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نیروگاه مجازی چیست و چگونه به 
چین برای دستیابی به کربن صفر 

کمک می کند؟
از آنجایی که چین توسعه بخش انرژی تجدیدپذیر خود را برای دستیابی به 

کربن صفر تا سال 2060 افزایش می دهد، رسمایه گذاران، رشکت های برق و 

دولت ها به نیروگاه های مجازی )VPP( به عنوان راهی برای تامین تقاضای 

برق آینده روی آورده اند.

دولت مرکزی چندین سیاست را برای ترویج توسعه VPP معرفی کرده 

است. بیش از ۱0 دولت استانی و شهری چین، از جمله پکن و شانگهای، 

آنها را در برنامه های توسعه پنج ساله خود برای بخش انرژی گنجانده اند.

اما VPP دقیقا چیست و چگونه به هدایت چین به سمت انتشار خالص 

صفر کربن کمک می کند؟
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VPP یکی از ابزارهای مهم برای تحقق تجمیع انرژی پاک، ایجاد تعامالت 

بین عرضه و تقاضا و ترویج اصالحات بازار برق در نظر گرفته می شود.

چین قصد دارد تا سال 2060، که امیدوار است در آن سال به کربن صفر 

انرژی  منابع  از  را  انرژی خود  ترکیب  درصد  برسد، ۸0  کشور  در رسارس 

انرژی  از منابع  انرژی تولید شده  این حال،  با  تجدیدپذیر تشکیل دهد. 

به دلیل وابستگی آن به رشایط آب و  باد و خورشید  تجدیدپذیر مانند 

هوایی مناسب، متغیر است.

با منابع محدود موجود در سمت تولید برق، یک سیستم انرژی با ظرفیت 

تجدیدپذیر متغیر منی تواند تعادل بار را انجام دهد. بنابراین، الزم است از 

پتانسیل منابع منعطف در سمت تقاضا استفاده شود.

تعامل  می توانند  ها   VPP ،تقاضا سمت  سنتی  مدیریت  با  مقایسه  در 

اساس  بر  را  عرضه  ریزی  برنامه  و  درک  را  شبکه  و  کاربر  بین  طرفه  دو 

سیگنال های عرضه شبکه و قیمت های لحظه ای برق تنظیم کنند.

در یک انتهای سیستم، VPP ها می توانند منابع تولید برق پاک، بارهای 

قابل کنرتل و سیستم های ذخیره انرژی را برای هامهنگ کردن تامین ترکیب 

کنند. از طرف دیگر، آنها می توانند بار الکرتیکی را بدون نیاز به قطع منبع 

تغذیه کاربران تنظیم کنند.

هوش  پیرشفته،  ارتباطی  فناوری های  کاربردهای  بر   VPP نظر،  این  از 

مصنوعی )AI(، بالکچین و سایر فناوری های نوظهور متکی است.

VPP به عنوان یک نهاد واحد می تواند در معامالت بازار رشکت کند و 

خدمات کمکی مانند کمک به ایمنی عملیاتی سیستم قدرت را ارائه دهد. 

سپس سود به دست آمده توسط کل VPP بر اساس مشارکت منابع داخلی 

مختلف توزیع می شود.

این به منابع پراکنده سمت تقاضا با ظرفیت کم اجازه می دهد تا منافع 
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زمانی  مثال،  عنوان  به  آورند.  به دست  برق  بازار  از  را  واقعی  اقتصادی 

که مرصف برق کم است، حالت شارژ وسایل نقلیه الکرتیکی )EVs( در 

ساختامن های مجاور را می توان از شارژ رسیع به شارژ آهسته با الگوریتم 

هوش مصنوعی تغییر داد، و دمای کولر گازی را می توان بدون به خطر 

انداخنت آسایش انسان تنظیم کرد. برق بدون استفاده برای کاهش کمبود 

برق در مناطق دیگر جمع شود. در ازای آن ساختامن هایی که برق را تامین 

می کنند جربان می شود.

منابع موجود برای عملیات VPP به رسعت در حال گسرتش است. انتظار 

می رود مجموع ظرفیت نصب شده تولید برق پراکنده تا سال 202۵ به 

2۷0 گیگاوات )GW( برسد. اگر بتوان این منابع پراکنده را به طور موثر 

تجمیع کرد، ظرفیت آن معادل ساخت حدود 2۷0 نیروگاه جدید خواهد 

بود.

عالوه بر این، منابع با بارهای قابل تنظیم در بخش های ساخت و ساز، 

حمل و نقل و صنعتی نیز پتانسیل باالیی دارند. تا پایان سال 202۱، 6٫۴ 
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با فرض  الکرتیکی در جاده های چین وجود داشت که  میلیون خودروی 

ظرفیت متوسط باتری 60 کیلووات ساعت )کیلووات ساعت(، معادل حدود 

۴00 گیگاوات ساعت )گیگاوات ساعت( ظرفیت است که تقریباً هفت برابر 

کل انرژی چین است.

صنعت VPP چین توجه فزاینده ای را از سوی دولت های مرکزی و محلی 

جلب می کند. آژانس ملی انرژی )NEA( در نکات برجسته ساالنه خود در 

مورد فعالیت مقررات انرژی چین اشاره کرد که این کشور باید VPP ها را 

برای ارائه خدمات کمکی به سیستم انرژی توسعه دهد. NEA سیاستی را 

با کمیسیون توسعه و اصالحات ملی )NDRC( صادر کرد تا رسمایه گذاری 

و ساخت VPP ها را تشویق کند.

چین در ماه اوت اولین مرکز مدیریت نیروگاه مجازی خود را در شنژن 

افتتاح کرد که مراکز داده، ایستگاه های شارژ و مرتو را با ظرفیت کل 0٫۸۷ 

گیگاوات متصل می کرد. شبکه دولتی و شبکه برق جنوبی چین چندین 

پروژه منایش VPP را در استان هایی مانند جیانگ سو، ژجیانگ، هبی و 

شانگهای توسعه داده اند.

پیش بینی می شود که اندازه بازار VPPها در سال 202۵ به ۹6٫۸ میلیارد 

یوان برسد و در سال 20۳0 با نرخ رشد ساالنه بیش از ۳۵ درصد از ۴۵0 

میلیارد یوان فراتر رود.

با این حال، این صنعت هنوز هم قبل از رشوع به کار با چندین چالش 

مواجه است. به عنوان مثال، طبق گفته موسسه تحقیقات انرژی شبکه 

توافق  به  تعریف VPP و عملکردهای آن هنوز  اتاق فکر،  دولتی، یک 

نرسیده است.

بازار و مدیریت  بدون درک محکم و یکپارچه، طراحی بعدی مکانیسم 

پیرامون نیروگاه های مجازی به روش های جداگانه رشد می کند و هزینه های 
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غیررضوری را در اتصال به شبکه، معامالت و نوآوری های آینده به همراه 

خواهد داشت.

 VPP عالوه بر این، به عنوان یک نهاد بازار، موقعیت و مسئولیت های

در بازار برق هنوز نامشخص است و ارزش تجاری آنها هنوز کشف نشده 

است.

و  اپراتورها  گذاران،  رسمایه  ها،   VPP حقوق  و  مسئولیت ها  در  ابهام 

محفوظ  ها   VPP توسعه  در  گذاری  رسمایه  برای  را  شبکه  رشکت های 

می دارد.

تحلیلگران از چین خواسته اند تا مقررات خاص تری برای هدایت ساخت 

VPP ها صادر کند. شانگهای، گوانگدونگ و شانشی سیاست هایی را برای 

هدف قرار دادن VPP ها در سطح استان صادر کرده اند، اما هیچ سیاست 

خاصی در سطح ملی صادر نشده است.

مدل های  اکتشاف  مرحله  در  هنوز  چین   VPP صنعت حارض،  حال  در 

تجاری خود است. انتظار می رود که معرفی یک سیاست در سطح ملی با 

هدف قرار دادن VPP ها به یک کاتالیزور مهم برای توسعه صنعت در 

کوتاه مدت تبدیل شود.
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سانسور اینترنت چین اپلیکیشن های 
موبایل را هدف قرار می دهد

رگوالتور ارشد اینرتنت چین کمپین ویژه ای را برای اصالح هرج و مرج در 

بخش اپلیکیشن های موبایل این کشور راه اندازی می کند.

بر اساس دستورالعمل های جدید منترش شده از سوی اداره فضای سایربی 

چین، بی نظمی در هر بخش از زنجیره صنعت، از جستجوی اپلیکیشن ها و 

رتبه بندی گرفته تا دانلود و استفاده، مهار خواهد شد.

در این دستور العمل از برنامه های جعلی، جمع آوری غیرقانونی داده های 

که  روش هایی  و  حد،  از  بیش  تبلیغات  مرض،  اطالعات  انتشار  کاربران، 

برای فریب کاربران برای دانلود برنامه های خاص یا پر کردن حساب های 

مخارج شان طراحی شده اند، به عنوان منونه هایی از رفتارهای نادرست که 

باید کنرتل شوند، ذکر شده است.

اگرچه رگوالتور مجازات خاصی را برای تخلفات تعیین نکرده اما بر این 

نظر است که پلتفرم های توزیع اپلیکیشن مسئول انجام اقدامات مناسب 

برای اصالح هر مشکلی هستند و اقدامات هدفمند را در برابر پلتفرم هایی 
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با مشکالت شدید انجام می دهد و این اقدامات را با قدرت اجرا می کند.

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که تعداد اپلیکیشن ها در چین در 

بحبوحه رسکوب گسرتده تر نظارتی در بخش فناوری و کاهش هزینه های 

مرصف کننده در رشایط کند اقتصاد کاهش یافته است.

وزارت صنعت و فناوری اطالعات در گزارش های ماهانه خود از ماه ژوئیه، 

داده های مربوط به اپلیکیشن موبایل را حذف کرده است که این اولین بار 

از زمان ارائه این آمار در آگوست 20۱۷ است.

وزارت صنعت و فناوری اطالعات در گزارش های ماهانه خود، داده های 

مربوط به اپلیکیشن موبایل را حذف کرده است که این اولین بار از زمان 

ارائه این آمار در آگوست 20۱۷ است.

به گفته این وزارتخانه، این اتفاق پس از آن رخ داد که سال گذشته ۹۳0000 

اپلیکیشن در چین متوقف شدند، که معادل توقف حدود 2۵00 اپلیکیشن 

در روز است. تا پایان ژوئن سال جاری، 2٫۳2 میلیون اپلیکیشن در چین 

فعال بود که ۸ درصد نسبت به 2٫۵2 میلیون در پایان سال 202۱ و کمی 

بیش از نیمی از ۴٫۴۹ میلیون در پایان سال 20۱۸ کاهش داشت.

این اطالعیه آخرین مورد از فهرست طوالنی اقدامات ویژه است که توسط 

اداره فضای مجازی به عنوان بخشی از کمپین پاکسازی برای ریشه کنی 

هرج و مرج آنالین و ایجاد فضای مجازی پاک و سامل انجام شده است.

با چنین اقداماتی، آژانس قدرت گسرتده ای را برای کنرتل بخش اینرتنت و 

فناوری چین انباشته کرده است.

این آژانس در اوایل سال جاری اعالم کرد که قصد دارد ۱0 اقدام ویژه را در 

سال 2022 انجام دهد که بر حوزه هایی از جمله پخش زنده و ویدیوهای 

کوتاه، شایعات آنالین، الگوریتم های توصیه و همچنین حساب های کاربری 

آنالین مترکز دارد.
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آمادگی ناو هواپیمابر پیشرفته 
فوجیان برای انجام آزمایشات دریایی

سومین و پیرشفته ترین ناو هواپیامبر چین، فوجیان، آزمایش های دریایی 

را در سال جاری آغاز خواهد کرد، پیرشفتی که توانایی های نظامی این 

کشور را بیشرت ارتقا می دهد.

از جمله اهداف رئیس جمهور شی جین پینگ این است که تا سال 20۴۹، 

زمانی که جمهوری خلق چین صدمین سالگرد خود را جشن می گیرد، این 

کشور را به خط مقدم قدرت های جهانی بازگرداند.

و  است  تاکنون  چین  جنگی  کشتی  پیچیده ترین  و  بزرگ ترین  فوجیان 

نقطه عطفی در پروژه شی برای نوسازی ارتش و کاهش شکاف با ایاالت 

اس  اس  یو.  آمریکایی،  ناو  جدیدترین  شبیه  کشتی  این  است.  متحده 

جرنال فورد است که تنها کشتی جنگی مجهز به منجنیق الکرتومغناطیسی 
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پیرشفته می باشد.

نزدیکی  در  نان  جیانگ  سازی  کشتی  کارخانه  در  اکنون  کشتی  این 

شانگهای نصب می شود و آزمایشات پهلوگیری همزمان در ماه سپتامرب 

برای کاهش زمان تا تحویل آغاز شد.

فرآیند آماده سازی )زمانی که ساخت و ساز به پایان می رسد و کشتی 

برای تحویل آماده می شود( قبل از آزمایش های دریایی انجام می شود. 

آزمایش های پهلوگیری، سیستم ها را روی یک کشتی آزمایش می کنند – 

نحوه کار آنها به صورت جداگانه و همچنین با هم – از نیروی محرکه تا 

تجهیزات مکانیکی صورت می گیرد.

به  به طور خاص  نو خود  سال  پیام  در  پینگ  رئیس جمهور شی جین 

پرتاب فوجیان اشاره و به آن افتخار کرد.

انتظار می رود که فوجیان حضور گسرتده ای در تنگه تایوان داشته باشد و 

نقش مهمی در هر درگیری نظامی در این تنگه خواهد داشت. جایی که 

در ماه های اخیر تنش ها با ایاالت متحده افزایش یافته است.

سفر طوفانی نانسی پلوسی، رئیس مجلس منایندگان آمریکا به تایوان در 

ماه اوت، اقدامات تالفی جویانه از سوی پکن، از جمله مانورهای آتش 

واقعی در آب های اطراف جزیره خودگردان را به دنبال داشت.

اما تنش ها از زمانی که شی و جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده 

در ماه نوامرب در حاشیه نشست گروه 20 مالقات کردند، کاهش یافت، 

تایوان  استقالل  از  متحده  ایاالت  کرد  تأکید  گروه 20 مجدداً  که  جایی 

حامیت منی کند و هیچ قصدی برای وارد شدن به درگیری با چین ندارد. 

با این حال، واشنگنت در حال برنامه ریزی برای افزایش فروش تسلیحات 

به تایپه است.

اولین ناو هواپیامبر چین لیائونینگ و شناورهای اسکورت آن از اواسط 
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در  تازگی  به  و  داده  انجام  را  متریناتی  آرام  اقیانوس  غرب  در  دسامرب 

نزدیکی جزیره گوام آمریکا مشاهده شد.

بر اساس بیانیه دفرت ستاد مشرتک وزارت دفاع ژاپن، لیائونینگ در 6۷0 

کیلومرتی جنوب رشقی اوکینوتورشیام، جنوبی ترین بخش ژاپن، و حدود 

بین  آب های  به  شد، سپس  مشاهده  گوام  غربی  کیلومرتی شامل   6۱۸

تایوان و ژاپن بازگشت.



شـماره 15    ا سفندماه 1401 14

طرح مشوق بازگشت به چین، 
محرکی برای دانشمندان جوان

بر اساس یک مطالعه جدید، برنامه تشویقی بلندمدت چینی در جذب 

دانشمندان با استعداد و آموزش دیده در خارج از کشور برای بازگشت به 

خانه موفق بوده، اما در جذب محققان برجسته کمرت محقق شده است.

این از یافته های تیمی از محققان دانشگاه شانگهای جیائو تونگ، دانشگاه 

چینهوا و دانشگاه هنگ کنگ بود که تأثیر و پیامدهای سیاست برنامه 

هزاران استعداد جوان )YTT( را با بودجه سخاومتندانه ارزیابی کردند. این 

طرح در سال 20۱0 برای جذب و پرورش دانشمندان مهاجر خارجی که 

پس از دریافت مدرک دکرتا در خارج از کشور به چین بازمی گردند، ایجاد 

شد.
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بر اساس این مطالعه، دانشمندان ۴0 ساله و کمرت توسط YTT ترغیب 

برای  بزرگرت  تحقیقاتی  تیم های  و  بهرت  بودجه  ارائه  شدند که در صورت 

حامیت از کارشان، به وطن بازگردند.

محققان در مقاله ای که اخیرا منترش شده گفتند: در حالی که »بهرتین ها 

هنوز در راه هستند«، برنامه YTT چین برای مهاجران جوانی که توانایی 

الزم برای راه اندازی آزمایشگاه های خود را داشتند اما بودجه کافی برای 

تحقیقات مستقل نداشتند، جذاب بود.

اما آنها دریافتند که بهرتین دانشمندان احتامل بازگشت کمرتی داشتند. 

یا در چین، کارشناسان  ایاالت متحده  پیگیری تحقیقات مستقل چه در 

بااستعداد حتی با توجه به پیشنهادات YTT بعید به نظر می رسند بازگردند 

که منعکس کننده یک محیط اجتامعی و فرهنگی مناسب برای تحقیقات 

علمی در ایاالت متحده است.

و کمک  انتشارات  تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر  را  یافته های خود  محققان 

منترش  تا 20۱۳  از سال 20۱۱  برجسته  فرد  تحقیقاتی ۷2۱  هزینه های 

کردند.

در میان آنها ۳۳۹ بازگشت کننده هستند که مدرک دکرتا را در خارج از 

کشور دریافت کردند، پیشنهادات را پذیرفتند و حداقل پنج سال را رصف 

انجام تحقیقات در چین کردند، در حالی که ۷۳ دانشمند پیشنهادهای 

YTT را برای ماندن در خارج از کشور رد کردند.

