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تحوالت دنیای امروز صورت جدیدی به رقابت میان قدرت های بزرگ جهان داده 
است تا جایی که کشمکش و نزاع میان دو قدرت چین و آمریکا از حوزه های تجاری 
به نبرد بر سر تصاحب فناوری های برتر نیز گسترش یافته است. از همین رو شناسایی و 
آگاهی از جدیدترین تحوالت و دستاوردهای علمی و فناوری برای تصمیم سازان و 

سیاست گذاران عنصر مهمی به شمار می آید.
همین ضرورت ما را برآن داشت تا به صورت منسجم و هدفمند به رصد آخرین 
اخبار و تحوالت حوزه فناوری چین بپردازیم. نخستین اقدام تقویت و به روزرسانی مستمر 
و روزانه »وب سایت« دفتر همکاری فناوری سفارت جمهوری اسالمی ایران در پکن 
بود که کار رسمی خود را از اواسط سال 1399 آغاز کرد. متعاقب آن، راه اندازی کانال 
اطالع رسانی در فضای مجازی »تلگرام« و »بله« گام دیگری بود که با انتشار اخبار و 
تحوالت حوزه فناوری به آگاهی مخاطبین کمک می کند. تهیه »بولتن های تخصصی« 
ماهیانه برای مدیران و سیاست گذاران و عالقه مندان حوزه علم و فناوری، قدم دیگری در 

راستای پویا بودن در دنیای خبری امروز است.
گفتنی است این چند نمونه تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته برای آگاهی 
بخشی از تحوالت فناورانه چین است و در سال پیش رو برآنیم تا فعالیت های خود را 
در این حوزه ارتقا و گسترش بخشیم. از جمله این فعالیت ها می توان به انتشار محتواهای 
تخصصی نظیر رصد و انتشار مستمر اخبار بورس های علمی آکادمیک در چین و انتشار 

مطالب حوزه فناوری چین از منابع دست اول اشاره کرد.
در پایان ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و بهار طبیعت و آرزوی سالمت و شادکامی، 

مشتاقانه آماده شنیدن نظرات و انتقادهای شما در جهت بهبود عملکرد خود هستیم.

دی شد و بهمـن گذشت فصل بهاران رسید
جــلوه گلشن بـه باغ همچو نگاران رسیـد

سخن نوروزی

رایزنی فناوری ایران
سفارت جمهوری اسالمی ایران - پکن
اول فروردین 1401
21 مارس 2021
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افزایش 33 درصدی تولید نیمه رساناهای چین در سال 
2021

بنا بر داده های دولتی چین، در سال 2020 تولید مدارهای مجتمع )IC( که شامل 
محصوالت شرکت های محلی و کارخانه های خارجی می شوند افزایش دو برابری 
سال  به  نسبت  که  کرده  تولید   IC میلیارد   359.4  ،2021 سال  در  چین  داشته اند. 
گذشته آن افزایش 33.3 درصدی داشته است. این رقم نشان دهنده افزایش چشم گیر 
تولیدات این حوزه است. تولید IC در سال 2020، 261.3 میلیارد قطعه بود و نسبت 

به سال 2019، 16.2 درصد افزایش داشت.
چین   – نمی دهد  نشان  را  فناوری  این  نقص های  دولتی  اطالعات  و  آمار  این  البته 
نمی تواند IC های پیشرفته را تولید کند- و یا نام شرکت های تولیدکننده را ذکر 
نکرده، اما بر تالش این کشور برای افزایش تولیدات و فشار پکن برای خودکفایی 

در زمینه نیمه رساناها تأکید دارد.
این افزایش تولیدات نشان از نتیجه دادن تالش های پکن برای ادغام با زنجیره تأمین 
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جهانی دارد. گزارش انجمن صنایع نیمه رساناها که در آمریکا مستقر است، پیش بینی 
می کند در صورت حفظ وضعیت فعلی، صنایع نیمه رساناهای چین 17.4 درصد از 
کل فروش جهانی را تا سال 2024 در بر خواهد گرفت که این رقم 9 درصد بیشتر 
از سال 2020 است. به این ترتیب چین پس از آمریکا و کره جنوبی، سومین فروشنده 

جهانی تراشه در دنیا خواهد شد.
افزایش تولید تراشه، یارانه دولت و اقدامات تشویقی و سایر سیاست های ترجیحی 

منجر به افزایش سرمایه گذاری چشم گیر در این صنعت شده است.
بوده  دالر  میلیارد   432 2021 حدود  سال  در  چین  به   IC واردات  حال  همین  در 
افزایش داشته است. هزینه ای که چین صرف  قبل 23.6 درصد  به سال  نسبت  که 
نیمه رساناهای وارداتی می کند با مجموع هزینه این کشور در حوزه واردات غالت 
و نفت خام برابر است. چین 432.5 میلیارد IC در سال 2021 وارد کرده است که 
همچنان بیشتر از تولیدات این کشور است؛ اما با این وجود شرکت های چینی هنوز 
بازیگران کوچکی در صحنه جهانی هستند تا جایی که در سال 2021 سامسونگ 
این  شرکت های  برترین  اول  رتبه  در  دالری  میلیارد   78.8 درآمد  با  الکترونیک 
حوزه بود و پس از آن اینتل غول تراشه آمریکایی قرار داشت و شرکت بین المللی 

نیمه رساناهای چین رتبه بیست و پنجم را کسب کرد.
در همین حال تولیدات چین در حوزه خودروهای انرژی نوین نیز در سال 2021 
افزایش 145.6 درصدی داشته و محصوالت رباتیک نیز 44.9 درصد بیشتر شده اند.
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اسکنرهای بدن جدید در چین با قابلیت رصد 30 الیه 
لباس 

اسکنر جدید تمام بدن که در چین آزمایش شده، از فناوری رادار فضایی استفاده 
و تصاویر شفاف و باکیفیت باالیی تهیه می کند. وضوح فوق العاده باالی این اسکنر 
می تواند در ایستگاه های بازرسی امنیتی، اجناس پنهان شده را با دقت باال شناسایی 
استفاده شود،  فرد  نزدیکی یک  اسکنر در  این  اگر  نشان می دهد  کند. آزمایش ها 

قادر است تا الیه های زیرین لباس را نیز به خوبی ببیند.
یکی از محققین پروژه، حرف "اس" را در اندازه یک انگشت بر روی کاغذ چاپ 
اسکنر  و  داد  قرار  مصنوعی  و  طبیعی  الیاف  پارچه  الیه  پنج  زیر  در  را  آن  و  کرد 
تصاویر شفافی از این حرف را شناسایی کرد. آزمایش تا 30 الیه پارچه نیز ادامه 
نظیر  ممنوعه  اقالم  به راحتی  می توانند  میلی متری  با وضوح  اسکنرهای  این  داشت. 

سالح مخفی شده در زیر لباس را شناسایی کنند.
برخی اسکنرهای با وضوح باال پیش از این نیز در ایستگاه های بازرسی فرودگاه ها 
و مرزها استفاده شده است؛ اما این فناوری جدید تصاویر با جزییات بیشتری برای 
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هدایت  مصنوعی  هوش  از  استفاده  با  اسکنر  این  می سازد.  فراهم  امنیتی  کارکنان 
می شود و در صورت شناسایی موارد پنهان شده در زیر لباس، هشدار می دهد.

تجهیزات اسکنرهای معمول اغلب بزرگ هستند و فضای یک اتاق را اشغال می کنند 
و نصب و راه اندازی آن ها نیز دشوار است؛ اما اسکنرهای جدید از نمونه های قبلی 
کوچک  آنتن   32 از  و  است  قدی  آینه  یک  اندازه  در حدود  و  خود کوچک تر 

استفاده می کند.
در نمونه های پیشین، برای داشتن تصویر باکیفیت باالتر، آنتن باید بزرگ تر باشد. 
ناوهای جنگی  پلتفرم های ارتش همچون ماهواره، جت های جنگنده و  از  بسیاری 
برای کاستن از اندازه آنتن و دریافت تصاویر باکیفیت تر، از یک فناوری با عنوان 
که  ماهواره ای  می کنند.  استفاده   )synthetic aperture( مصنوعی  دیافراگم 
یا  و  را در شب  تا آجرهای سنگفرش  است  قادر  باشد حتی  فناوری مجهز  این  به 

آب وهوای بد نیز شناسایی کند.
اسکنرهای جدید می توانند تصاویر فردی که نزدیک رادار ایستاده را رصد کنند و 

مشخص نیست که نتایج آزمایش بر روی افراد با فاصله دور چه خواهد بود.
در  بزرگ  فرودگاه های  برخی  در  بدن  تمام  اسکنرهای  پیش،  دهه  یک  حدود 
نظیر  غیرفلزی  اشیاء  می توانند  اسکنرها  این  شدند.  گرفته  کار  به  ایاالت متحده 
پالستیک و پودر را حتی اگر در بدن پنهان شده باشند، شناسایی کنند؛ اما تصاویر 

این اسکنرها وضوح چندان باالیی ندارند.
مشخص  زمانی  دوره  یک  برای  جدید  اسکنرهای  توسط  تصاویر جمع آوری شده 
مدیران  برای  اطالعات  این  حفظ  می شود.  ذخیره  مسافر  فردی  اطالعات  و  نام  با 
فرودگاه بسیار مهم است چراکه درز چنین اطالعاتی می تواند به یک معضل بزرگ 

تبدیل شود.
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توافق بین َبیدو چین و گلوناس روسیه 

با یکدیگر  ناوبری ماهواره ای  چین و روسیه بر سر همکاری در حوزه سیستم های 
توافق کردند تا رقابت با سیستم GPS آمریکا را افزایش دهند.

این موضوع در دیدار والدیمر پوتین و شی جین پینگ در حاشیه بازی های المپیک 
زمستانی پکن مطرح شد. در این دیدار در مجموع 16 توافق مورد تایید قرار گرفت 
به  چین  به  روسیه  گاز  انتقال  مکعب  متر  میلیارد   10 به  می توان  آنها  جمله  از  که 

صورت سالیانه و از طریق خطوط لوله جدید اشاره کرد. 
همچنین تواقفی بین اپراتورهای گلوناس و بیدو برای همکاری بین این دو سیستم 
ماهواره ای صورت گرفت. این دو توافق کردند تا با همکاری با یکدیگر، قابلیت 

دسترسی و دقت خدمات خود در حوزه مکان یابی جهانی را افزایش دهند. 
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جزییات این توافق نامه هنوز منتشر نشده است. به نظر می رسد توافق فعلی در ادامه 
توافقی است که در سال 2018 بین دو کشور منعقد شده و با عنوان »همکاری در 

زمینه استفاده صلح آمیز از بیدو و گلوناس« در سال 2019 اجرایی شد.
چین برنامه بیدو خود را در دهه 1990 میالدی آغاز کرد. در آن زمان این نگرانی 
ماهواره ای  سیستم  داشتن  بدون  چین  خلق  آزادیبخش  ارتش  که  داشت  وجود 
ناوبری که جایگزین GPS  باشد، آسیب پذیر خواهد بود.  GPS متعلق به دولت 

آمریکاست و توسط نیروی هوایی این کشور اداره می شود.
شبکه فعلی بیدو متشکل از 30 ماهواره است که از جوالی 2020 و در میانه تنش های 

نظامی بین پکن و واشنگتن، ارائه خدمات جهانی خود را آغاز کرد. 
سیستم بیدو به جز عملکرد نظامی، دقت موقعیت یابی بیشتری نسبت به GPS دارد 
و به امکاناتی نظیر ارسال پیام نیز مجهز است و به دنبال کسب بازار جهانی ناوبری 

ماهواره ای غیر نظامی به ارزش میلیاردها دالر است.
گلوناس روسیه نیز برای نخستین بار در زمان جنگ سرد شروع به کار کرد و در 
برای  زیادی  مزایای  در گردش،  ماهواره   24 با  اکنون  و  بازسازی شد  سال 2011 

