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جنگ فناوری آمریکا و چین: تحریم های سخت تر آمریکا بر 
سازنده دوربین های نظارتی

پس از گزارش فایننشال تایمز مبنی بر احتمال تحریم های جدید واشنگتن علیه 
شرکت دوربین های نظارتی هایک ویژن به دلیل دخالت در نقض حقوق بشر در 
منطقه شین جیانگ چین، این شرکت چینی امیدوار است تا ایاالت متحده با آن 
تحریمی  فهرست  به  را  شرکت  این  واشنگتن  که  درصورتی  کند.  رفتار  عادالنه 
خود بیفزاید و برای ارتباط آن با شرکت ها و شهروندان آمریکایی محدودیت و 
ممنوعیت ایجاد کند، ضربه سنگینی به عملکرد و فعالیت جهانی این شرکت وارد 

خواهد کرد.
از سوی  فناوری چینی  مجازات شرکت های  اعمال شود،  تحریم های جدید  اگر 
و  متحده  ایاالت  در  دارایی ها  کردن  مسدود  که  می شود  تشدید  متحده  ایاالت 
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یا  با شهروندان  انجام هرگونه تراکنش مالی  از  ممنوعیت شرکت های مورد نظر 
به همین دلیل هایک ویژن  بود.  اقدامات خواهد  این  از جمله  آمریکایی  نهادها 
اعالم داشت که چنین تحریم هایی باید بر اساس شواهد معتبر و روند قانونی باشد 
و منصفانه و بی طرفانه با این شرکت برخورد شود چراکه آن همواره به قوانین و 

مقررات کشورهایی که در آن فعال است، پایبند بوده است.
اما  تاکنون سکوت کرده اند؛  این موضوع  دولت و رسانه های دولتی چین درباره 
برخی مقامات آمریکایی از بایدن خواسته اند تا این قبیل محدودیت و تحریم ها 
را بر شرکت های دیگر فناوری چینی نظیر سنس تایم و مگوی نیز اعمال کنند. 
هرگونه  که  باشند  داشته  نظر  در  باید  چینی  فناوری  شرکت های  ترتیب  بدین 
فروش به نیروهای امنیتی شین جیانگ و یا تولید محصول در این منطقه با خطر 

اقدامات محدود کننده ایاالت متحده همراه خواهد بود.
ژوئن گذشته، جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده، یک فرمان اجرایی امضا 
کرد که بر اساس آن نهادهای آمریکایی از سرمایه گذاری در هایک ویژن و سایر 
شرکت های چینی مرتبط با فناوری نظارت منع می شوند. کارشناسان آمریکایی 
تغییر  برای  نیز  شدیدتر  و  سخت تر  تحریم های  اعمال  حتی  که  نظرند  این  بر 

سیاست های پکن در شین جیانگ کافی نخواهد بود.
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سیاست های جدید چین برای حمایت از غول های فناوری 

چین در حال اجرای سیاست های جدید برای حمایت از پلتفرم های فناوری بزرگ 
خود است و این اقدام را می توان یک تغییر در مواضع تند و نظارتی پکن در زمینه 

شرکت های اینترنتی دانست.
دوره نظارت شدید بر غول های فناوری چین که در اواخر سال 2020 آغاز شد، 
رو به پایان است و به این ترتیب فضای مناسبی برای رشد پلتفرم های اینترنتی 

این کشور مهیا خواهد شد.
اقتصاد این پلتفرم ها برای توسعه اقتصادی چین اهمیت بسیار دارد و توانسته اند 
نقش بی بدیلی در تثبیت رشد، حفاظت از مشاغل و ارتقای توسعه این کشور ایفا 
کنند. اینکه شرایط مثبت این بازار تا چه زمانی ادامه یابد به این امر بستگی دارد 

که اقدامات حمایتی چقدر قوی است و تا چه زمانی پابرجاست.
تولید  ارتقای  در  تا  می دهد  اجازه  فناوری  غول های  به  دولت  جدید  اقدامات 
هزینه های  تحریک  و  کشاورزی  رسانی  روز  به  و  کردن  دیجیتال  ترویج  چین، 



خبرنامه فناوری چین - خرداد 71401

مصرف کننده نقش داشته باشند.
پس از اعالم این خبر، بازار بورس غول های فناوری مجدد به اوج بازگشت تا جایی 
که هلدینگ علی بابا 15 درصد و وی چت متعلق به شرکت تنسنت 11.7 درصد 

در بازار بورس هنگ کنگ رشد داشتند.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز بر اهمیت سرمایه و بخش خصوصی در 
توسعه اقتصادی تأکید دارد؛ خصوصاً در زمانی که کشور در تالش است تا اقتصاد 
آسیب دیده خود از پاندمی کرونا و سرکوب های نظارتی را تقویت کند؛ اما پکن 

صراحتاً اعالم کرده است که از کنترل سرمایه دست نخواهد کشید.
قوانین نظارتی سخت یکی از بزرگ ترین خطرات سرمایه گذاری در بازار فناوری 
سوء  برای  دالر  میلیارد   2.8 گذشته  سال  بابا  علی  بود.  گذشته  سال  در  چین 
استفاده از موقعیت برجسته خود در بازار جریمه شد. چند ماه بعد غول خدمات 
اینترنتی میتوان )Meituan( نیز به همین دلیل و از سوی تنظیم کننده های ضد 

انحصار، 533 میلیون دالر جریمه شد.
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دستگاه چینی که به اکتشافات و سفر به ماه کمک زیادی 
می کند

دانشمندان چینی دستگاه متحرک و کوچکی ساخته اند که با استفاده از خاک 
تبدیل  سوخت  و  اکسیژن  به  را  کربن  دی اکسید  خورشیدی،  انرژی  و  آب  ماه، 

می کند و امید زندگی فضانوردان در ماه را افزایش می بخشد.
به گفته محققین، این فرآیند فتوسنتز مصنوعی از خاک ماه به عنوان کاتالیزور 
استفاده می کند و قرار است در فضا و مأموریت ایستگاه فضایی تیانگونگ چین 

آزمایش شود.
این فناوری، مصرف کم سوخت و حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد و به 

اکتشافات، تحقیق و سفر به ماه کمک زیادی می کند.
آزمایش محققین این پروژه بر نمونه خاک ماه که در مأموریت دسامبر 2020 به 
زمین آورده شد، انجام گرفته است. در این مأموریت 1.7 کیلوگرم سنگ و خاک 
به زمین آورده شد که برای تحلیل و بررسی در میان نهادهای چینی توزیع شد.

