
 کنکور و کراوات ایتالیایی 
و ژله خوری با نوک انگشتان

هومن جعفری
1. کنکور هنوز هست. نفس می کشد و برای خودش  دم و 
دســتگاه و بارگاهی دارد از گذشته ها باشکوه تر. قبال ها کنکور 
اینطوری نبود. شمشیرکشــی بود که ســر چهار راه می ایستاد و 
زندگــی را بند می آورد. باج باید مــی دادی تا از خوانش عبور 
کنی. ما نبودیم آن خوشبخت های عزیزکرده پدر و مادر و معلم 
کــه زیر گوش غول کنکور بخوانند که این عزیز کرده اســت و 

کاری به کارش نداشته باش. 
مــا جماعت عزیز نکرده و بدون پارتی یا بدون آن درجه از 
تعهد واقعی که الزمه رسیدن به مرتب عظیم خرخوانی باشد ، باید 
می ایستادیم پشت چهار راه و غول را نگاه می کردیم که  ایستاده 
و چهارراه زندگی مان را ســد کرده. اخم می کند. ســیبیل های 
پرپشــتش را می جــود و ما را بــا هردود ها وشــردودهایش 
می ترســاند. خیلی ها پشت همان چهارراه شدند عالف زندگی. 
کنکور اذن نداد که از چهارراه رد شــوند و مســیر زندگی شان 
صاف پیش برود. غولی بود که خیلی دخترها را با دیپلم فرستاد 
خانه  اولین خواســتگار از راه رسیده  و ننگ بی لیسانسی  ماند 
روی پیشانی شان تا قوم شــوهر برای همه عمر ، فرصت کنایه 
زدن را از دست ندهند و راه به راه دختر عموی مدرک لیسانس 
گرفته از دانشگاه پشنگ آباد در رشته آب دادن به خیارشور های 

دریایی را بزنند توی سرشان.
 کنکور برای خیلی از پســرها شد غولی که راه ندادشان و 
ناچار رفتند ســربازی و بعد وسط سربازی بود که شنیدند دختر 
عمو یا دختر خاله شیرینی خوردند یا شنیدند که بچه های فامیل 
ویــزا گرفته اند برای آن ســر دنیا و حتــی مرخصی الزم برای 
شــرکت در گودبای پارتی شان هم به دست نمی آمد. برای آدم 
های موفق که از بدو تولد نافشان را با قیچی طال می بریدند این 
کنکور بی پیر هیچ چیزی نبــود که بخواهند در موردش حرفی 
بزنند. نه خطی بود روی دیوار موفقیتشان نه لحظه ای که زندگی 
شــان به دو لحظه قبل و بعد از آن تقســیم شود. برای خیلی ها 
کنکور بزرگترین نشــانه این بود که همه عمر قرار است بازنده 
باقــی بمانند. هر گونه گریزی از این واقعیت برایشــان به قصه 
سنگ و پهلوان نفرین شده می ماند. مهم نیست چقدر زور بزنی. 
این سنگ را هر چقدر باال ببری برمی گردد پایین.برمی گردد سر 

جای اولش. کف زمین. کف خیابان
2. کنکــور حاال فرق کــرده. تکنوکرات شــده. دیگر 
خبری نیســت از ایســتادن ســر چهارراه. االن کنکور سر 
جاده زندگی جوان ها یک گیشــه عوارضی گذاشــته. همه 
جا شــعبه زده. دیگر ترسی نداری از اینکه راه برای رسیدن 
به جاده موفقییت توســط کنکور بســته شود. باجش را می 
گیــرد و ردت می کند آنــور چهارراه چه بــا کالس های 
پیام نور چه با کالس های جامع علمی کاربردی. دانشــگاه 
آزاد کــه هیچ. کنکــور حاال دیگر هیچ خیالی نیســت برای 
کسی. کاسبی اش عوض شــده. غول کنکور تازه یاد گرفته 
راه بیزینس کردن در این اســت که  جای ترســاندن مردم 
، بهشــان امنیت بفروشــد. کاری کند خودشــان بروند هر 
چه در پســتو نهان کرده اند را بیاورنــد و بریزند به پایش! 
کنکــور حــاال در ونک و میرداماد و جردن و یوســف آباد 
و شــهرک غرب بیزینس آفیس  دارد . کت و شــلوارهای 
ایتالیایــی مارک دار تنش می کند و ســیبیل هایش را یا آل 

پاچینویی مــی زند یا رابرت داونی جونیور طور!
ایــن همان التی بود کــه جوانی ما با عرقگیر می ایســتاد 
ســر کوچه و جوانی  خیلی ها را به عنوان باج سیبیل به جیب زد 
و هیچ وقت هم پس نداد. چه آنها که از زیر دســتش رد نشدند 
و مسیر زندگی شان شد همان  حکایتی که برایتان نقل گردید و 
یا رفتند دانشــگاه و آمدند بیرون و فهمیدند که ای دل غافل که 
ول معطلند.که نه کاری انتظارشــان را می کشد و نه استخدامی. 

