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مونیخ 
مونیــخ )Munich(  نام فیلمی آمریکایی 
اســت محصول ســال ۲۰۰۵ میالدی در 
ژانر درام و تاریخی، به کارگردانی اســتیون 
اسپیلبرگ که به ماجرای کشتار ورزشکاران 
اسرائیلی در المپیک مونیخ در سال ۱۹۷۲ 
به دســت گــروه فلســطینی موســوم به 
»سپتامبر سیاه« و انتقام سازمان اطالعات 
و وظایف ویژه )موساد( در عملیاتی سّری با 

نام »عملیات خشم خدا« می پردازد.
در این عملیات، گروهی تروریست به رهبری 
مأمور مخفی ســابق موســاد، آونر )اریک 
بانا(، به جســتجو و کشتن فهرست اعضای 
ســپتامبر ســیاه که مســئول قتل یازده 
می شــدند  تصــور  اســرائیلی  ورزشــکار 

می پردازند.
مونیخ آشکارا از رویکرد خشونت آمیز دولت 
اســرائیل، در برابر اعمال تروریستی اعراب 

انتقاد می کند.
فیلم بعد از اتفاقاتی اســت که باعث مرگ 
ورزشکاران اســرائیلی در محل اقامت آنان 

شد، موساد آونر را که فرزند یک قهرمان جنگ و مأمور رده پایین موساد است را به جلسه با خانم نخست وزیر فرا می خواند.
آونر زمانی از نوجوانی خود را در اروپا به خصوص آلمان گذرانده است و موساد با استفاده از تجربه آونر و گمنامی او که باعث راحت بودن انکار اطالع موساد از 

اعمال وی می شود، او را مأمور به کشتن اعضای جنبش سپتامبر سیاه می کند که مسئول کشتار مونیخ هستند.
 سیر داستان فیلم تالش آونر و همکارانش برای انجام مأموریت را نشان می دهد.

فناوری

فقط 5 سال تا رایانه کوانتومی تجاری فاصله داریم
پس از حصول یک پیشرفت جدید و پس از 
اینکه یک شرکت مستقر در سیدنی استرالیا 
اولیــن مدار مجتمــع کوانتومی در مقیاس 
اتمی را ســاخته اســت، اکنون محاسبات 
کوانتومی تجاری ممکن است تنها ۵ سال با 

ما فاصله داشته باشد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آی ای، یک 
بیانیــه مطبوعاتی نشــان می دهد که یک 
شرکت مســتقر در سیدنی استرالیا موسوم 
به ســیلیکون کوانتــوم کامپیوتینگ که به 
اولین  نامیده می شــود،   »SQC« اختصار
مدار کامپیوتر کوانتومی یکپارچه سیلیکونی 
ساخته شده در مقیاس اتمی را ساخته است 

که به عنوان یک »پیشــرفت بزرگ« در مســیر برتری کوانتومی در نظر گرفته می شــود. مدار مجتمع یا آی سی که به 
آن تراشــه یا ریزتراشــه نیز می گویند، به مجموعه ای از مدارهای الکترونیکی گفته می شود که بر روی یک سطح صاف 

کوچک)چیپ( از جنس مواد نیمه رسانا)معموالً از جنس سیلیسیم( قرار داده شده  است. 
با قرار دادن شــمار بســیاری ترانزیستور کوچک در یک ریزتراشه، مدارهایی ساخته می شــود که از لحاظ اندازه بسیار 
کوچک تر، ســریع تر و ارزان تر از مدارهایی است که از اجزای گسسته ساخته می شود. مدارهای الکتریکی عموماً شامل 
اجزایی مانند مقاومت، خازن، ســلف و ترانزیستور هســتند. با توجه به اینکه فرآیند ساخت ترانزیستور در فناوری های 
مدارهای مجتمع راحت تر از المان های غیرفعال یا منفعل دیگر است، طراحان ترجیح می دهند این المان های غیرفعال 
را توســط ترانزیستورها پیاده سازی کنند و تا حد ممکن تمامی المان های مدارهای الکترونیکی را به ترانزیستور تبدیل 

