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ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺷﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﺳﺎزی ورود ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی
ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی را از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﻮر را روز ﺑﻪ
روز ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎز ﺟﻮان و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دو ﺑﺎزی »ﺷﻜﺎرﭼﯽ« و »ﺻﺎﻋﻘﻪ« را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اش دارد ،ﺣﺎﻻ ﮐﻤﯽ از

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮوان ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻨﺪﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺲ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزی ﺳﺎزی در
ﻗﻠﺐ ارﺗﺶ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺮوز در ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺷﺎره ﮐﺮده:

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﺑﺘﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﺬب آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،آﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎز
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﺮوان ﺟﻨﺪﻗﯽ از ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﻚ ﺗﯿﻢ  ۱۰ﻧﻔﺮه دارﯾﻢ و ﻫﻢزﻣﺎن روی ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﻛﺎر ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام در
ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺧﻮبﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺎزی
ﺳﺎزی دارﻧﺪ… .ﻛﺎر ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد
)و ﻛﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺖ-ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﻣﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی را در ﻫﻤﺎن ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﻢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻜﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻛﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ،آرﺗﯿﺴﺖ ،آﻫﻨﮕﺴﺎز و ﻃﺮاح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ ﻫﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺎه از ﺧﺪﻣﺖ ،ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺗﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ارﺗﺶ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﻗﺪم ﻫﺎی درﺳﺖ و ﻣﺤﮑﻤﯽ را
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮدارد .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوان ﺟﻨﺪﻗﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده و دﺳﺘﺂورد ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ دو اﺛﺮ
اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﻼن
ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ  ۱۰ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺮﺑﺎزی آن ﻫﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﻀﻮری در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزی ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺮاد
ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ۱۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻓﺮم ﻫﺎی اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوان ﺟﻨﺪﻗﯽ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﺑﺎز ،اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرگ ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺣﺎل ﺑﻪ روز ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ داﻧﺶ روز ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ در اﯾﻦ اﻗﺪام اﯾﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻛﺮد ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
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