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حجت االس�لام والمسلمین موسوی مطلق :بسم اهلل
الرحمن الرحیم اللَّ ُه َّم ْاس ِق َنا غَیث ًا ُمغِیث ًا اللَّ ُه َّم ْاس ِق َنا غَیث ًا
یض،
ُمغِیث ًا َم ِریع ًا ُم ْم ِرع ًا َع ِریض ًا َواسِ ع ًا َغ ِزیراً ،ت َُر ُّد ب ِ ِه ال َّن ِه َ
یض بارخدایا ما را به بارانی فریادرس
��ر ب ِ ِه الْ َم ِه َ
َو ت َْج ُب ُ
و برطرف کننده قحطی س��یراب کن ،بارانی رویاننده
گیاه ،س��بز کننده  -دشت و َد َمن ،وسیع و پرمایه ،که
فناوري

به س��بب آن گیاه روئیده پژمرده را خرم کنی ،و آن را
برای گیاه شکس��ته مومیایی قرار ده��ی .در این فراز
نیز مانند فرازهای قبل از خداوند تقاضای س��یرابی از
باران که مهمترین ثمر باران اس��ت شده است .باران
وقتی س��یراب کننده اس��ت که :ااز قحطی که بالی
خانمانسوز است جلوگیری کند ،سبب رویش گیاهان

تمرین تیم ملی فوتبال  -جام جهانی ۲۰۲۲

رونمایی همراه اول از «ستاره  2022مربع» با طیف وسیعی از
سرویسهای ویژه جامجهانی

همراه اول در راس��تای همراهی تیم ملی کش��ورمان در رویداد جامجهانی قطر و
ایرانیان عالقهمند به این رویداد ورزشی ،سامانه ستاره  2022مربع را با طیف وسیعی
از خدمات رونمایی کرد .به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران،
همراه اول که با هدف همراهی ملی پوشان فوتبال کشورمان در رقابت های جام
جهانی  2022قطر ،طرح قرعه کشی جام جهانی خود را با فراخوان سراسری آغاز
کرد ،اکنون کددستوری «ستاره  2022مربع» را به عنوان بستر جامع ارائه سرویس
های جدید و مبتنی بر این رویداد ورزشی معرفی کرده است .شرکت در «کمپین قرعه
کشی  11توپ طال  80گرمی» ،خرید «بسته اینترنتی ویژه جام جهانی» ،تماشای
«پخش زنده مسابقات» ،شرکت در «مسابقه پیش بینی» و «بسته رومینگ ویژه
مسافران قطر» از جمله بخش های تدارک دیده شده برای این سامانه کددستوری
است تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول و مشترکان انارستان ،می توانند
با شماره گیری کددستوری ستاره  2022مربع ،ضمن اطالع از تمامی سرویس های
خدماتی اپراتور اول تلفن همراه کشور ویژه جام جهانی قطر ،نسبت به خریداری و
فعالسازی «بسته ترکیبی  15روزه  20گیگابایت اینترنت و  22ساعت مکالمه درون
شبکه و تلفن ثابت» با تخفیف ویژه و قیمت  80هزار تومان اقدام کنند .طرح ویژه
جام جهانی همراه اول برای ایرانیان از  16آبان کلید خورد که تا پایان آذر  1401نیز
ادامه دارد .گفتنی است طرح قرعه کشی جام جهانی که به صورت امتیازی برگزار
خواهد ش��د ،شیوه های متنوعی را برای مش��ترکان همراه اول در راستای کسب
امتیاز در نظر گرفته اس��ت تا شانس برنده شدن تمامی مشترکان افزایش یابد .در
راستای اجرای این طرح سراسری «خرید و فعالسازی سیمکارت دائمی  200امتیاز»،
«خرید و فعالسازی سیمکارت اعتباری  50امتیاز»« ،خرید بسته مکالمه ،دیتا ،پیامک
یا ترکیبی هر  10هزار تومان  10امتیاز»« ،روش��ن کردن سیمکارت خاموش 50
امتیاز»« ،پرداخت قبض هر  10هزار تومان  10امتیاز»« ،خرید شارژ هر  10هزار
تومان  10امتیاز» و «تبدیل سیمکارت به یوسیم  50امتیاز» دارد.