محققان در این مقاله می گویند: »از آنجایی که چین به رسمایه گذاری در 

آموزش عالی و استعدادهای علمی ادامه می دهد، می توان انتظار داشت 

ما همچنین  بازگردند.  به چین  دانشجویان چینی آموزش دیده غربی  که 

مکان های  به  چین  دانشگاه های  که  باشیم  داشته  انتظار  می توانیم 

جذاب تری برای دانشجویان چینی و بین املللی تبدیل شوند که قصد دارند 
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مشاغل تحقیقاتی علمی را دنبال کنند.«

اتحادیه  ایاالت متحده و  کمبود منابع الزم ]برای دانشمندان جوان[ در 

اروپا نه تنها ممکن است تصمیامت بازگشت مهاجران را ترسیع کند، بلکه 

دانشمندان جوان متولد ایاالت متحده و اتحادیه اروپا را برای جستجوی 

فرصت های تحقیقاتی بین املللی ترغیب کند.

بر اساس این مطالعه، برنامه هزار استعداد جوان چین شاخه ای از برنامه 

هزار استعداد است که در سال 200۸ برای هدف قرار دادن دانشمندان 

۵۵ ساله و کمرت آغاز شد و از آن زمان به برجسته ترین ابتکار برای آوردن 

دانشمندان برجسته جهانی به چین تبدیل شده است.

بر اساس برنامه YTT، دریافت کنندگان یک یارانه درآمد معاف از مالیات 

۵00 هزار یوان )۱۵0 هزار دالر آمریکا در برابری قدرت خرید 20۱0( و 

همچنین کمک هزینه های راه اندازی ۱ تا ۳ میلیون یوان دریافت کرده اند. 

به گفته محققان، آنها همچنین هنگام درخواست برای کمک های مالی 

محلی و ملی در اولویت قرار گرفتند.

برنامه در اصل، برای محققان از هر ملیتی باز است. اما در عمل، تعداد 

کمی از افراد غیر چینی از این برنامه استفاده کرده اند.

مستقل  تحقیقات  انجام  به  قادر  که  چینی  دانشمندان  برای  برنامه  این 

هستند، اما به منابع مالی و منابع در غرب دسرتسی ندارند، بسیار جذاب 

است.

این مطالعه همچنین نشان دهنده ضعف در طرح های تأمین مالی علم 

آمریکای شاملی و اتحادیه اروپا است.

به دست  این دو مکان  در  تحقیقاتی  مالی  از کمک های  بیشرتی  درصد 

دانشمندان ارشد می رسد. برای دانش پژوهان جوان و جوان دریافت کمک 

هزینه تحقیقاتی برای رشوع حرفه خود چالش برانگیزتر شده است.
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با این حال، دانشمندان فوق ستاره ای که در آمریکای شاملی و اتحادیه 

و  بهرت  تحقیقاتی  محیط  داشنت  برای  دارند  متایل  دیده اند،  آموزش  اروپا 

دانش  مرز  در  هنوز  چین  مبانند.  کشور  از  خارج  در  فرصت های شغلی 

جهانی قرار نگرفته است. استعدادهای برتر می خواهند با استعدادهای 

برتر دیگر معارشت کنند. از آنجا که تعداد زیادی از دانشمندان فوق ستاره 

در ایاالت متحده وجود دارد و مداخله اداری چندانی در آنجا وجود ندارد، 

آنها اقامت در خارج از کشور را ترجیح می دهند.

این تیم دریافت که دانشمندانی که پیشنهادات YTT را پذیرفته و به چین 

بازگشته بودند، در زمانی که در خارج از کشور بودند، به طور متوسط 2٫۴ 

مقاله در سال تولید کردند. کسانی که این پیشنهاد را رد کردند، با میانگین 

2٫۹ انتشار در سال، بازده بیشرتی داشتند.

در میان آن دسته از دانشمندانی که پیشنهادات YTT را رد کرده بودند، 

کشور  از  خارج  علمی  هیئت  اعضای  انتصاب  آنها  از  درصد   ۹0 تقریباً 

بازگشتند.  به چین  بعداً  که  از کسانی  با ۱۴ درصد  داشتند، در مقایسه 

همچنین، کسانی که باقی ماندند نیز کمک هزینه های تحقیقاتی ساالنه 

بزرگ تری داشتند – حدود ۳0,۳6۵ دالر آمریکا )در سال 20۱0( – در حالی 

که افرادی که در نهایت بازگشتند فقط کمک های مالی به طور متوسط 

۴,۴۳۹ دالر دریافت کردند.

این تیم همچنین دریافت دانشمندان در شیمی و علوم زیستی – رشته هایی 

که به مقادیر زیادی دارایی فیزیکی، منابع مالی و نیروی انسانی نیاز دارند 

– بیشرتین بهره را از کمک های YTT، با بهبود در خروجی و عملکرد، 

برده اند. اما بازگشت کنندگان در ریاضیات و فیزیک شاهد کاهش عملکرد 

خود بودند.

یک گزارش جداگانه نشان داد که در سال 202۱، حداقل ۱۴00 دانشمند 
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چینی مستقر در ایاالت متحده، وابستگی خود را از موسسات آمریکایی به 

چینی تغییر دادند.

این گزارش پس از آن منترش شد که ابتکار چین در سال 20۱۸ با هدف 

ریشه کن کردن رسقت مشکوک چینی از ارسار فنی و مالکیت معنوی با 

تشدید رقابت بین دو کشور منترش شد. بر اساس این گزارش، در حالی که 

سال گذشته توسط دولت بایدن در میان نگرانی ها در مورد تعصب نژادی 

و فرهنگ ترس به پایان رسید، این سیاست تأثیر وحشتناکی بر دانشمندان 

چینی تبار گذاشت.

تنش های ژئوپلیتیکی آمریکا و چین و ابتکار چین، برخی از محققان چینی 

را از هر نقشی که می تواند دو کشور را با علم پیوند دهد، دور کرده است.

این امر بازتابی از رشد رسیع نهاد علمی چین و محیط خصامنه فزاینده 

در ایاالت متحده است. وقتی محققین چینی به ایاالت متحده می نگرند، 

احساس می کنند که محیط دیگر دوستانه نیست و این موضوع رصفاً در 

مورد پول و مسائل مالی نیست.
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تنسنت، غول فناوری چینی به دنبال 
پیشرفت آینده اینترنت

مفهوم  معنای  از  پس  سال  دو  رسانجام  چینی  فناوری  غول  تنسنت، 

»همگرایی فراگیر« را توضیح داد که آن را آینده اینرتنت نامید و بسیاری 

از مردم را متحیر کرد.

مدیر عامل تنسنت برای اولین بار در بروشور ساالنه این رشکت در سال 

2020 اصطالحی را که به عنوان “اینرتنت کوانژن” نیز شناخته می شود، 

ابداع کرد و آن را به عنوان “موج بعدی ارتقاء پس از دهه اول اینرتنت 

موبایل” و “راه حلی برای رشد صنعتی جدید” و شکل دادن به شیوه ای 

جدید از زندگی از طریق پیوند دنیای مجازی و واقعی تعریف کرد. اما 

تعداد کمی از مردم معنای این مفاهیم را درک کرده اند.

آینده »همگرایی همه  به سوی  دری  که  کرده  اعالم  تنسنت  مدیرعامل 

نرم افزاری و سخت افزاری  با پیرشفت های مداوم در فناوری های  جانبه« 

مانند محاسبات ابری، هوش مصنوعی و واقعیت گسرتده باز می شود.
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تنسنت یک اتصال دهنده از عرص رایانه شخصی به عرص اینرتنت تلفن 

همراه بوده است و امیدوار است از فناوری های دیجیتال برای بهبود دنیای 

واقعی در سفر “همگرایی فراگیر” استفاده کند.

بر خالف مفهوم متاورس – که یک دنیای مجازی همه جانبه را متصور 

می شود که در آن افراد می توانند از طریق بازمنایی دیجیتالی از خودشان با 

هم تعامل داشته باشند – بر اساس این مقاله، “همگرایی فراگیر” بیشرت بر 

کسب و کارها متمرکز است تا مرصف کنندگان.

منونه های دیگر شامل فناوری هایی است که به کارگران اجازه می دهد تا 

از راه دور با وسایل نقلیه و ماشین ها در مکان های بالقوه خطرناک مانند 

بنادر کار کنند، و مدیران کارخانه را قادر می سازد  معادن زغال سنگ و 

بر اساس داده های جمع آوری شده در طول فرآیند تولید، نظارت کنند و 

تصمیم های بهرتی بگیرند.

تنسنت گفت “همگرایی همه جانبه” می تواند به حل مسائل عملی در 

سناریوهای زندگی واقعی کمک کند، و نشان می دهد این رشکت بر روی 

کاربردهای تجاری فناوری خود مترکز دارد.

از  این مفهوم در حالی رخ می دهد که محصوالت تنسنت  طرح مجدد 

بازی های ویدیویی گرفته تا تبلیغات، تحت تأثیر اقتصاد نابسامان و عدم 

قطعیت های نظارتی قرار گرفته اند.

تنسنت که همچنان پرارزش ترین رشکت اینرتنتی چین است، سال گذشته 

بیشرت سهام خود را در پلتفرم تجارت الکرتونیک JD.com به سهامداران 

واگذار کرد، اگرچه اخیرا گزارش های رسانه ها مبنی بر اینکه تحت فشار 

بیشرت برای کاهش سبد رسمایه گذاری خود قرار گرفته است را تکذیب کرد.

قیمت سهام Tencent در هنگ کنگ در حال حارض بیش از 60 درصد از 

اوج خود در اوایل سال 202۱ کاهش یافته است.
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اعمال بازنگری امنیت ملی بر داده ها 
در چین

پکن در تالش است تا از اطالعات حساس محافظت کند و به همین دلیل 

مقامات چینی بازبینی دقیقی از پردازش داده ها، انتقال داده های فرامرزی، و 

فعالیت های ادغام و اکتساب )M&A( که شامل رسمایه های خارجی می شود 

که می تواند امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد، اعامل خواهند کرد.

این رویکرد بخشی از دستورالعمل های سیاست جدید است که اخیرا توسط 

است.  کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی منترش شده 

هدف این دستورالعمل ها تقویت بازار داده کشور و در عین حال پرداخنت به 

مسائلی مانند حقوق داده و توزیع سود تجارت است.

انتشار این دستورالعمل ها به دنبال تصویب قانون امنیت داده های چین در 

سال گذشته است که برخی از اطالعات تولید شده در داخل کشور را به 
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عنوان یک موضوع امنیت ملی در نظر می گیرد و یک الزام بررسی را پیشنهاد 

می کند، اما راهنامیی خاصی ارائه منی دهد. چین پیش از این فرآیندی را برای 

عرضه های عمومی اولیه )IPO( در خارج از کشور راه اندازی کرده بود تا در 

صورتی که کسب وکار شامل داده های بیش از یک میلیون مرصف کننده چینی 

باشد، بازبینی امنیتی انجام شود.

برخی  در  ملی  امنیت  بازنگری  اجرای  جدید،  دستورالعمل های  اساس  بر 

معامالت، از تالش های پکن برای ایجاد یک مکانیسم »منظم« برای جریان های 

داده های فرامرزی پشتیبانی می کند. سایر اقدامات دستورالعمل ها شامل 

مشارکت در تدوین قوانین بین املللی و استانداردهای فنی در زمینه هایی 

مانند ارز دیجیتال می شود.

هدف این دستورالعمل، ایجاد زمینه ای برای آنچه پکن »سیستم داده های 

بنیادی« می نامد، است که حوزه هایی مانند تعریف حقوق داده های نهادهای 

مختلف، مدیریت و نظارت بر اطالعات، و تجارت و توزیع سود در بازار داده 

را پوشش می دهد.

طبق دستورالعمل جدید، مکانیسم دقیقی برای تعریف حقوق داده برای 

اطالعات عمومی، رشکتی و شخصی ایجاد خواهد شد.

دستور جدید سه نوع اصلی از حقوق داده را فراهم می کند؛ حق نگهداری 

منابع داده، حق پردازش و استفاده از داده ها و حق مدیریت محصوالت 

داده. این دستورالعمل ها نشان می دهد که چگونه پکن تالش های خود را برای 

تقویت اقتصاد دیجیتال کشور با اعامل قوانین تجاری برای داده ها، که دولت 

مرکزی آن را به عنوان یک عامل تولید جدید که در هامن مقوله زمین، رسمایه 

و نیروی انسانی است، افزایش داده است.

مبادالت داده قبالً در شهرهای بزرگ در رسارس چین راه اندازی شده است. در 

ماه نوامرب، معامالت در تبادل اطالعات دولتی در مرکز فناوری جنوبی شنژن 
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آغاز شد و به رشکت ها اجازه داد تا داده ها را به روشی که با کاالهای معمولی 

انجام می دهند، بخرند و بفروشند.

علیرغم این فشار، دولت نگرانی های کسب وکارها را از نظر هزینه های انطباق 

باالتر در مدیریت داده ها و چارچوب تجاری ناکافی که در مورد مالکیت 

داده ها و سایر حقوق مرتبط مبهم باقی می ماند، برطرف نکرده است.

رشکت های چند ملیتی ممکن است با هدف دستورالعمل ها برای ارتقای 

اقتصاد دیجیتال چین تشویق شوند، به ویژه در زمانی که اقتصاد داخلی به 

محرک نیاز دارد.اما الزامات بازنگری مربوط به امنیت ملی همچنان نگران 

کننده است.

به نظر می رسد الزامات بازبینی امنیت ملی دستورالعمل ها، به سه مکانیسم 

موجود اشاره دارد که در حیطه اختیارات اداره فضای سایربی چین و وزارت 

بازرگانی قرار می گیرند و شامل بررسی امنیت سایربی، ارزیابی امنیتی برای 

انتقال داده های فرامرزی و بررسی رسمایه گذاری های خارجی در زمینه امنیت 

ملی می شود.

این بررسی های موجود اجازه مداخله دولت را می دهد که ناشی از حساسیت 

داده های مربوط به عرضه های اولیه سهام، M&A ورودی و صادرات داده از 

رسزمین اصلی چین است.

انتظار می رود توسعه بیشرت سیستم داده های بنیادی کشور از طریق یک 

مکانیسم نشست بین وزارتی که در ژوئیه سال جاری ایجاد شد، هامهنگ 

و  توسعه  کمیسیون  رهربی  به  دولتی  نهاد   20 ارشد  مقامات  که  شود، 

اصالحات ملی را برای تدوین اسرتاتژی های اقتصاد دیجیتال چین گرد هم 

می آورد. سیاست های رژیم داده کشور بر اساس ارزیابی این جلسات، طبق 

دستورالعمل ها تنظیم می شود.
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استقبال ماموران کنترل اینترنت در 
چین از کنفرانس »تمدن اینترنتی«

چین میزبان کنفرانس دو روزه »متدن اینرتنتی« در شهر شاملی تیانجین 

بود که در آن ماموران ایدئولوژیک و مدیران فضای مجازی این کشور از 

پیرشفت پکن در کنرتل اطالعات و محتوای آنالین استقبال کردند.

مقامات چینی از طریق »دیوار آتش بزرگ« که اطالعات آنالین غیرتحریمی 

خارج از کشور را مسدود می کند، ارتش گسرتده ای از پلیس آنالین ساخته اند 

که محتوای اینرتنتی داخلی را سانسور و جریمه های سنگینی را به دلیل 

نقض قوانین محتوا مجازات می کند، اعامل می کند.

یکی از ماموریت های تنظیم کننده اینرتنت چین هدایت کاربران اینرتنتی 

برای درک عمیق قدرت بزرگ اندیشه شی جین پینگ است. اندیشه شی 
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جین پینگ دارای ۱۴ اصل، اصلی است که بر آرمان های کمونیستی تأکید 

دارد.

سیستم آموزشی چین در متدن اینرتنت نقش برجسته تری برای راهنامیی 

معلامن و دانش آموزان می دهد تا همیشه به حرف حزب گوش دهند و از 

حزب پیروی کنند.

کنرتل اینرتنت به عنوان یک کانال تبلیغاتی از طریق فناوری های نظارتی 

یافته و مقامات چینی می توانند  افزایش  توسط چین در سال های اخیر 

افرادی که مسئول مطالب اینرتنتی نامطلوب هستند را تعقیب کنند.

پکن همچنین چندین مقررات سختگیرانه برای کنرتل پلتفرم های اینرتنتی 

اجرا کرده است. قوانین جدید در مورد حفظ حریم خصوصی، مدیریت 

داده ها و توصیه های الگوریتمی مدل های درآمدی محبوب را کاهش 

داده است.

چین حدود 20 میلیارد “اطالعات غیرقانونی و نامطلوب” را سانسور کرده و 

نزدیک به ۱٫۴ میلیارد حساب کاربری اینرتنت را از سال 20۱۹ بسته است.

این دومین سالی است که چین میزبان این رویداد است. مراسم افتتاحیه 

سال گذشته در پکن با هدف “توسعه فرهنگ اینرتنتی مثبت و سامل و 

پاکسازی محیط زیست شبکه” برگزار شد.
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چینی ها با استفاده از تلفن همراه 
معادن کبالت در آفریقا را مدیریت 

می کنند
بر  که  چینی  معادن  اپراتورهای  دولتی،  رشکت  یک  مهندسان  گفته  به 

استخراج کبالت در آفریقا نظارت می کنند، می توانند فعالیت های موجود 

در محل را از طریق تلفن همراه یا لپ تاپ خود در چین در زمان واقعی 

نظارت و کنرتل کنند.

با این دسرتسی بی سابقه به داده های تولید، با فناوری اطالعات پیرشفته 

به چین برای تامین منابع کبالت کمک میشود، کبالت یک عنرص رضوری 

برای صنعت خودروهای الکرتیکی است که چگالی ذخیره سازی انرژی، 

چرخه عمر و ایمنی باتری های لیتیوم یون را افزایش می دهد.

