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بازار جهانی
مشکالت فنی در هارد سامسونگ
ی ه��ارد اکس��ترنال
سامس��ونگ ب��ه تازگ�� 
منحصر بهفردی به نام تی ی��ک عرضه کرده که
تنها 26گرم وزن و  500گیگابایت ظرفیت دارد
ولی دارای مشکالت فنی جدی است .این شرکت
اعالم کرده که اینه��ارد را هفته آینده روانه بازار
میکند ،اما بررس��یهای آزمایشی از نقص فنی
هارد مذکور حکایت میکند .از جمله نقصهای
مذکورعدمامکاناستفادهازظرفیتکاملپرت3
ل هارد به
یواسبی است .در برخی موارد نیز اتصا 
سیستم با مشکل مواجه شده و به درستی صورت
نمیگیرد.اشکاالتفنیهنگامپیکربندیمسأله
دیگری است که برخی افراد به آن اشاره کردهاند.

صفحه کلید با قابلیت شناسایی کاربر
دانش��مندان موفق به س��اخت صفحه کلید
هوشمندی شدهاند که قادر به تمیز کردن خود
بوده و میتوان��د کاربران یک رایان��ه را از طریق
بررسیشیوهتایپکردنآنهاازیکدیگرتشخیص
دهد .طراحان این صفحه کلید میگویند صفحه
کلید مذکور میتواند الگوهای تایپ کردن افراد را
شناسایی کند و این کار را از طریق بررسی سرعت
تایپکردنومیزانفشاریکهآنهابهصفحهکلید
وارد میکنند انجام میدهد .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 دکمهها اس��تفاده
میکند.

واتسآپ برای کامپیوترهای
شخصی
واتسآپماهگذشتهاعالمکردکه700میلیون
کاربر از سراس��ر دنی��ا دارد و حاال ب��رای افزایش
کاربرانشاقدامبهانتشارنسخهایازاینپیامرسان
برای کامپیوترهای ش��خصی کرده اس��ت .این
امکان برای کارب��ران اندرویدی واتسآپ اکنون
در دسترس اس��ت و یکی از مدیران واتسآپ از
افزوده ش��دن این قابلیت به ورژن  iOSهم خبر
داده ام��ا هنوز زمان مش��خصی ب��رای آن اعالم
نشده است .واتسآپ میگوید که نسخه موبایل
همچنان اولویت اصلی آنهاس��ت ،ام��ا کاربران
بسیاری نیز هستند که س��اعتهای طوالنی را
در پشت کامپیوتر بهسر میبرند و قابلیت جدید
میتواندپلیمیانموبایلوکامپیوترآنهاباشد.
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«شهروند» از بازار آنالین دانلود بازی گزارش میدهد

