ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای در ﺳﺎل
 ۹۶و  - TGCدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﺪرام ﺑﻬﺎدری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز 11 ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ  TGCدر اﺧﺘﯿﺎر اﺻﺤﺎب

رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای در ﺳﺎل  96در راه ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻧﻈﺎرت و
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای،

در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻫﺪف ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزی ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ

ﻗﺪوﺳﯽ اﺑﺘﺪا در ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد از ﺑﺎزی ﺳﺎزان ﮔﻔﺖ» :در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﺮم ﺣﻤﺎﯾﺖ در

ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻫﺮم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ،ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد از ﮔﺮوه ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آن را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آن را ﺑﺎزی
ﺳﺎزان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ«.

ﺳﭙﺲ او درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﺳﺎزی اﻓﺰود» :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی  Power Upاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  60ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ24 ،

ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزی ﺳﺎز ﻓﻌﺎل و ﺣﺮﻓﻪ
ای ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و آﻣﺎده ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﺳﻨﺘﯿﺘﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﮐﺸﻮر اذﻋﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ  5اﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دﻫﺪ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رو ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ راه ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﻣﺼﺮف
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزی ﺳﺎزان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد«.
وی درﺑﺎره ﺣﻀﻮر ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ از  23ﺗﻘﺎﺿﺎی
رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  9ﺗﯿﻢ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﯿﻤﺰﮐﺎم آﻟﻤﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه و آﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ،اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﯿﻢ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از اﻫﺪاف ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻏﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آن ﺑﻪ زودی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎد در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزی ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ  20ﺑﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  5ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﻔﺖ»:از ﭼﻬﺎر ﺑﺎزی

ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  Development Awardsروﯾﺪاد  TGCﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ150 ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن

ﺳﺎز اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺑﺎزی ،ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ
و ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از  6ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎه و روﻧﻤﺎﯾﯽ از  6ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر را
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

او در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ اﻓﺰود»:ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
اﺟﺎزه ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪت  40دﻗﯿﻘﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﺑﺘﺪای ﭘﺎﺰ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎم رده ﺑﻨﺪی ﺳﻨﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ ) (ESRAرا ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه

روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ 3500 ،ﺑﺎزی ) 3000ﺑﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  500ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ(
اﻣﺴﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ رده ﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎد
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ

زودی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻋﻄﺎی اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی در
ﮐﺸﻮر و ﺣﺬف ﮐﺎﻏﺬ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﺳﺖ.
روﯾﺪاد TGC
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮداد
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه روﯾﺪاد  TGCرﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی در اﯾﺮان
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد را اﺗﺼﺎل ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﯿﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺎزی ،ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﺮداد آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺖ»:در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﺪاد  TGCﻗﺮار اﺳﺖ  60ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ

ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﺮاز اول ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ 6 ،ﮐﻼس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﮏ روزه ﻧﯿﺰ در  TGCاﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﺳﺎﺗﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،داﻧﺶ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻓﺸﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﻀﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻓﺰود»:ﺗﻤﺎﻣﯽ  1100ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزی ﺳﺎزان و ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرگ 750 ،ﻣﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و  350ﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزی ﺳﺎزان
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

در آﺧﺮ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ  120ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪه در دوره ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ30 ،
درﺻﺪ آن ﻫﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺑﺎره اﻫﺪاف آﺗﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد»:دوره ﻧﺨﺴﺖ
 TGCروی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزی ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎد در دوره ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻼش

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮدارد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﻫﻤﺎﯾﺶ  TGCاز ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ روز  15ﺗﯿﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ و اﻫﺪای

ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ در روز  16ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