خاک ماه در سطح کره ماه به راحتی در دسترس است. این امید وجود دارد که 
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فناوری جدید در آینده شرایط حیات در ماه را ایجاد کند و فضانوردان این وسیله 
را برای تأمین اکسیژن با خود به فضا برند و به این ترتیب منابع کمتری را با خود 
از زمین حمل می کنند و در نتیجه از بار موشک و مصرف سوخت آن ها کاسته 

می شود.
عنوان سوخت  به  که  متان  و  هیدروژن  می تواند  اکسیژن  بر  عالوه  دستگاه  این 
استفاده شود و متانول که الکلی است اغلب به عنوان حالل استفاده می شود نیز 
تولید می کند. گام بعدی آزمایش این دستگاه بر روی ماه خواهد بود و آن را در 
معرض تابش شدید خورشیدی و دمایی از منفی 173 درجه سانتی گراد )279.4- 

فارنهایت( تا 127 درجه سانتی گراد قرار می دهد.
محققین به دنبال آن هستند که با فراهم کردن شرایط حیات در ماه، در آنجا 
ایستگاه بسازند و بعد از آن بر روی مریخ مستقر شوند و دی اکسید کربن و آب را 

به منابع مفید تبدیل کنند.
با تأمین منابع مورد نیاز و شرایط حیات در ماه، می توان زمینه را برای ساخت 

ایستگاه های تحقیقاتی بین المللی تا پیش از سال 2030 فراهم کرد.
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سخت گیری بیشتر بر شرکت های چینی فعال در بازار بورس 
آمریکا

قانون گذاران آمریکایی بیش از 80 شرکت چینی همچون com.JD، پیندودو و 
بیلیبیلی را به فهرست شرکت هایی افزوده اند که احتمال خروج آن ها از بورس و 
مبادالت آمریکا به دلیل عدم مجوز پکن به دسترسی به حساب های مالی وجود 

دارد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نام این شرکت ها را در این فهرست قرار 
داده و بر اساس قانون سال 2020، این شرکت ها سه سال زمان دارند تا الزامات 
بزرگ ترین  از  با آن تطبیق دهند. برخی  را  را فراهم کنند و خود  بازرسی الزم 
شرکت های چینی که در بازار بورس آمریکا مبادله می شوند عبارتند از: شرکت 
 NetEase نت ایز ،JinkoSolar نفت چین )ساینوپک(، هلدینگ جینکویوالر
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.Nioو نیو
ناظر اصلی وال استریت بر حدود 200 شرکت تجاری نیویورک و شرکت های مادر 
آن ها مستقر در چین و هنگ کنگ سخت گیری اعمال و آن ها را اخراج خواهد کرد 
چراکه مقامات این شرکت ها از اعطای مجوز بازرسی مقامات آمریکایی خودداری 

کرده اند.
این فهرست و این خبر، سرمایه گذارانی که به توافق بین پکن و واشنگتن امیدوار 
بودند را با چالش مواجه کرده است. ایاالت متحده و چین دو دهه بر سر دسترسی 
به اسناد کاری و حسابرسی همه شرکت هایی که به طور عمومی در آمریکا تجارت 
می کنند، اختالف نظر داشتند. از زمانی که کنگره قانون جدید را در سال 2020 
تصویب کرد، هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی )PCAOB( که بر 
حسابرسان نظارت می کند، زمینه را برای شناسایی شرکت هایی که از این قانون 
بازرسی  الزامات  از  متوالی  اگر شرکت ها سه سال  ایجاد کرد.  نمی کنند،  پیروی 
اجتناب کنند، با خطر حذف مواجه می شوند، به این معنی که ممکن است تا سال 

2024 از بازار بورس نیویورک و نزدک کنار گذاشته شوند.
منتقدان می گویند شرکت های چینی از امتیازات تجاری اقتصاد بازار - از جمله 
دسترسی به بورس های سهام ایاالت متحده - و حمایت دولت برخوردار هستند اما 
در یک سیستم غیر شفاف فعالیت می کنند. در همین حال قانون گذاران در پکن 
استدالل می کنند که قانون امنیت ملی چین آن ها را از تحویل اسناد حسابرسی 

به تنظیم کننده های ایاالت متحده باز می دارد.



خبرنامه فناوری چین - خرداد 121401

هوشمند  ماهواره  با  ایاالت متحده  هواپیمابر  ناو  ردیابی 
چینی

ماهواره سنجش از دور چینی که مجهز به آخرین فناوری هوش مصنوعی است، 
سال گذشته ناو آمریکایی USS Harry S. Truman در سواحل النگ آیلند 
نیویورک را ردیابی کرد. این ناوگان آمریکایی تاکتیک های مختلف همچون تغییر 
و  دشمن  زیردریایی های  کردن  متوقف  برای  اضطراری  مانورهای  انجام  آرایش، 

سایر تهدیدات را آزمایش می کرد.
در گذشته، ارتش چین باید اطالعات ماهواره ای خام زیادی را جمع آوری و تحلیل 
می کرد تا به جزییات آنچه در آب های سرزمینی آمریکا می گذرد اطالع پیدا کند 
و نتایج آن معموالً پس از پایان عملیات و مانور به دست می آمد؛ اما ماهواره های 
مجهز به هوش مصنوعی جدید می توانند فعالیت ها و تجهیزات نظامی را حتی در 
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آن سوی زمین به صورت زنده و مستقیم شناسایی کنند.
ماهواره ای که ناو هواپیمابر آمریکا را در این عمل ردیابی کرد، بسیار هوشمند بود 
و می تواند طیف گسترده ای از اهداف تاکتیکی یا استراتژیک را با تجزیه و تحلیل 
بیش از 200 فریم از تصاویر با کیفیت باال در هر ثانیه شناسایی کند، سرعتی که 

برخی از رایانه های زمینی هنوز در پی رسیدن به آن هستند.
الگوریتم های هوش مصنوعی نیاز به حجم زیادی از داده دارند اما منابع محاسباتی 
در مدار نسبتاً محدود هستند. رایانه های ماهواره ای معموالً به دلیل محدودیت های 
عقب تر  زمین  در  خود  همتایان  از  پردازش  سرعت  نظر  از  قدرت،  و  فضا  وزن، 
هستند؛ اما محققین چینی توانسته اند پیشرفت های خوبی در زمینه کاهش وزن 
فناوری هوش مصنوعی داشته باشند. برای تشخیص تصویر نیز از منابع محاسباتی 
کمتری نسبت به الگوریتم های سنتی استفاده می کنند. تراشه های هوش مصنوعی 