جمهوری دموکراتیک کنگو ۷0 درصد کبالت جهان را تولید می کند. بر 

کبالت  معادن  از  درصد   ۸0 از  بیش  اکنون  صنعتی،  برآوردهای  اساس 
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جمهوری دموکراتیک کنگو متعلق به رشکت های چینی است.

هوشمند  حسگرهای  گسرتده  کاربرد  لطف  به  چین  اخیر،  سال های  در 

و فناوری ارتباطی پررسعت، به داده های عملیاتی تقریباً متام تجهیزات 

موجود در این معادن، که عمدتاً در مناطق دور افتاده هستند، دسرتسی 

داشته است. به عنوان مثال، یک مدیر در پکن می تواند موقعیت، رسعت 

بار هر کامیون را در حالی که در کافه ای در پکن نشسته و گوشی  و 

هوشمند در دست دارد، در نظر بگیرد.

به  حساس  مکان های  در  دوربین   توسط  جمع آوری شده  زنده  ویدئوی 

دفرت مرکزی ارسال می شود و مدیریت در پکن می تواند بر اساس آنچه در 

محل اتفاق افتاده است دستورات مستقیمی را به مدیران محلی صادر 

کند. در نتیجه متاس از راه دور با معادن خارج از کشور حفظ شده است.

طبق یک مطالعه دولتی، چین، بزرگرتین تولیدکننده باتری های لیتیومی 

در جهان، در مورد عرضه کبالت احساس ناامنی زیادی می کند.

چین، حجم  طبیعی  منابع  وزارت  توسط  انجام شده  مطالعه  اساس  بر 

جمهوری  و  چین  بین  کبالت  با  مرتبط  معدنی  مواد  بین املللی  تجارت 

دموکراتیک کنگو تا سال 2020 به دلیل رونق خودروهای الکرتیکی به ۹۵ 

درصد کل جهان رسیده است. چین تقریباً هیچ ذخایر کبالتی در داخل 

کشور خود ندارد.

اگر عرضه مواد اولیه باالدستی در خارج از کشور قطع شود، دیگر مزایای 

محصوالت میان دستی و پایین دستی وجود نخواهد داشت.

دموکراتیک  جمهوری  در  چینی  رشکت های  گفته اند  منتقدان  از  برخی 

کنگو در حال بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی آن هستند. دولت 

مالیات های جدیدی را بر رشکت های استخراج معدن خارجی وضع کرده 

فعالیت های  تنظیم  برای  جدید  قوانین  بررسی  حال  در  قانونگذاران  و 
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آنها هستند. پکن نگران است که محدودیت های بیشرت هزینه کبالت را 

افزایش دهد و بر تولید انبوه باتری های لیتیومی تأثیر بگذارد.

و  دولت  بین  جنگ  دهه  چندین  دلیل  به  مرکزی  آفریقای  کشور  این 

نیروهای مقاومت آسیب دیده و رسقت های مسلحانه مرتباً در آن اتفاق 

چالشی جدی  ناپایدار  بسیار  محیط  یک  در  بهره وری  افزایش  می افتد. 

برای رشکت های چینی ایجاد می کند.

از مقر چین  زیادی  تا حد  آفریقا  اطالعاتی معادن  در گذشته، سیستم 

جدا بود و بیشرت داده ها توسط کارمندان محلی جمع آوری شده و قبل 

از ارسال به پکن به صورت دستی پردازش می شد و هر معدن مانند یک 

که  است، جایی  برخالف چین  که  رویه ای  منزوی عمل می کند.  جزیره 

بسیاری از معادن قبالً از فناوری های جدیدی مانند هوش مصنوعی و 

۵G برای خودکارسازی عملیات استفاده کرده اند.

و  معدن  سنگ  بیل های  شامل  متنوع  تجهیزات  کبالت،  معدن  یک  در 

مهندسان  است.  مناسب  پردازش  و  انتخاب  برای  خودکار  ماشین های 

چینی حدود هزار پایانه نظارت و جمع آوری داده ها را در هر یک از 

معادن خود در کنگو نصب کرده اند.

گزارش  پکن  به  بار  ده  ثانیه  را هر  کار  اطالعات وضعیت  پایانه ها  این 

می دهند.

کارمندان محلی مجاز به تغییر داده های تولید خام نبوده و اگر کسی 

بدون مجوز به دستگاه های نظارتی نزدیک شود یا در آن دستکاری کند، 

هشداری روی صفحه منایش در پکن ظاهر می شود.

پلتفرم های  طریق  از  آفریقا  در  استخراج  سیستم  مهندسان،  گفته  به 

مختلف از چین، از جمله رایانه، تلفن هوشمند و تبلت قابل دسرتسی 

است.
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محققان بر این نظرند سیستم پایش بالدرنگ به طور قابل توجهی کارایی 

کار را بهبود بخشیده و خروجی معادن را افزایش داده است.

ایاالت متحده، کل تولید کبالت  بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی 

جمهوری دموکراتیک کنگو در سال گذشته با بیش از 20 درصد افزایش 

ساالنه به بیش از ۱20 هزار تن رسیده است.

رشکت های معدنی چینی در جمهوری دموکراتیک کنگو نیروهای امنیتی 

ایجاد کرده اند. آنها همچنین پلیس محلی را برای محافظت از  خود را 

کارگران و سایت های تولیدی خود استخدام کرده اند.

کبالت  زامبیا  و  فنالند  مانند  به کشورهایی  کنگو  دموکراتیک  جمهوری 

با تقویت روابط دیپلامتیک بین پکن و کینشاسا،  اما  عرضه کرده بود، 

چین تنها خریدار شد.

در همین حال، در چین، برخی از رشکت های باتری سازی سلول های بدون 

کبالت را برای کاهش وابستگی به مواد معدنی کنگو تولید می کنند.

بازار  بر  از کبالت همچنان  با استفاده  الکرتیکی  باتری های خودروهای 

بین املللی تسلط دارند، اما طبق داده های دولتی، در چین، که بیشرتین 

سهم  است،  داده  جای  خود  در  را  جهان  الکرتیکی  خودروهای  تعداد 

در  لیتیوم آهن فسفات  باتری های  مانند  کبالت  بدون  بازار محصوالت 

سال جاری از مواردی که از کبالت استفاده می کنند، پیشی گرفته و فن 

آوری های جدید، عملکرد باتری های بدون کبالت را به طور قابل توجهی 

افزایش داده است. 

باتری لیتیوم آهن فسفات،  با  به عنوان مثال، سدان برقی بی وای دی 

دارای برد الکرتیکی تا ۷00 کیلومرت )۴۳۵ مایل( است که بیشرت از 6۷۵ 

کیلومرت تسال مدل ۳ است که از باتری لیتیوم کبالت استفاده می کند.
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سپر هوشمند ارتش چین برای 
بی اثر کردن سالح های لیزری

محققان نظامی در جنوب رشقی چین ماده ای ساخته اند که می تواند از 

کور شدن موشک ها توسط سیستم های دفاع لیزری جلوگیری کند و در 

عین حال دید واضحی از هدف خود داشته باشد.

تهاجمی  از هلیکوپرتهای   – ارزش  با  نظامی  از سخت افزارهای  بسیاری 

آپاچی گرفته تا ایر فورس وان – مجهز به سالح های لیزری هستند که 

می توانند پرتوی را برای منحرف کردن موشک ها شلیک کنند.

بیشرت این سیستم های دفاعی منی توانند خود موشک را از بین بربند، اما 

پرتو می تواند تابش شدیدی را روی حسگر مادون قرمز خود ایجاد کند و 

باعث شود موشک هدف خود را از دست بدهد.
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محققین چینی یک فیلم هوشمند ساختند که وقتی روی لنز یک حسگر 

مادون قرمز اعامل می شود کامالً شفاف است اما در مسدود کردن نور 

مرض بسیار مؤثر است.

به گفته آنها، زمانی که موشک پرتو لیزر را حس می کند، فیلم به یک 

سپر فلزی تبدیل می شود که می تواند بیشرت انرژی پرتو را مانند یک آینه 

منعکس کند. این ویژگی تغییر فاز می تواند از سیستم های تصویربرداری 

حرارتی مادون قرمز در برابر تداخل لیزر محافظت کند.

پوشش ضد لیزر برای سنسورها دهه هاست که وجود داشته و در برخی 

نیاز  مورد  نظامی  افزار  سخت  برای  متحده،  ایاالت  جمله  از  کشورها، 

است.

موادی مانند رسامیک می توانند انرژی تیر را به طور موثر جذب کنند. 

کار  لیزر  موج  طول  از  باریکی  محدوده  در  فقط  پوشش ها  بیشرت  اما 

اما  افزودن الیه های پوشش های مختلف می تواند کمک کند،  می کنند. 

همچنین می تواند دید موشک را مسدود و برد تشخیص و دقت سنسور 

را کاهش دهد.

پوشش جدید تیم چینی از وانادیوم استفاده می کند، فلزی شبیه نقره که 

عمدتاً در چین، روسیه و آفریقای جنوبی یافت می شود. هنگامی که 

وانادیوم گرم می شود، می تواند پوشش را از شفاف و نیمه رسانا به حالتی 

فلزی مسدود کننده نور تبدیل کند.

توسعه  را  مشابهی  وانادیوم  پوشش های  قبالً  دیگر  تحقیقاتی  تیم های 

داده اند، اما تغییر فاز در این منونه های اولیه آهسته و غیرقابل اعتامد 

بود زیرا دما توسط یک منبع گرمایی خارجی مانند سیم های الکرتیکی 

کنرتل می شد.

برای حل این مشکل، محققان چینی یک الیه نازک وانادیوم بر روی یک 
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کامپوزیت ساخته شده از نیرتید گالیوم )GaN(، یک ماده نیمه هادی 

با کارایی باال که در گوشی های هوشمند ۵G و سایر لوازم الکرتونیکی 

مرصفی استفاده می شود، ایجاد کردند.

الیه زیرین GaN می تواند دقیقا دمای الیه وانادیوم را کنرتل کند تا از 

پاسخ رسیع به تهدید لیزر اطمینان حاصل یابد.

آزمایش های آزمایشگاهی نشان داد که این فیلم می تواند ۹0 درصد انرژی 

لیزر را از حسگر منحرف کند. به گفته محققان، این بدان معناست که 

تابش خیره کننده ای که تقریباً منطقه دید سنسور موشک را پر می کند، 

می تواند به یک نقطه روشن کوچک کاهش یابد.

اگرچه این انرژی هنوز تا حدی تصویرگر حرارتی را اشباع می کند، ناحیه 

مشاهدات  می تواند  همچنان  حرارتی  تصویرگر  و  است  کوچک  اشباع 

تصویربرداری موثری از ناحیه مورد نظر انجام دهد.

یک محقق مستقر در پکن که روی فناوری ضد لیزر مطالعه می کند، 

گفت که استفاده از پوشش وانادیوم ایده جدیدی نیست. برخی از پنجره 

آن در  اما ساخت  استفاده کرده اند.  فناوری مشابهی  از  های هوشمند 

طول جنگ در رشایط پیچیده و به رسعت در حال تغییر یک چالش بزرگ 

باقی مانده است.

از  به عنوان مثال، این حسگر هنوز هم می تواند دید واضح و دقیقی 

هدف را زمانی که سپر وانادیوم فعال می شود داشته باشد.

کاهش اندازه تابش خیره کننده تنها اولین قدم در خنثی کردن سیستم های 

پالس های  به سمت هدف،  نزدیک شدن موشک  با  است.  لیزری  دفاع 

لیزری می توانند رشته ای از لکه های نوری را روی تصویر گرما ایجاد کنند 

و این نقاط با کاهش فاصله به طور قابل توجهی تغییر می کنند. به گفته 

این محقق، این اختالالت همچنین می تواند باعث رسدرگمی موشک و از 
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دست دادن هدف شود.

با داغ شدن رقابت تسلیحاتی بین چین و غرب، فناوری تسلیحات لیزری 

برای حسگرهای  را  چالش های جدیدی  و  داده  ادامه  پیرشفت خود  به 

موشکی به همراه دارد.

تعدادی از کشورها در حال آزمایش دستگاه های لیزری فرشده جدید با 

این سالح ها ممکن است  باال هستند. در فاصله نزدیک،  توان خروجی 

قادر به تولید انرژی کافی برای سوزاندن از طریق آینه باشند.
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ادعای دانشمندان چینی برای 
الگوریتم جدید کدشکن کوانتومی

محققان چینی الگوریتم جدیدی برای شکسنت کد برای اجرا بر روی یک 

این  به  از فناوری اجرا کردند و  کامپیوتر کوانتومی کوچک ساخته شده 

ترتیب ممکن است رمزگذاری رایج که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، 

در عرض چند سال آسیب پذیر شود.

برخی از کارشناسان ارشد امنیتی و کوانتومی در ایاالت متحده نگرانی ها و 

همچنین تردیدهایی را در مورد این ادعا که از چین منترش می شود، مطرح 

کرده اند.

رایانه های کوانتومی می توانند فاکتورسازی اعداد بزرگ را رسعت بخشند 

که شکسنت کدها در یک دوره نسبتاً کوتاه کاری دشوار برای رایانه های 

سنتی است.
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اما اعتقاد بر این است که چنین ماشینی برای هک کردن یک حساب بانکی 

محافظت شده توسط رمزگذاری پیرشفته به میلیون ها کیوبیت، واحد پایه 

اطالعات کوانتومی نیاز دارد.

Osprey، قدرمتندترین کامپیوتر کوانتومی جهان که توسط IBM در ماه 

نوامرب راه اندازی شد، با ۴۳۳ کیوبیت کار می کند و به شکسنت کدها نزدیک 

نیست.

محققین چینی دانشگاه چینهوا اعالم کردند الگوریتم جدید آن می تواند 

مقیاس یک کامپیوتر کوانتومی عملی را به طور چشمگیری به ۳۷2 کیوبیت 

کاهش دهد که کمرت از اوسپری است.

داده های  می تواند  کوانتومی  کدشکن  دستگاه  چینی،  محققان  گفته  به 

باالترین  از  یکی  که  کند  رمزگشایی  را   20۴۸-RSA با  شده  رمزگذاری 

استانداردهای صنعتی است که توسط بسیاری از دولت ها، مؤسسات مالی 

و رشکت های فناوری برای محافظت از امنیت اطالعات با استفاده از یک 

کلید 20۴۸ بیتی اتخاذ شده است.

بر اساس یک الگوریتم بحث برانگیز که توسط ریاضی دان آملانی کالوس شنور 

در سال 20۱۳ ایجاد شد، تیم چینی الگوریتم جدیدی به نام فاکتورسازی 

اعداد صحیح کوانتومی با منبع زیرخطی )SQIF( برای بهینه سازی فرآیند 

محاسبه کوانتومی توسعه داد.

 ۴۸ رمزگذاری  کلید  یک  محققان   ،SQIF امکان پذیری  دادن  نشان  برای 

بیتی را با یک کامپیوتر کوانتومی ابررسانا کوچک ۱0 کیوبیتی در دانشگاه 

ژجیانگ در هانگژو شکستند.

بر اساس نظر محققین، این الگوریتم فاکتورسازی با بیشرتین رصفه جویی 

در کیوبیت تا به امروز است.

از آنجایی که رایانه های کوانتومی با صدها کیوبیت می توانند در آینده ای 
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نزدیک توسعه یابند، این مطالعه در ترسیع استفاده از رایانه های کوانتومی 

پر رس و صدا، نوید بزرگی را نشان می دهد و راه را برای فاکتورسازی اعداد 

صحیح بزرگ با اهمیت رمزنگاری واقعی هموار می کند.

ایاالت  رایانه آمریکایی که در کنگره  اشنایر، رمزنگار و متخصص  بروس 

متحده در مورد مسائل امنیت اطالعات صحبت میکرد، گفت مطالعه چینی 

»چیزی است که باید جدی گرفته شود«.

پیرت شور، استاد ریاضیات کاربردی در MIT که الگوریتم شور را اخرتاع کرد، 

در توییرت نوشت: »ظاهراً مشکالت احتاملی در این مقاله وجود دارد«. او 

در حال پاسخ به پست دانشمندی در برنامه کوانتومی گوگل به نام کریگ 

گیدنی بود که مدعی بود تیم چینی جزئیات فنی مهم را برای حامیت از 

ادعای خود حذف کرده است.

یک رمزنگار مستقر در پکن که النگ را شخصاً می شناخت، گفت که او باور 

منی کرد که این مقاله به عنوان یک پرده دود برای گمراه کردن ایاالت متحده 

و سایر کشورهای رقیب با ادعاهای نادرست عمدی پرتاب شده باشد.

تا زمانی که این مقاله حاوی جزئیات مهندسی در مورد چگونگی ارتقای 

قابلیت کدشکن به سطوح عملی نباشد، اشرتاک گذاری یافته های دانشگاهی 

با جامعه بین املللی، امنیت ملی چین را تضعیف منی کند.

احتامل اینکه فناوری رمزگذاری موجود در معرض تهدید فوری قرار گیرد، 

اندک است. حتی اگر واقعاً اتفاق بیفتد، پایان جهان نخواهد بود.

بسیاری از کشورها، از جمله چین و ایاالت متحده، استانداردهای رمزگذاری 

صنعتی جدیدی را توسعه داده اند که می تواند در برابر شکسنت کد کوانتومی 

بایستد. آنها می توانند در صورت تایید تهدید، به رسعت روش های موجود 

را جایگزین کنند.
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همکاری محققان چینی و تایلندی 
برای حل مشکالت ترافیکی

حل  برای  مشرتک  ریاضی  زبان  یک  دانشمندان  نقل،  و  حمل  دنیای  در 

مشکالت ترافیکی در شهرهای بزرگ از طریق تجزیه و تحلیل داده ها و 

محاسبات دارند.