حمایت ایرانسل از رویداد توسعه سرویس مبتنی بر دادههای باز

چال��ش «توس��عه س��رویس مبتن��ی بر
دادههای باز» با حمایت ایرانسل در حال
برگزاری است .به گزارش روابط عمومی
ایرانس��ل ،این رویداد ،توسط پژوهشگاه
ارتباط��ات و فناوریاطالعات و همکاری
ایران ( IEEEموسس��ه مهندسی
بخش ِ
برق و الکترونیک) و با حمایت ایرانس��ل،
از روز  ۲۸آبان  ۱۴۰۱آغاز ش��ده و امروز
ب��ه کار خود پای��ان میده��د .آموزش و
فرهنگس��ازی درب��اره دادهه��ای باز و
اس��تفاده هدفمند از آنها ،ایدهپردازی در
خصوص توسعه کاربردها و خدمات مبتنی
بر دادههای باز ،تحلیل و شناسایی پتانسیل
داده ب��از و ایدهپردازی در خصوص نحوه
توس��عه داده باز در کش��ور و نیز آموزش
و ارتقای تخصص نیروی انس��انی کشور
در این حوزه ،اهداف برگزاری این رویداد
هس��تند .از جمل��ه حوزهه��ای کاربردی
پیش��نهادی برای ش��رکتکنندگان این
رویداد ،میتوان ب��ه حوزههای اقتصادی
(پولی و بانک��ی ،بورس ،بیمه) ،طبیعت و
محیطزیس��ت ،آموزش و تعلیم ،جامعه و
روابط افراد ،صنعت (ارتباطات ،کشاورزی،
دام و طیور و…) ،اطالعات و ارتباطات،
س�لامت و درم��ان ،اطالع��ات مکانها
و آدرسه��ا ،فرهنگ ،هنر و موس��یقی،
گردش��گری و توریس��م ،مصرف انرژی،
لونق��ل ،قانون و مقررات،
ترافیک و حم 
کار و اش��تغال ،عل��وم و تکنول��وژی،
دول��ت و سیاس��ت ،معام�لات تجاری،

توس��از و مس��کن ،ورزش و…
ساخ 
اشاره کرد .این چالش ،به دنبال آن است
تا با اعمال س��طحی از هوشمندس��ازی
در یکپارچهس��ازی و تحلی��ل دادهه��ای
باز ،بتوان��د در چارچوب توس��عه پایدار و
گسترش عدالت ،ش��فافیت و… تحولی
را در حوزههای کاربردی پیش��نهادی ،از
طریق ارائ��ه خدمات مبتنی بر داده ایجاد
کند .کاربردهای مبتنی بر داده در هر یک
از حوزههای پیشنهادی ،میتواند مدیریت
هوش��مند و در نتیجه ،تصمیمگیریهای
دقیق و به هنگامی را در پی داشته باشد.
ایرانسل ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال
ایران ،حامی اصلی این چالش علمی است
و به تیمهای برتر ،هدایای نفیس��ی ارائه
میکند .مجموع��ه ایرانس��للبز ،بازوی

تحقیق و توسعه ایرانسل ،با حضور در این
رویداد و انجام اقداماتی مانند اعالم آمادگی
برای حمایت از پایاننامههای دانشجویی،
تالش کرده تا پل ارتباطی بین دانشگاه و
صنعت برقرار کند .دادههای باز (Open
 ،)Dataدر اصطالح ،به دادههایی گفته
میش��ود که به صورت رایگان در اختیار
عموم ق��رار میگیرد تا اف��راد بتوانند آن
دادهها را آنگونه که میخواهند ،استفاده
و منتش��ر کنند ،بدون آنکه با محدودیت
حق نش��ر ( ،)Copyrightحق اختراع
( )Patentو ی��ا س��ایر محدودیته��ا
مواجه ش��وند .به طور خالص��ه ،داده باز،
شامل سه اصل دسترس��ی ،باز استفاده/
ب��از نش��ر و مش��ارکت همگانی اس��ت.
فلس��فه اصلی دادههای باز مش��ابه سایر

جنبشه��ای مبتن��ی بر حق دسترس��ی
آزاد ،مانند نرمافزارهای متنباز (Open
 ،)Sourceآم��وزش ب��از (Open
 )Educationو… اس��ت .داده مانند
هر کاالی دیگری دارای مزایای بالقوهای
اس��ت .اس��تفاده از داده به ص��ورت خام،
نمیتواند ارزش چندانی داش��ته باش��د و
برای استفاده از ارزشهای بالقوه آن ،باید
بتوان آن را در مسیر درست پردازش کرد.
زمانی که دادهها در دس��ترس عموم قرار
میگیرند ،افراد ،سازمانها و دانشمندان را
قادر میسازد که به گونهای جدید ،آنها را
بازآفرینی کنند و در جهت نوآوری و خلق
ارزش جدید ،ب��ه کار گیرند .فناوریهای
نوظهور دیجیتال ،به تولید داده به شکل
انبوه کمک میکنند .اینترنت اشیا ،یکی از
مهمترین بس��ترهای شکل گرفته بر این
اساس اس��ت که با توسعه خدمات نسل
پنجم تلفنهمراه ( ،)5Gبیش از پیش در
حال گسترش است .با فراهم شدن امکان
اتصال اشیا به اینترنت ،دادههای به مراتب
بیش��تری تولید میشود .دس��تهبندی و
پردازش این دادهها ،میتواند زمینه توسعه
خدمات مبتنی بر دادهه��ای باز را فراهم
کند .در آینده ،دولتها با عمومیس��ازی
بخش��ی از دادههای حاکمیتی ،میتوانند
این امکان را فراهم کنند که با اس��تفاده
از ه��وش مصنوعی ،ارزشه��ای افزوده
جدیدی بر اس��اس این دادهها خلق شود
و در خدمت جامعه قرار گیرد.

دستاوردهای گروه مپنا در بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق تهران

گ��روه مپن��ا در بیس��ت و دومین نمایش��گاه بینالمللی
صنع��ت برق ته��ران ضمن ارائه دس��تاوردهای خود در
حوزه صنعت برق در غرف��های اختصاصی ،یک قرارداد
و ی��ک تفاهمنامه را نیز با حض��ور وزیر نیرو امضا کرد.
قرارداد تأمین تجهیزات ،نصب ،راهاندازی دو واحد گازی
 70-MGTو احداث نی��روگاه نکا به ظرفیت مجموع
 324مگاوات ،میان مدیران عامل گروه مپنا و ش��رکت
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به امضا رس��ید.
همچنین تفاهمنامه ساخت بار اول روتور توربین – GE
 F9نیز میان مدیران عامل ش��رکت مهندسی و ساخت
توربی��ن مپنا (توگا) به نمایندگی از گروه مپنا و ش��رکت
تولید نيروي برق ش��هيد رجايي امضا ش��د .نمایش��گاه
بینالملل��ی صنعت برق ته��ران ،فرصتی برای حضور و
نمای��ش توانمندیهای فعاالن صنع��ت راهبردی برق
ِ

و گس��ترش روابط با عموم ذینفع��ان و فعاالن داخلی و
بینالمللی محسوب میشود و گروه مپنا نیز با اختصاص
غرفهای وسیع در س��الن خلیج فارس با رویکرد عرضه
محصوالت و خدمات حضور یافته اس��ت و نمایندگانی
از حوزههای احداث نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر،
س��رمایهگذاری طرحهای نیروگاه��ی ،تولید تجهیزات

اصلی نیروگاه ،خدمات تعمیر و نگهداری انواع نیروگاهها،
بازرگانی و نیز مدیریت ارتباطات و بازار گروه حضور دارد.
همچنی��ن مپنا با اختصاص غرف��های در محوطه باز ،به
ارائه محص��والت و خدمات خ��ود در حوزههای انرژی،
هوشمندس��ازی و برقی س��ازی میپردازد .اطالعرسانی
درب��ارۀ آخری��ن فناوریها ،توج��ه ویژه ب��ه بازطراحی
نیروگاهه��ای جدید ،معرفی قابلیته��ای نوین در عرصۀ
بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر ،بررس��ی توسعۀ
نیروگاهه��ای خصوصی و شناس��ایی فرصتهای موجود
در بازاره��ای داخلی و منطقهای از مهمترین موضوعات
مطرح در این نمایشگاه است .شایان ذکر است بیست و
دومین نمایش��گاه بینالمللی صنعت برق تهران ،بیست
و نهم آب��ان تا دوم آذر در محل دائمی نمایش��گاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.

و سرس��بزی گردد ،فراگیر باشد ونتیجه این فراگیری
عالوه بر سرس��بز شدن و روئیدن باشد سبب سرزنده
ش��دن گیاهان پژمردهشکس��ته گردد .بکار بردن این
عبارات غَیث ًا ُمغِیث ًا َم ِریع ًا ُم ْم ِرع ًا َع ِریض ًا َواسِ ع ًا َغ ِزیراً کنار
هم نشان از ظرائف ،و لطائف و دقائق کالم امام سجاد
سالم اهلل علیه از موضوع باران است.
عکس :تسنیم

بینالملل
مهار اژدها

اندیشکده ها و کارشناسان آمریکایی جمهوری خلق چین را مهمترین چالش برای ایاالت متحده می دانند
و به همین دلیل تاکید دارند تعمیق اتحادها ،مشارکت ها و ائتالف های واشنگتن در منطقه شرق آسیا می
تواند س��دی در برابر نفوذ و قدرت یابی پکن باش��د و تهدیدها برای هژمونی آمریکا را کمتر کند .دیدار هفته
گذشته رهبران چین و ایاالت متحده در بالی اندونزی هم نتوانست سنگینی بار کوه مشکالت این دو کشور
را کم کند .واش��نگتن از این موضوع در هراس اس��ت که تداوم رش��د اقتصادی و سیاسی پکن موجب شود
کاخ س��فید جایگاه برتر خود را در جهان از دس��ت بدهد .به همین دلیل واشنگتن انواع تحریم ها از تجارت
و حوزه فناوری های نوین تا تراش��ه و  ...را علیه پکن برقرار کرده اس��ت .از طرف دیگر کاخ سفید سعی می
کند با نزدیک ش��دن به هند و تقویت آن یک قدرت دیگر را در برابر پکن علم کند .جنگ غیررس��می که
میان آمریکا و چین از دوره اوباما ش��کل گرفت و در دوره ترامپ خود را به ش��کل جنگ تجاری به نمایش
گذاشت اکنون بسیار جدی و خطرناک تر شده است .در چند ماه اخیر اعالم حمایت سیاسی آمریکا از تایوان
با حمله تند دیپلماتیک چین و تاکید بر الحاق مس��المت آمیز تایوان به قلمروی اصلی روبرو ش��د .در همین
حین سفر مقام های ارشد آمریکایی به شرق آسیا به ویژه دیدار «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا از تایوان نیز بحران را به مراتب حادتر کرد و واکنش نظامی و انواع مانورهای چین را موجب ش��د.
اتاق های فکر آمریکایی دیدگاه های متفاوتی به تنش میان دو قدرت بزرگ جهان و آینده تحوالت دارند.
اندیشکده «موقوفه کارنگی» در زمینه تنش میان پکن و واشنگتن در گزارشی با عنوان «واماندگی آسیای
جنوب شرقی بین آمریکا و چین» آورده است ،در حالی که تنش ها در آسیای جنوب شرقی تشدید می شود
کش��ورهای این منطقه گویا س��عی ندارند بین واشنگتن و پکن یکی را انتخاب کند؛ اما مشخص نیست که
این رویکرد تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد .چندی قبل بیس��تمین کنگره حزب کمونیس��ت چین برگزار شد و
اکنون این سوال مطرح است که در آینده روابط آمریکا و چین چه مسیری را طی می کند .برای کشورهای
ب کننده تر شده
آسیای جنوب شرقی که جزء قدرتهای بزرگ منطقه و جهان نیستند ،شرایط بسیار مضطر 
است .سیاست چین در  ۵سال گذشته بسیار سختگیرانه بوده است و به طور فزایند ه ای همین مسیر را طی