نیز وظایف مختلفی را هم زمان در برد ماهواره انجام می دهند.
ماهواره چینی، ناو آمریکایی را در هوای ابری شناسایی و از فواصل ابرها تصویر 

دقیق و با جزییاتی تهیه کرده بود.
و  دولتی  مؤسسات  چین،  دانشگاه های  سوی  از  متعددی  کوچک  ماهواره های 
فناوری  از  که  شده اند  پرتاب  فضا  به  اخیر  سال های  در  خصوصی  شرکت های 
هوش مصنوعی استفاده کرده تا نسبت به وقایعی که در سراسر جهان رخ می دهد 
واکنش نشان دهند. ماهواره های هوشمند می توانند بهره وری ارتباطی را افزایش 
کانال های  اضافی موجود در  و  ناخواسته  اطالعات  دهند چراکه هوش مصنوعی 

ارتباطی را مسدود می کند.
دور  از  ماهواره های سنجش  به  را  مصنوعی  تا هوش  دارد  قصد  همچنین  چین 

قدیمی خود نیز بیفزاید تا عملکرد آن ها را بهبود بخشد.
ماهواره های ارتباطی هوشمند می توانند داده ها را دریافت و تحلیل کنند، اهداف 
انتقال  را شناسایی و در نهایت اطالعات را به کاربران در کمترین زمان ممکن 

دهند.
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سد سه بعدی ساخته شده با روبات تا دو سال آینده آماده 
می شود

با استفاده از هوش مصنوعی آغاز کرده که در آن  چین پروژه ساخت سدی را 
از بزرگ ترین چاپگر سه بعدی دنیا استفاده خواهد شد. این تأسیسات برق آبی 
بولدوزر،  بیل مکانیکی، کامیون،  از  استفاده  با  و  ارتفاع خواهد داشت  متر   180
با هوش مصنوعی  و همگی  بدون سرنشین ساخته می شود  غلتک  و  سنگفرش 

هدایت می شوند.
سد یانگچو زمانی که در سال 2024 به اتمام می رسد، حدود 5 میلیارد کیلووات 
ساعت برق در سال تولید خواهد کرد و مورد استفاده منازل و حدود 100 میلیون 
نفر قرار خواهد گرفت. این نیرو از طریق خط ولتاژ 1.500 کیلومتری و مسیر 

انرژی سبز منتقل خواهد شد.
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زیرساخت های  برای  بعدی  فناوری چاپ سه  آزمایش،  و  تحقیق  از سال ها  پس 
بزرگ، امکان استفاده و کاربرد آن برای پروژه های عظیم فراهم شده و انسان ها را 
از کارهای سنگین، تکراری و خطرناک رها می سازد. محققین این پروژه از حدود 
به صورت  و  فناوری  این  از  استفاده  با  زیرساختی  ساخت  پی  در  پیش  سال  ده 
قطعه به قطعه بودند. چاپگر سه بعدی در ابتدا به عنوان روشی کم هزینه برای 
تولید قطعات از مواد گران بها به کار گرفته شد. چاپ – یا افزودن – مواد ضایعات 

کمتری نسبت به برش و سنگ زنی تولید می کند.
از آن زمان، برخی مهندسین از این فناوری برای ساختمان سازی استفاده کردند 
با  ساخته شده  ساختمان  نخستین  است.  بوده  کوچک  آن ها  پروژه های  اگرچه 

فناوری چاپ سه بعدی، مرکز بنیاد آینده دبی بود که 6 متر ارتفاع داشت.
مهندسین چینی با استفاده از هوش مصنوعی در پروژه ها بیگانه نیستند و از این 
فناوری برای ساخت سد بایهتان که دومین سد بزرگ دنیاست و در عرض 4 سال 

ساخته شد، استفاده کردند.
استفاده از این فناوری در پروژه های قبلی نشان می دهد که ماشین آالت هوشمند 
انجام  انسان ها  از  بهتر  خطرناک،  و  سخت  محیط های  در  خصوصاً  را  وظایف 
می دهند. پیشرفت های صورت گرفته در فناوری هوش مصنوعی، بدین معناست 
که ماشین ها اکنون می توانند تقریباً تمام اشیاء را در محل پروژه تشخیص دهند و 
وظایف مختلف را به طور انعطاف پذیر انجام دهند و در عین حال خطاهای انسانی 
تهدیدکننده  محیط های  در  به راحتی  می توانند  ماشین ها  باشند.  نداشته  نیز  را 
سالمت بدون سردردهای ناشی از کمبود اکسیژن و یا خستگی ناشی از کار مداوم 
24 ساعته فعالیت کنند. البته تمام کارهای ساخت سد توسط ماشین آالت انجام 
نمی شود و استخراج سنگ از کوه های مجاور به دلیل پیچیدگی کار به صورت 

دستی انجام می شود.
به گفته محققین این فناوری می تواند در سایر پروژه های زیرساختی نظیر فرودگاه 
و یا راه سازی نیز استفاده شود. هوش مصنوعی فناوری است که آینده را شکل 
می دهد و ارتش روبات های ساختمانی می تواند کمبود نیروی کار ناشی از کاهش 

نرخ تولد را در آینده جبران کند.
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320A رقابت چین با بوئینگ 737 و ایرباس

هواپیمای C919 چینی، نخستین پرواز آزمایشی خود را در شانگهای به اتمام 
رساند و آن را می توان جانشین بوئینگ 737 و ایرباس 320A در بازار جهانی 

هواپیما دانست.
بین المللی  فرودگاه  در  ساعته  سه  آزمون  چین  تجاری  هواپیماسازی  شرکت 
انجام داد. این آزمایش که پیش از تحویل  پودونگ شانگهای را بر این هواپیما 
انجام شد و همه چیز در موقعیت  با موفقیت  بود  به نخستین مشتری  هواپیما 

خوبی قرار داشت.
آزمایش  این  و  است  داشته   C919 فروند برای 815  این شرکت، 28 سفارش 
نشان از عزم مقامات شانگهای برای شروع مجدد فعالیت های تجاری خود پس از 

قرنطینه شهر دارد.
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به گفته مدیران شرکت، 3000 کارمند در شرایط بسته و قرنطینه کار می کردند 
و روزانه مجبور به انجام تست کوید 19 بودند و برای اینکه هیچ تماسی با بیرون 

