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چینبهدنبالایفاینقشیبیشتردرتنظیمقوانین
بینالمللیاقتصاددیجیتال

چین اعالم کرده است که خواهان ایفای نقش بیشتر در تنظیم قوانین 
بین المللی اقتصاد دیجیتال است و از ایاالت متحده به دلیل تالش برای 

استفاده از نظم بین المللی برای مهارآن انتقاد کرده است.

چیننسبتاًدیربهاقتصاددیجیتالواردشدهاست-کهعمدتاًفاقدنظمیکپارچه
مبتنیبرقوانیناست-امابهعنوانیکبازیگراصلیدراینزمینهظاهرشده
را هوشمصنوعی و ابری رایانش کالن، دادههای مانند فناوریهایی و است

ابزارهایمهمیبرایترسیمآیندهاقتصادیخودمیداند.
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جی فنگ، معاون وزیر امور خارجه، در یک مجمع حقوق بین الملل در 
پکن گفت: چین مایل است با همه طرف ها برای بررسی توسعه قوانین 
اقتصادی و تجاری دیجیتال با استاندارد باال، اجرای توسعه سبز و کمک 

به کاهش تولید کربن همکاری کند.
دانشمندان  و  مقامات  نشست  در  متحده  ایاالت  از  بردن  نام  بدون  وی 
“قانون  تحمیل  با  کرده اند  سعی  خاصی”  “کشورهای  که  گفت  حقوقی 
نظم  از  “حمایت  نام  به  دیگران  به  خود  تبهکارانه”  قوانین  و  خانواده 

بین المللی مبتنی بر قوانین” از دیگران باج خواهی کنند.
نادیده  را  بین الملل  حقوق  اساسی  اصول  کشورها  برخی  افزود:  وی 
موافقت نامه های  و  معاهدات  از  باالتر  را  داخلی خود  قوانین  و  می گیرند 
بین المللی قرار می دهند، از تحریم های یکجانبه سوء استفاده می کنند و 
در هر مرحله از زور استفاده می کنند یا تهدید به استفاده از آن می کنند 

که به شدت حاکمیت را تضعیف کرده است.
پیش از این نیز وانگ چن، نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق، در 
سخنرانی افتتاحیه گفت: پکن به پیشبرد طرح کمربند و جاده، به عنوان 

یک برنامه زیرساختی و سرمایه گذاری بین المللی ادامه خواهد داد.
با این حال او گفت: تالش های بیشتری در »تنظیم قوانین بین المللی در 
حوزه های نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال و تشویق به استفاده از ابزارهای 
دیجیتال امن و مطمئن برای ترویج تسهیل تجارت فرامرزی« مورد نیاز 

است.
چین نسبتاً دیر به اقتصاد دیجیتال وارد شده است - که عمدتاً فاقد نظم 
یکپارچه مبتنی بر قوانین است - اما به عنوان یک بازیگر اصلی در این 
زمینه ظاهر شده است و فناوری هایی مانند داده های کالن، رایانش ابری 
اقتصادی خود  آینده  ترسیم  برای  مهمی  ابزارهای  را  مصنوعی  و هوش 

می داند.
محدودیت های  و  داده  ها  انتقال  مورد  در  آن  سختگیرانه  مقررات  اما 
سرویس های دیجیتال خارجی با نظارت فزاینده ای از سوی غرب مواجه 
شده است، در حالی که ایاالت متحده بارها چین را به سوء استفاده از 
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فناوری های خارجی متهم کرده است.
نگرانی های فزاینده ای در چین وجود دارد که اقتصاد دیجیتال گسترده 
این کشور، که تقریباً ۴۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در سال 
ایاالت  زیرا  گذشته تشکیل می داد، در سطح جهانی کنار گذاشته شود 

متحده با متحدانش برای مهار نفوذ فزاینده این کشور تالش می کند.
در اوایل ماه جاری چین اعالم کرد که برای پیوستن به توافقنامه مشارکت 
اقتصاد دیجیتال، که در حال حاضر سنگاپور، نیوزلند و شیلی را پوشش 
می دهد و برای تعمیق یکپارچگی اقتصادی بین شرکت کنندگان طراحی 

شده است، درخواست داده است.
دو ماه قبل از آن نیز درخواست پیوستن به توافقنامه جامع و مترقی برای 
مشارکت ترانس پاسیفیک، یک توافق تجاری بزرگ شامل ۱۱ کشور که 
برای جایگزینی قراردادی که ایاالت متحده از آن خارج شده است را ارائه 

داده است.
تجارت  در  را  جهان  استانداردهای  سخت ترین  از  برخی  قرارداد  دو  هر 
کنترل  و  معنوی  مالکیت  از  حفاظت  مورد  در  به ویژه  دارند،  دیجیتال 
داده ها، و چین احتماالً قبل از موفقیت در هر یک از برنامه ها با یک سری 

موانع روبرو خواهد شد.
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چینیخشکنغولپیکرجدیدبرای»جادهابریشم
قطبی«میسازد

و  سنگین  یخ شکن  فروند  یک  آینده  سال  پنج  طی  دارد  قصد  چین 
کشتی های سنگین نیمه شناور را تولید کند تا از فعالیت های دریایی در 

حال گسترش خود حمایت کند.
این یخ شکن سنگین قرار است برای نجات در مسیر تجاری »جاده ابریشم 

مأموریت های  برای  متوسط  شکن  یخ  دو  دارای  چین  قطبی،  ناوگان  نظر  از 
تحقیقاتی خود است - Xuelong که توسط اوکراین در دهه 1990 ساخته شد 
و Xuelong 2 که در سال 2019 وارد ناوگان دریایی شد و با طراحی در چین 

ساخته شد.
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قطبی« چین، که بخشی از طرح زیرساختی جهانی کمربند و جاده است، 
ماه گذشته  نقل چین که  و  اعالم وزارت حمل  اساس  بر  استفاده شود. 
منتشر شد و جزئیات بیشتری ارائه نکرد، انتظار می رود طراحی این یخ 

شکن تا سال ۲۰۲۵ نهایی شود.
یک هدف سه ساله برای تکمیل طراحی یک کشتی نجات نیمه شناور 
دیگر که می تواند برای حمل ۵۰۰۰ تن در اعماق دریا مورد استفاده قرار 

گیرد، تعیین شده است.
کشتی های جدید بخشی از آخرین طرح توسعه پنج ساله چین هستند 
که در اوایل سال جاری تصمیم گیری شد. این طرح شامل اهداف اکتشاف 
در اعماق اقیانوس و قطب، کشتی های تخصصی مانند کشتی هایی برای 
پشتیبانی از عملیات در اعماق دریا و یخ شکن های سنگین و طرحی برای 

توسعه نیروگاه های هسته ای شناور دریایی است.
را در سال ۲۰۱۸ معرفی  ابریشم قطبی خود  ابتکاری جاده  چین طرح 
و اعالم کرد شرکت ها را تشویق می کند تا زیرساخت ها را ایجاد کنند و 
سفرهای آزمایشی تجاری را انجام دهند که »فرصت هایی را برای قطب 
شمال به ارمغان می آورد«. نهادهای چینی از آن زمان مسیرهای حمل و 
نقل جدیدی را باز کرده اند و تحقیقات علمی را در منطقه انجام داده اند، 
پکن همچنین اعالم کرده است که قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ ماهواره ای 
را برای ردیابی مسیرهای کشتیرانی و نظارت بر تغییرات یخ دریا پرتاب 

کند.
و  تنش ها  قطبی  مناطق  در  به رشد چین  رو  و حضور  اما جاه طلبی ها 
رقابت ژئوپلیتیکی از جمله با ایاالت متحده و روسیه را تشدید کرده است.

از نظر ناوگان قطبی، چین دارای دو یخ شکن متوسط برای مأموریت های 
اوکراین در دهه ۱۹۹۰  توسط  Xuelong که   – است  تحقیقاتی خود 
ساخته شد و Xuelong ۲ که در سال ۲۰۱۹ وارد ناوگان دریایی شد و 

با طراحی در چین ساخته شد.
قطبی  ناوگان  سازی  مدرن  و  توسعه  حال  در  همچنین  متحده  ایاالت 
به  ایاالت متحده دارای یک یخ شکن سنگین  خود است. گارد ساحلی 
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نام ستاره قطبی و یک یخ شکن متوسط به نام هیلی است. سه یخ شکن 
 ۲۰۲۴ سال  در  شکن  یخ  اولین   – است  داده  سفارش  جدید  سنگین 

تحویل داده می شود – و سه یخ شکن متوسط.
روسیه با پنج کشتی یخ شکن هسته ای در حال خدمت و پنج فروند دیگر 
در حال ساخت، قوی ترین ناوگان این چنینی در جهان را دارد و قصد 
دارد از این کشتی ها استفاده کند تا اطمینان حاصل کند که می تواند گاز 
را در تمام طول سال از طریق قطب شمال حمل کند. در حال حاضر، 
روسیه تنها کشوری است که یخ شکن های هسته ای دارد. قدرتمندترین 
آنها از کالس Arktika، می تواند ۲٫۸ متر یخ را بشکند و قدرت حمل آن 
۳۳۰۰۰ تن است. یک یخ شکن هسته ای جدید کالس لیدر برای تحویل 
در سال ۲۰۲۷ برنامه ریزی شده است و انتظار می رود بتواند تا ۴ متر یخ 

را با قدرت جابجایی ۷۰۰۰۰ تن بشکند.
عملیات  برای  چین  شده  ریزی  برنامه  شناور  نیمه  سنگین  کشتی های 
آخرین  شد.  خواهند  استفاده  بزرگ  کشتی های  برای  جمله  از  نجات، 
اندازی  راه  ماه گذشته  Huaruilong است که  ناوگان،  این  کشتی در 
شد و با ۸۰۰۰۰ تن بزرگترین ناوگان کشور در نوع خود است. در سال 
۲۰۱۷، نیروی دریایی ایاالت متحده از یکی از این کشتی ها برای انتقال 
ناوشکن یو اس اس فیتزجرالد به بندر اصلی خود پس از برخورد با یک 

کشتی باری در سواحل ژاپن استفاده کرد.
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پلیس اینترنت چین افزایش غیرمعمول پست هایی با دیدگاه های منفی نسبت 
 WeChat ،به دولت را در بزرگترین پلتفرم های رسانه های اجتماعی این کشور

و Weibo شناسایی کرد.

05آذر1400

پلیساینترنتچینومعضلرباتهادررسانههای
اجتماعی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد حساب های خودکار در رسانه های 
پلیس  محدودیت  می شوند،  درگیر  سیاسی  بحث های  در  که  اجتماعی 

اینترنت چین را تا حد زیادی تشدید می کند.
شناسایی این ربات ها در رسانه های اجتماعی دشوار است زیرا از فناوری 
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هوش مصنوعی برای تقلید از زبان انسان و رفتار آنالین استفاده می کنند. 
این ربات ها اغلب به صورت گروهی کار می کنند و می توانند حجم عظیمی 

از اطالعات را در مدت زمان کوتاهی تولید و پخش کنند.
به گفته شائو لی، دانشیار تحقیقات دیجیتال در کالج پلیس سیچوان، این 
حساب ها بر سانسورهای دولتی غالب هستند، زیرا »انسان ها به راحتی 

خسته می شوند، و نمی توانند یک مبارزه پایدار را تحمل کنند«.
راه حل های پیشنهادی آنها، ایجاد یک ارتش متقابل از حساب های ربات، 

یا حتی رهبران افکار عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی.
این در حالی است که از اوایل سال گذشته، پلیس اینترنت چین افزایش 
غیرمعمول پست هایی با دیدگاه های منفی نسبت به دولت را در بزرگترین 
 Weibo و   WeChat کشور،  این  اجتماعی  رسانه های  پلتفرم های 

شناسایی کرد.
کلمات  جایگزینی  مانند  جدید،  مختلف  تاکتیک های  با  پست ها  این 
رایج  بین کاربران جوان  یا گرافیکی که در  نمادهای شفاهی  با  حساس 
است، به طور مؤثری سانسورهای ماشینی را دور زده اند. این مقاله فاش 
کرد که تحقیقات مذکور، این پست ها را در تعداد زیادی از حساب های 

کنترل شده توسط ربات ها ردیابی کردند.
ربات های اجتماعی سال ها در سراسر جهان وجود داشتند، اما در دیوار 
است(،  اینترنت  کنترل  برای  چین  دولت  پروژه  بزرگ چین )یک  آتش 
آنها بیشتر درگیر فعالیت های غیرسیاسی مانند بازاریابی بودند. در حال 
حاضر دخالت آنها در امور سیاسی، مقامات چین را در حالت آماده باش 

قرار داده است.
بهره  و  مالی  تأمین  بود که  از آن  بیشتر حاکی  این، تحقیقات  بر  عالوه 
برداری از این حساب ها با برخی از نیروهای سیاسی خارج از کشور مرتبط 

است.
اکثر این ربات های اجتماعی با یک شناسه تجاری ثبت شده اند تا مراحل 

رسمی بررسی را طی کنند.
از  استفاده  با  را می توان  اجتماعی  رسانه  مثال، صدها حساب  عنوان  به 
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آدرس یک فروشگاه مواد غذایی کوچک ایجاد کرد.
پوشش ضروری است زیرا چین برخی از سخت گیرانه ترین مقررات جهان 
باز کردن  برای  باید  اعمال کرده است. کاربر  اجتماعی  را در رسانه های 
یک حساب رسانه اجتماعی، مدرک هویت خود را به عنوان یک شخص 
یا نهاد اجتماعی ارائه کند و مسئولیت کامل آنچه را که به صورت آنالین 