استفاده های نظامی دارد.
بیدو و گلوناس هریک مزایای خود را دارند و در صورت ارتباط نزدیک با یکدیگر 
می توانند یک سیستم ناوبری ایده آل ایجاد کنند که نه تنها ارتباط ماهواره ای بین دو 
کشور را در زمان صلح تسهیل می کند بلکه ثبات و بقای کل سیستم ناوبری را در 

زمان جنگ نیز گسترش خواهد داد.
پکن و مسکو در سال 2018 همچنین بر سر ایجاد ایستگاه های زمینی نظارتی برای 
افزایش پوشش و  به  شبکه های یکدیگر در قلمرو خود توافق کردند که می تواند 

دقت شبکه جهانی کمک کند.
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جنگ تجاری آمریکا و چین: رکورد سرمایه گذاری 5 میلیارد 
SMIC دالری در

بزرگ ترین شرکت تولید نیمه رسانا در چین، رکورد گسترش ظرفیت در سال 2022 
را پشت سرگذاشته و به دنبال تقاضای زیاد تراشه، در سال 2021 سود دو برابری 

کسب کرده است.
SMIC، 5 میلیارد دالر برای سرمایه گذاری اختصاص  شرکت تولید نیمه رسانای 

داده است که این مبلغ در سال 2021، 4.5 میلیارد دالر بود.
این افزایش سرمایه گذاری پس از افزایش سود خالص شرکت در سال 2021 به رقم 
1.7 میلیارد دالر بود که نسبت به 716 میلیون دالر سال 2020 افزایش دو برابری 
داشته است. این آمار همه در شرایطی است که SMIC در تاریخ دسامبر 2020، در 

لیست سیاه تجارت با آمریکا قرار گرفت.
تصمیم آمریکا برای درج این شرکت در لیست مذکور، بر توسعه فناوری پیشرفته 
در  بر عملکرد آن  اما  افکند،  سایه  این شرکت  در  تراشه  در حوزه   )node( گره 

حوزه فناوری های بالغ، اختالل ایجاد نکرده است.
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تحریم های ایاالت متحده، واردات فناوری های پیشرفته ابزارهای تراشه سازی برای 
شرکت SMIC را ممنوع کرد. در نتیجه توسعه تراشه با گره های زیر 10 نانومتر 
که در تلفن های هوشمند استفاده می شود در این شرکت با محدودیت مواجه شد 
و SMIC به ناچار بر توسعه تراشه های با گره  28 نانومتری که استفاده صنعتی و 

خودروسازی دارد، متمرکز شد.
تحلیلگران بر این نظرند تقاضای گسترده برای تلفن های 5G و خودروهای هوشمند 
که در دوران همه گیری کرونا بیشتر شد، به شرکت SMIC کمک کرد تا با وجود 

چالش های ناشی از تحریم های آمریکا، به اهداف خود دست یابد.
SMIC تالش زیادی دارد تا خود را با تغییرات محیط سیاست گذاری که هزینه های 
تولید را افزایش داده، منطبق سازد. طرح و برنامه این شرکت برای افزایش سرمایه، 
در پی اقدامات آمریکا در راستای تضعیف توسعه فناوری بالغ SMIC با خطر و 

ریسک همراه شده است.
SMIC باید تجهیزات بسیاری برای خط تولید 28 و 14 نانومتری خود تأمین کند 

که در شرایط کنونی ممکن است این تجهیزات  با تأخیر ارسال شوند.
عملکرد   ،2022 سال  در  گسترده  تقاضای   ،SMIC شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
شرکت را افزایش خواهد داد. وی درعین حال هشدار داد که تقاضا برای تلفن های 
تراشه های  کمبود  درحالی که  است،  زیاد  مصرفی  الکترونیک  بخش  و  هوشمند 

آنالوگ برای اینترنت اشیا و خودروهای هوشمند همچنان وجود دارد.
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آموزش زبان چینی در امارات متحده عربی از مهدکودک تا 
دبیرستان

از زمانی که مدرسه حمدان بن زاید آموزش زبان چینی را در سال 2006 آغاز کرد، 
آموزش این زبان در امارات متحده عربی گسترش یافت تاجایی که تعداد کل زبان 
آموزان این زبان به بیش از 45 هزار نفر رسیده است. این اقدام را می توان پیش نیاز 

گسترش روابط و همکاری با چین دانست.
در ابتدای این طرح تنها 20 دانش آموز برای آموزش زبان چینی ثبت نام کردند، 
در  آموز  زبان   317 و  هزار   45 و  چینی  معلم   180 با  مدرسه   142 اکنون  هم  اما 
امارات مشغول تحصیل این زبان هستند. تنها در سال 2019، 60 مدرسه خصوصی 
از مهدکودک تا دبیرستان آموزش زبان چینی را در این کشور آغاز کردند و این 
برنامه بخشی از نظام آموزشی ملی امارات است. امارات، نخستین کشور عربی است 
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که آموزش زبان چینی را در نظام آموزشی خود گنجانیده است.
خاورمیانه  در  عرب  مدرن  فرهنگ  صدور  قطب  را  خود  امارات  که  آنجایی  از 
می داند، جذابیت آموزش زبان چینی در این کشور می تواند در میان سایر نخبگان 
دنیای عرب نیز گسترش یابد و در نهایت منجر به افزایش درک و ارتباط بین چین 

و کشورهای عربی شود.
افزایش همکاری

وزارت آموزش امارات در سال 2017 اعالم کرد تا پیش از سال 2030 آموزش زبان 
چینی را در 200 مدرسه عمومی خود گسترش خواهد داد. این پروژه برای نخستین 
بار در سال 2018 و همزمان با مالقات شی جین پینگ با شیخ محمد بن زاید النهیان 
پادشاه ابوظبی آغاز شد و با توجه به استقبالی که از آن درمیان جوانان عرب صورت 
گرفت انتظار می رود که پیش از موعد مقرر به اهداف خود دست یابد. تاجایی که 
برخی در امارات معتقدند چینی سومین سیستم آموزش زبان در این کشور بعد از 

عربی و انگلیسی خواهد بود.
همکاری  مدل  و  عرب  جهان  در  چین  سرمایه گذاری  مقصد  بزرگ ترین  امارات 
شریک  دومین  همچنین  چین  است.  جاده  کمربند  طرح  ذیل  تجاری  و  اقتصادی 
تجاری امارات است. در حال حاضر حدود 6 هزار شرکت چینی در امارات مشغول 
فرهنگ،  نظیر  حوزه هایی  در  گسترده ای  روابط  کشور  دو  هستند.  کار  و  کسب 
پروژه کمربند جاده  در  دارند که  سنتی چین  و حتی طب  فناوری  علم،  آموزش، 

مورد تاکید قرار گرفته اند.
به دنبال گسترش همکاری  های  امارات  باورند در دوره ای که  این  بر  کارشناسان 
خود با چین خصوصا در حوزه نوآوری و فناوری است، آموزش نظام مند چینی یک 

استراتژی پایه برای آن محسوب می شود. 
برای خود در پیش  پایدار  امارات در سال های گذشته یک مدل توسعه متوازن و 
تمامی  در  مهم  شریک  یک  عنوان  به  چین  با  روابط  تقویت  دنبال  به  و  گرفته 

جنبه هاست.
امارات یکی از نقاط مهم حمل و نقل است که سه قاره را به یکدیگر متصل می کند 
و یک مرکز اقتصادی مهم در خاورمیانه به شمار می رود که آموزش زبان چینی در 

آن می تواند منجر به گسترش آن در سایر کشورها نیز شود.
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نیز  عربستان  در  جده  دانشگاه 
اکتبر  از  را  چینی  زبان  آموزش 
و  است  کرده  آغاز   2021
اقدام به  از این  رسانه های محلی 
عنوان عصر جدید زبان چینی در 

عربستان سعودی نام می برند. 
موسسه   15  ،2021 سال  تا 
کشور   11 در  کنفسیوس 
ترکیه  اردن،  همچون  خاورمیانه 
و عربستان سعودی حضور داشته 

است. 
در  کنفسیوس  مرکز  نخستین 
سنت  دانشگاه  در  عرب  جهان 
خوزه لبنان در سال 2006 ایجاد 
شد و بیش از 4 هزار زبان آموز 
به تحصیل  چینی در آن مشغول 
بوده اند. امروزه عالوه بر دانشگاه 
سایر  دانشجویان  خوزه،  سنت 
آموزش  برای  نیز  دانشگاه ها 
مراجعه  مرکز  این  به  زبان چینی 
که  کسانی  خصوصا  می کنند 
ادامه  یا  و  دنبال کار در چین  به 

تحصیل در این کشور هستند.
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لیزر قدرتمند مگاواتی چین مناسب برای ماهواره ها

که  ساخته اند  قدرتمندی  اما  کوچک  لیزر  دستگاه  چین  در  تحقیقاتی  گروه  یک 
می تواند در ماهواره ها و فقط برای اهداف غیر مخرب به کار گرفته شود. 

این دستگاه کاربردهای متفاوتی همچون شناسایی هدف، ردیابی، تصویربرداری و 
ارتباطات پرسرعت دارد و می تواند نور لیزر با قدرت 1 مگاوات تولید کند و برای 

حدود نیم ساعت، 100 بار در ثانیه در محیط فضا بدون گرم شدن شلیک کند. 
ارتش آمریکا قصد دارد تا نخستین سالح لیزری 1 مگاواتی خود در فضا را سال 
می کند  تقسیم  کوتاه  پالس های  به  را  لیزر  پرتو  چینی  دستگاه  کند.  ارسال  آینده 
اما سالح فضایی آمریکا موج پیوسته ای از نور تولید می کند که قادر است انرژی 
بیشتری مستقیما به هدف وارد کند. اندازه دستگاه چینی کوچکتر از سالح آمریکایی 
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است و به گفته محققین می تواند هدف را شناسایی، حرکات آن را به دقت ردیابی و 
از آن با جزییات باال تصویربرداری کند.

دو ماهواره چینی که به این لیزر مگاواتی مجهز شده اند، حتی اگر از یکدیگر دور 
هم باشند، می توانند از طریق ارتباطات پرسرعت باهم در ارتباط باشند. 

تولید  بزرگ و سنگین هستند و گرمای زیادی  اغلب  لیزری  پرقدرت  سیستم های 
از  و  می گذارد  تاثیر  دستگاه  اجزای  از  برخی  عملکرد  بر  گرما  این  که   می کنند 
به  مجهز  کوچکتر  اندازه  بر  عالوه  جدید  دستگاه  اما  می کاهد.  لیزر  پرتو  کیفیت 
سیستم خنک کننده ساخته شده از مس و ایندیوم است. چین بیشترین منابع عنصر 

کمیاب ایندیوم در جهان را داراست.
انجام  برای  آن  آمادگی  از  نشان  دستگاه  این  روی  بر  گرفته  انجام  آزمایش های 
امواج ضربه ای  می تواند  لیزری  محققین سالح  گفته  به  دارد.  فضایی  عملیات های 
ایجاد کند و فلز و یا مواد کامپوزیت در یک هدف درحال حرکت را از بین ببرد، 

همچنین قادر است تا حسگرهای سیستم هدایت موشک را تخریب کند.
درحالیکه پرتو سالح لیزری با موج پیوسته در اتمسفر و یا هوای ابری و مه آلود 
و  هوا  در  بهتری  نفوذ  می تواند  پالسی  لیزر  پرتوهای  می شود،  تضعیف  سرعت  به 

دسترسی مطلوب تری به اهداف داشته باشند.
در  چین  اما  است  کرده  اعمال  چین  لیزر  فناوری  علیه  تحریم هایی  متحده  ایاالت 
سال های اخیر توانسته در برخی حوزه ها نظیر لیزرهای پالسی از آمریکا پیشی بگیرد. 
محققین مستقر در شانگهای قرار است سال آینده قدرتمندترین لیزر پالسی در جهان 
با  قدرت 100 پتاوات را معرفی کنند. پژوهشگرانی از شهر شیان نیز اخیراً فناوری 
تلسکوپ های  با  آن  طریق  از  می توان  که  گرفته اند  کار  به  لیزری  نظارتی  جدید 
کوچک از ماهواره های درحال حرکت بر روی چین، تصاویر با کیفیت باال ثبت 

کرد.
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رقابت ماشین های برقی چینی با محصوالت تسال

بازار  بر  تسال  تسلط  چین،  داخلی  خودروهای  جدید  مدل های  توسعه  با  همزمان 
خودروهای برقی دنیا به زودی با چالش مواجه و فضا برای محصوالت این شرکت 

رقابتی تر خواهد شد.
نیو )NIO(، شپنگ )Xpeng( و لی)Li Auto( سه نمونه از مهم ترین استارت آپ های 
چینی تولید خودروهای برقی هستند که هزینه زیادی برای مونتاژ و راه اندازی هوشمند 

خودروهای برقی خود صرف می کنند.
این خودروسازان برای جذب مشتریان تسال به محصوالت خود با چالش هایی مواجه 
هستند، نخست اینکه باید تراشه و ترکیبات الزم برای تولید خودروهای جدید را 
تامین کنند. دوم اینکه باید مبلغ زیادی برای بازاریابی و گسترش مدل های جدید 

خود هزینه کنند که این امر بر درآمدهایشان تاثیرگذار خواهد بود.
این شرکت ها برای رقابت با تسال باید اقدامات زیادی انجام دهند، مجموع فروش 
280٫075 دستگاه خودرو برقی در چین، هنوز حدود 13 درصد با تسال که فروش 
آن در سال 2021، بیش از 321 هزار دستگاه بود، اختالف دارد. بعید است که این 
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فاصله در سال 2022 هم چندان کاهش یابد. اما این خودروسازان ثابت کرده اند که 
رقبای اصلی تسال در خودرهای برقی و هوشمند هستند.

