ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺷﺎد و اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی
راﯾﺎﻧﻪای ﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ »ﻋﺒﺎس ﺻﺎﻟﺤﯽ« وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺷﺎد و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻟﻄﻤﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ وارد ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺗﻐﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎرت و ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪای و

ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﺑﻨﯿﺎد دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺼﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ درﺧﺼﻮص
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﺸﺪار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺼﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﻨﻮان
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد از ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی راﯾﺞ در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺼﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ
»ﻣﺎﻧﻊزداﯾﯽﻫﺎ« ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی
راﯾﺎﻧﻪای در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
اﯾﺮان آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺼﺮ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﺸﻮد و ﮐﻮچ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻧﺼﺮ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد از ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﻢ ﺑﺮده و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ» :آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
ﻗﺼﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ اﺳﺖ«.
ﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی  ۱۱۰۰ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزﯾﺴﺎزان ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه
ﺗﻘﺪﯾﻢ وزﯾﺮ ارﺷﺎد ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ در دورهای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای داد و ﺣﺘﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ وﯾﮋه و ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
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