 7ابزارک پر مخاطب ایرانیها در گوشیهای هوشمند
بازیهای استراتژیک درصدر پرفروشترینهاست
گروه اقتصادی ش�هروند| اپلیکیش��ن ،ابزارک
یا همان «اپ» ،اصطالحی اس��ت ک��ه اینروزها برای
دارندگان گوشیهای هوش��مند و تبلتها تبدیل به
یک باید شده اس��ت .این ابزارکها برای استفادههای
مختلف و بهصورت نرمافزارهای متن��وع در بازارهای
آنالین فروخته میشوند تا یک کسبوکار جدی ادامه
یابد .نگاهیبههمینبازارهایآنالینکهنمادیبیرونی
ندارند و در فضای مجازی رونقی جدی دارند ،گویاست
که ابزارکهای بازی و سرگرمی ،درصدر پرفروشترین
اپلیکیشنهای قابلخرید ایرانی هستند .این ابزارکها
بیشازبقیهنظرکاربرانایرانیرابهخودجلبکردهاند.
بهصورت نمونه ،مروری بر وضع ای��ن بازار در هفته
پایان��ی دیماه نش��ان میدهد 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
(بازیه��ای فکری با هدف س��ازماندهی) رتبه س��وم
بیش��ترین تعداد نصب را از بازارهای ایرانی بهدس��ت
میآورد.
بازیهای موجود در فروش��گاههای فناوری گرچه
با برچس��ب رایگان عرضه ش��دهاند اما درآمد پنهان و
واقعیآنهاازمحلفروشآپشنهایمجازیاینبازیها
تأمین میشود .این آپشنها ابزار و امکانات بیشتری در
اختیار کاربر قرار میدهند 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 بینی��از از هزینهکردن نخواهید ب��ود .بهصورت
نمونه ،جمباکس (الماس و امتی��از موردنیاز در بازی)
بازی فنالندی جنگ قبیلهها (کلش آفکلنز) ازجمله
خریدهای باالی این ردهبندی است که برای یک بازی
رایگان (برای ایرانیها) درآمدزایی میکند .همچنین
دو اپ کارب��ردی (یکی با موضوع عکاس��ی و دیگری
برنامهه��ای ض��روری اندروید) در ردی��ف پرمخاطب
ترینها قرار میگیرند ک��ه البته آنها این عن��وان را با
اخت�لاف قابلتوجه تعداد دانلود نس��بت ب��ه بازیها
کسب میکنند .در ادامه لیستی از همین بازیهای پر
مخاطب را با آمار و ارقام آن میخوانید.
خروسجنگی Roosterwars
این بازی ایرانی در یکهفته بیشتر از  200هزار بار
دانلود شده است .عالوه بر این گرافیک باال و طراحی
باکیفیت،چندجایزهملیرانیزازآن«خروسجنگی»
کرده است .خروسجنگی با الهام از نژاد یک خروس
ایرانی یعنی «خروسالری» داستانسازی میشود.

کاربران میتوانند خروس خود را با آیتمهای گوناگون
شخصیس��ازی کنند .رنگ ،مدل پره��ا ،جثه ،مدل
تاج و ...ازجمله مواردی است که برای شخصیسازی
خروس درنظر گرفته شده است .در این بازی مسابقه
بین خروسه��ا راه میافتد و خروس ش��ما میتواند
با ان��واع نژادهای مختل��ف خ��روس در دنیا بجنگد.
جنگ خروسها ب��رای بازگرداندن امنیت به مناطق
خروسنشین است و پس از پشتسر گذاشتن مراحل
مختلف ،لیگ خروسها نیز برگزار میشود .این بازی
بهصورت آنالین انجام میشود و تنها برای نسخههای
اندرویدیعرضهشدهاست.
میوههایجنگجوFruitCraft
اپ «میوهه��ای جنگج��و» یک��ی دیگ��ر از
پرفروشترینه��ای ایرانی اس��ت .این ب��ازی جذاب
بیشتر از100هزار بار در یک هفته دانلود شده و عرضه
آن مانند بس��یاری از بازیها رایگان است .میوههای
جنگنجو که یک جایزه ملی کیفیت را نیز از آن خود
کرده ،نوعی بازی آنالین است و ترکیبی از بازیهای
کالسیک و جدید بهشمار میآید .در فضای گرافیکی
این بازی انبوهی از کارته��ا و میوههای جنگجو در
اختیارشماقرارمیگیردوشمادراینبازیمیتوانیدبا
جمعکردنبیشتر از ۲۰۰کارتبازی،با رقبایخوددر
سراسر جهان و البته ایران به رقابت بپردازید .در بازی
میوههای جنگجو عالوه بر رقابت فردی میتوانید به

