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موبایل ایرانی در سال 95

پرونده عالءالدین بسته شد ،پرونده رجیستری بازماند

سمیه مهدوی

سال  95هم به روزشمار افتاد و حوزه موبایل نیز وقایع
متعددی را پشت سر گذاشــت .حوزه موبایل در دنیا مثل
همیشــه از رونماییها و موفقیتها و ناکامیها پر بود و در
حوزه موبایل ایرانی نیز شــاهد فراز و نشــیبهایی بودیم
که در این شــماره شــاید بد نباشــد نگاهی به مهمترین
رویدادهای این بخش داشته باشیم.
گوشیهای مورد توجه ایرانیها

این که بدانیم در ســال  95کدام برندهــا و مدلهای
گوشی موبایل مورد عالقه ایرانیها بودند ،موضوع جالبی
است .اگرچه منبع رسمی برای دستیابی به این اطالعات
موجود نیست ،اما نتایج یکی از پرتکرارترین جستوجوها
در اینترنت نشان میدهد که عمده کاربران ایرانی به ترتیب
سه برند سامسونگ ،اپل و هواوی را در خریدهای خود مد
نظر داشتهاند.
در مورد مدلهای گوشی هم باید گفت نخستین مدل
گوشی سامسونگ مورد عالقه ایرانیها در سال  95گوشی
مدل  A7بود که قیمتــی در حدود یــک و نیم میلیون
تومان دارد.
در مورد برند اپل نیز بر اســاس پاســخی که گوگل به
کلیدواژههای مختلف داد ،مشخص شد گوشی مدل آیفون
 7در صدر گوشیهای مورد توجه ایرانیها قرار گرفته است.
این گوشــی نیز قیمتی در حدود  3میلیــون و  300هزار
تومان دارد.

در خصوص برند هواوی نیز از نظر گوگل پرطرفدارترین
گوشی مورد سوال کاربران ایرانی ،گوشی مدل  P9هواوی
بود .این گوشــی نیز قیمتی در حدود یــک و نیم میلیون
تومان دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده گوشی مدل اکسپریا Z5
سونی که قیمتی در حدود یک میلیون و  400هزار تومان
دارد ،از دیگر گوشــیهای مورد توجه کاربــران ایرانی در
سال  95بود.
مدل  HTC Oneنیز توانســت بیشترین جستوجو
را در میان دیگر مدلهای شرکت اچتیسی ثبت کند که
قیمتی در حدود  700هزار تومان دارد.
برنده رقابت قانون و عالءالدین

پاســاژ عالءالدین که قدیمیترین و پررفت و آمدترین
مرکز خرید و فروش موبایل در پایتخت به شــمار میرود
تنها از این جهت معرف حضور همگان نیســت .این مرکز
خرید و فروش گوشی ،چند سالی است که به جز حاشیهها
و شــایعات پیرامونش ،به یکــی از اخبار ثابــت در حوزه
شهرداری و شورای شهر تهران تبدیل شده بود.
طبقه هفتم این پاساژ نباید ساخته میشد که ساخته
شد .بعد از آن نبردی طوالنی میان اجرای قانون و عالءالدین
برای تخریب این طبقه اضافه درگرفت که تعجب بسیاری
از ناظران را در پی داشــت .طبقه هفتم این پاساژ گویی از
جنسی خاص ســاخته شده بود که ســالها تخریبش به
طول انجامید.

