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»شهروند« از بازار آنالین دانلود بازی  گزارش می دهد   

7    ابزارک  پر مخاطب  ایرانی ها در گوشی های هوشمند
  بازی های استراتژیک درصدر پرفروش ترین هاست
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گروه اقتصادی ش�هروند|  اپلیکیش��ن، ابزارک 
یا همان »اپ«، اصطالحی اس��ت ک��ه این روزها برای 
دارندگان گوشی های هوش��مند و تبلت ها تبدیل به 
یک باید شده اس��ت. این ابزارک ها برای  استفاده های 
مختلف و به صورت نرم افزارهای متن��وع در بازارهای 
آنالین فروخته می شوند تا یک کسب وکار جدی  ادامه 
یابد.  نگاهی به همین بازارهای آنالین که نمادی بیرونی 
ندارند و در فضای مجازی رونقی جدی دارند، گویاست 
که ابزارک های بازی و سرگرمی، درصدر پرفروش ترین 
اپلیکیشن های قابل خرید ایرانی هستند. این ابزارک ها 

بیش از بقیه نظر کاربران ایرانی را به خود جلب کرده اند.
به صورت نمونه، مروری بر وضع ای��ن بازار در هفته 
پایان��ی دی ماه نش��ان می دهد ک��ه دو ب��ازی آنالین 
 ایرانی در ص��در بیش��ترین دانلود بازارهای فارس��ی

 قرار گرفته اند. پس از آن، یک بازی استراتژیک جهانی 
)بازی ه��ای فکری با هدف س��ازماندهی( رتبه س��وم 
بیش��ترین تعداد نصب را از بازارهای ایرانی به دس��ت 

می آورد.
بازی های موجود در فروش��گاه های فناوری گرچه 
با برچس��ب رایگان عرضه ش��ده اند اما درآمد پنهان و 
واقعی آنها از محل فروش آپشن های مجازی این بازی ها 
تأمین می شود. این آپشن ها ابزار و امکانات بیشتری در 
اختیار کاربر قرار می دهند تا قدرتمندتر ظاهر ش��ده و 
با تجهیزات بیشتری به ادامه مس��ابقه و بازی بپردازد. 
بنابراین یادتان باش��د ش��ما با دانلود یک بازی رایگان 
هرگز بی نی��از از هزینه کردن نخواهید ب��ود. به صورت 
نمونه، جم باکس )الماس و امتی��از موردنیاز در بازی( 
بازی فنالندی جنگ قبیله ها )کلش آف کلنز( ازجمله 
خریدهای باالی این رده بندی است که برای یک بازی 
رایگان )برای ایرانی ها( درآمدزایی می کند. همچنین  
دو  اپ کارب��ردی )یکی با موضوع عکاس��ی و دیگری 
برنامه ه��ای ض��روری اندروید( در ردی��ف پرمخاطب 
ترین ها قرار می گیرند ک��ه البته آنها این عن��وان را با 
اخت��الف قابل توجه تعداد دانلود نس��بت ب��ه بازی ها 
کسب می کنند. در ادامه لیستی از همین بازی های پر 

مخاطب را با آمار و ارقام آن می خوانید.  
Rooster wars  خروس جنگی

این بازی ایرانی در یک هفته بیشتر از 200 هزار بار 
دانلود شده است. عالوه بر این گرافیک باال و طراحی 
باکیفیت، چند جایزه ملی را نیز از آن »خروس جنگی« 
کرده است. خروس جنگی با الهام از نژاد یک خروس 
ایرانی یعنی »خروس الری« داستان سازی می شود. 

کاربران می توانند خروس خود را با آیتم های گوناگون 
شخصی س��ازی کنند. رنگ، مدل پره��ا، جثه، مدل 
تاج و... ازجمله مواردی است که برای شخصی سازی 
خروس درنظر گرفته شده است. در این بازی مسابقه 
بین خروس ه��ا راه می افتد و خروس ش��ما می تواند 
با ان��واع نژادهای مختل��ف خ��روس در دنیا بجنگد. 
جنگ خروس ها ب��رای بازگرداندن امنیت به مناطق 
خروس نشین است و پس از پشت سر گذاشتن مراحل 
مختلف، لیگ خروس ها نیز برگزار می شود. این بازی 
به صورت آنالین انجام می شود و تنها برای نسخه های 

