
  مصطفيوثوقكيا:
ميگ��ن كيان پيرفلك با ش��ليك مأموران 
كشته شده ولي نميگن باقي مأمورا و عوامل 
امنيتي چطور شهيد شدن؟ كار خودشونه 
رو هم جوري تفكيك مي كنن كه مأمورا رو 
اونا زدن ولي اين طفل معص��وم رو مأمورا 

زدن. همين قدر سست و بي پايه. 
  محمدجواداخوان:

ب��ر اس��اس فيلم ه��اي مراس��م تدفي��ن 
كيان پيرفلك، رفت��ار عجيبي كه از مادر او 
ديده مي شود دو احتمال را تقويت مي كند: 
يا خود را فعال سياس��ي مي داند و ش��وي 
تبليغاتي را حتي بر حرمت مراسم فرزندش 
تقدم مي دارد يا به دليل ش��وك حادثه از 
رفت��ار عقالني خارج ش��ده. ه��ر دو فرض 

اظهاراتش را بي اهميت مي كند. 
  وحيدتقوي:

مادر كيان اگه بگه كار خودش��ونه راس��ت 
ميگه، اما خانواده اسرا  پناهي كه ميگن فوت 
دلبندشون ربطي به نظام نداشته دروغگو و 
مزدور يا زير شكنجه هستن! آفرين! حقيقتاً 
روي ديكتاتوره��ا و بي منطق هاي عالم رو 

سفيد كردين!
  سيدهزهراعبداللهي:

خدا ميدونه، كاش مادر كيان پيرفلك هم 
بدونه كه بعد اين آتيش جوزدگي- كه پدر 
مهسا هم در اون س��وخت- چه فتنه و بذر 
نفرت دروغيني در دل ها كاشتن. خدا از سر 

تقصيراتشون بگذره...
  علييزدي:

مهم تري��ن دلي��ل ب��راي اثب��ات پ��روژه 
كشته سازي دشمن، استفاده از سالح هاي 
جنگي اس��ت. نيروهاي نظام��ي فعاًل حق 
اس��تفاده از س��الح جنگ��ي را در كنترل 
اغتشاش��ات ندارند و نهايتاً از ساچمه زن، 

پينت و... اس��تفاده می  كنن��د. فقط كافي 
است اين را از دوس��تان يا اقوام نظامي تان 

بپرسيد. 
  كبريآسوپار:

براي كيان بايد عزادارتر ب��ود، او گريه كن 
ن��دارد. پيراهن عثمان��ش كرده ان��د تا از 
خونخواهي اش آبي عليه جمهوري اسالمي 
گرم كنند. مادرش كه بايد عزادارترين باشد، 
مشغول اجراي شوي سياسي دروغ روي قبر 
خشك نش��ده فرزندش اس��ت. خون اين 
كودك معصوم به خواست خود خانواده اش، 

پايمال كثافت كاري سياسي شد. 

  عليبيطرفان:
ابله! ابله! ابله! يه لحظه بذار كنار گوشي رو 
و ماه��واره رو خاموش كن و يك س��ؤال از 
خودت بپرس! جمهوري اس��المي تا االن 
بيش از 100نيروي بس��يجي و پليس��ش 
شهيد شدن كه دست به اس��لحه نبره كه 
خونريزي نشه و آرامش برگرده به جامعه، 
چرا بايد يه بچه ۹ساله رو بكشه؟! چه نفعي 

ميبره كه بهش بگن بچه كش؟!
  عليرنجبر:

پدر مهسا اميني آمد چندين دروغ گفت، 
وقتي دروغ هايش عيان ش��د، مطلقاً هيچ 

هزينه اي نداد، چرا مادر كيان راه پدر مهسا 
اميني را دنبال نكند؟! دلبس��تگي به نظام 
كه ندارد، ب��ا خود خيال مي كن��د اينگونه 
تصوير فرزن��دش را دنيا خواه��د ديد، اگر 
بپذيرد شهيد شده نهايتاً استاندار خوزستان 

مي خواهد به او سري بزند. 
  رضافيضي:

وقتي غير از كيان شش نفر ديگر شهيد شدند 
و ش��ش نفر ديگر زخمي كه كلي نفر ديگر 
همراه آنها بوده اند و كلي آدم ديگر ش��اهد 
ماجرا، پس چرا روايت مادر كيان مي ش��ود 

روايت مستند ماجرا و بايد همه باور كنند؟

خون كيان معصوم  ابزار سياست بازي شد
واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهحواشيجانباختن»كيانپيرفلك«
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اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
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اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

    تصویر منتخب

بهتريندروازهبانهايتاريخجامجهاني.  

