ات اطالع اثنوی واردات گویش مسافری بالمانع ماند
بـا وجـود آنکـه پیشبینـی میشـد ثبـت تلفن همـراه در قالب گوشـی مسـافری با
کـد ملـی عمری نداشـته باشـد ایـن روال تا اطلاع ثانوی تمدید شـد.
بررسـیها حکایـت از آن دارد کـه بـا وجـود نظـرات مختلف درباره طرح رجیسـتری
و واردات گوشـی در قالـب گوشـی مسـافری و ثبـت انـواع گوشـی بـا کـد ملـی افراد
مختلـف ،قـرار بـر آن شـده تـا اطلاع ثانـوی ثبـت تلفن مسـافری بـا کد ملـی افراد
ادامه داشـته باشـد.
در ایـن زمینـه ابراهیـم درسـتی  -رئیـس اتحادیـه تلفن همـراه  -به ایسـنا گفت :در
جلسـه هفتـه جـاری کـه بـا حضـور وزیـر کشـور و دیگر افـراد مرتبـط با حـوزه بازار
تلفـن همـراه برگزار شـد ،با تکیه بر توضیحات کارشناسـی در زمینـه واردات و تأمین
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نیـاز بـازار ،مقـرر شـد تا اطلاع ثانوی عرضه و ثبت رجیسـتری تلفن همـراه به روال
گذشـته ادامه یابد.
وی ادامـه داد :ایـن تصمیـم در حالـی اجرایـی خواهد شـد که در صـورت تأمین نیاز
بازار از سـوی واردکنندگان و شـرکتهای تجاری ،روال گذشـته کنار گذاشـته خواهد
شـد و تصمیـم جدیـدی دربـاره بازار تلفن همراه و ثبت گوشـی اتخاذ میشـود.
درسـتی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد در زمینـه ثبـت و واردات تلفن همراه بـا کد ملی
حـق و حقـوق دولـت پرداخـت شـود ،خاطرنشـان کرد :شـرایط باید برای شـرکتها
و واردکننـدگان فراهـم و مشـخص شـود کـه واردات تلفـن همـراه بـا چه نـرخ ارز به
کشـور انجام گیرد.
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استارتاپ

چگونه کودک کارآفرین بار بیاوریم؟
همـه پـدران و مـادران دوسـت دارنـد
فاطمهسوزنچیکاشانی
فرزندانشـان روزبه روز پیشـرفت کنند،به
روزنامهنگار
انسـان بزرگـی تبدیل شـوند ،بـه جامعه
خـود خدمـت کننـد و بـه اصطلاح بدرخشـند .یکـی از راه هـای رسـیدن
بـه ایـن هـدف ایـن اسـت کـه از دوران کودکـی فرزنـد خـود را طـوری بار
بیاوریـد کـه در آینـده ای نـه چنـدان دور به یک کارآفرین تبدیل شـود؛ در
ایـن صـورت شـما توانسـته ایـد انسـان بزرگـی تربیـت کنید که مـی تواند
برخی از مشـکالت جامعه را حل کند و مایه افتخارشـما و همچنین کشـور
عزیزمان شـود.
در مقالـه امـروز بـه معرفـی کارآفرینـی و همچنیـن برخـی از روش هـای
تربیـت کـودکان بـرای کارآفریـن شـدن اشـاره کـرده ام:

معنای کارآفریین و ویژیگ های افراد کارآفرین

به فرایند خلق چیزی با ارزش و جدید کارآفرینی گفته می شـود و کسـی
که فرصتی را کشـف و برای تحقق آن تالش می کند و براسـاس آن کسـب
و کار جدیدی راه اندازی می کند ،کارآفرین اسـت.
کارآفرینان افرادی ریسـک پذیر ،دارای انگیزه ،سـخت کوش ،انعطاف پذیر،
خلاق ،دارای توانایـی مدیریـت پـول ،برخـوردار از مهـارت حل مسـئله ،با
برنامـه ،آرمـان گـرا،دارای اعتمـاد به نفس،آینده نگر و ...هسـتند و با همین

ویژگی ها باعث موفقیت های بسـیار و حل مشـکالت بیشـمار می شـوند.

به فرزندان اتن بیاموزید که پول علف خرس نیست!