اندرویدی عرضه شده است. 
Fruit Craft میوه های جنگجو

از  دیگ��ر  یک��ی  جنگج��و«  »میوه ه��ای  اپ 
پرفروش ترین ه��ای ایرانی اس��ت. این ب��ازی جذاب 
بیشتر از 100 هزار بار در یک هفته دانلود شده و عرضه 
آن مانند بس��یاری از بازی ها رایگان است. میوه های 
جنگنجو که یک جایزه ملی کیفیت را نیز از آن خود 
کرده، نوعی بازی آنالین است و ترکیبی از بازی های 
کالسیک و جدید به شمار می آید. در فضای گرافیکی 
این بازی انبوهی از کارت ه��ا و میوه های جنگجو در 
اختیار شما قرار می گیرد و شما در این بازی می توانید با 
جمع کردن بیشتر از 200 کارت بازی، با رقبای خود در 
سراسر جهان و البته ایران به رقابت بپردازید. در بازی 
میوه های جنگجو عالوه بر رقابت فردی می توانید به 

صورت قبیله ای با دوستان تان متحد شوید و به جنگ 
سایر گروه ها  بروید.  

kings empire امپراتوری پادشاهان
این بازی جهانی پرطرفدار نیز هفته گذشته بیشتر 
از 50 هزاربار توس��ط کاربران ایرانی دانلود شده است. 
»امپراتوری پادشاهان« یک بازی آنالین است و گفته 
می شود حدود 4 میلیون کاربر دارد. در فضای حماسی 
و تاریخی این بازی پادشاه باید از قلمرو خود محافظت 
کند. او به نبرد افسانه ای با اژدها می پردازد و ارتش خود 
را با جادوی س��یاه تقویت می کند. بازی استراتژیک 
امپراتوری پادشاهان گرچه دارای آپشن های مختلف 
الماس و سکه است، اما تفاوت آن با سایر رقبایش در 
این است که قدرت پادشاه منحصربه خرید آپشن ها 
نیست و کاربر بدون خرید الماس و سکه نیز می تواند 
پادش��اه خود را قوی تر کند. اپلیکیش��ن این بازی در 

بازار های ایرانی  هزار تومان قیمت دارد.
تخته  گچی 

»تخته گچی« عنوان یکی دیگر از بازی های ایرانی 
است که با وجود فضاسازی س��اده، حسابی به مذاق 
کاربران خوشایند بوده است. این بازی به صورت رایگان 
عرضه شده و بیشتر از 50  هزار بار دانلود داشته است. 
در این بازی کاربران باید تع��دادی واژه را حدس زده و 
روی تخته گچی بنویسند تا مانع به دار آویخته شدن 

یک آدمک شوند. 

اندروید +10 
اپ »اندروید +10« نیز یک��ی دیگر از پرفروش های 
بازار های ایرانی است که با قیمت  هزار تومان عرضه شده 
و بیشتر از 10 هزار بار دانلود شده است. این اپلیکیشن 
10 برنامه کاربردی برای گوش��ی های اندرویدی را در 
یک نرم افزار خالصه کرده است. سامانه پرداخت های 
الکترونیک برای خرید شارژ، پرداخت قبض و موجودی 
کارت یکی از این برنامه هاس��ت. جعبه ابزار متشکل از 
170 ابزار کاربردی ب��رای اندروی��د، اطالعات مرجع 
جهت دستیابی به سامانه پلیس +10، دفاتر پیشخوان 
دولت، اطالعات س��ربازی یا پالک کردن خ��ودرو و ... 
همین طور مجموعه ترفندها و آموزش های پرکاربرد 

اندروید ازجمله این 10 برنامه کاربردی هستند. 
 Free gem الماس رایگان

این اپلیکیشن نیز که هفته گذشته بیشتر از 4 هزار بار 
دانلود شده است، یک بازی پرطرفدار فنالندی را هک 
می کند تا به وسیله آن بتوانید آپشن های موردنیازتان 
 Free را به صورت رایگان به دس��ت آورید. طراحان اپ
gem مدعی هس��تند با نصب این اپلیکیش��ن دیگر 
نیازی به خرید جم باکس گرانقیم��ت بازی کلش آف 
کلنز یا جنگ قبیله ها را ندارید و کاربران از طریق این اپ 
می توانند به صورت کامل و جامع روش به دست آوردن 
جم رایگان بازی را ی��اد بگیرند. ای��ن روش با 6 برنامه 
مختلف و به صورت تصویری به کارب��ران آموزش داده 

می شود. قیمت این اپ 650تومان است. 
سوت بزن عکس می گیره!