صورت قبیلهای با دوستانتان متحد شوید و به جنگ
سایرگروهها بروید.
امپراتوریپادشاهانkingsempire
این بازی جهانی پرطرفدار نیز هفته گذشته بیشتر
از 50هزاربار توس��ط کاربران ایرانی دانلود شده است.
«امپراتوری پادشاهان» یک بازی آنالین است و گفته
میشود حدود4میلیون کاربر دارد .در فضای حماسی
و تاریخی این بازی پادشاه باید از قلمرو خود محافظت
کند .او به نبرد افسانهای با اژدها میپردازد و ارتش خود
را با جادوی س��یاه تقویت میکند .بازی استراتژیک
امپراتوری پادشاهان گرچه دارای آپشنهای مختلف
الماس و سکه است ،اما تفاوت آن با سایر رقبایش در
این است که قدرت پادشاه منحصربهخرید آپشنها
نیست و کاربر بدون خرید الماس و سکه نیز میتواند
پادش��اه خود را قویتر کند .اپلیکیش��ن این بازی در
یهزارتومانقیمتدارد.
بازارهایایران 
تخت هگچی
«تختهگچی» عنوان یکی دیگر از بازیهای ایرانی
است که با وجود فضاسازی س��اده ،حسابی به مذاق
کاربرانخوشایندبودهاست.اینبازیبهصورترایگان
عرضه شده و بیشتر از  5 0هزار 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
یکآدمکشوند.

اندروید10+
اپ «اندروید  »10+نیز یک��ی دیگر از پرفروشهای
بازارهایایرانیاستکهباقیمتهزارتومانعرضهشده
و بیشتر از 10هزار بار دانلود شده است .این اپلیکیشن
 10برنامه کاربردی برای گوش��یهای اندرویدی را در
یک نرمافزار خالصه کرده است .سامانه پرداختهای
الکترونیک برای خرید شارژ ،پرداخت قبض و موجودی
کارت یکی از این برنامههاس��ت .جعبه ابزار متشکل از
 170ابزار 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 ...
همینطور مجموعه ترفندها و آموزشهای پرکاربرد
اندرویدازجملهاین10برنامهکاربردیهستند.
الماسرایگانFreegem
ایناپلیکیشننیزکههفتهگذشتهبیشتراز4هزاربار
دانلود شده است ،یک بازی پرطرفدار فنالندی را هک
میکند تا بهوسیله آن بتوانید آپشنهای موردنیازتان
را بهصورت رایگان بهدس��ت آورید .طراحان اپ Free
 gemمدعی هس��تند با نصب این اپلیکیش��ن دیگر
نیازی به خرید جمباکس گرانقیم��ت بازی کلش آف
کلنزیاجنگقبیلههارانداریدوکاربرانازطریقایناپ
میتوانند بهصورت کامل و جامع روش بهدست آوردن
جمرایگان بازی را ی��اد بگیرند .ای��ن روش با  6برنامه
مختلف و بهصورت تصویری به کارب��ران آموزش داده
میشود.قیمتایناپ650توماناست.
سوتبزنعکسمیگیره!
این اپ درواقع یک نرمافزار عکاس��ی است که مورد
اس��تقبال کاربران قرار گرفته و بیش��تر از 2ه��زار بار
دانلود ش��ده اس��ت .قیمت آن  998تومان و در بخش
نظرات بازار ،بیش��ترین رضایت کاربران را جلب کرده
است .با این اپلیکیشن تنظیمات دوربین گوشی شما
بهگونهای برنامهریزی میشود که تنها با یک سوتزدن
و بدون دخالت دست میتوانید عکاسی کنید .طراحان
اپلیکیشن میگویند این برنامه میتواند برای عکاسی
هنگام رانندگی یا گرفتن س��لفیهای کمدردسرتر یا
عکسهای سریالی و پشتسرهم و همینطور عکاسی
بدوننیازبهپایهدوربینمفیدباشد.البتهتولیدکنندگان
این اپلیکیش��ن یکی از معدود تولیدکنندگان ایرانی
هس��تند که برای خدمات پس از فروش نرمافزار خود
اهمیت وی��ژهای قائل ش��دهاند .آنها تمام مش��کالت
احتمالی نصب این نرمافزار را پشتیبانی میکنند و پول
خریدارانناراضیازبرنامهراپسمیدهند.