نمایند، سپس با فناوری های ساخت مدارهای مجتمع آنها را پیاده سازی کنند. 
هر تراشــه معموالً دارای شــمار بسیاری ترانزیستور است که با اســتفاده از فناوری پیچیده ای در داخل الیه ای از ماده 

نیمه رسانا مانند سیلیسیم همگون با پروسه های ساخت مدارهای مجتمع ساخته می شوند.
مدار مجتمع در مقیاس اتمی که به عنوان یک پردازنده کوانتومی آنالوگ عمل می کند، ممکن اســت بزرگترین نقطه 
عطف شرکت »SQC« از زمانی که در سال ۲۰۱۲ اعالم کرد که اولین ترانزیستور تک اتمی جهان را ساخته است، باشد. 
این شــرکت می گوید توانسته است این مدار مجتمع را دو ســال زودتر از موعد مقرر بسازد. بنیانگذار این شرکت ادعا 

می کند که این توسعه جدید نشان می دهد که ما تنها پنج سال با مشاهده محاسبات کوانتومی تجاری فاصله داریم. 
این مدار مجتمع کوانتومی جدید می تواند به محققان اجازه دهد موادی را که تاکنون دیده نشــده اند، ایجاد کنند. تیم 
SQC پس از ســاخت این مدار مجتمع در مقیاس اتمی، با موفقیت از آن برای مدل ســازی حالت های کوانتومی یک 
مولکول »پلی اســتیلن« کوچک و سازمان یافته استفاده کرد. آنها می گویند که این کار، مدرکی قطعی ارائه می دهد که 

این مدار مجتمع می تواند برای مدل سازی سیستم های کوانتومی با دقت باورنکردنی استفاده شود. 
»میشــل سایمونز« پروفسور دانشگاه »نیو ســاوث ولز«و بنیانگذار شرکت SQC گفت: کامپیوترهای کالسیک امروزی 

به دلیل تعداد زیاد برهمکنش های احتمالی بین اتم ها، برای شبیه سازی مولکول های نسبتاً کوچک تالش می کنند.
توســعه فناوری مدارهای اتمی SQC به شــرکت ما و مشــتریانش اجازه می دهد تا مدل های کوانتومی را برای طیف 
وسیعی از مواد جدید، چه مواد دارویی، چه موادی برای باتری ها یا کاتالیزورها بسازد و طولی نمی کشد که بتوانیم مواد 

جدیدی را که قباًل وجود نداشته اند، کشف کنیم.
شرکت SQC می گوید این مدار مجتمع، چالشی را که توسط فیزیکدان نظری پیشگام پروفسور »ریچارد فاینمن« در 
ســال ۱۹۵۹ فرض شده بود، حل کرده است. »فاینمن« گفته بود که برای درک چگونگی کارکرد طبیعت، باید بتوانید 

ماده ای را که از آن ساخته شده است در مقیاس اتمی کنترل کنید.
میشل سایمونز می گوید: محصوالت تجاری محاسبات کوانتومی ممکن است پنج سال دیگر تولید شوند.