این اپ درواقع یک نرم افزار عکاس��ی است که مورد 
اس��تقبال کاربران قرار گرفته و بیش��تر از 2 ه��زار بار 
دانلود ش��ده اس��ت. قیمت آن 998 تومان و در بخش 
نظرات بازار، بیش��ترین رضایت کاربران را جلب کرده 
است. با این اپلیکیشن تنظیمات دوربین گوشی شما 
به گونه ای برنامه ریزی می شود که تنها با یک سوت زدن 
و بدون دخالت دست می توانید عکاسی کنید. طراحان 
اپلیکیشن می گویند این برنامه می تواند برای عکاسی 
هنگام رانندگی یا گرفتن س��لفی های کم دردسرتر یا 
عکس های سریالی و پشت سرهم و همین طور عکاسی 
بدون نیاز به پایه دوربین مفید باشد. البته تولیدکنندگان 
این اپلیکیش��ن یکی از معدود تولیدکنندگان ایرانی 
هس��تند که برای خدمات پس از فروش نرم افزار خود 
اهمیت وی��ژه ای قائل ش��ده اند. آنها تمام مش��کالت 
احتمالی نصب این نرم افزار را پشتیبانی می کنند و پول 

خریداران ناراضی از برنامه را پس می دهند. 

بازار جهانی

مشکالت فنی در  هارد  سامسونگ
 سامس��ونگ ب��ه تازگ��ی  ه��ارد اکس��ترنال 
منحصر به فردی به نام تی ی��ک عرضه کرده که 
تنها 26گرم وزن و 500 گیگابایت ظرفیت دارد 
ولی دارای مشکالت فنی جدی است. این شرکت 
اعالم کرده که این  ه��ارد را هفته آینده روانه بازار 
می کند، اما بررس��ی های آزمایشی از نقص فنی  
هارد مذکور حکایت می کند. از جمله نقص های 
مذکور عدم امکان استفاده از ظرفیت کامل پرت 3 
یواس بی است. در برخی موارد نیز اتصال  هارد به 
سیستم با مشکل مواجه شده و به درستی صورت 
نمی گیرد. اشکاالت فنی هنگام پیکربندی مسأله 

دیگری است که برخی افراد به آن اشاره کرده اند.

صفحه کلید با قابلیت شناسایی کاربر
دانش��مندان موفق به س��اخت صفحه کلید 
هوشمندی شده اند که قادر به تمیز کردن خود 
بوده و می توان��د کاربران یک رایان��ه را از طریق 
بررسی شیوه تایپ کردن آنها از یکدیگر تشخیص 
دهد. طراحان این صفحه کلید می گویند صفحه 
کلید مذکور می تواند الگوهای تایپ کردن افراد را 
شناسایی کند و این کار را از طریق بررسی سرعت 
تایپ کردن و میزان فشاری که آنها به صفحه کلید 
وارد می کنند انجام می دهد. صفحه کلید مذکور 
نیازی به مصرف برق هم ندارد و برای تأمین برق 
موردنیازش از انرژی تولید ش��ده توس��ط فشار 
حاصل از تماس انگش��تان با دکمه ها اس��تفاده 

می کند. 

واتس آپ برای کامپیوتر های 
شخصی

واتس آپ ماه گذشته اعالم کرد که 700 میلیون 
کاربر از سراس��ر دنی��ا دارد و حاال ب��رای افزایش 
کاربرانش اقدام به انتشار نسخه ای از این پیام رسان 
برای کامپیوتر های ش��خصی کرده اس��ت. این 
امکان برای کارب��ران اندرویدی واتس آپ اکنون 
در دسترس اس��ت و یکی از مدیران واتس آپ از 
افزوده ش��دن این قابلیت به ورژن iOS هم خبر 
داده ام��ا هنوز زمان مش��خصی ب��رای آن اعالم 
نشده است. واتس آپ می گوید که نسخه موبایل 
همچنان اولویت اصلی آنهاس��ت، ام��ا کاربران 
بسیاری نیز هستند که س��اعت های طوالنی را 
در پشت کامپیوتر به سر می برند و قابلیت جدید 

می تواند پلی میان موبایل و کامپیوتر آنها باشد.

