اﻟﮑﺎم ﮔﯿﻤﺰ  ۹۶ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای اﻟﮑﺎم ﮔﯿﻤﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای،
ﻣﺪﯾﺮان وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺸﻨﻮاره اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺑﻮد اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺠﺰا در ﺑﺎغ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎً اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ورزش ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻟﮑﺎم ﮔﯿﻤﺰ ﺟﺪا از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ و در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎی
ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  TGSﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺧﯽ از
اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻧﻮتﺑﻮک ،ﭘﯽﺳﯽ
و ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﻓﯿﻨﺎل آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری از  ۱۹ﺗﺎ  ۲۵ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﺒﺎرزه در ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺪن ،ﺷﺘﺎب در ﺷﻬﺮ ،ارﺗﺶ ﻫﺎی ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮده و

ﻣﯽ ﺗﻮان از  PES17، FIFA17، DOTA 2، Counter Strike:GOﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ
دوره ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ »ﺑﺎزی ﺟﺎم« ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﺮ روی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ »ﺑﺎزی ﺟﺎم« و ﺑﺎ ﭘﯿﺎم » اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎزی ﮐﻦ و ﺑﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد و  ۳۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در  3رﺷﺘﻪ ﺑﺎزی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
»ﭘﺮﺷﯿﺎ ﮔﯿﻢ« ﻣﺠﺮی اﻟﮑﺎم ﮔﯿﻤﺰ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ  900ﻣﺘﺮی ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
»ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﺎدت« از  ۲۵۰۰ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ روﯾﺪاد  ۱۲۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﺻﻠﯽ اﻟﮑﺎم ﮔﯿﻤﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ اﻋﻼم
ﮐﺮد» :ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﻫﺪا ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎﻧﺘﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺟﻮاﻧﺎن و ورزش ،ﺑﻪ ﺟﺎم

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻮﺳﺎن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻋﺰام ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