که هیچ. که پوچ.
3. اینها را نوشتیم برای داوطلبان انتخاب رشته کنکور. یک 
وقت فکر نکنید با آدم حســابی طرفید. این همانی بود که عین 
مرحوم خسرو شــکیبایی در فیلم حکم ، کراوات می زد اما ژله 

را با دست می خورد! 

نوبخت:اصالح بودجه 95 موجب 
ایجاد فرصت های شغلی می شود 

اصالح  دولت:  ســخنگوی  ایران:  گروه 
بودجــه 95 موجب رشــد اشــتغال و ایجاد 

فرصت های شغلی خواهد شد.
محمدباقــر نوبخــت در نشســت علنی   
مجلس شورای اســالمی و در جریان بررسی 
کلیات الیحه اصالح بودجه 95 ضمن قدرانی از 
مجلس به علت موافقت با فوریت رسیدگی به 
این الیحه و تشکر از اعضای کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس، مرکز پژوهش ها 
و دیوان محاســبات برای بررســی کارشناسی 
اصالح بودجه گفت: همه شما نمایندگان عمل 
به سیاســت های اقتصاد مقاومتــی را از دولت 
طلب می کنید و در همین فاصله ی کوتاهی که 
من در مجلس در محضر شــما بودم از تاخیر 
در پرداخت مطالبات کشاورزان، گالیه داشتید.

وی افزود: حجم قابل توجهی از مراجعات 
شــما مربوط به جوانان تحصیلکرده است که 
نیاز به شغل دارند چرا که 19 هزار استخدام در 
امسال نتوانسته مشــکل اشتغال جوانان را حل 
کند و باید فرصت های شــغلی از طریق فعال 

شدن واحدهای تولیدی فراهم شود.
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه ادامه 
داد: تصویب اصالحیه بودجه 95 کمک می کند 
بهتر بتوانیم با رفع مشــکالت نظــام بانکی از 
مســیر قانونی جوابگوی مطالبات باشیم. ضمن 
اینکه با اســتفاده از این مصوبــه می توانیم در 
مدت کوتاهی مطالبات گندم کاران را پرداخت 

کنیم.
ســخنگوی دولــت بــا تاکید بــر لزوم 
پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران راه هــای 
روســتایی برای فعال شــدن طرح ها در این 
حوزه تصریح کرد:  من باید شــهادت دهم که 
هیــچ کدام از طرح ها و لوایــح و تصمیمات 
گذشــته نمی تواند بــه  اندازه ایــن مصوبه 
باعث افزایش رشــد اشــتغال و رفع نگرانی 
پیمانکاران در طرح هــای عمرانی و همچنین 

جبران زحمات کشاورزان شود.

محکومیت یک مصری به اتهام 
جاسوسی برای ایران

رسانه های سعودی گزارش  ایران:  گروه 
دادند که دادگاه عربســتان یک شهروند مهاجر 
مصری را به اتهام جاسوسی برای ایران به شش 

سال زندان محکوم کرده است.
بــه گزارش پایــگاه خبری اهــرام، این 
دادگاه ســعودی هم چنین این فرد مصری را 
5 هزار ریال ســعودی جریمه و دســتور داد 
تا پس از پایان دوران زندانی از این کشــور 

اخراج شود.
روزنامه عکاظ گزارش داد که این شهروند 
مصری به اتهام ارسال یک سند محرمانه ارتش 
عربستان به سفارت ایران در بیروت و دریافت 
پیام از آن ســفارت خانه  که خواهان اطالعات 
اضافی درباره ی مســایل خاص در این کشور 

بود مجرم شناخته شد.
نام این شهروند مصری اعالم نشده است.