کودکانـی کـه ارزش پـول را نمـی داننـد و هـر پولـی کـه دسـت شـان می
رسـد را خرج می کنند،به انسـان هایی همیشـه طلبکار تبدیل می شـوند
و به دنبال پیشـرفت و موفقیت نیسـتند .پس برای اینکه بتوانید فرزندان
موفقـی تربیـت کنیـد ،دربـاره ارزش پـول بـا آن هـا صحبت کنیـد و به آن
هـا اجـازه دهیـد برخی مواقع خودشـان پـول درآورند و بتوانند گلیم شـان
را از آب بیرون بکشـند!

به کودک اتن مدیریت پول را بیاموزید

همـه مـا از ضـرورت و اهمیـت پـول بـرای زندگی آگاه هسـتیم و می دانیم
که باید به بهترین شـکل از آن اسـتفاده کنیم .کار آفرینان نیز این توانایی
را دارنـد کـه بـه خوبـی پـول هایشـان را مدیریـت کننـد؛ بنابرایـن اگر می
خواهیـد فرزنـد موفق و کارآفرینی تربیت کنید بهتر اسـت از سـنین پایین
مهـارت مدیریـت پول را بـه او بیاموزید.

روحیه ریسک پذیری را در آن ها تقویت کنید

یکـی از ویژگـی هـای بـارز کارآفرینـان ریسـک پذیـری اسـت .پـس برای

داشـتن فرزنـد کارآفریـن ،ایـن ویژگـی را در آن هـا ایجـاد کنیـد و اجـازه
شکسـت خـوردن و اشـتباه کـردن را بـه آن ها بدهید تا بتوانند اشـتباهات
خـود را بشناسـند و بـرای اصلاح آن دوبـاره تلاش کننـد.

مسئولیت پذیری را به آن ها آموزش دهید

یکی از عوامل رسـیدن به موفقیت،مسـئولیت پذیری اسـت .بنابراین برای
اینکـه بتوانیـد کـودکان مسـئولیت پذیـری بـار بیاوریـد بـه آن هـا اجازه
دهیـد تـا در کارهـا به شـما کمـک کنند ،حتی اگـر کارها را درسـت انجام
ندهند.

کودک اتن را به فعالیت های شجاعانه ترغیب کنید

بـرای ایـن کار مـی توانید فرزندتـان را به انجام کارهای کارآفرینانه سـاده و
در دسـترس تشـویق کنید .مانند درسـت کردن کاردسـتی ،تعمیر برخی از
وسـایل خانه ،کاشـتن سـبزی در باغچه خانه و ...سـپس در ازای انجام این
کارهـا بـه وی پـول بدهید تا به انجام کار تشـویق شـود.

خالقیت را به فرزنداتن آموزش دهید

کارآفرینان انسـان های خالقی هسـتند پس شـما نیز برای داشـتن فرزند
کارآفریـن بایـد خالقیـت را بـه او آمـوزش دهید .یکـی از راه های یادگیری
خالقیت،بـازی اسـت .کـودکان هنـگام بـازی تمـام انرژی هـای خالق خود

را بـه کار مـی گیرنـد و درس هـای زیـادی مـی آموزنـد .عالوه بـر بازی می
توانیـد از کـودک تـان بخواهیـد کـه از تخیل خـود اسـتفاده و برایتان قصه
تعریـف کند.

اعمتاد به نفس او را ابال بربید

کارآفرینـان از اعتمـاد بـه نفـس باالیی برخوردارند و بـه ایده های خود
ایمـان دارنـد .شـما نیـز بـرای اینکـه بتوانیـد یـک کارآفریـن تربیـت
کنیـد ،الزم اسـت کـه اعتمـاد بـه نفـس فرزندتـان را تقویـت و از ایده
هـای وی حمایـت کنید.

مهارت حل مسئله را به فرزنداتن بیاموزید

یکـی دیگـر از مهـم تریـن ویژگـی هـای کارآفرینـان ایـن اسـت کـه از
مهـارت حـل مسـئله برخوردارنـد و سـعی مـی کننـد بـرای مشـکالت
موجـود ،راه حـل مناسـبی ارائـه دهنـد.
شـما هـم مـی توانیـد بـا کمـک کودک تـان برخـی از مشـکالت را پیدا
کنیـد ،دربـاره آن صحبـت و بـرای ایـن مشـکالت راه حـل هـای ممکن
را شناسـایی کنیـد و بهتریـن راه حـل را اجـرا کنیـد .در واقـع اینگونـه
مـی توانیـد مهـارت حـل مسـئله را بـه او بیاموزیـد و در نتیجـه فرزنـد
موفقـی تربیـت کنید.

(پلـی اسـتور) بـه راه انداختـه اسـت ،تا جایی که کمیسـیون اروپا
بـا جهـت گیـری مبـارزه بـا ایـن مونوپلـی یـک سـری تحقیقات
از شـرکت گـوگل را کلیـد زد .حـاال تصـور کنیـد بـا ایـن قـدرت
باورنکردنی که «پلی اسـتور» در بهبود بخشـیدن به تجربه کاری
کاربران اندروید دارد ،هواوی از دسترسـی به آن نیز محروم شـده
اسـت .طبیعتا هواوی در این راه می کوشـد که از فروشـگاه های
وطنـی اسـتفاده کنـد امـا طبیعتـا ایـن راه حـل بـه انـدازه کافی
راهگشـا نخواهـد بود.
هرچنـد خبرهایـی نیـز بـه گوش می رسـد کـه هـواوی از مدت ها
قبـل اقداماتـی را برای ایجاد یک فروشـگاه آنالیـن برای محصوالت
خـود بـه منظور جایگزینی گوگل پلی اسـتور شـروع کرده اسـت.

سیسمت عامل اختصایص

هواوی بخریم یا نخریم؟

نگاهی به جنبه های مختلف خبر تعلیق امتیاز سیستم عامل اندروید برای شرکت هواوی
هفتـه گذشـته خبـر رسـید کـه گـوگل تمامـی فعالیت هـای تجاری خـود را در زمینه انتقال سـخت افزار ،نـرم افزار و خدمـات فناوری در ارتباط با شـرکت
علی نیک فرجام
«هـواوی» متوقـف کـرده اسـت .یـک خبـر کوتـاه امـا پـر از نگرانـی ،هـم بـرای کاربران و هـم برای سـازمان های بـزرگ و کوچکـی که در اطـراف جهان
کارشناس حوزه آی تی
مشـتری غول مخابراتی چینی یعنی هواوی هسـتند .این خبر در حالی به رسـانه ها رسـید که شـرکت بزرگ هواوی مشـغول سـر و سـامان دادن به رویداد
معرفـی محصـول جدیـدش بـود .یـک گوشـی جدیـد از سـری پرطرفـدار «آنـر» ،هواوی «آنـر  »20که بـه احتمال خیلی زیـاد این یکی هـم از پرفروش های بـازار جهانـی خواهد بود.

رضبه ای جدی به یک روند رو به رشد

انتشـار خبـر تعلیـق امتیـاز همـکاری گـوگل و هـواوی در حالـی بود
کـه این شـرکت سـال  2019میالدی را به شـکلی خیـره کننده آغاز
کـرده بـود و رونـد کنونـی اش بـه طور روشـنی نشـان مـی داد که در
مدتـی کوتـاه ،سـایه ای سـنگین بـر سـر بزرگترین رقیبـش خواهد
انداخـت امـا آیـا ایـن روند روشـن و امیدوارکننـده ادامه پیـدا خواهد
کـرد؟ آن هـم در حالـی کـه از یک سـو ،چنـد ماه پیش دولـت کانادا
دختـر بنیانگـذار این شـرکت را که از قضا یکـی از مهم ترین مدیران
هواوی نیز اسـت ،به درخواسـت آمریکا دسـتگیر کرد و حاال شـرکت
گـوگل خبـر از تعلیـق همـکاری با هـواوی می دهد.
بـه احتمـال زیـاد پاسـخ بـه سـوال بـاال منفـی اسـت ،چرا کـه بدون
پشـتیبانی سیسـتم عامل اندروید شـرکت گوگل ،محصوالت هواوی
بخش مهمی از هویت خود در بازار و به تبع آن کاربرانش را از دسـت
خواهـد داد.امـا همچنان کورسـوی امیـدی برای هواوی وجـود دارد.

سناریویی در یپ جنگ تجاری

اتفـاق پیـش بینـی شـده در بـاال احتمـاال یکـی از سـناریوهای مورد
عالقـه دولـت آمریـکا خواهـد بـود چرا کـه دولـت ترامپ نشـان داده
تمایـل شـدیدی برای به زمین زدن اقتصاد چیـن در زمین های بازی
مختلـف دارد و همـه مـی داننـد کـه صنعت فنـاوری هـای مخابراتی
یکی از حسـاس ترین زمینه هایی اسـت که هواوی نه تنها در آسـیا
بلکـه در آمریـکای شـمالی و اروپـا بـه طـور ملموسـی در آن وسـعت
عمـل پیدا کرده اسـت.

