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 آگاّی  30

 بازی ّای رایاًِ ای ٍ تاثیرات آى

اي يكي اص ػشگشهي ّاي كَدكااى  ًَوَاًااى  وَاًااى ٍ  باي تضسگؼاا ى دس ػلاشوذيذ        تاصي ّاي ساياًِ •

ايي تاصي ّا افشاد سا اص دًياي ٍاقؼيات تِ ػالن تخيالت فشٍ هي تشد ٍ دس ايي گيش ٍ داس يا چيضي سا تِ اٍ هي اػت. 

 آهَصد يا چيضي سا اص اٍ هي گيشد.

 

 تاریخچِ بازیْای ٍیذئَیی ٍ رایاًِ ای

هيالدي ٍ ػالْاي اٍليِ دِّ ّـباد تش هاي گاشدد ٍ    ۷۴۹۱تَليذ ٍ پيذايؾ تاصي ّاي ساياًِ اي دس وْاى تِ ػال  •

 دس آهشيكا تِ ثثت سػيذُ اػت.  ۷۴۹۱طاًَيِ  ۷۹اٍليي فشم تقاضاي ثثت يک تاصي كاهپيَتشي دس تاسيخ 

 

 ایاًِ ای در ایراى ًظام ردُ بٌذی بازیْای ر

تحث تاصيْاي ساياًِ اي يک ًظام سدُ تٌذي هبٌاػة تا فشٌّگ   اسصؽ ّاي خَد سا  اغلة كـَسّاي وْاى دس •

طشا ي كشدُ اًذ . دس كـَس ها ًيض تِ دليل تفاٍت ّااي صياادي كاِ تاا فشٌّاگ غشتاي ياا فشٌّاگ آهشيكاايي ٍ          

اياي   اسٍپايي اص اتؼاد اسصؿي ٍ هزّثي ٍوَد داسد تيؾ اص ّش كـَس ديگشي چٌيي ًيااصي ا ؼااع هاي ؿاَد. تاا     

كاسؿاٌاع هراشک كـاَس دس قالاة تيوْااي       02كاس ػويقي تا ّوكاسي  6۱تا پاياى تاتؼباى  68 ؼاب اص صهؼباى 

هزّثي   سٍاى ؿٌاػي   واهؼِ ؿٌاػي ٍ سػاًِ اي آغاص ؿذ كِ طي آى ًظام هلي سدُ تٌذي تاصيْااي ساياًاِ اي تاا    

 .تذٍيي گشديذESRAػٌَاى 

 

 ردُ ّای سٌی بازیْای رایاًِ ای

 ۷6ػال    ۷1ػال    ۷0ػال    ۱ػال    3گشٍُ ػٌي تِ تشتية تا ي  8ُ ّاي ػٌي تاصيْاي ساياًِ اي دس قالة سد•

 ػال تؼييي ؿذ . 01ػال ٍ 
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 :  بازی ّای رایاًِ ای را هی تَاى بِ صَرت زیر تقسین بٌذی كرد

 تاصي ّاي فكشي •

 تاصي ّاي ٍسصؿي •

 تاصي ّاي اكـي  •

 تاصي ّاي وٌگي •

 تخيليتاصي ّاي  •

 

 :اثرات هثبت بازی ّای رایاًِ ای

 يادگيشي سا آػاى ٍ تَوِ كَدكاى سا ولة هي كٌذ. ▪

 .كٌٌذ هشٍس ٍ تثيٌٌذ سا هَضَػي تَاًٌذ هي تخَاٌّذ  كِ تاس چٌذ ّش ساياًِ تا ▪

 كَدكاى سا تِ آهَصؽ تاسيخ ٍ وغشافيا ػالقِ هٌذ هي كٌذ. ▪

 توشيي كٌٌذ.كَدكاى كوک هي كٌذ تا هْاست ّايي سا  ▪

 اطشاف هي تَاًذ تِ سا بي ًقاؿي تكـذ ٍ سًگ ّا سا ػَم كٌذ.  ٍ ّا لثاع كشدى كثيف تذٍى كَدک ▪