تسال در سال 2022 خودروی جدیدی را تولید نخواهد کرد چراکه تمرکز خود را 
معطوف به غلبه بر محدودیت های زنجیره تامین کرده است.

در همین حال شرکت NIO اعالم کرد که در سال 2022، سه مدل جدید را معرفی 
می کند و Xpeng و Li نیز فروش مدل های شاسی بلند جدید خود را آغاز خواهند 

کرد.
این  چراکه  بود  نخواهد  درآمدزا  چندان  خودروسازها  این  جدید  مدل های  اما 
شرکت ها باید مبلغ زیادی برای معرفی محصوالت خود در بازار رقابتی فعلی هزینه 
کنند و به همین دلیل شرکت های خودروسازی باید به دنبال سهم بزرگتری از بازار 

در چین باشند تا از این طریق سود خود را افزایش دهند.
سال  تا  برنامه ریزی ها  اساس  بر  و  است  رقابتی  بسیار  چین  در  برقی  خودرو  بازار 
2030، از هر 5 خودروی در حال حرکت در چین، سه عدد برقی خواهد بود و تمام 
خودروسازهای دنیا از بی ام وی تا فولکس واگن و فورود و تویوتا، مدل های متنوعی 

از خودروهای برقی را معرفی خواهند کرد.
اما کمبود تراشه جهانی، بازار خودروهای برقی در چین را با مشکل مواجه کرده 
تا جایی که ساخت 1 میلیون دستگاه خودرو در چین با این مساله دست و پنجه نرم 
می کند و امکاناتی نظیر مسیریابی، پارک خودکار و سیستم های سرگرمی خودرو 

را محدود کرده است.
حتی تولیدات تسال نیز از این اختالالت زنجیره تامین در امان نخواهد بود. مدل 3 و 
Y تسال که در چین وجود دارد با یک پورت USB مخصوص کار می کند که به 

دلیل کمبود تراشه، نیمی از آنها عملیاتی نیستند.
فروش خودروهای با انرژی  نوین در چین در سال 2021، به بیش از 2٫99 میلیون 

دستگاه رسید که افزایش 169 درصدی داشته است.
کارخانه تسال در شانگهای که نخستین خط مونتاژ این برند در خارج از آمریکاست 
در سال 2019 شروع به کار کرد و باید سفارش خریداران مدل 3 و Y را تا پایان 
چهارماهه نخست سال 2022 تحویل دهد. ظرفیت تولید سالیانه این تنها کارخانه با 

مالکیت کامل خارجی در چین تا 450 هزار دستگاه افزایش داشته است.
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چین یک گام نزدیک تر به حذف پول نقدی

دو بانک خصوصی کوچک چینی به تازگی اعالم کردند خدمات مبتنی بر سکه و 
یا اسکناس را ارائه نخواهند کرد. این تصمیم را می توان نشانه ای جدید از عزم چین 

برای حرکت به سمت حذف پول نقدی در جامعه دانست.
پکن  در  خود  مشتریان  به  که   )Zhongguancun bank( جونگوانکان  بانک 
خدمات ارائه می دهد یکی از این دو بانک خصوصی است که تصمیم دارد از ماه 
آوریل خدمات نقدی خود همچون برداشت سپرده و خدمات نقدی در دستگاه های 

ATM را حذف کند.
بانک خصوصی لیائونینگ واقع در استان لیائونینگ نیز دیگر بانکی است که خدمات 
نقدی خود را از ماه مارس متوقف خواهد کرد. این امر نشان از عزم بانک های چین 

برای حرکت به سمت بانکداری دیجیتال دارد.
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را  خود  ظرفیت  کشور  این  شرکت های  از  بسیاری  چینی  نوی  سال  تعطیالت  در 
را  دیجیتال  یوان  تازگی  به  تنسنت  دادند.  گسترش  دیجیتال  یوان  با  تجارت  برای 
 JD الکترونیک  به وی چت اضافه کرده و غول تجارت  به عنوان گزینه پرداخت 
نیز از پرداخت های یوان دیجیتال در خریدهای فروشگاه های آنالین خود پشتیبانی 

می کند.
توقف خدمات پول نقدی در بانک ها ناراحتی مردم را برانگیخته است خصوصا با 
توجه به اینکه بانک مرکزی چین بارها به کسب و کارهای عادی هشدار داده که 

باید اسکناس و سکه را دریافت کنند.
اما بانک خصوصی لیائونینگ )تاسیس سال 2017( اعالم کرد تصمیم اخیرش مبنی 

بر توقف خدمات پول نقد با مجوز بانک مرکزی بوده است.
بانک جونگوانکان هم که در سال 2017 آغاز به کار کرد تصمیم خود را در راستای 

گسترش خدمات آنالین می داند.
این  از  برخی  بیشتر دولت مواجه شده اند.  نظارت  با  بانک های خصوصی در چین 
با چالش های  اما  بپیوندند  اینترنتی  بانکداری  نظام  به  بتوانند  امید دارند  نیز  بانک ها 
بانک خصوصی   4 تنها  تاکنون  رو شده اند.  به  رو  اخیر  سال های  در  قانون گذاری 

تاییدیه های الزم برای خدمات فرامنطقه ای و اینترنتی را دریافت کرده اند.
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نقش محوری شنجن در خودکفایی فناوری های پایه

چین با تأکید بر قدرت اقتصادی و نقش مهم شنجن در منابع سخت افزار جهانی، به 
دنبال آن است که شنجن را تبدیل به پلی برای انتقال فناوری جهانی به کل کشور 

کند.
برنامه جدید فناوری پکن، بر قطب فناوری شنجن تأکید ویژه دارد. شنجن منطقه ای 
در جنوب چین است که هنگ کنگ، ماکائو و نُه شهر در جنوب استان گواندونگ 

را در برمی گیرد.
این برنامه جدید، به شنجن اختیار می دهد تا به منظور افزایش تبادل داده و گسترش 
توسعه های علمی در دنیای واقعی، مرکز تجارت جهانی برای قطعات الکترونیک و 

نیمه رساناها ایجاد کند.
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در دهه 1980 میالدی نیز دنگ شیائوپینگ شنجن را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی 
برگزید تا آزمونی برای ورود به جهان سرمایه داری باشد، طرح جدید فناوری چین 
نیز بر اهمیت اقتصادی شنجن در زمانی تأکید می کند که چین در پی حفظ موقعیت 

خود در زنجیره تأمین جهانی و در میانه رقابت با آمریکاست.
چین با تأکید بر قدرت اقتصادی و نقش مهم شنجن در منابع سخت افزار جهانی، به 
دنبال آن است که شنجن را تبدیل به پلی برای انتقال فناوری جهانی به کل کشور 

کند.
منطقه  و شنجن یک  کند  تقویت  را  تأمین خود  زنجیره  امنیت  تا  دارد  قصد  پکن 
را  بهره وری  و  کاهش  را  هزینه ها  که  است  سیاست هایی  اجرای  برای  آزمایشی 
تنسنت،  همچون  چین  فناوری  بزرگ  مرکز شرکت های  شنجن  می دهند.  افزایش 
هوآوی، DJI است که همه این شرکت ها در افزایش تنش و رقابت فناوری بین 

آمریکا و چین نقش داشته اند.
استقرار مرکز تجاری جهانی برای قطعات الکترونیک و نیمه رساناها در شنجن که 
هزینه های صنعت کمک می کند  به کاهش  دارد  قرار  در همسایگی هنگ کنگ 
انبار لجستیک و مالی خواهد بود. پکن ضمن حمایت  و مرکزی برای مشتریان و 
را  داخلی و خارجی  مشتریان  فعالیت در شنجن،  برای  الکترونیک  از شرکت های 
تجاری  مراکز  این  در  تراشه  مختلف  انواع  و  الکترونیک  قطعات  به خرید  تشویق 

می کند.
اما چالش موجود در تحقق چشم اندازها این است که آیا شنجن می تواند شرکت های 
جهانی همچون تأمین کننده های قطعات و نیمه رساناها و همچنین شرکایی همچون 

نهادهای مالی را به خود جذب کند یا خیر.
متعددی  موارد  به  باشند  داشته  شنجن  در  به حضور  تمایل  چقدر  اینکه شرکت ها 
بستگی دارد؛ نحوه اجرایی شدن طرح از سوی دولت، حمایت های کامل و الزم از 

شرکت ها، مالیات و مشتریان از جمله این موارد هستند.
برای  منطقه اصلی  برده می شود،  نام  به عنوان سیلیکون ولی چین  از آن  شنجن که 
بازار بوده است. پکن در سال 2020 وعده داد که  آزمودن اصالحات و گشایش 
و  رشد  به  منجر  که  امید  این  با  کند  تبدیل  اصالحات  اصلی  موتور  به  را  شنجن 

نوآوری بیشتر شود.
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طرح جدید، هم زمان با عزم پکن برای تبدیل شنجن به پیشرو فناوری جهانی منتشر 
شده و این منطقه را می توان نمونه ای از چشم انداز یک جامعه ایده آل چینی دانست. 
برنامه جدید فناوری تأکید دارد شنجن باید ایجاد سازمان های بین المللی استاندارد 
صنایع را افزایش دهد و اشتغال خارجیان را تسهیل بخشد. به این ترتیب شنجن حضور 

بیشتری در چشم انداز جهانی فناوری خواهد داشت.
فناوری، یک محل  از شرکت های  باال  تقاضای  تأمین گسترده و  با زنجیره  شنجن 
علمی  نهادهای  می تواند  و  بود  خواهد  فناوری ها  آخرین  از  استفاده  برای  مطلوب 
بیشتری را تشویق به ایجاد شعبه کند، خصوصاً نهادهایی که بر تحقیقات پایه متمرکز 
که  زمانی  هستند.  یکدیگر  مکمل  فناوری  کاربردهای  و  پایه  پژوهش های  هستند. 
یک تحقیق به کاربرد در دنیای واقعی تبدیل می شود، این فرایند می تواند مشوقی 

برای تحقیقات باشد.



