شنبه  6آذر 1400

افسوس از نقش حذفشده «رفسنجانی» در «منصور»

کیومرث مــرادی ،بازیگردان فیلم سینمایی «منصور»
دربــاره سکانس مرحوم هاشمی رفسنجانی این فیلم
عنوان کــرد :ما بــرای نقش آ قــای هاشمی رفسنجانی
وقت ز یــادی گذاشتیم؛ تستهای ز یــادی گرفتم چون
شخصیت برای ما مهم بود و فردی را میخواستیم که
بتواند بهلحاظ شباهت الگوهای رفتاری به وی نزدیک
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کمی
دستمزدها را
باال ببرید!

منوچهر والیزاده،
مدیر دوبالژ و گوینده
پیشکسوت ،برای
بهتر شدن وضعیت
دوبله خطاب به
رئیس صداوسیما
گفت :مسئوالن به
فکر باشند ،حقوق
بچهها را بهموقع
واریز کنند و کمی
دستمزدها را باال
ببرند؛ بهخصوص
برای جوانان چون
به هر حال آنها با
امیدی وارد این کار
میشوند .بهتر است
کمی بیشتر هوای
جوانان را داشته
باشند.

فرهنگ
و هنر

باشد.
متأسفانه ب ــازی خــوب اتــابــک ن ــادری در نقش آقــای
هاشمی حــذف شــد؛ در حــالــی کــه ب ــرای نقش بسیار
زحمت کشید؛ با یک گریم سخت  5-6ساعته ،این
کاراکتر تاریخی را به لحاظ صــدا و الگوهای رفتاری و
شیوه حرکت ،باکیفیت بسیار باالیی اجرا کرد.

 21ربیعالثانی 1443

 27نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

رونق دوباره نگارخانهها در هفته دوم آذرماه

آرتیبیشن :نمایشگاه آثار علی اکبر صنعتی با عنوان «آن
درختان ،آن مردمان» تا  ۱۴آذر
آرگو :نمایشگاه آثار محسن وزیری مقدم با عنوان «پروژه
تحقق نیافته» تا ۲۲بهمن
ثالث :نمایشگاه گرافیتیهای محسن دایی نبی تا ۲۳آذر
شکوه:نمایشگاهآثارپردیسشفیعیونباعنوان«خاطرات

روایت شکست داعش در یک بازی اکشن

◾

◾درباره جزئیات ساخت
بــازی «فرمانده مقاومت ،نبرد
آمرلی» برایمان بگویید؟

◾

◾دربــاره جزئیات بــازی و جذابیتهای بصری و
روایی آن هم توضیح میدهید؟

ما برخالف دیگر دوستانی که آثــاری با محوریت
مقاومت و حاج قاسم سلیمانی تولید میکردند
تصمیم گرفتیم اسلحه را به دست سردار مقاومت
ندهیم بلکه گیمر با قهرمان دیگری ،قصه بازی را
دنبال کند و حاج قاسم به عنوان فرمانده میدان
در بازی حضور داشته باشد بنابراین روی یکی از
شخصیتهای مقاومت مردمی در شهر آمرلی
متمرکز شدیم .البته با روایت نویسنده ،قهرمانی
معرفی شد که این شخصیت با حمله داعش به
شهر ،همسر و فرزندانش را از دست می دهد .این
اتفاق متأثرکننده قهرمان داستان را مجاب میکند
که اسلحه به دست بگیرد و از شهر و مردمش دفاع
کند .البته قصه جزئیات بیشتری دارد که برای لو
نرفتنآنتوضیحاتبیشترینمیدهمتامخاطبان
در حین بازی از آن لذت ببرند.

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودرو پژو جی ال ایکس

◾

◾تریلر بازی هم نشان میدهد کار از گرافیک خوب
و قابل رقابت با بازیهای استاندارد جهانی برخوردار
است؛ به ویژگیهای فنی بازی هم اشاره میکنید؟

روایــت بــازی در سه فصل پاییز ،زمستان و بهار
جریان دارد و برای طراحی دقیق این محیطها از
هــزاران قطعه عکس و فیلمهای واقعی استفاده
کردیم تا بتوانیم در کنار گیمپلی مهیج ،یک روایت
درست و دقیق را به مخاطبان ارائه دهیم .بازی با
ضرباهنگی تند ،فراز و فرودهای زیادی دارد .این
بازی 6ساعتگیمپلیداردودرساختشهرآمرلی
هم تالش شده معماریها با دقت انجام شود اما
ابعاد شهر در بازی بسیار وسیع تر از شهر آمرلی
است ،چون باید داستان طوری روایت میشد که
گیمر بتواند در آن شهر بــازی کند و مراحل آن را
پیش ببرد .دقت باالیی در معماریها و جلوههای
بصری شده است و بازی از گرافیک چشمنواز و
گیمپلی جذاب و پرکششی برخوردار است.