چهره ها

علی کسمایی؛ پدر دوبله ایران
علی کســمایی )زاده اول مهر ۱۲۹۴ تهران - درگذشــته ۶ تیر ۱۳۹۱ تهران( مدیر 
دوبالژ، کارگردان، فیلم نامه نویس و روزنامه  نگار ایرانی بود. او ملقب به پدر دوبله ایران 
اســت. و مادر و نیاکان او گیلک و از روستای کســمای گیالن بودند. سال های اولیه 
زندگی و دبســتان را همراه با خانواده در گیالن)رشــت( و مازندران گذراند. سپس به 
تهران رفت و در رشته حقوق از دانشگاه تهران لیسانسیه شد. از سال ۱۳۲۵ به عنوان 
نویســنده و مترجم در روزنامه های مختلفی مشغول کار بوده و سردبیری روزنامه های 
معتبری مانند اطالعات، مهرایران، عالم هنر و ... را به عهده داشته است. عالوه بر این، 
از دهه ۱۳۲۰ به اخذ پروانه وکالت دادگســتری توفیق یافت که پروانه وی اکنون در 
بخش نمایشــگاه اسناد کانون وکالی دادگستری مرکز، نگهداری می شود. کسمایی از 
سال ۱۳۲۹ با نوشتن فیلم نامه شرمسار )به کارگردانی اسماعیل کوشان( به سینمای 
حرفه ای وارد شد. او عالوه بر نویسندگی، در شاخه های دیگر سینما مانند کارگردانی و 
بازیگری نیز فعالیت داشته است. اما عمده دلیل اشتهار کسمایی، به تخصص وی در کار دوبله و مدیریت دوبالژ بازمی گردد. 
او از ســال ۱۳۳۴ به عنوان مدیر دوبالژ، به حرفه گویندگی روی آورد و ســال های متمادی به توســعه فن دوبله و تربیت 
گویندگان جوان و مستعد اشتغال داشت. کسمایی بر بسیاری از دوبلورهای سرشناس ایرانی سمت استادی دارد. او به سبب 
پیشینه طوالنی، سوابق درخشان و تجربیاتی که در این عرصه داشت، به عنوان پدر دوبله ایران نامدار شد. مهین کسمایی 
از دیگر دوبلورهای ایرانی، برادرزاده او می باشد. علی کسمایی مشهور به عمو دوبلور بود. علی کسمایی پس از تحمل یک 

دوره بیماری طوالنی مدت، در روز ۶ تیر ۱۳۹۱ در تهران درگذشت.

آگوستوس دمورگان؛ ریاضیدان
آگوســتوس دمورگان )زاده ۲۷  ژوئن۱8۰۶ و درگذشــته ۲۷ ژوئن ۱8۷۱( ریاضیدان 
و منطــق دان بریتانیایی بود. او قوانین دمورگان را فرموله کرده و اصطالح اســتقرای 
ریاضی را معرفی کرد، که به وســیله آن، ایده اش را دقیق نمود. دمورگان نویسنده ای 
درخشان و شوخ طبع بود؛ چه به عنوان شخصیتی جنجالی، چه به عنوان یک نویسنده. 
در زمان او، دو ِســر ویلیام همیلتون ظهور کردند که اغلب با هم َخلط می شوند. یکی 
سر ویلیام همیلتون، بارون نهم )که عنوان خود را به ارث برده بود(، یک اسکاتلندی و 
استاد منطق و متافیزیک در دانشگاه ادینبرو؛ دیگری یک شوالیه )که موفق به کسب 
این عنوان شــد(، یک ایرلندی استاد در نجوم در دانشگاه دوبلین. بارون، در منطق و 
به خصوص دکترین ســوری کردن محمول ها مشارکت نمود؛ شوالیه، که نام کاملش 
ویلیام روآن همیلتون بود، در ریاضیات و به ویژه جبر هندســی مشارکت نمود و برای 
نخستین بار، چهارگان را توصیف نمود. دمورگان به هردو عالقه مند بود و در این کار از 
هر دو با هر دو مکاتبه نمود؛ اما مکاتبات با اسکاتلندی طی منازعات عمومی به پایان رسید، در حالی که مکاتبه با ایرلندی 

به عنوان یک دوستی قلمداد می شد بود و تنها با مرگ به پایان رسید.
دمورگان جبر رابطه ای را در اثرش برنامه درسی از سیستمی پیشنهادی از منطق )۱۹۶۶: ۲۰8–۴۶( کشف کرد که برای 
اولین بار در ســال ۱8۶۰ منتشــر شد. این جبر توسط چارلز ســاندرز پیرس )که دمورگان را تحسین نموده و او را مدت 
کوتاهی قبل از مرگش مالقات نمود( توســعه یافت و مجدداً در جلد ۳ از کتاب درســگفتارهایی از جبر منطق از ارنست 
شرودر بازتبیین شده و توسیع یافت. جبر رابطه ای نقشی حیاتی در مبادی ریاضیات از برتراند راسل و آلفرد نورث وایتهد 
ایفا نمود. به این ترتیب، این جبر موضوع کارهای بسیار بیشتری شد که در سال ۱۹۴۰ توسط آلفرد تارسکی و دانش آموزان 
و همکاران او در دانشــگاه کالیفرنیا آغاز شد. فراسوی میراث ریاضیاتی بزرگ دمورگان، مقر اصلی انجمن ریاضی لندن به 

نام خانه ی دمورگان نامیده شده و انجمن دانشجویی ریاضیات دانشگاه کالج لندن، انجمن آگوستوس دمورگان نام دارد.