خبرنامه فناوری چین - ا سفندماه 25۱۴۰۰

موفقیت آزمایش موتور جدید موشک در چین

محققین یکی از برجسته ترین دانشگاه های چین مدعی شدند، موشکی را آزمایش 
کرده اند که می تواند خالء های فناوری در زمینه طراحی و گسترش موتور جت را 

پر کند.
متخصصین و مهندسین دانشگاه چینهوا، برای آزمایش این فناوری هوایی، موشک 
دو مرحله ای با موتور جدید پرتاب کردند. مرحله دوم موشک، موتور را به سمت 
جت،  سوخت  تبخیر  با  موتور  این  می کند.  هدایت  نظر  مورد  سرعت  و  ارتفاع 
واقعی  عملکرد  می توان  ترتیب  این  به  داشت.  مناسب تری خواهد  و  بهتر  عملکرد 
دستاورد  این  امکان سنجی کرد.  واقعی  تست  برای  را  فناوری  و  ارزیابی  را  موتور 
موجب تقویت صنعت هوایی چین خواهد شد و یک ارزش استراتژیک کلیدی در 



خبرنامه فناوری چین - ا سفندماه 26۱۴۰۰

توسعه مدل های جدید جت محسوب می شود.
چین به مدت 4 سال برای گسترش موتور جت تالش کرد، حوزه ای که تحت تسلط 
هواپیماسازی های غربی نظیر ایرباس و بوئینگ است و به نتیجه رسیدن این تالش ها 

یکی از اولویت های اصلی چین در حوزه علم و فناوری محسوب می شود.
پنج ساله  برنامه  و  داشته  هوایی  صنعت  بخش های  سایر  در  پیشرفت هایی  چین 
تقویت  برای  کشور  این  نیاز  بر  نوظهور  استراتژیک  صنایع  گسترش  به منظور  آن 

فناوری های هوا و فضا همچون توسعه مستقل موتورهای هوایی تأکید می کند.
توسعه  پکن  هوایی،  صنعت  در  خارجی  رقابت  افزایش  دلیل  به  محققین  گفته  به 
موتورهای جت خود را یک وظیفه جدی، ضروری و سیاسی می داند و معتقد است 
صرف  آن  برای  زیادی  مبالغ  اگر  حتی  نیستند  خریداری  قابل  حیاتی  فناوری های 

شود.
دانشکده مهندسی چینهوا سه سال پیش برای نظارت بر کارکرد و تولید موتورها 
ایجاد شد که در طراحی و اجرای پروژه موتورهای جدید نیز مشارکت داشته است.
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چین به دنبال ایجاد NFT بر پایه شبکه بالکچین دولتی

ایجاد زیرساخت های الزم  به دنبال   )BSN( شبکه خدمات بالکچین دولتی چین
به سمت  بزرگ  اقدام یک گام  این  برای گسترش رمز غیرمثلثی  )NFT( است. 

ایجاد NFT چینی که به ارزهای رمزنگاری شده متصل نیست، محسوب می شود.
تا  معتقدند  فنی چین  اما کارشناسان  است  ممنوع کرده  را  ارزها  رمز  پکن  اگرچه 
زمانی که فاصله آنها با رمزارزهایی نظیر بیت کوین حفظ شود، NFT یک مساله 

حقوقی در این کشور نیست.
ارائه می کند  افراد  یا  برای کسب و کارها  برنامه نویسی  اپلیکیشن های  طرح جدید 
تا بتوانند پرتال های کاربری خود را بسازند و یا NFT را مدیریت کنند. خرید و 

پرداخت خدمات در این زیرساخت تنها با یوان ممکن است.
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که  است  غیرمتمرکزی  پلتفرم  و  می شود  مبادله  عمومی  بالکچین های  در   NFT
دسترسی تمام افرادی که به دنبال نوشتن و خوانش داده هستند را فراهم می کند.

تمامی  از  دولت  چراکه  هستند  غیرقانونی  چین  در  عمومی  بالکچین های 
در  و  کرده  بررسی  را  کاربران  هویت  که  می خواهد  اینترنت  خدمات دهندگان 

فعالیت های غیرقانونی وارد عمل شوند.
و   )Corda( اتریوم، کردا  از  نسخه هایی  ارز دیجیتال شامل  زیرساخت جدید 10 
فین تک  بانک”  به “وی  متعلق  Fisco Bcos که  مثل  نمونه های داخلی  همچنین 

وابسته به تنست است، می شود.
این طرح جدید تاکنون بیش از 20 شریک را به خود جذب کرده است و در مقایسه 
با نمونه های مشابه ارزانتر است. اگر این پروژه 10 میلیون NFT تولید کند، در سال 

جاری سودآور خواهد بود و حتی بیشتر از انتظارات عمل خواهد کرد.
آن  بازار  بزرگترین  اما  می شود  استفاده  دیجیتال  هنری  آثار  برای  اغلب   NFT
را  آن  است چراکه  مدرسه  دیپلم  و  مدیریت گواهی هایی همچون پالک خودرو 
می توان فناوری انقالبی پایگاه داده دانست که دسترسی های متفاوتی را به داده ها 
NFT مالک خودرو،  براساس  مثال در زمینه پالک خودرو  برای  فراهم می کند. 
تاریخچه  و  موتور  شماره  شده،  طی  مسافت  نظیر  اطالعاتی  به  بیمه گر  و  دولت 

تعمیرات خودرو دسترسی و هریک نسبت به حقوق دیگری آگاهی دارند.
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پرداخت میلیون ها یوان با ارز دیجیتال در جریان المپیک 
زمستانی

ارز دیجیتال مستقل چین که به اسمe-CNY شناخته می شود، توجهات بین المللی 
را به خود معطوف ساخته تا جایی که روزانه چند میلیون یوان در جریان بازی های 

المپیک از این طریق پرداخت شده است.
چین در رقابت میان اقتصادهای بزرگ برای استفاده از ارز دیجیتال، پیشرو بوده و 
10 شهر را به عنوان پایگاه آزمایشی برای استفاده از ارز دیجیتال معرفی کرده است.

بازی های المپیک نخستین باری است که امکان استفاده از یوان دیجیتال از طریق 
تلفن های هوشمند و سایر لوازم دیجیتال برای بازدیدکنندگان خارجی هم مهیا شده 

بود.
چین از سال 2014 و پیش از طرح فیس بوک برای سکه دیجیتال به نام “دیم”،  به 
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دنبال گسترش ارز دیجیتال بود؛. اجرای آزمایشی ارز دیجیتال در پکن، شانگهای، 
شده  آغاز  چیندائو  و  شیان  دالیان،  چانگشا،  شیونگان،  چنگدو،  سوژو،  هاینان، 
میلیون کیف پول دیجیتال در چین نصب شد  پایان دسامبر 2021، 261  است.  تا 
و یوان دیجیتال از سوی بیش از 8 میلیون صاحب کسب و کار مورد پذیرش قرار 
پول های  کیف  بود.  یوان  میلیارد   87٫6 نیز  ارز  این  تراکنش های  مجموع  گرفت. 

دیجیتال از ابتدای ژانویه 2022 برای دانلود در دسترس قرار گرفتند.
و  گذاشته اند  خود  کار  دستور  در  را  دیجیتال  ارز  از  استفاده  کشورها  از  بسیاری 
از آنجایی که اقتصاد هرکشوری با دیگری متفاوت است، بانک های مرکزی باید 

طرح های خود را بر اساس شرایط و نیازهای خاص خود برنامه ریزی کنند.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده گزارش داد ارز دیجیتال آمریکا می تواند نقش 
قانون گذاری  و  اجرایی  نهادهای  بدون حمایت  اما  را تحکیم بخشد  بین المللی آن 

کنگره این امر محقق نمی شود.
در  یوان  بیشتر  استفاده  به  دیجیتال  ارز  که  امیدوارند  چینی  کارشناسان  از  بسیاری 
خارج از کشور منجر شود. چین در حال همکاری با هنگ کنگ، تایلند و امارات 
متحده عربی است تا استفاده از ارز دیجیتال را در تراکنش های مالی خود افزایش 
دهد. با این وجود بانک مرکزی چین تاکنون تمایلی به ارائه جدول زمانبندی دقیق 

و رسمی برای استفاده از ارز دیجیتال نداشته است.
چین کشوری بزرگ است و اجرای چنین سیستم پیچیده ای دشوار خواهد بود به 
مسائلی  و  هستند  در حال گسترش  دیجیتال  یوان  آزمایشی  پایگاه های  دلیل  همین 
قرار  بررسی  مورد  دقت  به  طرح  این  کارایی  و  امنیت  کاربران،  تجربه  همچون 
می گیرد و پس از آن می توان منتظر اعالم زمان بندی دقیق برای راه اندازی نهایی 

این طرح بود.
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موشک پدافند هوایی جدید چین با توانایی شناسایی 
هدف

و  تله  از  قابلیت تشخیص هدف  از  نشان  دفاعی چین  آزمایش های موشک جدید 
انهدام هدف دارد.

پهپاد و موشک های  بالگرد، جت،  با  مقابله  برای   12-QW موشک ساخت چین 
کروز طراحی شده است. این موشک به دقت و درستی هدف را شناسایی می کند و 

به سمت سامانه های فریبگر دیگر منحرف نمی شود.
موشک QW-12 توسط سه نفر هدایت می شود و محل پرتاب آن نیز بر روی زمین 
ارشد، موتور اصلی موشک روشن می شود  اپراتور  به وسیله  پرتاب  از  است. پس 
تا سیگنال مادون قرمز، هدف را به سرعت ردیابی کند. زمانی که موشک پدافند 
از طریق سیگنال های مادون  به هدف نزدیک می شود، سامانه های فریبگر  هوایی 
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نادیده  را  فریبگرها  این  می تواند   12-QW اما  می کنند  منحرف  را  موشک  قرمز 
بگیرد و پهپاد و هدف مدنظر را به دقت نشانه رفته و نابود کند.

یک سیستم حسگر به پرتاب کننده این موشک متصل شده است که برای جمع آوری 
 2-QW داده ها و تحلیل  اطالعات استفاده می شود. این سالح قابل حمل، جانشین
است که طراحی فشرده تر، سبک تر و موتور قدرتمندتری دارد و می تواند با سربازان 

و یا خودرو حمل شود.
به نمایش  QW که در نمایشگاه دستاوردهای نظامی چین هم  سری موشک های 

درآمدند، در بازار تسلیحات جهانی هم می توانند جذاب باشند.
قابل  هوایی  دفاع  موشک های  فناوری  که  است  کشورهایی  معدود  از  یکی  چین 
ایاالت  ارتش  در  موشک ها  این  نوع  بیشترین  است.  داده  گسترش  را  خود  حمل 
متحده هستند و Stinger“ 92-FIM نام دارد که از دهه 1980 میالدی از سوی 
 12-QW ارتش های مختلف دنیا و شبه نظامیان مورد خرید و استفاده بوده است. اما
با فناوری جدید نسبت به رقبایش قابلیت بیشتری برای مقابله با سامانه های فریبگر 

دارد.
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حمایت بیشتر چین از استارت آپ ها و شرکت های کوچک

حمایت از کسب وکارهای کوچک به موضوعی تکراری برای دولت چین تبدیل 
این  به  گسترده  وام های  همچون  مالی  حمایت  وعده  این  از  پیش  و  است  شده 

کسب وکارها نیز مطرح شده بود.
دولت چین برای پیشبرد نوآوری های آینده، تکیه زیادی بر شرکت های کوچک 
فناوری دارد. طرح دولت برای حمایت بیشتر از کسب وکارهای فناوری کوچک و 

متوسط به منظور تشویق نوآوری علمی در کشور است.
از  بزرگ،  و شرکت های  کالج ها  پژوهشی،  مؤسسات  از  بر حمایت  دولت عالوه 
فراهم  بهتر  نوآوری  برای محققین شرایط  تا  فناوری حمایت می کند  استارت های 

سازد و پیشرفت های آنان را تسهیل بخشد.
شود،  تصویب  نیز  خلق  ملی  کنگره  در  مارس  ماه  است  قرار  که  طرح  این 

دستورالعمل های سیاسی جدید برای سال 2022 و بعد از آن را ارائه می کند.
تا  می کند  کمک  متوسط  و  کوچک  شرکت های  به  دولت  برنامه  این  اساس  بر 
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این  چراکه  کند  استفاده  اداری  هزینه های  و  مالیات  قطع  نظیر  سیاست هایی  از 
کسب وکارها منبع مهم اشتغال زایی در اقتصاد هستند.

