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آثار بیانیه سوییس به فناوری اطالعات هم رسید

بازگشت 6غول 
ویروس کش به ایران

 پایان کالهبرداری و تقلب در حوزه فروش نرم افزار 
 تحریم ایران توسط 6 شرکت بزرگ آنتی ویروس لغو شد

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 | سال سوم | شماره 550 6

ش�هروند|»نام ایران از لیست کاربران گوگل و 
یاهو حذف ش��د« این تقریبا آغاز تحریم گسترده 
کاربران ایران��ی در جهان مجازی بود. تحریمی که 
با رویگردانی شرکت های تولیدکننده آنتی ویروس 
ادامه دار ش��ده و با پیوستن ش��رکت های کوچک 
و کمتر شناخته ش��ده، به جمع تحریم کنندگان 
تشدید شد. منع دسترسی کاربران ایرانی به خدمات 
و کاالهای اورجینال ب��ازار فناوری اطالعات باعث 
شد اس��تفاده از نرم افزارهای قفل شکسته و داللی 
در بازار ایران رونق بیشتری یافته و البته کاربران را 
در دسترس��ی به خدمات و کاالهای موردنیازشان 
با دشواری ها و مشکالت بس��یاری روبه رو کند. از 
این میان آنتی ویروس ها یکی از چالش های اصلی 
کاربران ایرانی پس از تحریم به شمار آمده و امنیت 
اطالعاتی و حریم خصوصی بسیاری از کاربران را در 
معرض تهدید قرار داد. در این زمان تنها دو شرکت 
  AVIRA شناخته شده تولید آنتی ویروس یعنی
و TRUSTPORT به معرفی نمایندگان ایرانی 
خود پرداخته و باقی تولیدکنندگان، نام ایران را از 
لیست شرکای تجاری خود خط زدند اما ظاهرا حاال 
پس از بیانیه سوییس مشخص شده است که 6 برند 
بزرگ آنتی ویروس بی س��روصدا ایران را به لیست 

شرکای تجاری خود بازگردانده اند.
کالهبرداری های ویروسی!

اهمیت این لغو تحریم در فضای حوزه ارتباطات 
از آن جهت اس��ت که این محدودیت سبب شده 
بود کالهبرداری و داللی در ب��ازار آنتی ویروس ها 
تشدید شده و واس��طه ها برای توجیه حضور خود 
در این بازار به ادعاهای متفاوتی روی آورند. عده ای 
مدعی بودند نمایندگی ش��ان را از طریق کش��ور 
امارات یا ترکیه دریافت کرده اند و به کاربران ایرانی 
خدمات ارایه می دهند و ع��ده ای پا را فراتر نهاده و 
مدعی می شدند که نمایندگی فروش آنتی ویروس 
را به صورت مستقیم از کمپانی اصلی گرفته اند اما 
این کمپانی به دلیل وضع قوانین تحریم، نام ایران را 

به شیوه صوری از لیست شرکای خود حذف کرده 
است!  در این میان بخش دیگری از فروشندگان نیز 
با دایرکردن یک س��رور داخلی، آنتی ویروس های 
قفل شکس��ته را به مش��تریان خود عرضه کرده و 
سود حاصل از این کالهبرداری را مستقیما به جیب 

خود منتقل می کردند. این موض��وع صرف نظر از 
زیان مالی و دش��واری های دسترسی به آپدیت ها 
)به روزرسانی(، برای کاربران حرفه ای نگرانی های 
بیش��تری به دنبال داش��ت زی��را هکرهایی که به 
شکستن قفل آنتی ویروس ها و فروختن آنها اقدام 

می کردند به راحتی می توانس��تند ب��ه اطالعات 
مشتریان خود دسترسی داشته و به آن نفوذ کنند.  
س��ایر کاربران غیرحرفه ای نیز برای دسترسی به 
نس��خه آپدیت ش��ده آنتی ویروس با دردسرهای 
وی��ژه ای روبه رو ش��ده یا زمان دسترسی ش��ان به 
آخری��ن نس��خه ها آن ق��در طول می کش��ید که 
به روز رسانی آنتی ویروس، عمال توجیه و خاصیت 