می گوید، بپذیرد.
می توان  را  کار  و  کسب  ثبت  حساس  جزئیات  یا  شخصی  اطالعات  اما 
در  ایجاد حساب های جعلی  برای  آن  از  و  کرد  بازار سیاه خریداری  در 

پلتفرم های رسانه های اجتماعی استفاده کرد.
از  تبهکار خارج  اغلب توسط سازمان های  این گونه اطالعات فاش شده 
برخی  اما  می شود.  استفاده  دور  راه  از  کالهبرداری  ارتکاب  برای  کشور 
چین  با  متخاصم  خارجی  دولت های  عوامل  است  ممکن  خریداران  از 
نیز باشند. شناسایی آنها با پوشش قانونی یک تجارت کوچک دشوار و 

پرهزینه است.
شناسایی  برای  بی سابقه  مقیاس  در  را  تحقیقاتی  پلیس  آوریل،  ماه  در 
شناسه های تجاری مورد استفاده در Yiwu، شهری در استان ججیانگ 
این  آغاز کرد.  تجاری کوچک در شرق چین است،  بزرگترین مرکز  که 
زنجیره  در  که  شد  تجاری  فعالیت های  در  اختالل  ایجاد  باعث  کمپین 

تامین جهانی موج زد.
مانند  فرهنگی  خرده  ذینفع  گروه های  در  حساب ها  این  از  بسیاری  و 
کاربران  آنها  هستند.  فعال  رادیو  و  آنالین  آهنگ های  بازی،  انیمیشن، 
کار  به  را  اصطالحاتی  یا  نمادها  و  می دهند  قرار  هدف  را  چینی  جوان 

می برند که فقط خودی ها می توانند آن را درک کنند.
بنابراین، نیروی پلیس اینترنت نه تنها باید با شکاف نسلی مبارزه کند، 

بلکه باید با شکاف های فرهنگی نیز مبارزه کند.
از  ارتشی  از  که  مدت هاست  اینترنتی  شرکت های  و  چین  دولت 
اجتماعی  رسانه های  محتوای  بر  نظارت  برای  انسانی  سانسورگرهای 

استفاده می کنند.
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غربالگری  ابزارهای  کمک  علی رغم  رسانه ها،  برخی  گزارش   اساس  بر 
فشار  تحت  طوالنی  ساعت های  باید  هنوز  سانسورگرها  این  ماشینی، 
از  افراد دچار مشکالت سالمتی  از  فیزیکی و روحی کار کنند. بسیاری 

جمله چاقی و بی خوابی شده اند.
اما آنها از توییتر و فیس بوک یاد گرفته اند که راه های کارآمدتری برای 

مبارزه با ربات های رسانه های اجتماعی بیابند.
به دقت  مقامات  اما  و فیسبوک در چین ممنوع هستند،  توییتر  اگرچه 
زمان  در  ویژه  به  اجتماعی،  رسانه های  پلتفرم های  این  در  را  فعالیت ها 
انتخابات، شورش های سیاسی یا ناآرامی های اجتماعی، که ربات ها فعال تر 

می شوند، زیر نظر دارند.
شائو و تیم پژوهشگران پلیس او پیشنهاد کردند که دولت باید اقدامات 

متقابل تهاجمی تری مانند ایجاد ارتشی از ضد روبات ها اتخاذ کند.
کار  خرده فرهنگی  گروه  هر  در  می توانند  ماشین ها  این  که  گفتند  آنها 
گذاشته شوند تا زبان آن ها را یاد بگیرند و با شناسایی وجود یک ربات 
اجتماعی احتمالی که توسط کشورهای دیگر کنترل می شود، حمله کنند.

دولت حتی می تواند یک رهبر مصنوعی افکار عمومی ایجاد کند.
در این مقاله آمده است: »ربات پیشرو توانایی تکامل مداوم و جذب تعداد 
زیادی از طرفداران واقعی انسان را برای ایجاد یک رابطه اعتماد متقابل 
بحران  هنگام  در  مثبت  انرژی  با  اطالعات  ارائه  برای  نفوذ  از  استفاده  و 

خواهد داشت.«
یا  خبرنگاران  اخیراً  شینهوا  جمله  از  چین  دولتی  رسانه های  از  برخی 
مجریان هوش مصنوعی را برای جذب مخاطبان جوان راه اندازی کرده اند.

پکن  در  چین  علوم  آکادمی  در  مصنوعی  هوش  درباره  که  محققی  اما 
می تواند  ربات  مقابل  در  ربات  پیشنهاد  که  داد  هشدار  می کند،  مطالعه 
بیش از پیش صدای انسان را در پلتفرم های رسانه های اجتماعی سرکوب 

کند.
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درپکن،تیمآکادمیعلومچیناستداللکردکه»زمانمحاسباتیتخمینزده
شدهتوسطگوگلبهیکالگوریتمکالسیکخاص،بهجاییکحدنظریکه

برایهمهالگوریتمهایممکناعمالمیشود،متکیاست.”

06آذر1400

محاسباتکالسیکتیمچینیبرتریکوانتومیگوگل
رابهچالشمیکشد

دانشمندان چینی پس از اینکه یک تیم تحقیقاتی گفتند الگوریتمی را 
برای انجام کاری که »تصور می شود برای محاسبات کالسیک غیرممکن 
است« توسعه داده است، بار دیگر ادعای »برتری کوانتومی« گوگل را به 

چالش می کشند.
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این تیم چینی گفت: رایانه کالسیک غیرکوانتومی آنها کار نمونه برداری 
رایانه  به  نسبت  باالتری  دقت  با  را  ساعت«   ۱۵ حدود  »در  به  موسوم 
طول  ثانیه   ۲۰۰ کار  همان  برای  که  گوگل   Sycamore کوانتومی 

می کشید، تکمیل کرده است.
این تیم گفت که یک میلیون نمونه غیرهمبسته تولید شده با استفاده 
رایانه   ۰٫۰۰۲ با  مقایسه  در   ۰٫۰۰۳۷ همبستگی  دارای  آنها  روش  از 

کوانتومی گوگل هستند.
نقطه  یک  می شود،  نامیده  کوانتومی  برتری  اصطالح  به  که  مساله  این 
عطف توسعه است: ماشین های کوانتومی قادر به انجام محاسباتی فراتر از 

توان قوی ترین ابررایانه های معمولی هستند.
دانشمندان مؤسسه فیزیک نظری زیر نظر آکادمی علوم چین در مقاله ای 
که قرار است برای یک مجله علمی ارسال شود، گفتند که الگوریتم آنها 
 Sycamore بر روی رایانه های کالسیک شبیه سازی مدارهای کوانتومی
از ۵۱۲ پردازش گرافیکی تکمیل  با استفاده  را »در حدود ۱۵ ساعت« 

کردند.
در اکتبر ۲۰۱۹، گوگل اعالم کرد که پردازنده Sycamore آن اولین 
برتری  به  ثانیه  انجام کاری در سه دقیقه و ۲۰  با  پردازنده ای است که 
 IBM’s کالسیک،  ابررایانه  بهترین  که  است  یافته  دست  کوانتومی 

Summit، ۱۰۰۰۰ سال طول می کشد.
نتیجه “۱۰۰۰۰  به  دانشمندان گوگل  اینکه چگونه  ویژه  به   - ادعا  این 

سال” رسیدند - توسط برخی از محققان مورد سوال قرار گرفته است.
محاسباتی  “زمان  که  کرد  استدالل  چین  علوم  آکادمی  تیم  پکن،  در 
تخمین زده شده توسط گوگل به یک الگوریتم کالسیک خاص … به 
جای یک حد نظری که برای همه الگوریتم های ممکن اعمال می شود، 

متکی است.”
رهبر تیم، جانگ پان به ساوت چاینا مورنینگ پست گفت که در حال 
حاضر در محاسبات کوانتومی، ترکیب محاسبات کالسیک و کوانتومی - 
که از “نویز” یا تداخل هایی که دقت آن را کاهش می دهد - برای دنیای 
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واقعی مهم است.
بر خالف محاسبات کالسیک، محاسبات کوانتومی مستعد خطا است زیرا 

رفتار زیراتمی می تواند تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گیرد.
 ۶۰ از  استفاده  با  خود  آزمایش  درباره  مقاله ای  تیم  این  مارس،  ماه  در 
پردازنده گرافیکی منتشر کرد که آزمایش گوگل را »در حدود پنج روز« 

به پایان رساند.
در آخرین مقاله خود که در این ماه منتشر شد، این تیم گفت: اگر شبیه 
با  مدرن  ابرکامپیوتر  یک  در  بتوان  کوانتومی را  مدارهای برتری  سازی 
راندمان باال پیاده سازی کرد، در اصل، زمان کلی شبیه سازی را می توان 

به چند ده ثانیه کاهش داد.
این  توسعه  برای  سنتی  رایانه های  در  کوانتومی  محاسبات  شبیه سازی 
فناوری مهم است – این به محققان اجازه می دهد تا آزمایش ها را قبل از 
اجرای آن ها روی یک ماشین کوانتومی آزمایش و تأیید کنند، و می تواند 
به درک این که کدام ویژگی ها به آن ماشین انرژی می دهند و مرز بین 

کوانتوم کجاست، بیفزاید.
محاسبات کوانتومی هنوز در مراحل ابتدایی خود است، اما به نظر می رسد 
بتواند با دستکاری ذرات زیراتمی، قدرت محاسباتی را به سطح جدیدی 
مانند  زمینه هایی  پیشرفت هایی در  به  امیدوارند که  دانشمندان  برساند. 

علم مواد و توسعه داروهای جدید کمک کند.
این   – قرار داده است  اولویت اصلی خود  را در  فناوری کوانتومی  چین 
فناوری به همراه شش حوزه کلیدی علم و فناوری دیگر در برنامه توسعه 
مانند  برای کاربردهایی  ویژه  به   – این کشور ذکر شده است  پنج ساله 

محاسبات، شبکه های ارتباطی فوق ایمن و اندازه گیری دقیق.
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چینیکسیستمثبتنامواعتبارسنجیدقیقوپیچیدهبرایخبرنگارانخود
دارد.خبرنگارانباسازمانهایخبریمستقردرسرزمیناصلیملزمبهگذراندن
دورههاوآزمونهایخاصقبلازاینکهبتواننداعتبارخودرادریافتکنند،که

مشمولبررسیساالنهمیشود،هستند.

07آذر1400

هشداربهگروههایخبریچیندربارهمجازاتبه
خاطرنقضاطالعاتاینترنتی

خبری  سازمان های  اگر  کرد:  اعالم  چین  اینترنتی  ارشد  رگوالتور  یک 
»امنیت اطالعات« را نقض کنند، از »فهرست سفید« جدید ارائه دهندگان 

اخبار اینترنتی مورد تایید چین خارج می شوند.
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اداره فضای مجازی چین در اظهاراتی گفت:  جی دنگکه مدیر محتوای 
دارند، در  قرار  تأیید شده  منابع  قباًل در فهرست  برای سازمان هایی که 
صورت نقض قوانین یا مقررات یا »حوادث« مربوط به امنیت اطالعات، 

تنظیم کننده های اینترنت صالحیت های آنها را تعلیق خواهند کرد.
یا  ابطال رسمی  برای  پایان مدت تعلیق، صالحیت منبع خبری  از  پس 

بازگرداندن به لیست تایید شده بررسی می شود.
وی افزود: در طول دوره تعلیق و بررسی، هر سایتی که محتوایی از چنین 

منابعی داشته باشد با مجازات مواجه خواهد شد.
اظهارات جی پس از آن است که »فهرست سفید« از خبرگزاری هایی که 
محتوای آنها توسط رسانه های دیگر منتشر می شود، در ماه گذشته توسط 

دولت منتشر شد.
سازمان های  از  برخی  اما  بود،  خبری  وبگاه   ۱۳۵۸ شامل  فهرست  این 
 Caixin، The Economic جمله  از  چین،  اصلی  سرزمین  خبری 
Observer، مجله Caijing و Century Business Herald از این 

فهرست حذف شده اند.
Caixin یک رسانه مالی است که به دلیل گزارش های تحقیقاتی خود 
قرار   ۲۰۱۶ سال  در  شده  منتشر  قبلی  لیست  در  و  است  شده  مشهور 

داشت.
خبری،  سرویس های  مجالت،  روزنامه ها،  شامل  تنها  نه  فهرست  این 
بلکه  می شود،  چین  رادیویی  پخش کننده های  و  تلویزیونی  شبکه های 
تعداد زیادی از حساب های رسمی رسانه های اجتماعی که توسط دولت ها، 
ارگان های حزب کمونیست و شاخه های محلی آن ها اداره می شوند را نیز 

شامل می شود.
جی گفت این لیست مشمول به روز رسانی های دوره ای بر اساس عملکرد 
لیست  در  که  خبری  سازمان های  و  است  شده  تایید  خبری  رسانه های 

نیستند می توانند برای درج نام خود درخواست دهند.
این  از  چینی  مقامات  گفت:  نیز  سازمان  این  معاون  رونگ هوا،  شنگ 
کنفرانس برای ارائه دیدگاه و تجربه کشور در حاکمیت اینترنت استفاده 
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خواهند کرد.
مورد  در  یکی  جمله  از  زیربخش،  هفت  شامل  روزه  یک  کنفرانس  این 
“فضای”  چالش های  به  پاسخ  مورد  در  یکی  آنالین،  “ساخت” محتوای 

سایبری و دیگری در مورد الگوریتم ها خواهد بود.
چین یک سیستم ثبت نام و اعتبارسنجی دقیق و پیچیده برای خبرنگاران 
خود دارد. خبرنگاران با سازمان های خبری مستقر در سرزمین اصلی ملزم 
به گذراندن دوره ها و آزمون های خاص قبل از اینکه بتوانند اعتبار خود را 

دریافت کنند، که مشمول بررسی ساالنه می شود، هستند.
تمامی سازمان های خبری نیز نیاز به تایید رگوالتوری اخبار دارند.

