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 حیسید عباس صالدکتر جناب آقای 

 یمحترم فرهنگ و ارشاد اسالم ریوز
 

 ایهای رایانهموضوع: درخواست رفع موانع تولید بازی

 

 ؛با سالم و احترام

فرهنگ و وزارت  هایي از زير مجموعهای به عنوان يکهای رايانهد، بنیاد ملي بازیيکه مستحضر گونه همان

ی ويديويي را از زمان تاسیس خود تا به هاگذاری حوزه بازیحمايت، نظارت و سیاستارشاد اسالمي، وظیفه 

های اشتباه بنیاد امروز بر عهده داشته است. با توجه به عمر کوتاهي که تولید بازی در داخل ايران دارد، تصمیم

 تواند لطمات زيادی به تولید کنندگان داخلي وارد کند.مي
 

و سازان داخلي درگیر آن هستند، تغییر فرآيندهای نظارت ي که اين روزها بازیمتاسفانه يکي از مسائل

های های ايراني يا از فروشگاهشفاف بنیاد است. در يک سال گذشته، بسیاری از بازیای و غیرهای سلیقهممیزی

ه است يا در هشدار داده شدها های آنآورندهها به پديداند و يا در خصوص محتواهای آنداخلي حذف شده

در حالي که بسیاری از مصاديق عنوان شده  ؛اندبندی سني و پروانه انتشار معطل ماندهدريافت رده پروسه

تر و در موارد های رايج در کشور بسیار سختگیرانهها، از چارچوبتوسط بنیاد و درخواست برای اصالح آن

 است.زيادی خارج از منطق 
 

گذاری شد و چه امسال که ايشان نام «جهش تولید»سال م معظم رهبری توسط مقاچه در سال گذشته که 

ای های رايانههای بخش نظارت بنیاد ملي بازیاند، سیاستکرده «هامانع زدايي»در انتخاب نام سال تاکید روی 

های بازیای اجرا شده که انتشار و استفاده از بالعکس به گونهبلکه  ؛در راستای حمايت از تولید داخل نیست

تر شدن سهم تولیدات ايراني از بازار کوچک تر باشد. ادامه اين رويه، بدون شک منجر بهخارجي در ايران آسان

 های خارجي و همچنین کوچ متخصصین به خارج از کشور خواهد شد. داخل، غلبه بیشتر بازی
 

در ايران که با وجود همه  بنیانمحصول دانشديجیتال به عنوان يک  های بازیکنندهبدون شک، تولید

از قوانین ضمن اطالع  ،مشغول به فعالیت هستند های خارجي، در کشور خودموقعیتمشکالت داخلي و وجود 

جامعه نیازمند تنوع در ولي  .نامناسب را در جامعه ندارندهیچ کدام قصد ترويج فرهنگ  ،هاحاکم و نظارت

 با رعايت معیارهای فرهنگي راضي نگه دارد.محصوالت تولید داخل است تا قشرهای مختلف را 



 

 
 

 بسمه تعالي


 28/01/1400  تاريخ:

 1400ک/ص/27شماره: 

 پیوست: دارد

 

(1558919114غربي      کد پستي:  )، طبقه سوم 3تهران، خیابان سهروردی شمالي، خیابان توپچي، شماره   

  26305707فکس:            88462364تلفن:   

 

تقديم  ،سازان کشور رسیده استو بازی نفر از فعاالن صنعت ۱۱۰۰امضای بیش از ای که به به پیوست بیانیه

راستای بهبود و تسهیل فضای های آن نهاد محترم در از ظرفیتدستور فرمايید تا ست ا . مستدعيشودمي

مبذول در اين خصوص اقدامات الزم شده و های ديجیتال داخلي استفاده بازیکار و رفع موانع تولید وکسب

 شود.
 

                                                                                              

 با تشکر                                                                                                       

 محمدباقر اثنی عشری                                                                                             

 ريیس سازمان                                                                                                    
 

 

 

 

 

 : رونوشت

 ، به منظور استحضاراطالعات یمحترم ارتباطات و فناور ري، وزيجهرم ید آذرامحمدجو ی مهندسآقاجناب  -

 ريیس سازمان فناوری اطالعات ايران، به منظور استحضار آقای دکتر ناظمي، معاون محترم وزير وجناب  -

 ، به منظور استحضاریبصرو  يسمع ،يينمایسازمان سمحترم  سیرئ ،يانتظامحسین دکتر  یآقاناب ج -

 به منظور استحضار، یاانهيرا یهایباز يمل ادیبنسیدصادق پژمان، مديرعامل محترم مهندس جناب آقای  -

 ، به منظور استحضاریجمهور استير یو فناور يعلممعاون محترم سورنا ستاری، دکتر جناب آقای  -

به منظور  ،دیو رفع موانع تول لیستاد تسهو رئیس  محترم صنعت، معدن و تجارت ريوزحسیني، رزمعلیرضا جناب آقای  -

 استحضار

 ، به منظور استحضارييو دارا یمحترم امور اقتصاد ريوزفرهاد دژپسند، دکتر جناب آقای  -

، ييو دارا یامور اقتصادوزارت  کاروکسب طیو بهبود مح شيمطالعات پا يمرکز مل سیرئ ،یروزیف يعلمهندس جناب آقای  -

 به منظور استحضار

 


