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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

بران ایرانــی موبایل  کار
یم  در تنگنــای تحر

به  را  اپلیکیشن هایش  دیگر  دسترسی  سامسونگ  ]شهروند[ 
کاربران  ایرانی به صورت ریالی نمی فروشد. این موضوع را آیدین آرام، عضو 
هیأت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل گفته و توضیح داده است که 
چیزی حدود 60 درصد بازار ایران در اختیار گوشی های سامسونگ است. 
البته اپل هم پیش از این استفاده کاربران ایرانی را از گوشی هایش آن قدر 
محدود کرده بود که حتی کمپین »آیفون نخریم« در ایران راه افتاد. اپل در 
، هوآوی  بازار ایران سهم 11 درصدی دارد و به جز این گوشی های پرطرفدار
در بازار ایران هم دسترسی کاربران ایرانی را به خدمات کلود یا ابری قطع 
کرده است و کاربران ایرانی نمی توانند با این گوشی ها از اطالعات شان 

نسخه پشتیبان بگیرند. 

یم های تازه سامسونگ برای ایرانی ها تحر
آیدین آرام، عضو هیأت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی درباره تحریم های تازه سامسونگ برای کاربران ایرانی به ایلنا 
توضیح داده است: »شرایط امروز کشور به صورتی است که هیچ برندی 
ارایه  جهان  کشورهای  سایر  به  که  معمولی  سرویس های  نمی تواند 
می کند را به ما نیز بدهد. در بحث نرم افزاری، خدمات و سرویس هایی 
که ما دو سال پیش می گرفتیم، اکنون می توان گفت که به صفر رسیده 
است.«او درخصوص اعالمیه جدید شرکت سامسونگ مبنی بر قطع 
برخی خدمات نرم افزاری گفت: »به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، 
عرضه کنندگان  و  تولیدکنندگان  سایر  مانند  سامسونگ  شرکت 
تلفن همراه به مصرف کنندگان خود اعالم کرده در تاریخ 6 اسفند دیگر 
برنامه ها و اپلیکیشن های پولی خود را نمی تواند در اختیار ایرانیان قرار 
استفاده  قابل  همچنان  رایگان  اپلیکیشن های  از  دسته  آن  اما  دهد 

هستند.«
»ابتدا  است:  گفته  هم  سامسونگ  اقدام  این  تأثیرگذاری  درباره  آرام 
باید جایگاه و ویژگی هایی که این برند نسبت به سایر برندهای موبایل در 
ایران داشته را مورد بررسی قرار داد. این شرکت تا پیش از این اجازه می داد 
تا مشتریان از پلی استور به صورت ریالی خریداری کنند، درصورتی که سایر 
برندها این امکان را نداشتند و باید حتما به صورت دالر یا یورو پرداخت 
صورت می گرفت. اکنون نیز علت اصلی به دلیل امکان نداشتن جابه جایی 
پول و تحریم های بانکی است، پس نمی توان سامسونگ را در این خصوص 

مسئول دانست؛ زیرا بانک های ما نمی توانند پولی را انتقال دهند.«

هوآوی چه محدودیت هایی ایجاد کرده است؟
از  هواوی غول چینی صنعت موبایل که از چندی پیش و به مرور 
سرویس های انحصاری گوگل محروم شده است، به فکر راهکار های 
چشمگیری  جایگاه  که  چینی  شرکت  ابر  این  است.  افتاده  جایگزین 
بر  جهت  دو  از  دارد،  جهان  سراسر  در  تلفن همراه  تولید  حوزه  در 
از  است.  تأثیرگذار  ایران  در  شرکت  این  محصوالت  مصرف گنندگان 
است  یک سال  از  بیش  که  چین  و  آمریکا  میان  تجاری  جنگ  یک سو 
ازجمله  برند  این  جهانی  مشتریان  بر  و  شده  افروخته  آن  شعله های 
ایرانیان تأثیر گذاشته است و از سوی دیگر تحریم های یک سویه ایاالت 
ارایه خدمات به مشتریان ایرانی این  متحده بر علیه کشورمان که بر 
شرکت تأثیر مستقیم دارد، سبب شده تا نگرانی هایی برای مشتریان 
ایرانی هوآوی ایجاد شود. البته این تحریم ها دامن محصوالت گذشته 
را به صورت مستقیم نگرفته اما محصوالت جدید  این شرکت چینی 

هوآوی ممکن است از این تحریم ها مصون نماند.  
هوآوی از حدود دو سال پیش برای رویارویی با این شرایط تالش های 
بسیاری برای دستیابی به راهکارهای جایگزین را در پیش گرفته است. 
در همین ارتباط ظاهرا این شرکت چینی به راهکاری برای ارایه گوشی  
هوشمند بدون پلی استور دست پیدا کرده و آن طور که برخی رسانه ها 
گزارش کرده اند،  هوآوی تصمیم دارد تا با نصب پیش فرض ۷0 اپلیکیشن 

محبوب اندرویدی، نیازهای کاربران خود را تا حد زیادی بدون وابستگی به 
گوگل پلی برطرف  کند. 

