
تشکیل دادگاه های الکترونیکی
 در تهران آغاز شد

2 خبر

پنجره

تذکر به دولت برای اجرا نشدن
 مصوبات دولت الکترونیکی

عضو کمیسیون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس با بیان 
اینکه مسئوالن اجرایی باید مصوبات »دولت الکترونیک« را اجرا 
کنند، گفت: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا پیرو اجرا 

نشدن این مصوبات به قوه مجریه تذکر دادند.
میزان - حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: دولت باید مصوبات 

مجلس درباره »دولت الکترونیک« را اجرایی کند.
وی افزود: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا  پیرو 

اجرا نشدن مصوبات دولت الکترونیک، به قوه مجریه تذکر دادند.
این نماینده مجلس ادامه داد: پیرو این تذکر عنوان شد که اگر 
دولت به قوانینی که در زمینه دولت الکترونیک در برنامه پنجم و 
ششم توسعه آمده است، بی اعتنایی کند، طبیعتا مجلس گام های 

بعدی را بر می دارد.
وی گفت: به عنوان مثال اگر دولت قانون الکترونیکی کردن چک 
را اجرا می کرد دیگر ما این تعداد کارمندان بانک را در پی ش��یوع 

ویروس کرونا از دست نمی دادیم.
حاجی دلیگانی بیان داشت: دولت از اجرای الکترونیکی کردن 

چک استنکاف کرد و می بایست پاسخگو باشند.

مشکالت شبکه »شاد« به مجلس کشید
س��خنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره 
به مشکالت نرم افزار »ش��اد« و ماموریت نایب رییس مجلس به 
این کمیسیون برای بررس��ی آن گفت: هفته آتی این مشکالت 
در کمیسیون مذکور و با حضور احتمالی وزیر و معاونان آموزش و 

پرورش بررسی خواهد شد.
فارس - حمایت میرزاده س��خنگوی کمیس��یون آموزش و 
تحقیقات مجلس درباره ماموریتی که هفته گذش��ته عبدالرضا 
مصری نایب رییس مجلس به کمیسیون آموزش به منظور بررسی 
مشکالت نرم افزار »شاد« داده، اظهار داشت: کمیسیون آموزش 
از مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش دعوت کرده تا هفته آینده 
مشکالت ایجاد شده برای دانش آموزان و خانواده هایشان در استفاده 

از نرم افزار شاد )شبکه مجازی دانش آموزان( را بررسی کند. 
وی با اشاره به شکایات رس��یده به نمایندگان مجلس از سوی 
خانواده ها و حتی برخی بررسی های وکالی ملت از وجود مشکالت 
شبکه »شاد« افزود: یکی از این مشکالت نداشتن تلفن همراه و یا 
نداشتن دسترسی به اینترنت است.  سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس تصریح کرد: در شرایط اقتصادی اخیر که مشکالت فراوانی 
برای خانواده ها ایجاد شده اس��ت برخی خانوارها مجبور شده اند 
برای آنکه فرزندانشان از تحصیل باز نمانند تلفن همراه هوشمند 
تهیه کنند که منجر به بروز گالیه های متعددی شده است.  میرزاده 
اظهار داشت: هفته گذشته زاهدی رییس کمیسیون آموزش و بنده 
به عنوان سخنگوی کمیسیون درباره مشکالت این شبکه به وزیر 
آموزش و پرورش تذکر داده و خواستار رفع معایب شدیم. همچنین 
تعداد زیادی از خانواده ها در تماس های تلفنی با نمایندگان درباره 

این شبکه انتقاداتی را مطرح کرده بودند. 