پرسه در بازار
افزایش 20درصدی قیمت ماکارونی
قیم��ت ماکارون��ی در وزنه��ای مختلف بین
 15تا20درصد افزایش داشته است .این موضوع در
شرایطی رخ میدهد 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 بهدلیل برهم نخ��وردن تنظیم بازار
قیمت ماکارونی هیچ تغییری نخواهد کرد .درحال
حاضر قیمت ماکارون��ی  700گرمی  2400تومان
و ماکارون��ی  500گرمی  1850تومان اس��ت .این
درحالی اس��ت که قبل از افزایش قیمت ،ماکارونی
 700گرمی  2000توم��ان و ماکارونی  500گرمی
 1600تومان در بازار عرضه میشد.

کاهش تعرفه واردات پوشاک ترک
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان
و فروش��ندگان پوش��اک تهران از برقراری تعرفه
ترجیحی با ترکیه خب��ر داد و گفت :درحال حاضر
تعرفه گمرکی واردات پوش��اک 100درصد است
که با برق��راری تعرفه ترجیحی ای��ن رقم به نصف
کاهش پیدا میکند ،البته با توجه به اینکه پوشاک
جزو کاالهای گروه دهم است 100درصد هم سود
بازرگان��ی و مالیات ب��ر ارزش اف��زوده در آن لحاظ
میش��ود .او همچنین تأکید کرد :طبیعی است با
نصف شدن تعرفه100درصدی پوشاک50،درصد
تعرفهای ک��ه تا به ام��روز به جی��ب قاچاقچیان و
دالالن میرفت نصیب دولت میش��ود و میتوان
درآمد حاصل از ای��ن کار را در صندوقی به همین
منظور ذخیره ک��رد تا این درآمد ب��رای حمایت از
تولیدکنندگانداخلیهزینهشود.

تولید سیبهای گرانقیمت خارجی!
با وج��ود آنکه مس��ئوالن وزارت کش��اورزی از
مازاد تولید س��یب و کاهش قیم��ت این محصول
در روزهای گذش��ته خبر دادهاند انواع س��یبهای
وارداتیازفرانسه،ترکیهوشیلیدرپیشخوانبرخی
مغازهها به چشم میخورد که قیمت هر کیلوگرم
از آنها هم بین  ۱۲تا ۱۵هزار تومان است .ابوالقاسم
حس��نپور ،مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و
نیمهگرمسیریوزارتجهادکشاورزینیزدرهمین
باره گفته اس��ت واردات میوهای مانند سیب صرفه
اقتصادی ندارد ،چرا که قیم��ت هرکیلوگرم از این
میوه در خارج از کشور  ۲دالر(معادل ۷هزار تومان)
است و احتماال سیبهای خارجی بازار محصوالت
تولیدیخودماناستکهدرایرانتولیدشدهاست.