فیلم بازی

خوراکی هایی که نباید یخ بزنند

فریزر می تواند وسیله ای خوب برای نگهداری از مواد 
خوراکی و کاهش زباله های غذایی در زندگی شــما 
باشــد. در شرایطی که سطح ســالمت و میزان مواد 
مغذی برخی مواد غذایــی منجمد با نمونه های تازه 
تفاوتی ندارد، برخی مواد غذایی دیگر میانه خوبی با 

قرار گرفتن در فریزر و انجماد ندارند.
بــه گــزارش »دیلــی میــل«، شــاید فکــر کنید 
سرماسوختگی بدترین اتفاقی است که می تواند برای 
غذای شما در فریزر رخ دهد. اما برخی مواد خوراکی 
و غذاهای پخته که به نظر نمی رســد مشکلی برای 
نگهداری در فریزر داشــته باشند، ممکن است پس 
از خــروج از آن و یخزدایی به طــور کامل غیر قابل 
استفاده شوند. در ادامه با برخی خوراکی ها که نباید 

در فریزر نگهداری شوند، بیشتر آشنا می شویم.
شیر

اگر بیش از حد شــیر خریداری کرده اید و هدف از خرید نوشــیدن بوده اســت، آن را درون فریزر قرار ندهید. انجماد شیر مساله ای ایجاد 
نمی کند، اما پس از یخزدایی دیگر با یک نوشیدنی یکدست و خامه ای مواجه نیستید و در عوض توده هایی شناور در آب را مشاهده خواهید 
کرد. در شــرایطی که همچنان می توانید آن را در اســموتی یا یک غذای پختنی اســتفاده کنید، اما شیر شما دیگر برای نوشیدن مناسب 

نخواهد بود. 
سبزیجات برگدار

انتظار نداشــته باشید که برگ های منجمد کاهو پس از یخزدایی در یک ساالد قابل استفاده باشند. سبزیجات حاوی آب فراوان هستند و 
زمانی که آنها را منجمد می کنید، آب موجب انبساط و انفجار دیواره سلول هایی می شود که ساختار یک برگ را حفظ می کنند. از این رو، 

برگ های منجمد سبزی هایی مانند کاهو و کلم پس از یخزدایی به برگ هایی شل و آبدار تبدیل می شوند. 
تخم مرغ

منجمد کردن تخم مرغ های پخته مساله ساز نیست و می توانند به عنوان صبحانه ای راحت نیز استفاده شوند. اما قرار دادن تخم مرغ خام 
در فریزر ایده خوبی نیست. زمانی که تخم مرغ خام منجمد می شود، افزایش حجم خود را تجربه می کند که می تواند موجب ترک خوردن 

پوسته و نشت مواد به بیرون شود. پاکسازی کثیف کاری ایجاد شده ممکن است زمان زیادی از شما بگیرد.
پنیر

شــما می توانید بدون مواجهه با خطرات سالمت پنیر را منجمد کنید، اما کیفیت این محصول را در معرض خطر قرار خواهید داد. انجماد 
می تواند موجب تغییر در طعم و بافت پنیر شــود، به ویژه اگر پنیر از انواع کهنه، ســوراخ دار یا نرم باشد. در مقابل، اگر قصد دارید تا پنیری 

مانند پارمزان را برای مدتی طوالنی تر نگهداری کنید، منجمد کردن آن مساله ساز نیست.
ادویه ها

ادویه های خشک از طول عمر باالیی برای نگهداری برخوردار هستند، اما اگر زیاد آشپزی نمی کنید ممکن است محصوالتی که تاریخ انقضای 
آنها نزدیک است را در اختیار داشته باشید. اگر قصد افزایش زمان نگهداری آنها را دارید، استفاده از فریزر ایده خوبی نیست. ادویه ها باید 
در مکانی خشک نگهداری شوند تا از به هم چسبیدگی آنها جلوگیری شود، اما انجماد و یخزدایی می تواند به سطوح غیرعادی خشکی یا 

