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اثر تازۀ حامد حسینی پناه کرمانی با عنوان »شهر شیشه ای« منتشر شد.این رمان ۱۶۰ صفحه 
و چهار فصل دارد و با سبک روایی خاص و با خطوط پیرنگی موازی و گاه پیچیده، نگاهی 
متفاوت به رفتار شهروندان و وظایف و مسئولیت های فردی و اجتماعی دارد که در فضای 
کافکایِی شکل داده شده توسط نویسنده در فصل  های اول و سوم، حاوی الیه های عمیق معنایی 
با نقد اجتماعی است. حسینی پناه کرمانی نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی پیش از این با اثر 
پژوهشی »دال داستان کرمان« نگاهی به کتاب های داستانی نویسندگان کرمانی انداخته بود. 

تاکنون دو جلد از این کتاب منتشر و رونمایی شده است.          

رمان 160 
صفحه ای 

»شهر شیشه ای«  
منتشر شد

۳0۳0 هزار کالس درس تخریبی در کشور داریم هزار کالس درس تخریبی در کشور داریم
رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس از ایمنی و استاندارد ۸۱ درصد از مدارس کشور خبر داد و گفت: »شش درصد از 
مدارس کشور، یعنی ۳۰ هزار کالس درس در وضعیت تخریبی هستند و نیاز به بازسازی دارند«. حمیدرضا خان محمدی با 
بیان این که کالس های تخریبی در اولویت کار سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و دولت قرار گرفته اند، افزود: »در این 
راستا طرحی را نیز آغاز کرده ایم، اما هنوز به مرحلۀ نهایی نرسیده است. این طرح به دنبال این است که نهضتی را در حوزۀ 
بهسازی مدارس تخریبی انجام دهد. در همین زمینه ما از خیرین طلب می کنیم در این کار با ما مشارکت کنند به خصوص 

در زمینۀ مدارسی که در شرایط تخریبی هستند، بیشتر به کمک آن ها نیاز داریم«.

خبــر

در حال حاضر یکی از محبوب ترین  گروه های 
موسیقی در بین نوجوانان »ِکی پاپ« یا موسیقی 
هواداری  سیستم  گروه   این  کره ای ست.  پاپ 
جالبی دارد، به این ترتیب که نام طرفداران آنها 
آرمی هست و در نقطه مقابل آنها hater قرار 
مغضوب  واقع  در  و  آرمی ها  دشمن  یعنی  دارند 
بین  در  موسیقی  گروه  این  آتیشه.  دو  هواداران 

نوجوانان سیرجانی هم طرفداران زیادی دارد. 
گوشی اش  لیست  پلی  دارد،  سال  هفده  نادیا 
درباره ی  او  گروه.  این  آهنگ های  از  است  پر 
»بی تی اس  می گوید:  موسیقی  این  به  عالقه اش 
خیلی از اعضاش زندگی سختی داشتن به اینجا 
رسیدن. ولی خب سبک زندگی کره ای ها خیلی 

جالب و باحاله.
کردن  دنبال  برای  من هست  دلیل  این  البته   
دارم  هم  دیگه ای  دوستای  گروه.  این  موسیقی 
به خصوص  هستند  کره ای  موسیقی  شیفته  که 
با  هواداری  برای  دلیل شون  که  بی تی اس  گروه 

من فرق داره.«
سارا درباره علت عالقه اش به گروه بی تی اس 
را فرهنگ این کشور توصیف می کند و می گوید: 
»از طریق موسیقی کره ای ها حتا می شود درباره 
تاریخ شان هم چیزهایی دونست.« سارا در ادامه 
اینستاگرام  توی  پست  یه  طریق  »از  می گوید: 
آشنا  گروه  این  با  داشتم  سال  دوازده  که  وقتی 
شدم. از موزیکی که میخوندن و اجرا کردن شون 
خیلی  برام  لباساشون  و  استایل  و  اومد  خوشم 

جالب بود.«
نگین دوست دیگر این حلقه از نوجوانان هفده 
این  بوده  هفتم  کالس  وقتی  از  که  است  ساله 
می گوید:   درباره شان  و  می شناخته  را  گروه 
طبیعیه  میدن.  گوش  زیاد  موسیقی  »نوجوونا  
و  اسپاتیفای  یا  یوتیوب  پلی لیستای  توی  که 
بی تی اس  آهنگای گروه  به  یوتیوب  حتا چنالی 
ارزش  هم  چون  بیاد  خوش شون  و  بخورند  بر 
ریتم جذاب  و هم  دارن  لیریک خوبی  و  هنری 
گذشت.«  راحتی  به  کنارشون  از  نمیشه  که 
نفر  عنوان  به  که  دیگرشان هست  مریم دوست 
و موشکافانه تر  بیشتری می دهد  توضیحات  آخر 
حرف می زند: »من معتقدم که عالقه به موسیقی 
وابسته به سن نیست و هیچ محدودیتی نداره از 

