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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزیﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ۵۰
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﺪرام ﺑﻬﺎدری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۷
ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ،در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد از ﻣﺸﮑﻼت
و ﻣﻌﻀﻞﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺎزیﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﻔﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﺬف  400ﺑﺎزی

ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ارﺷﺎد ﺳﻮاد ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
آﻣﻮزش دﻫﺪ.
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﮑﻨﺎ او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از
ﺳﺎل  94ﺗﺎ  96دو درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  13درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی او وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﻫﻢ

ﻧﯿﺴﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺻﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ  50درﺻﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮان دﺳﺖ روی ﺑﺎزیﺳﺎزاﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب

ﻣﺨﺎﻃﺐﻫﺎی داﺧﻠﯽ از اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺧﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ

اﻧﺪازه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  50درﺻﺪ ﺑﺎزار ﮔﯿﻢ ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  10درﺻﺪ از

ﺑﺎزار ﻓﺮوﺷﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدش اﺳﺖ .او اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﺸﺎن در
رﺗﺒﻪ دوم اﻫﻤﯿﺖ دارد.

اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﺰ اﻗﺪام و ﺗﻼش در زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮب
ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزی ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺧﻮب ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﺮای داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺣﺠﻢ و آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و اﺑﻬﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
ﺣﺬف ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﮑﻨﺎ آنﻫﺎ

را ﺑﺎ »ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﮑﻞدار« ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی
راﯾﺎﻧﻪای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ درﺻﺪی از ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف  ۴۰۰ﺑﺎزی ﻣﺴﺌﻠﻪدار داده ،اﻣﺎ آﻣﺎری ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
از اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ردهﺑﻨﺪی ﺳﻨﯽ از ﺑﻨﯿﺎد درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺷﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﯾﺎ زودﺗﺮ ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺪوﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت روی اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ
ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده و اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ردهﺑﻨﺪی
ﺳﻨﯽ ﺑﺎزیﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ اﺷﺎﻋﻪ آن در
ﮐﺸﻮر را دارﯾﻢ.

ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﺻﺎﻟﺤﯽ ،وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
در آﺧﺮ او از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ وزارت ارﺷﺎد ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ

ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .ﻗﺪوﺳﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺮﺣﯽ را
ﺑﺮای ﭘﻮﯾﺶ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻮاد ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ آن ﺑﻪ زودی

اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزیﻫﺎ را
اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ؛ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ردهﺑﻨﺪی ﺳﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺠﺪدا ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
 ۴۷درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ردهﺑﻨﺪی ﺳﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ  ۴۰ﯾﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ردهﺑﻨﺪی ﺳﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻢ ﺷﻮد«.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از وزﯾﺮ ارﺷﺎد در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺳﻮال ﺷﺪ
و وزﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده و ﮐﺎرت زرد ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺘﺮض
آﻗﺎی ﭘﮋﻣﺎﻧﻔﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﻗﻤﻪﮐﺸﯽ را
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﮑﻨﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ

ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ در ﮐﻞ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ  10ﺗﺎ  15ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن آﻣﯿﺮزا ،ﮐﻮﺰ آو ﮐﯿﻨﮓ ،ﭘﺮﺳﯿﺘﯽ و ﺷﻬﺮزاد اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺮب در ﻣﯿﺎن اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن روی ﺑﺎزار ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در
اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽراﯾﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﺴﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺨﺮد .او ﺧﻮدرو ﭘﻮرﺷﻪ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺪون ﻋﻮارض و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ را ﻗﺎﻧﻊ

ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟

او دﺳﺖ آﺧﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﺳﺘﺸﺎن ﻫﻢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻃﻌﻨﻪ
ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آنﻫﺎ روزاﻧﻪ دهﻫﺎ ﺑﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪون ﻗﻔﻞ را ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺣﺘﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽرود و اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ از رﯾﺸﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در اﯾﺮان و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺳﺮ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