کمیسیون توسعه و اصالحات ملی چین، در بخشنامه ای هفته گذشته،  بر 
ممنوعیت سرمایه گذاری خصوصی در سازمان های خبری تاکید کرد.

این محدودیت ها بخشی از یک فشار گسترده تر برای جلوگیری از نفوذ 
سرمایه خصوصی بر گفتمان عمومی است.
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09آذر1400

آغازبهکارمرکزتبادلدادههایشانگهایبرایتوسعه
کسبوکارهایدیجیتال

موفقیتتجارتدادههایدیجیتالدرشانگهایمیتواندپیامدهایگستردهای
برایشرکتهایفناوریبزرگچینداشتهباشدکهحجمعظیمیازدادههای
کاربرراجمعآوریکردهاندکهبراساسآنتصمیمهایتجاریگرفتهمیشودو

خدماتجدیدیتوسعهمییابد.

مرکز تبادل داده شانگهای روز پنجشنبه برای تجارت افتتاح شد که این 
برای  وسیع  بازاری  ایجاد  برای  چین  تالش  آخرین  نشان دهنده  مساله 
داده ها – به نام نفت جدید اقتصاد دیجیتال – است که می تواند مانند 

کاالهای معمولی طبقه بندی، قیمت گذاری و معامله شود.
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این بورس جدید که معامالت خود را از روز پنجشنبه آغاز کرد، در ابتدا 
۲۰ محصول داده از جمله اطالعات پرواز از خطوط هوایی چین شرقی 
 China Mobile، مخابراتی  شبکه  اپراتورهای  از  مختلف  داده های  و 

China Unicom و China Telecom را ارائه کرد.
یکی از اولین معامالت انجام شده در این صرافی مربوط به شعبه شانگهای 
بانک صنعتی و تجاری چین بود که قراردادی را برای استفاده از داده های 
شرکت برق شهری شانگهای شبکه دولتی برای کمک به بهبود محصوالت 

مالی خود منعقد کرد.
از جمله شرکت  از ۱۰۰ شرکت،  دسته  اولین  از  بخشی   State Grid
حسابداری PwC و شرکت خدمات محاسبات ابری UCloud است که 

به عنوان “تاجران داده و اطالعات” در این بورس ثبت نام می کنند.
پیامدهای  می تواند  شانگهای  در  دیجیتال  داده های  تجارت  موفقیت 
باشد که حجم  برای شرکت های فناوری بزرگ چین داشته  گسترده ای 
عظیمی از داده های کاربر را جمع آوری کرده اند که براساس آن تصمیم های 

تجاری گرفته می شود و خدمات جدیدی توسعه می یابد.
انتظار می رود مرکز تبادل اطالعات شانگهای به مسائل مهم در طبقه بندی، 
قیمت گذاری و اطالعات ارزشمند شرکت های تجاری رسیدگی کند، آن 
هم پس از آزمایش ناموفق این کشور در گوئیانگ، مرکز استان گوئیجو. 
اولین مرکز تبادل داده چین در گوئیانگ از زمان راه اندازی آن در سال 

۲۰۱۵ موفقیت آمیز نبود.
در حالی که هنوز زود است که بگوییم بورس شانگهای چگونه به طور 
گسترده با استقبال و پذیرش عمومی روبرو خواهد شد ولی معامالت اولیه 
آن به عنوان یک عامل قابل اعتماد نگاهی به تقاضای بالقوه در آینده دارد.

راه اندازی مرکز تجارت داده در چین در حالی صورت می گیرد که دولت 
جزئی  به  که  بخشی  است،  دیجیتال  تجارت  توسعه  افزایش  دنبال  به 

جدایی ناپذیر از اقتصاد تبدیل می شود.
تحت   )Mofcom( بازرگانی  وزارت  توسط  برنامه  این 
چهاردهمین برنامه پنج ساله تجارت خدمات ارائه شده است که در ماه 
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اکتبر منتشر شد. این آژانس متعهد شد از تجارت محصوالت دیجیتال 
حمایت کند، محیط خوبی را برای محصوالت دیجیتالی برای خروج از 
کشور ایجاد کند و تجارت داده را بررسی کند. همچنین تجارت سنتی 

خدمات را برای دیجیتالی کردن تحت فشار قرار خواهد داد.
این اولین بار است که تجارت دیجیتال در برنامه پنج ساله وزارت بازرگانی 
توسعه  که  است  متعهد شده  آژانس همچنین  این  است.  گنجانده شده 
پلتفرم های  حرفه ای،  خدمات  شامل  که  را  دیجیتال”  خدمات  “تجارت 

رسانه های اجتماعی و موتورهای جستجو می شود، تقویت کند.
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09آذر1400

پکناینترنتپاکومتمدنرابرایافزایشهمکاری
بینالمللیتوسعهمیدهد

وشرکتهای اینترنت بخش مدت بحبوحهسرکوبطوالنی در کنفرانس این
بزرگفناوریدرپشتتوسعهسریعآنبرگزارشد.

مقامات چینی به دنبال »تعمیق همکاری بین المللی« در فضای سایبری 
هستند و در عین حال برای »اکولوژی اینترنتی خالص« فشار می آورند، زیرا 
پکن به تالش های خود برای توسعه ایده آل خود برای یک محیط آنالین 

پاک و متمدن ادامه می دهد.
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این دستور کار تمرکز کنفرانس »تمدن فضای مجازی چین« تحت حمایت 
دولت در پکن بود، رویدادی یک روزه که موفقیت اخیر تنظیم کننده های 
اینترنت این کشور را در نظارت و سانسور اطالعات آنالینی که دولت آن ها 

را مضر یا ناسالم می داند به نمایش گذاشت.
از  پینگ  ارائه شد، رئیس جمهور شی جین  نامه ای که در کنفرانس  در 
کمیته های حزب کمونیست چین و ارگان های دولتی، پلتفرم های آنالین، 
سازمان های اجتماعی و همچنین “گروه وسیعی از کاربران اینترنتی” این 
کشور خواست تا در تضمین توسعه متمدنانه و استفاده از اینترنت مشارکت 

کنند.
این کنفرانس که به میزبانی مشترک دفتر کمیسیون مرکزی امور فضای 
مجازی، شهرداری پکن و کمیسیون مرکزی راهنمایی در زمینه ساخت 
تمدن معنوی برگزار شد، با حضور مقامات دولتی و دانشمندان همراه با 
آنالین، در مورد  اینترنتی و گروه های کاربری  از شرکت های  نمایندگانی 
طیف وسیعی از موضوعاتی که شامل مقررات، کاربران نوجوان، داده های 

بزرگ و الگوریتم ها برگزار شد.
این کنفرانس در بحبوحه سرکوب طوالنی مدت بخش اینترنت و شرکت های 
بزرگ فناوری در پشت توسعه سریع آن برگزار شد. جامعه اینترنتی چین به 
حدود یک میلیارد کاربر افزایش یافته است که از مجموع جمعیت ایاالت 

متحده، روسیه، مکزیک، آلمان، بریتانیا، فرانسه و کانادا بیشتر است.
این کنفرانس همچنین ماه ها پس از آن برگزار شد که حزب کمونیست 
و شورای دولتی مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای ایجاد یک »تمدن 
توسط  که  اساس خالصه ای  بر  کردند.  منتشر  داخل  در  مجازی«  فضای 
دولت  سطوح  همه  از  کشور  این  شد،  منتشر  شینهوا  دولتی  خبرگزاری 
می خواهد که ایدئولوژی، فرهنگ، استانداردهای اخالقی و رفتار آنالین را 

تحت کنترل درآورند.
در این کنفرانس، مقامات ۱۰ دستاورد برتر کشور در ایجاد »تمدن فضای 
مجازی« را ارائه کردند، از جمله دستورالعمل هایی که توسط اداره فضای 
سایبری چین )CAC( در ماه سپتامبر صادر شد که پلتفرم های اینترنتی را 
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به حذف و سانسور محتوای »ناسالم« هدایت می کند. مجموعه ای از قوانین 
و مقررات جدید که بیشتر از داده ها در کشور محافظت می کند.

دیگر دستاوردهایی که در این کنفرانس به نمایش گذاشته شد شامل قانون 
حمایت از قهرمانان بود که در سال ۲۰۱۸ اجرا شد و یک وب سایت دولتی 
به نام “پلتفرم شایعه زدایی مشترک اینترنت چین” تحت دستورالعمل های 

CAC راه اندازی شد.
و  بین المللی  عمیق تر  “تبادل  برای  چینی  مقامات  پیگیری  حال،  این  با 

همکاری در فضای سایبری” می تواند چالش برانگیز باشد.
الزامات  دلیل  به  مایکروسافت  لینکدین شرکت  اینکه  از  چند هفته پس 
بیشتر مطابقت، خروج خود را از دومین اقتصاد بزرگ جهان اعالم کرد، 
شرکت اینترنتی یاهو ایاالت متحده در اوایل ماه جاری تمام خدمات آنالین 
باقیمانده خود را در سرزمین اصلی چین متوقف کرد و آخرین عقب نشینی 

خود را از این کشور نشان داد.
زمان تعطیلی چند سرویس آنالین باقیمانده یاهو در چین با اجرای قانون 
حفاظت از اطالعات شخصی، یکی از سخت ترین قوانین جهان در زمینه 
در  داده ها  از  حفاظت  عمومی  مقررات  با  که  شخصی،  داده های  امنیت 

اتحادیه اروپا مقایسه شده است، همزمان شد.
اخیراً، ناظر فضای سایبری CAC، مقررات جدیدی را تنظیم کرده است که 
افراد و مؤسسات را به دلیل کمک به کاربران اینترنت برای دور زدن دیوار 
آتش بزرگ کشور )پروژه دولت چین برای کنترل اینترنت( و دسترسی به 

اطالعات سانسور شده از خارج از کشور، مجازات می کند.
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چینشبکهگستردهایبرای»امنیتفناوری«ایجاد
میکند

امنیتفناوریبخشیاز»رویکردجامعچینبهامنیتملی«راتشکیلمیدهد،
کردن برجسته برای چین جمهور رئیس توسط 2014 سال در که مفهومی

تهدیداتدرجبهههایایدئولوژیک،اقتصادی،سیاسیونظامیمعرفیشد.

امنیتی  اقدامات  می خواهد  کشور  این  از  چین  کمونیست  حاکم  حزب 
اتخاذ کند، آن  استراتژی ملی پنج ساله خود  را در راستای  گسترده ای 
هم در شرایطی که تنش ها بین واشنگتن و پکن نشانه ای از کاهش نشان 

نمی دهد.
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شی جین پینگ رئیس جمهور  چین در جلسه دفتر سیاسی – باالترین 
رده حزب کمونیست – گفت: “امنیت فناوری” یکی از حوزه های کلیدی 

تحت پوشش دستور کار امنیتی کشور از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ است.
ملی  امنیت  برای  پنج ساله کشور  استراتژیک  برنامه  این گردهمایی  در 
بررسی و بحث شد، اما متن کامل این طرح به اطالع عموم نرسیده است.

امنیت فناوری بخشی از “رویکرد جامع چین به امنیت ملی” را تشکیل 
برای  چین  جمهور  رئیس  توسط   ۲۰۱۴ سال  در  که  مفهومی  می دهد، 
برجسته کردن تهدیدات در جبهه های ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی و 

نظامی معرفی شد.
بر اساس گزارش شینهوا، در نشست دفتر سیاسی در مورد بهبود توانایی 
اینترنت،  امنیت  همچنین  و  زیستی  امنیت  حوزه های  اداره  برای  چین 
داده ها و هوش مصنوعی که همه این ها توسط پکن به عنوان حوزه های 
نشست  این  در  شد.  بحث  می شوند،  گرفته  نظر  در  آینده  در  اصلی 
نتیجه گیری شد که این کشور باید »قدرت تحمل و تاب اوری« زنجیره 

ارزش و توانایی اش برای »مقاومت در برابر تأثیرات« را تقویت کند.
در این نشست همچنین بر اهمیت خودکفایی فناوری تاکید شد، به این 
معنی که چین باید بر فناوری های پیشرفته مورد نیاز برای توسعه ملی 
رهبری  برای  را  رقابت خود  و چین  متحده  ایاالت  باشد.  داشته  کنترل 

جهانی در علم و فناوری سرعت بخشیده اند.
نگرانی های امنیتی دفتر سیاسی منعکس کننده نقشه راه پنج ساله جدید 

چین برای هدایت کشور به سمت خودکفایی است.
تحریم های تجاری دولت آمریکا علیه شرکت فناوری هوآوی، بزرگ ترین 
فروشنده  بزرگ ترین  این  از  پیش  و  جهان  مخابراتی  تجهیزات  سازنده 
گوشی های هوشمند در چین، به طور گسترده ای به عنوان هشداری مطرح 
شده است که این کشور باید فناوری های خود را توسعه دهد تا اتکا به 

تامین کنندگان خارجی را کاهش دهد.
برای  را  قوانین و مقررات جدیدی  در همین حال، چین در سال جاری 
محدود کردن جریان داده های فرامرزی و اجرای محلی سازی داده ها اجرا 
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کرد. اینها تحت پوشش قانون امنیت داده ها، که از اول سپتامبر اجرایی 
اجرا شد،  نوامبر  اول  اطالعات شخصی، که در  از  قانون حفاظت  و  شد، 

هستند.
با این حال، رژیم سخت تر داده ها، پکن را از تالش ها برای افزایش توسعه 

تجارت دیجیتال منع نکرده است.
افزایش فوریت امنیت فناوری چین شده است،  تحوالت اخیر که باعث 

شامل نیمه هادی ها می شود.
در همین حال، شرکت اینتل، غول نیمه هادی ایاالت متحده، به دلیل 
در  چنگدو  شهر  در  را  خود  توسعه  طرح  واشنگتن،  امنیتی  نگرانی های 

جنوب غربی چین متوقف کرد.
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کمیسیونعالیمشاورهعلموفناوریچینچیست؟

دفترسیاسیچین،عالیترینگروهحاکمیتی،ازاینکمیسیوندرخواستکرده
استتا»روندهایآیندهتوسعهفناوریبینالمللیوداخلی«راپیشبینیکند
و»استراتژیملیفناوریرادرزمینهفناوریپیشرفتهدرسراسرجهانبهطور

عمیقمطالعهکند”.