خود را از دست می داد. 
بازگشت ایران به لیست 6 برند بزرگ 

حاال بع��د از بهب��ود رواب��ط خارجی ای��ران و به 
نتیجه رس��یدن اولیه مذاکرات هسته ای بسیاری 
از ش��رکت های فناوری اطالعات و غول های جهان 
مجازی نام ایران را بی س��روصدا به لیست شرکای 
تجاری خود بازگردانده اند. 6 برند بزرگ تولید کننده 
آنتی ویروس، ازجمله این ش��رکت ها هستند که تا 
همین اواخر اقدام به حذف ایران از سایت اصلی خود 
 BIT ،BULLGUARD ،ESET .کرده بودن��د
 ،G DATA  ،PANDA  ،DEFENDER
AVAST شش تولیدکننده بزرگ آنتی ویروس 
هس��تند که حاال ایران را به لیست شرکای تجاری 
خ��ود بازگردانده اند. ای��ن موض��وع درحالی اتفاق 
می افتد که برخی تولیدکنندگان آنتی ویروس مانند

KASPER SKY  نه تنها تا همین اواخر به تحریم 
ایران پافش��اری کرده که از مردادماه  سال گذش��ته 
دسترس��ی کاربران ایران��ی به تمام الیس��نس ها 
 NORTON مجوزها( و آپدیت های آنتی ویروس(
را محدودت��ر کردند. رف��ع تحریم کارب��ران ایرانی 
برای دسترس��ی به 6 کمپانی ب��زرگ تولیدکننده 
آنتی ویروس در شرایطی است که هنوز برخی دیگر 
 MC و  SYMANTECاز کمپانی های ب��زرگ
AFEE و  KASPER  SKY  که بزرگترین سهم 
بازار آنتی ویروس جهان را به خود اختصاص داده اند 
محافظه کارتر عمل ک��رده و هنوز اقدامی در جهت 
بازگرداندن کاربران ایرانی به جمع مش��تریان خود 

انجام نداده اند. 

بازار جهانی

گوشی 290 دالری لنوو در بازار
 ۸۰ K لنوو از جدیدترین اسمارت فون خود با نام
رونمایی کرده که از قابلیت هایی مانند صفحه نمایش 
۵.۵ اینچی، رم ۴ گیگابایتی و حافظه 6۴ گیگابایتی 
برخوردار اس��ت. از دیگر قابلیت های k ۸۰ می توان 
ب��ه پردازنده ات��م اینت��ل، فرکان��س ۱.۸GHz و 
Lollipop ۵.۰ Android و وضوح تصویر ۱۰۸۰ 
پیکسلی را نام برد. محصول جدید لنوو از ضخامت 
۸.۵ میلیمتری و دوربین ۱۳ مگاپیکسلی مجهز به 

لرزش گیر اپتیکال برخوردار است. 

خودروی جدید آئودی در شانگهای
آئودی محص��والت متفاوتی را ت��ا ماه های آینده 
تولید و روانه بازار خودروسازی خواهد کرد که از میان 
آنها می توان به خودرو »آف رود« اش��اره کرد اما این 
کمپانی در نمایشگاه بین المللی خودرو شانگهای از 
طرح جدید Prologue allroad رونمایی خواهد 
ک��رد. از ویژگی های طرح خ��ودروی جدید آئودی 
می توان به مواردی مانند قدرت بیش��تر نس��بت به 
م��دل Prologue و Prologue Avant را ذکر 
 TFSI کرد. قدرت موت��ور دوتورب��وی ۴.۰ لیتری
V۸ به همراه یک موتور الکتریکی به سیستم انتقال 

هشت دنده انتقال می یابد. 