ال اقل نرنجانيم!
مرحومآيتاهللمصباحيزدي)ره(:

همين اندازه... عرض كنم كه بعضي كارها مثل تيرى است كه به قلب 
مقدس حضرت حجت)عج( مي زنند. اگر بدانيم كه بعضی از كارهاى 
ما تيراندازى به امام زمان)عج( اس��ت، حاضريم اي��ن كار را انجام 
بدهيم؟ حاضريم قلب مبارك او را مجروح كنيم؟ توجه نداريم كه 
بعضی از كارها دل آقا را می سوزاند. اعمال ما بايد به گونه اى باشد كه 
اگر دل او را شاد نمی كند، الاقل او را نرجاند. اگر مرحمی بر زخمش 

نمی گذاريم، دل او را مجروح نسازيم. 
منبع:پايگاه رس��مي اطالع رساني و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل 
مصباح ي��زدي در تلگرام به اس��تناد س��خنراني مرحوم عالمه 

مصباح)ره( در تاريخ 1383/0۷/10

   آیينه نفس

هوش مصنوعي در جام جهاني ۲۰۲۲ سنگ تمام مي گذارد

پريسا مفيديان نوشت: به قصد اصالح، درمان يا هدايت با كسي ازدواج نكنيد و فراموش 
نكنيد ازدواج درمانگاه نيست! چشم تان را خوب باز كنيد، ببينيد آيا با همين خواستگارتان 
بدون هيچ تغيير و اصالح در رفتارش، عقايدش، وضع علمي اش، وضع مالي اش، مي توانيد 

زندگي كنيد يا خير؟ و بر مبناي همين االن، كاماًل واقع بينانه، تصميم بگيريد. 

محمدجواد محمدزاده در توئيتي نوشت: دروغ اول رو پخش مي كنند. تا مياي حقيقت رو 
تبيين كني، دروغ دوم منتشر ميشه. هنوز دروغ اول تبيين نشده كه دروغ دوم در ذهن ها 
تثبيت ميشه. پُشت سر هم ذهن جامعه رو بمباران مي كنن و همه  اين دروغ هاي باور شده و 

تبيين نشده، ميشه يك ِسيل. داستان هايي خيالي كه خساراتي واقعي مي زنند. 

كان��ال تلگرامي »هوش��يو« نوش��ت: قطر، 
ميزبان جام جهاني ۲0۲۲، يك مركز فناوري 
راه اندازي كرده است كه از هوش مصنوعي 
براي زير نظر گرفتن تماشاگران، پيش بيني 
افزايش جمعيت و كنترل دماي ورزش��گاه 
اس��تفاده مي كن��د. در واق��ع، دوربين هاي 
امنيتي در تمام مناطق استاديوم ها اطمينان 
حاصل مي كنند كه كنت��رل مأموريت قادر 
است نحوه عملكرد هر سالن را قبل از مسابقه، 

حين مسابقه و بعد از آن بررسي كند. 
به گزارش هوشيو، اتاقي در دوحه پايتخت 
قطر با صدها صفحه نمايش وجود دارد كه 
جمعيت حاضر در مس��ابقات جام جهاني 
۲0۲۲ را نش��ان مي دهد. همچنين كشور 
قط��ر پيش بين��ي كرده اس��ت بي��ش از 
1/۲ميليون هوادار جام جهاني در اين كشور 
حضور پي��دا خواهند كرد، ل��ذا يك مركز 
فناوري راه اندازي كرده اس��ت كه از هوش 
مصنوعي براي زير نظر گرفتن تماشاگران، 
پيش بيني افزايش جمعيت و حتي كنترل 