پرسه در بازار

افزایش 20 درصدی قیمت ماکارونی
 قیم��ت ماکارون��ی در وزن ه��ای مختلف بین

 15 تا 20 درصد افزایش داشته است. این موضوع در 
شرایطی رخ می دهد که پیش از این مهدی آثاریان، 
رئیس انجمن صنعت ماکارونی از ثبات قیمت این 
محصول خبر داده و ادعا کرده بود با وجود افزایش 
قیم��ت آرد و به دلیل برهم نخ��وردن تنظیم بازار 
قیمت ماکارونی هیچ تغییری نخواهد کرد. درحال 
حاضر قیمت ماکارون��ی 700 گرمی 2400 تومان 
و ماکارون��ی 500 گرمی 1850 تومان اس��ت. این 
درحالی اس��ت که قبل از افزایش قیمت، ماکارونی 
700 گرمی 2000 توم��ان و ماکارونی 500 گرمی 

1600 تومان در بازار عرضه می شد. 

کاهش تعرفه واردات پوشاک ترک
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان 
و فروش��ندگان پوش��اک تهران از برقراری تعرفه 
ترجیحی با ترکیه خب��ر داد و گفت: درحال حاضر 
تعرفه گمرکی واردات پوش��اک 100 درصد است 
که با برق��راری تعرفه ترجیحی ای��ن رقم به نصف 
کاهش پیدا می کند، البته با توجه به این که پوشاک 
جزو کاالهای گروه دهم است 100 درصد هم سود 
بازرگان��ی و مالیات ب��ر ارزش اف��زوده در آن لحاظ 
می ش��ود. او همچنین تأکید کرد: طبیعی است با 
نصف شدن تعرفه 100 درصدی پوشاک، 50 درصد 
تعرفه ای ک��ه تا به ام��روز به جی��ب قاچاقچیان و 
دالالن می رفت نصیب دولت می ش��ود و می توان 
درآمد حاصل از ای��ن کار را در صندوقی به همین 
منظور ذخیره ک��رد تا این درآمد ب��رای حمایت از 

تولیدکنندگان داخلی هزینه  شود. 

تولید سیب های گرانقیمت خارجی!
با وج��ود آن که مس��ئوالن وزارت کش��اورزی از 
مازاد تولید س��یب و کاهش قیم��ت این محصول 
در روزهای گذش��ته خبر داده اند انواع س��یب های 
وارداتی از فرانسه، ترکیه و شیلی در پیشخوان برخی 
مغازه ها به چشم می خورد که قیمت هر کیلوگرم 
از آنها هم بین 12 تا 15 هزار تومان است. ابوالقاسم 
حس��ن پور، مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین 
باره گفته اس��ت واردات میوه ای مانند سیب صرفه 
اقتصادی ندارد، چرا که قیم��ت هرکیلوگرم از این 
میوه در خارج از کشور 2 دالر)معادل 7 هزار تومان( 
است و احتماال سیب های خارجی بازار محصوالت 
تولیدی خودمان است که در ایران تولید شده است.

خط مشی تعیین شده از سوي مهندس یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتي 
ایران خودرو، تعهد اخالقي به مردم، احترام به قانون و اجرای تمام استانداردهاي 
مصوب است تا بتواند ضمن حفاظت از محیط زیست رضایت مصرف کننده را 
جلب کند. نگاه گروه صنعتي ایران خودرو به مقوله محیط زیست از سازندگان تا 
شبکه خدمات پس از فروش یکپارچه و فراگیر است و با اقداماتي که انجام شده 
یا در دست انجام است، رس��الت ایران خودرو در ایجاد هواي پاک و حفاظت از 

محیط زیست به انجام خواهد رسید. 
 درح��ال حاضر، نقش��ه راه گ��روه صنعتي ای��ران خ��ودرو در جهت حفظ 
محیط زیس��ت، تولید خودروهاي هیبریدي، افزایش موتورهاي کم مصرف و 

تنوع سبد سوختي محصوالت، تدوین شده و در حال اجراست.
کلیه محصوالت ایران خودرو منطبق بر استاندارد آالیندگي یورو 4 است و 
این در صورتي است که سوخت یورو 4 توزیعي در جایگاه ها به صورت سراسري 
نیست و این خود موجب کاهش عمر مفید قطعات یورو 4 و افزایش آالیندگي 
خودرو مي شود. اگر کیفیت سوخت توزیعي متناسب با واکنش گر شیمیایي 
خودروها نباشد، عمر کاتالیست ها به میزان 75 درصد کاهش مي یابد. ایران 
خودرو توانسته از س��ال 82 تاکنون آالیندگي خودروها را به میزان 80 درصد 

کاهش دهد.
حفاظت از محیط زیست و ایجاد هواي پاک در کالنشهرهاي کشور، به عنوان 
یکي از چالش ها و دغدغه هاي اساس��ي و مهم مردم و مسئوالن مطرح است. 
در این بی��ن منابع مختلف موثر در افزایش آالینده هاي محیط زیس��ت قابل 

شناسایي و تفکیک هستند. 
تعیین س��هم هر یک از منابع آالینده، درک بهتري را نسبت به وظایف هر 
 یک از سازمان هاي مسئول به دس��ت مي دهد. عوامل ایجاد و تشدید کننده 
آالیندگي ها که ناشي از احتراق سوخت در موتور وسایل نقلیه است، در چند 

بخش قابل بررسي و ساماندهي است. 
 خودروهاي فرس��وده خود یکي از منابع مهم آلودگي هوا به شمار مي روند 
به گونه اي که هر خودروي فرسوده حدود 60 تا 70 برابر بیشتر از خودروي نو 
تولید شده آالیندگي دارد. دیگر عامل آلودگي هوا کیفیت سوخت توزیعي در 

جایگاه هاست.
کیفیت سوخت توزیعي به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر میزان آلودگي 
هواي شهرها تاثیر غیر قابل انکار دارد و همچنین جایگاه هاي عرضه سوخت 
عامل دیگري براي آلودگي هواست. جایگاه های عرضه بنزین )توزیع عمومي 
و جزئي( بدون رعایت زیرساخت های الزم در حجم آالیندگی هوا به خصوص 

آالینده هاي تبخیري بسیار موثر هستند.
عامل ترافیک نیز از دیگر عوامل تشدید کننده آالینده هاست. بار ترافیک در 
شهرهاي کالن کشور مصرف سوخت باالي خودروها را به همراه دارد که این 

خود در افزایش آلودگي شهرها تاثیر زیادي دارد. 

همچنین در این میان گروه صنعتي ایران خودرو با توجه به تعهد اخالقي به 
مردم و جامعه و لزوم رعایت استانداردهاي زیست محیطي اقدامات قابل توجهي 

براي بهبود شرایط محیط زیست انجام داده است. 
 رسیدن به تولید موتورهاي کم مصرف و توربو شارژ و خودروهاي هیبریدي از 

دیگر برنامه هاي ایران خودرو در زمینه حفاظت از محیط زیست است. 
تولید خودروه��اي هیبریدي یا همان برقي و بنزیني که در 10 س��ال اخیر 
به صورت جدي وارد صنعت خودروي جهان ش��ده، موجب کاهش چشمگیر 
مصرف سوخت خودروها خواهد شد که در این مسیر امور تحقیقاتي براي تولید 

خودروهاي هیبریدي در ایران خودرو آغاز شده است. 
شرکت ایران خودرو تولید موتورهاي کم مصرف در کالس هاي کوچک مثل 
) 1.2 و 1.4 ( لیتر را به صورت جدي آغاز کرده و همزمان براي تولید خودرو با 

موتور توربوشارژ پیشرفته در حال مطالعه است.
این ش��رکت براي طراح��ي و تولید موتور پایه گازس��وز بیش از 10 س��ال 
 کار و س��رمایه گذاري هاي بس��یاري در بخش س��اخت مخازن تحت فش��ار 
 و اي. ام. اس انجام داده است. از نظر ایران خودرو افزایش تولید موتور پایه گازسوز تا

 300 هزار دستگاه در سال با حمایت دولت ضروري بوده و تولید انبوه موتور پایه 

گازسوز یکي از راه هاي خروج از بحران آلودگي هواست.
همچنین درحال حاضر مرحل��ه دوم طراحي موتور دیزل ای��ران خودرو به 
اتمام رسیده است. این موتور از نظر قابلیت و عملکرد، بر استانداردهاي روز دنیا 
منطبق و بر اساس مصرف 5.4 لیتر در100 کیلومتر در چرخه ترکیبي طراحي 

شده است.