نهمین دوره جشنواره فاوا
 و جایزه ملی کیفیت لغو شد

با موافقت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، نهمین دوره جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات 

)فاوا( و جایزه کیفیت ملی کیفیت در پی شیوع کرونا لغو شد.
روابط عموم�ی وزارت ارتباطات-  بر اس��اس این گزارش 
نظر به محدودیت ها و مشکالت ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در کشور و اثرات منفی آن در اجرای بهینه امور و لغو جلسات 
کمیته های راهبری کارشناسی داوری و دوره های آموزشی و عدم 
امکان بازدید حضوری و مصاحبه ارزیابان با مسئولین مرتبط در 
شرکت ها و سازمان ها و همچنین لزوم پیشگیری و مراقبت های 
الزم در راستای رعایت مصالح و حقوق شرکت های بخش فناوری 
اطالعات و ارتباطات کشور برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی 
ارتباطات و فناوری اطالعات )فاوا( و جایزه ملی کیفیت با موافقت 

وزیر ارتباطات لغو و به سال آتی موکول شد.

آغاز پذیرش شرکت های فناور 
 ICT در پارک

فراخوان پذیرش شرکت های فناور در پارک فناوری اطالعات و 
ارتباطات  به دنبال تحقق شعار جهش تولید اعالم شد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات- این فراخوان به 
عنوان سومین فراخوان و با شعار »با هم برای توسعه اقتصاد دیجیتال 
و جهش تولید« اعالم شده است. زمان این فراخوان، ششم اردیبهشت 
تا هشتم خردادماه ۹۹ اعالم شده و عالقه مندان برای کسب اطالعات 
می توانند ب��ه آدرس ict-park.ir مراجعه کنن��د. پیش از این، 
پژوهشگاه ICT و پارک فناوری اطالعات و ارتباطات با انعقاد تفاهم 
نامه همکاری، با هدف بهره مندی از ظرفیت های باالی توسعه ای و 
اجرایی، تصمیم راهبردی برای همکاری مشترک در جهت حمایت از 

شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت فاوا اتخاذ کردند.

اختالل در ارتباط تلفنی مشترکان
 ۵ مرکز مخابراتی 

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام 
عملیات کابل برگردان دچار اختالل شد.

فناوران- عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در 
مراکز مخابرات شهید بهشتی اسالمشهر، شهرک انقالب پاکدشت، 

شهید دیالمه، شهید عاطف و شهید مدنی در حال انجام است.
با اجرای عملیات مذک��ور ارتباط تلفنی مش��ترکان در  مرکز 
مخابرات شهید بهشتی اسالمشهر با پیش شماره های ۵۵۳۴ تا 
۵۵۳۷ و ۵۶۶۹ در محدوده خیابان های المه��دی، میدان نماز، 
بلوار مخابرات و امام حسن مجتبی)ع(، در مرکز مخابرات شهرک 
انقالب پاکدشت با پیش شماره ۳۶۰۸ تا محدوده های خاتون آباد، 
قیامدشت، حصار امیر و اراضی کشاورزی، در مرکز مخابرات شهید 
دیالمه با پیش ش��ماره های ۳۳۱۲، ۳۳۵۱ و ۳۳۵۲ در محدوده 
خیابان های ۱۷ شهریور، ۱۵ خرداد، امامزاده یحیی و سه راه امین 
حضور با اختالل همراه است. در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان 
مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۷۰ تا ۷۷۷۴، 
۷۷۸۶ تا ۷۷۸۸، ۷۷۲۹، ۷۶۷۰ و ۷۷۷۶ در محدوده خیابان های 
۱۸۲ و ۱۷۸ شرقی، میرزاده و مهران سجده ای دچار اختالل شده 
است. با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در  
مرکز مخابرات شهید مدنی با پیش شماره های ۸۸۹۵ تا ۸۸۹۹، 
۸۸۳۹، ۸۶۰۵ در محدوده خیابان ه��ای کارگر، ۱۶ آذر، نصرت و 

بلوار کشاورز به مدت ۳ روز آینده با اختالل همراه است.
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فناوران - با دستور رییس کل دادگستری استان تهران در اجرای دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر توسعه دادرسی های الکترونیکی، کارگروه اجرای سامانه های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک در 
دادگستری تهران تشکیل شد. محمدجواد حشمتی مهذب گفت: با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر توسعه دادرسی های الکترونیکی غیرحضوری و همچنین اجرای برنامه های راهبردی قوه قضاییه، 
معاونت برنامه ریزی، آمار و فناوری اطالعات دادگستری برای راه اندازی سامانه الکترونیکی از جمله ویدئو کنفرانس در مجتمع های قضایی و زندان های استان ماموریت یافت تا در این حوزه پیگیری و اقدام کند.