 هفاّين ٍ هثاًي سياضيات سا تا كوک ؿكل ّاي هخبلف ٍ ػادُ تِ كَدک آهَصؽ هي دّذ. ▪

ِ  كٌاذ  هاي  كواک  كَدكاى تِ اي ساياًِ ّاي تاصي پضؿكاى  اص تؼضي ػقيذُ تِ ▪ ِ  كا  كوباش  هؼاكي  داسٍّااي  تا

 .كٌٌذ پيذا ا بياج

 اياي  اص آًْاا  دليل ّويي تِ ٍ آًْاػت دػت دس كٌبشلؾ كِ كٌذ هي دًيايي ٍاسد سا ّا تچِ اي ساياًِ ّاي تاصي ▪

 .تشًذ هي لزت تاصي

 دک هي ؿَد.كَ ظشيف ػضالت پشٍسؽ ٍ دػت ٍ چـن ّواٌّگي تاػث ▪

 .اػت آًاى فشاغت اٍقات كشدى پش ٍ هؼلَليي تشاي آهَصؿي كوک ٍػيلِ ▪
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 آگاّی خریذ آًالیي كاال ٍ خذهات 

خشيذ آًاليي كا ٍ خذهات اص تا اسصؽ تشيي خذهاتي اػت كِ تش سٍي ايٌبشًت اسائِ هي ؿَد. ايي ًَع  •

 P.O.Sخشيذّا دس كٌاس ػايش خذهات الكبشًٍيک دس تاصاس تَيظُ پشداخت ّاي الكبشًٍيک اص طشيق دػبگاُ ّاي 

ٍ خَدپشداصّا ػالٍُ تش كشفِ وَيي دس ٍقت كاستشاى هضايايي چَى اهٌيت دس واتجايي پَل  كاّؾ ّضيٌِ ّاي 

تاصاسياتي كشفِ وَيي اقبلادي ٍ افضايؾ فشكت ّاي ؿغلي ٍ غيشُ سا دًثال داسد. اها دس ػيي  ال كالّثشداساى 

اساى ٍ هـبشياى آى سا تا تْذيذات ٍ آػية فضاي هجاصي ٍ ػاسقاى تا اػبفادُ اص ػذم اطالع يا كن دقبي خشيذ

ّايي  هَاوِ ػاخبِ اًذ كِ دس كَست سػايت ًكات ايوٌي ٍ تَوِ تِ ّـذاسّاي  صم هي تَاًيذ اص يک خشيذ 

 لزت تثشيذ.

 

 تلفٌی آگاّی كالّبرداری پیاهکی ٍ 

تواع گشفبِ ٍ آًْا سا تشًذُ قشػِ پياهک ٍ تواع تلفٌي تا افشاد  اسػال تا كالّثشداساى  اػت  ؿذُ هـاّذُ اخيشاً•

 ٍاسيض تشاي سا اػبثاسي كاست هـخلات اص آًْا ؛ٍ  ات تِ ػٌاٍيي هخبلف هؼشفيكـي يا وَايض   ّذايا ٍ هؼاتق

 ؿْشًٍذاى تاًک سهض ٍ  ؼاب ؿواسُ تِ هبقلثاًِ ّاي سٍؽ كاسگيشي تا ٍ كٌٌذ هي دسخَاػت وايضُ هثلغ

 .صًٌذ هي دػبثشد ّا  ؼاب هَوَدي تِ ٍ كشدُ پيذا دػبشػي

 

 :است زیر شرح بِ افراد بِ ارسالی پیاهک هتي

 برًذُ هحترم كاربر شوا كِ كردُ سراسری كشی قرعِ بِ اقذام  عیذ..... شركت .... فرارسیذى ّای هٌاسبت بِ 

 ارسال اپراتَر با خَد ّذیِ دریافت ًحَُ از اطالع كسب جْت لطفاً ایذ شذُ ریال ..... هبلغ بِ ًقذ ٍجِ

 .فرهائیذ حاصل تواس پیام كٌٌذُ

 اطالع تشًذگاى تشاي كَتاُ پيام طشيق اص ّا ؿشكت ٍ دٍلبي خلَكي  ّاي تاًک اص يک ّيچ كِ اصآًجايي•