رطوبت برای ادویه ها منجر شود. افزون بر این، عطر و طعم ادویه ها می تواند به واسطه انجماد تغییر کند.
غذاهای کنسروی

شاید مساله ای آشکار باشد، اما تحت هیچ شرایطی نباید محصوالت کنسروی باز نشده را در فریزر قرار دهید. آب زمانی که منجمد می شود 
افزایش حجم خود را تجربه می کند و اگر مراقب نباشید ممکن است با انفجار قوطی کنسرو و کثیف کاری بزرگی در فریزر خود مواجه شوید.

طرح نقاب های مجازی

طرح روز

دانستنی ها

مهناز یزدانی

دورهمی کودکان و نوجوانان 
شیرازی را سیاسی نکنید

محمد هادی جعفرپور

در مواجهــه با برخی اخبار و حواشی،ســکوت و بی اهمیت 
جلــوه دادن موضوع، علی رغم علــم و اطالع به در کار بودن 
دست های پشــت پرده، نهایت درایت و اتخاذ رفتار مدبرانه 

است تا تیر معاندان نه به هدف بلکه به سنگ لحد بخورد.
انتشار فیلمی از تجمع نوجوانان و کودکان شیرازی در فضای 
مجازی، موجب واکنش های متنوعی از سوی برخی کاربران 
این فضا و فعاالن رسانه ای و سیاسی شده که در همین راستا 
باید به عده ای که عادت به موج سواری دارند و از هر حرکت 
و رفتاری سعی در بهره برداری سیاسی و تفسیر به رای آنهم  
صرفا به سمت منافع شخصی وجناحی خویش دارند، گفت 
این قبیل واکنش های دون مایه خیلی وقت است نخ نما شده 
،ملت به این میزان درک و شــعور اجتماعی رســیده اند که 
گول این دایه های مهربان تر از مادر نخورده،حواسشان جمع 
زندگی اشــان است، لذا بهتر است کاسه داغ تر از آش نشده 
با بُلد کردن این تجمع، اســباب گرفتاری ملت را رقم نزنید. 
چراکه مردم به قدر کافی دغدغه و مشــکل دارند و نیازی به 
تولید قوز باال قوز ندارند.در همین راســتا و در جهت تامین 
امنیت و آرامش ملت شایسته است مراجع ذیربط با مدیریتی 
مدبرانه مراقب جوسازی های مزدوران و مخالفان منافع ملت 
و کشــور بوده خدای ناکرده با برخوردهای نســنجیده که 
خواسته دشــمنان ملت و میهن اســت آب به آسیاب آنان 
که قدم زدن و بازی عــده ای نوجوان را به زلف بهره  برداری 
جناحی و سیاسی گره می زنند نریخته با واکنش های امنیتی 
و انتظامی، ناخواسته همراه و شریک این عده نشوند،که برای 
رسیدن به اهداف سیاسی خویش آینده نوجوانان و کودکان 
این سرزمین را دســتمایه بازی های مسخره سیاسی و صد 

البته بدون نتیجه خویش قرار داده اند.
بر فرض که این تجمع و گردهم آیی به دعوت عده ای معلوم 
الحال و به قصد بهره برداری سیاسی در مخالفت با ارزش های 
نظــام بوده،کــودکان و نوجوانان حاضــر در تجمع گناهی 
نکرده،اتفاقا موقعیت مناســبی فراهم اســت تا با سعه صدر 
و نگاهی دلســوزانه ضمن به رخ کشیدن رئوفت اسالمی،به 
معاندان نظام نشــان داده شود، سربازان میهن با هوش تر از 
آن هســتند که فرصت گل الود کردن آب و ماهی گیری به 

منفعت طلبان و مزدوران نان به نرخ روز خور بدهند.
لذا به نظر می رسد برخالف تصور و توقع طراحان برنامه که 
در کمین نشســته اند تا برخــورد امنیتی – انتظامی مراجع 
ذیربط را دســت مایه نقد و هجمه قــرار دهند، بی اهمیت 
نشان دادن چنین حرکتی حکم سنگی خواهد داشت که تیر 
رها شده این عده را بی اثر کرده باری دیگر اقتدار و هوشیاری 
دستگاه های امنیتی کشور به منصه ظهور رسیده با یک تیر 

