ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ» ،ﺑﺎزار«  ۱۵درﺻﺪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ داد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺗﯿﻢ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ ﻫﺪف روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ،و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﻓﺮوش اوﻟﯿﻦ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎل را

از  ۳۰ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه از ﺳﻮی
 ٪۹۹ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺼﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»ﻣﻬﺪی اﻣﯿﺮی« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻨﺒﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه و رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺷﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﺎزار در  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﻠﯽاﺳﺘﻮر ﮔﻮﮔﻞ و اپاﺳﺘﻮر اﭘﻞ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻮﻣﯽ،
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻦ ،و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل از  ۲۶ﻫﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ،ﺗﺎ ﭘﯿﺎن ﺳﺎل  ۴۵ ،۱۳۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻬﺪی اﻣﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در دوراﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﻣﯿﺮی ﭘﺲ از ورودش ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻗﺼﺪ دارد
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن را در آﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۴۰۰اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،درآﻣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در
ﺑﺎزار ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻣﮑﺎن رﺷﺪﺷﺎن در ﺣﻮزهی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎزار در ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ »ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی
از ﻧﻈﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،ﭘﺎﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﻮاره

ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮدارد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