با توجه به گزارش اسپیدتست و نظرسنجی وزیر ارتباطات

اقبال ایرانی ها به استفاده از اینترنت همراه است

دریچه

معاون وزیر راه و شهرسازی:
پرداخت عوارض همه آزادراه ها 

امسال الکترونیکی می شود
معاون حمل و نقل وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکید 
بر اینکه آشکارس��ازی نقاط پرحادثه جاده ای را دنبال 
می کنیم، گفت: تا زمس��تان امس��ال همه آزادراه ها به 

سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز می شود.
فارس - شهرام آدم  نژاد در شبکه خبر درباره عوارض 
آزادراهی اظهار داش��ت: برنامه ریزی کرده ایم تا پایان 
زمستان امسال همه گیت های عوارضی به سیستم اخذ 

عوارض الکترونیک مجهز شوند. 
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: 
در این ب��اره تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرس��ازی 
و پلیس راه ب��ه امضا رس��ید و بخش��ی از آن عملیاتی 

شده است.
وی ادامه داد: در وزارت راه و شهرسازی توسعه حمل 
و نقل هوش��مند در دس��تور کار قرار گرفته است و این 
موضوع به افزایش ایمنی بیش��تر در جاده های کش��ور 
منجر می ش��ود.  آدم ن��ژاد درباره اجرای سیس��تم اخذ 
عوارض الکترونیکی در چهار آزادراه در س��ال گذشته، 
گفت: همانگونه که گفته ش��د تا زمس��تان امسال همه 

آزادراه ها به سیستم ATC مجهز می شوند.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی درباره مقوله 
هوشمندسازی در حمل و نقل، گفت:  رصد بارنامه و بار 
خودروهای س��نگین باری )کامیون و تریل��ر و غیره( با 
همکاری پلیس راه انجام می ش��ود اما با رشد تجهیزات 
هوش��مند در جاده ها، عملکرد ناوگان باری با سیستم 

توزین رصد خواهد شد. 
وی اضافه کرد: نظارت و کنترل هوش��مند در سطح 

جاده ها، در کاهش تخلفات رانندگی موثر بوده است. 
آدم نژاد با بیان اینکه دوربین های ثبت تخلف سرعت 
یکی از تجهیزات در راس��تای هوشمندسازی جاده ها 
است، توضیح داد: سرعت غیرمجاز از تخلفات رانندگی 
بود که پس از نصب دوربین های هوشمند کاهش یافت. 
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با 
رصد رفتار راننده مشخص شد برخی راننده ها با نزدیک 
شدن به دوربین، سرعت خود را کاهش می دهند و پس 
از عبور از دید دوربین س��رعت را افزایش می دهند، در 
این راستا سنجش متوسط س��رعت بین دو دوربین در 
دس��تور کار قرار گرفت و با این اقدام رفتار راننده ها در 
حوزه سرعت بهتر ش��د.  وی درباره رفع نقاط پرحادثه 
نیز گفت:  آشکارس��ازی نقاط پرحادثه در اولویت است 
تا بدین ترتیب هشداری برای راننده ها پیش از نزدیک 

شدن به این نقاط باشد. 
به گفته معاون حم��ل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی، 
در گام بعد پس از آشکارس��ازی، رفع نقاط پرحادثه در 

دستور کار است.