تالش ايران خودرو براي توليد خودروهاي پاك
خط مشی تعيين شده از سوي مهندس يكه زارع ،مديرعامل گروه صنعتي
ايرانخودرو،تعهداخالقيبهمردم،احترامبهقانونواجرایتماماستانداردهاي
مصوب است تا بتواند ضمن حفاظت از محيط زيست رضايت مصرف کننده را
جلبكند.نگاهگروهصنعتيايرانخودروبهمقولهمحيطزيستازسازندگانتا
شبكه خدمات پس از فروش يکپارچه و فراگير است و با اقداماتي كه انجام شده
يا در دست انجام است ،رس��الت ايران خودرو در ايجاد هواي پاك و حفاظت از
محيطزيستبهانجامخواهدرسيد.
درح��ال حاضر ،نقش��ه راه گ��روه صنعتي اي��ران خ��ودرو در جهت حفظ
محيط زيس��ت ،توليد خودروهاي هيبريدي ،افزايش موتورهاي كم مصرف و
تنوعسبدسوختيمحصوالت،تدوينشدهودرحالاجراست.
كليه محصوالت ايران خودرو منطبق بر استاندارد آاليندگي يورو  4است و
اين در صورتي است كه سوخت يورو 4توزيعي در جايگاهها به صورت سراسري
نيست و اين خود موجب كاهش عمر مفيد قطعات يورو  4و افزايش آاليندگي
خودرو ميشود .اگر كيفيت سوخت توزيعي متناسب با واكنش گر شيميايي
خودروها نباشد ،عمر كاتاليست ها به ميزان  75درصد كاهش مي يابد .ايران
خودرو توانسته از س��ال  82تاكنون آاليندگي خودروها را به ميزان  80درصد
كاهشدهد.
حفاظت از محيط زيست و ايجاد هواي پاك در كالنشهرهاي كشور ،به عنوان
يكي از چالش ها و دغدغه هاي اساس��ي و مهم مردم و مسئوالن مطرح است.
در اين بي��ن منابع مختلف موثر در افزايش آالينده هاي محيط زيس��ت قابل
شناساييوتفكيكهستند.
تعيين س��هم هر يك از منابع آالينده ،درك بهتري را نسبت به وظايف هر
يك از سازمان هاي مسئول به دس��ت ميدهد .عوامل ايجاد و تشديد كننده
آاليندگي ها كه ناشي از احتراق سوخت در موتور وسايل نقليه است ،در چند
بخشقابلبررسيوساماندهياست.
خودروهاي فرس��وده خود يكي از منابع مهم آلودگي هوا به شمار مي روند
به گونه اي كه هر خودروي فرسوده حدود  60تا  70برابر بيشتر از خودروي نو
توليد شده آاليندگي دارد .ديگر عامل آلودگي هوا كيفيت سوخت توزيعي در
جايگاههاست.
كيفيت سوخت توزيعي به صورت مستقيم و غير مستقيم بر ميزان آلودگي
هواي شهرها تاثير غير قابل انكار دارد و همچنين جايگاه هاي عرضه سوخت
عامل ديگري براي آلودگي هواست .جايگاههای عرضه بنزين (توزيع عمومي
و جزئي) بدون رعايت زيرساختهای الزم در حجم آاليندگی هوا به خصوص
آاليندههايتبخيريبسيارموثرهستند.
عامل ترافيك نيز از ديگر عوامل تشديد كننده آاليندههاست .بار ترافيك در
شهرهاي كالن كشور مصرف سوخت باالي خودروها را به همراه دارد كه اين
خوددرافزايشآلودگيشهرهاتاثيرزياديدارد.

همچنين در اين ميان گروه صنعتي ايران خودرو با توجه به تعهد اخالقي به
مردموجامعهولزومرعايتاستانداردهايزيستمحيطياقداماتقابلتوجهي
برايبهبودشرايطمحيطزيستانجامدادهاست.
رسيدن به توليد موتورهايكم مصرف و توربو شارژ و خودروهايهيبريدي از
ديگربرنامههايايرانخودرودرزمينهحفاظتازمحيطزيستاست.
توليد خودروه��اي هيبريدي يا همان برقي و بنزيني كه در  10س��ال اخير
به صورت جدي وارد صنعت خودروي جهان ش��ده ،موجب كاهش چشمگير
مصرفسوختخودروهاخواهدشدكهدراينمسيرامورتحقيقاتيبرايتوليد
خودروهايهيبريديدرايرانخودروآغازشدهاست.
شركت ايران خودرو توليد موتورهاي كم مصرف در كالس هاي كوچك مثل
(  1.2و  ) 1.4ليتر را به صورت جدي آغاز كرده و همزمان براي توليد خودرو با
موتورتوربوشارژپيشرفتهدرحالمطالعهاست.
اين ش��ركت براي طراح��ي و توليد موتور پايه گازس��وز بيش از  10س��ال
كار و س��رمايه گذاري هاي بس��ياري در بخش س��اخت مخازن تحت فش��ار
واي.ام.اسانجامدادهاست.ازنظرايرانخودروافزايشتوليدموتورپايهگازسوزتا
 300هزار دستگاه در سال با حمايت دولت ضروري بوده و توليد انبوه موتور پايه

گازسوزيكيازراههايخروجازبحرانآلودگيهواست.
همچنين درحال حاضر مرحل��ه دوم طراحي موتور ديزل اي��ران خودرو به
اتمام رسيده است .اين موتور از نظر قابليت و عملكرد ،بر استانداردهاي روز دنيا
منطبق و بر اساس مصرف 5.4ليتر در 100كيلومتر در چرخه تركيبي طراحي
شدهاست.