◾

◾بههرحال آغاز جذاب و ریتم تند برای گیمرهای
امــروز بسیار اهمیت دارد و معموال ًآغــاز بــازی در
بازیهای ایرانی کمی کند است؛ افتتاحیه نبرد آمرلی
ریتم تندی دارد؟

بله ،البته گاهی در بازیهای ایرانی شروع قصه
ایجاب میکند فصل افتتاحیه کمی کندتر باشد
تا بتواند برخی مضامین را به مخاطب منتقل
کند امــا از آنجا کــه کــارگــردانــی بــازی «فرمانده
مقاومت» به عهده خودم است و از بازخوردهای
بازی «سفیر عشق» و «قیام مختار» به مسیری

◾

◾زمانی که اخبار انتشار این بــازی منتشر شد،
رسانههایبیگانهسخنپراکنیهاییعلیهآنداشتند،
دلیلش را چه میدانید؟

وقـتــی خبر رونـمــایــی ایــن ب ــازی تــوســط فرمانده
ســازمــان بسیج اعــام شــد ،رسانههای بیگانه با
نگاه تمسخرآمیزی به آن پرداختند و گفتند قرار

بدی���ن وس���یله به اطاع همگان می رس���اند

آگهی مفقودی

1408239
/1408177ر

/1408168ک

آگهی مفقودی

1408200

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

آگهیمفقودی

آگهی مفقودی

/1408172ر

آگهی مفقودی

الهوردی میری مقدم کاهو به شماره پاک  12ایران  916ک
 35مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

س���ند کمپان���ی س���واری پ���ژو405SLX-TU5
م���دل  1394ش���ماره پ���اک ای���ران 451-69و84
ش���ماره موت���ور  139B0092322ش���ماره شاس���ی
 NAAM31FE2FK711769به نام ناصر رخشانی مفقود
گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ب���ه ش���ماره پاک  45ای���ران  938ب  49به

ش���ماره موت���ور  1811205و ش���ماره شاس���ی

آگهی مفقودی

1408144

آگهی مفقودی

/1408230ر

آگهیمفقودی

آگهی مفقودی

,1408183ح

آگهی مفقودی

/1408170ر

آگهی مفقودی

1408228

آگهی مفقودی

/1408173ر

آگهی مفقودی

1408075

برگ س���بز و س���ند کمپانی و س���ند محضری خودرو
پی���کان وان���ت م���دل  1389ب���ه رن���گ س���فید ب���ه
ش���ماره پ���اک 847س 55ای���ران  74ب���ه ش���ماره
و ش���ماره شاس���ی
موت���ور 11489074681
 NAAA46AA9BG158834به مالکیت سید شهاب
حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

اتومبیل س���واری پرای���د تیپ جی ال ایکس

آی رن���گ س���فید روغن���ی مدل س���ال 1385

, 1407058ک

برگ س���بز و س���ند کمپانی و س���ند محض���ری خودرو
س���واری رنو لوگان ال  90م���دل  1389به رنگ نوک
مدادی متالیک به شماره پاک 964ج 84ایران  42به
شماره موتور  K4MA690D103870و شماره شاسی
 NAPLSRALD91073721به مالکیت منوچهر یزدی
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبارس���اقط می گردد.

ب���ه ش���ماره مل���ی  2992315702مرب���وط به

 S1412285013588مفق���ود گردی���ده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

م���درک فارغالتحصیلی توکتم ظریف س���رباز
سفیدگر فرزند محمود صادره از مشهد شماره
مل���ی  0934554331در مقط���ع کارشناس���ی
پیوسته رش���ته روانشناسی عمومی صادره از
تربت جام مفقود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار
میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانش���گاه آزاد اس���امی تربت جام به نش���انی:
تربت جام کیلومتر  5جاده فریمان  ،س���ازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی تربت جام اداره
امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.
کارت خ���ودرو کامیون���ت یخچالدار ب���ه رنگ آبی –
روغنی مدل  1397به ش���ماره موتور z24772266z
و شماره شاسی  NAZPL140BJ0506332به شماره
پاک  512 – 36ن  96به مالکیت الهه بشاش کنگ
علیا مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل
 1386ب���ه رنگ نوک مدادی متالیک به ش���ماره پاک
179ه 28ایران  42به شماره موتور  1940014و شماره
شاس���ی  S1412286327541ب���ه مالکی���ت منص���وره
ایزدی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