ووهان،  در  خود  چینی  همتایان  با  تایلندی  محققین  راستا،  همین  در 

گوانگژو و شنژن کار می کنند تا به رانندگان برای اتخاذ تصمیامت بهرت در 

جاده کمک کنند.

زبان ریاضی از مرزها فراتر می رود، فرمت راه اندازی شبکه، تحلیل داده ها 

و مدل سازی، کم و بیش در کشورها یکسان هستند.

پایتخت تایلند در شاخص تراکم جهانی در سال 20۱۹ رتبه یازدهم را به 

خود اختصاص داد و ساکنان بانکوک در آن سال به طور متوسط هشت روز 
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و ۱۴ ساعت را در ترافیک ساعت شلوغ گذرانده اند.

این شهر ۱0 میلیونی در ماه نوامرب به تعطیالت ویژه سه روزه رفت و 

میزبان اجالس رسان اپک بود تا راه ها را برای رهربان جهانی که در این 

نشست رشکت می کنند خلوت کند.

همکاری با محققان در چین برای توسعه ابزارهایی برای توصیه مسیرهای 

رسیع و قابل اعتامد به رانندگان صورت می گیرد که با توجه به شباهت های 

ترافیکی در شهرهای بزرگ می تواند در هر دو کشور اعامل شود.

در شهرهای بزرگ مانند بانکوک، گوانگژو و ووهان موقعیت های ترافیکی 

انتخاب مسیرهای فرعی و جایگزین وجود دارد به همین دلیل  و لزوم 

محققین با همکاری یکدیگر بر روی توسعه نوع تحلیل کار می کنند تا نه 

تنها کوتاه ترین مسیرها را پیدا کرده، بلکه مسیرهای قابل اعتامدی را نیز 

ارائه کنند.

هنگامی که 2۵ نفر در سال 20۱۷ در یک تصادف رانندگی در رشق تایلند 

جان خود را از دست دادند، زنگ خطر برای این کشور به صدا درآمد که 

خودروهای تندرو در جاده های خود را که از مرگبارترین جاده های جهان 

هستند، تحت نظر بگیرد.

در آن زمان درخواست از رانندگان برای نصب ردیاب های مکان یک حرکت 

نامطلوب بود، اما مردم دریافتند که در رشایط غیر قابل کنرتل، چه اتفاقی 

افتاد.

تیمی از همکاران تحقیقاتی در هنگ کنگ گرد هم آمدند و پلتفرمی را 

طراحی کرده که می توانست مقدار زیادی از داده های GPS را به رسعت 

محاسبه کند – از جمله تطبیق مختصات با مکان ها روی نقشه و محاسبه 

رسعت – و محققان تایلندی آن را کدگذاری و پیاده سازی کردند.

این سیستم به سیستم متمرکز در تایلند تبدیل و از آن زمان تا کنون راه 
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اندازی شده است.

وسایل نقلیه تجاری مانند اتوبوس ها و کامیون ها باید دارای ردیاب باشند و 

این پلت فرم به طور خودکار جریمه های رسعت را صادر می کند.

تعداد موارد رسعت غیرمجاز ۱2 ماه پس از راه اندازی این پلت فرم در 

آوریل 20۱۷ تقریباً به نصف کاهش و تعداد تصادفات مربوط به وسایل 

نقلیه تجاری ۳0 درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 20۱۸، روزانه حدود 60 

نفر در تصادفات در جاده های تایلند جان خود را از دست می دهند و 

این کشور دومین میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در جهان 

را داراست.

در ماه سپتامرب، مقامات تایلند جریمه رسعت غیرمجاز را چهار برابر کردند 

و به ۴000 بات )۱۱۵ دالر آمریکا( رساندند.

پلتفرم  بر اساس هامن منبع داده سیستم ردیابی رسارسی، محققین دو 

دیگر را توسعه دادند که زمان رسیدن اتوبوس و برآورد وضعیت ترافیک را 

در زمان واقعی ارائه می کنند.

از داده ها می توان برای ساخت پروفایل های رسعت و پیش بینی های کوتاه 

مدت در مورد زمان ورود اتوبوس ها استفاده کرد.
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ایجاد بازار برای داده های تجاری 
توسط چین

بنا به گفته مقامات ارشد برنامه ریزی اقتصادی چین، ایجاد بازاری برای 

داده های معامالتی نشان دهنده یک »اقدام کلیدی« برای چین برای پیشربد 

اقتصاد  اسرتاتژی »شکوفایی مشرتک« است، زیرا پکن تالش  برای توسعه 

افزایش  اطالعات  تبادل  برای  تجاری  قوانین  اعامل  با  را  کشور  دیجیتال 

می دهد.

کمیسیون توسعه و اصالحات ملی )NDRC( در مقاله ای نوشت: این ایده 

که داده ها باید در توزیع ثروت نقش داشته باشند، یک نوآوری و پیرشفت 

برای تئوری بزرگ توسط حزب کمونیست چین است.

به گفته NDRC، در حالی که آزمایش تجارت داده چین هنوز در مرحله 

اولیه است، اما فرصت های جدیدی را به ارمغان می آورد که به مردم امکان 
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می دهد مزایای اقتصاد دیجیتال را به اشرتاک بگذارند. در آوریل 2020، 

سیاست گذاران داده ها را به عنوان یک عامل تولید جدید اضافه کردند که 

در رده زمین، رسمایه و نیروی انسانی قرار می گیرد.

رفاه مشرتک، یک ایده آل در مورد برابری اقتصادی، توسط رئیس جمهور 

شی جین پینگ در آگوست 202۱ به عنوان ابزاری برای برخورد صحیح با 

رابطه بین کارایی و برابری احیا شد. در بیستمین کنگره حزب که در اکترب 

سال گذشته برگزار شد، این موضوع به عنوان یک اولویت باال در دستور 

کار اقتصادی پکن قرار گرفت.

از آنجایی که در حال حارض هیچ طرح آزمایش شده ای برای بازار داده 

چین وجود ندارد، دولت مرکزی مایل است راه حل های ممکن را بررسی 

کند. کمیسیون در مورد مالکیت داده ها نیز گفت همه طرف های درگیر در 

زمینه های جمع آوری داده ها، پردازش، تجارت و کاربرد هر کدام باید از 

حقوق خاصی برخوردار باشند.

NDRC همچنین نشان داد که بازار داده کشور به رشد جوامع معامله گران 

و ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث فشار می آورد، در حالی که جریان های 

داده برون مرزی و همچنین »عملیات داده های فراساحلی و برون سپاری« 

را بررسی می کند.

مقاله کمیسیون نشان می دهد که پکن چگونه می خواهد ارزش اقتصادی 

بالقوه حجم عظیم داده های تولید شده توسط رشکت های درگیر در اقتصاد 

دیجیتال، مانند اپراتورهای اصلی پلت فرم اینرتنتی را باز کند.

مبادالت داده قبالً در شهرهای بزرگ در رسارس چین راه اندازی شده است. 

در ماه نوامرب، معامالت در تبادل اطالعات دولتی در مرکز فناوری جنوبی 

شنژن آغاز شد و به رشکت ها اجازه داد تا داده ها را به روشی که با کاالهای 

معمولی انجام می دهند، بخرند و بفروشند.
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کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی، کابینه این کشور، 

آنچه که  برای  پایه ای  که  را منترش کردند  ماه گذشته دستورالعمل هایی 

پکن »سیستم داده های بنیادی« می نامد، فراهم می کند و حوزه هایی مانند 

تعریف حقوق داده های نهادهای مختلف، مدیریت و نظارت بر اطالعات 

و تجارت و توزیع سود در بازار داده را در بر می گیرد.

این دستورالعمل های جدید، بازبینی دقیقی را در پردازش داده ها، انتقال 

داده های فرامرزی، و فعالیت های ادغام و اکتساب شامل رسمایه خارجی 

که می تواند بر امنیت ملی تأثیر بگذارد، تحمیل می کند.
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تمرکز آینده مرکز تولید آیفون 
چین بر متاورس

استان مرکزی هنان چین، که در دهه گذشته با ساخت بزرگرتین مجتمع 

تولید آیفون در جهان، خود را یک مرکز کلیدی در زنجیره تامین جهانی 

قرار داده است، بر متاورس به عنوان صنعت مرکزی بعدی خود مترکز کرده 

است.

طبق پیش نویس طرحی که اخیرا منترش شده، دولت استانی قصد دارد تا 

سال 202۵ صنعت متاورس را صد میلیارد یوان توسعه دهد.

جانبه  همه  مجازی  دنیای  یک  توصیف  برای  معموالً  متاورس  اصطالح 

استفاده می شود که در آن افراد با بازمنایی دیجیتالی می توانند با یکدیگر 

تعامل داشته باشند. برخی از مردم انتظار دارند متاورس تکرار بعدی اینرتنت 
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باشد، اگرچه برنامه های تجاری برای آن در حال حارض اندک هستند.

بر اساس این طرح، مقامات قصد دارند یک منطقه نوآورانه برای متاورژن 

با نفوذ قابل توجه ایجاد و توسعه صنایع مربوطه را تشویق کنند.

برای  هنان  فراجهت  صنعت  توسعه  اقدام  »برنامه  عنوان  با  طرح  این 

سال های 2022 تا 202۵«، وظایف اصلی استان را در سال های آینده، که 

شامل فناوری های کلیدی مانند واقعیت توسعه یافته، دارایی های دیجیتال 

و رابط مغز و رایانه است، ترشیح کرد.

صنعتی،  متاورس  ایجاد  هدف  با  مختلف،  بخش های  در  فناوری ها  این 

متاورس انرژی، متاورس آموزش و متاورس انسان مجازی به کار خواهند 

رفت.

هنان با پیوسنت به انبوهی از دولت های محلی در چین که ابتکاراتی را برای 

تقویت توسعه متاورس اعالم کرده اند، با چندین مرکز تجاری بزرگ چینی 

برای جذب رسمایه گذاران و کسب وکارها رقابت می کند.

در ماه ژوئیه، دولت شانگهای اعالم کرد که قصد دارد یک صندوق صنعتی 

مختص توسعه متاورس با حدود ۱0 میلیارد یوان )۱٫۴ میلیارد دالر( دارایی 

ایجاد کند.

در پکن، انجمن صنعت کامپیوتر چین تحت حامیت دولت، کمیته متاورس 

را در سال جاری تشکیل داد تا استانداردهای صنعت را پیش نویس و به 

مقامات مربوطه کمک کند تا نقشه های راه صنعت را ایجاد کنند و یک 

صندوق ۱ میلیارد یوانی برای حامیت از استارت آپ ها راه اندازی کند.

ووهان و هفی نیز هر دو متعهد شدند که توسعه متاورس را در پنج سال 

آینده تقویت کنند. هدف ووهان ادغام متاورس، کالن داده، محاسبات 

ابری و بالک چین با اقتصاد واقعی است، در حالی که هفی تعدادی از 

مانند متاورس  را در زمینه های پیرشفته  رشکت ها و محصوالت پیرشو 
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پرورش خواهد داد.

این این طرح جدید، هنان امیدوار است رشکت ها و رسمایه گذاری را به 

روش های نوآورانه جذب و از رشکت های پیرشو متاورس در داخل و خارج 

از چین برای ایجاد دفاتر مرکزی، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه در 

استان حامیت کند.

هدف این استان این است که تا سال 202۵ ، ده رشکت اصلی متاورس 

همراه با رقابت محوری را پرورش دهد.

بر اساس این سند، پس از انجام تحقیقات در مورد خطرات مرتبط با توسعه 

متاورس، از جمله در زمینه اخالق، امنیت داده ها، نقض حق چاپ و اعتیاد، 

یک سیستم حاکمیت متاورس ایجاد خواهد شد.

ماه گذشته، هنان همچنین اعالم کرد که قصد دارد یک شهرک صنعتی 

متاورس بسازد و هدف آن جذب بیش از ۵0 رشکت متاورس ظرف سه سال 

پس از تکمیل آن است.
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انتخاب رئیس اندیشکده مهم 
سیاست چین

پکن، گائو شیانگ، مورخ، متخصص در سلسله چینگ را به ریاست اندیشکده 

با نفوذ آکادمی علوم اجتامعی چین )CASS( منصوب کرد.

گائو، ۵۹ ساله، جایگزین شی تایفنگ می شود، که دوره کوتاه هفت ماهه اش 

پس از بیستمین کنگره حزب به عنوان رهربی بخش کاری جبهه متحد به 

پایان رسید.

گائو در زمان سلف شی – اقتصاددان کهنه کار ژی فوژان که از سال 20۱۸ 

ریاست CASS را بر عهده داشت – به عنوان معاون دبیر حزب اتاق فکر 

مشغول به کار بود.

اتاق های فکر منطقه ای در چین ظهور کرده اند،  از  در حالی که تعدادی 

CASS به دلیل نقش خود در شکل دهی ایدئولوژی سیاست حزب متامیز 

است. کارشناسان آن همچنین روابط نزدیکی با رده های باالی دولت چین 

دارند.

در ژوئن سال جاری، مقاله ای که توسط هیئتی به رهربی گائو نوشته و در 
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یک مجله تاریخ آکادمی چین منترش شد، طوفان اینرتنتی را برانگیخت که 

توسط نظرات آنالین به عنوان دفاع از سیاست “درهای بسته” سلسله های 

مینگ و چینگ تفسیر شد.

از  چین  فئودال  حاکامن  رایج،  تصور  برخالف  می کرد  استدالل  مقاله  این 

قرن های ۱6 تا ۱۹ سیاست انزوای کامل را دنبال منی کردند، بلکه سیاست 

»محدودیت خود« در پیش گرفتند که برای حفاظت از منافع و حاکمیت ملی 

و جلوگیری از تهاجم غرب و استعامر طراحی شده بود.

گائو و همکارانش به این نتیجه رسیدند که محدودیت های داوطلبانه در باز 

کردن مرزها، علیرغم اینکه به زوال چین کمک می کند، منطقی تاریخی است، 

زیرا حاکامن آن از پذیرش فناوری و تسلیحات پیرشفته غربی امتناع می ورزند.

در یک سخرنانی در ماه مه گذشته، گائو خواستار برخورد با تاریخ سلسله 

چینگ به عنوان یک موضوع “مارکسیست” شد. او گفت که مطالعات تاریخ 

همیشه باید در خدمت واقعیت باشد.

گائو پس از تحصیل در رشته تاریخ چین از دانشگاه رمنین فارغ التحصیل شد 

و به عنوان متخصص در تحقیق و آموزش تاریخ سلسله های چینگ و مینگ 

شناخته می شود.

در حالی که حرفه او عمدتاً در دانشگاه متمرکز شده است، از سال 20۱6 تا 

دسامرب سال بعد، رئیس تبلیغات استان فوجیان بود، و سپس به عنوان معاون 

مدیر کمیسیون مرکزی امور فضای مجازی فعلی منصوب شد.

پکن اهمیت بیشرتی به مطالعات تاریخ آخرین سلسله های امپراتوری چین، 

به ویژه چینگ در سال های اخیر داده است.

در سال 20۱۹، مورخ دیگری با ژو چان، استدالل کرد که تقویت »رهربی« بر 

این موضوع به دلیل تأثیر گسرتده آن بر تاریخ معارص چین و فلسفه حاکم، 

حیاتی است.
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راه اندازی پلتفرم کالن داده شنژن 
برای خدمت به تجارت الکترونیک 

فرامرزی شهر
شنژن، مرکز فناوری جنوبی چین، اولین پلتفرم این کشور را راه اندازی کرده 

که از داده های کالن جمع آوری شده توسط دولت برای حامیت از تجارت 

فرامرزی استفاده می کند، چراکه در سال های اخیر تجارت الکرتونیک برای 

صنعت صادرات چین، حیاتی شده است.

شنژن  غرب  در  منطقه ای  چیان های،  اقتصادی  منطقه  اعالمیه  اساس  بر 

و در همسایگی هنگ کنگ، در یک ابتکار آزمایشی اولین پلتفرم داده 

تجاری تایید شده توسط اداره کل گمرک چین، خدمات کالن داده در اختیار 

رشکت ها، رگوالتورها و دولت های محلی قرار خواهد گرفت.

این پلتفرم داده های به اشرتاک گذاشته شده توسط آژانس های مختلف – از 
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جمله گمرک، مالیات، ارز خارجی و مقامات بندری – را جمع آوری می کند 

ارائه دهندگان خدمات لجستیک و  و به شبکه ای از رشکت های تجاری، 

موسسات مالی متصل می شود تا یک اکوسیستم خدمات تجارت فرامرزی 

ایجاد کند.

از جمله  است،  استفاده شده  زمینه  در سه  مقامات  توسط  قبالً  پلتفرم 

تجزیه و تحلیل داده های کشتیرانی برای تقویت نظارت گمرکی در بنادر، 

ارائه آمار گمرکی برای حامیت از سیاست گذاری محلی، و توسعه سیستم 

تخفیف هوشمند مالیات برای کمک به جلوگیری از تقلب مامورین مالیاتی 

و گمرکی.

انتظار می رود ابتکار جدید، تجارت رو به رشد فرامرزی شنژن را تقویت 

کند، که یکی از خوشه های اصلی صنعت است که دولت قصد دارد آن 

تجارت  صادرات  و  واردات  رسمی،  داده های  اساس  بر  دهد.  پرورش  را 

الکرتونیکی که از گمرک چیان های انجام می شود، در ۱۱ ماهه اول سال 

 2۹.۵( یوان  میلیارد  به 20۵.۳  در مجموع  افزایش  با ۴۹.6 درصد  جاری 

میلیارد دالر آمریکا( رسیده است.

