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یک آلبوم :با خودم می رقصم

مانی رهنما خواننده پرطرفدار موس���یقی پاپ ،بعد از سالها با البومی جدید بازگشته است.
این آلبوم که " با خودم می رقصم" نام دارد شامل هشت قطعه به نامهای امیدوارم ،سرگیچه،
با خودم می رقصم ،آخرین خورشید ،دیوار ،بی
تو ،عصیان ،آرامشم و دنبال من نگرد است.
از آنجا که مدتهاست کمتر پخش کننده ای
اقدام به انتش���ار آلبوم به صورت لوح فشرده
" می کند آلبوم جدید مانی نیز
"CD-DVD
به صورت دیجیتالی منتشر شده .البته شاید
در آینده ،نس���خه فیزیکی آن هم به صورت
محدود در بازار عرضه شود .اندیشه فوالدوند،
سرایان
نژاد ترانه
مریم یوسفی و س���جاد ایران
آلبوم هس���تند و تنظیمها نیز توسط بهنام
رهنما انجام شده اس���ت .تمامی قطعات این
مجموعه آکوستیک هستند و ضبط آنها بیش
از پنج سال در استودیو پاپ به طول انجامیده است.

یک نرم افزار :عکس سلفی با سوت زدن

با توجه به گسترش روز به روز سیستم عامل اندروید ،هم اکنون نرم افزاری جهت انداختن
عکسهای س���لفی و معمولی به صورت
سوت زدن ارائه شده است که می توانید
در همه ی مکانها و زمانها مانند تفریح،
رانندگی ،ورزش و ...از آن استفاده کنید.
های نرم افزارWhistle
یکی از ویژگی
Camera for Android انداختن
عکس با سوت اس���ت که شما بدون
استفاده از دکمه ی فیزیکی یا لمسی
که گاهی موجب تار شدن و لرزش تصویر می شود می توانید سلفی بیندازید و لذت ببرید.

یک کتاب :لذت فیلمسازی برای همه

کتاب "لذت فیلمس���ازی برای همه" نوشته محمودرضا ثانی توسط انتشارات معین منتشر
و راهی بازار نش���ر شد.مولف این کتاب ،نویسنده و س���ینماگر است و پیش از این ،کتاب
"عباس کیارستمی و درس���هایی از س���ینما" را توسط همین ناش���ر به چاپ رسانده است.
حال،
پوبره آمریکای التین بوده و تا به
ثانی دارای نشان چزاره زاواتینی از فس���تیوال سینه
کارگاههای فیلمس���ازی زیادی را در اس���پانیا ،آمریکا ،کوبا و پاناما برگزار کرده است .او
عربی
همچنین فستیوال بینالمللی ابن
را در اسپانیا پایهگذاری کرده است.
این س���ینماگر که س���اخت  ۵۰فیلم
مس���تند و داس���تانی را در دورترین و
ترین نقاط دنیا برای
غیرقابلدس���ترس
تصویرکردن سختیهای زندگی بشر در
س���وابق خود دارد ،در کتاب پیش رو،
تالش داشته به مخاطب خود بگوید چرا
باید برای لذت شخصی خود فیلم بسازد.
از نظر او در نهایت مخاطب این کتاب،
بای���د خودش تصمیم بگی���رد که چه
بس���ازد! چون هر فرد ،ذهنیت و دنیای
خاص خ���ود را دارد .این کتاب با ۱۱۲
صفحه ،شمارگان  ۲۲۰نسخه و قیمت
 ۱۲هزار تومان منتشر شده است.

یک بازی :جنون سرعت ،نسخه تالفی

های رایانه ای این بار
سریNeed For Speed به عنوان یکی از پرفروشترین سری بازی
با شکلی جدید بازگشته است .این بار شما در دنیای زیرزمینیFortune Valley هستید
و با خالفکارهایی درگیر می شوید که هیچ رحمی به شما نخواهند کرد و داستان بازی فراتر از
مسابقات ساده خیابانی رفته است.
فضای این بازی مملو از خیانت ،دوستی و از دست دادن می باشد .گروه شما توسط خیانتی
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بزرگ به مرز نابودی کشیده ش���ده و حال بار دیگر به وسیله انگیزه انتقام با یکدیگر همراه
 Thمسئول مدیریت
 Thرا نابود س���ازید .کارتل e House
شده اید تا کارتل e House
تمام کازینوهای ش���هر و همچنین گروههای خالفکاری می باشد .آنها تعداد بسیار زیادی از
پلیسهای شهر را خریدهاند و می توان گفت که کنترل شهر در اختیار این گروه است.
ماش���ین شما مرکز تمام اتفاقات است .شما می توانید با آپگرید کردن ماشین خود با سلیقه
خود یک ماشین خاص و رویایی برای خود بس���ازید.مراحل این بازی دستخوش تغییرات
بسیاری شده اند ،با استفاده از داستان بسیار زیبا و درگیر کننده ای که برای این بازی نوشته
اند که مراحلی مانند بانک زنی ،دزدیدن اتوموبیل از مکانهای
شده است سازندگان موفق شده
بسیار عجیب مانند پشت یک تریلی برای این بازی طراحی کنند!

یک سایت :هتل یار

»هتل یار» اولین شبکه رزرواسیون هتلهای ایران است که از سال  ،1384امکان رزرو هتل
در بیش از ششصد هتل و هتل  -آپارتمان را برای مسافرین فراهم می کند .در این سایت با
انجام نظرسنجیهای مداوم همواره تالش می شود تنها هتلهایی که رضایت مسافرین را جلب
نمودهاند در لیست هتلها و هتل
آپارتمانهای س���ایت قرار داشته
باشند که شامل همه مسیرهای
پرسفر داخلی از جمله هتلهای
مش���هد ،تهران ،شیراز ،اصفهان،
کیش ،مازندران ،گیالن ،تبریز،
اهواز ،کردس���تان ،کالردشت و
بسیاری از هتل آپارتمانهای قابل
قبول در سراسر کشور می شود.
نقشه راه ،راهنمای سفر و گزارش
آب و هوا از دیگر بخشهای این
سایت می باشد.

یک سفر :غار یخی چما

غار یخی چما در مجاورت روس���تای شیخ علیخان در فاصله  25کیلومتری چلگرد از توابع
بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
غار یخی چما یکی از نادرترین و اعجابانگیزترین غارهای اس���تان چهارمحال و بختیاری به
ش���مار میرود .قرار گرفتن در درههای عمیق و انباشت حجم برفهای چندین ساله در این
غار سبب شده است تا قندیلهای یخ و تودههای عظیم برف به صورت دائمی و در تمام فصول
سال باقی بمانند.
عالوه بر این غار یخی چما به بزرگترین منبع آب ش���یرین ایران نیز شهرت دارد زیرا از زیر
ریزد.با
یخهای این غار ،چش���مهای با آب سرد جریان یافته که در نهایت به سد کوهرنگ می
وجود ویژگیهای منحصر به فرد ،این غار یکی از کمنظیرترین نقاط گردشگری استان و حتی
کشور است که برای بسیاری از گردشگران ناشناخته مانده است.