بر اساس اعالم خبرگزاری دولتی شینهوا، گزارش مشورتی تهیه شده توسط 
کمیسیون ملی مشاوره علم و فناوری چین در یک نشست سیاسی به ریاست 
رئیس جمهور شی جین پینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأثیر نهادی 
را تأیید کرد که پاسخ این کشور به شورای مشاوران رئیس جمهور در مورد 

علم و فناوری در ایاالت متحده است.
اعضا، نوع عملکرد و نمودار سازمانی این کمیسیون هنوز ناشناخته باقی مانده 
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است زیرا دولت چین اطالعات کمی در مورد این نهاد فاش کرده است. این 
اولین بار است که وجود این کمیسیون توسط کانال های رسمی تایید می شود.

بر اساس  گزارش شینهوا، این کمیسیون »بیش از دو سال« است که فعال 
بوده و به طور فعاالنه به رهبری مرکزی درباره برنامه ریزی علم و فناوری 
ملی، پاسخ به همه گیری کووید-۱۹، توسعه استعدادهای علمی و فناوری و 

همچنین نحوه استفاده از علم توصیه کرده است.
توصیه های ارائه شده توسط این نهاد »نقطه مرجع مهمی برای تصمیم گیری های 
مهم ملی علم و فناوری« فراهم کرده است. برای رهبری چین، این کمیسیون 

نقش ویژه ای در ترسیم آینده کشور دارد.
ایده ایجاد یک هیئت مشاوره فناوری برای تصمیم گیرندگان ارشد چین در 
سال ۲۰۱۷ زمانی که واشنگتن – در دوران ریاست جمهوری پیشین دونالد 
ترامپ – شروع به محدود کردن دسترسی چین به فناوری های ایاالت متحده 
در بحبوحه افزایش تنش های فنی و تجاری کرد، قوت گرفت. وزارت علوم و 
فناوری چین در ماه می ۲۰۱۸ اعالم کرد که کار ایجاد نهاد مشاوره ملی علم 

و فناوری چین را بر عهده گرفته است.
دفتر سیاسی چین، عالی ترین گروه حاکمیتی، از این کمیسیون درخواست 
کرده است تا “روندهای آینده توسعه فناوری بین المللی و داخلی” را پیش 
بینی کند و “استراتژی ملی فناوری را در زمینه فناوری پیشرفته در سراسر 

جهان به طور عمیق مطالعه کند”.
قبل از تشکیل این کمیسیون، بخش های دانشگاهی آکادمی علوم چین، که 
در سال ۱۹۵۵ تشکیل شد، هیئت مشورتی عالی را تشکیل می داد. با این 
حال، این گروه به جای سیاست گذاری عمومی، به تحقیقات علمی دانشگاهی 

تمایل دارند.
گزارش مشورتی ۲۰۲۱ اولین سند شناخته شده کمیسیون برای بررسی و 

بحث از سوی رهبران ارشد چین است.
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چراغولهایفناوریچینیباوجودهشدارها،متاورس
راپذیرفتهاند؟

دربحبوحهعجلهشرکتهایچینیبرایاستقبالازمتاورس،رسانههایدولتی
اینکشوربهسرمایهگذارانهشداردادهاندکهازخریدتبلیغاتیخودداریکنند.

به گفته تحلیلگران، غول های فناوری چین تحت فشار زیادی هستند تا 
بر حضور خود در بحث های جهانی درباره متاورس تاکید کنند تا علیرغم 
احتیاط مقامات رسمی، مانع از دست دادن جایگاه خود در برابر همتایان 

غربی شوند.
چندی پیش پلتفرم پخش ویدیو و بازی Bilibili آمادگی خود را برای 



دفتر همکاری فناوری سفارت جمهوری اسالمی ایران در پکن33

و   Tencent Holdings به  پیوستن  با  و  کرد  اعالم  متاورس  توسعه 
NetEase، صاحبان اولین و دومین شرکت بزرگ بازی در چین، اشتیاق 
خود را نسبت به این مفهوم نوظهور، که به صورت سه بعدی همه جانبه 
به اشتراک گذاشته شده است، اعالم کرد. فضایی که افراد می توانند به 

صورت مجازی با هم ارتباط برقرار کنند.
 China Mobile، China مخابراتی  شرکت های  جاری،  ماه  طی 
همکاری  فناوری  شرکت  چندین  با   China Telecom و   Unicom
گروه  اولین  دهند،  تشکیل  را   Metaverse صنعت  کمیته  تا  کردند 

صنعتی چین که به این مفهوم اختصاص دارد.
با این حال، در بحبوحه عجله شرکت های چینی برای استقبال از متاورس، 
رسانه های دولتی این کشور به سرمایه گذاران هشدار داده اند که از خرید 

تبلیغاتی خودداری کنند.
هفته گذشته، روزنامه دولتی اکونومیک دیلی همچنین نسبت به معامالت 
سفته بازانه در سهام مفهومی متاورس هشدار داد و باعث شد که قیمت 
سهام سقوط کند. این روزنامه در تحلیلی اعالم کرد: تاجران خرده فروش 
نباید عجوالنه پول را در مفهومی »ناکامل« مانند متاورس سرمایه گذاری 
کنند، زیرا این پروژه ای است که نیاز به سرمایه گذاری و توسعه بلندمدت 

دارد.
در  اکنون  شرکت های فناوری چینی  حال،  این  با  تحلیلگران،  گفته  به 
حال رقابت برای استقبال از متاورس هستند، زیرا نمی توانند شروع ُکند 

و تدریجی داشته باشند.
در  مستقر  گیمز  کانتان  مشاوره  شرکت  اجرایی  مدیر  توتو،  سرکان 
از  پیچیده ای  تجربیات  تا شرکت ها  می کشد  سال ها طول  گفت:  توکیو، 
متاورس ایجاد کنند و زمانی که این مفهوم به جریان اصلی تبدیل شد، 
قرار  معرض ضرر  در  را  شده اند  عرصه  این  وارد  دیر  که  را  شرکت هایی 
می دهند. بر اساس اطالعات بلومبرگ، پیش بینی می شود که ارزش این 

صنعت تا سال ۲۰۲۴ به ارزش ۸۰۰ میلیارد دالر برسد.
 Epic که  یافت  افزایش  آن  از  پس  امسال  متاورس  به  عمومی  عالقه 
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Games، توسعه دهنده Fortnite، در شکایت خود علیه اپل استدالل 
کرد که الزامات اپ استور iOS برای توسعه دهندگان برای استفاده از 
پلتفرم های  متاورس یکسان در  تجربه  ایجاد یک  اپل،  پرداخت  سیستم 
مختلف را دشوار می کند. تقریباً در همان زمان، Roblox، یک پلتفرم 
ساخت بازی که در ماه مارس عمومی شد، متاورس را به بخشی اصلی از 

مأموریت شرکت تبدیل کرد.
این مفهوم،  ماه گذشته، زمانی که فیس بوک برای نشان دادن تعهد به 
نام خود را به متا تغییر داد، توجه به متاورس به اوج رسید و به دنبال آن 
مایکروسافت اعالم کرد که اکوسیستم کار محوری خود را به یک متاورس 

تبدیل خواهد کرد.
نیکو  ویدئویی  بازی های  تحقیقاتی  شرکت  ارشد  تحلیلگر  احمد،  دانیل 
پارتنرز نیز گفت غول های چینی مدتی است که خود را برای متاورس 

آماده می کنند.
احمد گفت که تنسنت در موقعیت خوبی قرار دارد تا نقشی پیشرو در 
توسعه این صنعت ایفا کند و بازی ها و شبکه های اجتماعی آن را به هم 

متصل کند.
 Epicدر کلیدی  گذاری های  سرمایه  شرکت  این  افزود:  وی 
است  کرده   Roblox و   )Games  )Unreal Engine, Fortnite
که امروزه محصوالت متاورس به حساب می آیند. این شرکت همچنین 
متاورس  بازی های  توسعه  برای  را  خود  جهانی  استودیوهای  استخدام 

متمرکز کرده است.
در  کلیدی  نقش  مقررات  می رود  انتظار  حال،  این  با  گفت،  احمد 
تصمیم گیری درباره نوع محتوا و تجربیاتی که شرکت های چینی می توانند 

از آن کسب درآمد کنند، ایفا کنند.
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نگرانیقانونگذارانآمریکاازتهدیدچیندرزمینه
صنعتنیمههادی

سناقباًلقانوننوآوریورقابتایاالتمتحده)USICA(راتصویبکردهاست
کهشامل52میلیارددالربودجهبرایکارخانههاینیمههادیآمریکامیشود.

گروهی متشکل از قانونگذاران هر دو حزب سیاسی آمریکا – که بیشتر 
آنها هشدارهایی را در مورد تهدید رقابتی چین مطرح کرده اند – خواستار 
داخلی  تولید  برای  بودجه  دالر  میلیاردها  تأمین  برای  الیحه ای  تصویب 

تراشه های نیمه هادی شدند.
گروه موسوم به حل مشکل – متشکل از ۵۸ قانونگذار در هر دو مجلس 
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کنگره، که به طور مساوی بین جمهوریخواهان و دموکرات ها تقسیم شده 
است – ظرفیت رو به رشد تولید نیمه هادی چین و احتمال حمله پکن 
به تایوان را به عنوان انگیزه ای فوری برای مجلس نمایندگان برای تصویب 

قانون خود به منظور افزایش تولید تراشه آمریکا ذکر کرده است.
تصویب  را   )USICA( متحده  ایاالت  رقابت  و  نوآوری  قانون  قباًل  سنا 
نیمه  کارخانه های  برای  بودجه  دالر  میلیارد   ۵۲ شامل  که  است  کرده 
هادی آمریکا می شود. مارک وارنر، سناتور دموکرات ویرجینیا در این باره 
گفت: با این حال، مجلس سنا هنوز قانون خود را تصویب نکرده است، و 
اگر نتواند این یارانه ها را لحاظ کند، “من فکر نمی کنم تاسیسات تولید 

تراشه دیگری در آمریکا ساخته شود.”
وی افزود: ما باید ۷ تا ۱۰ تأسیسات جدید را در سراسر آمریکا بسازیم 
تا بتوانیم تحقیق و توسعه پیشرو خود را حفظ کنیم. چین ۱۵۰ کارخانه 

جدید اضافه می کند.
این سناتور همچنین از TSMC تایوان به عنوان پیشروترین تولید کننده 

تراشه در جهان و احتماالً پیشروترین شرکت در این صنعت نام برد.
ظرفیت  از  آمریکا  سهم  هادی،  نیمه  صنعت  انجمن  گزارش  اساس  بر 
به ۱۲ درصد  از ۳۷ درصد در سال ۱۹۹۰  نیمه هادی ها  تولید  جهانی 
کاهش یافته است که این کاهش را به انگیزه های قوی تر تولید تراشه در 

کشورهای دیگر نسبت به ایاالت متحده نسبت می دهند.
این گروه تجاری همچنین اعالم کرد که سرمایه گذاری های فدرال در 
تحقیق و توسعه نیمه هادی ها به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی ثابت 

مانده است.
نیمه هادی )SMIC( مستقر در شانگهای در  تولید  بین المللی  شرکت 
انتظار می رود در سال  است که  حال ساخت کارخانه جدیدی در پکن 
۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کند، در حالی که یک کارخانه جدید شنجن 

سال آینده تولید را آغاز خواهد کرد.
در  جدید  تأسیسات  در  سرمایه گذاری  حال  در  همچنین  شرکت  این 
که  است  نیمه رسانا  صنعت  خوشه  یک   ،Lin-Gang شانگهای  منطقه 
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توسط دولت شهر طراحی و ساخته شده است.
جاشوا گاتهایمر، نماینده دموکرات نیوجرسی که ریاست کمیته را برعهده 
دارد، در مورد عواقب فاجعه بار برای زنجیره های تامین که در حال حاضر 
گرفته اند،  قرار  فشار  تحت  شدت  به  جهانی  تراشه های  کمبود  دلیل  به 

هشدار داد.
وی گفت: اگر ارتش آزادیبخش خلق “تصمیم بگیرد فردا به تایوان برود، 
ما در مورد آن چه خواهیم کرد؟ وقتی چین بخش بزرگی از شبکه زنجیره 
تامین را تامین می کند یا کنترل بخش بزرگی از شبکه زنجیره تامین را 

در اختیار دارد، چه کار می کنیم؟”
میشیگان  دموکرات های  نمایندگان  اسالتکین  الیسا  و  استیونز  هیلی 
تأثیر  خودرو  صنعت  بر  قباًل  تراشه ها  فعلی  کمبود  کردند  خاطرنشان 

گذاشته است.
قانونگذاران  که  گرفت  آن صورت  از  پس  روز  یک  گروه  این  درخواست 
کمیسیون کنگره در یک جلسه استماع هشدار دادند که ایاالت متحده 
در صنعت نیمه هادی عقب مانده است تا حدی به این دلیل که سرمایه 

ایاالت متحده به تامین مالی رونق تراشه های چین کمک می کند.
هفته گذشته، تحقیقات وال استریت ژورنال نشان داد که سرمایه گذاران 
و شرکت های آمریکایی در ۵۸ معامله با شرکت های نیمه هادی چینی 
از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ شرکت کرده اند، یک افزایش شدید که نگرانی 

مقامات دولت را برانگیخته است.
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چینبرایتقویتیوآندیجیتالبورسداراییمجازی
راهاندازیمیکند

اولیندستهازاینبانکهاازسال2014مجوزگرفتندوبرنامهدولتمرکزیبرای
افزایشاستفادهازیواندیجیتالاحتماالًترویجبیشتریخواهدداشت.

