ﻣﻤﯿﺰی ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ؛ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را
اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ
ﻣﯽﮔﺬرد.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻓﺼﯿﺤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻦ اﻓﺰار اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزی »ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ« ﺑﺎ وﺟﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻤﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ

ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ،ﻫﻨﻮز و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  2ﺳﺎل از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر آن روی ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ،
ﻣﻤﯿﺰی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ارﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﯿﺤﯽ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰی ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ» :ﺟﺪا
از ﺳﺎﻧﺴﻮری ﮐﻪ روی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  2ﺑﺎر درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻐﺮ در ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ
ﻣﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺮا )ﻧﻈﺎم رده ﺑﻨﺪی ﺳﻨﯽ ﺑﺎزی
ﻫﺎ( در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد«.
در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻓﺨﺎر ،ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ،ﻋﻠﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪن
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻤﯿﺰی از ﺳﻤﺖ اﺳﺮا ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی از اﻧﺘﺸﺎر آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد را
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﯾﻢ» :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ،ﻣﻤﯿﺰی ﻫﺎی ﻻزم را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ«.

در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ،ﻓﺨﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﻤﺖ اﺳﺮا ،ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ارﺳﺎل ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﻐﺮی در ﺑﺎزی ﻫﺎی روی ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل ﻣﻤﯿﺰی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ» :اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ از ﺳﻤﺖ اﺳﺮا ﺑﺮای ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﻧﻤﯽ
داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﯿﺰی ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﺳﺮا را اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮده اﻧﺪ«.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ در ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻤﯿﺰی ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﺳﺖ:
»اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ  ESRAاﺷﮑﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺳﺎز ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای
ﺑﺎزی در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺻﻼح ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎزی ﺳﺎزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ESRAاﺣﺘﺮام
ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ ﺑﺎزی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎزی ﺳﺎزان
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ«.
در ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺼﯿﺤﯽ و ﺗﯿﻢ ﻓﻦ اﻓﺰار ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻣﻤﯿﺰی ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻋﺘﻘﺎدی
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را اﻋﻤﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﯿﺸﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ دوﺑﺎره ﻣﻤﯿﺰی ﺑﺮای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻫﺎی آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﺪﯾﻢ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻤﯿﺰی ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ ﻧﺸﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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