سایت اسپید تست یک مرجع شناخته شده در حوزه ارزیابی سرعت و کیفیت اینترنت 
در کشورهای مختلف است که به ویژه در ایام قطع اینترنت در ایران به صدر اخبار آمد و 

یکی از منابع بررسی های رسانه ای شد.
فناوران - اسپید تست اما گزارش های ساالنه ای نیز از جنبه سرعت، کیفیت و قیمت 

اینترنت ثابت و سیار در کشورهای مختلف ارایه داده و اقدام به رتبه بندی آنها می کند.
در روزهای قبل اما گزارش سال ۲۰۲۰ این سایت منتشر شد که نتایج آن قابل توجه بود. 
بر اساس گزارش این سایت، رتبه اینترنت ثابت در کشور با سقوط ۲۳ رتبه ای مواجه شده 
است. اما این تمام ماجرا نبود و بررسی های این سایت نشان داد اینترنت ثابت در ایران، یکی 

از کندترین، بی کیفیت ترین و گران ترین سرویس های اینترنت در جهان است.
اما این اوضاع در بخش اینترنت سیار وضعیت امیدوارکننده ای دارد. 

در حال حاضر بالغ بر ۵۳ درصد از سهم بازار اینترنت سیار کشور در اختیار همراه اول و 
باقی در اختیار اپراتورهای دیگر همچون ایرانسل و رایتل است.

به عبارت دیگر بار اصلی یعنی بیش از نیمی از اینترنت همراه کش��ور بر دوش اپراتور 
اول است.

اما گزارش سال ۲۰۲۰ اسپید تست نشان می دهد بر خالف وضعیت نامناسب اینترنت 

ثابت در کشور، اینترنت همراه در عین حال که از نظر کیفیت با فاصله زیادی از اینترنت 
خانگی قرار دارد، از نظر قیمتی نیز یکی از ارزان ترین نرخ های موجود در دنیا به شمار می رود. 
در همین راس��تا اما چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز یک نظرسنجی 

اینستاگرامی درباره اینترنت ثابت و سیار کشور انجام داد که نتایج قابل توجهی داشت.
برخی از خروجی های این نظرسنجی به این ترتیب بودند.

 ۴G ۵۱ درصد کاربران اعالم ک��رده بودند ترجیح می دهند از اینترن��ت همراه و   
استفاده کنند.

 ۷۵ درصد قیمت اینترنت خانگی یا همان ثابت را مناسب تر اعالم کرده بودند.
 ۸۳ درصد ساکن شهرها بودند که از این میزان ۶۸ درصد در شهرهایی به جز تهران 

ساکن بودند. 
  از این تعداد ۵۲ درصد از طریق اینترنت خانگی دروس خود را دریافت می کردند.

اما نکته جالب این بود که در حالی که ۶۳ درصد اعالم کردند که اینترنت خانگی دارند 
و ۶۳ درصد هم دانشجو بودند، کیفیت اینترنت ثابت را به ویژه بعد از پیک اسفندماه سال 
قبل نامناسب دانسته و ۵۱ درصد کاربران اعالم کرده بودند ترجیح می دهند از اینترنت 

همراه و ۴G استفاده کنند.

به عبارت دیگر بیش از نیمی از کاربرانی که در خانه های خود اینترنت ثابت دارند، ترجیح 
داده بودند تا در خانه نیز از لحاظ کیفیت همچنان از اینترنت سیار و نسل چهار استفاده 
کنند. در واقع نظرسنجی مذکور می گوید بیش از نیمی از کاربران ایرانی خواستار استفاده از 
اینترنت همراه خود هستند. در این میان اما شاهد یک نزاع چندین ساله میان سازمان صدا 
و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بر سر باندهای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ هستیم. 
گفته می شود این باندها که سال هاست در اختیار صداوسیما بوده، چند سالی است که 