بر اساس طرح منتشر شده در وبگاه شورای دولتی، چین در حال بررسی راه 
اندازی یک بورس دارایی مجازی است، در شرایطی که دولت گام بعدی را 

برای تکمیل آزمایشی یوآن دیجیتال خود در نظر می گیرد.
اداری  مرکز  برای  توسعه ای  از طرح های  وسیعی  میان طیف  در  ایده  این 
شهرداری پکن است، منطقه ای واقع در شمال پکن که به عنوان یک پله 

کلیدی توسعه پایتخت تا سال ۲۰۳۵ در نظر گرفته شده است.
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شورای دولتی، کابینه چین، جزئیات بیشتری را از مبادله دارایی های دیجیتال 
پیشنهادی ارائه نکرده است، اما تحلیلگران معتقدند که این مبادله برای تجارت 
ارزهای دیجیتال نخواهد بود. این کشور همه ارزهای دیجیتال و توکن های 

غیرقابل تعویض را ممنوع کرده است.
به گفته یک بانکدار مستقر در هنگ کنگ که نخواست نامش فاش شود، 
تا  گرفته  اعتباری  داده های  از  را  هر چیزی  می تواند  دیجیتال  دارایی های 

توکنیزاسیون اوراق قرضه یا سهمیه کربن داشته باشد.
تام چان پاک الم، رئیس مؤسسه فروشندگان اوراق بهادار در هنگ کنگ 
گفت: اطالعیه جدید احتماالً مربوط به ترویج استفاده از یوآن دیجیتال است. 

این نشان دهنده عزم کشور برای پیشبرد ارز دیجیتال است.
مو چانگچون مدیر کل موسسه ارز دیجیتال بانک مرکزی چین اوایل ماه 
جاری گفت: پروژه ارز دیجیتال مستقل چین، معروف به یوآن دیجیتال یا 
e-yuan، از زمان اجرای یک برنامه آزمایشی در اواخر سال ۲۰۱۹، به ارزش 

۶۲ میلیارد یوان )۹٫۷ میلیارد دالر( گسترش یافته است.
این اقدام پس از راه اندازی بورس اوراق بهادار پکن صورت گرفت.

طرح شورای دولتی همچنین از “بانک های واجد شرایط” خواسته است تا 
در یک برنامه آزمایشی برای راه اندازی بانک های دیجیتالی بدون شعبه و 
فقط آنالین شرکت کنند. همچنین از وام دهندگان می خواهد که نهادهای 

عملیاتی اختصاص داده شده به یوآن دیجیتال را راه اندازی کنند.
اولین دسته از این بانک ها از سال ۲۰۱۴ مجوز گرفتند و برنامه دولت مرکزی 
برای افزایش استفاده از یوان دیجیتال احتماالً ترویج بیشتری خواهد داشت.

 WeBank در حال حاضر پنج بانک دیجیتال در این کشور وجود دارد، از جمله
 Sichuan و  بابا،  علی  به  وابسته   MYbank تنسنت،  حمایت  تحت 
Xiwang Bank، که توسط شاخه فناوری مالی غول گوشی های هوشمند 

شیائومی پشتیبانی می شود.
چندین بانک چینی، مانند بانک ارتباطات و بانک ساختمانی چین، آزمایشات 
اشتراک  از  حمایت  برای  دیجیتال  یوان  از  استفاده  در  را  خود  مربوطه 

صندوق های سرمایه گذاری آغاز کرده اند.
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توطئهآمریکابرایدستیابیبهاطالعاتمهمصنعت
تراشهچین

نیمههادیچین بهاطالعاتمهمصنعت برایدستیابی ایاالتمتحده توطئه
فاششدهاست،ونمیتواناینواقعیتراردکردکهایاالتمتحدهازدادههای
تجاریهستهایبرایایجادیکزنجیرهتامیننیمههادی»بهاستثنایچین«

استفادهکند.

از  تراشه  داده های  تامین  برای  واشنگتن  اخیر  درخواست  از  پس 
و   )TSMC( تایوان  هادی  نیمه  تولید  شرکت  شامل  که  شرکت هایی 
سامسونگ الکترونیکس می شوند، رسانه رسمی دولتی چین، دولت آمریکا 
را متهم به طراحی توطئه ای برای به دست آوردن اطالعات بیشتر در 
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مورد صنعت نیمه هادی این کشور و جلوگیری از توسعه آن کرد.
خبرگزاری شینهوا در مقاله ای نوشت: »اقدام ایاالت متحده برای تقاضای 
اجباری داده های جهانی نیمه رساناها، بار دیگر نقشه  این کشور را برای 
ایجاد زنجیره تأمین نیمه رساناهای جهانی تحت سلطه آمریکا و استفاده 

از تراشه ها برای مهار چین آشکار می کند«.
ایاالت  بازرگانی  وزارت  اطالعات  درخواست  کردن  محکوم  مقاله  این 
متحده را که در ماه سپتامبر از سوی این رسانه چینی اعالم شد، تشدید 
می کند، که از شرکت های آمریکایی و خارجی در صنعت نیمه هادی ها 
خواسته بود تا داده های زنجیره تامین را به عنوان بخشی از تالش ها برای 

کمک به رفع تنگناها ارائه کنند.
سفارش های  درباره  زیادی  اطالعات  شامل  آمریکا  درخواستی  اطالعات 
شرکت های چینی و ظرفیت تولید شرکت های ژاپنی و کره ای در چین 
است. توطئه ایاالت متحده برای دستیابی به اطالعات مهم صنعت نیمه 
که  کرد  رد  را  واقعیت  این  نمی توان  و  است،  شده  فاش  چین  هادی 
ایاالت متحده از داده های تجاری هسته ای برای ایجاد یک زنجیره تامین 

نیمه هادی »به استثنای چین« استفاده کند.
و  تحقیق  هدف  اصلی  سرزمین  در  چینی  شرکت  هیچ  که  حالی  در 
ارائه  برای  واشنگتن  درخواست  ولی  نگرفت،  متحده قرار  مطالعه ایاالت 
اطالعات و داده ها زنگ خطری را در بخش نیمه هادی داخلی به صدا 
درآورد، که با محدودیت های فزاینده ناشی از تحریم های ایاالت متحده 
مواجه شده است و دسترسی به فناوری ها و تجهیزات پیشرفته تراشه را 

محدود می کند.
نه وزارت امور خارجه چین و نه وزارت بازرگانی در مورد درخواست ایاالت 
نظر  اظهار  داده اند،  پاسخ  درخواست  این  به  که  شرکت هایی  و  متحده 
رسمی نکرده اند. اما این موضوع باعث نشد که رسانه های مورد حمایت 
تراشه های  سازنده  بزرگترین   ،TSMC اخیر  تصمیم  از  چین  دولت 
قراردادی جهان، برای انطباق با درخواست داده های ایاالت متحده انتقاد 
نکنند. دفتر امور تایوان پکن پیشتر دولت جزیره را به ناتوانی در محافظت 
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از شرکت های محلی در برابر فشار واشنگتن متهم کرده بود.
TSMC که قصد دارد مرکز ساخت تراشه خود را در شهر شرقی نانجینگ 
گسترش دهد، در ماه اکتبر اطمینان داد که “بدون ارائه اطالعات محرمانه 

مشتریان به درخواست پاسخ خواهد داد”.
جدیدترین موضع شینهوا علیه توطئه دولت آمریکا یک روز پس از آن 
به لیست سیاه  را  صورت گرفت که واشنگتن ده ها شرکت چینی دیگر 
تجاری خود اضافه کرد که شرکت های آمریکایی را از فروش محصوالت 

به این شرکت ها به دالیل امنیت ملی محدود می کند.
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19آذر1400

شرکتچینیآمادهرقابتبرایپیشتازیدرمتاورس

درحالیکهچندینغولفناوریچینیازجملهNetEaseبیسروصداعالئم
تجاریمرتبطبامتاورسرادرچندماهگذشتهثبتکردهاند،اخیراًبرخیازآنها

آشکارابرنامههایخودرابرایساختمتاورسبهاشتراکگذاشتهاند.

شرکت NetEase، دومین شرکت بزرگ بازی های ویدئویی چین، تبدیل 
به جدیدترین شرکت فناوری در این کشور شده است که تعهد خود را به 
مفهوم متاورس ابراز می کند و به تعدادی از همتایان خود از جمله تنسنت 

می پیوندد تا از آنچه به عنوان تکرار بعدی تبلیغ می شود استقبال کنند.
ویلیام دینگ لی، بنیانگذار و مدیر اجرایی NetEase، گفت: شرکت مستقر 
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در هانگجو از قبل فناوری ها و استراتژی های مورد نیاز برای ساخت متاورس 
را آماده کرده است، که به عنوان سه بعدی مشترک و همه جانبه تعریف شده 
است. فضای مجازی که در آن افراد می توانند تعامل و تجارت داشته باشند.

در حالی که چندین غول فناوری چینی از جمله NetEase بی سر و صدا 
عالئم تجاری مرتبط با متاورس را در چند ماه گذشته ثبت کرده اند، اخیراً 
برخی از آنها آشکارا برنامه های خود را برای ساخت متاورس به اشتراک 
گذاشته اند. عالقه به این مفهوم مبهم ماه گذشته پس از تغییر نام فیس 

بوک به Meta به اوج رسید.
هفته گذشته، تنسنت، مالک بزرگ ترین شرکت بازی های ویدئویی جهان و 
برنامه فوق العاده چینی وی چت، برای اولین بار زمانی که رئیس  آن مارتین 
الئو گفت این شرکت می تواند به طور بالقوه از طریق طیف وسیعی به این 
مفهوم نزدیک شود، چشم انداز خود را برای متاورس به طور عمومی افشا 
کرد. کسب وکارها، بازی های ویدئویی و شبکه های اجتماعی را به عنوان 

نقاط قوت اصلی آن ذکر می کنند.
 China  – چین  مخابراتی  بزرگ  شرکت  سه  هفته،  همان  در 
چندین  با   –  China Telecom و   Mobile، China Unicom
شرکت فناوری همکاری کردند تا اولین گروه صنعتی چین را که به متاورس 
اختصاص داده شده است، تشکیل دهند. در مراسم تأسیس »کمیته صنعت 
متاورس«، سه غول مخابراتی درباره طرح هایی برای استفاده از مزایای خود 
در زیرساخت های شبکه ۵G، بازی های ابری و فناوری های واقعیت مجازی 

)VR( برای شکل دهی به این صنعت نوظهور بحث کردند.
همچنین هفته گذشته، بیدو، شرکت پیشرو جستجوی وب در چین، یک 
پلتفرم اجتماعی دنیای مجازی جدید به نام Xirang را راه اندازی کرد، در 
اقدامی که بسیاری آن را ملموس ترین اقدام آن تا کنون به سوی دنیای 

متاورس می دانند.
به طور  ارزش ترین تک شاخ جهان که  با   ،ByteDance ،در ماه آگوست
گسترده یکی دیگر از رقبای رقابت های متاورس چین محسوب می شود، 
استارت آپ واقعیت مجازی Pico Interactive را در معامله ای که ارزش 
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زده  تخمین  آمریکا(  دالر  میلیون   ۷۷۲( یوان  میلیارد   ۵ به  نزدیک  آن 
می شود، خریداری کرد.

بر اساس اطالعات بلومبرگ، پیش بینی می شود که صنعت متاورس تا سال 
۲۰۲۴ به ارزش ۸۰۰ میلیارد دالر آمریکا برسد.

با این حال، با وجود این شور و شوق، تنظیم کننده ها و رسانه های دولتی در 
چین نگرانی های خود را نسبت به جنون بازار درباره متاورس ابراز کرده اند.

بازانه در سهام  معامالت سفته  به  نسبت  اکونومیک دیلی  هفته گذشته، 
مفهومی متاورس هشدار داد، که باعث شد قیمت سهام در این هفته سقوط 
کند. این رسانه دولتی در تفسیری گفت سرمایه گذاران خرد نباید عجوالنه 
پول را در مفهومی »نابالغ« مانند متاورس قرار دهند، زیرا این پروژه ای است 

که نیاز به سرمایه گذاری و توسعه بلندمدت دارد.
از شرکت های فناوری فهرست شده در چین که  در همین حال، گروهی 
خود را سازندگان متاورس می خوانند، از سوی بورس های سهام در شنجن و 
شانگهای مورد بررسی قرار گرفته اند و تنظیم کننده ها نامه های استعالمی را 
برای شرکت ها ارسال کرده اند و از آنها خواسته اند جزئیات مربوط به دخالت 

آنها در متاورس را بپرسند.
ماه گذشته، یک اندیشکده دولتی مرتبط با وزارت امنیت دولتی چین در 
مورد خطرات امنیت ملی مرتبط با متاورس، از جمله خطرات امنیت سایبری 
و »هژمونی فناوری« هشدار داد. به گفته این اندیشکده، کشورهای در حال 
کشورهای  توسط  ساخته شده  فناوری های  به  فزاینده ای  طور  به  توسعه 
توسعه یافته متکی هستند و این صنعت می تواند این شکاف را افزایش دهد.

به گفته Kato، تنسنت همچنان از Sony Group و Epic Games که 
رهبران فعلی متاورس هستند عقب است، اگرچه تنسنت مالک ۴۰ درصد 
Epic است. کاتو گفت، اما سرمایه گذاری تنسنت در Wave، یک سازمان 
دهنده کنسرت مجازی ایاالت متحده، نشان دهنده کاربرد امیدوارکننده 

مفهوم متاورس است.
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کمبوداستعداددرصنعتنیمههادی،علتحرکتُکند
چیندرخودکفاییدرتولیدتراشه

براساساعالممرکزتوسعهصنعتاطالعاتچین،درپایانسال2019تقریبًا
512هزارنفردرصنعتنیمههادیچینکارمیکردندکهبهسختیمیتوانست

نیازاینبخشبراینیرویکار745هزارنفریراتاسال2022برآوردهکند.

به گفته بنیانگذار صنعت تولید تراشه چین، بزرگترین مانع برای دستیابی 
به خودکفایی در نیمه هادی ها در این کشور، کمبود مزمن استعداد در این 

صنعت است، نه کمبود بودجه.
ریچارد چانگ روگین، بنیانگذار و مدیر اجرایی سابق شرکت بین المللی تولید 
نیمه رساناهای ریخته گری تراشه )SMIC(، در کنفرانسی در شانگهای گفت: 
حمایت سرمایه ای و سیاسی، مشکل اصلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان 

نیست.
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وی افزود: پرورش استعدادها در صنعت نیمه هادی کشور تنها محدود به 
آموزش آکادمیک نیست، بلکه تمرین و تجربه کسب  کردن نیز مهم است، 

مانند فعالیت  و کار در کارخانه ها.
ارزیابی او از عدم توازن در عرضه و تقاضای نیروی انسانی در صنعت نیمه 

هادی چین، از سوی داده های اخیر بازار نیز پشتیبانی می شود.
تقاضا برای نیروی کار در صنعت نیمه هادی افزایش یافته است. به گزارش 
۵۱job.com، این صنعت در سه ماهه اول امسال ۶۵ درصد نیروی بیشتر 
استخدام کرده است، در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۰٫ این در بحبوحه 
افزایش ثبت شرکت های نیمه هادی جدید، از شرکت هایی که در همه چیز از 

طراحی گرفته تا تولید تراشه ها دخیل هستند، رخ می دهد.
با این حال، کمبود استعدادهای صنعت نیمه هادی در کشور همچنان حاد 
است. بر اساس گزارشی که امسال توسط موسسه تحقیقات مالی آموزشی 
چین در دانشگاه پکن منتشر شد، این رقم در سال ۲۰۱۹ از ۱۵۰هزار نفر در 

سال ۲۰۱۵ دو برابر شد و به حدود ۳۰۰هزار نفر رسید.
بر اساس اعالم مرکز توسعه صنعت اطالعات چین، در پایان سال ۲۰۱۹ 
تقریباً ۵۱۲هزار نفر در صنعت نیمه هادی چین کار می کردند که به سختی 
می توانست نیاز این بخش برای نیروی کار ۷۴۵هزار نفری را تا سال ۲۰۲۲ 

برآورده کند.
به عنوان بخشی از چهاردهمین برنامه پنج ساله، پکن قصد دارد هزینه های 
این کشور را برای تحقیقات علمی پایه، از جمله در مورد نیمه هادی ها، به ۸ 

درصد از کل هزینه های تحقیق و توسعه افزایش دهد.
با این حال، فقدان استعدادهای نیمه هادی، شرکت های نیمه هادی چینی 
را به جذب استعدادهای بیشتری از تایوان، به ویژه مدیران کهنه کار سوق 

داده است.
در حالی که چانگ قباًل نسبت به توانایی چین برای رقابت با ایاالت متحده 
در صنعت  نیمه هادی ها ابراز خوش بینی کرده بود، ولی او تاکید کرده است 
که به دلیل کمبود جهانی تراشه و تنش بین پکن و واشنگتن، وضعیت چالش 

برانگیزتر شده است.
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چیندرحالبرنامهریزیبرایاصالحاتاساسیدر
سیستمفناوری

مقاماتدولتچینمعموالًازاصطالح»سیستمفناوری«برایاشارهبهترکیبی
ازسیاستها،مقررات،موسساتوپرسنلمرتبطباتحقیقاتفناوریاستفاده

میکنند.

رهبری ارشد چین برنامه سه ساله ای را برای نوسازی سیستم علمی و 
ایاالت متحده تصویب  با  فناوری دولتی خود در بحبوحه تشدید رقابت 
کرده است و فناوری را به عنوان کلید آینده این کشور در اولویت قرار 

خواهد داد.
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رئیس  ریاست  به  نهادی  عمیق،  و  جامع  اصالحات  مرکزی  کمیسیون 
با هدف  را  پیش طرح ۲۰۲۳-۲۰۲۱  پینگ، چندی  جمهور شی جین 
“پیروزی در نبرد سخت” اصالح نحوه مدیریت منابع و پروژه های علم و 

فناوری چین تصویب کرد.
شی در این نشست گفت: هدف نهایی راه اندازی یک سیستم نهادی برای 

»خودکفایی و خود توانمندسازی در فناوری« است.
وی افزود: چین در سیستم فناوری خود “پیشرفت قابل توجهی” داشته 
که  است  نهادی  موانع  و  ضعف  نقاط  دارای  همچنان  کشور  اما  است، 

پیشرفت فناوری کشور را ُکند می کند.
از اصطالح “سیستم فناوری” برای اشاره به  مقامات دولت چین معموالً 
تحقیقات  با  مرتبط  پرسنل  و  موسسات  مقررات،  سیاست ها،  از  ترکیبی 

فناوری استفاده می کنند.
چین در حال اتخاذ یک رویکرد ملی برای جذب منابع از هر دو بخش 
در  مزیت  ایجاد  و  تنگنا  در  با مشکالت  مقابله  برای  و خصوصی  دولتی 

زمینه های جدید مانند هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی است.
در صنعت نیمه هادی داخلی، که از تحریم های آمریکا علیه شرکت های 
چینی مانند هوآوی رنج می برد، مقامات این کشور موسسات تحقیقاتی 
دولتی و کسب و کارها را تشویق می کنند تا به طور مشترک بر تنگناها 

غلبه کنند.
عنوان  به  گسترده  طور  به  واشنگتن  توسط  هوآوی  صادرات  ممنوعیت 
هشداری برای چین در جهت توسعه فناوری های خود و کاهش اتکا به 

تامین کنندگان خارجی ذکر شده است.
ارائه می شود که لیو هه معاون نخست  برنامه سه ساله جدید در حالی 
وزیر، دست راست شی که تالش های چین برای مقابله با محدودیت های 
 People’s در  طوالنی  مقاله ای  در  می کند،  رهبری  را  متحده  ایاالت 
Daily – ارگان رسمی حزب کمونیست چین – نوشت: نوآوری فناوری 

نه تنها برای توسعه چین، بلکه برای بقای این کشور نیز اهمیت دارد.
سیستم علم و فناوری چین در ابتدا بدون توجه به تقاضای بازار و اهداف 



دفتر همکاری فناوری سفارت جمهوری اسالمی ایران در پکن50

در  پینگ  جین  شی  شد.  گرفته  قرض  شوروی  جماهیر  اتحاد  از  ملی 
صحبت هایش درخواست کرده است که تحقیقات فناوری بیشتر »هدف 

محور« و »مشکل محور« شود.
این  درگیری  از  قبل  مدت ها  خود  فناوری  سیستم  در  چین  اصالحات 
کشور با ایاالت متحده آغاز شد که منجر به محدودیت های تجاری شده 
است، این مساله دسترسی چین به تراشه های پیشرفته را محدود می کند 

که بیشتر آنها با استفاده از فناوری های آمریکایی تولید می شوند.
در سال ۲۰۱۴، شی در یک سخنرانی در آکادمی علوم چین گفت که 
دستاوردهای  تبدیل  در  مزمن” شکست  “بیماری  با  سال ها، چین  برای 

فناوری به بهره وری اقتصادی روبرو بوده است.
از طرح »ساخت چین  پکن  رونمایی  از  پس  ماه  سال ۲۰۱۵، چند  در 
۲۰۲۵«، کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی، مجموعه ای از 

سیاست ها را برای تعمیق اصالحات نهادی علم و فناوری منتشر کردند.
دادن  اجازه  جمله  از  بودند،  خاص  وظیفه   ۱۴۳ شامل  سیاست ها  این 
ایجاد  و  فناوری  پروژه های  در  راهبری  نقش  ایفای  برای  شرکت ها  به 

صندوق های دولتی ویژه برای سرمایه گذاری در استارت آپ های فناوری.
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چینبهدنبالایجاداولینشبکهماهوارهایلیزریبا
پوششجهانی

پیدا لیزری ارتباطات در فوری کاربردهای کوانتومی پیشرفتهای از برخی
کردهاند،بنابراینسرمایهگذاریشدیدچیندربرنامههایکوانتومیکمککرده

است.

جای  به  را  باال  سرعت  با  لیزری  پیشگامانه  ارتباطی  آزمایش  یک  چین 
و  بیدو  ناوبری  سیستم  ماهواره های  بین  معمول،  رادیویی  سیگنال های 

ایستگاه های زمینی روی زمین انجام داده است.
به گفته محققان، این روش می تواند به ماهواره اجازه دهد تا داده ها را با 
سرعت چند گیگابایت در ثانیه به زمین ارسال کند. سریعترین عملکرد 
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ارتباطی بیدو در این آزمایش طبقه بندی شده و محرمانه باقی مانده است.
ارتباطی  ایجاد شبکه های  برای  ایاالت متحده در رقابت شدیدی  چین و 
لیزری در فضا هستند. ناسا اخیرا اعالم کرده است که پس از دو سال تاخیر، 
ماه آینده یک ماهواره آزمایشی را برای انجام آزمایش های مشابه به فضا 
پرتاب می کند و انتقال داده ها از طریق پرتو لیزر را با سرعت ۲٫۸ گیگابایت 

در ثانیه آزمایش می کند.
ماهواره های بیدو معموالً با سیگنال های رادیویی به کاربران زمینی متصل 
می شوند که به دلیل پهنای باند محدود می توانند فقط پیام های متنی کوتاه 
را ارسال کنند. با کمک لیزر، این شبکه می تواند داده ها را میلیون ها برابر 

سریع تر به تقریباً هر مکانی در هر زمان منتقل کند.
ارائه می دهد، کمتر در برابر نفوذ  باند وسیع تری  ارتباطات لیزری پهنای 
توسط جاسوس ها یا پارازیت ها در طول جنگ الکترونیک آسیب پذیر است 

و از فناوری سبک تر و فشرده تر استفاده می کند.
بیدو بزرگترین شبکه ناوبری ماهواره ای جهان است که تعداد ماهواره های 
بیشتری نسبت به GPS در مدار دارد. این سرویس هم موقعیت یابی و 
هم خدمات ارتباطی را ارائه می دهد، که یک توانایی منحصر به فرد با طیف 

گسترده ای از برنامه های غیرنظامی و نظامی است.
آکادمی علوم چین چندی پیش اعالم کرد که در آخرین آزمایش دانشمندان 
محیط های  در  می توان  را  بیدو  لیزری  سیگنال های  که  کردند  ثابت 
چالش برانگیز مانند شهرها به طور پایدار دریافت کرد، جایی که برقراری و 
حفظ ارتباطات مبتنی بر نور دوربرد با توجه به اختالالت در آن دشوار است.