کاربران فعیل زیاد نگران نباشند

این البته به معنی از دسـت دادن دسترسـی کامل شـرکت هواوی
به سیسـتم عامل اندروید نیسـت اما به معنی آن اسـت که گوگل
دسترسـی بـه برخی قابلیت هـای اندروید و البته اپلیکیشـن هایی
چـون جیمیـل ،یوتیـوب و همچنیـن دسترسـی بـه فروشـگاه پلی
اسـتور را بـه شـدت محدود خواهـد کرد؛ همزمان ایـن پیش بینی
هـم قـوت گرفتـه اسـت کـه کاربرانـی کـه در دوره جاری گوشـی
هـای جدیدتـر هـواوی را خریـداری کننـد امکان نصب یا اسـتفاده
از یوتیـوب ،گـوگل مـپ ،جیمیـل و بـه طـور کلی ،خدمـات گوگل
پلـی را نخواهند داشـت.
در مقابـل ایـن پیـش بینـی ،عـده ای معتقدنـد که مشـتریان کنونی
گوشـی هـای هوشـمند هـواوی تاثیـر چندانـی نخواهند دیـد چراکه
گوشـی هـای کنونـی با اسـتانداردهای گوگل پیشـتر تاییـد و گواهی
تطبیـق پذیـری صـادر شـده اسـت پـس گـوگل همچنان مـی تواند
نسـخه هـای تـازه محصوالتـش را بـدون نیـاز بـه همکاری بـا هواوی
(که حاال معلق شـده اسـت) در اختیار گوشـی های هوشـمند هواوی
بگذارد.
هـر چنـد بـا توجـه بـه بی سـابقه بـودن موضـوع به نظر می رسـد
بـدون آغـاز ادامـه همـکاری هـا نبایـد انتظار هیـچ نـوع آپدیتی را
داشـته باشـند .امـا گوشـی هـای جدیـد قطعـا امـکان اسـتفاده از
اپلیکیشـن هـای پراسـتفاده چـون گـوگل پلـی اسـتور ،یوتیـوب و
کـروم را نخواهنـد داشـت.

راه فراری به انم منتابز

هـم اکنـون یکـی از امیدهـای شـرکت هـواوی بـرای رهایـی از ایـن
مخمصـه ،بهـره گیـری از نسـخه هـای منبعبـاز یا همان اُپنسـورس
سیسـتم عامـل اندرویـد اسـت .البتـه ایـن نسـخه هـا که بـه صورت
التین ( AOSP (Android Open Source Projectنامیده می شـود
طی سـال های گذشـته حسـابی تراش خورده اند و بسـیاری از بخش
هـای جـذاب و کاربـردی آن هـا توسـط گـوگل حـذف شـده اسـت،
احتمـاال ایـن هـم یکـی از حقههـای رایج دنیـای متنبازها باشـد .به
زبان دیگر ،بسـیاری از اپلیکیشـن های کاربردی گوگل مانند نقشـه
هـای گـوگل ،یوتیـوب ،گوگل ُویـس ،جیمیل و غیره تنهـا درصورتی
روی یـک گوشـی اندرویـدی قـرار می گیرند که شـرکت تولیدکننده
از لیسـانس گوگل بهره مند باشـد ،همان لیسانسـی که هواوی فعال
آن را از دسـت داده اسـت.
تصـور کنیـد کـه همه شـرکت های سـازنده تلفن همـراه در جهان و
البتـه خود کشـور چین ،جدیدترین نسـخه بـه روز رسـانی اندروید را
دریافـت کننـد و هـواوی بـا آن عظمـت مثـال زدنی ،چنـد هفته باید
منتظـر بمانـد تـا روزی کـه نسـخه اپن سـورس اندروید در دسـترس
عموم قـرار بگیرد.

مشکیل به انم پیل استور

از سـوی دیگـر طـی سـال هـای گذشـته ،شـرکت گـوگل یـک
مونوپُلـی کـه منظیـر از طریـق فروشـگاه آنالیـن محصوالتـش

هم اکنون یکی از
امیدهایشرکت
هواوی برای رهایی
از این مخمصه ،بهره
گیری از نسخه های
منبعباز یا همان
اُپنسورسسیستم
عامل اندروید است.
البته این نسخه
ها طی سال های
گذشتهحسابی
تراش خورده اند
و بسیاری از بخش
های جذاب و
کاربردی آن ها
توسط گوگل حذف
شده است