کنترل چراغ های »ال ای دی« 
اسمارت فون

در س��ال های اخیر، کمپانی ها به تولید و عرضه 
اس��مارت فون هایی با صفحه نمایش ه��ای بزرگ 
روی آورده اند تا بتوانند نگاه های بیشتری را به خود 
جلب کنند. یک��ی از ویژگی های متفاوت��ی که در 
اسمارت فون ها به کار رفته را می توان در استفاده از 
چراغ LED دانس��ت. کاربران با کمک این چراغ و 
بدون روشن کردن اس��مارت فون خود می توانند از 
پیام ها یا تماس هایشان آگاهی پیدا کنند. اپلیکیشن 
Light Manager، برنامه متفاوتی اس��ت که به 
کاربران اجازه می دهد رنگ ه��ای صفحه LED را 
تنظیم کرده و برای پیامک های مختلف، رنگ های 

متفاوتی را تعریف کنند.

نظر خبر

کاهش سود بانکی در صورت تصویب بانک مرکزی

مردم: بانک ها وام خرد نمی دهند
ش�هروند| مدیران عام��ل بانک ه��ای دولتی و 
خصوصی درب��اره کاهش س��ود بانکی ب��ه تفاهم 
رس��یدند. بنابر این توافق قرار شده است در صورت 
تصویب ش��ورای پول و اعتبار نرخ س��ود س��پرده و 
تسهیالت از ۱۵ اردیبهشت تغییر کند. عبدالناصر 
همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای 
هماهنگی بانک ه��ای دولتی در این ب��اره توضیح 
داده اس��ت: در اولین مرحله س��ود علی الحس��اب 
سپرده های یک س��اله به ۲۰ درصد کاهش خواهد 
یافت و س��ود تس��هیالت مش��ارکتی رایج بانک ها 
 نیز بس��ته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کم می شود. 
این توافق بانک ها برای بررسی بیشتر در دستور کار 
بانک مرکزی ق��رار گرفته و در ص��ورت تأیید بانک 
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار از ۱۵ اردیبهش��ت 
 سال جاری اجرایی خواهد شد. تعدادی از مخاطبان 
پیرام��ون آخرین خب��ر نرخ س��ود بانکی ب��ه ارایه 

دیدگاه های خود پرداخته اند.
فره�اد: کاهش س��ود بانکی معموال دستوری و 
بخشنامه ای و بانک ها با قوانین متعددشون می تونن 

سود بیشتری بگیرن.
ناش�ناس: مگه بانک ها وام هم میدن که بخوان 

سودشو کم کنن؟
رمضان�ی: حرک��ت خوبی��ه چ��ون االن حتی 
تولیدکننده ها هم س��رمایه رو به بانک انتقال دادن 
و س��ود می گیرن و این موضوع فضای کسب و کار و 

مخدوش می کنه.
رحیمی: س��ود بانکی داره کم��ر تولید کننده رو 

می شکنه. امیدوارم این توافق به تصویب برسه.
مصطفی: مگر می ش��ود تورم کم ش��ود و سود 
تسهیالت کم نشود؟! تا همین جا هم یک سال دیر 

اقدام شده.
محسن: به نفع نورچشمی هایی شد که وام های 
کالن می گیرن! من که برای ۲۰ میلیون تومان وام با 
هر بانکی صحبت کردم به نتیجه نرسیدم و آخرش از 

دوستان و آشنایان قرض گرفتم.
ناش�ناس: چه معن��ی داره بانک پ��ول مردم رو 
می گیره ولی به خودشون وام نمیده؟! بانک ها برای 

پرداخت وام خرد واقعا اذیت  می کنن.
ناشناس: اول باید نرخ ارز کم بشه. از کجا معلوم 

این موضوع کاهش تورم ادامه دار باشه؟

پرسه در بازار

قیمت گوجه س��بز و چغاله بادام به کیلوی��ی ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان کاهش یافت. حس��ین 
مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اعالم این خبر گفت:  قیمت گوجه 
درختی و چغاله بادام در روزهای اخیر کاهش یافته و این میوه ها از گرمسار، ساوه و قم وارد شده 
و درحال حاضر هر کیلوگرم گوجه سبز درش��ت و خوب ۲۵هزار تومان و نوع ریز آن ۱۲ هزار 
تومان و هر کیلوگرم چغاله ب��ادام ریز ۲۵ هزار تومان و درش��ت آن ۱۲ هزار تومان در میادین 
میوه وتره بار به فروش می رسد. او همچنین تأکید کرد:  تا حدود یک هفته دیگر که این میوه ها 
از شهریار وارد بازار مصرف شود، قیمت آن به میزان بسیار زیادی افت خواهد داشت. درحال 
حاضر هر کیلوگرم موز ۴۵۰۰ تا ۴7۰۰ تومان، پرتقال ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، سیب س��فید 
۵۰۰۰ تومان و سیب قرمز۴۰۰۰ تومان به فروش می رسد. البته سیب و پرتقال ریز کیلویی 

۲۵۰۰ تومان فروخته می شود. 