توليد و مصرف خودروهاي هيبريدي و پايه گاز سوز در همه جاي دنيا
با حمايت دولت ها انجام مي ش��ود و اميد ميرود اي��ن كار در ايران نيز با
حمايت دولت اجرا و آلودگي هواي كالنشهرها برطرف شود.
طبق برنامه ريزي صورت گرفته در اين گروه صنعتي ،در نيمه دوم سال
 95ش��اهد تردد خودروهايي با پالتفرم جديد و موتورهاي كممصرف با
مالكيت ايران خودرو خواهيم بود.
خودروس��ازان و كارگران خطوط توليد اين شركت ها بخشي از مردم
هستند .ايران خودرو براي ارتقاي اس��تاندارد از يورو  2به يورو 4و انتقال
تكنول��وژي آن هزينه ه��اي ارزي و ريالي زيادي صرف كرده اس��ت .هم
اکنون واكنشگر شيميايي يا همان كاتاليس��ت با قطعات گران آن برای
خودروسازان ارزشمندتر از طالست .اين در حالي است كه در بنزين ،عدد
اکتان بايد عدد ( 95طبق استاندارد يورو )4باشد تا با کاتاليست استاندارد
يورو  4تناسب داشته باش��د اما هنوز اين امر با ابهاماتی همراه است .اين
موضوع موجب بطالن قسمتي از سرمايه گذاري هاي كالن خودروسازان
ميشود .طبق اعالم رسمي شركت پخش و پااليش ،هنوز از صد در صد
سهم بنزين يورو  4در سراسر كش��ور ،حدودا  25درصد سوخت يورو 4
توزيع مي شود و در نهايت اس��تفاده از بنزين هايی با عدد اكتان و سطح
كيفي پايين ،ناكارآمدي قطعات و مجموعه ها و نهايتا باال رفتن س��طح
آاليندگي خودروها را سبب می شود.
داخلي سازي و توليد موتور تي.يو 3.از ديگر موفقيت هاي گروه صنعتي
ايران خودرو در شرايط مقابله و جنگ تحريم اقتصادي و صنعتي كشور
به شمار مي رود.
فرهنگ س��ازي براي تعويض كاتاليس��ت ها بعد از عمر مفيد  80هزار
كيلومتر كاركرد نيز حایز اهميت اس��ت .بايد مش��تري احساس وظيفه
كند كه بعد از گذش��ت اين زمان به منظور حفظ محيط زيست و كاهش
آاليندهها براي تعويض كاتاليست ها اقدام جدي با يك تعريف مشخص
انجام دهد .
همچنين بازه زمان��ي ارتقاي اس��تانداردها در ايران توج��ه و بازنگري
مسئوالن را مي طلبد .خودروسازاني كه  100سال سابقه طراحي دارند هر
پنج سال يك بار استانداردها را ارتقا مي دهند ،اولين سابقه طراحي خودرو
در ايران نيز مربوط به سال  80و طراحي خودروي ملي سمند است.
در خاتمه انتظ��ار مي رود با يك وحدت رويه ملي و تدوين اس��تراتژي
راهبردي شاهد تقابل هوشمندانه با تحريم صنعتي و اقتصادي در شرايط
پيش رو و تدام ارتقای س��طح تكنولوژي در اين صنعت خودروسازي به
عنوان يكي از صنايع اشتغال زا و مادر باشيم و هموطنان هر چه بيشتر از
مزاياي اين صنعت با كمترين اثرات جانبي برخوردار شوند.

