ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ از ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ
ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎزیﻫﺎ ﮔﻔﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ،ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎزیﻫﺎ از
ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﺑﻮد .ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و در
آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
آن را در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺳﺘﯿﻢ در ﭼﻨﺪ

ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺴﯿﺎری روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯽ ﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزیﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان آن ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ اﻓﺮاد ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان
اﭘﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯽ ﺳﯽ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.

 ،Controlﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ رﻣﺪی ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری زﻣﺎﻧﯽ در

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺗﯿﻢ ﺳﻮﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ،
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺤﺼﺎری
ﺑﺎزیﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد .ﺳﻮﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺻﻮرﺗﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻢ ﻣﯿﺰان
درآﻣﺪ ﺧﻮد از ﻓﺮوش ﺑﺎزیﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ  12درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن 30 ،درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻢ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ  12درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺳﻮﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎ،
ﻧﺎﺷﺮان و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،ﺳﻬﻢ  30درﺻﺪی اﺳﺘﯿﻢ از ﻓﺮوش
ﺑﺎزیﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺳﻮﻨﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺖﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ  12درﺻﺪی ﺧﻮد
از ﻓﺮوش ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮﻨﯽ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻐﺮات ﺑﺰرﮔﯽ را در ﭘﯽ ﺳﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﻣﻘﺪاری ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﻬﻢ  30درﺻﺪی از
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺳﻮﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ
 30درﺻﺪی از ﻓﺮوش ﺑﺎزیﻫﺎ دارﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪی در ﭘﯽ ﺳﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ
وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