ک���ه ب���رگ س���بز خ���ودرو فری���دون هرمزدی

/1408185ر

ب����رگ س����بز (شناس����نامه ) س����ند و فاکتور ف����روش (برگ
گمرکی) خودرو وانت – وانت تویوتا هایلوکس مدل 1991
به رنگ س����فید – متالیک به ش����ماره موتور  3091803به
ش����ماره شاس����ی  5029487به ش����ماره پاک 972ص34
بن����ام یعقوب رئیس����ی مفقود گردی����ده و از درج����ه اعتبار
ساقط می باشد /ایرانشهر

ش����ماره شاس����ی N3HkTAD2CJETO3963به مالکیت

محمدکاظم کاظمی ،شاعر و پژوهشگر
من آن چکامهسرا عندلیب خوشنفسم
صحنه قفسم

که صحن گلشن قدس است
به اوج قاف قناعت عدیل عنقایم
نه بر بساط مُذِلَّت نشسته چون مگسم
این بیتها از آن ِ شاعری است که روز پنجشنبه
از این جهان رفــت؛ براتعلی فدایی هــروی ،شاعر
پیشکسوت افغانستان .کسی که با نزدیک به
70سال شاعری و شاعرپروری ،همواره در شعر این
کشور و بهخصوص در شهر هرات فعال بوده است.
او متولد  ۱۳۰۷ش .در هرات بود و بیشتر عمرش در
این شهر گذشت ،جز ایامی که در سالهای جنگ
و جـهــاد ،بــه ای ــران مهاجر شــده بــود و در مشهد
میزیست.
از نظر فن شاعری ،پیش از همه چیز باید قریحه
ادبــی و تسلط استاد بر اسلوبهای شعر کهن را
یــادآور شد .او شاعری بود آشنا به اصــول و فنون
سخنوری ،البته با همان معیارهایی که در ادب
سنتی مــا رای ــج ب ــوده اس ــت .بــه ب ــاور مــن پــس از
درگذشتاستادخلیلهللاخلیلیتاکنوندرجریان
شعری امروز افغانستان ،شاعری با این مایه تسلط
بر اصول و فنون شعر سنتی خویش نداشتهایم.
ولی شاعر ما با همه گرایش و وفاداری به قالبها
و معیارهای بالغت قدیم ،کوشیده در محتوای
آ ثــارش پایبند مضامین مکرر و مفاهیم کهن
نماند و تا حدی که سبک کارش اجازه میدهد،
همپای تحوالت زمانه حرکت کند .شعرهایش
اغلب به مسائل و مضامین مطرح در جامعه
امروز ارتباط دارد و در آنها تصویری از حوادث
هر مقطع تاریخی را میتوان دید .اما از اینها
ک ــه ب ـگــذریــم ،ی ــک وی ــژگ ــی شـخـصـیــت اس ـتــاد
فــدایــی ،آزادمنشی او بــود .او هیچگاه در جوار
مراکز قــدرت نزیست و ستایشگر هیچیک از
قدرتمداران عصر نبود .طبیعتا ًدر همین مسیر،
محرومیتهای مادی و معنوی بسیاری چشید.
مذهبیسرایی یکی از دیگر زمینههای جدی کار
فدایی هروی است .او شاعری بود شیفته بزرگان
دین و در همان قالبهای سنتی ،منقبتهای
بسیاری بــرای آنــان ســروده اســت .افــزون بر آن،
خود او نیز یک منقبتخوان برجسته بود و در
این زمینه شاگردانی داشت.
یک ویژگی مهم شعرهای مذهبی براتعلی فدایی،
جنبههای انقالبی و مبارزاتی ایــن شعرهاست،
چیزی کــه در شعر سنتی
مــذه ـبــی م ــا نــایــاب
بـ ـ ــوده و در بـیــن
شــاعــران مذهبی
اف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان،
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــز عـ ـ ــامـ ـ ــه
سیداسماعیلبلخی،
شاعری را نمیتوان یافت
تا بدین مایه از جنبههای
انقالبی و مبارزاتی دین گفته
باشد.

آگهیمفقودی

برگ س���بز و س���ند کمپان���ی خودروی س���ایپا 132SL
م���دل  1391رنگ س���فید -روغنی به ش���ماره انتظامی
992ج 13ایران  36شماره موتور  4696986و شماره
شاس���ی  S5420091709155به مالکیت سیدحسین
حس���ینی راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.