هشــتم اســفندماه جاری بود که ســرانجام قائممقام
شــهرداری منطقه  11تهران گفت :طبقه هفتم(اضافی)
مجتمع تجاری عالءالدین پس از دو سال پیگیری و بیش از
سه ماه عملیات اجرایی بهطور کامل تخریب شد.
وی اظهار کرد 99 :باب مغازه به صورت غیرمجاز در این
طبقه احداث شده بود که طی این مدت با برنامه زمانبندی
جمعآوری شدند.
باور این خبر اندکی سخت بود ،اما وقتی اعضای شورای
شــهر برای این اقدام از شــهرداری تهران تشکر کردند،
مشخص شد که این طبقه واقعا تخریب شد .چراکه پیش از
این نیز گفته شده بود طبقه غیرقانونی عالءالدین تخریب
شده است.
اما این تنها طبقه هفتم عالءالدین نبود که خبرســاز
شد .بعد از حادثه ساختمان پالســکو ،بار دیگر نام پاساژ
عالءالدین در کنار چنــد مرکز خرید دیگــر نیز به علت
مشکالتی در خصوص ناامنی و ناکافی بودن استانداردهای
الزم بر سر زبانها افتاد.
البتــه طبیعی بود که بعــد از فروکش کــردن فضای
احساسی ساختمان پالسکو ،این مسایل نیز به فراموشی
سپرده شود که ظاهرا این اتفاق رخ داد و فعال کسی کاری
به کار عالءالدین ندارد.
ادامه بازی با رجیستری
طرح رجیستری را بیشک میتوان یکی از ناموفقترین
طرحهایی دانست که در سال  95به اجرا در نیامد .امسال
توفانی با اجرای مجدد این طرح در رســانهها به پا شــد
و در نهایت نیز مشــخص شــد که هماهنگی الزم میان
دستگاههای متولی طرح رجیستری وجود ندارد.
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و خدمات ،گمرک ،وزارت
ارتباطات و وزارت صنعت از جملــه نهادهایی بودند که به
عنوان مجریان طرح رجیستری معرفی شدند.
از همان روز نخســت رســانهای شــدن اجرای طرح
رجیستری ،انبوهی از پرسشها و ابهامات از سوی رسانهها
روانه مجریان این طرح شد که بخش زیادی از آنها بیپاسخ

ماند و کمی بعد نیز مشخص شد این ابهامات جدی بوده و
مانع از اجرای طرح مذکور شد.
البته طرح رجیستری تنها شامل ثبت شماره انحصاری
گوشیهای موبایل در ســامانههای رسمی و سپس قطع
گوشیهای ثبت نشده در اپراتورهای کشور نمیشد .بحث
تعیین نمایندگیهای قانونی برای گوشیهای موبایل و در
رأس آنها برند اپل ،بخش دیگری از این طرح بود .در نهایت
چندین شرکت موفق به دریافت این مجوز شدند؛ البته نه از
سوی شرکت اپل که از سوی وزارت صنعت کشور خودمان.
با تمام این اقدامات اما قاچاقچیهای گوشــی نه تنها
نگران کاهش درآمد خود نشــدند ،بلکه اجرای این طرح
نیز به زمانی نامعلوم در ســال آینده موکول شد تا پرونده
طرح رجیستری در کنار فهرست پروندههای ناتمام سال
 95قرار گیرد.
بدبیاریهای سامسونگ

در سالی که رو به پایان است ،شرکت سامسونگ در دو
مقطع در دنیا خبرساز شد .اخباری که نه جنبه تبلیغاتی آن
که بیشتر به مشکالتی باز میگشت که گریبان غول نخست
دنیای موبایل را گرفت.
اشکال در باتری گوشــی نوت  7تا مدتها سامسونگ
را در صدر اخبار قرار دارد .این گوشــی دچار آتشسوزی
میشد و هر روز از گوشهای از دنیا خبر ممنوعیت حمل این
گوشــی در پروازها و ممنوعیت فروش این گوشی منتشر
میشد و کار تا جایی پیش رفت که سامسونگ این محصول

برنامهای برای حمایت از طرحهای مبتکرانه آموزش الکترونيکی:

سلسل ه رویدادهای حامد افتتاح شد

یکشنبه هفته گذشــته سلسله رویدادهای حامد
که قصد دارد با حمایت از مبتکران ،دانشــجویان و
معلمان طرحی برای استفاده حداکثری از پتانسیل
تمام فعاالن در حوزه آموزش ایجاد کند ،افتتاح شد.
مراســم افتتاحیه بــا ســخنرانی مهرمحمدی،
سرپرست دانشــگاه فرهنگیان ،نیری ،رییس ستاد
فناوریهای نرم و هویتساز ریاستجمهوری و علیگو،
قائممقام ســازمان دانشآموزی در پنل اول شــروع
شد .البته ســخنرانیهای پنل اول بیشتر جنبههای
آکادمیک را مدنظر داشــتند و در این پنل بیشتر بر
لزوم تقدم محتوای تولیدی بر جنبــه آیتی و فنی
آموزش الکترونیکی پرداخته شد .سرپرست دانشگاه
فرهنگیان معتقد بود که این فناوریهای نوین هستند
که بايد بر اساس خواستهای آموزشی تولید شده و
در راستای اهداف آموزشی عمل کنند و بر عکس این
قضیه یعنی تغییر شیوههای آموزشی بهدليل مسایل
فنی و آیتی بههیچوجه نباید اتفاق بیفتد.

