ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ :ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
واردات ﺑﺎزی اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  TGC 2018ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﯾﮑﺮد واردات ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار از  TGCﻧﺪارد .ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﻦ اﻣﯿﺮﺷﺮﯾﻔﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ

اﺻﻼ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻧﺒﻮدم اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ارﺳﺎل
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را وارد اﯾﺮان
ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و  TGCﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدرات ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد اﻣﯿﺮﺷﺮﯾﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد TGC
اﺷﺎره دارد ،ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻟﻐﻮ ﺑﻠﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار اﺻﻼ اﻧﺘﻘﺎد آنﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ» :ﻧﺎﺷﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت در اﯾﻦ دو روز دارﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺟﻬﺖ واردات ﺑﺎزی دارﻧﺪ
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ«.

ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای
در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ وﺿﻮح اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣﺎﺿﺮ در روﯾﺪاد  TGCﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر از ﺑﻨﯿﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد» :در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ واردات ﺑﺎزیﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﺠﻮز وارد ﮐﺮدن ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ«.
واﮐﻨﺶ اﻣﯿﻦ اﻣﯿﺮﺷﺮﯾﻔﯽ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ» :ﻻﺑﺪ ﻧﯿﺖﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮان ﭼﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در
روﯾﺪادﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﺑﺎزیﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ارﺗﺒﺎﻃﺎﻣﺎن
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
روﯾﮑﺮد ﻣﺎ در  TGCواردات ﺑﻮده؟«
ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ را ﻧﺪﯾﺪه ،اﻣﯿﺮﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭼﻄﻮر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻗﺎی
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ ﻣﺎ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ  TGCﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺣﻀﻮر
ﻣﺎ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؟«
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  TGC 2018آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶرو در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴و  ۱۵ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

