پیشنهاد
آرش مقدم نیا

یک تئاتر :گم و گور

نیاز تمامی استفاده کنندگان گوشیهایHuawei را برطرف نماید.شما با استفاده از این
نرمافزار میتوانید به دو روش بیسیم یا با سیم به کامپیوتر خود متصل شوید.
ویژگی مهم این نرمافزار ،امنیت باال و حفظ حریم خصوصی در هنگام تبادل اطالعات است.
کس قادر به رمزگشایی آن
گیرد و هیچ
ها به صورت رمزگذاری شده انجام می
انتقال فایل
نخواهد بود .بنابراین از لحاظ امنیتی نیز نباید نگران باشید.
همچنین "HiSuite" این امکان را فراهم ساخته است تا بتوانید تماسهای انجام شده،
دفترچه تلفن ،پیامکها و ...را نیز مدیریت و همگامسازی نموده و حتی پیامک را از کامپیوتر
تواند برایتان فوقالعاده مفید
ارسال کنید! اگر دارای گوشی هواوی هستید ،این نرمافزار می
و کارآمد باشد.

"گم و گور" عنوان تازه ترین نمایش امیر
مهندسیان است که در سالن ناظرزاده
تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.
این نمایش نخستین حضور الناز شاکردوست
شود .امیر جعفری،
در یک نمایش محسوب می
کاوه ابراهیم ،علیرضا زارع پرست ،فردین شاه یک بازی :ستاره فوتبال 2017
حسینی ،سمانه آقا زمانی بازیگران دیگری بازی ورزشی فوق العاده ساکر استار ،بازی جدید ،محبوب و فوق العاده زیبا در سبک بازیهای
 Gبرای اندروید است که به
هستند که در این نمایش به ایفای نقش می ورزشی و فوتبال از استودیوی بازیسازی enera Games
صورت رایگان در پلی
پردازند.
این نمایش تازه ترین محصول گروه نمایش استور عرضه شده و
"شنل" است و تهیه کنندگی آنرا مرتضی میرمنتظمی و محمد قدس بر عهده دارند .تا کنون بیش از 10
میلیون بار توسط
هادی احمدی بوده است.
نویسندگی این نمایش به طور مشترک برعهده امیر مهندسیان و
اندرویدی
کاربران
یک آلبوم :لیان
آلبوم تصویری "لیان" به خوانندگی "آکا صفوی" و "محسن شریفیان" به تهیهکنندگی سراسر جهان دریافت
شده و از پرطرفدارترین
"صدرالدین حسینخانی" در سراسر کشور منتشر شد.
شود که عبارتند بازیهای فوتبال اندروید
آلبوم تصویری "لیان"  ۸قطعه موسیقایی منطقه جنوب کشور را شامل می
از" :محله خُ مونی"َ " ،کله" (قلعه)" ،خیامی"" ،ماهی فروش"" ،ن ِی مه"" ،تَش باد"" ،ل ِیوا" به شمار می رود.
و "جستجو".اعضای گروه موسیقی "لیان" در این اثر تصویری عبارتند از :محسن شریفیان :در این بازی شما می
آهنگساز ،خواننده و نوازنده نیانبان ،نیجفتی و فلوت ،روحاهلل صفوی (آکا) خواننده ،حسین بایست با انجام فوتبال حرفه ای بر رقیبان خود برتری پیدا کرده و به اهدافتان برسید .شما
سنگسر :نوازندۀ دمام ،مرتضی پالیزدان :نوازندۀ ضرب تمپو ،حمید اکبری :نوازندۀ تمپو ،علی به عنوان یک بازیکن فوتبال باید مهارتهایتان را بهبود ببخشید و رقبا را شکست دهید تا در
احمدی :نوازنده دایره زنگی ،محمود بردکنیا :نوازندۀ دهل لیوا (قطعه لیوا) و با هنرمندی نهایت به ستاره فوتبال  2017تبدیل شوید .در این راه هیجان انگیز ،باید قدرتمند و سریع
ُ
باشید .شما برای پیشرفت نیازمند حامیان مالی مشهور هستید و باید بازیکنان و مربیهای
خِ دِر عزیززاده (قطعه خیامی).
خوبی را به استخدام درآورید .همچنین برای پیشرفت درWorld 2017 Soccer Star
آلبوم تصویری "لیان" را "محمد فرجی" کارگردانی کرده است.
Legend می بایست روابط خود را با طرفداران حفظ کرده و به هم تیمیهای خود کمک کنید
یک کتاب :چرا گربه چهار دست و پا فرود میآید؟!
و تابع دستورات مربی باشید.
هافبک ،مدافع) انتخاب تیم ملی (برزیل ،اسپانیا ،فرانسه،
نخستین چاپ کتاب "چرا گربه چهار دست و امکان انتخاب نوع بازیکن (مهاجم،
پا فرود میآید (و  76معمای فیزیکی دیگر)" انگلستان و )...وحالت مختلف آموزش (ضربه آزاد ،پنالتی ،کمک به مهاجم و )...جزء
نوشتۀ مارک لوی با ترجمه محمد