نداشته باشند، شبانه روز در محل کارخانه زندگی می کردند.
شرکت هواپیمایی چاینا ایسترن ایرالینز در شهر شانگهای در آستانه تحویل پنج 
فروند از هواپیماهای C919 است که در قرارداد مارس 2021 هر کدام با قیمت 
99 میلیون دالر خریداری شده اند. سومین شرکت هواپیمایی بزرگ چین قصد 
دارد از این هواپیمای جدید در مسیرهای داخلی پودونگ به پکن، گوانگژو شنژن 

و چنگدو، استفاده کند.
چین در میان بازارهای هوانوردی غیرنظامی با سریع ترین رشد در جهان قرار دارد 
و C919 تالش بلندپروازانه این کشور برای تولید اولین هواپیمای تجاری برای 

برآورده کردن تقاضای روزافزون خود است.
موفقیت این پروژه از نظر اقتصادی به نفع چین خواهد بود چراکه از وابستگی 
شرکت  که  می کند  ایجاد  را  ظرفیت  این  و  می کاهد  ایرباس  و  بوئینگ  به  آن 

هواپیماسازی چین را در زمره صنعت هوایی چند میلیارد دالری قرار دهد.
شی جین پینگ در گزارش سال 2017 خود به کنگره ملی نوزدهم، بر ساخت 
C919 تأکید داشت و از آن به عنوان مدل جدید توسعه در کنار سایر دستاوردهای 
علمی این کشور یاد کرد. ساخت این هواپیما از سال 2008 آغاز شد اما بازه زمانی 

تحویل نخستین فروند را تا پایان سال 2021 از دست داد.
ایرباس و بوئینگ  اگرچه C919 نشان از تالش چین برای کاهش وابستگی به 
دارد اما این هواپیما هنوز به شرکت های خارجی نظیر جنرال الکتریک و هانیول 

برای قطعات ضروری خود وابسته است.
سخت گیرانه تری  قواعد  آمریکا  دولت  واشنگتن،  و  پکن  روابط  شد  وخیم تر  با 
دفاع  وزارت  است.  اعمال کرده  به چین  و محصوالت هوایی  تولیدات  فروش  بر 
ایاالت متحده در 14 ژانویه 2021، نه شرکت چینی همچون شرکت هواپیماسازی 

تجاری چین را در فهرست شرکت های نظامی کمونیست چین قرار داد.
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موتور جدید برای هواپیماهای مافوق صوت

محققین جنوب غربی چین موتوری تولید کرده اند که با انفجار سوخت هیدروژن 
ارزان نیرو می گیرد و توانسته آزمایش موفقیت آمیزی در پرواز هواپیمای مافوق 

صوت را از سر بگذارند.
چنین فرایند اغلب می تواند منجر به تخریب موتور شود چون انفجار مقدار زیادی 
انرژی به صورت ناگهانی و غیرقابل کنترل آزاد می کند؛ اما محققین این پروژه بر 
این نظر هستند که موتور انفجاری چرخان آن ها می تواند با ایجاد هزاران انفجار 
در ثانیه، یک هواپیما یا موشک را با سرعت پنج برابر صوت یا سریع تر نیرو دهد. 
مدل سازی رایانه ای در مطالعات قبلی نشان داده که موتور انفجاری دوار می تواند 
به راندمان سوخت 50 درصد بیشتر از موتور جت منجر شود و سوخت آن تحت 



خبرنامه فناوری چین - خرداد 191401

موتورهای  اولیه  نمونه های  از  بسیاری  می سوزد.  کندتر  بسیار  اما  کامل  کنترل 
انفجاری در دهه های اخیر - عمدتاً توسط ارتش - ساخته شده اند، اما برای اکثر 
آن ها این عملیات ناپایدار بوده است. مواردی که کارکرد خوبی داشته اند، همه از 
هیدروژن به عنوان سوخت استفاده می کنند؛ اما برای ذخیره هیدروژن مایع، یک 
مخزن سوخت بزرگ با امکانات خنک کننده پیچیده مورد نیاز است و برای بیشتر 

مقاصد نظامی مناسب نیست.
تولید و احتراق  برای  اما بخار آن  ایمن تر است،  ارزان تر و  سوخت هیدروکربنی 
دشوارتر است. این مشکل با سرعت تشدید می شود، زیرا هوای ورودی آن قدر داغ 
می شود که می تواند باعث انفجار زودهنگام شود و می تواند موتور را خفه کند. به 
همین دلیل، عموماً اعتقاد بر این است که یک موتور انفجاری دوار نمی تواند با 

سرعت مافوق صوت کار کند.
اما موتور جدید محققین چینی در یک آزمایش زمینی که پرواز در ارتفاع پایین 

را با سرعت 5 ماخ شبیه سازی می کرد، روشن شد.
چین انواع مختلفی از تسلیحات مافوق صوت را توسعه داده است و معتقد است 
که قادر به نفوذ به اکثر سیستم های دفاع هوایی هستند. مقامات فضایی این کشور 
قصد دارند تا سال 2035 یک هواپیمای مافوق صوت عملیاتی کنند که بتواند 

مسافران را در یک یا دو ساعت به هر نقطه از کره زمین منتقل کند.
ارتش و دولت چین سرمایه گذاری هنگفتی در توسعه فناوری انفجار کرده اند تا از 
آن در موتورهای اسکرم جت برای پرواز مافوق صوت با هزینه کمتر استفاده کنند. 
محققان نظامی چینی در سال های اخیر پیشرفت هایی در این فناوری داشته اند، 
از جمله آن می توان به یافتن راهی برای تولید »شعله ابدی« در موتور برای کمک 

به حفظ انفجارها اشاره کرد.
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خروج دانشگاه های چین از رتبه بندی های جهانی

در  از شرکت  کشور  این  مؤسسات  سایر  و  چین  رنمین  معتبر  دانشگاه  انصراف 
رده بندی بین المللی دانشگاه های جهان با حمایت قوی داخلی همراه شده است. 
از عدم پذیرش استانداردهای تعریف شده از سوی نظام های  این تصمیم نشان 
با  رده بندی خارجی دارد و در عین حال چین به دنبال گسترش دانشگاه هایی 

ویژگی چینی و در ردیف جهانی است.
رسانه های چین این تصمیم را نشان از اقتدار و شهامت دانشگاه های این کشور و 

آموزش و فرهنگ آن می دانند.
رنمین یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی است که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی 