چند نشان به نفع و مصلحت نظام زده می شود.
گرچه الزم اســت زین پس عالج واقعه قبل از وقوع کرده،به 
جد در صدد طراحی و تدوین راهکارهای موثر والبته با مداقه 
و مطالعه همه جانبه پیرامون مباحثی مانند حجاب و رعایت 

ارزش های اخالقی- ملی- مذهبی کشور فکر چاره کرد.
منبع: خبر آنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
خدایا از گناه و جهالت و افراط کاری من و آنچه بهتر از من 

میدانی در گذر خدایا خطا و عمد و شوخی و جدی من همه را 
ببخش خدایا گناهان سابق والحق و نهان و عیان مرا عفو کن.

)نهج الفصاحه(

آگهی مزایده عمومی شماره 38-1401/4 ت )نوبت سوم(

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر 
دارد مزایده عمومی » فروش کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد در 4 پارتی جداگانه« را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت 
در مزایده برای پارتی اول)به میزان 4۰۰.۰۰۰ تن( به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰3۱  مبلغ 3۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )سی و 
یک میلیارد( ریال، برای پارتی دوم)به میزان 5۰.۰۰۰ تن( به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰3۲ مبلغ 7.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
)هفت میلیارد و هفتصد میلیون( ریال، برای پارتی سوم)به میزان 3۰.۰۰۰ تن( به شماره پارتی۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰33 مبلغ 
4.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )چهار میلیارد و ششصد میلیون( ریال و برای پارتی چهارم  )به میزان ۲۰.۰۰۰ تن( به شماره پارتی 
۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰34 مبلغ 3.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )سه میلیارد و یکصد میلیون( ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در 
سامانه   ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱4۰۱/۰4/۰۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱7 مورخ ۱4۰۱/۰4/۱5 
و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱7 روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۲5 میباشد. عالقمندان شرکت در مزایده 
می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱456 تماس 
حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز 

یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۲6 برگزار می گردد. 
شناسه اگهی: ۱34۰39۸

م.الف:۱۲65

پرتقال خونی
این رمان شــرح خم و راست شدن های ستون یک خانواده است، که عشق از آن حفاظت می کند؛ عشقی 
مادرانه که نازلی را به آن سوی مرزها می کشاند تا برای فراهم کردن آسایش پسرانش، تن به خطر بسپارد 

و پا بر مرز مرگ و زندگی بگذارد.
نازلی دالل اجناس دســت دوم ثروتمندان است. او با داشتن همســری منفعل و بی اراده تصمیم به اداره 
کردن خانواده اش گرفته و با توجه به مخالفت های افراطی پدرشــوهری سلطه جو، یک بوتیک لباس را نیز 
اداره می کند. تصادفی او را در باغ پرتقال خانه نشــین کرده، جایی که نازلی از کودکی از آن متنفر است. 
باغ برای نازلی هیوالیی اســت که باید برایش پول خرج کند. زندگی مرتاض وارانه  خانه  پدری و همسر، او 
را از باغ و مسائل جانبی  مربوط به باغ متنفر کرده است.خانه نشینی و مسئولیت های اجباری نازلی در باغ، 

باعث ایجاد تغییراتی در نگاِه نازلی به باغداری می شود اما...
»پرتقال خونی« برنده  جایزه  رمان اول ماندگار، نخســتین رمان پروانه سراوانی متولد سال ۱۳۵۵، دارای 
مدرک کارشناســی ارشد زبان و ادبیات فارسی اســت که فعالیت های ادبی خود را از نوجوانی و با انتشار 

شــعرهایش در روزنامه ها و مجالت آغاز کرده. از این نویســنده تا کنون مجموعه شعر »صبحانه دونفره« و رمان »پشِت کوچه های تردید« 
منتشر شده است.

رمان »پرتقال خونی« به قلم پروانه سراوانی در ۲۵8 صفحه منتشر شده است.

پیشنهاد
جواد لگزیان