رئیس کمیته امداد:

صدای فقرا را 
به گوش جامعه 

برسانیم

 هنرمندان برای تولد 
حسین علیزاده دور هم جمع شدند؛

افتخار می کنم که در خاکم 
ایران زندگی می کنم

به دلیل انتشار محتوای غیراخالقی صورت گرفت؛
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پیمان  گفت:  شــمخانی  ایران:  گروه 
ائتــالف میــان ایران، ســوریه و روســیه 
با تروریســم وجــود دارد  برای مبــارزه 
نیــز طبق طراحی  و هواپیماهای روســیه 
عملیات زمینی،پنجشــنبه گذشــته نوژه را 
ترک کردند.امیر دریابان علی شــمخانی در 
مصاحبــه با خبرنگاران رســانه ملی گفت: 
قرار نبود هواپیماهای روسی در این پایگاه 
بماننــد بلکه مقرر بــود از روز »ر« تا روز 
پنجشــنبه بمانند و بروند. ایــن هواپیماها 
بلکه طبــق طراحی عملیات  نرفتند  دیروز 
زمینی، پنجشــنبه گذشته رفتند و این ناشی 

از فشار کشورهای دیگر نبود.
وی افــزود: کشــورهای دیگر از این 
همــکاری های راهبردی ، متحیر و غافگیر 
شــدند به همین علت نتوانســتند منویات 
شومشــان را در شکست محاصره حلب به 

برسانند. ثمر 
شمخانی همچنین درباره دیدگاه های 
متفــاوت درباره همکاری هــای راهبردی 
ایــران و روســیه گفت: در ســاختار نظام 
جمهــوری اســالمی ایران، کنــدی و بن 
بســت در تصمیم گیری مدت هاست رفع 

شده اســت و متناسب با نیازها برای تامین 
امنیت کشورمان ، ساختار تصمیم گیری ما 
به ویژه در عرصه دفاعی و امنیتی ، زنده ، 

فعال ، هوشمند و روزآمد است.
وی تاکید کرد : تروریســم موضوعی 
پیچیده اســت که در زمان هــای مختلف 
در اربیل ، بغداد ، دمشــق، نیس فرانســه 
، بلژیــک و آلمــان بروز می کنــد ؛ نباید 
اجــازه دهیم این منویات شــوم هیچ گونه 
تقربــی به امنیت مقتدرانه کشــورمان بیابد 
و ایــن امنیــت را که ثمره خون شــهدای 
بیشمار انقالب و شهدای مدافع حرم است 

کند. مخدوش 
شمخانی گفت: تروریست های مزدور 
تکفیــری در منطقه ای خاص در ســوریه 
نفس های آخر را می کشــیدند و باید این 
فرصت به پیــروزی محکم و پایدار تبدیل 
می شــد و خالف انتظار حامیان تروریسم 
اعم از امریکا و برخی کشورهای منطقه که 
توهم توان تغییــر معادله قدرت را دارند، 
منویات منفی آنها را در قبال مردم ســوریه 
باید دچار بن بست و فروپاشی می کردیم.
دربــاره  ای  رســانه  جنجــال  وی، 

همــکاری های راهبردی ایران و روســیه 
ائتــالف  افــزود:  و  دانســت  را طبیعــی 
ضدتروریســم در منطقه به رهبری امریکا 
با گذشــت یک و نیم سال هیچ دستاوردی 
ائتالف چند ماهه  اما دستاوردهای  نداشته، 
ایران، ســوریه، روســیه و مقاومــت لبنان 

آشکار است. 
شمخانی ، دستاوردهای این ائتالف را 
در عراق شفاف و در سوریه در چندقدمی 
دانســت و گفــت: طبیعی  نهایی  پیروزی 
اســت که باید بســیجی رســانه ای شکل 
گیرد تا این اقتدار ائتالف را که تمیزدهنده 
ســخن راســت ائتالف مقاومت از سخن 
دروغ ائتالف غرب اســت نشــان دهد و 
رسانه های مســتقل نباید فریب بازی های 

رسانه را بخورند.
مقــام عالی هماهنگ کننــده اقدامات 
سیاســی - امنیتی ایران با سوریه و روسیه 
اینکه در بخشــی از حلب  تصریح کــرد: 
عملیاتی شــود که نیازمند پشتیبانی هوایی 
باشد و این پشتیبانی به خواست مستشاران 
ایرانی و اقدام روســیه باشــد نشانه اقتدار 

نه وابستگی. است 

وی با طرح این پرســش که کی و در 
کــدام صحنه تاریخ ایران، مبتنی بر منویات 
ایران  افزود:  ایم  کشورمان مشارکت داشته 
قبل از پیــروزی انقالب حلقه ای از جنگ 
ســرد علیه اتحاد جماهیر شــوروی بود و 
حضــورش در ظفار نیز به دســتور امریکا 

بود.
شــمخانی گفت: ایران امروز به علت 
نیــازش با همــکاری روســیه و مقاومت 
بــرای مقابله با فتنه های تکفیری، روســیه 
قدرتمنــد را کنار خــودش آورده و آن را 
به عنوان عملیات هوایــی درکنار عملیات 
زمینی که طراح و مستشــارش کشــورمان 
است به کار گرفته اســت که نشانه اقتدار 

می شود. محسوب 
وی افزود: یکــی از ممیزه های مثبت 
این مقطع از تاریخ اســالم این اســت که 
جمهوری اســالمی توانســت برای محکم 
کاری اهــداف منطقــه ای و دفاع از مردم 
مســتضعف و زیر ســتم تکفیری ها، توان 
هوایــی یکی از قدرت هــای جهان را در 
ایــام معدود در خدمت پیــروزی آن ملت 

قرار دهد.

