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جامعه 9

پيامك300099004806 :

 حسین اطمینان
«رتبه یک کنکور تجربی ،سیرجانی است ».این
خبر روز گذشته مثل بمب در سیرجان منفجر شد .بعد
از خبرهای ناگواری مثل مرگ بر اثر مصرف مشروبات
الکلی ،آدمربایی و قتل که سیرجان را در رسانههای
کشور مطرح کرد ،شهر نیازمند شنیدن خبر خوبی
بود و این خبر روز گذشته از راه رسید .امیرحسین
قاسمینژا درائینی رتبهی اول کنکور تجربی را در کشور
به دست آورد .افتخاری که در دههی چهل یک بار
نصیب ضیا خواجهکریمالدینی از سیرجان شده و او
توانست رتبهی اول کنکور ریاضی را کسب کند .در
سالهای اخیر سیرجان حائز رتبههای دوم ،چهارم
و ...شده بود اما رتبهی اول کنکور افتخار بزرگی بودکه
توسط این دانشآموز به دست آمد.
در حال پیدا کردن شماره امیرحسین بودم که
سعیدحلواییپورمدیرروابطعمومیزندانباخوشحالی
تماس گرفت و گفت :امیرحسین همسایه دیوار به دیوار
توگو با او هماهنگ کردهام .به اتفاق
ماست و برای گف 
عکاس نشریه به خانهی پدر امیرحسین رفتیم .خانهی
سادهای که ساخت و ساز هنوز در آنجا ادامه داشت.
خان ه پر بود از مهمانهایی که برای تبریک به منزلش
آمده بودند .برای گفتوگو به اتاق او رفتیم .اتاقی
کوچک که پنکهای قدیمی گوشهی آن بود .یک
کتابخانه،میزتحریر،کامپیوتروتختخوابکلوسایل
آن را تشکیل م یدادند .امیرحسین  18ساله در همین
اتاق درس خوانده و بر قلهی کنکور ایران ایستاده است.
امیرحسین وقتی کالس چهارم دبستان بوده مادرش
کار را رها کرده و پیگیر درس خواندن او میشود.
پدرش معلم بازنشسته ادبیات است و تا وقتی که ما
آنجا بودیم مدام تلفنهای تبریک را جواب م یداد.
 انتظار داشتی رتبه ی اول کنکور بشوی؟
روزهای قبل از کنکور انتظار داشتم رتبهام تک
رقمی بشود .ولی رتبه یک کار بسیار سختی بود .رقبای
خیلی سرسختی داشتم و شاید بیشتر از من زحمت
کشیده بودند .بعد از کنکور درصدهایم را محاسبه کردم
فهمیدم احتمال رتبه یک شدنم زیاد است.
 درصدهایت را چگونه حساب میکردی؟
بعد از دو سال زیستشناسی را صددرصد زدم.
 با برنامهریزی به صددرصد رسیدی؟
بله .دوران جمعبندی من را نجات داد .یک
برنامهریزیپلکانیانجامدادم.
 از کی جمعبندی را شروع کردی؟
از اول خرداد شروع کردم 45 .روز طول کشید.
پلکانی برنامهریزی کردم .سه آزمون جامع آزمایشی
داشتم .آزمون اول رتبهی  8کشور را کسب کردم .در
آزمون جامع بعد رتبهی  6را کسب کردم .آزمون آخر
رتبهی سوم کشور را کسب کردم .آزمون آخر هم که

گفتوگو با امیرحسینقاسمینژاد رائینی نفراول کنکور تجربی ایران

چهار درس را صد درصد زدم
 پرسپولیسی هستم  آقای حسینیبای گفت نهایت خوشحالیات همینقدر است؟
 تالش اولین چیز در کنکور است  اعتقادی به کالسهای کمکآموزشی ندارم
 رتبه اول کشور در آزمون تیزهوشان شدم  کانال تلگرامی هم دارم

عکس :حسین ایرانمنش | پاسارگاد

کل سال رتبهی ترازم سوم کشور بود.
کنکور بود .در ِ
 نگفتی کدام درسها را صددرصد زدی؟
چهار درس :فیزیک ،زیست ،عربی و دینی.
 چهجوری فیزیک و زیست را صد درصد
زدی؟ اینها ارتباطی با هم ندارند.
فیزیکم خیلی خوب بود.
 چرا رشتهی ریاضی نرفتی؟
اتفاقا دو تا مدال المپیاد ریاضی هم دارم .در زمان
راهنمایی و اول دبیرستان بابا هم تاکید بر رشتهی
ریاضی داشت اما خودم به زیستشناسی عالقه داشتم
و دارم.
 برای انتخاب رشته تجربی اجباری
نداشتی؟
نه اصال .بابام عالقه به ریاضی داشت ولی خودم
عالقه داشتم و بابام احترام میگذاشت.
 معدلت در سال آخر چند بود؟
20
 چه رشتهای را میخواهی انتخاب کنی؟
پزشکی ،دانشگاه تهران.

برای فرزندم کتاب میخوانم تا
دیدگاه و دنیایش وسیعتر شود.
آموزشگاه زبان ایلیا

 میخواهی چه رشتهی تخصصی را ادامه
بدهی؟
فوق تخصص غدد .از راهنمایی به پزشکی غدد
عالق ه داشتم .خیلی کاربردی هست.
 میزان مطالعهای که داشتی چقدر بود.
روزهای مدرسه بین شش تا هفت ساعت بود و
روزهای تعطیل  11تا  11/5ساعت.
 گفتی  11ساعت روزانه درس میخواندی.
 11ساعتمفید؟
کلش  11ساعت بود .مسلما مفید کمتر بود.
من از اول تحصیلم درسخوان بودم و دوستانم
هم میفهمیدن که رتبهی خوبی کسب میکنم.
پیشدبستانی راهیان نور بودم .دبستان چهار سال
مدرسهی فرهنگیان بودم ،سال پنجم دبستان ایثار
بودم .بعد هم مدرسهی تیزهوشان قبول شدم .در
آزمون تیزهوشان هم رتبهی اول کشور را کسب کردم.
 مهمترین دلیل موفقیتات چه بود؟
اول لطف خدا بعد هم پدر و مادرم و بعد هم تالش
خودم بود .از تمام معلمانم در دوران تحصیل تشکر

میکنم.
 چند فرزند هستید؟
یک خواهر دارم .کوچکتر از خودم .مادرم ،سکینه
قاسمینژا درائینیلیسانسپرستاریبود.کالسچهارم
بودم ،مادرم از کارشان استعفا دادند و پیگیر درسهای
من شدند .به خاطر من استعفا دادند و تا دو سال پیش
سر کار نرفتند .البته االن هم کارشان زیاد سنگین
نیست و روزی سه ،چهار ساعت میروند.
 خواهرت کالس چندم است؟
نازنین کالس دهم است .او هم مدرسه تیزهوشان
است و امسال میخواهد رشته تجربی را انتخاب کند.
من هم تا جایی بتوانم کمکش میکنم.
 گفتی مادر سر کار نرفت تا تو را حمایت
کند .طی این سالها چه کارهایی برای تو انجام
داد؟
خیلی به من رسیدگی کرد .توی مسایل روحی
خیلی به من کمک کرد .همیشه به من انگیزه م یداد.
من را از شرایط بدی که ممکن بود برایم اتفاق بیافتد
دور میکرد .نمیگذاشتند من به سمت شرایط بد
بروم .من واقعا مدیون ایشان هستم .پدرم هم قنبر
قاسمینژا درائینی خیلی به من کمک کرد.
 وقتی که داخل منزل شما آمدم متوجه
شدم زندگی شما بسیار ساده و از خانواده
متوسطیهستید.اینموضوعدرستاست؟
بله.
 پس تو بچه پولدار نیستی .مسئلهای که
میگویند کنکور ارتباط مستقیم با پول دارد،
هرچه بیشتر هزینه کنی ،رتبهی بهتری کسب
میکنی ،این موضوع را قبول داری؟
نه ،نه .اصال این موضوع را قبول ندارم .واقعا
نمونههای زیادی داشتیم ،رتبههای یک زیادی داشتیم
که از شهرستانهای محروم بودهاند .فقط آدم باید به
خودش تکیه کند.
 کالسهای کمکآموزشی شرکت می
کردی؟

برای پیشگیری از گرایش فرزندم به
دخانیات و مواد مخدر ،همیشه او را
برای موفقیتهایش تشویق میکنم.
آموزشگاه زبان ایلیا

نه اصال .اعتقادی هم به آنها نداشتم .فقط
کالسهای مدرسهام را میرفتم .یک روز هم از
کالسهای مدرسهام غیبت نداشتم .دو ماه در دی
و بهمن پایم شکست ولی باز هم مدرسه میرفتم.
معلم خانگی نداشتم .مصاحبههای افراد برتر کنکور
را میخواندم ،نکتههای مهمی در آنها بود که به من
کمک کرد.
 برای همساالنت کسانی که توجیه
میکنندچونپولنداشتیمموفقنشدیمدراین
رابطه چه توصیهای داری؟
تالش ،اولین چیز در کنکور است .مالک تالش
است .استعداد شاید  10درصد موثر باشد.
 تو االن خودت را با دیگران متفاوت
نمیبینی؟استعدادتبابقیهبرابراست؟
بله .من هم مثل بقیه آدمها هستم .با اکثر کسانی
که برخورد داشتم مشکل اصلی آنها نبود اعتماد به
نفس است ،آنها به خودشان اعتماد ندارند .طرف
میگوید چون فالنی پو لدار است ،چون کالس کمکی
میرود ،فالن معلم را دارد و ما چون نداریم پس موفق
نمیشویم .ولی من اعتقادی به این موضوع ندارم .من
از همان اول تحصیالت اعتماد و اتکا به خودم داشتم.
قطعا هرکس تالش کند موفق میشود .توصیهی
من هم به همهی کسانی که میخواهند کنکور
بدهند همین است .از همهی کسانی که کنکور
دارند میخواهم تالششان را ترک نکنند .موقعی که
ناامید شدند تالششان را رها نکنند .خیلی مهم است.
سال کنکور به خاطر آزمونهای
خیلی از بچهها وسط ِ
آزمایشی روحیهشان را میبازند.
 تو روحیهات را نباختی؟
من روحیه ام را نباختم .عید نوروز بدترین موقع
بود که من روحیهام پایین آمد .رتبههایم دو رقمی
شد .خسته شده بودم .بعد خودم را باال کشیدم .این
را باید بدانندحتی اگر خسته شدند باز هم ادامه دهند و
مطمئن باشند موفق می شوند.
 محیط خانه چهجوری بود؟

محیط خانه خیلی آرام بود .خیلی خوب بود.
 به خاطر تو محدودیت هم در خانه به
وجود آمد مهمانها کم شود و...؟
بله .مثال جشنهای عروس ی که بود حتی نزدیکان،
خانواده سعی میکردند نروند .خودم که هیچکدام از
عروسیها را نرفتم .خانواده هم سعی میکرد عروسی و
مهمانی نرود .از نظر سر و صدا هم هیچ مشکلی نداشتم.
من یک پنکه دارم (میخندد ).سن پنکه از من بیشتر
است .صدای زیادی هم میدهد .کال صدای بیرون را
نمیشنیدم .به این عادت کرده بودم .زمستانها هم
پنکه را روشن میکردم تا سر و صدا داخل نیاید.
(میخندد)
 وضعیت تحصیلی قبل از کنکور چگونه
بود؟ رقابت با همکالسیهایت خوب بود؟
امسال سال خوبی بود .رقابت سالمی بین همهی
بچهها بود .همکالسیهایم خیلی خوب بودند .از
یکسری دوستانم ممنونم .محیط مدرسه و معلمهایم
خیلی خوب بودند.
 کارهای جانبی موقع درس خواندن انجام
میدادی؟
بله .ورزش میکردم .با پدر بیرون میرفتم.
پیادهروی میکردم .بیشتر جمعهها روستا میرفتیم.
در روستا هم درس نمیخواندم.
 روستاگردی و تفریح تا روز کنکور ادامه
داشت؟
بله اما در سه ماه آخر کمتر شده بود .در سه ماه آخر
هم روستاگردی رفتم و هم تفریح میکردم.
 کتاب خواندن ،سینما رفتن ،فیلم دیدن
این کارها را انجام نمیدادی؟
خیلی اهل فیلم دیدن نیستم .به ورزش خیلی
عالقه دارم .تا لحظهی کنکور تمام فوتبالها را میدیدم.
 پرسپولیسیهستییااستقاللی؟
پرسپولیسیهستم.
 پس بزن قدش ،قهرمان هم که شدیم
فصلقبل؟

فـروش گنـدم و آرد محـلی
آقـای حجـازی

آرامش در رانندگی موقعیتهای
خطرناک را برطرف میسازد.
گالری مبل گلستان تهران

آدرس :محمودآباد(عمده و جزئی) 09133455633

جنابآقای
امیرحسینقاسمینژادرایینی

کســب رتبــه یــک گــروه آزمایشــی علــوم تجربــی
را خدمــت شــما و خانــواده گرامیتــان و همچنین
همشــهریان عزیــز ســیرجانی تبریــک عــرض
میکنیــم .در پنــاه حــق پیروز و ســربلند باشــید.

بله.
 خوب بود؟
روحیهگرفتم.
 بازی هم میکنی؟
نه .فقط نگاه میکنم.
 هیچ ورزشی؟
یک مدت شطرنج کار می کردم.
 خارج از کتب درسی کتابی هم می
خوانی؟
کتاب نه .خارج از درس در سال کنکور چیزی
نمیخواندم اما قبل از آن شعر می خواندم.
 به کدام شاعر عالقه داری؟
وحشیبافقی.
 توی مدرسه شیطنت هم میکردی؟
کال بچهی خوبی بودم .معمولی بودم.
 چهجوری بهت گفتند که رتبهی اول
شدی؟
اعالم کرده بودند به رتبههای برتر از چهارشنبهی
هفتهی قبل زنگ میزنند ،من هم منتظر بودم .وقتی
که زنگ نزدند کال ناامید شده بودم .امروز صبح
(یکشنبه) ساعت ده و نیم تلفن منزل زنگ خورد
و خودم گوشی را برداشتم .آقای حسینیبای بود.
صدایش را شناختم .گفت :دوست داری چه خبری از
من بشنوی .من هم گفتم :رتبهی یک کنکور .گفت:
احسنتشمارتبهیاولگروهتجربیهستی.بعدگفت:
نهایتخوشحالیاتهمینبود؟آخرهمهجیغمیزنند
اما من آرام بودم .خیلی خوشحال بودم .خیلی زیاد.
 فکرنمیکردیکسیسربهسرتبگذارد؟
نه .صدای آقای حسینیبای قابل شناسایی است.
 بعد به چه کسی گفتی؟
پدرم و خواهرم که در منزل بودند به آنها گفتم.
آنها هم خیلی خوشحال شدند.
 بعد چه شد؟
صدا و سیما و خبرگزاریها نتایج را اعالم کردند و از
آن موقع دارم جواب تلفن میدهم( .میخندد)
 تلفن همراه داری؟
بله دارم.
 ازشبکههایاجتماعیاستفادهمیکنی؟
بله .استفاده میکنم .قبل از کنکور خیلی کم بود اما
االن زیاد شده است .کانال تلگرام هم دارم.
 چی توی کانالت مینویسی؟
نکتههایزیستشناسی.
 چند عضو دارد؟
بیش از سیصد عضو از همهی ایران .موبایل اگر
استفاده خوب از آن بشود خیلی مفید است ولی در
زمان کنکور خیلی کم استفاده میکردم زیرا آدم
وسوسه میشد که استفاده کند.

خبرنگاران صاحب اندیشه و ژرفاندیش،
مجاهدان عرصه آزادی بیان
روزتان گرامی

کافینت علی

توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری
سال (96دفترچه شماره  )2و ثبت انتخاب رشته در
ل سابقه
با  8سا
درخشان
کاری

ارائـ
خدمـ هکــلیه
ـاتاین
ترنتـی

کافینـتعـلـی

زمان توزیع دفترچه96/05/11 :
اعالم نتایج اولیه :از ساعت  18روز 96/05/15
زمان ثبت انتخاب رشته 96/05/19 :الی 96/05/23
ضمنا به مناسبت والدت امام رضا(ع) به کسانی که
خدمات دریافت دفترچه و ثبت انتخاب رشته را از ما
بخواهند به قید قرعه  8سکه اهدا خواهد شد.
شهرک رزمندگان ،بلوار گلستان ،روبروی هایپرمارکت
اشکان ،نبش گلستان 22
09136110991-42338648

تـــزریــــق ژل و بوتــــاکـس و چــــــربــی
 RFسوزنی جهت لیفــت و جـــوانســـازی
لیــــزر  Diodجهــت رفع مــوهـــای زایــد
میکرونیدلیــنــگ ،مـزوتـــراپـــــیPRP ،
لیفت و جـــوانســـــازی صـــورت با نــــخ
درمان چیـــن و چـــــروک و لک صـــــورت
بــــرداشتن خـــــال ،زگیـــل ،میـخــچـــــه
آبرســانی ،پاکسازی ،میکرودرم ابریژن
تنـــاســب انـــــــدام و کنـتــــــــرل وزن
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