دماي ورزشگاه استفاده مي كند. 
به عب��ارت ديگر، بيش از 100تكنيس��ين 
به صورت ش��بانه روزي در مركز فرماندهي 
و كنت��رل Aspire كار خواهن��د ك��رد و 
تصاوي��ري را كه از طري��ق ۲00هزار واحد 
يكپارچه از ۲۲هزار دوربين امنيتي پخش 
شده و در هر هشت استاديوم جام جهاني در 
سراسر صفحه نمايش آنها چشمك مي زند، 
نظارت خواهند كرد. به اين طريق است كه 
آنها از طريق هوش مصنوعي قادر خواهند 
بود دروازه ه��اي ورودي را راه اندازي كنند، 
از وجود آب جاري اطمينان حاصل و تهويه 

مطبوع را به آرامي حفظ كنند. 
از طرفي، فناوري تشخيص چهره به خدمه 
اين امكان را مي دهد تا بزرگنمايي هر يك 
از 8هزار صندلي در ورزش��گاه Lusail را 
كه قرار است ميزبان 10مس��ابقه از جمله 
فينال باشد، بر عهده بگيرند. جالب اين است 
كه كارشناس��اني به همراه مقامات قطري 
و فيفا در اين مركز مس��تقر هس��تند كه از 
امنيت سايبري گرفته تا مبارزه با تروريسم و 

حمل ونقل را در آنجا كنترل مي كنند. 
حمد احمد المهندي، مدير اين مركز در اين 
خصوص گفت: »با يك كليك مي توانيد از يك 
استاديوم به استاديوم ديگر جابه جا شويد، زيرا 
ما همه چيز را از طريق پلت فرم متمركز خود 
از نظر مديريت تأسيسات، امنيت، سالمت و 
ايمني و عمليات ICT كه فناوري اطالعات و 

ارتباطات است، ادغام كرده ايم.«
به گفته برگزاركنن��دگان اين جام جهاني، 
مفهوم »اس��تاديوم متصل« اولين مورد از 

نوع خود است كه در طول جام جهاني مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. ه��وش مصنوعي 
تكنيس��ين ها را ق��ادر مي س��ازد افزايش 
جمعيت را پيش بيني كنند و با به اشتراك 
گذاش��تن اطالعات با مقامات امنيتي، به  
س��رعت با ازدحام بيش از حد مقابله كنند 
تا اتفاقات��ي همچون هرج ومرج��ي كه به 
علت ازدحام جمعيت در ماه می در خارج 
از استاديوم فرانس��ه در پاريس ايجاد شد 
يا كش��ته ش��دن بيش از 130نفر در يك 
درگيري جمعيت در يك استاديوم فوتبال 
در اندونزي در م��اه اكتب��ر رخ ندهد. تيم 
فني مركز قطر در اي��ن خصوص مي گويد 
كه تجميع داده ها به آنها اجازه مي دهد تا 

الگوهاي جمعيت را پيش بيني كنند. 
نياس عبدالرحيمان، مدير ارش��د فناوري 
مركز در اين ب��اره گفت: »م��ا تيم كنترل 
جمعي��ت و كاركن��ان امنيت��ي و ني��ز 
س��ازمان هاي مج��ري قان��ون را در محل 

حاض��ر و تصميم گي��ري آنها را ب��ا داده ها 
تكميل مي كني��م كه در نوع خود بس��يار 

منحصربه فرد است.«
جالب اين است كه اين مركز با كمك هوش 
مصنوعي، مي تواند تع��داد افراد موجود در 
يك فضا را بش��مارد و يك آس��تانه اعمال 
كند. عبدالرحيمان در اين خصوص توضيح 
داد كه به عنوان مثال، اگر بيش از 100نفر 
در يك نقطه خاص وجود داش��ته باش��ند، 
تكنيس��ين ها قادرند گلوگاه ه��ا را ببينند، 
نحوه عملكرد دروازه هاي ورودي را بررسي 
و از آمدوشد روان افراد در داخل و خارج از 

ورزشگاه اطمينان حاصل كنند. 
نكته ديگر اينكه تمام اس��تاديوم ها داراي 
تهويه مطبوع هستند و اگر در داخل سالن ها 
اختالف دما وجود داشته باشد، حسگرهاي 
مركز فرماندهي مي توانند داده ها را دريافت 

