ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎزیﻫﺎ  ،راﻫﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎرﮐﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺟﻮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ دارد ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر وی ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
در ﻟﯿﮓ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮور ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ
و ﻋﻼﻗﻪ وﯾﮋه وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای» ،ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ« ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺒﺮی ﺑﺎ

اﯾﺴﻨﺎ از اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده و وزﯾﺮ ﺗﺎزهﻧﻔﺲ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ را ﻣﺴﻠﻂ و آﮔﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ و ﺗﻮﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪوﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺷﻮد.

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻄﺎی وام ﺑﻪ ﺑﺎزیﺳﺎزان ﻣﯽﺷﻮد
ﻗﺪوﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ،ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮب ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﺎزیﺳﺎزان
داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻮزه ﺑﺎزی در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارد و در اﺧﺘﯿﺎر
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎزیﺳﺎزان اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه او ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

آﯾﻨﺪه ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی رو ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺿﺮوری
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻗﺪوﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺣﺠﻢ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎﻻ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از آن ﻫﺎ ﺑﻪ  40ﮔﯿﮓ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ارزانﺗﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:

اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪهاش ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯽدی ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯽ دی ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد .اﮔﺮ وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻤﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﯽروﻧﺪ .اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ و
ﺳﺮﯾﺎل در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﯾﻨﺪه ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺎرﮐﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯽ دی در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد.
ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ورود ﺑﺎزیﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ و ﺗﮏ ﻧﻔﺮه آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮد .در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ  22ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﺬب دﯾﮕﺮ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزیﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺳﺮور ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻮی در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻗﺪوﺳﯽ،
ﻗﺮاردادن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﺳﺮور دادن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻏﺎز
ﮐﺎر دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ و ﺑﺎزیﺳﺎزان داﺧﻠﯽ
اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﻤﺮ و ﭼﻪ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎزی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