تولید و مصرف خودروهاي هیبریدي و پایه گاز سوز در همه جاي دنیا 
با حمایت دولت ها انجام مي ش��ود و امید مي رود ای��ن کار در ایران نیز با 

حمایت دولت اجرا و آلودگي هواي کالنشهرها برطرف شود.
طبق برنامه ریزي صورت گرفته در این گروه صنعتي، در نیمه دوم سال 
95 ش��اهد تردد خودروهایي با پالتفرم جدید و موتورهاي کم مصرف با 

مالکیت ایران خودرو خواهیم بود. 
خودروس��ازان و کارگران خطوط تولید این شرکت ها بخشي از مردم 
هستند. ایران خودرو براي ارتقاي اس��تاندارد از یورو 2 به یورو4 و انتقال 
تکنول��وژي آن هزینه ه��اي ارزي و ریالي زیادي صرف کرده اس��ت. هم 
اکنون واکنشگر شیمیایي یا همان کاتالیس��ت با قطعات گران آن برای 
خودروسازان ارزشمندتر از طالست. این در حالي است که در بنزین، عدد 
اکتان باید عدد 95 )طبق استاندارد یورو4( باشد تا با کاتالیست استاندارد 
یورو 4 تناسب داشته باش��د اما هنوز این امر با ابهاماتی همراه است. این 
موضوع موجب بطالن قسمتي از سرمایه گذاري هاي کالن خودروسازان  
مي شود. طبق اعالم رسمي شرکت پخش و پاالیش، هنوز از صد در صد 
سهم بنزین یورو 4 در سراسر کش��ور، حدودا  25 درصد سوخت یورو 4 
توزیع مي شود و در نهایت اس��تفاده از بنزین هایی با عدد اکتان و سطح 
کیفي پایین، ناکارآمدي قطعات و مجموعه ها و نهایتا باال رفتن س��طح 

آالیندگي خودروها را سبب می شود.
 داخلي سازي و تولید موتور تي.یو.3 از دیگر موفقیت هاي گروه صنعتي 
ایران خودرو در شرایط مقابله و جنگ تحریم اقتصادي و صنعتي کشور 

به شمار مي رود.
فرهنگ س��ازي براي تعویض کاتالیس��ت ها بعد از عمر مفید 80 هزار 
کیلومتر کارکرد نیز حایز اهمیت اس��ت. باید مش��تري احساس وظیفه 
کند که بعد از گذش��ت این زمان به منظور حفظ محیط زیست و کاهش 
آالینده ها براي تعویض کاتالیست ها اقدام جدي با یک تعریف مشخص 

انجام دهد . 
همچنین بازه زمان��ي ارتقاي اس��تانداردها در ایران توج��ه و بازنگري 
مسئوالن را مي طلبد. خودروسازاني که 100 سال سابقه طراحي دارند هر 
پنج سال یک بار استانداردها را ارتقا مي دهند، اولین سابقه طراحي خودرو 

در ایران نیز مربوط به سال 80 و طراحي خودروي ملي سمند است. 
در خاتمه انتظ��ار مي رود با یک وحدت رویه ملي و تدوین اس��تراتژي 
راهبردي شاهد تقابل هوشمندانه با تحریم صنعتي و اقتصادي در شرایط 
پیش رو و تدام ارتقای س��طح تکنولوژي در این صنعت خودروسازي به 
عنوان یکي از صنایع اشتغال زا و مادر باشیم و هموطنان هر چه بیشتر از 

مزایاي این صنعت با کم ترین اثرات جانبي برخوردار شوند.  

تالش ايران خودرو براي توليد خودروهاي پاك 