شناخته شده است.
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این تصمیم پس از سخنرانی شی جین پینگ اتخاذ شد. وی در صحبت های خود 
از دانشگاه های چین خواسته بود که به جای پیروی کورکورانه از دیگران و کپی 

روش ها و استانداردهای خارجی، یک مسیر جدید روشن کنند.
بین المللی  رده بندی های  از  نیز  النزو  و  نانجینگ  دانشگاه های  رنمین،  بر  عالوه 

خارج شده اند و رتبه بندی جهانی را هدف توسعه خود نمی دانند.
برتر جهان که در  از برجسته ترین رتبه بندی های بین المللی دانشگاه های  برخی 
رتبه بندی   ،QS جهانی  دانشگاه های  رتبه بندی  از:  عبارت اند  دارد  وجود  چین 
دانشگاه های جهانی US News ،)Times Higher Education )THE  و 
بهترین رده بندی دانشگاه های جهانی World Report و رتبه بندی آکادمیک 
دانشگاه های جهان )ARWU( که به عنوان رتبه بندی شانگهای شناخته می شود.

 ،QS .هریک از این رده بندی ها بر اساس روش شناسی های مختلف انجام می شود
US News و THE شهرت و اعتبار دانشگاه را بنا بر نظرسنجی های صنعتی در 
نظر می گیرند. اگرچه محیط آموزش و یادگیری برای دانشجویان یک عامل مهم 

محسوب می شود، اما تنها رده بندی THE این نکته را در نظر می گیرد.
تخصیص  و  معلم  جذب  جویان،  دانش  ثبت نام  بر  زیادی  تأثیر  رده بندی ها  این 
منابع داشته اند؛ اما متخصصین آموزشی در چین معتقدند که رده بندی دانشگاهی 
ارزیابی  و  دارد  بیشتر  بررسی های  به  نیاز  که  است  برانگیز  جنجال  مسئله  یک 
استانداردها تنها می تواند یک چارچوب فراهم کند چراکه که دانشگاه های برتر 
سوی  از  رده بندی ها  این  از  بسیار  دیگر  سوی  از  دارند.  گوناگونی  عملکردهای 
شرکت های خصوصی خارجی و یا رسانه ای صورت می گیرد که با محیط آموزشی 
چین ناآشنا هستند. اکثر ارزیابی ها معیارهای متنوع و روش شناسی های پیچیده ای 
داشتند که افراد خارج از این صنعت ممکن است آن ها را درک نکنند و در نتیجه 

آن ها را اشتباه تفسیر کنند.
هیچ یک از این دانشگاه هایی که تصمیم به خروج از رده بندی های جهانی گرفته اند 
در فهرست، صد دانشگاه برتر دنیا از دید این رتبه بندی ها قرار ندارند و برترین 
جایگاه در میان دانشگاه های چین به دانشگاه های پکن و چینهوا تعلق دارد که 
رتبه شانزدهم در فهرست THE را کسب کرده و هر دو در پنجاه دانشگاه برتر 

سایر رتبه بندی ها هستند.
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فعاالنه شرکت  آن  در  که  دانشگاه هایی  به  رتبه بندی ها  این  که  است  ذکر  قابل 
می کنند وابسته نیستند و بنابراین خروج این دانشگاه ها به معنی غیبت آن ها در 

فهرست های آینده نمی باشد.
سطح جهانی با ویژگی چینی

خروج از رده بندی های بین المللی به این معنی نیست که دانشگاه های چین باید 
ترویج  را  متنوع تری  و  جامع تر  معیارهای  باید  بلکه  بگیرند  نادیده  را  ارزیابی ها 
بخشند و از آنجایی که دانشگاه های جهان به هم مرتبط هستند، چین نمی تواند 
یک سیستم ارزیابی برای خود در پشت درهای بسته ایجاد کند و برای ایجاد یک 

دانشگاه واقعی درجه یک باید فراتر از مرزهای ملی باشد.
دولت مرکزی چین در سال 2015 پروژه ای را برای ساخت دانشگاه های در سطح 
جهانی آغاز کرد و در آن به گروه هایی از دانشگاه های نخبه کشور برای توسعه 
متخصص در رشته های دانشگاهی خاص کمک مالی اعطا کرد. این طرح موجب 
شد تا جایگاه دانشگاه های چین در رده بندی های جهانی خصوصاً در زمینه حجم 
تحقیقات بهبود پیدا کند. چین در سال 2019 در زمینه مطالعات علمی پر استناد 

از ایاالت متحده پیشی گرفت.
برجسته است و رشد چشم گیر سالیانه  ردپای جهانی چین در حوزه تحقیقات 
داشته و به طور متوسط بزرگ ترین تولیدکننده مقاالت علمی در آسیاست. این 
تأثیر سرمایه گذاری چشم گیر دولت در حوزه تحقیق و توسعه  از  موضوع نشان 

دارد.
وزرای چین در ماه فوریه 2022 طرحی ارائه کردند که در آن دانشگاه های این 
کشور به سطح جهانی دست یابند و در این طرح فهرست 147 دانشگاه و بیش 
از 300 رشته از علم و مهندسی یا علوم اجتماعی قرار داشت که باید به رتبه و 

سطح برتر دست یابند.
هدف از این طرح، گسترش استعدادهای کشور، افزایش رقابت پذیری بین المللی 
افزایش  رشته ای،  بین  تحقیقات  تشویق  و  ملی  استراتژیک  نیازهای  رفع  چین، 

سرمایه گذاری دولت در علم و موضوعات بین رشته ای عنوان شد.
به رسمیت  برای  از جاه طلبی های خود  نشان می دهد چین  دولت  پروژه جدید 
شناخته شدن در سطح جهانی به عنوان یک مرکز آموزشی دست برنداشته است 
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و تحوالت اخیر حاکی از آن است که این کشور از رتبه بندی بین المللی به عنوان 
معیاری برای موفقیت دور می شود و در عوض هدف خود را تعیین استانداردهای 

مختص خود قرار داده است.
دانشگاه رنمین در سال 2020 مرکزی برای ارزیابی آموزش عالی با ویژگی های 
تعریف  اینکه  نظیر  سؤاالتی  به  و  کرد  تأسیس  بین المللی  چشم انداز  و  چینی 
دانشگاه در سطح جهانی چیست و چگونه ارزیابی و ساخته می شود، پاسخ داده 
است. برای این منظور اشکال متعددی از برتری باید در نظر گرفته شود، از جمله 
محیط یادگیری و تدریس، برابری، مشارکت اجتماعی و حرفه ای فارغ التحصیالن 
پول  و  اختراع  ثبت  انتشارات،  با  تنها  که  تحقیقاتی  و  صنعت  در  مشارکت  و 