علی جعفری اختیارات شما در این بازی می باشد.
را نشر علوم ریاضی رهآورد به بازار کتاب عرضه
یک سفر :دریاچه چورت
کرده است.
خوانیم" :پارادوکس دریاچه چورت در شمال شرقی استان مازندران و بخش چهاردانگه شهرستان ساری قرار
در مقدمه این کتاب می
فیزیکی خوب ،اول ،یک شگفتی ،دوم یک معما دارد .اگر از تاریخ این دریاچه بخواهید بدانید ،باید بگوییم که چورت در سال  1320بر اثر
و سوم یک درس است که در قالب یک بسته زمین لرزه و رانش زمین و در پی آن بسته شدن مسیر آب چشمه ای که در کنار دریاچه قرار دارد،
ها به آن ،دریاچه میانشه هم
سرگرمکننده ریخته شده است .پارادوکس غالباً به وجود آمده است.وسعت این دریاچه حدود  2.5هکتار است و محلی
شامل برهان بسیار قانعکنندهای است که به می گویند اما به دلیل نزدیکی آن به روستای چورت به این نام خوانده می شود.
شود ،یا زمانی که آب دریاچه پایین می آید ،باقیماندۀ درختهایی که در محل پیدایش دریاچه
ای غلط اما ظاهرا درست منتهی می
نتیجه
اند پدیدار می شود و منظره زیبایی را ایجاد می کند که شاید در کمتر نقطه ای از ایران
انگیز بوده
ای درست که ظاهرا ً غلط یا شگفت
به نتیجه
دیده باشید .این دریاچه یکی از زیباترین جاذبههای تفریحی استان مازندران است که برای
است".
هفت فصل نخست کتاب با عنوانهای "سرگرمی رسیدن به آن می توانید مسیر جنگلی را در پیش بگیرید و لذت پیاده روی در میان درختان
های فیزیکی" ،انبوه را هم تجربه کنید .البته این مسیر مجهز به استراحتگاه و سرویسهای بهداشتی است و
با پارادوکسها ،معماها و مسأله
"پارادوکسهای فضایی"" ،پارادوکسهای آب همین از سختی پیاده رویهایتان کم خواهد کرد!
ها"" ،تجربۀ حرکت :دوچرخه ،برای رسیدن به دریاچه چورت ،باید مسیر ساری کیاسر را در پیش بگیرید .بعد از طی
چرخان"" ،پارادوکسهای شناوری و غواصی"" ،جریانها و فواره
ژیمناستیک ،موشک" و "پارادوکسهای مربوط به نیروی کوریولیس" شامل مباحثی مانند مسافتی در حدود  25کیلومتر بعد از تابلوی روستای چورت وارد مسیر فرعی می شوید.
پنبه شناور ،معمای ماسک اکسیژن15 ،کیلومتر جلوتر ،در جاده آسفالته به روستای چورت خواهید رسید .پس از روستا چندین مسیر
سرعت گرفتن به ُکند شدن میانجامد ،معمای چوب
پارادوکس هیجانانگیز ،کنترل کردن خودرو روی یخ و چه عاملی با بسامان را موجب خاکی برای دسترسی به دریا وجود دارد .مسیر جاده خاکی به طول  10کیلومتر به دریاچه چورت
منتهی می شود .برای دسترسی می توانید از راهنمایان محلی هم کمک بگیرید.
میشود؟
"پارادوکسهای نیروی مرکزگریز"" ،پارادوکسهای ژیروسکپی"" ،گرما و سرما"" ،ماشین
حرکت دائم"" ،قایقرانی و گالیدر سواری"" ،گرداندن گربه و زمین چرخان" و "گوناگون"
توان
عنوانهای هفت فصل دیگر کتاب هستند .ازجمله موضوعات هفت فصل دوم کتاب می
تواند از
به کدام ارزانتر است سفر به غرب یا شرق؟ ،ماندن روی گنبد لغزان ،آیا گرما می
جسم سردتر به جسم گرمتر منتقل شود؟ ،حرکت دائم آئینه بیضوی ،اوج گرفتن در نبود
پنبه بطری
ها روی پاهایشان فرود میآیند؟ و چگونه چوب
جریان باالسوی هوا ،چگونه گربه
را با یک کتاب باز کنیم؟ اشاره کرد.
نخستین چاپ کتاب "چرا گربه چهار دست و پا فرود میآید (و  76معمای فیزیکی دیگر)"
هزار نسخه در  178صفحه به بهای  12هزار و  500تومان از سوی انتشارات
با شمارگان یک
آورد وابسته به موسسه فرهنگی فاطمی منتشر شده است.
نشرعلوم ریاضی ره

یکنر مافزار:مدیریتوانتقالفایلهایگوشیهواوی(برایویندوز)

ها
نرمافزار رسمی اتصال گوشیهای هواوی به کامپیوتر ،برای مدیریت گوشی و انتقال فایل
تواند
افزار با داشتن رابط کاربری بسیار مناسب و گرافیکی ،می
HiSuite" است.این نرم
"
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