یک ایستگاه زمینی برای ارتباط لیزری معموالً یک مرکز ثابت با دستگاه های 
و  پرتو  قفل  و  ردیابی  واحد  یک  بزرگ،  تلسکوپ  یک  جمله  از  پیچیده 

تجهیزات پردازش سیگنال است.
 Changchun تیم تحقیقاتی موسسه اپتیک، مکانیک و فیزیک آکادمی
در استان جیلین در شمال شرقی گفت، با این حال، دانشمندان و مهندسان 
چینی موفق شدند همه چیز را در یک خودران جمع کنند تا امکان استقرار 

تلفن همراه را فراهم کنند.
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به گفته برخی از دانشمندان فضایی، یافته های آنها نشان می دهد که چین 
می تواند اولین کشوری باشد که دارای یک شبکه ارتباطی لیزری با پوشش 

جهانی است.
پهنای باند پرتوهای لیزر می تواند به یک ترابایت )۱۰۰۰ گیگابایت( در ثانیه 
برسد. به گفته یک محقق که با استناد به کاربرد حساس این فناوری در 
ارتش، خواست نامش فاش نشود، این فناوری همچنین در معرض کمترین 
الکترونیکی  جنگ  هنگام  در  و  است  دیگر  کشورهای  سوی  از  آسیب ها 

سخت تر از امواج مایکروویو مسدود می شوند.
یک ماهواره ارتباطی سنتی معموالً بسیار بزرگ است، زیرا برای تولید و 
ارسال تعداد زیادی سیگنال رادیویی به آنتن های بزرگ و قدرت زیادی نیاز 
دارد. به گفته این محقق، دستگاه های لیزری کوچک تر و سبک تر هستند 
و به طور بالقوه به ماهواره هایی که عمدتاً برای مقاصد دیگر ساخته شده اند 

اجازه می دهند تا ارتباط پرسرعت با یکدیگر یا با زمین برقرار کنند.
ایده ماهواره ارتباط لیزری از دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. ایاالت متحده، ژاپن و 
برخی کشورهای اروپایی برنامه های تحقیقاتی متعددی را برای توسعه این 
فناوری راه اندازی کرده اند، اما نتوانسته اند برخی از مشکالت عملی موجود 

را حل کنند.
یکی از چالش های اصلی جو بود: مولکول های هوا می توانستند نور را جذب 
زمینی  ایستگاه  به  کمی  بسیار  نوری  ذرات  نتیجه  در  کنند،  منعکس  یا 

می رسند.
چین در اواخر دهه ۱۹۹۰ به این رقابت پیوست، اما تالش های مشترک 

موسسات تحقیقاتی راه حل هایی را ارائه کرده است.
محققان در شن یانگ می گویند آینه تلسکوپی ساخته اند که می تواند با بار 
الکتریکی شکل خود را تغییر دهد تا اثر تاری ناشی از تالطم هوا را کاهش 

دهد.
برخی از پیشرفت های کوانتومی کاربردهای فوری در ارتباطات لیزری پیدا 
کرده اند، بنابراین سرمایه گذاری شدید چین در برنامه های کوانتومی کمک 

کرده است.
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موزی، اولین ماهواره کوانتومی جهان، به لطف تجهیزات لیزری حساسی 
که توسط دانشمندان کوانتومی چینی توسعه داده شد، به سرعت دانلود 
خیره کننده ۵٫۱ گیگابایت در ثانیه در سال ۲۰۱۶ رسید. بالفاصله پس از 
آزمایش موزی، آزمایشگاه فضایی چینی تیانگونگ ۲ اولین ارتباط لیزری 
بر مانع بزرگ دیگری در  انجام داد و  فضا-زمینی جهان را در طول روز 

کاربرد عملی غلبه کرد.
در سال ۲۰۱۹، یک ایستگاه زمینی لیزری در جنوب غربی چین داده های 
ماهواره آزمایشی Shijian ۲۰ را با سرعت ۱۰ گیگابایت در ثانیه دانلود 

کرد.
در سال های اخیر، مقامات فضایی چین از چندین طرح برای پرتاب تعداد 

زیادی ماهواره ارتباطی کوچک به مدار پایین زمین پرده برداری کرده اند.
به گفته برخی از محققان دخیل در این برنامه، در حالی که استارلینک 
توسط SpaceX – یک صورت فلکی ماهواره ای که دسترسی به اینترنت 
را به اکثر نقاط سیاره فراهم می کند – به پهنای باند حدود ۲۰۰ مگابایت 
محدود شده بود، شبکه های چینی از فناوری لیزر برای افزایش سرعت با 

هزینه کمتر استفاده می کنند.
مدار زمین، ماه و دارایی های فضایی مریخ چین به سرعت در حال رشد 
هستند و اتصال آنها با استفاده از پرتوهای لیزر می تواند عملکرد آنها را 

بهبود بخشد.
دقت  مثال،  برای  گذشته،  سال  در  چینی  نظامی  مطالعه  یک  اساس  بر 
موقعیت یابی کلی شبکه بیدو را می توان با همگام سازی ساعت های اتمی 

ماهواره ها با پرتوهای لیزر، شش تا ۴۰ برابر افزایش داد.
بر اساس مطالعه نظامی دیگری که در ماه سپتامبر منتشر شد، دولت و 
ارتش چین همچنین در نظر گرفته اند تا پیش نویس استانداردی بین المللی 
برای ارتباطات لیزری را برای تقویت موقعیت پیشرو چین در این زمینه، 

در نظر بگیرند.
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چینماکائورابهپایگاهفناوریتبدیلمیکند

دریکمورد،تنسنتبهشرکتتامینآبماکائوکمککردتاعملیاتخودرابا
استفادهازWeCom،پلتفرمارتباطیتنسنتبرایکاربرانسازمانیدیجیتالی
درخواستهای به سریعتر تا میدهد را امکان این آب مقامات به که کند،

مصرفکنندهپاسخدهدوگردشکارشرکتراسادهترکند.

به گفته مدیران و مقامات صنعت فناوری چین، پکن در حال ایجاد هویت 
مرکز  یک  عنوان  به  جهان،  کازینوی  بزرگترین   ، ماکائو  برای  جدیدی 

فناوری منطقه ای است.
پکن  تند  موضع  و  کووید-۱۹  با  پرتغال  سابق  مستعمره  که  حالی  در 
در قمار دست و پنجه نرم می کند، مرکز کنوانسیون و نمایشگاه ماکائو 
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اخیرا میزبان یک نمایشگاه بزرگ تجاری با موضوع فناوری بود که صدها 
سرمایه گذار و مدیر فناوری چین در این نمایشگاه شرکت کردند.

به  رو  قمار  مورد  در  اطمینان  عدم  که  برگزار شد  حالی  در  رویداد  این 
به  از نقش کازینوهای ماکائو  را  نارضایتی خود  زیرا پکن  افزایش است، 
عنوان کانال های غیرقانونی تخلیه سرمایه که ثبات مالی و کنترل حساب 
سرمایه چین را تضعیف می کند، پنهان نمی کند. آینده ماکائو در اختیار 
آزمایشگاه های تحقیقاتی و شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر است، نه 

میزهای قمار.
جنگ یوجائو نایب رئیس انجمن علم و فناوری چین در سخنانی گفت: 
نوآوری  برای  جدیدی  هنگکین  فرصت  در  گوانگدونگ-ماکائو  “منطقه 

فناوری و تحول صنعت ماکائو ایجاد کرده است.”
در وبگاه این رویداد، هویت تازه ماکائو به عنوان »مرکز جدید فناوری های 
بین المللی« برای اتصال اکوسیستم فناوری آسیا و اقیانوسیه با بقیه جهان 

به تصویر کشیده شد.
فهرست بلندباالیی از شرکت های فناوری چینی، از جمله تنسنت و مالک 
هلدینگ علی بابا، در این رویداد شرکت کردند و حمایت خود را از تبدیل 

شدن شهر به پایگاه فناوری در منطقه خلیج بزرگ نشان دادند.
بحث های این کنفرانس طیف وسیعی از موضوعات از متاورس گرفته تا 

علوم زیستی را پوشش می دهد.
صنعت قمار بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ۵۴ میلیارد دالری این 
شهر را قبل از همه گیری کرونا در اختیار داشت و ۸۰ درصد از درآمد 
قمار  درآمد  را شامل می شد. کاهش ۸۰ درصدی  دولت محلی  مالیاتی 

در سال گذشته منجر به کاهش ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی شد.
در طرح پکن، ماکائو به توسعه مدارهای مجتمع، پروژه های انرژی جدید 
و هوش مصنوعی )AI(، در میان سایر بخش های فناوری، و ایجاد یک 

زنجیره تامین برای تراشه ها، از طراحی تا آزمایش، تبدیل می شود.
هدایت  برای  ماکائو  دانشگاه های  تحقیقاتی  توانایی های  افزایش  از  فارغ 
نوآوری و فناوری، نقشه راه پکن فهرستی از صنایع مختلف، از طب چینی 
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و سنگ های قیمتی گرفته تا گردشگری و خدمات مالی، را ارائه می کند 
که ماکائو برای همکاری با شهرهای سرزمین اصلی به آنها نیاز دارد.

یک  اثبات  حال  در  این شهر همچنین  فناوری چین،  برای شرکت های 
محل آزمایش برای محصوالت و راه حل های جدید است.

در یک مورد، تنسنت به شرکت تامین آب ماکائو کمک کرد تا عملیات 
ارتباطی تنسنت برای کاربران  از WeCom، پلتفرم  با استفاده  خود را 
تا  می دهد  را  امکان  این  آب  مقامات  به  که  کند،  دیجیتالی  سازمانی 
سریع تر به درخواست های مصرف کننده پاسخ دهد و گردش کار شرکت 

را ساده تر کند.
عالوه بر همکاری با تنسنت، سازمان آب یک پلتفرم آنالین را برای نظارت 
بر نرخ جریان و کیفیت آب به عنوان بخشی از تالش های دیجیتالی این 

شرکت مستقر کرد.
همچنین بیش از ۱۰۰۰ کنتور هوشمند آب برای کاربران مسکونی نصب 
کرده است که می تواند به طور خودکار مصرف آب غیرعادی را تشخیص 

داده و به شرکت هشدار دهد.
در تحول دیگری، شرکت فناوری  هوآوی، غول مخابراتی چینی و اپراتور 
اصلی مخابراتی ماکائو، CTM، قراردادی را برای همکاری با یکدیگر در 
ابتکار شهر هوشمند ماکائو، با پشتیبانی از فناوری های ۵G، ابری و کالن 

داده هوآوی اعالم کردند.
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نگرانیچینازتبدیلشدنمتاورسبهابزاریبرای
پولشویی

درحالیکهچیناستخراجداخلیوتجارتارزهایدیجیتالمانندبیتکوینرا
سرکوبکردهاست،NFTهاومتاورسدرمنطقهخاکستریفعالیتمیکنند.

یکی از مقامات بانک مرکزی چین نسبت به عالقه رو به رشد این کشور 
به توکن های غیرقابل تعویض )NFT( و فعالیت های مرتبط با متاورس 
پولشویی  ابزار  به  راحتی  »به  توکن ها می توانند  این  و گفت  داد  هشدار 

تبدیل شوند«.
در  پولشویی  با  مبارزه  تحلیل  و  تجزیه  و  نظارت  مرکز  مدیر  ونجان  گو 
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بانک خلق چین، در یک مجمع مالی که در شانگهای برگزار شد، گفت: 
دارایی های مجازی “غیرمتمرکز، ناشناس و بدون مرز هستند و به طور 
مخدر،  مواد  قاچاق  خواهی،  باج  مانند  غیرقانونی  معامالت  در  گسترده 
انتقال وجوه برون  قمار، پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی و 

مرزی استفاده شده است”.
وی در ادامه پیش بینی کرد که دستیابی به دارایی های دیجیتالی مانند 
ارزهای دیجیتال، NFT و آنهایی که در متاورس یافت می شوند، تکامل 
دنیای  از  طبیعی  طور  به  “اینها  گفت:  رسمی  مقام  این  یافت.  خواهند 
واقعی جدا هستند و دارای درجه خاصی از قابلیت همکاری هستند، که 
تبدیل شدن به ابزار پولشویی برای قانون شکنان را بسیار آسان می کند.”

به گفته وی، بیش از ۵۰ حوزه قضایی در سرتاسر سرزمین اصلی چین، 
برای ایجاد یک چارچوب قانونی برای این دارایی های مجازی برنامه ریزی 
کرده یا قباًل اقدام کرده اند، که شامل راه اندازی یک سیستم مجوز است 

که مالکان و اپراتورهای این منابع دیجیتال را پوشش می دهد.
در حالی که چین استخراج داخلی و تجارت ارزهای دیجیتال مانند بیت 
کوین را سرکوب کرده است، NFTها و متاورس در منطقه خاکستری 

فعالیت می کنند.
گسترش  به  نسبت  چینی  رسمی  مقام  یک  که  است  بار  نخستین  این 

غیرقانونی متاورس و توکن های غیرقابل تعویض هشدار داده است.
چین نظارت دقیق بر NFTها را تشدید کرد، که عموماً به واحدهایی از 
داده های ذخیره شده در یک بالکچین اشاره می کند که تضمین می کند 
هر دارایی دیجیتال منحصر به فرد، تغییرناپذیر و ایمن است. از آنجایی 
که این موارد از طریق یک بالک چین غیرمتمرکز احراز هویت می شوند، 
 – اختیار داشت  فیزیکی در  اقالم  به  بسیار شبیه  را می توان  ها   NFT
یا  عنوان کلکسیون  به  تجارت  برای  را  اقالم دیجیتال  این  خاصیتی که 

یادگاری ارزشمند می کند.
واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی چین “تقویت به اشتراک گذاری 
اطالعات و همکاری” با سازمان های مجری قانون و در عین حال نظارت 
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و جلوگیری از “جمع آوری غیرقانونی پول، کالهبرداری، پولشویی و سایر 
فعالیت های مجرمانه” را تحت پوشش فناوری مالی و نوآوری، خواهد کرد.

NFT ها و هیاهوهای  علیرغم هشدار قبلی رسانه های دولتی در مورد 
این  از  شدت  به  کشور  بزرگ  فناوری  شرکت های  متاورس،  پیرامون 

نوآوری های دیجیتال استقبال کرده اند.
تنسنت پلتفرم معامالتی NFT Huanhe خود را در ماه اوت راه اندازی 
ابتدا  در  علی بابا،  گروه  هلدینگ  فین تک  شعبه   ،Ant Group کرد. 
ماه  در   Alipay کاربران  پرداخت  کد  صفحات  برای  را   NFT والپیپر 
ژوئن راه اندازی کرد. بعداً آثار هنری NFT از جمله نقاشی های دیجیتال 

و نسخه های مجازی عتیقه ها را معرفی کرد.
با این حال، تنسنت و Ant Group در ماه اکتبر محصوالت NFT خود 
را به عنوان “کلکسیونی دیجیتال” تغییر نام دادند، که نشان دهنده تالش 

آنها برای دوری از هرگونه درگیری احتمالی با پکن است.
 NetEase بیدو و  در همین حال، شرکت هایی مانند تنسنت، علی بابا، 
همگی عجله کرده اند تا برای عالئم تجاری مرتبط با متاورس درخواست 
دهند. ویلیام دینگ لی، بنیانگذار و مدیر اجرایی غول بازی های ویدئویی 
NetEase، اخیراً گفت که شرکت او آماده تبدیل شدن به سریع ترین 

شرکت برای اجرای فعالیت های مرتبط با متاورس در چین است.
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29آذر1400

دانشگاهچیناولینبرنامهدکتریفناوریکوانتومیرا
ارائهمیدهد

برنامهدرسیدکتریآنبرایعلوموفناوریکوانتومیجزو54برنامهدانشگاهی
جدیداستکهماهگذشتهتوسطشورایدولتیچینتصویبشد.