اندازه گیری نمی شود، بلکه »تأثیر خاص« آن را نیز باید سنجید.
ارزش  افزودن  برای  دانشگاه  یک  تالش  شامل  باید  ایدئال  عملکرد  ارزیابی  یک 
به یک اجتماع خاص نیز بشود که این امری پیچیده است و نیاز به نوآوری های 
مداوم دارد و شاید تغییر دانشگاه های چین را بتوان نشانی از این هدف و اقدام 

دانست.
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افزایش سرمایه گذاری چین در نوآوری برای رقابت با آمریکا

و  کشور  این  رقابت  افزایش  با  دادند  پیشنهاد  چین  اقتصادی  کارشناسان 
نیز  پکن  کلیدی  نوآورانه  ظرفیت های  مالی  منابع  تا  است  الزم  ایاالت متحده، 

افزایش یابد.
دولت چین باید سالیانه 2 تریلیون یوان در بازه زمانی 10 سال آینده سرمایه گذاری 
کند تا توسعه فناوری محلی و سهم آن در رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش 
به  آن ها  تولیدات  از  از 70 درصد  بیش  در همین حال شرکت هایی که  بخشد. 
فناوری خارجی وابسته است، باید مشمول افزایش مالیات شوند تا انحصار فناوری 
بین المللی در بازار چین شکسته شود. در نتیجه ضروری است تا یک تولیدکننده 
تلفن هوشمند در چین دست کم 30 درصد از دستگاه های خود را با تراشه های 

چینی بسازد، در غیر این صورت با افزایش مالیات جریمه خواهد شد.
الزم است تا سهم بازار مشخصی برای تولیدات داخلی حفظ شود و این اطمینان 
ایجاد شود که فناوری های اصلی خارجی بیش از 70 درصد سهم بازار چین را 
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در اختیار نخواهند داشت و فناوری چینی دست کم 30 درصد بازار را در دست 
بگیرد.

جنگ تجاری باعث شده تا ایاالت متحده شرکت های چینی پیشرو مانند هوآوی 
که می توانند انحصار فناوری آن را به چالش بکشند، سرکوب کند. این امر با هدف 
مسیرهای  قطع  و  اصلی  فناوری های  جهانی  بازار  در  ایاالت متحده  تسلط  حفظ 

ارتقاء فناوری چینی انجام شد.
چین و ایاالت متحده در رقابت سختی برای رهبری آینده فناوری جهانی هستند 
و اهداف و دستاوردهای چین در زمینه اقتصاد دیجیتال و فناوری های کلیدی، 

هراس از دست دادن جایگاه برتری آمریکا را ایجاد کرده است.
چین در ژانویه 2022، طرح کالنی برای افزایش رقابت پذیری جهانی در زمینه 
اقتصاد دیجیتال تا پیش از سال 2025 منتشر کرد که همه حوزه ها از ارتباطات تا 
تجارت الکترونیک را در بر می گیرد. هدف این طرح بهبود ظرفیت های تحقیقاتی 
تراشه،  ارتباطات،  کوانتومی،  اطالعات  حسگرها،  نظیر  استراتژیک  حوزه های  در 

نرم افزارهای کلیدی، کالن داده، هوش مصنوعی، بالکچین و مواد جدید است.
قطعات  کلیدی،  سخت افزارهای  و  نرم افزارها  در  خودکفایی  برنامه  دیگر  مقصد 
الکترونیک اصلی، مواد اولیه اصلی و بهبود امنیت زنجیره تأمین در صنایع اصلی 
نظیر 5g، تراشه، خودروهای با انرژی های نوین، هوش مصنوعی و اینترنت صنعتی 

است.
کارشناسان اقتصادی چین بر این نظر هستند که دو کشور باید مرزهای رقابت 
خود را تعریف کنند تا اثرات منفی این رقابت بر اقتصاد جهانی و جوامع بین الملل 
را محدود سازند و در زمینه تغییرات آب و هوایی و سالمت عمومی با یکدیگر 

همکاری کنند.
توسعه  در  مهم  عامل  به یک  ایاالت متحده می تواند  و  بین چین  فناوری  رقابت 
اقتصادی جهانی تبدیل شود و اگر به خوبی مدیریت شود، کمک زیادی به اقتصاد 
بین المللی می کند، در غیر این صورت، عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد داشت.
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دانشمندان چینی برای بازدید از موتور هواپیما کرم خاکی 
رباتیک ساختند

دانشمندان چینی ربات کوچکی شبیه به کرم خاکی طراحی و تولید کرده اند که 
می تواند وارد لوله های کوچک شده و با دوربین آن ها را بررسی کند. این ربات 
مسیریابی  نفتی  پاالیش  تأسیسات  و  هواپیما  موتور  داخل  لوله های  در  کوچک 

می کند حتی در زمانی که این لوله ها پر از نفت و روغن هستند.
به گفته محققین، روبات با مواد نرم و ارتجاعی طراحی شده و بنابراین با نیروی 

کافی که به آن وارد می شود به اشکال مختلف خمیده می شود.
ماژول های این روبات طولی کمتر از 5 سانتی متر و 1 سانتی متر قطر دارند و با 
استفاده از آهن ربا می توانند به یکدیگر متصل شده تا روبات بزرگ تری را بسازند.

ربات جدید مهندسین چینی می تواند در لوله هایی با قطر کمتر از یک سانتی متر 
حرکت کنند و در لوله های با جنس مختلف همچون شیشه، فلز و یا فیبر کربن 

خمیده شده و در آن ها به راحتی بچرخند.
ربات کرمی در لوله صاف با قطر 9٫8 میلی متر آزمایش شده و می تواند با سرعتی 
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حدود یک طول بدن در ثانیه هم به صورت افقی و هم عمودی حرکت کند و 
محققین در تالش هستند تا طراحی این ربات را بهبود و گسترش دهند.