کاهش قیمت نوبرانه ها تا 12 هزار تومان
محصوالت ش��وینده هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داش��ت. بختیار علم  بیگی، دبیر 
انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداش��تی دراین باره توضیح داد: تولیدکنندگان صنعت 
ش��وینده برنامه ای برای افزایش قیمت محصوالت خود ندارند و فقط افزایش یک درصدی 
مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت محصوالت لحاظ شده است. عالوه بر این صنعت شوینده 
درحال حاضر هیچ گونه برنامه ای برای افزایش قیمت ندارد، مگر این که اتفاق خاصی بیفتد. 
علم بیگی تأکید کرد:  کاهش نرخ تورم فعال در وضع صنعت شوینده اثرگذار نبوده و در عین 
حال، افزایش دستمزد کارگر و برخی عوامل تولید نیز مانع از کاهش قیمت ها شده است. وی 
درمورد دلیل عدم درج قیمت روی محصوالت شوینده به جای اعمال تخفیف در فروشگاه ها 
نیز گفت: تخفیف های اعمال شده به منظور ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان صورت گرفته و 

نمی تواند ادامه دار باشد.

محصوالت شوینده افزایش قیمت ندارد
قیمت مرغ تا نیمه  ماه جاری کمتر از 6 هزار تومان خواهد بود. مهدی یوسف خانی، رئیس 
اتحادیه فروشندگان گوشت پرنده و ماهی از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت:  قیمت 
این کاال تا نیمه ماه جاری کمتر از 6 هزارتومان خواهد بود. او ادامه داد:  دیروز قیمت این کاال 
در مراکز خرده فروشی به ۵7۰۰ تومان، در مراکز عمده فروشی به۵۲۰۰ تومان و در میدان 
بهمن به ۵۱۰۰ تومان رسید. وی با بیان این که انتظار می رفت قیمت مرغ در روزهای ابتدایی 
اردیبهشت ماه افزایش پیدا کند، افزود: تقاضای مردم بیشتر شده اما عرضه این کاال به قدری 
زیاد است که بازار کشش آن را ندارد و به همین دلیل قیمت تغییر چندانی نکرده است. وی با 
بیان این که قیمت ماهی نیز بدون تغییر بوده است، قیمت انواع ماهی را بدین شرح اعالم کرد:  
شیرجنوب ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، کپور ۱6هزار تومان، شیرنیزه ای ۱۲هزار تومان، تیالپیا 

۲۰هزار تومان، آمو جنوب و حلوای سیاه ۱7هزار تومان. 

