ﻧﻮﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺎﯾﺰهاش را ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
روﯾﺪاد » «QNSCCﮐﻪ در ﻗﻄﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ »اﺳﮑﺮچ« ) (Scratchﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﻣﻘﺎم اول را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

»ﺳﻤﯿﺮا اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی« ﻣﻮﺳﺲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه »ﺗﯿﻦﺗﮏ« در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ »ﻣﺤﻤﺪ
اﺳﺘﻮار« ﻧﻮﺟﻮان  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰه اول اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و دﻧﯿﺎی ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ داﺷﺘﻪ ،ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی درﺑﺎره روﯾﺪادی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ
در آن ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن  Lycee Franco- Qatarien Voltaireاﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را  ۶ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮد .ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد آﻣﻮزﺷﮕﺎه ،ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﺑﺎ رﺑﺎتﻫﺎ و

ﺑﺨﺶ  Openﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﭼﻮن :آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ«.

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰۰داﻧﺶ آﻣﻮز از  ۱۶ﮐﺸﻮر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و از اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۶داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮﺗﺮ ﺗﯿﻦﺗﮑﯽﻫﺎ وارد ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن روﯾﺪاد در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﻮار از ﺗﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺪال و
ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﺮیﻫﺎ ﮐﻢﻟﻄﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاﯾﺰی
ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻋﻄﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺪال و ﻣﺪرک ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ  DHLﺟﺎﯾﺰه
ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﻤﯽآورد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮازی آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ را ﻣﺠﺎب
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰه را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«.

اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﯿﻦﺗﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد
 Scratchdayدر اﯾﺮان ﺑﮕﯿﺮد؛ روﯾﺪادی ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در روز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی
ﺟﻬﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ:

»زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ  Scratchﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﺷﻌﺎر اﯾﻦ روز در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن »ﻣﻼﻗﺎت ،اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاری و ﯾﺎدﮔﯿﺮی« ﺑﻮده و در اﯾﻦ روز ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﮑﺎﺗﻮن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ﻫﻢ ﮐﺪزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ
در ﻫﻤﯿﻦ روز ﺟﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ  VRﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﻪ او اﻫﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و از ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﯾﻢ« .

وﯾﺪﺋﻮی ﺑﺎﻻ ﮐﻠﯿﭙﯽ از ﺑﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﻧﺎم Save The World
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﻤﺎ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  Scratchﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ آن را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺗﯿﻦﺗﮏ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﺷﺎﮔﺮد در
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻮد درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮ و ده درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