می شود،که  تغذیه  لوله  خارج  از  متصل  کابل های  توسط  ربات  حاضر،  حال  در 
حرکت  مانع  و  شود  زیاد  نیروی کشش  مشکل  باعث  است  ممکن  نکته  همین 
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ربات به عمق لوله ها می شود. به گفته محققین پروژه، تأمین کننده های نیرو و یا 
باتری های کوچک می توانند بر روی آن نصب شوند و به این ترتیب ربات بدون 

پیوند و اتصال خواهد شد.
تصاویر دریافتی از دوربین ربات که در سرعت پایین گرفته شده، جزییات بافت و 
ساختار لوله های داخل دیوار را به وضوح نشان می دهد و این ربات کوچک عالوه 

بر دوربین به ال ای دی نیز مجهز است.
اما زمانی که این کرم رباتی سریع حرکت می کند، تصاویر تار و لرزان می شود 
دریافت  برای  باال  سرعت  مخصوص  دوربین  و  لرزش  ضد  دستگاه  یک  بنابراین 

تصاویر با کیفیت در بررسی های سریع ربات مورد نیاز است.
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کمک دولت چین به صنعت در عرصه متاورس

سازندگان  برای  تجاری  گروهی  که  متاورس  کمیته  چین،  رایانه  دولتی  انجمن 
داخلی رایانه است، ایجاد کرده است. هدف از تأسیس این کمیته کمک به اعضا 
و پیوستن به عرصه رقابت جدید اقتصاد دیجیتال و توسعه سالم و منظم صنعت 

متاورس است.
اینترنت وارد بخش جدیدی شده و نسل چهارم آن در حال ظهور است که از آن 

به عنوان عصر متاورس یاد می شود.
را  متاورس  مفهوم  به  ورود  برای  چین  دولتی  و  تجاری  نهادهای  زیاد  استقبال 
برای  تجاری مشخصی  کاربرد  هنوز  اگرچه  اینترنت می داند  تکرار مجدد  برخی 

آن وجود ندارد.
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استانداردهای  نویس  تهیه پیش  این کمیته مستقر در پکن شامل  اهداف  سایر 
صنعتی، کمک به مقامات مربوطه در ایجاد نقشه های راه صنعت، ایجاد صندوقی 
استارت آپ ها  از  برای حمایت  یوان )148.7 میلیون دالر(  به مبلغ 1 میلیارد 
آموزش  و  و درمان  بهداشت  تجارت، گردشگری،  تولید،  به  متاورس  و گسترش 

می شود.
برای  جدید  زیرساخت  به  و  است  اینترنتی  و  مجازی  واقعیت  از  فراتر  متاورس 

الگوی اجتماعی و اقتصادی جدید در آینده تبدیل شده است.
با وجود  از 150 شرکت در میان اعضای مؤسس خود دارد و  این کمیته بیش 
چالش های ناشی از روابط چین و آمریکا در سال های اخیر به دنبال همکاری های 
بین المللی است. همکاری بین المللی در این راه اجتناب ناپذیر است و منجر به 
محدود  را  متاورس  توسعه  ژئوپلیتیک  تنش های  و  می شود  جهانی  صلح  ترویج 

می کند.
این کمیته، دومین نهاد دولتی است که در رابطه با متاورس ایجاد شده است. سال 
گذشته، انجمن ارتباطات موبایل چین که دولتی است نیز کمیته صنعتی متاورس 

را ایجاد کرد و 11 نوامبر را به عنوان روز متاورس اعالم نمود.
توسعه متاورس در چین به رغم هشدارهایی که درباره صنعت در رسانه ها مطرح 
استان  و  ووهان  شانگهای،  همچون  محلی  دولت های  و  است  یافته  ادامه  شده، 
ادامه می دهند و مراکز  برای توسعه متاورس  هونان همچنان به طرح های خود 

تحقیقاتی برای توسعه صنعتی متاورس را راه اندازی کرده اند.
با تمام این فعالیت های دولتی که برای پنج سال آینده برنامه ریزی شده است، 
کمیته جدید متاورس پروژه هایی را پیش بینی می کند که صنعت متاورس در این 
مدت از 200 میلیارد یوان فراتر خواهد رفت و این رقم در حال حاضر حدود 30 

میلیارد یوان است.
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برای  مصنوعی  هوش  به  مجهز  دریایی  ناوگان  نخستین 
حمل پهپاد 

چین نخستین کشتی بدون سرنشین جهان را به آب انداخت. این کشتی که از 
راه دور هدایت و در آب های آزاد جهت یابی می شود و ابزار قدرتمندی برای انجام 

تحقیقات علمی و نظارتی دریایی خواهد بود.
هوش مصنوعی نقش فزاینده و مهمی در تأمین امنیت دریایی، کنترل خطوط 
دریایی و رقابت برای منابع دریایی ایفا می کند. چین قصد دارد تا از فناوری هوش 

مصنوعی برای گسترش نفوذ دریایی خود استفاده کند.
و  گذشته  سال  جوالی  در  دارد  نام   Zhu Hai Yun که  کشتی  این  ساخت 
گذراندن  از  پس  و  جاری  سال  پایان  تا  می رود  انتظار  و  شد  آغاز  گوانگجو  در 

آزمایش های دریایی تحویل داده شود.
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پهپاد،  همچون  سرنشین  بدون  وسیله  ده ها  می تواند  کشتی  این  وسیع  عرشه 
کشتی و زیردریایی بدون سرنشین را در خود جای دهد و این تجهیزات شبکه ای 

را تشکیل می دهند تا بر هدف نظارت کنند.
این سیستم که نخستین نمونه جهانی است می تواند ابزاری مفید برای پیش گیری 
و کاهش بالهای دریایی، نظارت محیط زیست دریا، تعمیر و نگهداری مزرعه های 

بادی ساحلی و جمع آوری اطالعات دقیق دریایی باشد.
با سرعت  و  دارد  عمق  متر   6.1 و  عرض  متر   14 متر طول،   88.5 کشتی  این 
حداکثر 18 گره دریایی حرکت می کند و انقالبی در عرصه دریانوردی خواهد بود 
و بخش بزرگی از آن که شامل سیستم های قدرت، محرکه، اطالعاتی و پشتیبانی 

عملیات بررسی است همگی توسط چین تولید شده اند.
چین بزرگ ترین کشتی ساز دنیاست و به عنوان قدرت دریایی بزرگ در حال ظهور 
است. این کشور بر توسعه کشتی های تحقیقاتی در سال های اخیر سرمایه گذاری 
زیادی کرده است. هوش مصنوعی و سیستم های بدون سرنشین، ظرفیت نظارت 

دریایی چین را با هزینه کم و بهره وری باال افزایش می دهد.
امنیت  نظیر  حوزه هایی  در  سرنشین  بدون  تجهیزات  از  نیز  این  از  پیش  چین 
با  است.  کرده  هوشمندانه ای  استفاده  دریایی  محیط زیست  بر  نظارت  و  دریایی 
توسعه فناوری 5G، چین باید از فرصت های که در اختیار دارد استفاده کرده و 