در  که  هوآوی  برنامه  های  افشاکننده  رسانه های  در  که  خبرنگارانی 
برخی برنامه  های محرمانه  این شرکت چینی حضور داشته اند، جزئیات 
این  براساس  کرده اند.  گزارش  را  شرکت  این  جایگزین  راهکارهای 
اپلیکیشن های  پیش فرض  نصب  برای  هوآوی  تصمیم  گزارش ها، 
در  پلی استور  گوگل   نصب نشدن  جبران  هدف  با  اندروید  محبوب 
با  مشتریانش  می خواهد  هوآوی  واقع،  در  است.  جدید  گوشی های 
مشکل نصب پکیج های APK مواجه نشوند و به سرویس های محبوب 
به  آسانی دسترسی داشته باشند. البته راهکار جایگزین چینی ها برای 
گوگل  پلی استور موسوم بهApp Gallery که پیش از این توسط هوآوی 
برای هماوردی با فروشگاه گوگل از حدود یک سال پیش ایجاد شده 

است، در دسترس کاربران خواهد بود.
از جمله دیگر راهکار های این شرکت چینی برای رویایرویی با تحریم ها 
ارایه سرویس های جایگزین است. برای این منظور این شرکت  چینی 
به  آن جمله می توان  از  که  دارد  کار  را در دستور  گوناگونی  پلتفرم های 
سرویس خدمات ویدیویی Huawei Video به جای سرویس محبوب 
YouTube یا سرویس توسعه یافته  Tom-Tom به جای سرویس پرکاربرد 
نقشه گوگل به نام google map اشاره کرد. با این همه اما این تالش ها 
یک نکته را هم یادآور می شود و آن هم این است که از این پس مشتریان 
نمی توانند سرویس های بسیار محبوب آمریکایی همچون فیس بوک، 
گوشی های  در  پیش فرض  به صورت  را  و...  واتس آپ  اینستاگرام، 

هوشمند خود نصب کنند.
محدودیت های  تنها  گفته شده  محدودیت های  این  تمام  البته 
هوآوی از سوی آمریکایی ها نیست و این شرکت چینی با تمامی همکاران 
آمریکایی خود دچار قطع ارتباط مستقیم شده که در کنار گوگل می توان 
به شرکت های بزرگی چون مایکروسافت و کوالکام نیز اشاره کرد. قطع 
رابطه ای که هرچند غول چینی تولید تلفن همراه را در تنگنا قرار داده اما 
از سوی دیگر برای خود شرکت های آمریکایی نیز به معنای ازدست دادن 
یکی از بزرگ ترین مشتریان خود و در نتیجه کاهش درآمد و سودآوری 
بوده است و دیگر از پس این تحریم های تلفن های هوشمند جدید 
هوآوی که در حوزه سخت افزار و نرم افزار با آمریکایی ها رابطه تنگاتنگی 

داشت، دیگر از این امکان برخوردار نیست. 

یان ایرانی اش را پس زد اپل مشتر
در این میان اپل بیشتر از سایر برندها برای دسترسی ایرانی ها به 
گوشی هایش مشکل ساز شده است. اپل تقریبا به طور کامل دسترسی 
کاربران ایرانی به اپ استور را بسته است و پیش از این اعالم کرده بود که 

دسترسی کاربران آیفون به اپلیکیشن های فارسی را غیرممکن می کند. 
 این تصمیم اپل هم به زمانی بازمی گردد که فیس بوک و گوگل با 
پ های مخصوصی که از همین گواهینامه استفاده می کردند، 