ظاهرا خالی و بی استفاده مانده و از قضا مورد نیاز و استقبال اپراتورهای موبایل هستند.
اگرچه مسووالن صداوسیما خطاب به وزارت ارتباطات اعالم کرده اند که این وزارتخانه 
باید به فکر توسعه اینترنت ثابت باشد و قید استفاده از باندهای مذکور را بزند، اما در عین 
حال شرکت های ایرانسل و رایتل رسما با انتشار بیانیه ای خواستار دریافت فرکانس های 
مذکور برای ارتقای خدمات خود در سراسر کشور شدند. مخلص کالم اینکه با کنار هم 
گذاشتن گزارش های بین المللی و نظرسنجی وزیر ارتباطات، بیش از نیمی از ایرانی ها به 
نوعی پاسخ صدا و سیما را داده اند که با توجه به قیاس کیفیت و سرعت اینترنت ثابت با 
سیار، ترجیح می دهند تا از اینترنت موبایل خود استفاده کنند، حتی آنها که در خانه های 

خود اینترنت خانگی دارند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا:

نیروی انسانی بی مهارت، عامل اصلی نشت اطالعات است

نظر

معاون فنی پلیس فتا ناجا سهل انگاری و استفاده از نیروی انسانی فاقد مهارت تخصصی 
کافی را عامل اصلی نشت اطالعات از برخی سرورها و سامانه های اطالعاتی عنوان کرد.

پلیس - سرهنگ علی نیک نفس گفت:  افزایش بیش از پیش ضریب نفوذ اینترنت و رشد 
خدمات سازمان ها و نهادهای دولتی و کسب و کارها در بسترهای سایبری، تولید و تبادل 
اطالعات با سرعتی باور نکردنی گسترش یافته و موجب تشکیل بانک های اطالعاتی با ارزش 

در مراجع سرویس دهنده شده است.
وی با بیان اینکه امروزه بانک های اطالعاتی جزء با ارزش ترین دارایی های هر سازمان و 
کسب و کار است، ادامه داد : افراد سودجو با اهداف مختلف  برای دسترسی غیرمجاز بانک 
اطالعاتی اقدام به نفوذ و یا س��رقت اطالعات می کنند و با قیمت ه��ای ناچیزی در جهت 
بهره برداری های نامتعارف و یا استفاده در سایر جرایم سایبری نظیر کالهبرداری های سایبری 

به فروش می رسانند.
وی گفت: با توجه به وجود تهدیدات و آسیب پذیری های فضای مجازی، انواع حمالت 
سایبری مختلف به سرورها و شبکه های کشور و در راستای سند نظام پیشگیری و مقابله با 
حوادث رایانه ای ابالغی مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا و سایر نهادهای ذیربط به صورت 
مستمر و لحظه ای، اقدام به شناسایی انواع آس��یب پذیری های نرم افزاری و سخت افزاری 

کرده است.
س��رهنگ نیک نفس ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، تعداد سایت های مهم ارزیابی 
امنیتی شده در سال ۹۸ به ۳۷ درصد ارتقاء یافته است و در این رابطه اطالع رسانی به سازمان ها 
و کسب و کارهای مربوطه صورت پذیرفته و بازخوردهای الزم تا رفع آسیب پذیری ارایه شده 
است که این اقدامات بر اساس تحلیل و بررسی آخرین وضعیت CMS ها، سیستم عامل ها، 

سکوهای برنامه نویسی، وب سرورها و اپلیکیشن ها، احصاء و اقدام شده است.

معاون فنی پلیس فتا ناجا با بیان اهمیت پایداری و امنیت خدمات عمومی سازمان ها و 
دستگاه های مختلف در بستر اینترنت و اینکه جهت جلوگیری از آسیب پذیری ها، تهدیدات 
و آلودگی های سایبری، اطالع رسانی سریع و لحظه ای به صورت ویژه از سال ۹۷ در دستور 
کار پلیس فتا قرار گرفته گفت : در این رابطه به طور نمونه  در سال ۹۸ آسیب پذیری ها در 
قالب ۹۱۸۲۱ پیامک و ایمیل به شرکت های مختلف اعالم و اطالع رسانی شده است، که در 

مجموع اطالع رسانی ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۷۳ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: بر اساس بررسی های کارشناسی مشخص شد استفاده از نیروی انسانی ناایمن، 
فاقد مهارت فنی، عدم توجه به الزامات امنیتی و س��ایبری و س��هل انگاری در پیاده سازی 
سیاست ها و الزامات امنیتی منشاء اصلی بروز این گونه رخدادها بوده. البته انتشار برخی از 
این اخبار نیز از سوی افراد سودجو صرفا با هدف شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی و یا 

کالهبرداری از طریق فروش اطالعات کذب صورت گرفته است.
وی با تاکید بر برخورد قانونی پلیس فتا و سایر نهادهای مسوول با این اقدامات مجرمانه 
و شایعه سازان ،یکی از اولویت  های کاری خود را مبارزه و شناس��ایی افراد مجرم در حوزه 
دسترسی غیر مجاز به بانک های اطالعاتی هموطنان عنوان کرد و گفت: در این رابطه تعدادی 

از افراد مجرم شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند .
سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که مدیران عالی سازمان ها باید امنیت اطالعات 
و سامانه های در اختیار را در زمره امور مهم سازمان قرار دهند و شخصاً بر اعمال استانداردهای 
امنیتی مانند ISMS نظارت کنند، بر اساس پرونده های اخیر رسیدگی شده توصیه های 
امنیتی سایبری زیر را خطاب به شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل و 

کسب و کارهای مجازی اعالم کرد :
 سامانه ها و شبکه های رایانه ای بر اساس بازبین های امنیتی به صورت منظم و دوره ای توسط 

کارشناسان متخصص ارزیابی شود .
 صالحیت فردی و شغلی مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطالعات سازمان به 
خصوص کارکنان بخش امنیت، با استانداردهای باال مورد توجه مدیران سازمان ها 

قرار گیرد.
 کنترل دسترسی کاربران بخصوص کاربران با سطح دسترسی ادمین به طور دقیق مدیریت 

شده و الگ تمامی کاربران ذخیره و به صورت منظم بررسی شود.
جهت دسترسی راه دور به بخش های حساس همانند پنل مدیریت وب سایت ، سامانه، 
میزبان، سرور و پایگاه داده حتماً کنترل های مبتنی بر توکن یا IP اعمال گردد و مالحظات 

امنیتی  رعایت شود.
 استفاده از روش های احراز هویت دو مرحله ای کاربران عالوه بر رمز عبور قوی مد نظر باشد.

 از اتصال مستقیم پایگاه های داده حساس بدون واسط امن به شبکه های عمومی مانند 
اینترنت خودداری شود.

 تغییر تنظیمات و رمزهای عبور، آدرس های دسترسی و تنظیمات امنیتی پیش فرض 
وب سایت ، سامانه، هاست، سرور، پایگاه داده و ... جهت جلوگیری از دسترسی مجرمان سایبری 

به اطالعات از طریق این تنظیمات انجام شود.
 از جمع آوری اطالعات وب سایت توسط خزشگرها و روبات ها جلوگیری شود.

 استفاده از رمزهای عبور پیچیده و تغییر دوره ای تمامی رمزهای عبور انجام شود.
 به روزرسانی مس��تمر و اعمال بالدرنگ وصله های امنیتی منتشر ش��ده برای تمامی  

نرم افزارها، سرویس ها و ماژول ها صورت گیرد.
وی گفت: این موارد به هیچ عنوان جایگزین فرآیندهای کامل امن سازی و ارزیابی امنیتی 

نبوده و صرفا برطرف کننده شماری از ضعف های جدی مشاهده شده هستند.

پویش مشترک بازی سازان ایرانی
 با شعار »سرگرمیت با ما«

۱۲ بازی ایرانی در اقدامی مشترک و طی پویش #س��رگرمیت_باما بازی های خود با محتواهای 
جدید و متنوع را در اختیار عالقه مندان به بازی در روزهای قرنطینه ناش��ی از شیوع ویروس کرونا  

قرار می دهند. 
آی تی من- پویش » #سرگرمیت_باما« که به همت کمیس��یون بازی و سرگرمی نظام صنفی 
رایانه ای و حمایت ویژه  تپسل و همراهی شرکت های »آواگیمز« و »دیما« برگزار می شود، با تاکید 
بر ماندن مخاطب در خانه و فراهم کردن زمینه س��رگرمی او از سوی بازی سازان، از تاریخ دوشنبه 
۸ اردیبهش��ت ماه آغاز و تا دو هفته ادامه خواهد داشت. هدف از این پویش، سرگرم کردن کاربران 
با بازی های جذاب و پرمخاطب ایرانی به منظور تشویق آنها در خصوص لزوم ماندن در خانه است. 

امین امیرشریفی، مدیرعامل کافه بازار درباره پویش »سرگرمیت با ما« گفت: جامعه بازی سازان 
ایران بعد از مدت ها کمی منسجم شده و این حرکت یکی از نمودهای انسجام بازیگران این صنعت 
رو به رشد اس��ت. بازار هم از این حرکت مثبت حمایت می کند و در پویش »سرگرمیت  با ما« کنار 

بازی سازان خواهد بود.
در این پویش سعی شده است تا بازی هایی انتخاب شوند که عالوه بر شناساندن کیفیت محصول 
داخلی به مخاطب، جذابیت های تنوع بصری و محتوایی نیز داشته باشند. طیف بازی هایی که برای 
این پویش انتخاب ش��دند، کاربران در رده های س��نی مختلف را در بر می گیرد و برای هر دسته از 

مخاطبان محتوایی جدید برای ارائه دارد.
حسین مزروعی، رئیس کمیسیون بازی و س��رگرمی نظام صنفی رایانه ای نیز درباره  این پویش 
گفت: کمیسیون سرگرمی و بازی های رایانه ای، تاثیر بسیار مثبتی در هماهنگی بازی سازان داشته 
است. در شرایط بحرانی کشور تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و به همت این کمیسیون، دوازده تیم 
بازی سازی در تالش هستند تا با کمپینی مشترک، بازی با کیفیت ایرانی را به عنوان راهکاری برای 
سرگرمی و حفظ قرنطینه معرفی کنند. الزم است از بازی سازان و سایر حامیان رویداد که با حضور 

خود در این قدم ارزشمند همراه شده اند، تشکر کنم.«
 ۱۲ بازی معرفی شده در این پویش به این شرح است: 
 باغ نگار: به ارسطو کمک کن و دل نگار رو به دست بیار

 تهرونی: یه پازل رنگی آنالین و هیجان انگیز
 پرسیتی: از مزرعه داری و مدیریت یک شهر بزرگ لذت ببرید

 پسرخوانده: مافیای خودت رو بساز و آنالین بجنگ
 جی تی: با ماشین های آخرین مدل خیابون های شهر رو به آتیش بکش

 کوییز آو کینگز: در بزرگترین بازی ایرانی، اطالعات عمومیت رو به چالش بکش!
 تخته باز: مهیج ترین تجربه ی بازی تخته نرد در محیطی کامال ایرانی و زیبا

 سفره چی: رستوران خودت رو راه بنداز و به بزرگ ترین سرآشپز شهر تبدیل شو!
 گشت پلیس ۲: گاز بده، تیراندازی کن و مجرمین رو به دام بنداز

 باباپز: تجربه ی آشپزی با اصغر سیبیل!
 منچرز: حس نوستالژی منچ قدیما با هم بازی های جدید
 گلمراد : گلمراد، الهام، خونه قدیمی و شروع یک داستان!

جزئیات بیش تر درب��اره این روی��داد و بازی های حاض��ر در آن را می توانید در صفحه رس��می 
»سرگرمیت با ما« به آدرس irangames.net مشاهده کنید.
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