چه زمانی بری به سمتش.«
به نظر او »کسی که کارش تو حرفه اش خوبه 

طرفدار  طبیعتا  میذاره  وقت  براش  و 
آدمو  اول  که  چیزی  میکنه،  پیدا  هم 
جذب میکنه لیریک عمیق و جذابیت 
این گروه هست. البته ممکن  هم هست 
بهشون  چهره  خاطر  به  صرفا  بعضیا 
و  نیست  پایدار  ولی  کنن  پیدا  عالقه 
بعد از یه مدت ول شون می کنند. بعضیا 
وقتی نسبت به چیزی عالقه پیدا کنند 
فرقی نداره تاریخ باشه یا هنر دنبالش 
بدونن.  بیشتر  درباره اش  تا  می کنند 
کره  موسیقی  اگر  شخصا  خودم  من 
هستم.  پیگیرش  و  هست  جذاب  برام 
موسیقی سنتی ایران رو هم عاشقشم و 
همواره پلی لیست گوشی مو پر می کنم 
از آوازها. پس به نظرم نباید حد و مرز 

قایل شد برای این قبیل عالقه ها.«
ارزش ها و هویت

برای  نوجوان ها  این  که  حالی  در 
عالقه ی خود به گروه بی تی اس دالیل 

هیجان  و  تاب  و  آب  با  را  آن  و  دارند  مختلفی 
عالقه  این  نگران  خانواده ها  می کنند.  تعریف 
گروه  یک  از  هواداری  اساسا  اینکه  هستند، 
و  ارزش ها  با  سنخیتی  چه  خارجی  موسیقی 
می تواند  عالقه مندی  این  آیا  و  دارد  ما  فرهنگ 
و  هویت  شکل گیری  در  آسیب  بروز  به  منجر 
شخصیت نوجوان ما شود؟ نوجوانانی که اول راه 
هست و باید در آزمون و خطای شناخت خودش 

و هویتش سربلند بیرون بیاید.
و  علوم ارتباطات  دانش آموخته  اردکانی  زهرا 
حوزه  در  که  علوم طباطبایی ست  دانشگاه  رسانه 
را  پژوهش هایی  عالقه مندی هایشان  و  نوجوانان 

انجام داده است.
»به  می گوید:  والدین  نگرانی  این  درباره ی  او   
نظرم در ابتدا بایستی ماهیت دقیق این دل نگرانی 
بود که چه  متوجه  و  کرد  بررسی  و  را شناخت 
بخشی از آن ها ناشی از ترس ها و ناآگاهی های ما 

نسبت به این محتوای رسانه ای ست. چون واقعا 
بخشی از این نگرانی ها ناشی از ناآگاهی والدین  
است.و پس از آن به استراتژای مناسب رفتاری 

فکر کرد.«
وی چند پیش فرض را قبل از ورود به این بحث 
نوجوان  و  فرزند  اینکه  »اول  می گیرد:  نظر  در 
عالیق،  زندگی،  سبک  لحاظ  به  نیست  قرار  ما 
دستگاه  باشد.  ما  عین  الزاماً  غیره  و  خواسته ها 
کپی که روی خودمان نگذاشتیم و کپی بگیریم. 
و سبک  با عالیق  زمان خودش هست  فرزند  او 
فکر خاص زمانه خودش. پس یک نوع پذیرا بودن 
کلی ابتدایی بایستی وجود داشته باشد. دوم اما 
این هم بدان معنا نیست که ما به عنوان پدر یا 
مادر قادر به انتقال ارزش های مورد نظر خودمان 
اثرگذارترین فرد  به نوجوان نیستیم. ما همیشه 
بر روی فرزندمان هستیم حتا اگر آن ها در ظاهر 

عالیق متفاوتی را دنبال کنند. 
در یک فضای دوستانه و به دور از تنش، امر و 

به  ما  ارزش های  آرام آرام  جدل،  و  بحث  و  نهی 
آن ها منتقل می شود و پس از نوجوانی قابل رویت 
خواهد بود. سوم اینکه الزاما هر چیز جدیدی بد 
یعنی  نسبی ست.  چیز  همه  نیست.  آسیب زا  و 
ساده  اصل  یک  این  دارد.  بدی هایی  و  خوبی ها 
است اما در کشور ما همیشه یک هراس ابتدایی 
در رابطه با هر چیزی که جدید است وجود دارد. 
مصداق هایش هم نیز بسیار زیاد است که مواجهه 
با اکثر رسانه ها در بدو ورود همین بوده. در  ما 
ترس  دخترانه  مدارس  به  نسبت  ما  زنان  حوزه 

داشتیم. 
حقوق  برابری  از  حرف  که  امروز  همین  حتا 
می زنیم و در مقابلش مقاومت می شود از جنس 
به  که  است  این  ما  وظیفه  ترس هاست.  همان 
از خوبی ها و  جای هراس آگاهی کامل و دقیق 

بدی های پدیده های جدید به دست بیاوریم.«
سه  این  طرح  از  پس  و  ادامه  در  اردکانی 
این  می رسد.  نخستین  سوال  به  پیش فرض 

بی تی اس  چرا  اساسا  که  پرسش 
اینقدر برای فرزندان ما محبوب شده 

است؟ ) فرایند شناخت و آگاهی(.
به طور  و  او: »این گروه  به گفته ی 
یک  طی  کره  فرهنگی  صنایع  کلی 
برنامه ریزی دقیق و گسترده در سطح 
سیاست گذاری های ملی در چند سال 
تا محصوالت  گذشته تالش کرده اند 
در  را  خودشان  رسانه ای  فرهنگی 
جهان محبوب کنند. این کار با صرف 
انجام  حساب شده  کامال  و  بودجه 
گرفته است لذا این محبوبیت اتفاقی 
و موردی نیست بلکه کاماًل گسترده 

و جهانی ست.
دیجیتال  نوجوان  امروز  نوجوان 
است.  شبکه  به  متصل  نوجوان  یا 
دسترسی  جهت  به  که  نوجوانی 
مجازی  فضای  به  گسترده  و  ساده 
فرهنگی  محصوالت  معرض  در 
رشد  وجود  با  که  است  طبیعی  جهانی ست. 
محصوالت فرهنگی کره در جهان، نوجوان ما هم 
از آن متاثر باشد. یعنی تا حد زیادی این مساله 

یک امر اجتناب ناپذیر است.
آتشین  هواداری های  را  نوجوانی  سن  ماهیت 
این  کنیم  تصور  اینکه  می دهد.  تشکیل  گذرا  و 
دائمی  و  همیشگی  نوجوان  در  فرهنگی  عالیق 
بر  عمیقی  اثرات  یا  بود  خواهد  او  زندگی  در 
زندگی اش خواهد گذاشت، خطاست. کما اینکه 
همه ما این جنس هواداری ها را در نوجوانی مان 
داشته ایم و چند سال بعد از فکر کردن بهشان 
این  در  عضویت  با  نوجوانان  خندیده ایم. 
هویت  کسب  خود  برای  هواداری  مجموعه های 

می کنند.
به خصوص هویت گروهی در گروه های هم ساالن. 
آن هاست که سن هویت یابی ست.  نیاز سن  این 
هر زمانی هم هواداری  مصادیق خودش را دارد. 

یک موقع خواننده ها و فوتبالیست های داخلی و 
خارجی ، االن هم محصوالت کره ای.

به  ما  نوجوانان  چرا  اینکه  مورد  در  مهم  نکته 
ما  که  است  این  دارند  گرایش  بی تی اس  سمت 
در فرهنگ و محصوالت فرهنگی مان خالهایش 
را  خالها  این  دارد  بی تی اس  واقع  در  داریم.  را 
بی تی اس  که  خالی  جای  فهم  برای  می کند.  پر 
و  آهنگ ها  محتوای  تحلیل  به  نیاز  می کند  پر 
هم چنین رفتارها و حواشی حول این گروه داریم. 
چند مفهومی که این گروه ترویج می کند و برای 

نوجوان نو و جذاب است:
۱- پذیرش خود به همان صورتی که هستیم به 

جای فرهنگ قضاوتی.
2- پذیرش تنوع باورها و عقاید. 

و  تالش  فرهنگ  روی  بر  بسیار  تاکید   -۳
سختی پذیری برای رسیدن به خواسته ها.

4- ترویج امید.
5- پاسخ به هیجانات و انرژی زیاد نوجوانان.

در  جذابیت ها  به  کنید  اضافه  را  این ها 
هواداران،  با  صمیمانه شان  ارتباط  خواننده ها، 

تولید محصوالت فرهنگی مرتبط و ....
در نهایت استراتژی ما به عنوان والدین در مقابل 
نظام  اینکه  از  بعد  باشد که  این  باید  این عالقه 
مفهومی و ارزش هایی که بی تی اس خلق می کند 
می خواهیم  که  می گیریم  تصمیم  شناختیم.  را 
کدام یک از ارزش هایی که منتقل می کند را در 

فرزندمان تثبیت و کدام را کمرنگ کنیم.«
کار  »مهمترین  است:  معتقد  اردکانی  اینجا  در 
تک تک  مورد  در  نوجوان  با  گفتگو  گفتگوست. 
منتقل  گروه  این  که  مفاهیمی  و  ارزش ها 
تایید  را  برخی  و  رد  را  آن ها  از  برخی  می کند. 
ما  دوستانه ی  تاییدهای  و  رد  کنیم.  اصالح  یا 
در ذهن نوجوان می ماند. در واقع گفتگویی که 
شکل نصیحت و امر و نهی نداشته باشد. گفتگو 
به  تو  دیدگاه  و  حرف  یعنی  برابر،  رابطه  یعنی 
پس  است.  معتبر  و  ارزشمند  من  حرف  اندازه 
به  این عالقه  بفهمیم  خوب گوش می دهیم که 
کی پاپ ها دارد به چه نیازی در وجود فرزندمان 

پاسخ می دهد.
گفتگو  از  بعد  باشیم  نداشته  انتظار  آخر  در   
اتفاق  درجه ای  و هشتاد  تغییر صد  یک  ناگهان 
شود  سپری  باید  ساله  چند  دوره  این  بیفتد. 
باعث  با عالیق نوجوان  ما  اما گفتگو و همراهی 

می شود که او بتواند از این دوران گذر کند.

موسیقی کره ای و نفوذ و تاثیرش در نوجوانان سیرجانی؛

سیـرجانِکـیپاپ
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

    سالی گذشت و باغ دلمان برگ و بَر نداشت
    ما ماندیم و شبی که هوای سحر نداشت

ضمن تشکر از سروران گرانقدری که طی  یک سال گذشته 
در مراسم سوگواری

زنده یاد رنگس اهشمی )بازنشسته بیمارستان غرضی(
شرکت نمودند به اطالع می رساند مراسم

 اولین سالگــرد آن مرحومه عصر پنج شنبــه ۲۹ دی  از ساعت ۲ الی ۴  
در جوار آرامگاه ابدی اش در قطعه فردوس 4 آرامستان برگزار می گردد.

 حضور شما عزیزان جهت قرائت فاتحه موجب شادی روح آن عزیز و تسلی 
خاطر بازماندگان خواهد بود.

گان خانواده اهی:  اهشمی، زیدآبادی و ساری بست

جناب آاقی امیر ازیدآبادی
بدینوسیله مصیبت درگذشت مادر بزرگ گرانقدرتــان را 
از  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  جنابعالی  حضور 
درگاه ایزد متعال برای آن مرحومه رحمت الهی و برای شما 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

خانواده فروزنده

شرکت سنگ آهن گهرزمین در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و توجه ویژه به امور فرهنگی خصوصا ادای احترام به 
مقام شامخ شهیدان گرانقدر میهن اسالمی ، همچون شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام، شهدای سالمت 

همواره پیش گام بوده است.
در همین راستا روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین از فراخوان مسابقه عکسی با موضوع » مسابقه 

عکس من و حاج قاسم « به مناسبت سالروز شهادت قهرمانانه سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد. 
محمد علی سعادتی پاریزی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین در رابطه با قوانین 

برگزاری این مسابقه ی عکس به خبرنگار ما  گفت: 
قوانین این مسابقه بدین شکل است که

-تنها تصاویری که از دوران دفاع مقدس تا به امروز با شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گرفته شده باشند، در 
مسابقه شرکت داده خواهند شد. 

- هر نفر می تواند تعداد 4 عکس برای شرکت در این مسابقه ارسال نماید. 
-تصاویر بایستی بصورت اسکن شده،  با فرمت JPEG  و DPI300  ارسال شود.

همچنین عکاسان و عالقمندان محترم می توانند 
https://photo.goharzamin.com به آدرس تارنمای

مراجعه نموده و پس از ثبت نام،  عکس های خود را در سایت فوق الذکر بارگزاری نمایند
مهلت ارسال آثار تا 22 بهمن ماه 1401 تعیین شده است.

الزم به توضیح است که به برگزیدگان و نفرات برتر مسابقه،  جوایزنفیس و ارزنده ای به رسم یادبود از طرف شرکت 
گهرزمین اهدا خواهد شد.

توجه ویژه شرکت گهرزمین به امور فرهنگی و
 ادای احترام به مقام شامخ شهیدان

اقبل توجه شرکتهای گل گهر 
نهاداهی دولتی و مهندسین و شرکت اه

یک واحد مسکونی در به حیاط همکف، 
با پارکینگ، بِر خیابان غفاری به 
متراژ 180 متر با کلیه امکانات به 

مبلغ ۲۰۰ میلیون پیش/ ماهیانه ۳ میلیون  
اجاره داده می شود.

۰ ۹ ۱ ۳   ۲ ۴ ۷   ۱ ۴ ۱ ۲

از یک نیروی
 کارشناس ایمنی وبهداشت

 جهت کار در یکی از 
شرکت های مجموعه گل گهر 

دعوت به عمل می آید .
متقاضیان با شماره تلفن

۰۹۱۳  ۷۱۲  ۳5۰۹
 تماس حاصل نمایند.

َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار


