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اکران خصوصی فیلم «ضربه فنی» با حضور وزیر آموزش و پرورش

«ضرب�ه فن�ی» جدیدترین فیلم س�ینمایی
کانون با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئوالن
کانون پرورش فکری ک�ودکان و نوجوانان و این
وزارتخانه اکران شد.
ب�ه گ�زارش اداره کل روابط عموم�ی و امور
بینالملل ،ش�امگاه روز چهارشنبه  19دی اولین
اک�ران خصوصی این فیلم با حضور س�یدمحمد
بطحای�ی وزیر آم�وزش و پ�رورش ،فاضل نظری
مدیرعام�ل کان�ون پ�رورش فکری ک�ودکان و
نوجوان�ان ،معاونان و مدیران این دو مجموعه در
مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون برگزار
شد.
غالمرضا رمضانی نویسنده و کارگردان فیلم
«ضربه فنی» ضمن معرفی س�ه نوج�وان بازیگر
این فیلم س�یاوش اسدپور ،علی ملکیان و متین
جانجانه گفت :این نوجوانان و بقیه دوستانشان
ک�ه اولین حضورش�ان را ب�ه عن�وان بازیگر در
فیل�م «ضربه فن�ی» تجربه کردن�د ،قهرمانان و

ورزشکاران تکواندو در سطح کشوری ،آسیایی

و بینالملل�ی هس�تند .او همچنین اف�زود :این

نوجوانان به لحاظ فنی ،اخالقی و تئوریک کمک
زیادی به من کردند.
این هنرمند در ادامه با اش�اره به اینکه سال
 1354فیلمس�ازی را از کانون آغاز کرده اس�ت،
اف�زود :در دنیای ام�روز ک�ودکان و نوجوانان از
فضا س�ریع تأثیر میپذیرند که ای�ن فضا گاهی
مج�ازی و گاه�ی دنیای حقیقی اس�ت .او اضافه
کرد :نکتههای برجستهای که از دنیای کودکی و
نوجوانی خودمان به یاد میآوریم متأثر از فضای
تصویری و نمایشی است که در آن دوران دیدیم
و در واق�ع چیزی که روی ک�ودک و نوجوان اثر
میگذارد ،تا آخر عمر با او خواهد بود.
رمضان�ی با اش�اره ب�ه اینکه تلاش کردیم
این فیلم به ش�کلی طراحی ش�ود ک�ه بتواند با
نوجوانان ارتب�اط برقرار کند ،اضاف�ه کرد :فیلم
«ضربه فن�ی» دنیای کودکان و نوجوانان امروزی
را نش�ان میدهد که میخواهند هم�ه چیز را با
دنیای پرسرعت مجازی و دنیای عجیب و غریب

فیلمهای پر از تخیل مقایسه کنند.
به گفته کارگردان فیلم «ضربه فنی» اگر پس
از تماشای این فیلم ،تماشاگر کوچکترین مساله
آن را که دوس�تی است ،دریافت کند برای من و
مسئوالن کانون دستآورد بزرگی خواهد بود.
این هنرمند یادآور ش�د :یک�ی از افتخارات
من پس از س�الها حضور در کانون آشنا شدن با
مدیریت جدید این مجموعه است .این مسئوالن
ن�گاه نوینی به س�ینمای کانون دارن�د .او ادامه
داد :س�الها دوست داش�تم فیلمی را بسازم که
کلیش�ههای قبل�ی در آن تکرار نش�ود و کاری
انجام دهم که فصل ش�روع و آغازین س�ینمای
کانون شود و سینمای کانون به پایگاه و تکیهگاه
اصلی س�ینمای ک�ودک و نوجوان ای�ران تبدیل
شود.
رمضان�ی در ادامه س�خنانش با بی�ان اینکه
باید نس�بت به کودکان و نوجوانان سرزمینمان
احس�اس مس�ئولیت کنی�م ،تأکید ک�رد :وزیر

آم�وزش و پرورش و مدیریت جدید کانون کمک
کنند تا این شکل از سینما ادامه پیدا کند چراکه
س�ینمای کودک و نوجوان چش�مش ب�ه کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
کارگ�ردان فیل�م «ضرب�ه فن�ی» در پای�ان
س�خنانش از وزیر آموزش و پرورش خواست که
از این فیلم حمایت کند تا همه نوجوانان سراسر
کشور بتوانند آن را تماشا کنند.
گفتنی اس�ت «ضربه فنی» در س�یویکمین
جش�نواره فیلمه�ای ک�ودکان و نوجوان�ان
اصفه�ان چهار پروانه زری�ن ،یک تندیس و یک
ل�وح قدردانی ای�ن رویداد هن�ری را از آن خود
کرد.
اجرای دو س�رود از س�وی گ�روه همخوانی
آفرین�ش اعضای مراک�ز کانون پ�رورش فکری
کودکان و نوجوانان با ش�عری از سودابه امینی و
آهنگسازی سهیل مطیعا برای میهمانان ،بخشی
از برنامههای این شب بود.

تیم کانون یزد در مسابقات جهانی روبوکاپ؛

»»گزارش از علیاکبر امینی

تیم رباتیک کانون پرورش فکری اس�تان یزد توانسته
در مس�ابقات رباتیک آس�یا اقیانوس�یه رتب�هی اول را در
بخش مصاحبهی فن�ی ( )technical challengeدر لیگ
امدادگ�ر به خود اختص�اص بدهد .به بهان�ه موفقیت گروه
"نجاتدهندهی س�یاه" پای صحبتهای سرپرست ،مربی و
اعضای تیم نشس�تهایم تا از ایدهها و برنامههایشان برای
آینده باخبر شویم.
این مسابقات از  ۱۴تا  ۱۸آذر  1397با حضور  ۲۷تیم از
کشورهای آسیا و اقیانوس�یه به میزبانی ایران در جزیرهی
کیش برگزار شده است.
به عنوان سرپرس�ت تی�م نجاتدهندهی س�یاه ،برای
شروع ابتدا تیم رباتیک کانون یزد را معرفی کنید.
 شروع انجام فعالیت رباتیک در کانون یزد به یک دههقبل بازمیگ�ردد و این فعالیت علمی موردعالقهی اعضا و
خصوص ًا اعضای پس�ر نوجوان ما است .خوشبختانه عالوه
بر برگزاری دورههای آموزشی رباتیک در ردههای مختلف،
کانون استان ترتیبی اندیشیده است که با حمایت دانشگاه
آزاد ی�زد بچهه�ا از این طری�ق نیز در میادی�ن رقابتهای
مختلف اس�تانی ،کش�وری و بینالمللی حضور پیدا کنند.
تابهحال اعضای رباتیک کانون استان توانستهاند سه دوره
در مس�ابقات روب�وکاپ آزاد (ایران اوپن) ب�ه عنوان یکی
از بزرگتری�ن عرصههای رقابت رباتیک در س�طح کش�ور
ش�رکت کنند .درواقع پنج کش�ور در دنی�ا برگزارکنندهی
مس�ابقات اوپن هس�تند و از تمام دنیا هم میتوانند در آن
ش�رکت کنند .برگزیدگان این مس�ابقات آزاد در مرحلهی
جهان�ی با هم مس�ابقه میدهن�د و قهرمان دنیا مش�خص
میشود.
تیم رباتیک کانون یزد نیز س�ه مرحله توانسته است به
این مسابقات راه پیدا کند .عالوه بر این امسال تیم رباتیک
ما توانس�ت در دومین مسابقات بینالمللی آسیا اقیانوسیه
نیز ش�رکت کند .میزبانی این دوره از مسابقات را ایران در
جزی�رهی کیش بر عهده داش�ت و این مس�ابقات از تاریخ
 14ت�ا  18آذرماه برگزار ش�د .در این مس�ابقه تیم رباتیک
م�ا که در لی�ک امدادگر خط ش�رکت کرده ب�ود در بخش
مصاحبهی فنی ( )technical challengeرتبهی اول را به
خود اختصاص داد .عالوه بر این در س�الهای گذش�ته نیز
تی�م رباتیک ما در حوزههای مختلف موفق به کس�ب مقام
شده است.

اسم تیم شما چیست؟

 اسم تیم ما  Black Rescueبه معنی نجاتدهندهیسیاه است.

دلی�ل موفقیت تیم رباتیک ی�زد در طی این
سالها چیست؟

 م�ا در بخش فعالیتهای علم�ی ،خصوص ًا برای گروهسنی نوجوان ،خالئی احساس میکردیم .رباتیک شاخهای
بینرش�تهای و متش�کل از عل�وم مکانی�ک ،الکترونیک و
برنامهنویسی اس�ت که میتواند ذائقههای مختلف را ارضا
کند .در نتیجه رباتیک فعالیتی است که میتواند نوجوانان
را به عضویت در کتابخانهها عالقهمند کند و در عینحال
باعث پرورش اس�تعداد و توانایی آنها ش�ود .گفتنی است
که به دلیل همین تأثیرگذاری کانون یزد به فکر همکاری با
دانشگاه آزاد اسالمی یزد نیز افتاد که در بحث رباتیک بسیار
پیشرو است .در نتیجهی این همآهنگی درحالحاضر ما با
یک ش�رکت دانشبنیان که زیر نظر دانش�گاه آزاد اسالمی
اس�ت همکاری میکنیم .اعضای هیاتمدیرهی و مدرسان
این ش�رکت همگی از مدالآوران جهانی رباتیک هستند و
به انجام این کار به عنوان نیاز جامعه اعتقاد دارند.
خوشبختانه بنیهی علمی خیلی خوبی از طرف دانشگاه
آزاد در اختیار ما قرار گرفت .درعینحال حمایتهای مالی
و معنوی خوبی از ما ش�ده اس�ت که برای نمونه میتوانم به
تأمین استاد ،قطعه و بس�تههای بهروز و ارزانقیمت اشاره
کنم .ب�رای مثال کارخان�هی تولیدی پکیجه�ای آریانا که

نجاتدهندهی سیاه به حمایت نیاز دارد

م�ا از آن اس�تفاده میکنیم در ش�هرک صنعت�ی یزد واقع
ش�ده اس�ت و در نتیجه دسترس�ی ما به قطعات بس�یار
آس�ان اس�ت .همهی این عوامل در کنار اعتق�اد مدیران و
کارشناسان کانون و حمایت خانوادهی بچهها دستبهدست
هم داده است تا رباتیک کانون استان یزد پیشرفت بسیار
خوبی داشته باشد.
همینج�ا باید بگویم که کانون اس�تان یزد برای تأمین
ج فعالی�ت رباتیک برای اجرای
ط�رح درس ،آموزش و پکی 
یکس�ان و ی�ک پارچهی آن در دیگر اس�تانهای کش�ور
اعلام آمادگ�ی میکند .پای�هی عل�م رباتیک بر اس�اس
خالقیت اس�ت و این ویژگی اساس تمام فعالیتهای کانون
اس�ت .برای کودکونوجوان چیزی جذابتر از این نیس�ت
که به دستساختهی خودش�ان جان بدهند تا حرکت کند
و کار انجام بدهد.

نظرت دربارهی این دوره از مس�ابقهی آس�یا
اقیانوسیه که در آن حضور داشتی چیست؟

 س�طح مس�ابقات خیلی ب�ود و ما هم واقع� ًا زحمتکش�یدیم .بهش�خصه هر ش�ب تا چهاروپنج صبح مشغول
برنامهنویس�ی بودم .در چند س�الی که م�ا داریم با هم کار
میکنیم ،مثل یک خانواده ش�دهایم و این کار برای ما یک
دوس�تی اس�ت .ما اصال نمیتوانیم حتی یک روز هم سمت
رباتیک نروی�م و حداقل در روز یک س�اعت باید برای آن
وقت بگذاریم.

اما س�وال بع�دی را بهتر اس�ت از مربی تیم
نجاتدهندهی سیاه داشتهباشیم .از کجا شروع
کردید؟

 من س�ید علیمحمد منصوری ،مرب�ی رباتیک کانوناس�تان یزد هستم و دو سال است که در این حوز ه با کانون
اس�تان همکاری میکنم .ما ابتدا بچهها را برای سه حوزهی
مکانیک ،الکترونیک و نرمافزار استعدادیابی و تقسیمبندی
کردیم تا هر کس�ی در حوزهی موردعالقهاش فعالیت کند.
هدفی که ما از ابتدا داشتیم این بود که بچهها باید خودشان
ربات را بسازند ،نه اینکه مربی برای آنها بسازد .این نکته
مهم است ،چراکه در بررسی مسابقات رباتیک دانشآموزی
میبینیم که در بس�یاری از تیمها مربی رباتی میس�ازد و
بچهها صرف ًا در آن مس�ابقه ش�رکت میکنند .بااینحال ما
ط�وری برنامهری�زی کردیم که بچهها صفر ت�ا صد ربات را
خود بس�ازند و مربی به عنوان مش�اور در کنارش�ان باشد.
در نتیجه دو سال با بچهها کار کردیم و در نوروز امسال در
مسابقهی ایراناوپن شرکت کردیم.
دید ما به آن مس�ابقه بیش�تر برای کس�ب تجربه بود.
البته این اولین بار بود که من با این گروه در مسابقه شرکت
میکردم ،اما خود آنها پیشتر نیز در مس�ابقههای دیگری
حضور پیدا کرده بودند .بعدازاین مسابقه ،بچهها رباتشان
را عیبیابی کردند و آمادهی مس�ابقات آس�یا اقیانوس�یه
ش�دند .خدا را شکر بچهها توانس�تند در شاخهی فنی این
مس�ابقات مقام اول را به دست بیاورند .هدف شاخهی فنی
دقیق ًا این بود که بچههایی را انتخاب کند که خود رباتشان
را ساختهاند .در این بخش داوران با بچهها مصاحبه میکنند
و آنها را با سوالهای فنی به چالش میکشند.

بهطورکل�ی ه�دف از برگ�زاری مس�ابقات
روبوکاپ چیست؟

 هدف اصلی مس�ابقات روبوکاپ این است که تا سال 2050میالدی یک تیم انس�ان با یک تیم یازدهنفرهی ربات
مس�ابقهی فوتبال برگزار کنند .قوانین مس�ابقات روبوکاپ
ه�م برطبق همین اصل چیده میش�ود و هر س�ال س�عی
میکنند به این هدف نزدیکتر ش�وند .مسابقات روبوکاپ
اصلی هر س�ال در حدود تیرماه یا مردادماه در یک کش�ور
برگزار میش�ود .برای مثال در سال جاری این مسابقات در
کانادا برگزار ش�ده اس�ت و سال بعد در س�یدنی استرالیا
برگزار خواهد ش�د .از س�ال گذش�ت هم روند جدیدی در
این مسابقات به نام مسابقهی آسیا و اقیانوسیه ایجاد شده
است .این مسابقات نیز زیر نظر فدراسیون جهانی روبوکاپ
برگزار میشود و امسال دومین دورهی آن به میزبانی ایران
برگزار شده است.
یکسری مسابقات دیگر مانند ایراناوپن هم هست که
نقش مس�ابقات انتخابی را دارند .درواقع کسانی که در این
مس�ابقات آزاد مقام بیاورند میتوانند در مسابقات جهانی
شرکت کنند .درواقع در مسابقات جهانی یا مسابقات آسیا
اقیانوس�یه هر تیمی را قبول نمیکنن�د ،بلکه یک گزارش
فنی به همراه سابقهی تیم باید ارسال شود .تیمهایی زیادی
در این مسابقات ثبتنام میکنند ،اما برای مثال امسال تنها

لطف� ًا خ�ودت را معرفی ک�ن و بگو چهطور ب�ا کانون و
فعالیت رباتیک آشنا شدی.
 من امیرحس�ین نصی�ریزاده هس�تم .از کالس دومدبستان در کانون عضو شدم و االن هم در مقطع دهم درس
میخوانم .حدود هش�ت س�ال اس�ت که کار رباتیک انجام
میدهم و در این پروژه برنامهنویس تیم بودم.

برای آینده چه برنامهای داری؟

 27تیم برای شرکت در این دوره از مسابقات پذیرفته شده
بودند.

آشنایی با اعضای تیم نجاتدهندهی سیاه
* مسئول الکترونیک نجاتدهندهی سیاه
ابتدا خودت را معرفی کن.

 من علیرضا مرادی ،س�رگروه و مس�ئول الکترونیکتیم هستم .االن در پایهی یازدهم در حال تحصیل هستم و
از کالس دوم دبستان با کانون آشنا شدم و در فعالیتهایی
چ�ون کتابخوانی و قصهگویی ش�رکت میکردم .از کالس
پنجم دبستان هم با کارگاه رباتیک در کانون آشنا شدم.

چهطور شد که به رباتیک عالقهمند شدی؟

 من و دیگر اعضای تیم به کارهای فنی عالقهمندیم وبعد از انجام فعالیتهای عمومی در کانون به سمت فعالیت
رباتیک کش�یده شدیم .ادامهدار ش�دن این فعالیت هم در
افزای�ش عالقهی ما تاثیر زیادی داش�ت .ما بعد از مدتی از
ط�رف کانون به انجم�ن رباتیک دانش�گاه آزاد یزد معرفی
شدیم و آزمایش�گاه رباتیک دانشگاه آزاد به نوعی تبدیل
به کارگاه ما ش�د .سالهای گذشته من یا دیگر اعضای تیم
در مسابقات استانی و کشوری شرکت کردهایم .امسال هم
در مسابقهی آسیا و اقیانوسیهی در کیش شرکت کردیم که
در سطح جهانی برگزار میش�د .سطح این مسابقات باالتر
بود و در کل مسابقه از  15کشور جهان شرکت کرده بودند.
در لیگ که ما هم جز ایران دو کش�ور دیگر حضور داش�ت.
ش�رایط به این ش�کل بود و ما در بخ�ش مصاحبهی فنی با
کسب  96امتیاز از  100امتیاز توانستیم نفر اول شویم.

تف�اوت جای�زهی اول با جای�زهی مصاحبهی
فنی در چیست؟

 تیم�ی که در بخش اصلی مق�ام اول را آورده بود ،دربخش مصاحبهی فنی با کس�ب  88امتیاز موفق به کس�ب
مقام س�وم ش�د .درواقع بخ�ش تکنیکال چلن�ج به دنبال
س�نجش تواناییهای فردی گ�روه اس�ت و اینکه بفهمند
چهقدر از کار توسط خود اعضا انجام شده است .آنجا از ما
دربارهی ساختار فیزیکی ،عملکرد ،طراحی و برنامهنویسی
آن سوال کردند .خوشبختانه عملکرد تیم ما نشان داد که
ساخت ربات به دست خودمان بوده و تنها از مربی به عنوان
مشاور و راهنما کمک گرفتهایم.

رباتتان را در چند جمله برای ما معرفی کن.

 ربات ما امدادگر دانشآموزی اس�ت .شرایط مسابقهطوری بود ک�ه ربات باید ابتدا از مس�یری با موانع مختلف
عبور میکرد .بعدازاین مرحله به اتاق سرخ ()Red Room
میرس�ید که چند مص�دوم مرده و زن�ده در آن بود .ربات
ما باید مصدومهای زنده را تش�خیص م�یداد و جمعآوری
میک�رد .در مرحل�هی بعد ه�م ربات بای�د مصدومها را در
محوطهی امن تخلیه میکرد .ما در این بخش پنجم شدیم،
ولی فاصلهی امتیازات بس�یار کم بود و ما به خاطر دو ایراد

کوچک کمی عقب افتادیم.

برنامهات برای آینده چیست؟

 با ش�رکت در این مس�ابقات من تجربه خوبی کسبکردهام .درحالحاضر با کار الکترونیک آشنا هستم و کمی
هم برنامهنویس�ی انجام دادهام .اگر بتوان�م تحصیلم را در
دانش�گاه در حوزهی نرمافزار ادامه خواهم داد و در حوزهی
رباتیک هم به برنامهنویسی عالقهمندم.

در پایان حرفی داری؟

 تنها مشکل امس�ال ما بابت هزینهها بود که به لطفخدا برطرف ش�د .بااینحال س�ال آینده مس�ابقات جهانی
رباتیک در س�یدنی برگزار خواهد شد و من فکر میکنم ما
توانایی فنی و صالحیت حضور در این مس�ابقات را داریم،
اما اگر مشکالت مالی ما حل نشود نمیتوانیم در آن شرکت
کنیم .بزرگترین مشکل ما االن نبود حامی است و اگر این
مشکل حل شود میتوانیم قدمهای بزرگی برداریم.

* مس�ئول مکانی�ک ،طراح�ی و مونت�اژ
نجاتدهندهی سیاه
ابتدا خ�ودت را معرفی کن و بگ�و چهطور با
کانون و فعالیت رباتیک آشنا شدی.

 محمدج�واد توکل�ی هس�تم و  17س�ال دارم.درحالحاض�ر نیز در هنرس�تان مکانی�ک میخوانم .من از
بچگ�ی عضو کانون بودم و االن نه س�ال اس�ت که رباتیک
کار میکنم .ابتدا که وارد کانون ش�دم مدتی در کارگاههای
مختلف چون سفالگری شرکت کردم و بعد هم وارد فعالیت
رباتیک شدم .در پروژهی ساخت این ربات هم من در بخش
مکانیک ،طراحی و مونتاژ مسئولیت داشتم.

کانون چه تأثیری بر تو داشته است؟

 من با ده س�ال پیش خیلی فرق کردهام .به نظرم االنخیلی مهربانتر ش�دهام ،دوستان بیشتری دارم ،عشقم به
کارهایی که انجام میدهم بیشتر شده است و درسهایم را
بهتر میخوانم.

شرکت در این مسابقهی بینالمللی چه حسی
داشت؟

 وقتی توانس�تیم در این مس�ابقه شرکت کنیم خیلیخوشحال ش�دیم .ما به دنبال کس�ب تجرب�ه بودیم و این
مسابقه فرصت بسیار مناسبی برای این کار بود.

رویایت برای آینده چیست؟

 من دوس�ت دارم رباتیک را تا آخر عمرم ادامه بدهم.از طرفی االن ما میخواهیم در مس�ابقات جهانی روبوکاپ
اس�ترالیا ش�رکت کنیم و خیلی زیاد نیاز به حمایت داریم.
درواقع االن تنها مش�کل ما حمایت اس�ت .البته قرار ما بر
این اس�ت که درهرصورت کارم�ان را با همین روحیه ادامه
بدهی�م ،ولی اگر بتوانیم در این مس�ابقات جهانی ش�رکت
کنیم فکر میکنم بتوانیم موفق شویم.

* مسئول برنامهنویسی نجاتدهندهی سیاه

 میخواهم برنامهنویس�ی را ادامه بدهم و در دانشگاهکامپیوت�ر بخوان�م .بعدازآن هم هر چه خ�دا بخواهد همان
میشود.

فک�ر میکنی کانون چه نقش�ی در زندگی تو
داشته است؟

 اثرش همین اس�ت ک�ه من االن دارم برنامهنویس�یکار میکنم .ش�اید خیلی از دانشجوها هم تسلط و توانایی
بچههای تیم ما را نداشته باشند .این حاصل تجربهای است
که از الکترونیک ،برنامهنویسی یا مکانیک در کانون کسب
کردهایم.

در پایان صحبتی داری؟

 مس�ابقات جهانی اس�ترالیا در ش�هریور سال آیندهبرگزار خواهد ش�د .ما کام ً
ال امید داری�م که بتوانیم در این
مس�ابقات موفق ش�ویم ،ولی تنها مش�کل ما نبود حامی و
کمبود بودجه است.

* مس�ئول طراحی و مکانیک نجاتدهندهی
سیاه
خودت را معرفی کن و بگو که چهطور با کانون
و فعالیت رباتیک آشنا شدهای.

 من علی س�بیلی هستم 17 ،س�ال دارم و کالس دومدبیرستان هستم .از آنجا که مادرم در کانون پرورش فکری
شاغل است ،من هم از همان هفت سالگی وارد کانون شدم.
در م�ورد رباتیک هم باید بگویم وقتی که بچه بودم و برای
من اس�باببازی میخریدند ،همیشه دوست داشتم داخل
آنها را باز کنم .همین شد که به مکانیک عالقهمند شدم و
در کالسهای رباتیک کانون شرکت کردم .در این مسابقات
اخیر هم من طراح و مکانیک تیم بودم.

انج�ام ای�ن فعالی�ت و حض�ور در کانون چه
کمکی به تو کرده است؟

 فک�ر میکنم فعالیته�ای کانون به م�ا خیلی کمککرده و باعث ش�ده اس�ت ک�ه از همان بچگ�ی خالقیت ما
باال برود .برای مثال کس�ی که نقاش�ی میکشد فکرش باز
میش�ود و میتواند به ایدههایش شکل بدهد .همینکه من
االن طراحی صنعتی میکنم از همان نقاشیها منشأ گرفته
است.

میخواهی در آینده چه راهی را دنبال کنی؟

 من وقتی ش�روع به کار رباتیک میکنم ،دوست دارماز صبح که بیدار شدم فقط لپتاپم را بردارم و طراحی کنم.
میخواهم طراح خیلی خوبی ش�وم و قصدم این اس�ت که
ماشینآالت صنعتی بزرگ طراحی کنم.

در پایان میخواهی نکتهای را اضافه کنی؟

 کان�ون از م�ا خیلی حمایت کرده اس�ت ،ولی ما االنباید دنبال حامیهای بیش�تری باش�یم .ما برای شرکت در
مس�ابقات جهانی نیاز به حامیان قوی داریم ،چون هزینهی
ش�رکت در آن باال اس�ت .فکر میکنم اگ�ر بتوانیم در این
مسابقات ش�رکت کنیم ،قطعا میتوانیم رتبهی جهانی هم
بیاوریم.