حمایت از کسب وکارهای کوچک به موضوعی تکراری برای دولت تبدیل شده 
است و پیش از این وعده حمایت مالی همچون وام های گسترده به این کسب وکارها 

نیز مطرح شده بود.
این اقدام با افزایش نظارت دولت بر انحصارها، امنیت داده ها و اقدامات تأثیرگذار 
بر حقوق مصرف کننده و کارگر، همراه گشته است. سال گذشته شی جین پینگ 
رئیس جمهور چین، »رفاه عمومی« را یک هدف اصلی سیاست گذاری دانست که 

به دنبال توزیع گسترده تر ثروت است.
درصد   99 متوسط،  و  کوچک  خرد،  کسب وکارهای  رسمی،  آمارهای  بر  بنا 
 80 و  مالیاتی  درآمد  از  درصد   50  ،GDP از  درصد   60 و  چین  شرکت های  از 
درصد از اشتغال شهری را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل مقامات چین 

شرکت های کوچک را رکن اصلی بازار و منبع کلیدی اشتغال می دانند.
شرکت های کوچک همچنین بازیگران اصلی بخش فناوری چین هستند. در سال 
2020 بیش از 200 هزار شرکت کوچک و متوسط حوزه فناوری در چین فعالیت 
داشتند. به گزارش اداره ملی آمار، بخش تولید با فناوری پیشرفته در سال 2021، 

7٫1 درصد رشد داشته است.



خبرنامه فناوری چین - ا سفندماه 35۱۴۰۰

فناوری جدید علی بابا برای پخش زنده المپیک زمستانی 
پکن

مبتنی  اطالعات  انتقال  جدید  فناوری  چینی،  الکترونیک  تجارت  غول  علی بابا 
برای  را  زمستانی  المپیک  بازی های  زنده  پخش  که  معرفی کرده  ابری  رایانش  بر 

میلیاردها بیننده سراسر جهان میسر کرد.
این سیستم جدید که Live Cloud نام دارد برای نخستین بار در خدمات پخش 
به عنوان یک سرویس استاندارد پخش استفاده شد. خدمات پخش  المپیک  زنده 
المپیک یا OBS در سال 2001 از سوی کمیته بین المللی المپیک به عنوان پخش 

کننده اصلی تمام وقایع المپیک تاسیس شد.
انتقال داده قیمت کمتری دارد  به سایر روش های پخش و  Live Cloud نسبت 
ابری  رایانش  زیرساخت های  طریق  از  را  زنده  تصاویر  پخش کننده ها،  چراکه 

دریافت می کنند.
 Live بیش از 20 سازمان پخش، سیگنال های با کیفیت فوق العاده باال را از طریق
Cloud دریافت کردند. در سیستم ابری چندین دوربین تعبیه شده تا تصاویر پخش 
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آهسته مجددا پخش شوند. این سیستم همچنین تصاویر را از چندین زاویه پخش 
می کرد.

خدمات پخش المپیک بیش از 6 هزار ساعت محتوا برای المپیک امسال پخش کرد 
که شامل 900 ساعت پخش زنده ورزشی و پوشش وقایع مرتبط همچون افتتاحیه 

و اختتامیه می شد.
Live Cloud با یک سرویس پخش در جریان بازی های المپیک تابستانی 2020 

توکیو نیز حضور داشت.
خدمات رایانش ابری شرکت ها را قادر می سازد تا خرید، فروش، اجاره و توزیع 

گسترده ای در اینترنت و در حوزه نرم افزار و سایر منابع دیجیتال داشته باشند.
پخش   شرکت های  بین المللی،  سفرهای  در  اختالل  و  کرونا  همه گیری  ادامه  با 
المپیک  ارتباطی در محل  با چالش اعزام متخصصین فنی برای خطوط  تلویزیونی 
دور  راه  از  تا  می دهد  اجازه  آنها  به  ابری  رایانش  خدمات  اما  شده اند.  مواجه 

رویدادهای ورزشی را پوشش دهند.
این  است  قرار  داشته،  المپیک  بین المللی  با کمیته  توافق نامه ای که علی بابا  در طی 
شرکت حامی اصلی بازی های المپیک در سال 2028 باشد. این شرکت که از 2017 
شریک کمیته بوده متعهد است تا زیرساخت های رایانش ابری همچون تجهیزات 

تحلیل اطالعات را برای این رویداد ورزشی فراهم سازد.
و  است  چین  در  ابری  زیرساخت های  کننده  تامین  نخستین  علی بابا  ابری  رایانش 
38٫3 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته و پس ازآن شرکت هوآوی و تنست 

با 17 و 16٫6 درصد از سهم بازار قرار دارند.
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استفاده از فوم کربن برای بهبود عملکرد سالح های 
مافوق صوت

دانشمندان چینی از فوم کربن برای بهبود عملکرد سالح های مافوق صوت استفاده 
کرده اند.

کنند  حرکت  صوت  سرعت  برابر   5 تا  می توانند  کنونی  صوت  مافوق  سالح های 
پایداری  حفظ  و  ضربه ای  امواج  با  مواجه  برای  پیچیده ای  کنترلی  مکانیزم  و 
آئرودینامیک دارند؛ اما محققین به دنبال راه حل های ساده تر برای آن ها هستند. فوم 
به عنوان سطح پوششی برای سالح های مافوق  قابلیت های کاربردی زیادی  کربن 
صوت آینده دارد. فوم کربن می تواند از مواد بسیاری مثل زغال سنگ، گاز طبیعی 
و حتی چوب ساخته شود و سبک، سخت با سطح ناهموار و منافذ نامنظم متشکل 

از اتم های کربن است.
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تاکنون  و  دارد  برای عایق سازی هواپیما و موشک کاربرد گسترده ای  فوم کربن 
کسی برای پوشش سالح های مافوق صوت از این ماده استفاده نکرده است.

خام  داده های  کربن،  فوم  توسط  صوتی  امواج  جذب  نحوه  به  توجه  با  محققین 
زیادی برای رایانه جمع آوری کردند تا عملکرد آئرودینامیک آن را در سرعت های 
مختلف پیش بینی کنند. آن ها دریافتند که سطح اسفنجی فوم کربن چگالی انرژی 
مافوق صوت  وسیله  با  تماس  افزایش سطح  و  طریق کشش  از  را  امواج ضربه ای 

کاهش می دهد.
مزایای دیگری هم  برای سالح  فوم کربن  از  استفاده  نشان می دهد  اخیر  مطالعات 
دارد، برای مثال ساختار متخلخل آن برای جذب امواج الکترومغناطیس بسیار مفید 
نگرانی  این  اما  انحراف مسیر رادار و ردیابی آن کمک کند؛  به  است و می تواند 
وجود دارد که فوم کربن اگر در دمای باال در معرض اکسیژن قرار گیرد، می سوزد. 
البته محققین چینی اعالم داشتند که با استفاده از فوم کربن بسیار قدرتمند می توان 

از این مشکل جلوگیری کرد.
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جنگ فناوری چین و آمریکا؛ ساخت پلفترم بین المللی 
شنجن همزمان با ادامه کمبود جهانی تراشه

قطعات  سایر  و  رساناها  نیمه  تولید  برای  بین المللی  پلتفرم  توسعه  دنبال  به  چین 
الکترونیک در شنجن است، تا در رقابت و جنگ فناوری با واشنگتن بر سر غلبه بر 

کمبود جهانی تراشه، پیروز شود.
هدف این طرح، مشارکت شرکت های مختلف حوزه ساخت و توزیع نیمه رسانا و 
صنایع الکترونیک در سراسر جهان است. چین از شرکت های الکترونیک و تراشه 
سازی حمایت می کند تا وارد این پلفترم شده و مشتریان داخلی و خارجی را برای 

خرید قطعات الکترونیک و انواع مختلف تراشه در این منطقه تشویق می کند.
شی جین پینگ، شنجن را به عنوان مدلی برای اصالحات اقتصادی و مرکز نوآوری 
در سطح جهانی برگزیده است و این منطقه، مرکزی برای تهیه، توسعه نرم افزار، برند 

سازی، آموزش و سایر خدمات این حوزه خواهد بود.
دولت انتظار دارد با وجود زیرساخت های آنالین و فیزیکی، شرکت های فعال در 
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شنجن با همراهی یکدیگر نقش پررنگ تری در مباحث مربوط به خرید تجهیزات، 
قطعات و مواد خام داشته باشند.

استراتژی جدید همچنین شامل حمایت از نهادهای مالی و گمرکی برای تهیه اسناد 
صادرات و واردات و خدمات لجستیکی برای هر شرکتی است که از این پلتفرم 

استفاده می کند.
طرح جدید با این باور شی جین پینگ همراه است که همزمان با حرکت شهرها به 
سمت اصالحات در جهت خودکفایی فناوری چین، شنجن موتور محرکه مهمی 

برای رشد و توسعه خواهد بود.
بر اساس برآوردهای چهاردهمین طرح پنج ساله که از سال 2021 تا 2025 اجرایی 
می شود، حجم اقتصاد شنجن تا 4 تریلیون یوان  )632 میلیارد دالر( تا پایان این دوره 

برسد. این رقم در سال 2020، 2٫8 تریلیون دالر بود.
استان  جنوب  در  شهر  ثروتمند ترین  و  چین  ولی  سیلیکون  عنوان  به  که  شنجن 
محل  و  بازار  اصالحات  برای  کشور  اصلی  بستر  می شود،  شناخته  گواندونگ 
شرکت های بزرگ فناوری چین شامل تنسنت، DJI و هوآوی، ZTE و همچنین 

مرکز تاسیسات IC و پارک فناوری است.
جهانی  کمبود  که  می شود  مطرح  زمانی  در  شنجن  برای  دولت  جدید  استراتژی 
لوازم خانگی،  تا  بازی سازی  اسباب  از  در سراسر جهان  را  مختلفی  تراشه صنایع 
و صنایع  سازی  اتومبیل  درمانی،  هوشمند، خدمات  تلفن های  و  بازی  کنسول های 

هوایی را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش وزارت بازرگانی ایاالت متحده کمبود جهانی نیمه رساناها دست کم تا 
نیمه دوم سال 2022 نیز ادامه خواهد داشت و اطالعات به دست آمده از بیش از 150 
شرکت حاضر در زنجیره تامین نیمه رساناها نشان می دهد که عدم توازن در عرضه 

و تقاضای تراشه همچنان باقی است.
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چین یک گام نزدیک تر به ساخت دستگاه رمزشکن 
کوانتومی

دانشمندان چینی اعالم کردند به لطف پیشرفت های اخیر فناوری حافظه کوانتومی، 
به ایجاد دستگاه رمزشکن یک گام نزدیک تر شده اند.

رایانه کوانتومی می تواند پیام های رمزگذاری شده را در عرض چند ساعت باز کند 
توسط  که  کوانتومی  )اطالعات  کیوبیت  میلیون  ده ها  به  خود  محاسبات  برای  اما 
کامپیوترهای  قوی ترین  در حال حاضر  دارد.  نیاز  اتمی حمل می شود(  زیر  ذرات 
کوانتومی با کمتر از 100 کیوبیت کار می کنند و به وظایف ساده تری محدود هستند.

برای کامپیوتر کوانتومی  فناوری چین طرحی  و  دانشگاه علم  از محققین  گروهی 
معرفی کرده اند که می تواند کدها را با کیوبیت های کمتری نسبت به قبل رمزگشایی 
کند. به گفته آن ها این رایانه هنوز به حدود 10 هزار کیوبیت برای محاسبات خود نیاز 
دارد اما از دید مهندسی، دسترسی به آن بسیار آسان تر است و برخالف رایانه های 
این  می کنند،  فراموش  به سرعت  انجام  از  پس  را  محاسبات  که  موجود  کوانتومی 
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نمونه جدید مجهز به حافظه است و می تواند کیوبیت را برای یک ساعت و یا بیشتر 
ذخیره و هم زمان با محاسبات، اطالعات کوانتومی خود را به روزرسانی کند. رایانه 
کوانتومی مجهز به حافظه می تواند محاسبات پیچیده را انجام دهد؛ اما فناوری حافظه 
کوانتوم چالش برانگیز است؛ زمانی که رایانه ای مشغول خواندن و نوشتن اطالعات 
است، اتم ها را در کریستال حافظه فعال و طوفانی از صدای پس زمینه ایجاد می کند.

فناوری حافظه کوانتوم برای ارتباطات کوانتوم بوده و نه رایانه های کوانتومی. برای 
فیبر  طریق  از  کیلومتری   800 فاصله  برای  را  کیوبیت  اخیراً  چینی  دانشمندان  مثال 

نوری ارسال کردند اما برای فواصل بیشتر به حافظه کوانتومی نیاز دارند.
چین در سال های اخیر فناوری کوانتومی را اولویت اصلی خود می داند و در برخی 

حوزه ها حتی از ایاالت متحده نیز پیشی گرفته است.
دستگاه آزمایشی این گروه چینی از لیزر استفاده می کند اما ماشین های رمزشکن از 
امواج مایکروویو استفاده می کنند. به گفته محققین این دستگاه به تدریج و گام به گام 

پیشرفته و کامل می شود و یک شبه دنیا را تغییر نخواهد داد.
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هزینه ۴۴1 میلیارد دالری چین برای تحقیق و توسعه

چین در سال 2021 با 14 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن،  2.79 تریلیون یوان 
)441.3 میلیارد دالر( برای تحقیق و توسعه هزینه کرده است. نرخ رشد هزینه برای 

تحقیق و توسعه در سال 2021 بیش از 40 درصد باالتر از سال 2020 بود.
حمایت مالی پکن برای تحقیقات علمی و توسعه فناورانه به دنبال همه گیری کرونا 
در سال 2020، کاهش داشت و بودجه پروژه های تحقیقاتی علوم پایه که به حمایت 
دولت وابسته هستند، متوقف شد. سرمایه گذاری دولت برای علوم پایه در سال 2021 
بیش از 15 درصد افزایش داشته که این امر نشان از حمایت پکن از پیشرفت های 

جدید در نوآوری های اصلی و پایه دارد.
فضایی،  توسعه  شامل  کردند  دریافت  را  دولتی  حمایت  بیشترین  که  حوزه هایی 
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فیزیک هسته ای، علوم کوانتوم و مهندسی بیولوژیک می شود. دولت چین به دنبال 
سیاست گذاری های جدید برای تشویق تحقیق و توسعه در جامعه است چراکه در 
مقایسه با سایر قدرت های علمی و فناوری، سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه 

در چین هنوز ازنظر مقیاس، ساختار و کارآیی ناکافی است.
و  کسب وکارها  حوزه  در   2019 سال  در  ایاالت متحده  توسعه  و  تحقیق  هزینه 
ناخالص  تولید  درصد   3 از  بیش  که  بود  دالر  میلیارد   667 مجموع  در  دانشگاهی 
داخلی این کشور است و در جایگاه نهم رده بندی جهانی میزان تحقیق و توسعه بود. 
چین در آن سال با 346 میلیارد دالر در رتبه چهاردهم جهانی بود. سال 2021 چین 

با دو رتبه پیشرفت به جایگاه دوازدهم رسید.
پکن تمرکز ویژه ای بر یارانه و مشوق های مالیاتی به منظور افزایش هزینه های تحقیق 
و توسعه دارد. شرکت های چینی که در بیش از 70 درصد کل هزینه های تحقیق و 
توسعه کشور مشارکت دارند از یارانه مستقیم دولت و کسر مالیات در فعالیت های 

تحقیقاتی خود بهره مند می شوند.
اما وابستگی زیاد این شرکت ها به دولت منجر شده تا سرمایه گذاری آن ها متناسب 
اقتصاددانان  اخیر  مطالعات  اساس  بر  کند.  پیدا  نوسان  سیاست گذاری،  تغییرات  با 
تأمین  امید  به  را  چینی  شرکت های  توسعه  و  تحقیق  محرک  سیاست های  چینی، 
بودجه بیشتر، به سمت انتصاب مقامات سابق دارای روابط دولتی به عنوان مدیران 

ارشد خود سوق می دهد.
فناورانه  پیشرفت های  به  کمک  در  مثبتی  نقش  توسعه  و  تحقیق  البی گرهای 
شرکت های چینی خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته نظیر غرب چین دارند، اما در 
عین حال محققین هشدار دادند که ارتباط نزدیک این افراد با دولت خطر فساد و 

انتقال غیرقانونی منافع را نیز افزایش می دهد.
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تقاضای چین برای لیتیوم سیاسی است یا تجاری؟

با  لیتیوم  است،  کرده   پیدا  تمایل  برقی  به سمت خودروهای  جهان  که  آنجایی  از 
عنوان »نفت جدید« و یا »طالی سفید« شناخته می شود.

تنها چند روز پس از سفر رئیس جمهور آرژانتین به چین و امضای توافق همکاری 
در ابتکار کمربند جاده، قیمت لیتیوم به 2 میلیون یوان )315٫000 دالر( در هر تن 

رسید که چهار برابر سال گذشته افزایش داشته است.
چین و آرژانتین دو بازیگر اصلی زنجیره تأمین لیتیوم ماده ضروری برای باتری های 

خودروهای برقی، هستند.
به اصطالح  قرار دارد که  ماده معدنی  این  باالترین غلظت  با  منطقه ای  آرژانتین در 
در  را  دنیا  ذخایر  از  نیمی  از  بیش  و  می شود  نامیده  جنوبی  آمریکای  لیتیوم  مثلث 
اختیار دارد، شرکت های چینی بزرگ ترین خریداران و سرمایه گذاران معادن لیتیوم 
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در سراسر جهان هستند و دو سوم لیتیوم جهان را پاالیش می کنند.
سمت  به  هوایی  و  آب  تغییرات  با  نبرد  در  بزرگ  اقتصادهای  که  آنجایی  از 
خودروهای برقی تمایل پیدا کرده اند، لیتیوم با عنوان »نفت جدید« و یا »طالی سفید« 

شناخته می شود.
ایجاد  غربی  کشورهای  میان  در  را  نگرانی هایی  آرژانتین  و  چین  نزدیک  روابط 
کرده، چراکه این کشورها در پی کاهش وابستگی خود به لیتیوم چین هستند. در 
همین حال متخصصین چینی مدعی هستند که تقاضای جهانی برای این فلز بر اساس 
آژانس  برآوردهای  بر  بنا  دارد.  کارها وجود  و  به مقتضای کسب  و  بازار  تقاضای 
بین المللی انرژی، تقاضای جهانی برای لیتیوم تا سال 2040 بیش از 4 هزار درصد 
منافع  لیتیوم،  صنعت  کنترل  که  می دهد  نشان  روندها  این  داشت.  خواهد  افزایش 
زیادی در آینده خواهد داشت و ممکن است اختالفات ژئوپولتیکی بین قدرت های 
بزرگ را افزایش دهد. تاکنون اغلب اقتصادهای بزرگ بر اهمیت لیتیوم به عنوان 
این  بر  نیز  کارشناسان  و  داشته اند  اشاره  تأمین  زنجیره  در  استراتژیک  معدنی  ماده 
باورند که معادن و پاالیش این ماده در میان افزایش تنش های ژئوپولتیک تبدیل به 

موضوعی سیاسی شده است.
چهاردهمین برنامه پنج ساله چین بر افزایش رقابت پذیری این کشور در فناوری های 
بر  چین  تسلط  نیز  آمریکا  دولت  دارد.  تأکید  برقی  خودروهای  همچون  نوظهور 
صنعت لیتیوم را یک ضعف بزرگ برای آینده صنعت خودروسازی داخلی خود 
می داند. اتحادیه اروپا نیز لیتیوم را برای نخستین بار در سپتامبر 2020 به عنوان »ماده 
خام حیاتی« معرفی کرد. این قبیل اقدامات در راستای کاهش سهم چین در زنجیره 

تأمین این فلز صورت می گیرد.
رقابت بر سر منابع حیاتی نظیر لیتیوم بیشتر از دولت ها در میان شرکت های چندملیتی 
باتری در چین، صنایع خودرو برقی،  برای  افزایش تقاضا  به دنبال  شکل می گیرد. 
شرکت های معدنی، تولیدکنندگان باتری و خودروسازان همه به دنبال تأمین پایدار 

این ماده معدنی هستند.
لیتیوم مرکز 56 درصد از  آمریکای التین صحنه اصلی نبرد و رقابت است. مثلث 
لیتیوم است. آرژانتین 10 درصد ذخایر جهانی را در اختیار دارد که  منابع جهانی 

مقصد اصلی سرمایه گذاران چینی به حساب می آید.
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شرکت گانفنگ که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان لیتیوم چین است، در چندین 
پروژه استخراجی در آرژانتین سرمایه گذاری کرده و با دولت این کشور نیز برای 
ایجاد کارخانه باتری لیتیوم توافق نامه امضا کرده است. این قبیل توافق نامه ها نشان از 
همکاری دو کشور برای گسترش و توسعه صنعتی دارد که از نظر هر دو استراتژیک 
است. با امضای اخیر رئیس جمهور آرژانتین در طرح کمربند جاده که سرمایه گذاری 
بیش از 23 میلیارد دالر را به همراه خواهد داشت، باید شاهد همکاری های بیشتر این 

دو کشور در حوزه منابع استراتژیک باشیم.
هم زمان با سرمایه گذاری شرکت های چینی در آمریکای التین در زمینه استخراج 
این  در  اجتماعی  و  زیستی  نگرانی های محیط  و  بومی  مقاومت های جوامع  لیتیوم، 
کشورها نیز افزایش یافته است. در شیلی که مقصد دیگر تامین لیتیوم چین و محل 
از ذخایر دنیاست، احساسات ملی گرایانه خطراتی را برای شرکت های  42 درصد 
چینی  خودروساز  دالری  میلیون   61 قرارداد  مثال  برای  است.  کرده  ایجاد  چینی 
BYD با شیلی از سوی دادگاه محلی این شرکت ملغی شد، این اقدام دو روز پس 

از کسب حق استخراج 80 هزار تن لیتیوم از سوی چین صورت گرفت.
با افزایش چشم گیر قیمت لیتیوم، کشورهای آمریکای التین به دنبال استفاده از این 
بعد از آنکه بسیاری از کارخانه های باتری سازی به دنبال  فرصت هستند، خصوصاً 
فناوری های جدیدی هستند که از وابستگی آن ها به موادی همچون لیتیوم بکاهد؛ 
بنابراین قیمت لیتیوم برای همیشه باال نخواهد ماند و زمانی که جایگزینی برای این 

فلز پیدا شود، اهمیت آن از دست خواهد رفت.
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ابزار جدید برای ردیابی ویروس کرونا در هوا

گسترش کویید 19، محققین چینی را بر آن داشت تا دستگاهی طراحی کنندکه به 
ردیابی ویروس در هوا کمک می کند.