َ
طراحی ا

پ هایی 
َ
دست به جمع آوری اطالعات کاربران شان زدند. درنهایت اپل، ا

که برای فعالیت خود از این گواهینامه استفاده می کردند، را مسدود کرد. 
حتی این مسدودسازی اپل باعث شد بسیاری از اپ های داخلی گوگل که 
ج  از دسترس خار  ، نیز کاربران سازمانی اش قابل استفاده بودند  برای 
شود. حال این تصمیم اپل که برای حفظ اطالعات شخصی کاربران گرفته 
شده، به ضرر بسیاری از کاربران ایرانی و کسب وکارهای آنالین در ایران 
تبدیل شده است؛ چراکه دو سال پیش و بعد از حذف اپلیکیشن های 
، بسیاری از برنامه نویسان ایرانی برای دورزدن این  ایرانی از اپل استور نیز
پ های 

َ
تحریم اپل، از گواهی توسعه دهنده سازمانی در جهت انتشار ا

و  پرداختی  پ های 
َ
ا بیشتر  اپل  اقدام  این  با  کردند.  استفاده  فارسی 

ارایه دهنده سرویس فارسی را که از این گواهینامه استفاده می کردند، 
غیرقابل دسترس کرده است. 

سامسونگ دسترسی 
به اپلیکیشن هایش را 
برای کاربران ایرانی دیگر 
نمی فروشد،اپل هم پیش 
از این استفاده کاربران 
ایرانی را از گوشی هایش 
محدود کرده بود وهوآوی 
نیز دسترسی کاربران ایرانی 
را به خدماتی که شرکت های 
آمریکایی ارایه می کنند 
قطع کرده است تا جایی 
که کاربران ایرانی حتی  
نمی توانند با این گوشی ها 
از اطالعات شان نسخه 
پشتیبان بگیرند

گزیده اخبار

بورس

اقتصاد جهان

بــازار  جــــهــانـــــی

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1569.49

17.71

55.11

54.34

بــازار  طال

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

5098000

5077000

2603000

1593000

932000

519200

تـابـلوی قـیـمـت

بــازار  ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان(

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

13604

15112

18105

3838

مـــــــرور

 وزیر نیرو: حذف قبوض کاغذی منجر به افزایش 
تعرفه ها نشده است

 انجمن انبوه سازان: 15 سال از مصوبه بازسازی 
ساالنه 10 درصد از بافت های فرسوده می گذرد، اما 

هیچ پیشرفتی در اجرای این قانون نداشتیم
برف  در  گرفتار  خودروهای  90 درصد  راهداری:   

خ نداشتند زنجیر چر
 وزیر کار: حدود 1۴هزار میلیارد تومان تسهیالت 

رونق تولید پرداخت شد
نفتی:  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  شرکت   
36 هزار خودرو تا پایان  سال دوگانه سوز می شوند

بورس 7466 واحد افت کرد

]شهروند[شاخص بورس در جریان معامالت 
و  کرد  افت  بازار سهام ۷۴66 واحد  دوشنبه  روز 
ارتفاع  در  ۷۴66واحدی  افت  با  بورس  شاخص 
۴۴۷هزار و 151واحد قرار گرفت. شاخص های اصلی 
بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند؛ 
ارزشی( 1992  به طوری که شاخص قیمت )وزنی- 
واحد، کل )هم وزن( 21۴5 واحد، قیمت)هم وزن( 
آزاد شناور 8511 واحد و شاخص های  1۴30واحد، 
بازار اول و دوم نیز به ترتیب 5۴۷2و 1۴983 واحد 
بازارهای  در  گزارش،  این  اساس  بر  کردند.  افت 
فرابورس ایران هم با معامله 3۴۷۴میلیون ورقه به 
نوبت،  698هزار  در  تومان  2685میلیارد   ارزش 
آیفکس 98واحد افت کرد و در ارتفاع 5660واحد قرار 

گرفت.

ع جهان بزرگ ترین حمله ملخ ها به مزار
]شهروند[ سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد با اشاره به زاد و ولد زودهنگام ملخ ها در 
جنوب ایران به خاطر هوای گرم تر و بارندگی های 
خوب نسبت به هجوم ملخ ها از ایران به مناطق 
گزارش  به  داد.  هشدار  پاکستان  و  هند  مرزی 
ان دی تی وی، کیت کریسمن، افسر ارشد فائو در 
پیش بینی حمله ملخ ها گفت:   »امسال خطر حمله 
دوجانبه ملخ ها از ایران و شاخ آفریقا وجود دارد.« 
بدترین  از  یکی  با  امسال  دنیا  فائو،  گفته  طبق 
حمله های ملخ طی دهه های گذشته روبه رو است 
که می تواند میلیون ها نفر را مخصوصا در آفریقا در 
خطر قحطی قرار دهد. فائو و سازمان ملل ۷0 میلیون 
دالر جهت کمک به مبارزه با این هجوم نیاز دارند. 
هجوم ملخ ها از شاخ آفریقا به خاطر تجمع بزرگ آنها 
در کنیا، سومالی و اتیوپی است که احتماال در 6ماه 

آینده تا ماه ژوئن ۴00برابر خواهند شد.