چیان های برای ارتقای رشد صنعت، فعاالنه با پلتفرم های تجارت الکرتونیک 

فرامرزی – از جمله جی دی، پین دائو دائو و ویش – و همچنین غول های 

حمل ونقل بین املللی یونایتد پارسل رسویس و دی اچ ای برای فعالیت در 

این منطقه اقتصادی مذاکره کرده است.

چیان های که ابتدا در سال 200۹ برای تقویت همکاری بین مشاغل در 

شنژن و هنگ کنگ متمرکز بر صنعت خدمات تاسیس شد، سال گذشته با 

افزایش وسعت منطقه توسط پکن به منظور تعمیق اصالحات و باز کردن 

فضای باز، وسعت خود را حدود هشت برابر افزایش داد.

تجارت الکرتونیک فرامرزی در چیان های به عنوان یکی از ذینفعان سیاست 
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پکن، همگام با صنعت ملی شکوفا شد که طبق داده های رسمی در پنج 

سال گذشته ده برابر شده است. داده های گمرک نشان می دهد واردات 

و صادرات در سال گذشته ۱۸٫6 درصد افزایش یافته و صادرات بیش از ۷0 

درصد از ارزش تجاری ۱٫۹2 تریلیون یوان را تشکیل می دهد.

شنژن، یکی از اولین مناطق ویژه اقتصادی چین، مدت هاست که یک مرکز 

صادراتی بزرگ بوده است. با ظهور تجارت الکرتونیک، تولیدکنندگان محلی 

اقدام به فروش مستقیم کاال از طریق پلتفرم های بین املللی مانند آمازون 

این شهر  فرامرزی شنژن،  الکرتونیک  تجارت  انجمن  کردند. طبق گزارش 

سال گذشته حدود ۳۵ درصد از صنعت تجارت الکرتونیک فرامرزی چین را 

تشکیل می داد.

اوزون، غول خرید آنالین که از آن به عنوان پاسخ روسیه به آمازون یاد 

هزار  یکصد  نام  ثبت  با هدف  را  خود  دفرت  اولین  گذشته  ماه  می شود، 

فروشنده محلی تا سال 202۴ در شنژن افتتاح کرد.
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افزایش نظارت ماهواره ای چین بر 
جزایر و آب های مورد مناقشه

نظارت ماهواره ای چینی بر جزایر و آب های مورد مناقشه در دریاهای 

جنوبی و رشقی چین در سال 2022 افزایش یافت.

هوافضای  فناوری  و  علوم  رشکت  فعالیت های  ساالنه  گزارش  اساس  بر 

چین )CASC(، سنجش از راه دور جزایر دیائویو در دریای چین رشقی 

و همچنین دریای چین جنوبی، جزیره مکلسفیلد، جزیره پاراسل و جزایر 

اسپراتلی و آبهای اطراف آن افزایش یافته است.

چین توانایی سنجش از راه دور همه دریاها و جزایر تحت مدیریت را 

ایجاد کرده است.

برای  را  داده های مهمی  برنامه ماهواره ای پیرشفته  آمده  این گزارش  در 
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مدیریت آب ها و جزایر و همچنین جزایر با اهداف ویژه – که چین به عنوان 

پایگاه های دریایی رسزمینی از آن استفاده می کند – فراهم می سازد.

مجموعه ماهواره های رشکت علوم و فناوری هوافضای چین اکنون قابلیت 

رصد مداوم با فرکانس باال با پوشش جهانی را دارند. این امر به طور موثر 

در مدیریت دریا و جزایر و همچنین بررسی و نظارت بر منابع طبیعی 

دریایی اعامل شده است.

ماهواره های چینی همچنین برای مشاهده دینامیک اقیانوس، رنگ ها و 

فعالیت های در حال تغییر آن، نظارت و پیش بینی محیط زیست دریایی و 

اکولوژی استفاده می شوند.

در سال های اخیر، پکن کنرتل خود بر دریای چین جنوبی را که موضوع 

اختالفات ارضی متعددی در میان کشورهای منطقه است، افزایش داده 

است.

ادعاهای چین – بیشرت آبراه اسرتاتژیک را در بر می گیرد – این منطقه را 

به یک کانون بالقوه تبدیل کرده، به طوری که ایاالت متحده به طور مکرر 

کشتی های جنگی را در مترینات “آزادی ناوبری” اعزام می کند تا آنها را به 

چالش بکشد.

جزایر خالی از سکنه دیائویو در شامل رشقی تایوان توسط ژاپن – که آنها را 

سنکاکو می نامد – اداره می شود و مورد ادعای چین نیز هست و در دهه 

گذشته منبع تنش بین پکن و توکیو بوده است.

سد ساحلی اسکاربرو – دو صخره احاطه شده توسط مرجان – مرود ادعای 

چین و فیلیپین است. پس از درگیری دریایی بین این دو در سال 20۱2، 

چین کنرتل زیرزمینی را به دست گرفت.

پاراسل مجموعه ای از جزایر طبیعی در قسمت غربی دریای چین جنوبی 

است. در سال ۱۹۷۴، چین ویتنام جنوبی را در یک جنگ کوتاه شکست 
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داد تا جزایر شیشا را اشغال کند و از آن زمان تاکنون تحت کنرتل بوده 

است. هانوی هنوز مدعی آنهاست.

اسپراتلی پیچیده ترین مناقشه در دریای چین جنوبی را نشان می دهند، 

با ادعاهای متداخل چین، ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان که هر 

کدام برخی از جزایر و صخره های آن را اشغال کرده اند.

مناقشات مکرری – بر رس تعیین حدود قلمروها و حقوق ماهیگیری، و 

همچنین توسعه نفت و گاز – وجود داشته است که گاهی اوقات به نزاع 

های دیپلامتیک و حتی درگیری نظامی تبدیل می شود.
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تبدیل شنژن به قطب بین المللی 
منابع نیمه رساناها و قطعات 

الکترونیکی
در بحبوحه محدودیت های تجاری ایاالت متحده، شنژن تالش خود برای 

پلت فرم  یک  ایجاد  با  چین  پیرشفته  فناوری  خودکفایی  حرکت  پیشربد 

را  الکرتونیکی  قطعات  سایر  و  نیمه هادی ها  برای  یابی  منبع  بین املللی 

افزایش داده است.

مرکز تجارت بین املللی قطعات الکرتونیکی و مدارهای مجتمع، مستقر در 

منطقه اقتصادی »چیان  های«، از سوی چند سهامدار جدید ثبت  و مجوز 

فعالیت خود را در ۳0 دسامرب دریافت کرده است.

دالر  میلیون   ۳0۴( یوان  میلیارد   2٫۱ اولیه  رسمایه  با  تجاری،  مرکز  این 
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آمریکا(، توسط ۱2 رشکت دولتی و رشکت خصوصی تامین مالی میشود که 

از جمله بزرگرتین سهامداران آن، رشکت سازنده تجهیزات مخابراتی چاینا 

الکرتونیکس و هلدینگ رسمایه گذاری شنزن هستند.

مرکز  در  یوان  میلیون   ۳۸0 آن  تابعه  رشکت های  و  الکرتونیکس  چاینا 

معامالت رسمایه گذاری کردند که سود مشابه ۱۷٫۸ درصدی را برای هر 

رشکت تضمین کرده، رسمایه گذاری شنژن برای به دست آوردن ۳۵٫۷ درصد 

از سهام، ۷60 میلیون یوان تزریق کرد.

کمیسیون  توسط  ابتدا  در  که  تجاری  مرکز  این  توسعه  می رود  انتظار 

توسعه و اصالحات ملی )NDRC( و وزارت بازرگانی اعالم شد رشکت های 

مختلف فعال در صنایع نیمه هادی و الکرتونیک در رسارس جهان از جمله 

تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را درگیر کند.

شنژن، که رئیس جمهور شی جین پینگ در سال 2020 آن را برای تبدیل 

شدن به یک نیروگاه نوآوری در سطح جهانی و الگوی اصالحات اقتصادی 

برگزید، همچنین به عنوان یک مکان اصلی برای تدارکات، توسعه نرم افزار، 

برندسازی و آموزش، در میان طیف وسیعی از خدمات، خدمت خواهد 

کرد.

این طرح منعکس کننده اعتقاد قوی شی است که شنژن به یک موتور 

مهم رشد برای منطقه توسعه منطقه خلیج بزرگ تبدیل خواهد شد، زیرا 

این شهر اصالحات را در راستای اسرتاتژی خودکفایی فناوری چین انجام 

می دهد.

این ابتکار در بحبوحه تحریم های تشدید شده توسط ایاالت متحده علیه 

صنعت نیمه هادی چین صورت می گیرد که به جاه طلبی های پکن برای 

دستیابی این کشور به خوداتکایی فناوری لطمه زده است.

اخیرا تعدادی رشکت چینی، از جمله رشکت فناوری های حافظه یانگ تسه، 
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سازنده تراشه های حافظه فلش، توسط دولت ایاالت متحده به لیست سیاه 

تجاری خود اضافه شدند و دلیل آن این بود که پکن از فناوری های تجاری 

برای مدرن سازی ارتش خود استفاده می کند.

این اقدام نشان از شدت تحریم های هدفمند قبلی علیه رشکت های خاص 

تولید  بین املللی  رشکت  و  هواوی  فناوری  رشکت  مانند  اصلی،  رسزمین 

نیمه رسانا )SMIC( دارد.

شنژن، معروف به سیلیکون ولی چین، مرکز بسیاری از رشکت های بزرگ 

رسانه های  و  ویدیویی  بازی های  غول  جمله  تنسنت  از  چینی  فناوری 

اجتامعی، تولیدکننده پهپاد DJI، و سازندگان تجهیزات مخابراتی هوآوی 

و رشکا زد تی ای و همچنین محل کارخانه بزرگ تولید تراشه SMIC است.
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تدابیر چین برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی و راه اندازی مراکز نوآوری

چین مجموعه ای از اقدامات را برای تشویق رسمایه گذاران خارجی و راه 

اندازی مراکز نوآوری در این کشور و جذب استعدادهای حرفه ای به کار 

می گیرد.

این اقدام در بحبوحه تالش های این کشور برای ترسیع نوآوری در رسارس 

جهان انجام می شود و رهربان و سیاست گذاران در دومین اقتصاد بزرگ 

جهان مکرراً بر هدف خود برای تبدیل به یک نیروگاه فناوری جهانی تاکید 

می کنند.

وزارت بازرگانی و وزارت علوم و فناوری در بیانیه مشرتکی که توسط شورای 

دولتی منترش شد، اعالم کردند: مراکز تحقیق و توسعه )R&D( با رسمایه 

گذاری خارجی اجزای مهم سیستم نوآوری علم و فناوری چین هستند.
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تعهدات این بیانیه شامل موارد زیر می شود: ترسیع اجرای اسرتاتژی توسعه 

مبتنی بر نوآوری ]چین[، توسعه تبادالت و همکاری های بین املللی علم و 

فناوری، افزایش حامیت از رسمایه گذاری خارجی در چین برای راه اندازی 

مراکز تحقیق و توسعه برای انجام تحقیقات علمی و فناوری و فعالیت های 

نوآوری.

برای بهبود تسهیالت تحقیق و توسعه رسمایه گذاری خارجی، از جریان 

قانونی داده های تحقیق و توسعه برون مرزی پشتیبانی می شود. بخش های 

نظارتی مربوطه همچنین ارزیابی های امنیتی خروجی داده های مهم و 

اطالعات شخصی را برای ارتقای جریان آزاد و ایمن داده های تحقیق و 

توسعه انجام خواهند داد.

حامیت از جریان آزادتر داده های تحقیق و توسعه ممکن است به کاهش 

امنیت سایربی  نگرانی رسمایه گذاران خارجی در مورد مقررات سخت تر 

کشور و محدودیت های جریان داده کمک کند.

مقامات چینی اعالم کردند پردازش داده ها، انتقال داده های فرامرزی، و 

فعالیت های ادغام و اکتساب )M&A( مربوط به رسمایه های خارجی که 

می تواند امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد را به شدت بررسی خواهند 

کرد، و پکن به دنبال محافظت از اطالعات حساس خود است.

این اقدامات همچنین تاکیدی بر تالش چین برای جذب استعدادهای خارج 

از کشور از طریق راحت تر کردن کار در این کشور برای آنهاست.

مراکز تحقیق و توسعه با بودجه خارجی مجاز خواهند بود به عنوان یک 

تا  پنج سال درخواست دهند  تا  یکباره حداکرث  کار  برای یک مجوز  تیم 

اقامت طوالنی مدت استعدادهای خارج از کشور در چین را تسهیل کنند.

“کانال های سبز” برای استعدادهای برتر خارج از کشور که توسط مراکز 

تحقیق و توسعه خارجی به کار گرفته می شوند، راه اندازی خواهد شد. 
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همچنین محدودیت ها در زمینه صالحیت ها، سال ها تجربه و سایر رشایط 

کاهش می یابد و برای خارجی ها راحت تر می شود برای عناوین ارشد اقدام 

کرد.

این بیانیه افزوده مشوق های بیشرتی از جمله مسکن، تحصیل کودکان، 

اشتغال همرس و پوشش پزشکی نیز برای استعدادهای واجد رشایط خارج 

از کشور در دسرتس خواهد بود.

هامنطور که در چهاردهمین برنامه پنج ساله )202۱-2۵( مشخص شده، 

چین قصد دارد دانشمندان و مهندسان بیشرتی را برای تقویت نوآوری و 

کمک به ایجاد گروهی از استعدادهای داخلی و جهانی پرورش دهد که 

به آن کمک می کند تا حامیت و منابع بیشرتی برای استعدادهای خارجی 

فراهم کند.

استعداد همیشه برای رقابت پذیری اقتصادی چین حیاتی تلقی می شود، اما 

با تاکید این کشور بر خودکفایی در میان محدود کردن واردات فناوری از 

ایاالت متحده، این نیاز شدیدتر شده است.

دادن  قرار  برای  اکترب، وعده سیاستگذاران  در  کنگره حزب  بیستمین  در 

سیاست های  همه  رأس  در  پیرشفته  فناوری  نوآوری  داخلی  پیرشفت 

اقتصادی مطرح شد که نگرانی هایی را در مورد تغییر سیاست های توسعه 

چین به سمت داخل ایجاد کرد. رئیس جمهور شی جین پینگ همچنین از 

کشور خواسته است تا “به قله های علم و فناوری جهان صعود کند”.

گذشته،  نوامرب سال  تا  ژانویه  از  بازرگانی چین،  وزارت  گزارش  اساس  بر 

استفاده واقعی چین از رسمایه گذاری خارجی بالغ بر ۱۷۸٫0۸ میلیارد دالر 

آمریکا بوده که نسبت به سال قبل ۱2٫2 درصد افزایش داشته است.

چین همچنین قصد دارد نوآوری مشرتک بین رشکت های داخلی، دانشگاه ها 

آموزش  وزارت  آمده  بیانیه  دراین  کند.  ترویج  را  تحقیقاتی  و موسسات 
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ادارات “موسسات آموزشی، موسسات تحقیقاتی و مدارس فنی  و سایر 

و حرفه ای را تشویق خواهند کرد تا با مراکز تحقیق و توسعه با بودجه 

خارجی در تحقیقات فنی همکاری کنند” و در عین حال تالش خواهد شد 

تا اطمینان حاصل شود که حقوق مالکیت معنوی از هر دو طرف محافظت 

می شود.

در این بیانیه همچنین آمده که چین »مراکز تحقیق و توسعه و مدارس 

پایگاه های  راه اندازی  فنی،  همکاری های  تا  می کند  تشویق  را  حرفه ای 

آموزشی، و ساخت آزمایشگاه های مشرتک و دیگر پلتفرم ها برای نوآوری 

مهارت های فنی را انجام دهند«.

مخارج ساالنه تحقیق و توسعه چین در دهه گذشته تقریباً سه برابر شده و 

در سال 202۱ به 2٫۸ تریلیون یوان )۴۱۴ میلیارد دالر آمریکا( رسید. انتظار 

می رود هزینه های این کشور در سال 2022 از ۳ تریلیون یوان فراتر رود.
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درخواست از ارتش چین برای استفاده از 
هوش مصنوعی در جهت »بازدارندگی 

هوشمند« علیه آمریکا
کارشناس نظامی چینی معتقدند ارتش آزادیبخش خلق باید بیشرت از هوش 

مصنوعی برای تقویت اسرتاتژی بازدارندگی خود علیه ایاالت متحده بر رس 

تایوان استفاده کند.

ارتش باید مترینات محارصه را در اطراف جزیره انجام دهد و از فناوری 

هوش مصنوعی برای جلوگیری از مداخله ایاالت متحده و نیروهای استقالل 

تایوان استفاده کند. مفهوم “بازدارندگی هوشمند” در ارتش در حال بررسی 

است.

ارتش می تواند به یک رهرب در جنگ های هوشمند آینده تبدیل شود و از 

قابلیت های هوش مصنوعی، محاسبات ابری، داده های بزرگ، حمله و دفاع 
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سایربی و تجهیزات بدون رسنشین استفاده کند.

کارشناسان از ارتش خواستند مانورهای نظامی را که از خط میانی تنگه 

تایوان – مرز دریایی واقعی که رسزمین اصلی چین را از تایوان جدا می 

کند – می گذرد و به خط پایه آب های رسزمینی جزیره نزدیک می شود و 

حمل و نقل را قطع می کند، عادی سازد.

این امر پس از آن صورت می گیرد که ارتش مترینات بی سابقه ای را با شلیک 

مستقیم برگزار کرد و این جزیره خودگردان را در میان تنش ها پس از دیدار 

نانسی پلوسی از تایوان، محارصه کرد. این سفر خشم پکن را برانگیخت که 

آن را نقض حاکمیت خود می دانست.

پس از اینکه جو بایدن، به تازگی آخرین قانون مجوز دفاع ملی که شامل 

تأمین مالی تسلیحات برای تایوان می شود را امضا کرد، ارتش چین مترینات 

نظامی را در اطراف جزیره افزایش داد.

مترینات آتی ارتش می تواند فراتر از فرودهای آبی خاکی سنتی باشد و از 

تاکتیک های جنگ هوشمند برای محارصه و قطع شبکه استفاده کند.

هم بازی های جنگی و هم رویارویی مجازی با استفاده از سیستم های 

بدون رسنشین می توانند برای رسیدن به هدف صفر تلفات و ترصف رسیع 

یک جزیره مورد استفاده قرار گیرند.

طلبان  جدایی  برابر  در  قدرمتند  بازدارنده  یک  می تواند  رزمایش ها  این 

»استقالل تایوان« و مداخله خارجی، و یک بازدارنده متعارف و هسته ای 

باشد.

کارشناسان همچنین خواستار استفاده از ابزارهای اقتصادی، حقوقی، روانی 

و سایربی برای مهار نیروهای استقالل طلب تایوان شده اند. به عنوان مثال، 

تنظیم تجارت بین تنگه ای، توقف واردات محصوالت کشاورزی از مناطق 

را  تنگه  دو طرف  بین  آزاد  تجارت  توقف  و  نیروها  این  تحت حاکمیت 
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خواستار شدند.

بر اساس گزارشی که سال گذشته توسط مرکز امنیت و فناوری های نوظهور 

در دانشگاه جورج تاون منترش شد، ارتش چین از هوش مصنوعی برای 

همچنین  و  تایوان  به  تهاجم  عملیات  برای  جنگی  عملیات  سازی  شبیه 

شناسایی وسایل نقلیه زیردریایی، ردیابی کشتی های نیروی دریایی ایاالت 

متحده و استقرار الکرتونیک استفاده کرده است.

در همین حال، اندیشکده آمریکایی مرکز مطالعات اسرتاتژیک و بین املللی 

در گزارشی هشدار داد که اگرچه بعید است پکن موفق شود تایوان را در 

تهاجم فرضی به جزیره در سال 2026 ترصف کند اما چنین درگیری می تواند 

در هر دو طرف تنگه را ویران کند. و همچنین ایاالت متحده و ژاپن با 

مجموع تلفات ده ها هزار نفر مواجه خواهند شد.

قانون مجوز دفاع ملی که توسط بایدن امضا شد، بودجه نظامی ایاالت 

متحده را برای سال مالی آینده تعیین کرد که شامل ۱0 میلیارد دالر کمک 

امنیتی به تایوان طی پنج سال آینده است که اعرتاض پکن را برانگیخت.

پکن تایوان را بخشی از قلمرو خود می داند و استفاده از زور برای کنرتل آن 

را رد نکرده است. اکرث کشورها، از جمله ایاالت متحده، تایوان را به عنوان 

یک کشور مستقل به رسمیت منی شناسند. با این حال، واشنگنت با هرگونه 

تالش برای ترصف جزیره به زور مخالف است.
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بایت دنس زیرساخت جدیدی برای 
تقویت رانندگی خودران راه اندازی 

می کند
فعالیت های هوش  فناوری چینی در حال گسرتش  بایت دنس، تک شاخ 

یک  است؛  هائومو  مصنوعی  هوش  فناوری  رشکت  با  خود  مصنوعی 

استارت آپ که توسط رشکت گریت وال موتورز کنرتل می شود و بزرگرتین 

مرکز محاسباتی اختصاصی کشور برای رانندگی خودران را ایجاد می کند.

در همین رابطه یک پلتفرم خدمات ابری متعلق به بایت دنس راه اندازی 

شده تا تالش  برای ارتقای پذیرش فناوری پیرشفته خودران در بزرگرتین بازار 

خودرو و دومین اقتصاد جهان را ترسیع بخشد. به این ترتیب تجاری سازی 

فناوری رانندگی خودران ترسیع خواهد شد.

این مرکز مجموع قدرت محاسباتی 6۷0 فالپس یا 6۷0 کادریلیون عملیات 
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ممیز شناور در ثانیه دارد که باالتر از آن چیزی است که سایر امکانات در 

چین در حال حارض ارائه می دهند. این قدرت، مرکز را قادر می سازد تا با 

دقت بیشرتی یک محیط رانندگی سه بعدی را شبیه سازی کند و میزان خطا 

را تا بیش از ۳0 درصد کاهش دهد.

توان محاسباتی پلتفرم از ظرفیت 600 فالپس یک مرکز محاسباتی فناوری 

توسط  گذشته  سال  آگوست  در  که  مرکزی  رفته،  فراتر  مشابه،   خودران 

الکرتیکی هوشمند  و سازنده خودروهای  بابا  علی  ابری  رشکت خدمات 

چینی اکسپنگ ) Xpeng ( راه اندازی شد.

و  شد  تأسیس  پکن  در   20۱۹ سال  در  هائومو  مصنوعی  هوش  رشکت 

راه حل های رانندگی خودکار سطح 2، مانند کابین خلبان هوشمند، را به 

خودروسازان ارائه می کند و ون های رانندگی خودکار سطح ۴ را با قیمتی 

در حدود ۱2۸۸00 یوان )۱۸۷۱۷ دالر آمریکا( به فروش می رساند. وسایل 

نقلیه سطح ۴ می توانند به رانندگی کامالً مستقل دست یابند، اما ممکن 

است در برخی رشایط نیاز به دخالت انسان داشته باشند.

بینی  نشان دهنده خوش  بایت دنس  و  رانندگی خودکار هائومو  ابتکار 

افزایش یافته در چین در مورد پذیرش گسرتده این فناوری است، این اقدام 

چند ماه پس از آن صورت گرفت که پکن اجازه داد خودروهای کامالً بدون 

راننده در یک منطقه آزمایشی در پایتخت این کشور و شنژن حرکت کنند 

و این اولین مقررات محلی برای وسایل نقلیه خودران محسوب می شود.

در آگوست سال گذشته، چین دستورالعمل های جدیدی را برای استفاده 

تجاری از وسایل نقلیه کامالً خودمختار در حمل ونقل عمومی تهیه کرد 

تاکسی ها،  ناوگان جدید  استقرار  و  توسعه  برای  راه  کردن  به هموار  که 

اتوبوس ها و کامیون های خودران در رسارس کشور کمک کرد.

به گفته رشکت خدمات حرفه ای بین املللی دیلویت، پیش بینی می شود چین 
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تا سال 20۳۵ با بیش از ۵٫۷ میلیون خودرو در جاده های خود به بزرگرتین 

بازار خودروهای خودران جهان تبدیل شود.

رشکت های بیدو، هوش مصنوعی پونی و  وی راید، میلیاردها دالر برای 

توسعه و ترویج استفاده از فناوری خودران در چین رسمایه گذاری کرده اند.
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تاکید شی جین پینگ بر افزایش 
سرعت خوداتکایی فناوری برای 

جلوگیری از فشار خارجی
به  دستیابی  برای  تالش  باید  چین  گفت  پینگ  جین  شی  جمهور  رئیس 

خوداتکایی در علم و فناوری را ترسیع بخشد تا جایگاه خود را در زنجیره 

تامین جهانی مستحکم و با اقدامات ایاالت متحده مقابله کند.

به اعتقاد او چین باید برای تبدیل شدن به یک رهرب جهانی در زمینه های 

مهم علمی و فناوری، پیرشو در زمینه های بین رشته ای پیرشفته، و مرکز 

علمی و مرکز نوآوری بزرگ برای جهان تالش کند.

تالش های  افزایش  بحبوحه  در  پکن  در  نیاز  بر  تاکیدی  شی،  اظهارات 

جداسازی ایاالت متحده – به ویژه در جبهه فناوری – است.

داخلی  بازار  به  را  اقتصادی  رشد  مترکز  دارد  قصد  مدت هاست  پکن 
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با غرب،  روابط  تر شدن  اما وخیم  کند،  داخلی معطوف  فناوری های  و 

خوداتکایی را در راس برنامه های سیاست آن قرار داده است.

بنا به نظر شی تنها با ترسیع در ساخت یک الگوی توسعه جدید می توان 

پایه های توسعه اقتصادی را تحکیم، امنیت و ثبات را تقویت کرد و دوام، 

رقابت، قدرت توسعه و پایداری را در طوفان های قابل پیش بینی و غیرقابل 

پیش بینی بهبود داد.

چین متام تالش خود را می کند تا اقتصاد آسیب دیده از ویروس کرونا 

را احیا کند، اما بادهای مخالف خارج از کشور، از جمله رکود بالقوه در 

مهار  برای  واشنگنت  شده  تشدید  تالش های  و  کلیدی  صادراتی  بازارهای 

پیرشفت فناوری چین، سایه ای طوالنی بر این بهبود ایجاد کرده است.

اقتصاد چین در سال گذشته تنها ۳ درصد رشد کرد که دومین رقم پایین ترین 

رشد در بیش از چهار دهه گذشته است.

ایاالت متحده به عنوان بخشی از آخرین حمله خود علیه بخش فناوری 

چین، توافقی با هلند و ژاپن برای محدود کردن صادرات برخی از ماشین 

آالت پیرشفته تولید تراشه به چین منعقد کرده است.

به نظر می رسد دولت بایدن مصمم به جدا شدن از چین در فناوری های 

اسرتاتژی  و  است  و هوش مصنوعی  نیمه هادی  تراشه های  مانند  اصلی 

اتحاد آن، دستیابی چین به فناوری ها یا محصوالت الزم از طرف های ثالث 

را دشوار می کند.

ایاالت متحده هر دو با رضرهای ناشی از جدایی در فناوری یا  چین و 

صنعت مواجه هستند. در حال حارض، زیان چین ممکن است حتی بیشرت 

بخش  برای  کلیدی  هدف  یک  داخلی  جایگزینی  دلیل  همین  به  باشد. 

فناوری چین در میان رقابت ایاالت متحده خواهد بود.

شی بر این نظر است که در نظر گرفنت راهی بلندمدت برای افزایش مرصف 
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خانوارها، تاکید دولت بر رسمایه گذاری در زیرساخت های جدید، صنایع 

دولت  سیاست های  جمله  از  نوظهور  اسرتاتژیک  بخش های  و  پیرشفته 

خواهد بود.

چین همچنین تالش های خود را برای ایجاد فضای مناسب برای کسب وکارها، 

اهرم رسمایه گذاری خصوصی، ترویج اصالحات بازار محور عوامل تولید و 

ترسیع در ساخت یک بازار ملی یکپارچه دو چندان خواهد کرد.

اهداف  پارملان در ماه مارس،  قرار است در نشست ساالنه  دولت چین 

سال 202۳ خود را برای رشد اقتصادی، کرسی مالی و هزینه های تحقیق و 

توسعه منترش کند.
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طرح جدید چین برای استفاده 
گسترده تر از ربات ها

چین برنامه اقدام جدیدی را منترش کرده که بر اساس آن ۱0 صنعت از 

ربات های بیشرتی استفاده خواهند کرد، زیرا این کشور پس از ثبت اولین 

کاهش جمعیت خود در شش دهه اخیر، در پی آن است تا بخش هایی از 

تولید تا کشاورزی را خودکار کند.

بر اساس »برنامه اقدام و اجرای ربات« که توسط وزارت صنعت و فناوری 

رباتیک  کاربرد  به  پکن  اطالعات و ۱۷ سازمان دولتی دیگر منترش شد، 

انرژی، مراقبت های بهداشتی، آموزش و  تولید، کشاورزی، لجستیک،  در 

خدمات ساملندان رسعت می بخشد.

هدف سیاست گذاران دستیابی به بیش از ۱00 کاربرد رباتیک نوآورانه و 

بیش از 200 مورد استفاده از آن است که در آن فناوری می تواند به کار 
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گرفته شود، چین در تالش است تا سال 202۵ به یک قدرت رباتیک جهانی 

تبدیل شود.

اداره ملی آمار اعالم داشت این طرح پس از آن صورت گرفت که چین در 

سال گذشته تعداد مرگ و میرهای بیشرتی نسبت به تولدها ثبت کرد و 

اولین باری بود که جمعیت این کشور پس از آزمایش اقتصادی جهش بزرگ 

مائو تسه تونگ که باعث قحطی گسرتده در این کشور در دهه ۱۹60 شد، 

کاهش یافت.

در بحبوحه عمیق شدن بحران جمعیتی که می تواند بر عرضه نیروی کار 

آینده چین تأثیر بگذارد، پکن در پایان سال 202۱ یک برنامه پنج ساله ملی 

برای صنعت رباتیک منترش کرد و متعهد شد که به حداقل رشد ساالنه 20 

درصدی در فروش رباتیک دست یابد و میزان فروش کشور را و تراکم ربات 

را بین سال های 2020 تا 202۵ دو برابر کند.

ربات های  بازار  بزرگرتین  متوالی  سال   ۹ مدت  به   20۱۳ سال  از  چین 

صنعتی جهان بوده و طبق داده های اتحادیه صنعت ربات چین نیز یکی 

با رشد رسیع است. در سال 202۱، حجم فروش ربات های  بازارهای  از 

صنعتی در چین به 2۷۱ هزار دستگاه رسید که حدود ۵0 درصد نسبت به 

سال قبل افزایش داشت.

با این حال، تراکم ربات، که بر اساس تعداد ربات ها در هر ۱0 هزار کارگر 

تولیدی اندازه گیری می شود، اغلب به عنوان شاخص بهرتی برای پذیرش 

اتوماسیون در صنعت تولید در نظر گرفته می شود.

بر اساس گزارش فدراسیون بین املللی رباتیک در سال 2022، تراکم ربات های 

تولیدی چین در سال 202۱ به ۳22 ربات در هر ۱0 هزار نفر رسید که برای 

اولین بار از ایاالت متحده پیشی گرفت و آن را در جایگاه پنجم قرار داد.

چین همچنان پس از کره جنوبی قرار دارد که با هزار ربات در هر ده هزار 
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نفر در رتبه اول قرار دارد و پس از آن سنگاپور، ژاپن و آملان قرار دارند.

تقویت  برای  را  مشابهی  طرح  نیز  شانگهای  چینی  مالی  و  تجاری  مرکز 

صنعت اتوماسیون خود منترش کرد، زیرا به نظر می رسد تا سال 202۵ به 

قطب صنعت رباتیک تبدیل شود.

هدف شانگهای برای افزایش صنعت رباتیک محلی به ۱۴٫۷6 میلیارد دالر 

تا سال 202۵، ساخت ۱0 برند ربات پیرشو در صنعت، ۱00 سناریو کاربرد 

ربات معیار، 20 کارخانه پیرشو و 200 کارخانه هوشمند است.

شانگهای همچنین قصد دارد تراکم ربات های صنعتی خود را به ۱00 واحد 

در هر ۱0 هزار نفر افزایش دهد.
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تالش پکن برای کسب جایگاه 
ایرباس و بوئینگ

جت مسافربری جدید C۹۱۹ چین می تواند پایانی بر دو قطبی جهانی 

ایرباس و بوئینگ باشد.

پس از نزدیک به ۱۵ سال توسعه، رشکت هواپیامیی تجاری دولتی چین 

)COMAC( اولین جت مسافربری داخلی این کشور را در دسامرب 2022 

به خطوط هوایی رشقی چین تحویل داد. ایرباس و بوئینگ باید منتظر 

اثبات  برای   C۹۱۹  باشند و بازار جت های بزرگ  برتری خود در  کاهش 

رقابت پذیری خود به مدتی زمان نیاز دارد. اما آنها باید برای یک بازار 

جهانی بسیار متفاوت آماده شوند.

COMAC افزایش سهم بازار داخلی

از پیرشفت فناوری چین و منبع غرور ملی  بازار منادی  ورود C۹۱۹ به 

است،  و ۷۳۷   A ۳20 پرفروش هایی چون رقیب  که  هواپیام  این  است. 

می تواند بخش هوانوردی دولتی چین را قادر سازد تا به هدف دولت برای 
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دستیابی به ۱0 درصد از سهم بازار داخلی تا سال 202۵ دست یابد. به نظر 

می رسد که سهم این رشکت در بازار داخلی بزرگ در حال افزایش است و 

در مقطعی به مقیاسی می رسد که شجاعانه قدم به بازارهای خارجی و 

رقابت جهانی بگذارد.

بوئینگ و ایرباس در حال حارض بیش از ۱0 هزار تعهد و سفارش در دفرت 

این نوع  پیکر است.  باریک  برای هواپیامهای  آنها  خود دارند که بیشرت 

هواپیام حدود 60 درصد از متام جت ها را تشکیل می دهند. رقبای روسی 

– توپولف Tu-20۴ و Tu-2۱۴ و جدیدتر Irkut MC-2۱ – در ربع قرن 

گذشته تالش کرده اند سلطه آمریکا و اروپا بر بازار هواپیامهای تک راهرو 

را بشکنند. اما آنها در بهرتین حالت می توانند یک جایگاه باثبات، هرچند 

کوچک را اشغال کنند، زیرا چند صد سفارش داخلی داشته اند.

اندازه بازار چین به COMAC یک مزیت داخلی اساسی می دهد

اقتصادی  نظر  از  کوچک  تولیدات  توسعه،  باالی  به هزینه های  توجه  با 

مقرون به رصفه نیستند. این دلیل اصلی تجمیع ساخت هواپیام در اروپا 

و ایاالت متحده آمریکا در چند دهه گذشته بوده است. اما اندازه بازار 

داخلی چین به COMAC یک مزیت خانگی رضوری و پرسود می دهد. 