رنگ:قرمز -روغنی مدل ش����ماره موتورMT4A2W5549F

پیر شعر افغانستان

1408205

اصل سند خودروی سواری پراید صبا جی تی ایکس رنگ
س����بز متالیک مدل  1380با ش����ماره موت����ور 00239799
و ش����ماره شاس����ی  s1412280708354و ش����ماره پ����اک
759ص 15ای����ران  36بن����ام خانم زه����را محمودی فرزند
محمد بش����ماره ملی  1819641643مفق����ود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

1408220

سندمالکیت وکارت وکارت سوخت برگ سبزوبرگ فروش
موتورس����یکلت ایران����ا  : 125پ����اک  642 52 :ط 13م����دل
 1384رن����گ مش����کی ش :موتوIR1004515ش:شاس����ی:
 NFA125A8414790به مالکیت محمدشمس الدین زاده
داوری ف :حس����ن کدملی0934455511س����اکن بش����رویه
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است .

بله باید چنین بستری مهیا شود و به اتحادیه
رسانههای دیجیتال اسالمی نیاز اســت .ایجاد
چنین بستری ضروری است تا بتوانیم تولیداتمان
را به دست مخاطبان در منطقه برسانیم.

برگ سبز مالکیت تراکتور کش����اورزی ITMتیپ4*4_475

1408222

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری
خ���ودرو س���واری پ���ژو پ���ارس م���دل  1393ب���ه رنگ
س���فید ب���ه ش���ماره پ���اک 254م 82ای���ران  74ب���ه
ش���ماره موت���ور  124K0470026و ش���ماره شاس���ی
 NAAN01CA8EH138103به مالکیت حسن بابایی
یوسفی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

◾

◾یعنیماننداتحادیهرادیووتلویزیونهایاسالمی
نیاز به اتحادیه رسانههای دیجیتال اسالمی داریم؟

آگهیمفقودی

م���درک فارغالتحصیل���ی محمد برات���ی باقرآبادی
فرزن���د احم���د ص���ادره از مش���هد ش���ماره مل���ی
 0945557426در مقط���ع کارشناس���ی پیوس���ته
رش���ته مهندسی کش���اورزی علوم دامی صادره از
مش���هد به ش���ماره  129211103619مفقود گردیده
است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اص���ل م���درک را ب���ه
دانش���گاه آزاد اسامی مش���هد به نشانی :مشهد
بلوار امامیه ،امامیه 42س���ازمان مرکزی دانشگاه
آزاد اسامی مش���هد اداره امور فارغ التحصیان
ارسال نماید.

رسیدیم که نظر مخاطب برایمان اولویت دارد
بنابراین برای احترام به مخاطب از گیمرها برای
تست بــازی «فرمانده مقاومت؛ نبرد آمرلی»
دعوت کردیم .ضمن اینکه پیش از انتشار بازی
«مـخـتــار» نسخه بـ ـهروز شــده «سفیر» را هم
منتشر کردیم که در آن نظرات کــاربــران لحاظ
شده بود و بازی مختار با اشکاالت بسیار کمتری
نسبت به سفیر منتشر شد .فصل سوم این بازی
هم که فصل انتقام است با بازخوردهایی که از
بازی مختار گرفتیم ،اثری به مراتب ارزشمندتر
از دو اثر قبلی خواهد بود .ما همه این تجربیات را
همراه با اعمال نظرات مخاطب در ساخت بازی
«فرمانده مقاومت» لحاظ کردیم .این بازی که
پنجشنبه هفته گذشته رونمایی شد ،درنهایت
تــا دو هفته آیـنــده در ب ــازار عرضه مـیشــود .در
ایــن بــازی کــه در سبک تـیــرانــدازی اول شخص
( )First Person Shooterاســت ،ضرباهنگ
تندتر است و گزینهای را بــرای مخاطب در نظر
گرفتیم که اگر گیمر خواست سینماتیکهایی
که  40دقیقه انیمیشن سینمایی دارد را نبیند،
از سینماتیمکها عبور کرده و بازی را ادامه دهد.