مرغ گران نمی شود

نوبرانه

خبر روز

قیمت یخچال - فریزر ساید بای ساید
برند و مدل/ سایز

Samsung RS23KHRPN / 27 فوت

Samsung G26KSSW/ 27 فوت

LG Next MD734SN/ 34 فوت

LG P-Bentlee SX5428WB/ 28 فوت

Bosch KAN58A70NE/ 27 فوت

NE  60A40 Bosch KAN / 28 فوت 

Snowa SR-R388TI-SR-F389TI/ 27 فوت 

Emersun SFN28D -720/ 28 فوت

5 میلیون و 75

5 میلیون و 149

11 میلیون و 500

5 میلیون و 890

6 میلیون و 800

7 میلیون و 587

4 میلیون و 650

3 میلیون و 935

قیمت ) هزار تومان(

نیمه اول  سال زمان رونق بازار یخچال - فریزر

آخرین قیمت یخچال - فریزرهای 
ساید بای ساید

شهروند| نیمه اول  سال زمان رونق بازار یخچال و 
فریزر است که این رونق و افزایش تقاضا معموال با رشد 
قیمت نیز همراه است. از این میان یخچال - فریزرهای 
سایدبای ساید یکی از پرطرفدارترین ها در بازار ایران 
است. قیمت انواع سایدبای سایدها در بازار ایران حداقل 
حدود ۳ میلیون تومان و حداکثر تا حدود ۱۲ میلیون 
تومان اس��ت. ارزان ترین سایدبای س��ایدها برندهای 
داخلی هس��تند. در این جدول آخرین قیمت برخی 

انواع سایدبای ساید در بازار ایران لیست شده است.

نرخ نامه

لباسشویی با مصرف تنها 10 لیتر آب

لباسشویی که یک دهم سایر 
دستگاه ها آب مصرف می کند

شهروند| کانادایی ها دستگاه کوچکی طراحی 
کرده ان��د که امکان شست وش��وی س��ریع حجم 
محدودی از لباس ها را ب��ا مصرف تنها ۱۰لیتر آب 
فراهم می کند. این ماش��ین لباسش��ویی کوچک 
که Drumi نام گرفته اس��ت، تنها ۵۵ سانتی متر 
ارتفاع دارد و در مدت ۵ دقیقه می تواند حدود ۲.۵ 
کیلوگرم لباس، معادل 6 تا 7تکه لباس را بش��وید. 
نکت��ه قابل توجه درباره این ماش��ین لباسش��ویی 
کوچک مصرف آب بس��یار کم آن است، به طوری 
که تنها حدود یک دهم سایر ماشین های لباسشویی 
آب مصرف می کند. ظاهر این لباسشویی کوچک 
به گونه ای طراحی شده است که با برداشتن درپوش 
پالس��تیکی آن، لباس ها درون محفظه مخصوص 
قرار می گیرند س��پس با افزودن ۵ لیت��ر آب، ماده 
شوینده و فش��اردادن پدال زیر دس��تگاه، مرحله 
نخست شست وشو به مدت دو دقیقه انجام می شود. 
در این مرحله باید آب و  کف از دستگاه خارج شده و 
۵ لیتر آب دیگر افزوده ش��ود؛ مجددا پدال برای دو 
دقیقه دیگر فشار داده می شود. در مرحله آخر آب 
به طور کامل تخلیه شده و برای یک دقیقه دستگاه 
در حالت چرخش و آبگیری قرار می گیرد.  دستگاه 
Drumi از اوایل تابستان با قیمت ۱۳۰ دالر به بازار 

عرضه خواهد شد. 

در صورت رعایت 7 پیش شرط 

 ورود خودروسازان آمریکایی
 منعی ندارد

مهر| محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، با 
بیان این که منعی برای ورود خودروسازان آمریکایی 
به صنعت خودروی ایران وجود ندارد، 7 پیش شرط 
ش��راکت ایرانی- آمریکایی را اعالم کرد. وی درباره 
مذاکره خودروس��ازان آمریکایی با خودروس��ازان 
ایرانی گف��ت: اصوال وزارت صنعت سیاس��ت گذار 
این بخش است و ش��رکت های خودروساز داخلی 
براساس سیاست گذاری های  وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ، باید با خودروسازان آمریکایی مشارکت 
داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان این که منعی برای همکاری خودروسازان ایرانی 
با خودروسازان آمریکایی وجود ندارد، افزود: در این 
همکاری مشترک، باید 7 پیش شرط اعم از همکاری 
مش��ترک، ایجاد و توس��عه واحده��ای صنعتی، 
س��رمایه گذاری، ایجاد پلتفرم و طرح توس��عه آن، 
عمق بخشی ساخت داخل و استفاده از توانمندی 
قطعه سازان داخلی در رابطه با توسعه صنعت خودرو 

رعایت شود. 

نکاتی درباره خرید آنتی ویروس:   

هزینه برای محافظی که ضعف دارد 
ش�هروند| حفاظت از یارانه ها و اطالع��ات موجود آن یک 
دردسر دایمی است و یکی از ابزارهای مراقبت از این اطالعات 
داش��تن آنتی ویروس های فعال و جدی اس��ت. اما برای خرید 
بهترین آنتی ویروس ها چه باید کرد؟ منابع زیادی در اینترنت 
وجود دارد که شماری از آنتی ویروس ها را به عنوان بهترین به 
ش��ما معرفی می کنند؛ اما واقعیت چیست؟ زیرا معروف ترین 
آنتی ویروس ه��ا هم نق��اط ضعف خاص خ��ود را دارن��د و در 
کل نمی ت��وان به طور کام��ل انتظاره��ا را برآورد. بخش��ی از 
آنتی ویروس ها قدرت بس��یار باالیی در تش��خیص بدافزارها 
دارند اما ممکن اس��ت برای حذف تمام ویروس ها ضعیف تر از 
محصول برند دیگر عمل کنند. یا ممکن اس��ت آنتی ویروسی 
در تشخیص و حذف بدافزارها بهترین عملکرد را داشته باشد 
اما حجم باالی نرم افزار سیس��تم ش��ما را کند و سنگین و در 
عملکرد آن اختالل ایجاد کند. برخ��ی آنتی ویروس ها زیاد از 
حد حساس به نظر می رسند تا حدی که ممکن است فایل های 
اجرایی و غیرویروس را نیز به عنوان بدافزار شناخته و برخی دیگر 
برای حذف آنچه که ویروس تش��خیص داده اند هیچ گونه حق 
نظرخواهی برای کاربر خود قایل نشده اند. غیر از این، انتظارات 
کاربران از آنتی ویروس ها به همین چند نکته محدود نمی شود 
و مواردی مثل سهولت استفاده، حفظ حریم خصوصی و قیمت 
پایین نیز جزو موارد ضروری به ش��مار می آی��د. مجموع این 
انتظارات و تنوع سالیق و نیازها باعث شده است انتخاب عنوان 

بهترین برای آنتی ویروس ها کمی دشوار به نظر برسد. 
آیا به نتایج منتشر شده آزمایشگاه ها اعتماد کنیم؟

یکی از روش های مرس��وم برای انتخاب بهترین آنتی ویروس 
مراجع��ه ب��ه نتایج منتش��ر ش��ده از س��وی آزمایش��گاه های 
 AV- آنتی وی��روس اس��ت. ش��رکت های بزرگ��ی مانن��د
 AV- ،VIRUS BULLETIN ،COMPARATIVES
TEST و ... در دوره ه��ای متفاوت به تس��ت آنتی ویروس های 
مختلف پرداخت��ه و باتوجه به نمره دریافتی، آنه��ا را رتبه بندی 
می کنند. این موض��وع مبنای انتخاب بس��یاری از کاربران قرار 
می گیرد اما برخی کارشناسان نتایج این تست ها را چندان قابل 
اعتماد نمی دانن��د. آنها معتقدند آزمایش��گاه های آنتی ویروس 
نقش بزرگ و غیرقابل انکاری در تجارت شرکت های تولید کننده 
دارند، بنابراین تصور استقالل این آزمایشگاه ها بسیار خوش بینانه  
است. این کارشناسان می گویند مهم بودن نتایج منتشر شده از 
سوی آزمایشگاه باعث می شود شرکت های تولید کننده کامال به 
آنها بی توجه نبوده و ممکن اس��ت با قراردادهای مالی نتایج آنها 
را مورد تحریف قرار دهند و همین موضوع موجب می ش��ود که 
نتایج منتشر شده از سوی آزمایشگاه های متفاوت کامال با یکدیگر 
یکسان نباشد.  عالوه بر این کارشناسان و شرکت های تولید کننده 
آنتی ویروس به ش��یوه تس��ت آزمایش��گاهی ای��ن محصوالت 
انتقاداتی وارد می کنند که می تواند قابل تأمل باشد. آنها می گویند 
محیط های آزمایشگاهی ایجاد شده برای تست آنتی ویروس ها با 

واقعیت سیستم های کاربردی همخوانی ندارد و در محیط های 
آزمایش��گاهی، آنتی ویروس ها با رایانه ای مواجه می شوند که به 
میلیون ها بدافزار آلوده است، برخی از این ویروس ها نه تنها اجرا 
ش��ده اند که به صورت پیش بینی نش��ده به ریجستری و هسته 
سیستم عامل نیز نفوذ کرده اند. این کارشناسان می گویند در عالم 
واقعیت کاربران با سیستم مورد استفاده در آزمایشگاه ها مواجه 
نیستند و عالوه بر این به دلیل عملکرد متفاوت آنتی ویروس ها، 
این تست های آزمایش��گاهی نمی تواند نتیجه دقیقی ارایه کند 
زیرا برخی از آنتی ویروس ها، بدافزار را قبل از اجرا شدن شناسایی 
کرده و حذف می کنند این در شرایطی است که در محیط های 
آزمایش��گاهی بدافزارها نه تنها اجرا ش��ده اند ک��ه رخدادهای 
پیش بینی نشده ای را نیز رقم زده اند.  با تمام این اوصاف برای خرید 
یک آنتی ویروس خوب تالش کنید با مراجعه به س��ایت اصلی 
تولیدکنندگان آنتی ویروس نام شرکای تجاری و نمایندگی های 
ایرانی را پیدا ک��رده و با آنها تماس بگیرید. ای��ن موضوع به ویژه 
برای کاربری های تخصصی تر و حرفه ای تر اهمیت ویژه ای دارد. 
اگر برایتان مهم نیست که یک آنتی ویروس را از نمایندگی اصلی 
خریداری کنید تالش کنید با پرس وج��و از افراد مختلف، قابل 
اعتمادترین شرکت های فروش را انتخاب کنید. این موضوع به 
شما کمک می کند تا اگر یک شرکت فروش سوءاستفاده ای را از 
اطالعات مشتری خود مرتکب شده است شناسایی کنید. در آخر 
این که یادتان باش��د عالوه بر نصب آنتی ویروس، فایر وال یا دیوار 
آتش را نیز روی سیس��تم خود نصب کنید.  این موضوع به شما 
کمک می کند تا عالوه بر ویروس ها و بدافزارهای مخرب، از ورود 

انواع نرم افزارهای مزاحم به سیستم تان نیز جلوگیری کنید. 

یاددشت

با توجه به تحوالت سیاس��ی چند هفته اخیر و 
تفاهم  صورت گرفته در لوزان سوییس میان ایران و 
گروه ۱+۵ و مقررشدن رفع تحریم ها احتماال شاهد 
تغییراتی در وضعیت ب��ازار در طول چند ماه آینده 
خواهیم بود. تردیدی نیس��ت که با برداشته شدن 
تحریم ها، شرکت ها و برندهای معتبر و بین المللی 
برای تاس��یس نمایندگی های خود در ایران اقدام 
خواهند کرد. این اتف��اق دو نتیجه خوب به همراه 
خواهد داش��ت؛ اول اینکه قاچ��اق کاال که به علت 
کم حجم بودن کااله��ای دیجیتال گریبانگیر این 
تجارت اس��ت، بسیار کم خواهد ش��د و دوم اینکه 
قیمت ها در این عرصه به دلیل نبود دالل و عرضه 
مستقیم کاهش خواهد یافت. دولت نشان داده که 
تاجر خوبی برای این نوع کاالها نیست اما می تواند 

نقش موثری در رونق بازار دیجیتال داشته باشد.
پس از تفاهم ل��وزان، به رغم آنکه اخب��ار در ایام 

تعطیالت منتشر ش��د اما س��وال اصلی مردم این 
بود که با قرائت بیانیه لوزان چه اتفاقی برای بازارها 
می افتد؟ آیا ق��درت خرید در خص��وص کاالهای 

مختلف تغییر می کند یا خیر؟
عمده کاالهایی که مردم در ذهن خودشان مرور 
می کنند، بازارهای سرمایه ای نظیر ارز، طال و بورس 
است اما درخصوص کاالهای مصرفی مثل خودرو 
و تلفن همراه هم به واس��طه گس��تره استفاده آن 
این س��واالت پررنگ است. همانطور که بسیاری از 
کارشناسان پیش بینی کرده بودند، نرخ ارز تغییری 
نکرد و افت قیمت اولیه روز پانزدهم فروردین ماه تا 