این فناوری جدید در بازی های المپیک زمستانی پکن به کار گرفته شد تا اقدامی 
در جهت کاهش گسترش ویروس کرونا باشد. در جریان المپیک، اقداماتی نظیر 
و  گرفت  صورت  شرکت کنندگان  تست  و  تجهیزات  گسترده  ضدعفونی های 
نیز گامی در جهت پیش گیری از گسترش آن  آزمایش هوا برای ردیابی ویروس 

بود.
اگرچه کویید 19 از طریق قطرات تنفسی در هنگام سرفه و عطسه فرد انتشار می یابد، 
اما محققین دریافته اند که ویروس از طریق ذرات هواپخش  )aerosol( باقیمانده 

در هوا، خصوصاً در محیط های بسته نیز منتقل شود.
ابزار جدید قطرات موجود در هوا را به خود جذب می کند و پس از ضدعفونی، 
این  حساسیت  می کند.  آزمایش  اسید،  نوکلیک  تشخیص دهنده  طریق  از  را  آن 
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ابزار جدید 10 برابر بیشتر از ابزارهای تشخیصی عادی نوکلیک اسید است و این 
نیز شناسایی  را  تعداد کم ویروس  تا حتی  به دستگاه اجازه می دهد  باال  حساسیت 

کند.
تمام فرآیند آزمایش از جمع آوری قطرات موجود در هوا تا اعالم نتیجه به مقامات 

کنترل بیماری، کمتر از 4 ساعت زمان خواهد برد.
در زمان بازی های المپیک زمستانی از بیش از یک صد جمع آوری کننده نمونه های 
سرویس های  و  رختکن  نرمش،  سالن های  به ویژه  مختلف  محیط های  در  هوایی 
بهداشتی استفاده شد و آزمایش های ردیابی ویروس در هوا به صورت روزانه انجام 

گرفت.
هواپیما  و  قطار  ایستگاه های  بیمارستان ها،  در  آینده  در  فناوری  این  از  است  قرار 

استفاده شود.
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اختالفات با شرکای تجاری، پکن را وادار به تغییر مسیر 
می کند

چین هم زمان با افزایش اختالفات با شرکای اصلی تجاری، سیاستش را بر توافق های 
پایداری رشد  پیشرفته در جهت  فناوری  توسعه خودکفایی در حوزه  و  چندملیتی 

اقتصادی خود متمرکز ساخته است.
بانک جهانی در سال 2022 پیش بینی رشد 5٫1 درصدی تولید ناخالص داخلی چین 
برای کشوری  قرن گذشته  نیم  نرخ ها در  پایین ترین  از  این رقم یکی  کرده است. 

است که وابستگی زیادی به واردات برای کارخانه های خود دارد.
سیاست تجاری چین در رابطه با ایاالت متحده بیش از هر چیز واکنشی است و بیشتر 
سال  از  چینی  تجار  حال  همین  در  است.  پاسخ دهنده  باشد،  شروع کننده  اینکه  از 
2020 واردات زغال سنگ، شکر، جو، خرچنگ، مس و چوب از استرالیا را متوقف 

کردند و این اقدام پاسخی به تنش های دو کشور بود.
در  دالر  میلیارد   648٫7 به  ایاالت متحده  و  ژاپن  استرالیا،  با  چین  تجارت  مجموع 
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 )RCEP( سال 2020 رسید. چین به توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای
پیوسته که بزرگ ترین پیمان تجارت آزاد دنیاست. این توافق از تعرفه های تجاری 
در میان کشورهای عضو می کاهد. توافق نامه تجارت آزاد و همکاری های چندملیتی 
را گسترش می بخشد. عضویت چین در این پیمان آن را بیشتر معطوف به آسیای 
لوازم  البسه،  خام،  مواد  به  کشورها  که  جایی  می کند،  شرقی  جنوب  و  جنوب 

الکترونیک نظیر تلفن همراه چین وابسته هستند.
فناوری های پیشرفته که از سال 2018 موضوع تنش اصلی بین آمریکا و چین بوده 
تا  است  قرار  پکن  است.  داخلی  منابع  بر  تکیه  برای  پکن  از تالش  نشانه ای  است، 
سال 2025 1٫4 تریلیون دالر در حوزه فناوری سرمایه گذاری کند و زیرساخت های 
هوش مصنوعی و بی سیم خود را تقویت کند. بخش اعظم این پول در شنجن که 
بزرگ  غول  مرکز  که  چرا  شد  خواهد  هزینه  می شود  نامیده  چین  ولی  سیلیکون 

سخت افزاری و شبکه هوآوی و تنسنت است.
توسعه  که  دارد  فناوری  هدف  هفت   2025 سال  تا  چین  دولت  ساله  پنج  طرح 
فناوری و در  به ساخت  اتکای داخلی  بر  این طرح  از جمله آنهاست.  نیمه رساناها 
برای کپی  عین حال تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأکید دارد. قبال چین 
محصوالت فناوری از سایر بازارها شناخته می شد اما اکنون برای توسعه فناوری های 

داخلی خود تالش می کند.
مبادالت تجاری در کنگره بعدی حزب در پکن مورد بحث قرار خواهد گرفت و 

سیاست گذاری های جدید این حوزه  در آن جلسه اعالم خواهد شد.
چین از توافق نامه و مذاکراتی که تاکنون داشته در جهت غلبه بر مشکالت زنجیره 
تأمین خود استفاده و تمرکزش را بر حوزه پارک های صنعتی و مناطق ویژه تجاری 

و بهبود جریان کاال و منابع معطوف می کند.
چین باید روابط یک به یک با شرکای تجاری اصلی خود را حتی در زمان کاهش 
محصوالت  متقاضی  همچنان  نیز  چینی  مصرف کنندگان  دهد.  ادامه  وابستگی 
آنکه  از  بیش  چین  نیز  فناورانه  محصوالت  زمینه  در  هستند.  آمریکا  کشاورزی 
آمریکاست.  به  متکی  هنوز  نوآوری  حوزه  در  و  است  کننده  تولید  باشد،  مبتکر 
چین می تواند محصوالت هوشمندانه تر را با سرعت بیشتر تولید کند اما این به معنی 

نوآوری نخواهد بود.
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فناوری جدید برای حفاظت ماهواره ها از حمالت ماکروویو      

از ماهواره در مقابل  فناوری جدیدی معرفی کردند که می تواند  دانشمندان چینی 
این  زمینی  آزمایش های  کند.  محافظت  باال  توان  با  ماکروویو  حمالت سالح های 
فناوری انجام شده و برخی از جنبه های آن پیش از این نیز توسط تجهیزات فضایی 

مهم مورد استفاده قرار گرفته است.
سالح های مایکرویو با توان باال می تواند تجهیزات الکترونیک را از کار بیندازد و با 
استفاده از یک آنتن، پرتو انرژی شدیدی را به هدف در حال چرخش نظیر ماهواره 

پرتاب می کند و با ایجاد موج الکتریکی قوی می تواند ماهواره را از کار بیندازد.
پالس های الکترومغناطیس که وارد ماهواره می شود در بخش های کوچک و ضعیف 
با چگالی انرژی باال متمرکز می شود و حجم زیادی از گرما در مدت زمان کوتاه 
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ایجاد می کند که می تواند قطعات IC و تجهیزات الکترونیک ماهواره را بسوزاند.
برای مقابله با این مسئله، گروهی از محققین چینی دستگاهی طراحی کرده اند که 
می تواند از مدار ماهواره در مقابل حمله ماکروویو محافظت کند و ادامه عملکرد 

ماهواره را میسر سازد.
سالح های ماکرویو با توان باال برای هدایت موشک و یا قطع کنترل هلیکوپتر نیز 

استفاده می شود.
و  شناسایی  را  الکتریکی  جریان  غیرمعمول  افزایش  تا  شده  طراحی  دستگاه  این 
انرژی های مضر را پیش از تخریب قطعات حیاتی ماهواره جذب کند؛ اما افزودن 
یک دستگاه اضافی بر مدار ماهواره بر عملکرد آن تأثیرگذار خواهد بود و خود 

دستگاه ممکن است زیر تابش شدید بسوزد.
محققین پیش بینی کرده اند که این فناوری در اکثر ماهواره هایی که در آینده در چین 
پرتاب می شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این دستگاه همچنین می تواند به 

حفظ ارتباط ماهواره در هنگامه جنگ الکترومغناطیسی کمک کند.
با  و  بسیار وسیع  فرکانسی  در محدوده  تا  اجازه می دهد  ماهواره  به  فناوری جدید 

سرعت غیرقابل ردیابی ارتباط برقرار و سیگنال های نادرست را شناسایی کند.
که  هستند  باور  این  بر  محققین  و  است  پیچیده  فضا  دفاعی  و  امنیتی  شرایط  اما 
فناوری آن ها نمی تواند برای همیشه مؤثر باشد، چراکه کشورها نیز به دنبال پیشرفت 
این  به کارگیری  دنبال  به  ایاالت متحده  مثال  برای  هستند.  ماکروویو  سالح های 
سالح ها  این  می شود  گفته  و  است   2025 سال  تا  فضا  در  قوی  مافوق  سالح های 
می تواند چندین گیگابایت پالس ماکروویو تولید کنند. در روسیه نیز پیش از این از 

این قبیل سالح ها استفاده شده است.
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ابر پروژه چین برای قدرت محاسباتی بیشتر

چین پروژه ساخت هشت مرکز محاسباتی ملی و 10 خوشه مرکز داده ملی را آغاز 
خواهد کرد. این اقدام بخشی از استراتژی پکن برای ارتباط بیشتر منابع محاسباتی 

مناطق شرقی چین با مناطق کمتر توسعه یافته غربی است.
این پروژه از سوی کمیسیون ملی توسعه و اصالحات و سه اداره مرکزی دیگر تائید 
شده و گامی در جهت اجرای سامانه مرکز داده های بزرگ و یکپارچه چین است و 

توسعه دیجیتال را تقویت خواهد کرد.
پس از پروژه انتقال آب جنوب به شمال، خط لوله غرب به شرق و برنامه انتقال نیرو 
از غرب به شرق، این طرح، پروژه توسعه منطقه ای دیگر در چین از طریق بهینه سازی 

منابع و افزایش توسعه پایدار است.
ملی  در سطح  یکپارچه  هماهنگی های  در جهت  مکانیسم هایی  به  پروژه  این  برای 

نیاز است.
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یانگ  دلتای رودخانه  تیانجین، هبی،  مناطق پکن،  ملی محاسباتی در  هشت مرکز 
اقتصادی  مرکز  کنگ-ماکائو،  هنگ  گواندونگ-  بزرگ  خلیج  منطقه  تسه، 
استان  چین،  شمال  داخلی  مغولستان  خودمختار  منطقه  چینگ،  چنگدو-چونگ 
خودمختار  منطقه  و  غربی  شمال  در  گانسو  استان  چین،  غربی  جنوب  در  گوئیژو 

نینگ شیا ایجاد خواهد شد.
چین  محاسباتی  شبکه  با  ارتباطی  فقرات  ستون  محاسبات،  ملی  مرکز  هشت  این 
ابری و داده های بزرگ، مناطق  پایگاه های داده، محاسبات  بود و ساخت  خواهند 

غربی و شرقی را در حوزه منابع محاسباتی به هم متصل می کند.
در حال حاضر اغلب مراکز داده های چین در مناطق شرقی توزیع شده اند و کمبود 
منابع و انرژی در این مناطق تهدیدی برای توسعه پایدار مراکز اطالعاتی محسوب 
می شود. در مقابل مناطق غربی چین در منابع خصوصاً انرژی های تجدید پذیر غنی 
هستند و ظرفیت گسترش مراکز داده و رفع نیازهای محاسبات اطالعاتی در مناطق 

شرقی را دارند.
اجرای این پروژه برای گسترش توسعه سبز و استفاده از انرژی سبز در مناطق غربی 

مفید است و موجب بهینه سازی و بهره وری داده های اطالعاتی می شود.
توسعه  بر  ملی  محاسبات  مرکز  این هشت  تأثیر  افزایش  بر  بعدی، چین  مرحله  در 
یکپارچه و هماهنگ محاسبات اطالعات در سراسر این کشور متمرکز خواهد شد.

در همین حال وزارت فناوری اطالعات چین نیز طرحی برای بازه زمانی 2021 تا 
2025 معرفی کرده است. این طرح پیش بینی کرده است که صنعت کالن داده تا 
پایان سال 2025، 3 تریلیون یوان )474 میلیارد دالر( را در برمی گیرد و رشد سالیانه 

25 درصدی را تجربه خواهد کرد.
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برترین دستاوردهای علمی سال گذشته چین

10 دستاورد و پیشرفت علمی چین در سال 2021 از سوی مرکز تحقیق و توسعه 
فناوری های برتر معرفی شدند.