گروه اقتصادی: مدیر کل اموال و امالک اســتان هاي 
گلستان و سمنان از اهدای اسناد واگذاري مالکیت 700 قطعه 
زمین زراعي کشاورزي و مسکوني طي پایان هفته جاري در 

استان سمنان به واجدان شرایط خبر داد.
شــکریان مدیر کل اموال و امالک اســتان هاي گلستان 
و ســمنان از اهدای اسناد واگذاری اسناد مالکیت 700 قطعه 
زمین زراعي کشاورزي و مسکوني طي پایان هفته جاري در 
منطقه »کالپوش« شهرســتان میامي از توابع اســتان سمنان به 

واجدان شرایط خبر داد.
به گزارش  خبرنگار پایگاه خبري بنیاد مستضعفان، علي 

شــکریان، مساحت این میزان اراضي اهدا شده را یک میلیون 
و 214 هزار و 241 متر مربع اعالم کرد و افزود: از این تعداد 
اراضــي 50 فقره را زمین هاي زراعي کشــاورزي با حداقل 
متــراژ 2 هکتار و 650 فقره دیگر را عرصه هاي مســکوني 

تشکیل مي دهند.
وي ارزش ریالي این اراضي را که براي نخستین بار در 
سطح استان ســمنان واگذاري مي شود، بالغ بر 40 میلیارد و 
860 میلیون ریال ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: آیین اهداي 
اســناد مالکیت این اراضي روز پنج شنبه این هفته با حضور 
محمد سعیدي کیا، رئیس بنیاد مستضعفان وجمعي از مسؤالن 

کشــوري و استاني در مســجد جامع روستاي رضوان بخش 
مرکزي کالپوش شهرستان میامي برگزار مي شود.

به گفته مدیر کل اموال وامالک اســتان هاي گلســتان و 
سمنان، این واگذاري در راستاي اجراي سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي و  بر اســاس منویات مقام معظم رهبري در ســطح 

کشور انجام مي شود.
گفتنی اســت شهرســتان میامي با 45 هزار نفر جمعیت 
در شمال شرقي استان ســمنان واقع شده است و داراي آب 
و هواي نسبتًا سرد و مرطوب در زمستان و معتدل و مرطوب 

در تابستان مي باشد.

به علت اســتقبال  اقتصــادی:  گروه 
گسترده، ثبت نام در اولین رویداد هم آفرینی 

همراه اول، تا 5 شهریور ماه تمدید شد. 
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات سیار ایران، رویدادهای کارآفرینی 
همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول در 
این حوزه و انتخاب کســب و کارهای نوپا  
برگزار می شــود. در این رویدادها با در نظر 
گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی 
کشــور و برطرف کردن نقاط ضعف موجود 
در رویدادهای مشــابه فعلــی و نیز نیازهای 
همراه اول، بومی ســازی های الزم صورت 

پذیرفته است.
موضوعــات رویداد هــم آفرینی در 
حوزه ICT و صرفًا شامل سالمت همراه، 

آمــوزش همراه، انرژی و محیط زیســت، 
الکترونیک  بازی های رایانه ای و تجارت 

است.
این رویدادها با نگاه حمایت همراه اول 
از کسب و کارهای نوپا و نوآور و همچنین 
ایجاد فضای کارآفرینی بــه نام رویدادهای 

»هم آفرینی« نامگذاری شده است.