به 6۵00  تا 20۳۵  بین سال های 20۱6  تخمین می زند که چین  بوئینگ 

هواپیامی باریک پیکر نیاز دارد که یک چهارم تقاضای جهانی است. این 

احتامل وجود دارد که سفارشات خطوط هوایی چینی دیگر به طور مرتب 

بین ایرباس و بوئینگ تقسیم نشود زیرا COMAC در داخل کشور جایگاه 

خود را به دست خواهد آورد.

خط هوایی China Eastern قصد دارد C۹۱۹ را در بهار 202۳ وارد ناوگان 

کند و سفارشات این هواپیام در حال حارض در حال افزایش است. حدود 
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۳00 سفارش در طول منایشگاه هوایی ژوهای در نوامرب 2022 انجام شد 

و سفارشات COMAC را به ۱0۸۱ رساند. COMAC دالیل زیادی برای 

اطمینان از تغییر آرام بازار و تضمین کیفیت و عملکرد هر C۹۱۹ که وارد 

عملیات روزانه می شود و ارائه پشتیبانی تعمیر و نگهداری کافی به خطوط 

برای صنعت  آن می تواند  در  که عجله  این رشکت می داند  دارد.  هوایی 

هوانوردی خود – و چین – فاجعه بار باشد.

این بدان معناست که هنوز هم برای ایرباس و بوئینگ در بازار چین جا 

وجود دارد. هر دو رشکت ردپای عملیاتی خود از جمله مونتاژ نهایی و 

مراکز تحقیق و توسعه را در چین گسرتش داده اند. با تولید هدفمند ۱۵0 

C۹۱۹ در سال، صنعت هوانوردی تجاری نوپای چین برای مدتی منی تواند 

از حامیت رسمی و  کند و همچنان  را متوقف  تقاضای خود  تنهایی  به 

اهداف رقبا سود خواهد برد.
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سفارشات تایید شده چین حاکی از آن است که این دو قطبی در حال تبدیل 

 C۹۱۹ )شدن به یک سه قطبی و به رضر بوئینگ است. )منودار را ببینید

محصول نهایی یک زنجیره تامین جهانی یکپارچه است. اما سفارشات این 

هواپیام تقریباً منحرصاً داخلی است و خطوط هوایی و مؤسسات مالی 

 GE Capitalدولتی چین مسئول بیشرت آنها هستند. تنها خریدار خارجی آن

Aviation Services  )رشکت هوایی ایرلندی- آمریکایی( است که 20 جت 

را انتخاب کرده است.

اما این سفارش ها را نباید به عنوان یک نقطه ضعف دید. به نظر می رسد 

C۹۱۹ با پشتوانه سیاست صنعتی قوی و خدمت به بخش تحت سلطه 

رشکت های دولتی و بازار داخلی بزرگ، در موقعیت خوبی برای پیشربد 

اهداف اسرتاتژیک چین در حمل و نقل هوایی قرار گفته باشد. حتی اگر 

C۹۱۹ نسبت به رقبا کارآمدتر یا از نظر فناوری پیرشفته تر باشد، اهداف 

سیاسی خطوط هوایی دولتی چین بر چنین کمبودهای عملیاتی برتری 

خواهد داشت. در صنعتی که در حال حارض به شدت سیاسی شده ، این 

امر تجارت بوئینگ و ایرباس را پیچیده تر خواهد کرد.

اما به نظر می رسد تغییرات تدریجی باشد زیرا خطوط هوایی چین به 

استفاده از هواپیامهای غربی عادت کرده است. سه رشکت هوایی بزرگ 

 A۳20 برای  سفارش   2۹۴ ایسرتن،  چاینا  ایرچاینا،  ساوترن،  چاینا  کشور، 

ایرباس و Boeing B۷۳۷ و هر کدام تنها 20 سفارش برای C۹۱۹ ثبت 

کرده اند. در جریان سفر رهربان غربی به پکن، قراردادهای هوانوردی در 

هواپیامی   ۱۴0 برای  دالری  میلیارد   ۱۷ قرارداد  شد.  خواهد  منعقد  آنها 

ایرباس که در جریان سفر اوالف شولتز، صدراعظم آملان در نوامرب امضا 

شد، آخرین منونه از این رسم نخواهد بود.

اما این امر نباید منجر به آن شود که سیاستمداران و مدیران غربی جاه 
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و  ایرباس  کنند.  فراموش  را   COMAC برای چین  سیاسی  رهربی  طلبی 

بوئینگ به همین دلیل با از دست دادن سهم بازار در چین روبرو هستند. 

اگر C۹۱۹ در چند سال آینده مطابق وعده های خود در چین عمل کند، 

عرصه بعدی رقابت در بازارهای سوم خارج از چین، اروپا و ایاالت متحده 

خواهد بود. در صورتی که C۹۱۹ بتواند این جایگاه بین املللی را به دست 

زیاد  این مسیر ریسک ها  اما در  یافت  به موفقیت دست خواهد  آورد، 

هستند.
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فرآیندهای واردات و صادرات چین 
تسهیل می شود

چین قانون تجارت خارجی را برای تسهیل مراحل ثبت نام عوامل تجارت 

خارجی اصالح کرده است. از این پس، رشکت ها و افراد دیگر نیازی به ثبت 

نام و تشکیل پرونده در مراجع بازرگانی داخلی ندارند و به طور خودکار حق 

واردات و صادرات محصوالت به چین را به دست خواهند آورد.

قانون  در  را  اصالحیه ای   )NPC( خلق  ملی  کنگره  دسامرب 2022،  در ۳0 

تجارت خارجی چین به تصویب رساند که طبق اعالمیه وزارت بازرگانی چین 

)MOFCOM( الزامات مربوط به مراحل تشکیل پرونده و ثبت نام برای 

اپراتورهای تجارت خارجی را لغو کرد.

بر اساس این اعالمیه، از ۳0 دسامرب 2022 به بعد، مقامات بازرگانی محلی 

اپراتورهای تجارت خارجی را متوقف کرده اند. این بدان  رسیدگی به ثبت 

معناست که رشکت های متقاضی مجوزهای واردات و صادرات، گواهی های 
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ثبت قرارداد واردات و صادرات فناوری، سهمیه بندی، صالحیت بازرگانی دولتی 

و سایر گواهینامه ها و صالحیت های مربوطه، دیگر ملزم به ارائه مواد تشکیل 

دهنده و ثبت اپراتور تجارت خارجی نخواهند بود.

این یک اصالح بزرگ در مدیریت تجارت خارجی است و گام مهمی در ترویج 

آزادسازی و تسهیل تجارت محسوب می شود. همچنین به بهینه سازی بیشرت 

محیط کسب و کار، افزایش پتانسیل رشد تجارت خارجی، و ارتقای توسعه 

تجارت با کیفیت باال و باز شدن بیشرت به دنیای خارج کمک خواهد کرد.

مراحل تشکیل پرونده و ثبت از سال 200۴ برقرار بود. با این حال، در سال 

20۱۹، کنگره به شورای ایالتی اجازه داد تا ماده ۹ قانون تجارت خارجی را به 

طور موقت برای یک دوره آزمایشی سه ساله تعلیق کند. با ارزیابی این آزمایش 

سه ساله، رشایط و زمان برای لغو ثبت نام اپراتورهای تجارت خارجی در رسارس 

کشور فرا رسیده است.

چه چیزی برای اپراتورهای تجارت خارجی تغییر کرده است؟

در این اطالعیه مشخصاً آمده است که کنگره حذف ماده ۹ قانون تجارت 

خارجی را تصویب کرده است. ماده ۹ مقرر می دارد: »تجار خارجی که به 

واردات و صادرات کاال یا فناوری اشتغال دارند، باید ثبت و ثبت سوابق خود را 

در اداره ذیصالح بازرگانی خارجی شورای دولتی یا مؤسسه ای که به آن معتمد 

است تکمیل کنند«.

در این بیانیه همچنین آمده است: »در صورتی که اپراتور تجارت خارجی مراحل 

بایگانی و ثبت را طبق مقررات طی نکند، گمرک ]چین[ به ترشیفات اظهارنامه 

گمرکی، بازرسی و ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی رسیدگی نخواهد کرد.«

این الزام به معنای اسناد اضافی و انتظار طوالنی تر برای اپراتورهای تجارت 

خارجی برای دریافت مجوز برای انجام تجارت واردات و صادرات با چین 
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بود. اکنون فعاالن بازرگانی خارجی پس از راه اندازی و دریافت جواز کسب 

می توانند به طور خودکار حق واردات و صادرات کاال را دریافت کنند که نه 

تنها روند رشوع تجارت واردات و صادرات چین را ترسیع و ساده می کند، بلکه 

به کاهش هزینه ها و کاهش موانع ورود رشکت های کوچک و متوسط کمک 

می کند.

الزامات فعلی برای اپراتورهای تجارت خارجی چیست؟

پیش از این، اولین گام برای اپراتورهای تجارت خارجی برای رشوع تجارت 

واردات و صادرات )پس از تکمیل ثبت تجارت( تکمیل ثبت نام و تشکیل 

پرونده در بخش بازرگانی داخلی بود. با حذف ماده ۹ قانون تجارت خارجی، 

فعاالن تجارت خارجی می توانند از این مرحله رصف نظر کنند و مستقیامً وارد 

بخش فرآیند اداری شوند.

مرحله بعدی ثبت نام در گمرک برای دریافت کد ثبت گمرکی )CR( برای تکمیل 

فرم های اظهارنامه گمرکی است. مراحل ثبت گمرک معموالً توسط واردکننده 

تکمیل می شود یا توسط یک کارگزار تجاری قابل انجام است. اپراتورهای تجارت 

خارجی همچنین باید برای کارت آی سی پورت الکرتونیکی درخواست دهند که 

می تواند از طریق پورتال آنالین بندر الکرتونیکی چین تکمیل شود.

عالوه بر این، کاالهایی که به چین وارد می شوند باید همچنان گواهی های 

کیفی مورد نیاز مانند گواهینامه اجباری چین )CCC( را داشته باشند و 

استانداردهای مختلف )guobiao )GB 国标 چین را رعایت کنند. برای 

هر محموله کاال، بسته به دسته کاالیی که وارد می شود، مجوز واردات یا مجوز 

واردات خودکار نیز الزم است.

اپراتورهای تجارت خارجی همچنین باید بدانند که کدام کاالها مجاز، ممنوع و 

محدود به واردات و صادرات هستند.
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این اصالحیه چه معنایی برای تجارت چین دارد؟

لغو الزامات بایگانی و ثبت نام برای اپراتورهای تجارت خارجی، گام مهمی 

برای ساده سازی تجارت با چین است. این حرکت همچنین در راستای اهداف 

اقتصادی چین برای سال 202۳ است که به شدت بر بازگشت به سطح باالی 

رشد پیش از همه گیری متمرکز است. تجارت خارجی، و به ویژه صادرات، بخش 

فوق العاده مهمی از اقتصاد چین است. اگرچه تجارت خارجی در سال 2022 

نسبتاً قوی باقی ماند، با این وجود نسبت به سطح باالی رشد در سال 202۱ 

کاهش یافت. بنابراین تحریک تجارت خارجی جنبه مهمی برای دستیابی به 

اهداف اقتصادی چین در سال 202۳ و پس از آن است.

چین اخیراً اکرث محدودیت های کووید را لغو کرده است، از جمله محدودیت های 

داخلی در رفت و آمد و محدودیت های سفر بین املللی. همراه با حذف رویه 

های ثبت نام، این تغییر به طور قابل توجهی محیط کسب و کار را برای 

اپراتورهای تجارت خارجی بهبود می بخشد و تامین محصوالت، مالقات با 

رشکای تجاری و تامین کنندگان و زنجیره تامین ایمن را برای رشکت های خارجی 

فعال در واردات و صادرات، بسیار آسان می کند.

بر اساس اطالعیه MOFCOM، این وزارتخانه به کار خود برای تسهیل و 

بهینه سازی تجارت خارجی در آینده ادامه خواهد داد. این شامل »بهبود 

سطح خدمات عمومی، بهبود سیاست ها و اقدامات تجارت خارجی، ترویج 

بهینه سازی و ارتقای تجارت کاال، نوآوری در سازوکارهای توسعه تجارت در 

خدمات، ادامه ترویج نوآوری تجاری و ارتقای کیفیت باالی توسعه است.
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هشدار به ارتش آمریکا درباره لزوم 
به هم  جنگی  سیستم  با  مقابله 

پیوسته چین
باید رسعت ساخت  ایاالت متحده  دادند  گزارش  آمریکا  دفاعی  مقامات 

سیستم جنگی به هم پیوسته خود را افزایش دهد زیرا چین نسخه داخلی 

خود را برای مقابله با پلتفرم ایاالت متحده دنبال می کند.

جنگ دقیق چند دامنه ای چین )MDPW( که در گزارش ساالنه قدرت 

نظامی چین از سوی وزارت دفاع ایاالت متحده مطرح شده قصد دارد متام 

نیروهای چینی را “از سایربی تا فضا” هامهنگ کند.

مقامات آمریکایی می گویند که این تالش ها »با نیاز به مقابله« با ابتکار 

فرماندهی و کنرتل پنتاگون )JADC2( تقویت می شود.
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 MDPW بر اساس گزارش پنتاگون، ارتش آزادیبخش خلق چین اولین بار

رایانه،  ارتباطات،  کنرتل،  و  فرماندهی  تا  کرد  آزمایش   202۱ سال  در  را 

اطالعات، نظارت و شناسایی را به هم متصل کند تا به رسعت قدرت آتش 

را هامهنگ و نقاط ضعف خارجی را آشکار کند.

به گفته مقامات دفاعی آمریکا، ارتش چین “جنگ تخریب سیستم ها را راه 

بعدی جنگ می داند”. در اصل، این روشی است که با استفاده از آن ارتش 

چین به دنبال جستجوی دامنه ها برای شناسایی آسیب پذیری ها در سیستم 

عملیاتی دشمن و سپس سوءاستفاده از آن  برای فروپاشی رقیب هستند.

چین سال هاست که ارتش آگاه تر را دنبال می کند. گزارش پنتاگون در سال 

گذشته اعالم کرد که ارتش چین رسیعا در حال ادغام سیستم های اطالعات 

فرماندهی خود بوده و به نیروها و فرماندهان آگاهی موقعیتی و پشتیبانی 

تصمیم گیری برای انجام مؤثرتر ماموریت ها و وظایف مشرتک برای پیروزی 

در جنگ های محلی اطالعاتی ارائه می دهد.

پنتاگون در تالش است تا JADC2، یک کمپین اتصال همه چیز به همه 

جا برای ارتباطات و همکاری بین املللی را به منظور حفظ برتری در برابر 

دشمنان باهوش تکنولوژیکی، به ویژه تهدید اسرتاتژیک فعلی آن، چین، 

تحقق بخشد.

این ارتباط نیروها و پایگاه های اطالعاتی متفاوت را در زمین، هوا، دریا، 

فضا و سایربی به هم مرتبط می کند – که از طریق آن ارتش ایاالت متحده 

می تواند رسیع تر، کارآمدتر و از فاصله بیشرت حمله کند.

JADC2 همچنین بر هوش مصنوعی و محاسبات پیچیده مترکز می کند تا 

به رسعت کوه هایی از داده ها را غربال و تصمیامت میدان نربد را مطلع 

کند، که این رویکرد MDPW چینی است و در گزارش نیروی نظامی چین 

توضیح داده شده است.
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همچنین برای اهداف ایاالت متحده، ایجاد یک اتحاد اشرتاک اطالعات با 

متحدان خود در منطقه، از جمله اسرتالیا، هند، ژاپن و کره جنوبی رضوری 

است. این سیستم یک محیط به اصطالح رشیک ماموریت ایجاد می کند 

که در آن داده ها از طیفی از منابع خارجی می توانند جمع آوری، ایمن و 

توزیع شوند تا جاه طلبی های بین املللی چین را مهار کنند.



شـماره 15    ا سفندماه 1401 85

پیشی گرفتن چین از آمریکا در 
شاخص های فناوری کلیدی

ذکر  و  شناخته  کشوری  به عنوان  صنعتی  کشورهای  توسط  اغلب  چین 

می شود که در کپی برداری ماهر است اما ساخت ضعیفی دارد و احرتام 

بیش از حد به قدرت حاکمه و به رسقت مالکیت معنوی متایل دارد. اما 

مطالعه ای که اخیرا منترش شد نشان می دهد چین در یک معیار کلیدی 

نوآوری از ایاالت متحده پیشی گرفته و در حال برداشنت گام های بزرگ در 

معیارهای دیگر است.

گزارش بنیاد فناوری اطالعات و نوآوری، یک اندیشکده غیرحزبی مستقر 

در واشنگنت، نشان می دهد نوآوری چین در سال 2020، ۱۳۹ درصد معادل 

در سال 20۱0، ۷۸ درصد  رقم  این  و  است،  بوده  متحده  ایاالت  در  آن 

افزایش یافته است.
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بر اساس معیار دیگری که برای اندازه نسبی اقتصاد و جمعیت محاسبه 

می شود، تولید نوآوری چین، سه چهارم سطح ایاالت متحده بود که نسبت 

به ۵۸ درصد در سال 20۱0 افزایش داشته است.

چین در حال تبدیل از یک مقلد به یک مبتکر است و مسیری را دنبال 

می کند که توسط همسایگان آسیایی خود پیش می رود – اما در مقیاسی و 

با پیامدهای ژئوپلیتیکی بسیار بزرگ تر.

چین در حال حارض ظرفیت زیادی برای رهربی جهانی در چندین حوزه 

کلیدی از جمله ابررایانه ها، اکتشافات فضایی، هوش مصنوعی، محاسبات 

کوانتومی و راه آهن پررسعت نشان داده است.

قابلیت های نوآوری چین اکنون سهم بازار جهانی رشکت هایی از ایاالت 

متحده و متحدین آن را در بیشرت صنایع با ارزش افزوده و پیرشفته که برای 

رفاه و امنیت ایاالت متحده مهم هستند، تهدید می کند.

تاریخ رسشار از کشورهای در حال توسعه است که در تالش برای پیوسنت به 

ثرومتندترین و پیرشفته ترین اقتصادهای جهان، به موانعی برخورد می کنند، 

که گاهی »تله درآمد متوسط« نامیده می شود.

بر اساس این گزارش که “برخیز آمریکا: چین در حال سبقت گرفنت از ایاالت 

متحده در ظرفیت نوآوری” نام دارد، اگر چین با وسعت و جمعیت گسرتده 

خود بتواند به این باشگاه نخبگان بپیوندد، ژئوپلیتیک جهانی، زنجیره تامین 

و توازن قدرت را برای چندین دهه بر هم خواهد زد.

با توجه به از دست دادن مشاغل با درآمد خوب، خطرات امنیت ملی و 

دشواری بازپس گیری جایگاه، هزینه برای ایاالت متحده یا سایر کشورهای 

دست  از  پیرشفته  فناوری  زمینه  در  را  خود  رقابتی  مزیت  که  پیرشفته 

می دهند،  بیشرت از از دست دادن زمین در صنایع کم مهارت است.

چین با انتشار گزارش »ساخت چین 202۵« در سال 20۱۵، به نوآوری خود 



شـماره 15    ا سفندماه 1401 87

در دوره رئیس جمهور شی جین پینگ رسعت بخشید.

تجزیه و تحلیل این گزارش بر دوره 20۱0-2020 متمرکز است و برنامه 

ها، بودجه و ابتکارات اعامل شده توسط دولت جو بایدن، از جمله قانون 

تراشه و علم، قانون کاهش تورم، و قانون رسمایه گذاری و مشاغل زیربنایی 

را منعکس منی کند.

است  این  می کند  درگیر  را  چین  که  دیگری  چالش  تحلیلگران،  گفته  به 

که سیاست این کشور اغلب سیاست های فناوری را پیش می برد و پکن 

می تواند در پنهان کردن نقاط ضعف و اجتناب از شفافیت ماهر باشد. این 

امر ارزیابی اینکه ایاالت متحده در حوزه های مختلف کلیدی نسبت به 

چین چقدر جلوتر یا عقب است را دشوار می کند. عالوه بر این، نرخ باالی 

بیکاری جوانان و مشکالت مرتبط با کووید، مانند ایاالت متحده، رشکت ها 

و دانشگاه های چینی را تغییر داده است.

رهربان غربی و کارشناسان فناوری سابقه طوالنی در دست کم گرفنت چین 

تحقیق و  پارک های  در  را که می خواهد  پولی  پکن می تواند متام  دارند. 

توسعه هزینه و لشکر مهندسان را تولید کند، اما در ایجاد رشکت های نوآور 

در سطح جهانی دچار مشکل خواهد شد.

اگرچه چینی ها مردمی با استعداد هستند، نوآوری و کارآفرینی مناسب 

آنها نیست. جامعه و همچنین سیستم آموزشی آنها برای تشویق تخیل و 

ریسک پذیری به شدت کنرتل شده است.

اندازه گیری نوآوری یک علم غیردقیق است و چین – مانند ژاپن و تایوان – 

متهم به ثبت تعداد زیادی پتنت برای الف زدن و ایجاد مشکل برای رقبای 

خارجی در جهت توسعه یا اجرای اخرتاعات، مدل های کاربردی یا طرح های 

خود شده است.

این بنیاد 22 شاخص مرتبط با نوآوری را بین سال های 20۱0 تا 2020 مورد 
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بررسی قرار داد، از جمله رسمایه گذاری خطرپذیر، پتنت ها و میزان ارزش 

افزوده در صنایع پیرشفته و نتیجه گیری کرد که چین تقریباً در هر شاخص 

به پیرشفت های قابل توجهی دست یافته است.

تعداد و کیفیت مقاالت علمی و مهندسی،  قوی ترین پیرشوی چین در 

تعداد پتنت های مربوط به یک نوآوری خاص در رسارس جهان – معروف 

به خانواده بین املللی ثبت اخرتاع – و هزینه هایی بود که برای پتنت ها و 

پیرشفت های دیگر دریافت می کرد.

تا سال 2020، چین تعداد ثبت اخرتاع بین املللی بیشرتی نسبت به ایاالت 

متحده داشت و مقاالت علمی بیشرتی در همه زمینه های مورد بررسی، به 

غیر از زمین شناسی، علوم جوی و اقیانوسی منترش کرد.

مجمع جهانی اقتصاد در دسامرب گزارش داد که چین ۳۹٫6 درصد از ۱٫۷ 

میلیون پتنت اعطا شده در سطح جهان در سال 202۱ را به خود اختصاص 

داده است و پس از آن آمریکای شاملی با ۱۹٫۹ درصد و اروپا با ۱۱٫۸ 

درصد قرار دارند.

اما  در این گزارش آمده که تحقیقات چین نسبت به تحقیقات آمریکایی 

در هر زمینه ای غیر از ریاضیات و آمار تأثیر کمرتی داشته است. همچنین 

در انتقال نوآوری به صنایع تحقیق و توسعه باال و صادرات فناوری پیرشفته 

ضعیف تر از ایاالت متحده بوده است.

چین،  برای  شده  ایجاد  اجتامعی  روند  چندین  همچنین  گزارش  این  در 

مانند وضعیت درآمد متوسط، پیر شدن رسیع جمعیت و کاهش بهره وری 

اقتصادی، شناسایی شده است.
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کمک سرویس های ویدئوی کوتاه 
به کارگران برای یافتن شغل

 )CCNEM( طبق گزارش اندیشکده مرکز مدل های استخدامی جدید چین

اپلیکیشن های ویدئوی کوتاه دومین کانال محبوب برای ۴00 میلیون کارگر 

چینی برای جستجوی شغل هستند.

کارگران حدودا ۷0 درصد از کل کارکنان بخش های تولیدی و خدماتی کشور 

را تشکیل می دهند که اکرث آنها بین ۵ هزار )۷۱۸ دالر آمریکا( تا ۸ هزار یوان 

در ماه درآمد دارند.

بیش از دو سوم از کارگران چینی یا 6۷٫6 درصد ترجیح می دهند از طریق 

»معرفی بین فردی« به دنبال شغل بگردند، اما ویدئوی کوتاه به رسعت 

با سهم ۱۷٫۷ درصدی به عنوان گزینه دوم ظاهر شده و وب سایت ها و 

برنامه های استخدامی معمولی را شکست داده است.

 Kuaishou این گزارش بر اساس نظرسنجی های انجام شده از طریق اپلیکیشن
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است که حدود 2۵0 میلیون کاربر فعال ماهانه دارد که کارگر هستند. کارگران 

در این گزارش به عنوان افرادی که در بخش های تولید و خدمات به کار 

دستی مشغول هستند، تعریف شده اند. یافته های نظرسنجی الیه دیگری از 

اطالعات را در مورد این کارگران در باالی داده های سازمان آمار رسمی ارائه 

می دهد.

در یک مورد، یک اینفلوئنرس کوآیشو به نام لیو چائو به ۱۴ هزار کارگر کمک 

کرد تا با ترویج اطالعات استخدام در طول دو سال شغل پیدا کنند.

طبق داده های رسمی، چین حدود 200 میلیون کارگر در مشاغل انعطاف پذیر 

یا بدون قرارداد کاری طوالنی مدت دارد. این کشور همچنین نزدیک به ۳00 

میلیون کارگر مهاجر دارد که به عنوان کسانی تعریف می شود که در خارج از 

شهر خود کار می کنند.

مشکل پیری چین نیز در این گزارش برجسته شده است، به طوری که بیش 

از نیمی از کارگران مورد بررسی قرار گرفته باالی ۴0 سال سن دارند که باالتر 

از میانگین سنی ۳۸٫۸ سال برای کل نیروی کار است. این گزارش می افزاید که 

کارگران مسن به تدریج جای خود را به نسل هزاره چینی می دهند.

بخش تولید همچنان بزرگرتین قسمت برای جذب جویندگان کار است و 

سه برابر بیشرت از بخش خدمات درخواست ها را جذب می کند. بر اساس 

این گزارش، با وجود رسکوب اخیر، اقتصاد دیجیتال چین همچنان سهم قابل 

توجهی از کارگران را به خود اختصاص داده، زیرا رشکت های فناوری مانند 

Meituan و JD.com میلیون ها راننده تحویل را در رسارس کشور استخدام 

می کنند.

با این حال نیاز به تغییر دیجیتالی شیوه های استخدام کارگران، از جمله تبادل 

اطالعات، برای جذب جوانان بیشرت وجود دارد. بهبود شادی و رضایت در 

مشاغل کارگری به عدالت اجتامعی و توسعه اجتامعی کمک می کند.
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دستاورد جدید در کنترل واکنش های 
شیمیایی با استفاده از لیزر

و  یافتند  تحقیقات شیمی دست  در  »نقطه عطفی«  به  چینی  تیم  یک 

اولین دانشمندانی هستند که واکنش های شیمیایی را در سطح امتی کنرتل 

کردند. این روش به آنها اجازه می دهد واکنش های اتم هیدروژن را با دقت 

بی سابقه ای دستکاری کنند، که در نهایت می تواند به تولید موثرتر مواد 

شیمیایی منجر شود.

این تیم از یک پرتو لیزر برای کنرتل جهت گیری مولکول های هیدروژن-

دوتریوم )HD( استفاده کردند، زیرا آنها با اتم های هیدروژن پرتاب می 

شدند، که منجر به بازده باالتر مولکول های هیدروژن می شد.

برخورد  یکدیگر  با  میکروسکوپی  ذرات  شیمیایی،  واکنش های  طی  در 

می کنند و ساختارهای جدیدی را تشکیل می دهند. جهت گیری ذرات در 
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حال برخورد تأثیر زیادی بر نتیجه واکنش شیمیایی دارد.

مهندسان شیمی دهه ها، واکنش ها را با افزودن کاتالیزورها و تغییر دما یا 

فشار سیستم واکنش تنظیم می کردند تا به نتایج مطلوب دست یابند و 

اقالمی از دارو و لوازم آرایشی گرفته تا الستیک تولید کنند. اما از آنجایی 

که دانشمندان به دنبال کنرتل واکنش ها در سطح میکروسکوپی بودند، این 

روش های سنتی شکست خوردند.

واکنش های  از  خود  درک  بهبود  رصف  را  زیادی  سال های  دانشمندان 

شیمیایی در مقیاس امتی و مولکولی کرده اند و ابزارهای جدیدی برای کنرتل 

این واکنش ها ارائه کرده اند.

در طبیعت  مولکول های موجود  از ساده ترین  که  تیم محققین  آزمایش 

پویاتر  و  پیچیده تر  انواع  کنرتل  برای  را  رشوعی  نقطه  می کند،  استفاده 

واکنش های شیمیایی به دانشمندان ارائه می دهد.

محققین کار این تیم را به عنوان »نقطه عطفی در زمینه پویایی واکنش« 

تحسین کردند. این آژمایش خالصه و بهبود کار محققین در 20 سال گذشته 

است.

در سال 2006، این تیم رشوع به جستجوی روشی برای تشخیص نتایج 

آزمایش های انجام شده در مقیاس امتی کرد. آنها در نهایت چیزی را اخرتاع 

کردند که آن را “تکنیک تشخیص رایدبرگ” برای اندازه گیری حرکت اتم ها 

می نامیدند.

این اولین مرحله از تحقیقات بود که در آن کار غیرفعال به نظر می رسید، 

کنرتل  اما  را مشاهده  واکنش دهنده ها  فقط می توانستند وضعیت  زیرا 

نکنند. در سال 20۱۳، این تیم رشوع به آزمایش با کنرتل فرآیند واکنش با 

استفاده از لیزر برای تزریق انرژی به مولکول ها کرد.

این تیم اکنون قادر است با تغییر جهت میدان الکرتیکی لیزر، جهت گیری 
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مولکول های واکنش دهنده را دقیقاً کنرتل کند.

نتیجه تحقیقات قبلی با خواص کوانتومی اولیه آن از پیش تعیین شده 

بود و دانشمندان منی توانستند آن را کنرتل کنند. چیزی شبیه انداخنت تاس 

برای رسیدن به نتایج دلخواه بود. اما اکنون می توان یک مولکول خاص 

را تحریک و جهت گیری آن را کنرتل کرد تا مستقیامً به آنچه می خواهند 

برسند.

به گفته این تیم، این تحقیق ثابت می کند که جهت گیری مولکول ها و 

اتم ها تأثیر قابل توجهی بر واکنش های شیمیایی اساسی دارد و به عنوان 

منونه ای برای آزمایش های آینده خواهد بود.

این کار یک مبنای نظری مبتنی بر مکانیک کوانتومی ارائه می کند و در 

آینده ممکن است اتم های بزرگ تر و سنگین تری مانند فلوئور یا کلر وارد 

تحقیقات شوند.
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استارت آپ های فناوری به منطقه خلیج بزرگ )GBA( هجوم می آورند 

تا از فرصت های رسمایه گذاری پویا و افزایش تقاضا استفاده کنند و این 

منطقه به بهشتی برای توسعه دهندگان رباتیک و هوش مصنوعی برای 

آزمایش محصوالت خود تبدیل شده است.

مترکز منابع و موقعیت هنگ کنگ به عنوان قطب فناوری های نوظهور از 

جمله دالیلی است که رشکت ها منطقه خلیج را انتخاب می کنند. مرصف 

کنندگان در منطقه خلیج نسبت به سایر بازارها متایل بیشرتی به پذیرش 

فناوری های جدید دارند. برخی از مناطق هنوز در مورد یادگیری عمیق 

یا فناوری هوش مصنوعی محافظه کار هستند، اما هنگ کنگ و منطقه 

خلیج آماده استقبال و استفاده از این فناوری هستند.

چین،  جنوب  در  گوانگدونگ  استان  در  شهر   ۹ و  ماکائو  کنگ،  هنگ 

منطقه خلیج بزرگ را تشکیل می دهند، چین برنامه جاه طلبانه ای برای 

ایجاد یک منطقه اقتصادی پیرشفته در این منطقه برای رقابت با مناطقی 

مانند سیلیکون ولی در ایاالت متحده در رس دارد.

خلیج بزرگ چین بهشتی برای 
توسعه دهندگان رباتیک و هوش 

مصنوعی
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استفاده گسرتده تر از فناوری های هوش مصنوعی در فرآیندهای صنعتی، 

برنامه ها، ساالنه 600  و سایر  نقلیه خودران  پزشکی، وسایل  تحقیقات 

میلیارد دالر ارزش اقتصادی برای چین ایجاد می کند.

توسعه  حال  در   DeepBrain مصنوعی  هوش  رشکت   ،20۱6 سال  از 

آواتارهای “انسان هوش مصنوعی” خود است – شبیه سازی مجازی از 

افراد واقعی که می توانند با مشرتیان و مشرتیان در بخش های مختلف 

خدمات تعامل داشته باشند. محصوالت آنها در حال حارض در بازارهای 

مالی  و  فروشی  خرده  بخش های  در  بیشرت  و  است  دسرتس  در  جهانی 

کمک می کند.

در کره جنوبی، دستیاران مجازی را می توان در فروشگاه ها و بانک های 

محلی یافت، اگرچه این رشکت به دنبال گسرتش در بخش های آموزشی 

و بهداشتی است. در اوایل سال جاری، این رشکت از همکاری با دوربین 

اولین گوینده خربی هوش مصنوعی پخش کننده  ایجاد  برای  مداربسته 

دولتی خرب داد.

بر اساس گزارش شورای توسعه تجارت هنگ کنگ، در سال 202۱، تولید 

تریلیون   ۱٫۹۷( یوان  تریلیون   ۱2٫6 به  خلیج  منطقه  داخلی  ناخالص 

برخی  است.  چین  اقتصاد  از  درصد   ۱۱ تقریباً  که  رسید  آمریکا(  دالر 

پیش بینی کنندگان بر این باورند که این رقم تا سال 20۳0 می تواند به ۳٫۸ 

تریلیون دالر برسد و آن را دقیقاً پشت رس آملان کنونی با ۴٫2 تریلیون 

دالر آمریکا قرار می دهد.

به دلیل قرنطینه های طوالنی مدت برای مهار شیوع کووید-۱۹ در رسارس 

اکرث  در  جاری  سال  اوایل  در  خلیج  منطقه  در  تجاری  اعتامد  منطقه، 

بخش ها کاهش یافت. با این حال، بر اساس نظرسنجی مشرتک استاندارد 

چارترد و شورای توسعه تجارت هنگ کنگ، در بخش »نوآوری و فناوری«، 
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اعتامد افزایش یافته است.

یک رشکت فناوری توسعه دهنده ربات که در ایاالت متحده تاسیس شده 

و اکنون در رسزمین اصلی چین مستقر است، معتقد است این منطقه 

اقتصادی دارای مزایای بسیار زیادی است و استعداد زیاد، تولید ناخالص 

از  توسعه یافته  زنجیره صنعتی  به یک  توجه[ و دسرتسی  ]قابل  داخلی 

برای  ربات های متیزکننده  این رشکت  تولید فعلی  آن جمله است. خط 

ارتفاعات است که از فن آوری منحرص به فرد مکنده استفاده می کنند و 

با توسعه دهندگان هنگ کنگ همکاری کرده است و قرار است فناوری 

متیز کردن پنجره خود را برای ساختامن های بلند در رسارس منطقه خلیج 

گسرتش دهد.
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 دفتر همکاری فناوری سفارت جمهوری اسالمی ایران در پکن
 با همکاری:

گروه مطالعاتی چین نگار 

 www.chinnegar.com

 @chinnegar

 www.techchina.ir

 info@techchina.ir

 @fanavarichin

 @fanavarichin


