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 ی مهربانبه نام خدا

 04101نشریه 

0411 اسفند/ )نظام مسائل( یبازو مشکالت موجود در صنعت اسباب هایکاست  

یبازنظارت بر اسباب یبازار توسط شورا لیتحل  

 

ها و معضالتی است. برای رسیدن به صنعت و بستتری ایران، دارای کاستیبازی در بازی یا بهتر بگوییم بازار اسبابصنعت اسباب

آیتد متواردی کته در ادامته می امن و قابل اعتماد برای تولید و عرضته مممت ن کتاا، ایتن م ت الو و موایت  بایتد بردتر   توید.

 :ایجام  ده در ایران ممرح استهای بازی است که در پی پژوهشهای سالهای اخیر در زمینه صنعت اسبابترین چالشهمم

های  خصتی و بازی محفلتی، تتوام بتا بردا تتگردش ادالعتاو در صتنا استباب های قابل اتکا:نبوددانش تخصصی و داده

رستایی و کمبتود ستمینارهای برگت ار ادالع های ایجام  ده و عدمتجارب فردی است. یبود مرج  ادالعاو، حجم ایدک پژوهش

هتای مترتبن ییت  از یظام آمتاری ضتعیا و عتدم وجتود حمایتت جتدی از پژوهش .ترین دایل آن با دمهم تواید ده در سال می

 های این حوزه است.ترین چالشمهم

ای ستهل و ممتنت  استت، بتا ستازی، واژهواژه تجاری های بوویی:سازی طرحکارگیری اصول تجاریتوجهی و ضعف در بهبی

توان گفت هر کاایی پس از تولید باید راه ختود را بته بتازار مصتر  بتاز کنتد. امتا ایتن ، میایدک آ نایی به علم اقتصاد مهندسی

در حوزه به جهت یبود ییروی تخصصی بازاریاب، عدم رصد بتازار بته صتورو علمتی، و  .فرایند بسیار پیچیده، فنی و چال ی است

 این چالش است. های تخصصی توزی  علمی به روز  ده از دایل به وجود آمدنیبود  رکت

ای کته در آن تولیتد، عرضته و تااضتا منتد و تعریتا  تدهساز و کار صنعتی یظام بازی ایورا::های نظارت بر بازار اسبابکاستی

های اجرایتی و یظتارتی ک تور و بازی ایران وجود یدارد. بته دلیتل یبتود هم تاری ازم بتین دستتگاهکنترل  ود، برای بازار اسباب

بازی، کنتتترل و ردیتتابی بازی، یاتتد در ستتاختار یظتتارو بتتر وارداو، توزیتت ، تولیتتد و عرضتته استتباباستتباب تتورای یظتتارو بتتر 

عدم یظارو پیش از تولید مثال بر اقالم چاپ  ده یا یبود ضمایت اجرایتی الت ام  .پذیر ییستها در داخل ک ور ام انبازیاسباب

 ن چالش است.اخذ مجوزهای ازم یی  از دیگر دایل به وجود آمدن ای

بته دلیتل وجتود م ت الو  در داخول کشوور:و طراحوی دوده بوویی بازی دارای پیوسو  ررهگیوی یشکالت تولید اسوباب

. برختی از بریتداز یظتر دراحتی در وضتعیت بتدی بته ستر میهای داخلتی، بازیبازی، اسبابگویاگون در واحدهای تولید اسباب

 وید که کیفیت آوردن قیمت تمام  ده محصول، مجبور به استفاده از مواد اولیه ارزان میاید که برای پایین تولدکنندگان پذیرفته

 تتترشیببازی استتت. تتتر یبتتود ییتتروی تخصصتتی دراحتتی ایرایتتی در بتتازار استتبابامتتا چتتالش مهم .آوردمحصتتواو را پتتایین متتی

 یدر دراحت یختارج یکتارتوی یهاتیخصتاید. استتفاده از   تده یکپت یختارج یهاداختل، از یمویته دیتتول یهتایبازاسباب

 . ودیساخت داخل( هم م اهده م یهاعروسک ژهی)به و هایبازاسباب

خریتد »بازی ُخترد هستتند، قتایون منتدان استبابدر ایتران، بتا توجته بته ایتن کته بهره :های حمایتی از تولید داخلنبود بسته

بازی ایتران، تولیتد با د، زیرا ی ی از م  الو موجتود در بتازار استبابتواید یک راه ار مناسب می« تضمینی محصواو تولیدی

ها، آموزش و پرورش و دیگر فضاهای مرتبن با کودکان ال امی به خریتد محصتواو تولیتد داختل ارگان .بدون ضمایت خرید است

 احساس یمی کنند.
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پیوست فرهنگتی از مفتاهیم یوستت کته در پتی  ایرا::های تولید دده در بازیتوجهی به رعای  پیوس  ررهگیی در اسباببی

از ستوی ماتام معظتم رهبتری دترح  تده و توجته « مدیریت فرهنگتی»و « مهندسی فرهنگی»، «مهندسی فرهنگ»واژگان راهبردی 

کترده بسیاری از مراک  علمی و تحایااتی پژوه گران را به بعد عملیاتی و تأثیرگذاری این موضوع در متدیریت فرهنگتی ک تور جلتب 

 عدم وجود حس مس ولیت در قبال یام و یمایام فارسی در بین تولیدکنندگان یی  از دیگر مسائل ممرح است.  .است

های کتالن گتذاریری ی و سیاستتبریامته بازی:بود: اسبابهای جایعه و ررهگییهای اجرایی از نیازآگاهی اندک دستیاه

 ناستی  ناستی و جامعههای هدفمند مبتنتی بتر اصتول روانسنجی دقیق و بررسیییازک ور در حوزه کودک و یوجوان، بر پایه 

 عدم وجود بسته های حمایتی صنای  فرهنگی در این حوزه  .ییست

برختی از واژگتان در بتین متردم دارای بتار مثبتت و  توجهی به رعای  آنها در تولید یحصووالت:های الزم و بینبود استاندارد

 .و توجه به آن در جامعه از چنین واژگان است« استایدارد» وید. د و سبب محبوبیت بین مخادبان میاعتمادبخ ی هستن

بازی در داخل ک ور و ثبت آثار دراحتان، امتا با وجود  ورای یظارو بر اسباب های الزم برای یالکی  رکری طرح:نبود زییگه

بازی، همچنتان های یظارتی از مصوباو  ورای یظارو بر اسبابام ان پیگیری حاوق مال یت ف ری و پ تیبایی ی ردن دستگاه

 .کپی محصواو داخلی وجود دارد

بازیدر ک تور، وجتود  ترکت هتای بتازار ی ی از م  الو اصلی صنعت استباب بازی در بازار:وضعی  نایگاسب عرضه اسباب

این در حالی است که به جرآو می توان  .تر هستنددیبال فروش بی محصور است که بی تر آیها دغدغه فرهنگی یدارید و صرفا به

 کننده ییروی تخصصی این حوزه بسیار ایدک هستند.گفت تعداد مجموعه های تخصصی فروش اسباب بازی و تربیت

بازی ک تور، یدا تتن صتنا و اتحادیته استت و ترین م  الو صنعت استبابی ی از مهم بازی:نبود صگف و یا اتحادیه اسباب

  ود.             گیری قوایین و مارراو میبازی، مای  از   لا در حوزه اسبابیدا تن صن

کوتاهی عمر  رکت های تولیدی، عدم  فافیت مالیاتی و بیمه، عدم رسمیت و ثبت  :بازیعدم رسمی  تولیدکگگدگا: اسباب

تبدیل کرده است اگر بتوان بته آن صتنعت ها، یاآگاهی از قوایین حاوقی تجارو این صنعت را به صنعتی زیرزمینی درست  رکت

های صتنعتی مستتار ییستتند و تتوان استتفاده از تستهیالو حمتایتی واحتدهای صتنعتی را ها در  هرکگفت. بسیاری از  رکت

              یدارید.
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