و تنظيم را درخواست كنند. 
المهندي معتقد است كه از طريق اين مركز 
فرماندهي، پلت فرم متمركز اين فرصت را 
به آنها خواهد داد تا در عمليات هايي با افراد 
كمتر، واكنش س��ريع و عملكرد بيشتري 
داشته باشند. اين كاماًل مشخص است كه 
همه اينها به امنيت سايبري بستگي دارد 
كه همه سيستم ها بايد بتوانند در برابر هر 
گونه تهديدي از بي��رون يا داخل مقاومت 
كنند. اين مركز در ح��ال اطمينان يافتن 
از ايمن ب��ودن سيستم هاس��ت و در حال 
حاضر، اين كار به ص��ورت روتين در حال 
انجام  اس��ت تا اطمينان حاصل ش��ود در 
طول جام جهاني فوتبال۲0۲۲ هيچ حادثه 

امنيت سايبري رخ ندهد. 

ازدواج درمانگاه نيست سيل دروغ ها

زندگي يك مبارزه است، اريك اسكات؟
حسن رزمي نوشت: چند روز پيش در 
يكي از گروه هاي مخالف نظام و رهبري، 
مطلب زير را گذاشتم و آخرش نوشتم، 
اريك اسكات )نظريه پرداز فرانسوي(: 
»زندگي يك مبارزه است، كل زندگي 
عبارت است از يك مبارزه  بلندمدت، 
مبارزه با عوامل طبيعي، مبارزه با موانع 
اجتماعي، مبارزه با درون خود انسان 
كه مبارزه  با نفس است. دائم انسان در حال مبارزه است. بدن انسان هم در حال مبارزه است. جسم 
انسان هم دائم دارد با عوامل مضر مبارزه مي كند، قدرت اين مبارزه وقتي در جسم باشد، جسم سالم 
است. در انسان، اين مبارزه بايد صحيح، منطقي، در جهت درست، با رفتارهاي صحيح و با ابزارهاي 
درست باشد. اين مبارزه گاهي يك استراحت و يك باراندازي الزم دارد. اين يك سفر و يك حركت 

است. اين نقطه  استراحت، داخل خانواده است.«  اريك اسكات )نظريه پرداز فرانسوي(
بعد از يكي دو ساعت، اين پست ريپالي شد و حجم عظيمي از پيام هاي تعريف و تمجيد از اين 
مطلب پشت سر هم آمد. خالصه  همه  پيام ها اين بود كه غرب به خاطر وجود اينجور دانشمندان 
و نظريه پردازاني در اين سطح از روش��نفكري و منطق و نگاه به انسان و زندگي بشر، به تمدن 
رسيده اند. كاش مس��ئوالن بي لياقت حكومت ذره اي از اينجور نگاه ها داشتند و در حكمراني 

كشور اعمال مي كردند تا ملت در آسايش و آرامش روحي زندگي كنند و... 
اما وقتي آخِر همه  اين مطالب و نظرها، نوشتم اين متن از مغز متفكر مسلمين جهان و بشريت 
عصر حاضر، رهبر جمهوري اسالمي ايران است و بعد از اينكه كليپش رو هم در گروه گذاشتم و 
نوشتم چنين نظريه پردازي )اريك اسكات( در دنيا وجود خارجي نداره، سكوت عجيبي حاكم 

شد. ديگه كسي اظهار نظري نكرد. 