در پنل دوم مراسم افتتاح سلســلهرویدادهای،
حامــد آهنگــری ،دبیر شــورای راهبری سلســله
رویدادهای حامد ،مدیریت جلسه را بهعهده داشت
و در ایــن پنل عالوه بــر جنبههــای آکادمیک ،به
جنبههای فنی و زیرســاختهای فنــی الزم برای
آمــوزش الکترونیکی و نیز تجربیــات عملی در این
حوزه نیز پرداخته شد.
در این بخش از مراســم ،آهنگری ،تاجفر ،رییس
مرکز هوشمندسازی دانشــگاه فرهنگیان ،بایرامی
فعال حوزه کسبوکار نوین آموزشی و خانم علیخانی،
محقق و مشاور توسعه یادگیری به بیان دیدگاههای
خود در خصوص آمــوزش الکترونیکــی و بایدها و
نبایدهای آن پرداختند.

آهنگری اولین سخنران این پنل بود .وی با اشاره
به آیندهپژوهی انجامشده گفت :زنگ خطر برای ما
که در نسل قدیم هستیم و نیز برای نسل میانی به صدا
در آمده؛ چراکه میگویند تا  20ســال آینده چیزی
به نام مدرسه و دانشــگاه با این دیوارها و تشکیالت
امروزی وجود نخواهد داشت .این به آن معنی است
که باید بپذیریــم دنیا در حال تغيير اســت .در این
آیندهپژوهشی صورتگرفته اشــاره شده که آینده
بشــر حول ســه محور تجارت الکترونیکی ،سالمت
الکترونیکی و آمــوزش الکترونیکی شــکل خواهد
گرفت .همچنین شــعاری نیز در دنیا شــکل گرفته
که میگوید از سال  2035به بعد هیچکس جز برای
تفریح از خانه خارج نمیشود.
وی ادامه داد :به این ترتیب باید گفت فضای آینده
دنیا فضای دیگری است که متفاوت از فضای امروزی
اســت و باید آن را درک کرده و خودمان را برای آن
آماده کنیم .اگر از االن محتوا و شناســنامه فرهنگی
خود را آماده نکنیم با توجه به توفان غربیها و تسلط
آنها بر حوزه تولید محتوا با مشکل مواجه خواهیم شد.
با این شرایط کسی میتواند معلم دنیای جدید شود
که از قبل توانایی آن را پیدا کرده باشد.
آهنگری در ادامه با اشاره به اهداف رویداد حامد،
گفت :سلسلهرویدادهای حامد قصد دارد کمک کند
که هر فرد خالقي بتواند هر چیــزی را اعم از رفتار،
فرهنگ یا هر چیز دیگر در قالبی نوآورانه ارایه دهد؛
البته فعــا حوزههای اصلی فعالیت در شــاخههای
محتوا ،خدمات آموزشی و ســرگرمی و بازی تعیین
شدهاند.
آهنگری در انتهای صحبتهای خود البته وعده

داد که نشست بعدی سلســلهرویدادهای حامد در
هفته معلم برگزارشود و در این مدت هم کارگاههایی
برگزار شود و جشنواره جنبه نمایشی نداشته باشد؛
همچنین قرار است که توانمندســازی و شکوفایی
صاحبان ایده در این عرصه مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد :قرار اســت ایدههایی که به دست
جشنواره میرسد بررسی شوند و با کمک افراد خبره
و راهنما و برگزاری کالس و کارگاه به ارایهدهندگان
کمک کنیم تا طرحشان پخته شود و توانمندسازی در
حوزه کسبوکار صورت گیرد تا بتوانند از طرحشان
پول در بیاورند.
به این ترتیب بایــد گفت ایدههایی ارزشــمند
هستند که بتوان با آنها کسبوکار ایجاد کرد و ما به
این سبک ایدهها بیشتر توجه میکنیم و آموزشهایی
را نیز هم برای کمک به کسبوکار و هم برای کمک
به جنبههای فنی طرحها و ایدهها برگزار میکنیم.
رویداد حامد چيست؟
با گسترش روزبهروز فناوری در سالهای اخیر و
نفوذ در ميان خانوادهها ،اگر فناوری را تاثیرگذارترین
ابزار آموزش ندانیم بایــد آن را حداقل بهعنوان یکی
از بنیادیترین ابزارهای آموزشــی موثر امروزی در
نظر بگیریم.
فرهنگیان ،اساتید دانشگاه و افراد صاحب ایده در
صورتی که به منابع مفید و آموزشهای مناســب در
حوزه تکنولوژی دست یابند میتوانند به یک سرمایه
ملی برای استفاده نسل فعلی و آینده تبدیل شوند.
اســتارتآپهای امروز حوزه آمــوزش با کمک
صاحبنظــران حوزه علــوم یادگیری و آموزشــی
میتواننــد نقش مهم و تاثیرگــذاری در آینده نظام

آموزشی ایفا کنند.
تجربه نشان داده است كه موفقیت طرحهای ملی
نیازمند حمایت نهادهای حاکمیتی است که به گفته
برگزارکنندگان رویــداد حامد ،در این رویداد تالش
شده این مهم پیگیری و اجرا شود.
حامد مخفف عبارت حمایت از مبتکران ،معلمان
و دانشجویان و طرحی برای اســتفاده حداکثری از
پتانسیل تمام فعاالن در حوزه آموزش است.
رفع نواقص محصــوالت و خدمــات و کمک به
توســعه بازار هدف افراد حقیقــی و حقوقی فعال و
باسابقه در حوزه آموزش الکترونیکی ،کشف ،مشاوره
و حمایت از محصوالت و خدمات اشــخاص حقیقی
و حقوقی نوپا و تعامل با افــراد صاحبنظر بهمنظور
حضور فعال در کارگاههای آموزشی از جمله اهداف
سلسلهرویدادهای حامد عنوان شده است.
همچنین تشکیل گروه مشاوران آموزشی در دو
حوزه محتوا و خدمات (ویژه کمک به استارتآپهای
آموزشی) ،اتصال سرمایهگذاران و افراد صاحب ایده
و تجربه بهمنظور مشــارکت در تولید محتوا و ارايه
خدمات آموزشــی و معرفی و تشــریح اولویتهای
محتوایی و خدماتی شــبکه جامع خدمات آموزش
الکترونیکــی از دیگــر اهداف سلســلهرویدادهای
حامد است.
سلســله رویدادهــای حامد توســط دانشــگاه
فرهنگیان ،ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز
معاونت علمی و فناوری ریاســتجمهوری ،شرکت
فناوری اطالعات و ارتباطات شــبکه همراه دانش و
شرکت سرمایهگذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان برگزار
میشود .همچنین مرکز ملی فضای مجازی ،دانشگاه
شهید بهشــتی ،مرکز توســعه فناوری اطالعات و
رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ ،دانشگاه شیراز و
معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش از حامیان
سلسلهرویدادهای حامد هستند.
برای ارتباط با برگزارکنندگان سلسلهرویدادهای
حامد و ارایــه طرحهای نوآورانه خــود میتوانید به
آدرس اینترنتــی hamedevents.irرجوع کرده
یا از طریق ایمیــل  info@hamedevents.irیا
شــماره44061202با مجموعه سلسلهرویدادهای
حامد تماس بگیرید.

پیشتاز و قدرتمند را از ســطح دنیا جمع کرد و زیانهای
هنگفتی هم از این بابت به جان خرید.
اما در حالیکه تصور میشــد ،سامســونگ در بخش
موبایل در حال یافتن راهی برای برونرفت از این وضعیت
است ،خبری دیگر بازهم سامسونگ را تحت تاثیر قرار داد.
این بار نوبت«لی جائه یونگ» فرزند ارشد«لی کان هی»
رییس شرکت سامسونگ بود که رسما به پرداخت رشوه به
اطرافیان رییسجمهور کره جنوبی متهم شد.
حاال بحــران مالی با بحران سیاســی هــم گره خورد
تا سامســونگ را از دو جهت تحت فشــار قرار دهد .البته
این اخبار که با خرســندی از ســوی رقبای سامســونگ
پیگیری میشــد ،همچنان به واسطه گستردگی و وسعت
فعالیتهــای سامســونگ مانعــی در ادامــه برنامهها و
فعالیتهای این شرکت ایجاد نکرد .البته باید منتظر ماند و
دید سامسونگ با عبور از این بحرانها چه تغییر و تحوالتی
را در ساختار این شرکت و محصوالتش اعمال خواهد کرد.
موج جدید مدلهای جدید
امــا در نهایت این که همزمان با شــروع ســال جدید
خورشیدی ما ایرانیها ،خبرها از روانه شدن تعداد زیادی
از مدلهای جدید گوشی از سوی برندهای موبایل به بازار
کشورمان حکایت دارند .سامســونگ ،اپل ،هواوی ،نوکیا،
سونی و چند مدل از گوشی برندهای نوظهور چینی نیز در
راه بازار هســتند که نهایتا تا اواخر بهار و اوایل تابستان به
دست کاربران ایرانی میرسند.
مثل همیشــه توصیــه ما به ویــژه برای خریــداران،
عجله نکردن بــرای خرید ،بیتوجهی به اخبار ســایتها
و کاتالوگهای اینترنتی و مطالعه اخبــار از مراجع مورد
اطمینان برای خرید اســت .کم نبودند گوشــیهایی که
کمی بعد از استفاده انواع و اقسام مشکالت آنها بیرون زده
و کمپانی سازنده هم با شــایعه خواندن مشکالت! از کنار
موضوع گذشته است.
پس اندکی صبر همیشــه به نفع شماســت .البته این
توصیه شامل پولدارها و عشق مدها نمیشود!

درمراسمرونماییازباغمشترکانهمراهاولاعالمشد:

پرداختغیرحضوریبیش
از۹۹درصدقبوضتلفن

همزمان با هفته منابع طبیعی طی مراســمی از باغ مشــترکان
همراهاول رونمایی شــد .به گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت
ارتباطات سیار ایران ،طی مراســمی با حضور مدیران همراهاول و
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،به پاس همراهی با طبیعت
و عدم صدور قبوض کاغذی ،از قطعه مشترکان همراهاول در باغ ملی
گیاهشناسی رونمایی شــد .در این مراسم ،تفاهمنامه همکاری بین
اپراتور اول و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور توسط وحید
صدوقی مدیرعامل همراهاول و عادل جلیلی رییس موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور امضا شد .بر اساس این تفاهمنامه ،همراهاول
در راستای اهداف مسوولیتهای اجتماعی خود و به منظور حمایت
و مشارکت در حفاظت از گونههای گیاهی کشور و احترام به طبیعت
به ترغیب مشتریان جهت حذف قبوض کاغذی خود میکند تا از این
طریق مانع قطع درختان و گونههای گیاهی شود.
بر اساس تفاهم صورت گرفته ،قطعهای به نام همراهاول به مساحتی
بالغ بر  ۱۰۰متر مربع جهت طراحی فضای باغ و کاشت نمادین درخت
در نظر گرفته میشود .همچنین حداقل  ۱۰۰گونه گیاهی انحصاری و
در معرض خطر انقراض با حمایت همراهاول در محل باغ گیاهشناسی
ملی ایران نگهداری میشود .در این مراسم وحید صدوقی مدیرعامل
همراهاول با اشاره به سابقه ورود همراهاول به موضوع محیط زیست و
حفاظت از درختان ،اظهار داشت :تا سال  ۸۷بیش از  ۹۹درصد قبوض
تلفن همراه و ثابت بهصورت حضوری پرداخت میشد .از آن سال ما
فرهنگسازی را شروع کردیم .در آن سال برای کسانی که قبض خود
را غیرحضوری پرداخت میکردند جوایزی نفیس در نظر گرفتیم که
استان خراسان جنوبی برخالف پیشبینیها موفق ترین عملکرد را در
این زمینه داشت .وی افزود :در سال جاری بیش از  ۹۹درصد قبوض
تلفن بهصورت غیرحضوری پرداخت میشود که نشانگر موفقیت این
طرح بوده است .در ماه گذشته هفت استان گیالن ،کرمان ،سیستان
و بلوچستان ،کردستان ،هرمزگان ،کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان
موفق به حذف قبوض کاغذی خود شدهاند .مدیرعامل همراهاول با بیان
اینکه با اجرای طرح حذف قبوض کاغذی از قطع حدود ۱۵هزار درخت
جلوگیری شده اســت ،اضافه کرد :این موضوع فقط برای مشترکان
دائمی است .با فرهنگسازی صورت گرفته ،هم اکنون حدود ۸۰درصد
مشترکان اعتباری ما دیگر از کارت شارژ استفاده نکرده و سیستمکارت
خود را بهصورت غیرحضوری یعنی الکترونیکی شارژ میکنند .صدوقی
اظهار امیدواری کرد :با نوسازی کامل شبکه همراهاول و ارایه خدمات
«دولت همراه» ،بهزودی اکثر مردم دیگر نیــازی به حضور در مراکز
اداری برای دریافت خدمات نخواهند داشت .وی در پایان سخنان خود،
با اشاره به اینکه با آغاز مشارکت همراهاول تحت عنوان طرح«همراه
طبیعت» طی دو سال اخیر استقبال از باغ گیاهشناسی فزونی یافته،
گفت :بازدید از این باغ از  ۴۰هزار در سال به بیش از  ۲۰۰هزار بازدید در
سال جاری رسیده است.