همتی:  دالر ارزان می شود
و  »بودن  گفت:  مرکزی  بانک  رئیس  ]ایلنا[ 
نبودن  FATF تأثیر زیادی در اقتصاد ما ندارد و اگر 
را روی FATF بگذاریم، شاید  همه تمرکز خود 
خیلی چیزها را از دست بدهیم. ما تالش مان را 
بدون توجه به سایر مسائل انجام می دهیم و 
امیدواریم اوضاع اقتصاد بهتر شود.« عبدالناصر 
صورت  در  می شود  گفته  اینکه  درباره  همتی 
تصویب نشدن FATF  کشورهای خارجی دیگر 
همکاری  ایران  با  هم  روسیه  و  چین  مانند 
نخواهند کرد، گفت: »نظر ما درباره تصویب شدن 
FATF مثبت است، اما واقعیت این است که 
امروزه ما بسیاری از مبادالت خارجی، پولی و مالی 
خود را با روش های غیرتحریمی انجام می دهیم. 
درحال حاضر بانک های مهم دنیا اصال با ما کار 
نمی کنند. از این نظر، بودن و نبودن FATF خیلی 
تأثیری در اقتصاد ما ندارد.« همتی درباره اینکه 
افزایش  را  دالر  خودش  دولت  می شود  گفته 
می دهد، گفت: »چنین حرف هایی صحت ندارد 
و حرف های بی خودی است، قصد دارند تا جو 
روانی ایجاد کنند. قیمت دالر به زودی کاهش 

پیدا خواهد کرد.«

غ تریاکی نداریم مر
صنفی  انجمن  کانون  رئیس  نایب   ] ]مهر
مرغداران گوشتی ضمن رد استفاده از تریاک در 
مرغداری ها گفت:» هیچ گونه شواهدی مبنی بر 
استفاده از این ماده در واحدهای تولیدی وجود 
»موادمخدر  گفت:  اسداهلل نژاد  حبیب  ندارد.« 
باعث  دارد،  دلیل کدیینی که  به  است  ممکن 
کاهش درد در طیور و گله ها شوند، اما نمی توانند 
درمان  و  آنها  بدن  در  مقاومت  ایجاد  باعث 
»چنین  افزود:  اسداهلل نژاد  باشند.«  بیماری ها 
ندارد، چراکه  به هیچ عنوان صحت  مسأله ای 
قیمت تریاک از داروهای طیور گران تر است. زمانی 
که بیماری در طیور به اوج می رسد و هیچ دارویی 
جوابگو  نیست، مرغداران مجبور به استفاده 
از آنتی  بیوتیک فوزباک هستند که نوع خارجی 
در هرکیلوگرم 230 هزارتومان عرضه  دارو   این 

می شود. «

سود سهام عدالت چقدر است؟
خصوصی سازی  سازمان  رئیس  ]ایسنا[ 
درمورد میزان سود سهام عدالت اعالم کرد برای 
کسانی که یک میلیون تومان سهم دارند، میزان 
سود 200 تا 210 هزار تومان است. علیرضا صالح با 
سهام  سود  »میزان  گفت:  موضوع  این  اعالم 
عدالت کمی بیش از 200 هزار تومان برای افرادی 
که یک میلیون سهم دارند، تعیین شده است. 
در این راستا میزان سود افرادی که سهم های 
کوچک تری دارند، به تناسب کوچک می شود. 
البته میزان سود برای سهم های یک میلیون 
تومانی تقریبا 203 یا 20۴ هزار تومان است. البته 
میزان دقیق این سود سوم اسفند مشخص 
سود  دیگری  مقدار  باید  هنوز  زیرا  می شود، 
دریافت کنیم. البته چک ها را دریافت کرده ایم، اما 
باید به پول تبدیل شود و احتماال اواخر هفته 
به  اسفند  سوم  از  سود  و  مشخص  آینده 
سازمان  رئیس  می شود.«  واریز  حساب ها 
خصوصی سازی پیش از این اعالم کرده بود که 
میزان سود سهام عدالت تا بیست ودوم بهمن 

مشخص و واریز از سوم اسفند آغاز می شود.
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