تیم هــای عالقه مند جهت شــرکت 
در رویداد، مــی تواننــد از طریق صفحه 
ثبــت   www.mci.ir/hamafarini
نام کننــد. ارزیابی اولیه طرح ها توســط 
کمیته تخصصی انجام شده و تیم ها جهت 
شرکت در رویداد انتخاب و پس از داوری 
طرح های برگزیده انتخاب می شــوند. در 

روز اختتامیــه، 3 طرح برتر اعالم و عالوه 
بــر دریافت جوایز ارزنــده، مذاکره جهت 
حمایت همــراه اول از تیم های برتر آغاز 

خواهد شد.
گفتنی اســت ثبت نام اولین رویداد از 
مجموعه رویدادهای هم آفرینی همراه اول 
که با مشــارکت دانشگاه شــهید بهشتی از 
27 تا 29 شــهریور ماه سال جاری برگزار 
می شــود، به علت اســتقبال گسترده، تا 5 
شهریور ماه تمدید شد. پس از این تاریخ، 
تا 20 شــهریور ماه، ثبت نــام به صورت 
رزرو انجام می پذیرد.عالقه مندان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به 
 www.mci.ir به نشانی  پرتال همراه اول 

مراجعه کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: به منظور طراحی عملیات زمینی

هواپیماهای روس پنجشنبه رفتند؛  ائتالف همچنان باقی است

برای اولین بار با هدف اجرای طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان؛

بیش از 1میلیون متر مربع زمین به واجدان شرایط استان سمنان واگذار می شود

تمدید مهلت ثبت نام اولین رویداد هم آفرینی همراه اول

سه شنبــــــــه
3 شهــریور1395

21ذی القعده1437
24آگــوست2016

شمـــــاره  2711
12 صفحـــــــه

تکشمــاره 1000 تومان

گروه ایــران: تعدادی از فعاالن شــبکه اجتماعی که 
در حوزه هــای ضدامنیت اخالقــی، چرخه مدلینگ مجرمانه 
و توهیــن به عقاید دینی مردم فعالیت می کردند، شناســایی 
و دستگیر شــدند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی 
امنیت سایبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  این اقدام در پی 
افزایش سطح مطالبات عمومی جامعه برای برخورد با مجرمان 

مجازی و با هدف حمایت از کیان خانواده و جامعه اســالمی 
صورت گرفته است. بر همگان روشن است که گسترش روز 
افزون شــبکه های اجتماعی در کنار مزایای آن، آســیب های 
فراوانی را نیز ایجاد کرده است. افزایش بیش از پیش محتوای 
ضد اخالقی و ضد ارزشــی که کیان خانــواده را هدف قرار 
داده، از جمله این آسیب هاســت.الزم به ذکر است این افراد 

که در پیام رسان ها و شــبکه های اجتماعی تلگرام، واتس اپ 
و اینســتاگرام فعالیت می کردند، بر اساس بندهای الف و ب 
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد تعقیب قضایی قرار 
گرفته انــد.در این اقدام، مدیران 450 صفحه، کانال و گروه در 
شبکه های اجتماعی مذکور، دعوت، احضار یا دستگیر شده اند. 
نکته مهم آنکه گزارش های مردمی ارســالی به سامانه گرداب 

تعاملی نقش موثری در شناسایی این افراد داشته است.بدیهی 
است که در راستای تسریع در نیل به اهداف مذکور، اقدامات 
افراد در شبکه های اجتماعی مورد رصد مستمر قرار گرفته و با 
افرادی که با اقدامات مجرمانه خود، باعث از میان رفتن امنیت 
اخالقی و گسترش محتوای ناســالم شوند، برخورد قضایی 

مناسب صورت خواهد گرفت.
 پیام تشکر رهبر انقالب 

به کاروان ورزشی بازگشته از المپیک:

قدر شما را می دانیم
گروه ایران: رهبر معظم انقــالب در پیامی از قهرمانان 
مدال آور و همه ورزشکاران و مربیان پر تالش کاروان ورزشی 

ایران در رقابتهای المپیک 2016 تشکر و قدردانی کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
در پیامی از قهرمانان مدال آور و همه ورزشکاران و مربیان پر 
تالش کاروان ورزشی جمهوری اســالمی ایران در رقابتهای 

المپیک 2016 تشکر و قدردانی کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسمه تعالی
به کاروان ورزشی بازگشــته از المپیک: قهرمانانی که با 
مدال آوری دل ملت را شــاد کردند؛ بــه پهلوانانی که از حق 
خود بر اثر ناداوریها محروم شــدند؛ به ورزشکارانی که عدم 
موفقیت آنان از ارزش تالش و کوشــش آنهــا نمی کاهد؛ به 
بانوان ورزشکاری که نشانه ی افتخارآمیز پوشش زن ایرانی را 
به رخ همگان کشــیدند، به بانوی شجاعی که با حجاب کامل 
در پیشانی کاروان درخشید، و به مربیان و پیش کسوتان ورزش 
کشور، خوشامد میگویم و از همه ی شما سپاسگزاری میکنم. 

قدر شما را میدانیم.
سیّد علی خامنه ای
۲/ شهریور ماه/ ۱۳۹۵