برخـی از کارشناسـان ایـن امید را برای هـواوی مطرح می کنند که
شـاید غول چینی به سـراغ سیسـتم عامل دیگری برود اما کیسـت
کـه ندانـد در دو سـر طیـف سیسـتم عامـل هـای همـراه فقـط دو
ویژگـی وجـود دارد ،ویژگـی که از «بد» شـروع شـده و به «فاجعه»
مـی رسـد .ویندوزفـون ،پالـم میگو ،سـیمبین ،بـادا (بعـدا تایزن) و
بلـک بـری او اس همگـی سیسـتم عامـل های مهجـوری بودند که
کمابیـش از صفحـه روزگار محـو شـدند و ایـن «اندرویـد» و «آی او
اس» بودنـد که باقـی ماندند.
از سـوی دیگـر مهـم ترین ویژگی یک سیسـتم عامل خـوب ،بودن
اپلیکیشـن هـای فـراوان بـرای آن اسـت و ایـن روزهـا تمـام برنامه
نویسـان فقـط بـرای اندرویـد و آی او اس مـی نویسـند .هرچنـد بر
اسـاس افشـاگری مدیـر بخـش مشـتریان هـواوی ،این شـرکت بر
اسـاس پیـش بینـی کـه از اقدامات خصمانـه دولت آمریکا داشـته،
جایگزیـن هایـی برای سیسـتم عامل های وینـدوز و اندروید تدارک
دیـده اسـت امـا اینکـه آیا هواوی بتوانـد چه تعداد برنامـه نویس را
قانـع کنـد تـا برای سیسـتم عامـل اختصاصی او اپلیکیشـن و بازی
بنویسـند ،جای سـوال جـدی دارد!

ابزار هواوی در این روزهای سخت

بخـش بازرگانـی شـرکت هواوی آنچنـان تحت تاثیـر تصمیم تازه
شـرکت گـوگل قـرار گرفتـه اسـت کـه خبرهـای رسـیده حاکی از
بـه تاخیـر انداختـن معرفـی پدیـده هـواوی یعنی گوشـی «هواوی
میـت ایکـس» اسـت ،همـان گوشـی هوشـمند بـا صفحـه نمایش
تاشـو کـه کلـی سـر و صـدا بـه پا کـرد و با وجود شکسـت گوشـی
تاشـو سامسـونگ «گلکسـی فولـد» مـی توانـد اولین گزینـه موفق
ایـن بازار باشـد.

ابزار آمریکا تحت اتثیر هواوی

جنبـه دیگـر ایـن ماجرا نـگاه به بازار آمریکاسـت .امروزه بسـیاری از
بخش های گوشـی های اپل در چین سـاخته می شـود و کیسـت
کـه ندانـد «نـام تجـاری آیفون» چه سـهمی از ارزش تجـاری ایاالت
متحـده در جهـان را دارد .از سـوی دیگـر درآمـد قابـل توجهی که از
سـوی سـازنده ای چـون هـواوی طـی ایـن سـال هـا نصیـب گوگل
شـده اسـت (هـواوی اعلام کـرده کـه بیـش از پانصـد میلیـون نفر
در سرتاسـر جهـان از گوشـی هـای هوشـمند سـاخت این شـرکت
اسـتفاده می کنند ).اصال قابل چشـم پوشـی نیسـت .بدیهی اسـت
کـه جنـگ تجـاری بدون شـک قـرار اسـت روی تمامی این سـودها
تاثیـر بگـذارد و بخـش بزرگـی از صنعـت مخابـرات چیـن ،آمریکا و
فراتـر از آن تمـام جهـان را بـا تغییـری جدید مواجه کنـد .اما آنچه
کـه روشـن نیسـت ایـن اسـت با وجـود سیاسـت هـای چندوجهی
دولـت ترامـپ ،آیـا این ماجرا به نقطه درسـتی ختم می شـود یا نه ؟

خربی که دیده نشد

هرچنـد خبـر مـورد بحث در این نوشـته مانند یک بمب در رسـانه
هـا صـدا کـرد امـا بـد نیسـت بدانیم کـه پیـش از این نیز شـرکت
«اینتـل» کـه یکی از بزرگ ترین سـازندگان پردازنده های رایانه ای
در جهـان اسـت بـه کارمندان خـود ابالغ کرد که تا اطلاع ثانوی از
همـکاری با شـرکت هـواوی خـودداری کنند البته این شـرکت نیز
همچنـان بـه ارائه خدمات به هواوی در زمینه گوشـی های سـاخته
شـده و فروخته شـده ادامه خواهد داد.
هـر چنـد همـه ایـن محدودیت ها می توانـد با توافـق کالن آمریکا
و چیـن در مذاکـرات تجـاری به یک باره برداشـته شـود.