هدف تروريسم اين بار، مستقيماً توده مردم است
مهدي محمدي در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: ورود به فاز تروريسم گرم، در 
واقع چيزي جز اعتراف به شكس��ت 
پروژه »اجتماعي سازي آشوب« نيست. 
از ديد صهيونيست ها و سعودي، قرار 
بود مردم ايران در يك آشوب سراسري 
مشاركت كنند و حاال كه نكرده اند بايد 
تنبيه ش��وند: هدف تروريسم اين بار، 
مستقيماً توده مردم است.  علت اعالم موضع امريكا عليه منافقين دقيقاً همين است كه امريكا به 
منافقين و ديگر گروه هاي همكار آنها دستور ورود به فاز تروريسم، با هدف حداكثرسازي خشونت 
و توليد زخم هاي عميق را داده، اما همزمان مي خواهد خود را از اين پروژه و تبعات آن مبرا كرده و 
در هزينه احتمالي آن شريك نشود.  اكنون مزمن سازي تروريسم برنامه اي است كه در ايران تعقيب 
مي شود. براي تحقق آن، پراكنده كردن توان و كاهش تمركز دستگاه امنيتي ضروري است. هدف 
از تجميع فراخوان ها همين است. تروريسم در دل تجمعاتي رخ خواهد داد كه دشمن تصور مي كند 
درون آن تفكيك مردم عادي از ترويست ها دشوار اس��ت.  تروريسم يك برنامه اعالم شده است. 
پنهان كاري وجود ندارد. هم قبل از عمليات و هم حين آن، اكانت هاي مرجع آشوب، تروريسم را 
ترويج، تحسين و تقديس مي كنند. وقاحت همزاد تروريسم است اما در ذهن جامعه اي كه تماشاچي 
است، اين حمايت صريح، ماهيت مروجان آشوب را هم تعيين تكليف خواهد كرد.  مشت آهنين بر 
سر تروريسم وارد خواهد شد اما با سه مكمل: 1- شنيدن و پاسخ دادن به اعتراضات مشروع ۲- توليد 
تصوير و روايت از اينكه چگونه دشمن در پي ويراني ايران است و 3- پاسخ دهي همزمان به طرف 

خارجي باني تروريسم. اين يك بسته است و اجزاى آن به  تنهايي كار نمي كند. 

آخرين باري كه به رفراندوم با نظارت بين المللي تن داديم!
وحيد خضاب در كانال تلگرامي خود 
نوشت: نزديك ترين نمونه اي كه ايران 
تن به موض��وع رفراندوم ب��ا نظارت 
بين المللي داد، به سال134۹ شمسي 
بازمي گ��ردد. آن روزها 150س��ال 
مي شد كه انگليسي ها بحرين را اشغال 
كرده بودن��د و حاال قصد داش��تند 
منطقه خليج ف��ارس را ترك كنند. 
ايران در طول اين س��ال ها همواره بر حق حاكميت بالمنازع خود بر بحرين تأكيد كرده و در 
تقسيمات جديد كشوري در دوره محمدرضا شاه، بحرين را استان چهاردهم ايران خوانده بود. 
طبيعتاً بعد از بيرون رفتن انگليسي ها، ايران مي توانست به سادگي اين بخش از خاك كشور را 
تصرف كند، اما انگليسي ها نمي خواستند اجازه چنين كاري به شاه بدهند. نهايتاً پس از مذاكرات 

فراوان، قرار بر اين شد كه قضيه به سازمان ملل ارجاع شود. 
اردشير زاهدي، وزير خارجه وقت ايران در مجلس گفت: »من مي خواهم بگويم اگر مردم بحرين 
مايل نباشند به كشور ما ملحق شوند، ما هرگز به زور متوسل نخواهيم شد و پس از مطالعات 
الزم، دولت تصميم گرفت در اين مورد، ]نظارت را[ به سازمان ملل متحد واگذار كند. دبيركل 

سازمان ملل متحد با اين درخواست موافقت كرد. )1(«
اردشير زاهدي در گفت وگويي كه با طرح تاريخ شفاهي ايران در دانشگاه هاروارد داشت و متن 
آن در سايت همين دانشگاه منتشر شده است هم مي گويد: »قرار بر اين شد از طريق سازمان 
ملل در آنجا يك پلبه س��ايد ]نوع خاص و محدودي از رفراندوم[ بشود، يك رفراندوم بشود، 
ببينيم كه مردم بحرين چه مي خواهند. آيا مي خواهند كه با ايران باشند؟... گفتيم ما به آن پلبه 