این فهرست از میان 310 دستاورد علمی و به پیشنهاد نشریه های علمی معرفی شده اند. 
مرکز تحقیق و توسعه فناوری های برتر در ماه دسامبر 2021، 30 پروژه تکمیل شده 
بین دسامبر 2020 تا نوامبر 2021 را برگزید و سپس این پروژه ها را به رای 3.500 

کارشناس و دانشمند گذاشت تا ده مورد برتر را از میان آن ها انتخاب کنند.
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انتخاب برترین دستاوردها در نهایت به این گزینه ها انجامید:
 Tianhe 1، پرتاب ماژول اصلی ایستگاه فضایی-Tianwen فرود کاوشگر مریخ
آن ها  اتصال  و   XIII دار  سرنشین  فضاپیمای  و  تیانگونگ  برنامه   XII شیانژو  و 
 5 ای  چانگ  ماه  نمونه های  کربن  دی اکسید  از  نشاسته  مصنوعی  سنتز  ایستگاه  به 
)Chang’e-5( برای آگاهی از تکامل ماه رادیوتلسکوپ کروی با دیافراگم 500 
متر که بزرگ ترین مجموعه انفجارهای رادیویی سریعی است که تاکنون شناسایی 

شده است.
ربات خودکاری که به پایین درازگودال ماریانا می رسد و کشف ژن کلیدی مرتبط 
توسعه  و  تحقیقات  مرکز  سوی  از  انتخاب  این  دور  راه های  از  پرندگان  کوچ  با 
و  ترویج  دنبال  به  و  فناوری چین صورت گرفته  و  برتر وزارت علوم  فناوری های 
درک  و  فهم  و  ضروری  و  مهم  تحقیقات  در  گرفته  انجام  پیشرفت های  شناسایی 

بیشتری از علم است.
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قوی ترین ماده تنگستن برای کاربردهای نظامی در چین

گروهی از محققین چینی، تنگستن خالص و قوی ساخته اند که می تواند در تسلیحات 
انرژی جنبشی و راکتورهای همجوشی هسته ای استفاده شود. 

ذوب  نقطه  باالترین  با  طبیعی  عناصر  سخت ترین  و  سنگین ترین  از  یکی  تنگستن 
)3.410 درجه سلسیوس( در میان تمام فلزات است و می تواند کاربردهای مختلفی 
داشته باشد. اما با این وجود قطعه ای که از پودر تنگستن ساخته شده باشد در شرایط 
فشار و کشش شکسته می شود و دانشمندان علم مواد باید عناصر نرم تر نظیر نیکل، 

مس و آهن را برای افزایش شکل پذیری به آن بیفزایند.
تولید کردند  را  تنگستن خالصی  تازگی  به  استان آنخویی  از محققین  اما گروهی 
به  نسبت  اتاق می رسد و  پاسکال در دمای  به 1.35 گیگا  که مقاومت کششی آن 
نمونه های فعلی بسیار مقاوم تر است. این محصول در برنامه راکتور همجوشی چین 
نیز به کار گرفته شده است. راکتور چین که از آن به عنوان خورشید مصنوعی یاد 
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می شود، می تواند منبع تقریباً بی پایانی از انرژی پاک از طریق همجوشی تولید کند. 
ابتدای دهه 2030  با ادامه حمایت های پکن، تا  ساخت راکتور هسته ای همجوشی 
میالدی به اتمام خواهد رسید. راکتور همجوشی برای تولید انرژی نیاز به گرم کردن 
گاز هیدروژن تا 150 میلیون درجه سلسیوس و یا 10 برابر گرم تر از مرکز خورشید 
اما دیواره داخلی  مغناطیسی قدرتمند محبوس می شود،  میدان  است. گاز در یک 
بسیار سخت  باال، فشار و تشعشع است، محیطی  راکتور همچنان در معرض دمای 
که اکثر مواد موجود نمی توانند آن را تحمل کنند. یک دیواره تنگستنی می تواند 
این مشکل را حل کند  و این مرکز انرژی همجوشی را برای سال ها و دهه ها فعال 

نگه دارد.
به گفته محققین این فناوری کاربرد نظامی نیز دارد. سالحی که از تنگستن جدید 
داشت.  خواهد  بیشتری  دقت  باالتر،  چگالی  و  استحکام  علت  به  می شود،  ساخته 
استفاده تسلیحاتی از تنگستن در چین مرسوم است. برای مثال نوعی گلوله از ترکیبی 
از تنگستن قوی و شکننده ساخته شده و برای انهدام هلیکوپتر زرهی سنگین تهاجمی 

آپاچی 64A-AH و تنها با یک شلیک به کار رفته است.
2019، حدود  سال  در  چینی  و شرکت های  دارد  را  تنگستن  ذخایر  بیشترین  چین 
70.000 تن تنگستن تولید کردند که بیش از 80 درصد از مجموع جهانی آن است. 
به گفته محققین فناوری جدید نسبتاً ساده است و می تواند به راحتی به تولید انبوه 

رسد.
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پیشنهاد سازندگان باتری خودروی برقی در چین برای 
افزایش سرعت استخراج لیتیوم

 )CATL( مدیر بزرگ ترین کارخانه ساخت باتری خودروهای برقی در چین
پیشنهاد کرد که دولت چین توسعه و اکتشاف معادن لیتیوم را در این کشور 

سرعت بخشند تا در زمانی که گرایش مردم به خودروهای برقی بیشتر شده، امنیت 
زنجیره تأمین این فلز نایاب حفظ شود.

در  باید  و  است  برقی  خودروهای  باتری  در  رفته  کار  به  ماده  اصلی ترین  لیتیوم 
برنامه ریزی کلی امنیت ملی چین در نظر گرفته شود. چین با تقاضای زیاد این ماده، 
با مشکل عرضه روبرو خواهد شد و باید برای تأمین امنیت زنجیره تأمین خود تالش 

زیاد کند.
از  اطمینان  و  لیتیومی هستند  باتری های  برای  اصلی  و خام  اولیه  ماده  لیتیوم  معادن 
برخوردار است.  استراتژیک  اهمیت  از  باتری ها  این  برای  اولیه  عرضه محصوالت 
داخلی چین،  برقی  از صنعت خودرو  پکن  تشویق های  لطف  به   CATL شرکت 
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بزرگ ترین تولیدکننده باتری خودرو برقی در جهان  است. این شرکت برای غول 
آمریکایی تسال در چین نیز باتری تولید می کند. 

رقابت جهانی بر سر لیتیوم که گاهی از آن به عنوان »نفت جدید« و » طالی سفید« 
یاد می شود با گرایش اقتصادهای بزرگ دنیا به خودروهای برقی در جهت مقابله با 
تغییرات آب و هوایی، شدیدتر شده است. آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده 
خواهد  درصدی  هزار   4 افزایش   2040 سال  تا  لیتیوم  برای  جهانی  تقاضای  است 
داشت. در چین نیز قیمت لیتیوم افزایش چشم گیر داشته و به 2 میلیون یوان در هر تن 

رسیده است که چهار برابر قیمت سال گذشته این ماده است.
از خودروهای  نیمی  برقی،  تا سال 2030 خودروهای  ایاالت متحده که قصد دارد 
دنبال  به  و  است  تأکید کرده  فلز  این  اهمیت  بر  دهد،  تشکیل  را  آن  فروخته شده 
یک  را  لیتیوم  پاالیش  در  چین  تسلط  واشنگتن  است.  چین  به  وابستگی  کاهش 

آسیب پذیری حیاتی برای آینده صنعت خودروی داخلی خود می داند.
چین دو سوم لیتیوم جهانی را پاالیش می کند و بزرگ ترین خریدار و سرمایه گذار 
در منابع این ماده در جهان است. پکن اخیراً اعالم کرد که معدن بزرگی از لیتیوم در 

منطقه ای در محدوده کوه اورست یافته است.
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پرتاب ماهواره نمایش فناوری در چین

شرکت علوم و صنعت هوافضای چین )CASIC( قصد دارد یک ماهواره نمایش 
فناوری در ماه های آینده پرتاب کند. ماهواره Tiankun 2 که در حال گذراندن 
آخرین آزمون ها توسط مهندسین است، با موشک Long March پرتاب می شود 

و چندین فناوری پیشرفته فضایی را تائید و به نمایش خواهد گذاشت.
ارزان تر  آن  تولید  و  کوچک تر  خود  قبلی  نمونه  به  نسبت   2  Tiankun ماهواره 
فضا  به  غربی چین  از شمال  و  مارس 2017   در  1 که   Tiankun ماهواره  است. 
و  دور  از  سنجش  آزمایش های  هدفش  و  بود  پایین  مدار  و  کوچک  شد،  پرتاب 
فناوری های ارتباطی بود. این ماهواره در 5 سالی که در گردش بود، 80 گیگابایت 

داده سنجش از دور دریافت و به زمین منتقل کرد.
CASIC سرمایه گذاری زیادی در حوزه تحقیق، توسعه و ساخت ماهواره انجام 
تأسیسات  این شرکت همچنین نخستین  پرتاب کرده است.  نیز  داده و دو ماهواره 
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ساخت هوشمند ماهواره در ووهان را ایجاد کرد که در ماه می سال 2021 کاماًل 
مدار  و  کوچک   ماهواره های  ساخت  و  طراحی  تأسیسات،  این  در  شد.  عملیاتی 
پایین انجام می شود تا به تقاضای بازار و شبکه های فضایی به سرعت پاسخ دهد و 
تاکنون هفت ماهواره ساخته است و برنامه های تحقیقاتی برای بیش از 20 فناوری و 

تجهیزات فضایی پیشرفته در پیش دارد.
جامد  سوخت  موشک  پرواز  دومین  دارد  قصد  همچنین   CASIC شرکت 
این موشک در جوالی 2020  پرتاب  اولین  انجام دهد.  را  Kuaizhou 11 خود 

انجام شد اما به دلیل نقص در عملکرد، ناموفق بود.
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چین ظرفیت نوآوری های علمی و فناوری خود را با برنامه اقدام حمایت از تحقیقات 
پایه و اصالحات نهادی افزایش خواهد داد.

با نگاهی به دستاوردهای سال گذشته، می توان دریافت که ظرفیت های استراتژیک 
علمی و فناوری چین گسترش زیادی داشته است و پیشرفت های اصلی در تحقیقات 
و فناوری های کلیدی در زمینه هایی نظیر فضاپیماهای سرنشین دار، اکتشاف مریخ، 

اکتشاف منابع، پروژه های انرژی و سایر حوزه ها بوده است.
دولت چین توسعه آزمایشگاه های ملی را سرعت و اجرای برنامه های بزرگ علم 
و فناوری خود را ارتقا بخشیده است. کمک های مالی دولت از تحقیقات علمی و 

برنامه های چین برای تقویت علمی فناوری 
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فناوری نیز افزایش داشته که این اقدام به مؤسسات قدرت تصمیم گیری بیشتری در 
زمینه تحقیقات آن ها اعطا می کند.

اجرای کامل سیاست های علمی و فناوری، کلیدی برای تکمیل اهداف توسعه ای 
امسال خواهد بود. چین برنامه اقدام 10 ساله در زمینه تحقیقات پایه را برای تضمین 

حمایت بلندمدت از این تحقیقات ادامه خواهد داد.
برنامه اقدام سه ساله برای اصالح نظام مدیریت علم و فناوری ملی نیز اجرا خواهد 
شد. اهداف دیگر این برنامه شامل تقویت توانمندی های علمی و فناوری استراتژیک 
ملی، افزایش قدرت آزمایشگاه ها، گسترش اصالحات نهادهای تحقیقاتی و بهبود 

پروژه های بزرگ علم و فناوری و مدیریت آن ها می شود.
دولت های محلی نیز برای تأمین مالی در زمینه علم و فناوری و ترویج نوآوری با 

ویژگی های منطقه ای متمایز خود تالش می کنند.
در همین حال، چین مشارکت در همکاری های بین المللی علمی و فناوری را ادامه 
خواهد داد و برای ایجاد مراکز استعداد و قطب های نوآوری با اهمیت جهانی تالش 

بیشتری خواهد کرد.
پکن همچنین مؤسسات و مکانیسم هایی را برای پیشرفت استعدادها تقویت می کند 
و حمایت بیشتری از محققین جوان خواهد کرد و افراد برجسته را تشویق می کند تا 

خود را وقف تحقیقات کنند و ظرفیت های خود را درک کنند.
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