دانشگاه علم و فناوری چین )USTC(، یکی از برترین مؤسسات تحقیقاتی 
عمومی این کشور، اولین برنامه مقطع دکتری کشور را در زمینه علوم و فناوری 
کوانتومی ارائه می دهد، آن هم در شرایطی که رقابت جهانی برای پیشروی در 

این زمینه تشدید می شود.
بر اساس بیانیه منتشر شده توسط دانشگاه علم و فناوری چین واقع در هفی، 
مرکز استان آنهویی شرقی، “پرورش استعدادهای برجسته” در علم و فناوری 
کوانتومی را تسریع کرده و در عین حال به هدف کشور برای “در خط مقدم 

جهان” بودن در این زمینه کمک می کند.
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برنامه درسی دکتری آن برای علوم و فناوری کوانتومی جزو ۵۴ برنامه دانشگاهی 
جدید است که ماه گذشته توسط شورای دولتی چین تصویب شد. دیگر 
برنامه های دکترا که به تازگی تأیید شده اند شامل هوش مصنوعی در دانشگاه 
پکن و دیگری برای علوم و فناوری هسته ای در دانشگاه Sun Yat-sen در 

گوانگجو، مرکز استان جنوبی گوانگدونگ است.
برنامه آکادمیک جدید دانشگاه علم و فناوری چین منعکس کننده تمرکز دولت 
بر افزایش تعداد محققان کوانتومی در کشور است، سالها پس از آن که Hefei را 
به عنوان سایت آزمایشگاه ملی علوم اطالعات کوانتومی، که به عنوان بزرگترین 
مرکز تحقیقاتی فناوری کوانتومی در جهان معرفی می شود، تعیین کرد. در سال 
۲۰۲۰، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با برخی از فیزیکدانان کوانتومی 
برتر کشور مالقات کرد تا به آنها بگوید این مرکز بخشی از استراتژی ملی است، 

زیرا جهان دستخوش “بزرگترین تغییر در یک قرن” شده است.
در  چین  ارشد  قانونگذار  سوی  از  طرح  این  تصویب  از  پس  روز  چند 
چهاردهمین برنامه پنج ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، رئیس جمهور چین بر لزوم 
تبدیل شدن این کشور به “مرکز جهانی علم و نوآوری” از جمله در فناوری 

محاسبات کوانتومی تاکید کرد.
فناوری کوانتومی یکی از پیچیده ترین حوزه های فیزیک است، زیرا رفتار ذرات 
زیراتمی و چگونگی استفاده از آن ها را برای پیشبرد قدرت محاسباتی فراتر از 

دسترس ابررایانه های معمولی بررسی می کند.
را مطرح  کوانتومی  در محاسبات  پیشرفت  ادعای  اخیراً  فیزیکدانان چینی 
کرده اند. در اوایل ماه جاری، تیمی متشکل از ۱۴ دانشمند چینی که طراحان 
اصلی ابررایانه اسکیل نسل جدید Sunway بودند، جایزه گوردون بل امسال 
را برای پیشرفتی که شکاف در به اصطالح برتری کوانتومی را کاهش می دهد، 

کسب کردند.
با این حال، تالش های علم و فناوری کوانتومی چین توسط دولت ایاالت متحده 
مورد بررسی قرار گرفته است. واشنگتن هفته گذشته ده ها شرکت چینی دیگر 
را به لیست سیاه تجاری خود اضافه کرد، از جمله شرکت هایی که در زمینه نیمه 

هادی ها و محاسبات کوانتومی فعالیت دارند.
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29آذر1400

چینشرکتهایپرداختآنالینرابهدلیلنقض
قوانینمبادلهارزجریمهکرد

غیربانکی پرداخت آژانسهای توسط که را حجمی از بخشی شرکتها این
دالر تریلیون 45.6( یوان تریلیون 294.6 ارزش به میشد انجام گستردهتر
آمریکا(درسالگذشتهتشکیلمیدادندکه17.9درصدنسبتبهسال2019

جهشداشت.

چین Tenpay، یک واحد پرداخت آنالین از شرکت تنسنت را به دلیل 
نقض قوانین ارز خارجی در بحبوحه نظارت های فزاینده بر صنعت فناوری 
مالی این کشور، بیش از ۲٫۸ میلیون یوان )۴۳۸ هزار دالر آمریکا( جریمه 

کرد.
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بر اساس بیانیه منتشر شده توسط شعبه اداره ارز دولتی )SAFE( در 
هفته گذشته این واحد اخطارهایی دریافت کرد و همچنین به آن دستور 
داده شد که عدم ارائه مطالب مربوطه و انجام امور ارزی خارج از محدوده 

ثبت کسب و کار خود را اصالح کند.
این اقدام تازه، سومین اخطار از اواسط سال ۲۰۱۸ برای واحد تنسنت که 
با نام Caifutong نیز شناخته می شود به شمار می رود و نشان می دهد 
همراه  به  آنها  می کند.  اداره  را  گروه  این   WeChat Pay سیستم  که 
پرداخت  بازار  درصد   ۹۰ از  بیش   ،Ant Group به  متعلق   Alipay

موبایلی را در اختیار دارند.
توسط  که  عملکردها  سوء  از  فزاینده ای  لیست  بحبوحه  در  جریمه  این 
مقامات در سرکوب مداوم آنها در تکنولوژی های بزرگ برجسته شده بود، 
صادر شد. دولت در این ماه شرکت هایی از جمله علی بابا، تنسنت و بیدو 
را به دلیل افشا نکردن معامالتی که به سال ها پیش باز می گشت، جریمه 
انحصاری و حفظ حریم خصوصی  اقدامات  کرد، به عالوه سرکوب عمده 

داده ها.
فن ییفی، معاون بانک مرکزی چین در ماه سپتامبر گفت که بانک مرکزی 
چین )PBOC( تحقیقات ضد انحصاری خود را در بخش پرداخت های 
موبایلی این کشور، که تحت تسلط چند شرکت خصوصی فناوری مالی 

است، “عمیق” خواهد کرد.
اقتصاد  در  بخش ها  مشاهده ترین  قابل  از  یکی  موبایلی  پرداخت های 
 Alipay، است.  رشد  حال  در  سرعت  به  که  است  چین  دیجیتالی 
WeChat Pay و همتایانش در سال ۲۰۲۰ تراکنش هایی به ارزش ۵٫۴ 
افزایش  انجام دادند که ۹٫۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹  تریلیون دالر 

داشت و چین را به دومین بازار بزرگ پس از ایاالت متحده تبدیل کرد.
این شرکت ها بخشی از حجمی را که توسط آژانس های پرداخت غیربانکی 
انجام می شد به ارزش ۲۹۴٫۶ تریلیون یوان )۴۵٫۶ تریلیون  گسترده تر 
دالر آمریکا( در سال گذشته تشکیل می دادند که ۱۷٫۹ درصد نسبت به 
به  افزایش  با ۱۴٫۹ درصد  تراکنش ها  تعداد  سال ۲۰۱۹ جهش داشت. 
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۸۲۷٫۳ تریلیون در مدت مشابه رسید.
شعبه بانک مرکزی شنجن گفت که مقامات چینی همچنین در دسامبر 
سال گذشته ۸٫۸ میلیون یوان جریمه اداری علیه Tenpay به دلیل “بی 
و  غیرقانونی  تراکنش های  برای  پرداخت  خدمات  ارائه  جمله  از  نظمی” 

نادرست و نگهداری ضعیف سوابق صادر کردند.
Tenpay و Alipay نیز در ژوئیه ۲۰۱۸ توسط SAFE بیش از ۶۰۰ 
هزار یوان جریمه شدند. این دو به همراه ۲۵ شرکت و افراد دیگر به دلیل 

نقض قوانین معامالت ارزی مجرم شناخته شدند.
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30آذر1400

هشداررسانهدولتیچیننسبتبهگسترشتوکنهای
غیرقابلتعویض

آخرینهشداررسانهدولتیدرحالیمنتشرمیشودکهNFTهاومتاورسدر
حالشتابگرفتنهستندوفهرستفزایندهایازشرکتهایچینیآشکاراآنها

راپذیرفتهاند.

روزنامه رسمی حزب حاکم کمونیست چین، علیه تب سرمایه گذاری در 
توکن های غیرقابل تعویض )NFT( مطلب منتشر کرده و این سوال را 
مطرح کرده است که آیا این »بازی مجموع صفر« دیگری است که توسط 

سرمایه گذاران و سرمایه های ارزهای دیجیتال تبلیغ می شود؟
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آخرین هشدار رسانه  دولتی در حالی منتشر می شود که NFTها و متاورس 
در حال شتاب گرفتن هستند و فهرست فزاینده ای از شرکت های چینی 
آشکارا آنها را پذیرفته اند. شرکت رسانه ای ۳۶kr Holdings  بیش از 
۱۱۲۴مجموعه دیجیتالی با مضمون متاورس را در کنفرانسی در شنجن 
ارائه کرده است که آخرین نشانه از افزایش عالقه به دارایی های دیجیتال 
با وجود ممنوعیت های قبلی دولت در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال 

است.
با این حال، دولت چین به صراحت NFT یا متاورس را ممنوع نکرده 
است، و در را برای ده ها شرکت فهرست شده باز گذاشته تا اعالمیه هایی 
را منتشر کنند که برنامه های تجاری آتی را با مفاهیم مرتبط می سازد. 
رشد  اخیراً  که  است  شده  متاورس”  “گروه  یک  ایجاد  باعث  هیاهو  این 
طرح  و  هشدارها  صدور  به  را  بازار  کننده های  تنظیم  و  داشته  زیادی 

سواالتی سوق داده است.
 NFT مقاله روزنامه حزب حاکم چین که به صورت آنالین تحت عنوان “آیا
منجر به متاورس یا تقلب می شود؟” منتشر شد، قیمت های سرسام آور 
 Everydays – The مانند رکورد فروش کالژ عکس دیجیتال NFT

Days ۵۰۰۰ First را زیر سوال برد.
که  آشکار شد  آن  از  پس  ها   NFT محبوبیت  که  اشاره شد  همچنین 
غول های فناوری چینی مانند Tencent Holdings، Ant Group و 
ByteDance تمایل مصرف کنندگان را برای کلکسیون های دیجیتال 

آزمایش کردند.
برخالف بازارهای خارج از کشور که ارزهای دیجیتال به عنوان پرداخت 
برای NFT پذیرفته می شوند، صادرکنندگان چینی فقط یوان را دریافت 

می کنند و پس از خرید، NFT ها قابل فروش مجدد نیستند.
با این حال، گمانه زنی های غیرقانونی وجود داشته است. به عنوان مثال، 
یک مشعل دیجیتالی برای بازی های آسیایی که توسط پلتفرم بالک چین 
AntChain در ماه سپتامبر راه اندازی شد، در ابتدا ۳۹ یوان )۶٫۱ دالر 
آمریکا( قیمت داشت، اما گروه های چت خصوصی ارزش آن را به بیش از 
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۱۰۰۰۰ یوان رساندند.
Ant، غول فناوری مالی وابسته به هلدینگ گروه علی بابا، مالک ساوت 
چاینا مورنینگ پست، حاضر به اظهارنظر در این باره نشده است. با این 
حال، این شرکت بارها گفته است که توکن های دیجیتال برای حفاظت 
مورد  در  قیمت  گمان  و  حدس  با  کاماًل  و  هستند  معنوی  مالکیت  از 

محصوالت NFT مخالف است.
مالی  ثبات  برای  بالقوه  تهدید  یک  عنوان  به  را  دیجیتال  ارزهای  پکن 
داده  قرار  خاکستری  منطقه  در  را  NTFها  تاکنون  اما  می داند،  کشور 
است. مقامات بانک ها و مؤسسات پرداخت را از حمایت از تراکنش های 
بیت کوین از سال ۲۰۱۳ منع کرده اند و در سال ۲۰۱۷ عرضه اولیه سکه 
)ICO( و مبادالت ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعالم کردند. در ماه می 

امسال نیز استخراج ارزهای دیجیتال ممنوع شد.
NFT ها تاکنون از بررسی نظارتی طفره رفته اند، اما به نظر می رسد این 
پنجره در حال بسته شدن است. هر دو شرکت Tencent و Ant اخیراً 
نظارت  تحت  مالی  روزنامه  یک   ،Securities Times هشدار  از  پس 
NFTها، پیشنهادات  People’s Daily، در مورد حباب احتمالی در 
توکن های غیرقابل تعویض خود را به عنوان “کلکسیونی دیجیتال” تغییر 

دادند.
کارشناسان هشدار دادند ممکن است مقررات سخت گیرانه تری نیز در 

راه باشد.
مقاله People’s Daily هشدار می دهد که برخی از صرافی های ارزهای 
جمع آوری  محبوب  روش  یک  هستند،   ICO انجام  حال  در  دیجیتال 

.NFT سرمایه در این بخش، تحت نام
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