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گزارش ویژه

معاون حملونقل و ترافيك شهردار تهران
ترافيك تأكيد كرد

تمركز مديريت شهري بر
رفتارهايترافيكي

چهارشنبه  29آبان  1392شماره 483

معاون شهردار تهران در جلسه هيئت مديره سازمان ترافيك برتمركز مديريت
شهري بر تحول در رفتارهاي ترافيكي شهروندان تأكيد كرد .به گزارش خبرنگار
همش��هري محله«،س��يد جعفر تشكري هاشمي» با اس��تناد به سخنان اخير
شهردار تهران در خصوص اهميت فرهنگ ترافيك و ضرورت توجه به اين مهم
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گفت :يكي از دغدغههاي اصلي مديريت شهري توجه به موضوعات اجتماعي
و فرهنگي اس��ت كه در اين ميان ارتقاي فرهنگ ترافيك و فرهنگسازي در اين
حوزه از اهميت ويژهاي برخوردار است » .وي افزود«:همانطور كه در بسياري از
طرحهاي شهري ،تهران به الگوي ديگر شهرهاي كشور تبديل شده است.

چهرههاي برتر كنكور 92هممحلهاي
از داليل موفقيتشان ميگويند

رمز موفقيت؛
عطیه اکبری

ورود به مقطع پيشدانشگاهي براي بيشتر دانشآموزان با يك استرس و دلهره و

حرام ميكند و شب و روزشان با درس خواندن يكي ميشود .همين چندماه پيش ب

نام كنكور شركت كردند و خيلي از آنها توانستند گوي سبقت را از بقيه بربايد و ر

منطقه ،سراغ مسئوالن آموزش و پرورش برويم ،فكرش را هم نميكرديم كه در دو

اين  300نفر تصميم گرفتيم سراغ رتبههايي برويم كه يك سر و گردن از بقيه باالتر

موفق كنكوري منطقه  2در مدارس دولتي دورههاي درسيشان را گذرانده بودند.

اشكان مهدويان
رتبه  13رشته علوم رياضي

موژان جواهري
رتبه  20علوم رياضي

كسري قاس
رتبه  59ش

استرس ،فراموشي ميآورد

تيم ما در مسابقه جهاني ربات اول شد

توكل به خ

شايد خيلي از كنكوريها بعداز اينكه يدك كش رتبههاي خوب ميشوند ،يك
نوع غرور علمي هم سراغشان ميآيد و اين غرور علمي باعث شود در برابر ديگرانـ
به قول قديميهاـ خودشان را بگيرند اما اين حرفها به اشكان مهدويان نميچسبد
و ب��ا اينكه رتبه  13را در ميان هزاران نف��ر از آن خود كرده ،در چهرهاش ميتوان
نجابت و افتادگي خاصي را ديد.
وقتي از جلسه كنكور بيرون آمدي به چه رتبهاي فكر ميكردي؟
رتبهاي بين  50تا  150كشوري
فكرش را ميكردي كه رتبهات  13شود؟
نه .حدس ميزدم كه رتبه خوبي بگيرم اما به  13فكر نكرده بودم.
از چ�ه زماني در را به روي خودت بس�تي و براي گرفتن اين رتبه
خوب با همه دنيا قهر كردي؟
من با كس��ي قهر نك��ردم و در را هم به روي خودم نبس��تم .تا آخرين لحظه و
روزهاي قبل از كنكور هم به مهماني و گردش با دوستانم ميرفتم.
اما شايد تصور خيليها از روش درس خواندن رتبههاي خوب
كنكور اين باش�د كه از چند ماه قبل پش�ت درهاي بسته
هستند و خودشان را از خيلي چيزها محروم ميكنند؟
م��ن اينط��وري نب��ودم .اگ��ر ي��ك روز ورزش نميكردم
نميتوانستم درس بخوانم.
حدس ميزنم تا لحظه آخر هم در حال تست زدن
بودي .اينطور نيست؟
نه .من  4روز قبل از كنكور ديگر بيخيال همه چيز ش��دم
و كتابم را بستم.
از خ�ودت مطمئ�ن بودي ك�ه از اين
فرصت  4روزه استفاده نكردي يا اينكه براي
رس�يدن به آرامش قبل از كنكور اين كار را
كردي؟
هر دو .اما رسيدن به آرامش برايم مهمتر بود.
حس رقابت در ميان هم كالسيهايت
چقدر در اين موفقيت تأثيرگذار بود؟
بيتأثي��ر نب��ود،اما براي موفقي��ت در كنكور و
داش��تن رتبه خوب ،اين حس كافي نيس��ت ،چون
استرس بسياري به دانشآموز ميدهد.
توصيهاي براي پشت كنكوريهاي سال
 93نداري؟
داش��تن آرام��ش مهمترين توصيهام اس��ت .چون
استرس دش��من ما در كنكور است و باعث فراموشي
ميشود.

موژان جواهري با كس��ب رتبه  20در رشته رياضي فيزيك بقيه دختران را هم
س��ر بلند كرد و خط بطالني بر اين تصور غالب كش��يد كه اس��تعداد پسرها را در
رياضي بيش��تر از دختران ميداند .قاطعيت خاصي در چهرهاش به چشم ميخورد
و معتقد است قبول شدن در كنكور تازه اول راه است .خوابهاي خوش علمي هم
براي خودش كش��يده و يك طورهايي مطمئن اس��ت حاال كه تا اينجاي كار پيش
آمده از اين به بعد هم موفق است و ميتواند به آرزوهاي علمياش برسد.
با رتبه  20در چه رشتهاي و در كدام دانشگاه درس ميخواني؟
رشته برق و دانشگاه صنعتي شريف را براي ادامه تحصيل انتخاب كردم.
فكر نميكني سراغ رشته مردانهاي رفتي؟
ش��ايد رش��ته برق به نظر مردانه باشد،اما من اين رش��ته را انتخاب كردم تا در
مقطع كارشناس��ي ارشد بتوانم در گرايش مهندس��ي پزشكي درس بخوانم .دليل
ديگرم هم براي انتخاب اين رشته عالقه به رباتها بود.
فعاليتي هم در اين زمينه داشتي؟
بله .من در دبيرس��تان روي رباتها كارمي كردم و در مس��ابقات جهاني رباتهاي
فوتباليست توانستم به همراه تيمم رتبه اول كشوري را به دست بياوريم.
پس با اين حساب فقط سرت در درس و كتاب نبوده
و فعاليته�اي علمي ديگري هم داش�تي ،اين فعاليتها در
موفقيتت تأثيرگذار بود يا فقط وقتت را ميگرفت؟
فعاليتهاي علمي تأثير بس��ياري بر موفقيتم داشت و قدرت
تجزيه و تحليلم را باالتر ميبرد.
مدرسه چقدر در موفقيتت سهيم بود؟
مدرس��ه خوب در قبولي كنكور بيتأثير نيست اما كافي
هم نيست ،چون انگيزه و خواستن دانشآموز براي رسيدن
به موفقيت از مدرسه هم مهمتر به نظر ميرسد.
نقش خان�وادهات در قبولي كنكور چقدر
بود؟
هميش��ه از آنها سپاسگزارم .بهرغم اينكه موفقيتم در
كنكور برايش��ان اهميت بسياري داشت اما هميشه به من
اعتماد داشتند و هيچوقت من را تحت فشار نگذاشتند.
لحظ�هاي ك�ه رتب�ه قبول�يات در كنكور را
ديدي ،يادت هست؟
اين لحظ��ه ،جزو فرام��وش نش��دنيترين لحظههاي
زندگيم بود .من تك فرزند هستم و تمام اميد خانوادهام
به من بود .آن شب من و پدر و مادرم تا صبح نخوابيديم
و مدام پايگاه اطالعرس��اني س��ازمان سنجش را چك
ميكرديم ت��ا اينكه باالخره س��اعت  6صبح نتيجه را
ديديم.

مس��ائل حاش
نتيج��ه خوب بو
مورد دلخواه هم
رقيب��ان ديگرش
خوابشان نميرفت
خانوادهاش از خو
ديگر به دست آو
قبل از ق
يا فقط ميخواس
م��ن ب��ا هدف
ميخواندم.
پس مي
دهي و شايد اين
ن��ه .وقتي بخ
درس ميخواني.
ماهه�اي
ميخواندي؟
س��عي ميكر
روز فك��ر ميك��ر
يادگيريام باال ني
روز را بيخيال د
خيليه
قبل از كنكور بر
چطور توانستي
توكل به خدا
آرامش است.
كنكور
غول علمي بود
نه .س��عي مي
جلوه ندهم و به
نگاه ميكردم.
چه توص
 93داري؟
ب��ا برنامهريز
اي��ن برنامهري��ز
دس��ت به كار ش
فرصتهس��ت.