پایان هفته جبران شد.
به رغم آنکه برخ��ی کارشناس��ان معتقد بودند 
بازار هیجانی شده و قیمت ها می ریزد اما عقالنیت 
بازار این اج��ازه را نداد و بازار کاالهای س��رمایه ای 
روال عادی خود را ادام��ه داد. در مورد بازار موبایل 
با برداشته شدن تحریم های هس��ته ای در صورت 
رس��یدن به توافق نهایی، عالوه بر کنت��رل واردات 
گوشی قاچاق، قیمت گوشی ها نیز به احتمال زیاد 
کاهش خواهد داشت. بحث توافقات صورت گرفته 

بر روی ب��ازار موبایل کش��ور از دو جنبه تاثیرگذار 
خواه��د بود، در ای��ن میان جنب��ه اول آن به بحث 
تحریم ها برمی گردد و در مورد دوم به دنبال تثبیت 
و کاهش احتمالی نرخ ارز، قیمت های این بازار نیز 

دستخوش تغییر خواهد شد. 
از سوی دیگر با این ش��یوه می توان امید داشت 
که بازار واردات قاچاق تا حد زیادی کنترل ش��ود، 
چرا که اگر ش��رکت های مختلف نمایندگی های 
خود را در ایران داش��ته باشند، کاالها بدون واسطه 
و از طریق مبادی قانونی وارد کشور خواهد شد که 
البته این موضوع نیاز به ش��رایط مناسب در زمینه 
تعرفه های گمرکی نیز دارد. در چند روز گذش��ته، 
براساس آخرین تغییرات صورت گرفته در قوانین 
صادرات و واردات که توسط سازمان توسعه تجارت 
تدوین و منتش��ر می شود، براس��اس تعرفه جدید 
گمرکی در س��ال 9۴ تعرفه واردات ماش��ین های 
خودکار داده پردازی شخصی کیفی )نوت بوک( از 
۱۰ به ۱۵ درصد افزایش یاف��ت. علت این افزایش 
تعرفه حمایت از تولید داخلی درج شده است. این 
افزایش تعرفه به طور غیرمستقیم می تواند بر بازار 

موبایل تاثیر بگذارد. از سوی دیگر مالیات بر ارزش 
افزوده ب��رای س��ال 9۴، با یک درص��د افزایش به 
9درصد رسیده اس��ت که این عامل نیز می تواند بر 
روند افزایش قیمت ها تاثیر بگذارد. در حال حاضر 
6۰ تا 7۰ درصد تلفن های هم��راه باالی 7۰۰هزار 
تومان به صورت قاچاق وارد بازار می شوند و با  توجه 
به اینک��ه واردکننده باید ۱۸ ت��ا ۱9  درصد هزینه 
مازاد برای کاالیش بپردازد و کاالی قاچاق با قیمت 
پایین تری در ب��ازار وجود خواهد داش��ت، متضرر 
خواهد ش��د. البته رونق گرفت��ن واردات یا آمدن 
برندها به ایران احتیاج به بسترسازی مناسب دارد. 
دولت باید خود را از تجارت مستقیم این کاالها کنار 
بکشد و با بسترسازی مناس��ب فضا را برای تاجران 
باز کند. کارشناسان معتقدند کم کردن یا برداشتن 
تعرف��ه واردات اقدامی در همین جهت محس��وب 
شود. حضور برندها در ایران موجب می شود کاالی 
باکیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده 
قرار بگیرد و البته باعث ایجاد رقابت با کاالی داخلی 
خواهد شد و در نتیجه آن باالرفتن و بهبود کیفیت 

کاالی داخلی را به همراه خواهد داشت.

مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی

بازار تجهیزات حوزه ارتباطات بعد از لغو تحریم ها به کدام سو می رود؟

پایان روزگار خوش قاچاقچیان