بخشی از تولیدات که محتوای راهبردی ندارند
و بیشتر جنبه سرگرمی دارنــد میتوانند وارد
بــازار جهانی شوند و به صــورت غیرمستقیم
هــم وارد ب ــازار جهانی شــدهانــد .آث ــاری مانند
«فرمانده مقاومت» که قرار است یک مجموعه
بــازی باشد و قسمت دوم آن درب ــاره دو شهر
«نُبل» و «الــزهــرا» است و اتفاقات دیگری که
در سالهای اخیر در جبهه مقاومت رخ داده،
شرایط سختتری بــرای ورود به بــازار جهانی
دارند .اساسا ًهرچه جلوتر میرویم به این نتیجه
میرسیم غرب آسیا و شمال آفریقا نیاز به یک
بستر و پلتفرم برای عرضه بازیهای متناسب با
فضای این منطقه دارد یعنی کشورهایی مثل
سوریه ،عــراق ،لبنان ،یمن ،ایــران ،افغانستان
و بخشی از کشورهای آسیای میانه و شمال
آفریقا نیاز به فضای مشترکی برای عرضه این
بازیها دارند .همانطور که برای عرضه جهانی
بازی «سفیر عشق» کارهایی را انجام دادیم و در
آیندهای نزدیک درباره آن اطالعرسانی میشود
برای عرضه چنین آثاری هم برنامه داریم .برای
دوبله و زیرنویس این بازی به زبانهای عربی،
انگلیسی ،فرانسوی و اسپانیولی برنامهریزی
کردیم تا در زمــان مناسب آن را در کشورهای
منطقه مقاومت عرضه کنیم.

1408199

برگسبزوسندکمپانیخودروسواریهاچبکمدل1395
به رنگ نوک مدادی متالیک به ش���ماره پاک 726ه83
ایران  32به ش���ماره موتور  M135692372و ش���ماره
شاسی  NAS431100G5883280به مالکیت حمیدرضا
فروغی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

مس���عود بهرام���ی ب���ه ش مل���ی 4271050105مفقود

◾

◾انتشار این بازی در سطح بینالمللی بسیار مهم
است برای این مورد چه برنامهای دارید؟

به یاد  70سال شاعری «فدایی هروی»

/1408184ک

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

موتور 22527603751ش شاس���ی 76305923بنام

است یک بــازی ضعیف وارد بــازار شود ولی پس
از اینکه تریلرهای آن پخش شد جیغ بنفششان
برآمد! حتی یکی از شبکههای سعودی این بازی
را با  Call of Dutyمقایسه و از اینکه قرار است
وارد بــازار شود ابــراز نگرانی کرد .در جهان امروز،
بازی یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای انتقال
پیام به مخاطب اســت .چند سال پیش یکی از
مسئوالن رژیم صهونیستی در واکنش به دیده
شدن یک بــازی ایرانی در جشنوارههای جهانی
گفتهبودبههمانمیزانکهدستیابیایرانبهدانش
هستهای خطرناک است ،دستیابیاش به دانش
گیم میتواند خطرناک باشد! این یعنی بازی یکی
از مهمترین ابزارهای انتقال پیام است و با این ابزار
رسانهای میتوان وارد خانههای مردم و افکارشان
شد .در فضای رسانهای امروز جهان که از انتشار
عکس حاج قاسم در شبکه اینستاگرام ممانعت
میشود ،وقتی یک بــازی باکیفیت با محوریت
حاج قاسم تولید میشود ،حتما ًصدای رسانههای
بیگانه بلند میشود چون احساس خطر میکنند.

یاد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

405ب���ه ش ش���هربانی 469ص48ای���ران 87ب���ه ش

فصل سرد» تا  ۱۶آذر
کهفی :نمایشگاه گروهی خوشنویسان جوان تا ۹آذر
نقشنگار :نمایشگاه آثار بهزاد شیشهگران تا ۱۴آذر
نیان :نمایشگاه آثــار مریم طباطبایی با عنوان «میان
تاریکی» تا  ۲۲آذر
گلهای داوودی :نمایشگاه گروهی «اوژن» تا  ۱۰آذر.