م��ی کن��د .نگرانی هایی در مورد تمرکز داخلی پکن بر فناوری و تجارت وجود دارد .با این حال بس��یاری از
کشورهای آسیای جنوب شرقی به چین به عنوان یک شریک تجاری بزرگ نگاه می کنند و نگرانی زیادی
دارند که اگر چین به عرصه داخلی خود متمرکز بماند ،چه خواهد شد .تحلیلگر موسسه کارنگی اعتقاد دارد
یکی از نکات قابل توجه در مورد رویکرد کشورهای آسیای جنوب شرقی بی تفاتی است .بسیاری از کشورها
ساکت هستند که البته این سکوت نسبی بازتاب درجه ای از عدم قطعیت است .این نگرانی وجود دارد اگر آن
ها چیزی را که پکن دوست ندارد ،بگویند ،اوضاع بد می شود .زیرا چین عادت دارد که از خیلی چیزها ناراحت
ش��ود .طبق این تحلیل ،منطقه در مورد چگونگی مدیریت تنشها بین آمریکا و چین هیچ احس��اس خاصی
نش��ان نمی دهد .الگویی که مدتی است ش��اهد آن هستیم ،انتخاب هیچ طرف است .کشورها این سیاست
بسیار منفعالنه را دنبال می کنند که «ما نمی خواهیم طرفی را انتخاب کنیم» .این نشان دهنده آن است که
آن ها نگرانند در طرف چین ،اوضاع سخت تر خواهد شد و در سمت آمریکا نیز همه چیز آسان نخواهد بود.
با این حال س��نگاپور یک مدل موفق بود که با هر دو طرف کار می کند و از تعامالت بهره مند می ش��ود و
سود می برد .اگر تنش بیشتری بین پکن و واشنگتن وجود داشته باشد ،چنین راهبردی کارساز نخواهد بود.
کارنگی در پایان تحلیل خود آورده است در چنین شرایطی آمریکا نیروهای خود از اقیانوس آرام تا خاورمیانه
را به آس��یای جنوب ش��رقی ،از جمله در حریم دریایی و هوایی اندونزی و مالزی منتقل کرده است .اگر قرار
باشد نوعی بحران وجود داشته باشد ،نیروهای آمریکایی به احتمال زیاد وارد آسیای جنوب شرقی هم خواهند
ی داند و ممکن است تالش کند درگیری را به تعویق بیاندازد .این امر به معنای افزایش
شد .پکن این را م 
فش��ار بر کشورهای آسیای جنوب شرقی اس��ت .اما همه پذیرفته اند که درگیری احتمالی در تایوان تنها به
ت های منطقه هنوز پاسخ کاملی
تنگه تایوان محدود نخواهد ماند؛ اما موضوع مش��خص این اس��ت که دول 
برای این مس��ائل ندارند .اندیش��کده «بروکینگز» نیز میزگردی را با چند تن از کارشناسان حوزه شرق آسیا
برگزار کرد و آورده است :آمریکا یک قدرت پیشرو در منطقه هند و اقیانوس آرام ( )Indo-Pacificاست
که منافع پایدار آن در تحکیم یک ش��بکه اتحاد قوی و حفظ نظم منطقه ای آزاد تامین می ش��ود زیرا کاخ
س��فید از این طریق می تواند صلح ،ثبات و رفاه اقتصادی خود را حفظ کند .ایندوپاس��یفیک منطقه ای پویا
اس��ت که خطوط همکاری های امنیتی و اقتصادی خود را دوباره طی می کند ،زیرا ش��بکه های کوچک در
آن به رشد خود ادامه می دهند و توافقات بزرگ تجاری را برقرار می کنند .از نگاه این اندیشکده با همه این
اتفاق��ات مطلوب ،مهمترین تحول در منطقه هند و اقیانوس آرام ،ظهور چین به عنوان رقیبی برای آمریکا
است .اقدامات چین در عمل منافع حیاتی آمریکا را تضعیف می کند.