 لزا ًذاسًذ  سا افشاد تاًكي ّاي كاست ؿخلي اطالػات دسيافت  ق ًيض اسگاًي ّيچ ٍ كٌٌذ ًوي سػاًي

 .تاؿٌذ داؿبِ سا خلَف ايي دس  صم َّؿياسي تايذ ؿْشًٍذاى
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  پرداخت ٍ اهٌیت هصرف بار یک رهس

 يكثاس فقط ٍ فقط كِ اػت سهضي كلوِ هؼٌاي تِ كِ داسد قشاس OTP هلشف تاس يک سهض ثاتت  سهض هقاتل دس•

 ايٌبشًبي ّاي ػَاػبفادُ ٍ افضاسّا ًشم تا هقاتلِ تشاي هؤثش ٍ ػادُ سٍؿي OTP ٍ گيشد قشاس اػبفادُ هَسد تَاًذ هي

 .اػت

 داسد  كٌٌذگاى هلشف تشاي كِ هضايايي توام تا هخبلف كٌايغ ٍ ّا تخؾ دس تكٌَلَطي افضٍى سٍص افضايؾ•

 خذهات  تْثَد ػيي دس تَاًؼبِ تكٌَلَطي پيـشفت كِ ّايي تخؾ اص يكي. اػت داؿبِ دًثال تِ ّن سا خرشاتي

 .اػت تاًكي كٌؼت تاؿذ  داؿبِ ّوشاُ تِ كٌؼت ايي تشاي سا خرشاتي

 دس سا هـبشياى تيـبش آػايؾ ٍ سضايت تَاًؼبِ ػٌبي  تاًكذاسي اص گزاس ٍ تكٌَلَطي پيـشفت تا تاًكي كٌؼت •

 .اػت داؿبِ ّوشاُ تِ ػيؼبن ايي هـبشياى تشاي سا هـكالتي ٍ خرشات  ال ػيي دس اها داؿبِ ّوشاُ تِ دًيا ػشاػش

 هجثَس تاًكي ػيؼبن ٍ اػت افضايؾ  ال دس سٍص تِ سٍص الكبشًٍيک تاًكذاسي طشيق اص ّا كالّثشداسي آهاس•

 .تاؿذ ّكشّا ٍ كالّثشداساى اص ولَتش گام يک هـبشياى  اطالػات ٍ  ؼاب اص كياًت تشاي تا اػت

 يكثاس سهض. كشد تؼييي دٍم سهض تشاي وايگضيي  سا OTP يا هلشف تاس يک سهض تاًكي ػيؼبن ساػبا  ّويي دس •

 اػت  الكبشًٍيكي ّاي ػيؼبن تِ كاستشاى دػبشػي ػاصي ايوي تشاي One Time Password هلشف

 كلوِ اص كِ آًچِ. ؿَد هي اػبفادُ هلشف تاس يک تلادفي سهض تَليذ تشاي ًگاسي سهض ّاي قاتليت اص آى دس كِ

 ػپشدُ خاطشُ تِ تايذ ٍ اػت ثاتت هقذاسي كِ تَدُ ايؼبا سهض ي كلوِ ؿَد  هي تذاػي افشاد اغلة رّي دس سهض

 .ؿَد

 ٍ فقط كِ اػت سهضي كلوِ هؼٌاي تِ كِ قشاسداسد سٍؿي  OTP هلشف تاس يک سهض ثاتت  سهض هقاتل دس •

 ػَاػبفادُ ٍ افضاسّا ًشم تا هقاتلِ تشاي هؤثش ٍ ػادُ سٍؿي OTP ٍ گيشد قشاس اػبفادُ هَسد تَاًذ يكثاسهي فقط

 .اػت ايٌبشًبي ّاي

 اطالػاتي هٌاتغ تِ هجاص غيش افشاد دػبشػي كشدى تش ػخت هلشف  تاس يک سهض اص اػبفادُ ّذف تشيي هْن •