بازی برایارائهروایتی جذاب به سراغ ساختیک بازیاولشخص آیینپایاییسومینرویدادتولیدمحتوایدیجیتالبسیجاز
زهره کهندل بازی «فرمانده مقاومت؛ نبرد آمرلی» یک
بازی«فرماندهمقاومت،نبردآمرلی»رونماییشد.دربارهجزئیات
رفتندتارشادتهایرزمندگانیکهعلیهتروریستهایداعشی
بازی PCمهیجدرژانراکشناستکهروایتگرمحاصره 80روزه
ساختاینبازیرایانهایبامهدیجعفریجوزانیکهپیشازاین
شهرآمرلیتوسطداعشوآزادسازیآنبهفرماندهیشهیدحاج جنگیدهاندرابهمخاطبنشاندهند.ایناثرمحصولمرکزمتنا
سازمانفضایمجازیبسیجاستکهتوسطشرکتمنادیانتولید تهیهکنندگیبازیهای«سفیرعشق»و«قیاممختار»رابهعهده
قاسمسلیمانیاست.تولیداینبازیبهکارگردانیوتهیهکنندگی
داشتهاست،گفتوگوکردیمکهمیخوانید.
«مهدیجعفریجوزانی»ازحدوددوسالپیشآغازشد.سازندگان وبهبازارعرضهمیشود.پنجشنبههفتهگذشتهودرحاشیه

گفتوگو با مهدی جعفری جوزانی ،کارگردان و تهیهکننده بازی رایانهای «فرمانده مقاومت»

ارائـ ـ ـ ــه روایـ ـ ـت ـ ــی درس ـ ـ ــت از
جانفشانی ســربــازان مدافع
حــرم در جبهه مقاومت برای
مخاطب کودک و نوجوان از دغدغههای همیشگی
ما بــوده اســت .اینکه بیش از  35میلیون نفر از
افراد جامعه روزانه بیش از  90دقیقه از زمانشان
را صرف رسانه بــازی میکنند ما را به این سمت
میبرد که اگر قــرار است روایتی را بــرای مخاطب
خودمان بازگو کنیم باید با ادبیات و زبان خودش با
او صحبت کنیم و امروز این زبان ،زبان بازی است.
اینکه چرا ســراغ چنین ســوژهای رفتیم ماجرا به
سخنرانی رهبر معظم انقالب برمیگردد که در
ایام پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی به بیان
گــوشـهای از رشــادتهــای ایشان پرداختند و به
دالورمردیهای این سردار آسمانی در شهری که
از همه طرف در محاصره داعش بود اشاره کردند؛
اینکه حاج قاسم با بالگرد وارد شهر میشوند و به
کمک نیروهای مردمی ،محاصره شهر را شکسته
و آنجا را آزاد می کنند .چنین موضوعی برای من
که سالها در صنعت گیم فعالیت میکنم چه
در جایگاه گیمر و چه سازنده ،یک سوژه جذاب
برای ساخت بازی است .تصمیم گرفتیم از همین
خاطره رهبری وام بگیریم و قصهای را در منطقه
آمرلی تعریف کنیم .در مرحله نخست نیاز به
پژوهش داشتیم و تحقیقاتمان را درباره این شهر
تکمیل کردیم .شهری که 10ماه در محاصره داعش
بود و مــردم با جان و دل مقاومت کردند تا اجازه
سقوط شهر را ندهند ،در نهایت با ورود حاج قاسم
به شهر و بسیج نیروهای مردمی به شکل منظم،
م ـحــاصــرهاش شکسته م ـیشــود؛ ایــن موضوع
به داستان بــازی تبدیل شد .ساخت بــازی نیز از
اسفندماه 98آغاز شد و اکنون تکمیل شده است.

شماره 9681
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م���درک فارغالتحصیل���ی اینجان���ب ابراهی���م ب���ک
چالک���ی فرزند حس���ین به ش���ماره شناس���نامه 19
ص���ادره از قوچ���ان در مقط���ع کارشناس���ی رش���ته
مهندس���ی ش���یمی -صنای���ع گاز ص���ادره از واح���د
دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د قوچان به ش���ماره
 138820600630مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د
اعتبار میباش���د.از یابن���ده تقاضا میش���ود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد قوچان به
نشانی  :قوچان -کیلومتر  4جاده قوچان  -مشهد
 مجتم���ع دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د قوچانارسال نمایید.
اصل برگ سبز و فاکتور خرید کارخانه خودروی سواری
پ���ژو  405SLXمدل  96به ش���ماره انتظام���ی  52ایران
 625ج  46به ش���ماره موتور  181B0044275و شماره
شاس���ی  NAAM31FE2HK151982متعل���ق ب���ه آقای
محمد اکب���ری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.
اینجان���ب حس���ین علیمیرزایی مالک خ���ودروی 206
تیپ  2نوک مدادی به ش���ماره ش���هربانی 421س78
ایران  74و شماره بدنه  NAAP03EE2JJ544010و
ش���ماره موتور  182A0026415به علت فقدان اس���ناد
ف���روش تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را
نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس ادعای���ی در مورد
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت  10روز ب���ه دفتر
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد

