفاده از
ساخته آزمایشگاه ملی اوک ریج
آشنا شوید .معموال
دانشجویان در
هنگام خواب نور
اینترنت روشن می
اند که
( )Oak Ridgeدر
حفظ و به خاطر
دانش آموزان و
صفحهنمایش را به
در
می تواند عملیات
گذارند مندلیف
ایالت تنسی آمریکا،
سپردن ترتیب یا دیگر
حداقل میرسانند.
انجام
مقابل زمانی که به
با مشکل مواجه
نوعی خشک کن
خشک کردن لباس ها
مشخصات جدول
دهد .این وسیله که
می
محل کار یا تحصیل
پس از شست وشو
هستند .اگر شما نیز
خود
را
توانید
«خشک
با
با
می
کن
چنین
روند،
دانلود
سرعت
و
های
گوشی را
بسیار باال
نصب این
مشکلی دارید،
فراصوت» نام گرفته،
کنونی عمل می کند.
سایلنت را همراه
برنامه ،یک بار برای
بسیار بهینه تر و
خود داشته باشید و
سریع تر از نمونه
به گفته این تیم
همیشه جدول تناوبی
در مواقع لزوم از
تحقیقاتی ،خشک کن
از
آن استفاده کنید.
نصف زمان عادی می تواند حجم فراصوت  5برابر انرژی
کمتری مصرف
از ارتعاشاتی
می کند و در کمتر
زیادی از لباس ها را
با فرکانس بسیار
خشک کند .در این
را به
باال استفاده می
روش به جای گرما،
ارتعاشات تبدیل
شود .ابزارهایی
با عنوان «مبدل
می کنند و آب را
با
سبز»  ،انرژی برق
در الیاف لباس به
این روش ،حجم
لرزه در می آورند.
متوسطی از لباس
را می توان طی حدود  ۲0دقیقه دانشمندان می گویند
خشک کن های
مرسوم بازار برای
خشک
فناوری،
این کار به حدود
کرد ،در حالی که
50
ایجاد
پ
ُرز
دقیقه
در
لباس ها را هم
زمان نیاز دارند.
بسیار کاهش می
گفتنی است این
از گرما می تواند
دهد و خشک کردن
تغییر رنﮓ آنها را
هم در درازمدت به
لباس بدون استفاده
تعویق بیندازد.

K H O R A S A N J O N O O B I

آﺑﻴﺎرىﺑﺎﭘﺴﺎبﻓﺎﺿﻼب
ﺳﻼﻣﺖﻣﺮدمﺑﻪﺳﻼﻣﺖ!

شرکت پورشه ،بعد از 7
سال دوباره سراغ
تولید
یکی از خاصترین
خاصترین مدلهای
مدلهای
9 ۱ ۱

رفته است .این

خودرو سال
جاری و با قدرت
اسب بخار
RS GT3 700
دریافت میکند.
رونمایی خواهد شد.
نسل
آرایش تخت تأمین می قدرت آن از پیشرانه
جدید پورشه 9۱۱
توربوشارژر  6سیلندر با
شود که منتسب
با
 RS GT۲اما با
به نسخه 9۱۱
معرفی در ماه
تغییراتی که در
توربو اس است،
آینده ،تبدیل به
این پیشرانه اعمال
قوی ترین و
شده ،قدرتش به
افزایش یافته است.
 700اسب بخار
تندوتیز ترین 9۱۱
انتظار میرود
جاده ای خواهد
شتاب صفر تا ۱00
شد که تاکنون
کیلومتر بر ساعت
 ۲.5ثانیه باشد و
ساخته شده است.
خودرو کمی بیش از
حداکثر سرعت آن
به  330کیلومتر
این خودرو بر
 GT۲ 9۱۱جدید،
بر ساعت برسد.
پایه شاسی نسل
اولینمدلیخواهد
دوم 9۱۱
بر سری 997
بودکهنام GT۲را
بنا
که
بعد
7
شده
از
سال
مدل
است
و
مبتنی
قطعات
پیش به بازار
سخت
عرضه میشد با خود
نسخه قبلیRS GT۲
افزاری خود را
یدک میکشد.
مجهز به پیشرانه6
از نسخه آن
سیلندر تخت بود
 6۱۱اسب بخار و
که توان خروجی
وزن کلی آن هزار
و
370
کیلوگرم بود.

دوربینی با
قابلیت سلفی
فیلترهای گرفتن و مجهز به
خالقانه

شیشه ای برای

فرار
محققان
از هوای آلوده
پلیمر دانشگاه استنفورد در
کالیفرنیا و دانشگاه
شده اند که از
قابلیت جذب بخش گسترده ای  Tsinghuaپکن ،موفق
به ابداع تعدادی
از
انواع مشابهی از
آالینده های موجود در
پلیمرهای یاد شده
هوا برخوردارند.
پیش از این برای
شده بودند .با
تولید دستکش و
افزودن این پلیمرها به
ساکنان
الستیک به کار گرفته
شیشه منازل ،یک
شهرهای آلوده ای
فیلتر نانوفیبری
مانند نیویورک،
خفه کننده
ایجاد می شود که به
پکن و شانگهای
محیط زندگیشان
امکان می دهد از
در امان بمانند.
شر آلودگی های
پلیمر یاد شده
حاوی نیتروژن
شیشه
هم هست و برای
استفاده
از
اسپری کرد .با این
آن می توان کل
کار یک الیه نازک
نانوذرات
ماده مذکور را روی
فیبر روی شیشه
سمی آلوده به داخل
شکل می گیرد
خانه ها را می گیرد.
که جلوی ورود
پس از آزمایش ۱۲
ساعته
این
ماده
روی
پنجره خانه ای در
درصد از مواد مضر
شهر پکن در هوای
موجود در هوا با این
بسیار آلوده90 ،
روش جذب شد.

۵

هیجانانگیزترین
پورشهGT2911
با ۷۰۰اسببخار

حمل و نقل توپی

یک
مهندس آلمانی
وسیله حمل و نقلی
عجیب ساخته که
دستگاهی بین اسکوتر و
سگوی است .این
حرکت
دستگاه آزادی
 360درجه دارد.
این
وسیلهنقلیهخارق
العادهایکه«اوالف
آلمانی ساخته احتماال در آینده حمل ورینکلر»یکمهندس
ونقل
داشت.
نقش مهمی خواهد
دستگاه شامل یک
توپ پالستیکی
استفاده
بزرگ است که با
از چرخ موتوردار
حرکت می کند.
کاربر این وسیله
می
حرکت کند .این
تواند
آزادانه در تمام
دستگاه اوبر بال
نام گرفته است.
جهات و  360درجه

 340گرم

فروردین 22 . 1396

رجب .1438

شماره 2409

5

گجت

ﮔﺠﺖ

کشا
بی ورزی با پهپادهای
نیاز از اینترنت

۶

ﻃﺮح ﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدف و
ﺗﺮاﻓﻴ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ رو ﭘﻠﻪ اول
محلفروش:

باویژهنامههای

آدرس دفترسرپرس

در بیش از  220شعبه

تی:بیرجند  ،شهید باهنر

فروش درسطح شهر

غربی ( بیست متری

32448052

سوم شرقی مدرس)

۴

ﻗﻠﻪ ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ زﺮ ﻗﺪم ﻫﺎ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎن

ﺻﻔﺤﻪ٧

٢

ﺧﻮش ﺧﺒﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار در اوﻟﻴﻦ ﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻠ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﺖ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻪ
ﮔﺬار در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن:

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎ ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮ ،ﺣﻀﺮت آ ﺖ ا ...ﺧﺎﻣﻨﻪا رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺻﺒﺢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ...

آب ﺷﺮب  ٣٥ﺳﺎل آﻨﺪه اﺳﺘﺎن
در ﻣﺪار ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

»روﺣﺎﻧﯽ« ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﻞ زدﮔﺎن
ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ رﻓﺖ

٧

ﭘﺮوازﻫﺎ ﻋﺘﺒﺎت از ﻓﺮودﮔﺎه
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اوج ﮔﺮﻓﺖ

ر ﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
آﺧﺮ ﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﻞزدﮔﺎن آذرﺑﺎ ﺠﺎن ﺷﺮﻗ،
وارد ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧ...

٣

روز ﺷﻤﺎر

ﮐﻤﻴﺘﻪﺑﺮرﺳﯽﺗﺨﻠﻔﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در وزارت ﮐﺸﻮر
ﺗﺸﮑﻴﻞﺷﺪ

٨

یﺑﻪ
ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮهﺑﺎز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﯿﺮﯾﻦ
روزﻫﺎی
ﻔﺮﮐﻨﯿﺪ
ﺳ

MS

S 9
200099

ﻋ¡ﺲ :اﺑﺮاﻫﻴﻤ

وز ـــﺮ ¡ــﺸــﻮر ﮔــﻔــﺖ¡ :ﻤﻴﺘﻪ ﺑــﺮرﺳــ ﺗﺨﻠﻔﺎت
اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎﺗــ ﺑــﻪ ﻣــﻨــﻈــﻮر ﺑــﺮرﺳــ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوره ﻫﺎ ﻗﺒﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در وزارت ¡ﺸﻮر ﺗﺸ¤ﻴﻞ ﺷﺪ...

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﺳﺮزﻣﻴﻦ »ﺗﻮن«