 غيش افشاد تَػط تالؽ ٍ صهاى كشف تا تَاًٌذ هي ثاتت سهض كلوات كِ وائي آى اص ٍ اػت ؿخلي يا خاف

 .تاؿذ ثاتت سهض تشاي خَتي هكول تَاًذ هي هلشف تاس يک سهض ؿًَذ  دصديذُ يا ٍ افـا دقبي تي ٍ هجاص

 تِ غيشهجاص افشاد دػبشػي اهكاى ػذم تِ تَاى هي OTP يا هلشف تاس يک سهض اص اػبفادُ هثثت هضاياي اص

 اص اػبفادُ تِ هـبشياى ًظش ولة كاستشاى  ثاتت سهض ؿذى افـاء يا ٍ ػشقت كَست دس هـبشي  تاًكي  ؼاب

 تشٍص اص ولَگيشي  سهض  ايوٌي افضاس  ػخت اص اػبفادُ ػَْلت ٍ اهٌيت استقاء دليل تِ ايٌبشًبي تاًكذاسي خذهات

 .كشد اؿاسُ سا … ٍ آًاليي هالي ّاي تشاكٌؾ اًجام دس اهٌيت افضايؾ اهٌيبي  هخاطشات
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 .شذ الساهی ّا باًک تَسط هصرف یکبار دٍم رهس ارائِ•

 ػشٍيغ تاًكي  ػوليات اوشاي دس ّؼبٌذ هلضم هالي هَػؼات ٍ ّا تاًک ي كليِ واسي ػال هاُ آرس اتبذاي اص•

 .دٌّذ اسائِ خَد ّاي هـبشي تِ هلشف يكثاس دٍم سهض

 

 :است عبارت شذُ، اعالم هركسی باًک تَسط كِ پَیا رهسّای برای الزم هشخصات

 .تاؿذ سقن چْاس تايذ كاست اٍل سهض وايگضيي پَياي سهض طَل  ذاقل •

 .تاؿذ سقن ّفت تايذ كاست دٍم سهض وايگضيي پَياي سهض طَل  ذاقل•

 غيشقاتل ٍ هٌقضي تَليذؿذُ  سهض صهاى ايي اص پغ ٍ تَدُ ثاًيِ ؿلت  ذاكثش تايذ  پَيا سهضّاي ػوش طَل •

 .ؿَد اػبفادُ

 .ؿًَذ پزيشفبِ اػبثاسي ي هَػؼِ تَػط تاس يک تٌْا تايذ خَد ػوش طَل دس پَيا سهضّاي •

 ّاي كاست تيي اص هـخق كاست يک تش هثبٌي خذهات اص اػبفادُ تشاي كشفا خَد ػوش طَل دس پَيا سهضّاي •

 .تاؿٌذ اػبفادُ قاتل اػبثاسي هَػؼِ تَػط كادسؿذُ

 

 هلشف تاس يک سهض صيشػاخت ػاصي پيادُ ٍ اًذاصي ساُ طشا ي  ػذم كَست دس كشدُ  تأكيذ هشكضي تاًک •

 اص ػايثشي ٍ هالي كالّثشداسي ّاي سٍؽ اص يكي تا هـبشي اگش كـَس  اػبثاسي ٍ هالي هَػؼات ٍ ّا تاًک دس

 كَست تِ سا خَد هـبشي خؼاست تايذ هزكَس اػبثاسي ٍ هالي هَػؼِ يا تاًک ؿَد  ضشس هبحول فيـيٌگ وولِ

ّاي غيش هجاص اص  تا تَوِ تِ افضايؾ آهاس وشائن تشداؿتّوچٌيي پليغ فبا اكيذاٌ تَكيِ ًوَد   كٌذ وثشاى كاهل

يا )سهض يكثاس هلشف ايٌبشًبي( اص ّاي تاًكي  ؿْشًٍذاى دس اػشع ٍقت ًؼثت تِ فؼال ػاصي سهض دٍم پَ  ؼاب

 .طشيق تاًک هشتَطِ اقذام كٌٌذ

 

 

 

 

 

 