سايد كه مردم به آن رأي بدهند، تحت نظر سازمان ملل، آن را ديگر قبول مي كنيم.)۲(«
اُ تانِنت )دبيركل س��ازمان ملل( براي نظارت بر اين رفراندوم، ويتوريو وينسپر گيچياردي )معاون 
ايتاليايي دبيركل دفتر اروپايي سازمان ملل( را تعيين و او را به بحرين اعزام كرد. گيچياردي هم كه چك 
سفيد امضاي ايران را در اختيار داشت، بعد از سفر به بحرين و انجام پلبه سايد )با وجود ترديدهاي بسيار 
شديد درباره امانتدارانه رفتار كردن سازمان ملل و داليل قاطعي كه نشان مي داد اين، بازتاب دهنده 
نظر اكثريت مردم بحرين نيست( گزارشي به دبيركل ارائه كرد مبني بر اينكه مردم بحرين خواستار 
استقالل و جدايي از ايران هستند. شوراي امنيت سازمان ملل هم بر اساس همين رفراندومي كه تحت 
نظارت بين المللي صورت گرفته بود، در قطعنامه۲۹6 استقالل بحرين را به رسميت شناخت. طبيعتاً 
ايراِن شاه هم مجبور بود جدايي اين بخش از كشور را بپذيرد.  جدايي بحرين، يك نمونه از اعتماد به 
نظارت بين المللي بر رفراندوم هاي برگزارشده در موضع ايران است، اما تيغ »حكميت بين المللي« نيز 

بخش هاي ديگري را از خاك ايران جدا كرده كه شايد در آينده به آن پرداختم. 
پينوشتها:

1( مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، صورت جلسه ۹ فروردين 134۹.
 ۲( گفت وگو با اردشير زاهدي در طرح تاريخ شفاهي ايران در دانشگاه هاروارد، نوار شماره 15. 

اجابت، قبل از دعاست
كانال تلگرامي »حاج محمداسماعيل دوالبي، يادنامه« يكی از جمالت 
مرحوم دوالبي را به اشتراك گذاشت. ايشان فرموده اند: اجابت، قبل از 
دعاست، يك  وقت نگوييد هر چه دعا مي كنيم مستجاب نمي شود، اگر 
خدا نمي خواست شما نمي توانستيد دعا كنيد، وقتي با حال دعا با خدا 

حرف مي زنيم، اين را خدا خواسته كه نصيب ما شده است. 

سخت است زبان تان را  به دعاي خير بچرخانيد؟
كاربري با نام »عطايي« نوشت: اينقدر بدم مياد وقتي كسي تازه ازدواج 
كرده و از محبت و دلخوش��ي هاش ميگه، برميگردن ميگن: »اولشه«. 

واقعاً اذيت مي شيد زبونتون رو به دعاي خير بچرخونيد؟

حداقل دروغ هاي شاخدار نگوييد!
فاطمه مواليي در توئيتي نوشت: جاستين ترودو سياستمدار كانادايي 
اين توئيت دروغ را نوش��ت: »اعدام 15هزار معترض در ايران به خاطر 
اعتراضات اخير به زودي!« اما بعد از چند ساعت آن را حذف كرد. اگر 
مي خواهيد درباره اعتراضات ايران لجن پراكني كنيد، الاقل ديگر اينقدر 

دروغ هاي شاخدار نگوييد تا حرف هاي خودتان را باور كنيد. 

»لوپتو«
محمدرضا اخضريان كاشاني در كانال تلگرامي خود نوشت: امروز به همراه 
خانواده فيلم لوپتو را ديديم؛ يك فيلم استاندارد در سطح شاخص هاي 
بين المللي و يك گام بلند و موفق در عرصه پويانمايي در ايران. داس��تان 
جذاب و جهاني، طراحي هنرمندانه و زيبا، متن گيرا و كودكانه و كارگرداني 
موفق و اثربخش. لوپتو را مي توان نمونه موفق و بومي از الگوهاي خارجي 
آن همچون »درون بيرون«  )out inside(يا »باال« )up( دانس��ت كه 
به  خوبي از پس روايت برآمده است. توفيقات داستان پردازي پويانمايانه 
در سال هاي اخير از يكسو و بازار پردرآمد و پرمخاطب آن از سوي ديگر 
نويدبخش روزهاي خوبي براي اين هنر تازه س��ينمايي است كه سال ها 
حسرت يك كار خوب را بر دل دوستداران پويانمايي نهاده بود. تماشاي 

اين فيلم زيباي ايراني را به همه خانواده ها پيشنهاد مي كنم. 
پينوشتها:

1. در گويش كرماني »لوپتو« به اسباب بازي ها و عروسك هاي دست سازي 
گفته مي شود كه مادران براي فرزندان خود درست مي كردند. 

۲. خودروهاي فيلم عموماً با پالك 45 تردد دارند كه نشانه خوبي از حال و 
هواي كرمان در داستان است.
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