دستاوردهای جدید خود در زمینه نظارت دریایی را به کار گیرد.
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لنز تماسی برای کنترل فشار چشم و درمان آب سیاه

محققین چینی، لنز تماسی تولید کرده اند که می تواند فشار چشم را تشخیص 
داده و آب سیاه را از طریق استعمال قطره در صورت نیاز، درمان کند. این لنز 
می تواند پیش از جراحی فشار چشم را تنظیم کند و همچنین به عنوان یک باند 

و پانسمان که مانع دید نمی شود عمل کند.
آزمایش موفقیت  دارند  انسان  لنز در خرگوش و خوک که چشمانی شبیه  این 
آمیز داشته است. به گفته محققین، این دستگاه جدید با فرآیندهای تولید انبوه 
بالینی  آزمایش های  اینکه محصول در  از  قبل  اما  تماسی سازگار است،  لنزهای 

آزمایش شود، تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
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آب سیاه در شرایطی ایجاد می شود که عصب های بینایی که اطالعات را از چشم 
به مغز می برند، تخریب می شوند. این مشکل اغلب به دنبال گردش غیر طبیعی 
مایع داخل چشم که فشار چشم را افزایش می دهد رخ می دهد و می تواند منجر 
به اختالل در دید و نابینایی شود. تعداد مبتالیان به این بیماری در جهان رو به 
افزایش است تا جایی که در سال 2020، 76 میلیون نفر به این بیماری دچار 

بودند و پیش بینی می شود این تعداد در سال 2030 به 95 میلیون نفر رسد.
بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی تنها درمان ثابت شده برای پیش گیری 
از شدت یافتن این بیماری، کاهش فشار داخل چشم است که با استعمال قطره، 

درمان لیزر و جراحی صورت می پذیرد.
به  خودکار  و  بی سیم  صورت  به  سیاه  آب  ضد  داروی  چینی  جدید  فناوری  در 
قسمت قدامی چشم - فضای بین قرنیه و عنبیه – می رسد. بیمارانی که مبتال 
استفراغ می شود - هستند  باعث سردرد، حالت تهوع و  به آب سیاه حاد - که 
باید با داروهایی برای کاهش فشار داخل چشم ]حدود یک هفته[ درمان شوند تا 
زمانی که وضعیت پایدار داشته و برای جراحی مناسب شود. پس از جراحی لیزر 
نیز ممکن است مجرای اشکی آن ها مسدود شود که این مشکل منجر به افزایش 

فشار چشم خواهد شد.
اما  استفاده کرده اند  این  تماسی شبیه  لنزهای  فناوری  از  اگرچه سایر محققین 
داشتن دو عملکرد تشخیصی و درمان و استعمال قطره به صورت هم زمان امری 
دشوار بوده که در فناوری جدید چینی ممکن شده است. این سیستم هوشمند، 
روش های امیدوارکننده ای برای درمان سایر بیماری های چشمی ارائه می کند و 

نسل جدیدی از سیستم های مدیریت سالمت شخصی محسوب می شود.
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موشک مافوق صوتی که می تواند خودروی در حال حرکت 
را هدف قرار دهد

برابر سرعت  تا پنج  چین در حال ساخت سالح مافوق صوتی است که می تواند 
صوت، یک خودروی در حال حرکت را هدف قرار دهد. تیم تحقیقاتی این پروژه 
اعالم کرد به پیشرفت های مهمی در زمینه حل مشکل اصلی هدف گیری سوژه در 
حال حرکت با سرعت زیاد دست یافته است. این محققین قرار است تا سال 2025 

به راه حلی برای چالش های فناوری ما فوق صوت دست یابند.
موشک پر سرعت می تواند در فواصل دور در کسری از ثانیه حرکت کند و در نتیجه 
یک اشتباه کوچک در مکان یابی و هدایت سیستم می تواند منجر به یک اشتباه 
بزرگ شود. جزییات هدف در حال حرکت همچون شکل، بافت و ساختار آن را 
نمی توان با دقت و جزییات از فاصله دور مشخص کرد و به همین دلیل شناسایی 

چنین اهدافی بسیار سخت هستند.
حسگر حرارتی به محیطی بسیار سرد نیاز دارد، اما دمای سطح موشک می تواند به 
چندین هزار درجه سانتی گراد برسد و حجم عظیمی از صدا را در پس زمینه تولید 
کند. با فناوری حرارتی جدید، ارتش چین می تواند به اهداف ارزشمند از فواصل 
دور شلیک کند و دامنه استفاده از سالح های مافوق صوت در جنگ های منطقه ای 

را افزایش دهد.
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سالح های مافوق صوت ابتدا برای نفوذ به سیستم دفاع هوایی و ضربه به اهداف ثابت 
بر روی زمین به کار گرفته شد و عموماً این باور مطرح بود که مانور محدود در چنین 

سرعت باالیی، اصابت یک هدف متحرک را غیرممکن می کند.
در سال های اخیر، چین توانایی زیادی برای مقابله با اهداف در حال حرکت داشته 
است که یک مدل ناو هواپیمابر از این قبیل بود، اما ردیابی ناو جنگی به دلیل اندازه 

و حرکات قابل پیش بینی آن نسبتاً آسان است.
تیم جدید محققین روش های جدیدی برای شناسایی و ردیابی هدف بر روی زمین 
از  دقیق تری  تحلیل های  قرمز،  مادون  حسگرهای  با  آن  در  و  کرده اند  شناسایی 
تصاویر هدف به دست می آید و موشک های مافوق صوت، داده های جمع آوری شده 
حسگرها را پیکسل به پیکسل تطبیق می دهد. اگرچه این فناوری پیچیده است اما 

تصاویر واضح تر و مشخص تری فراهم می کند.
این فناوری برای اهداف روی آسمان نیز کاربرد دارد و موشک های مافوق صوت 
زمین به هوا می توانند هدفی به کوچکی یک پهپاد تجاری را شناسایی و نابود کنند. 
پیشرفت های سخت افزاری، چنین دستاوردهایی را ممکن ساخته اند که از جمله آن 
می توان به بهبود فناوری حسگرها و تولید تصاویر باکیفیت در سرعت مافوق صوت 
اشاره کرد. دانشمندان چینی همچنین جایگزینی ارزان قیمت برای مواد گران بها از 
جمله الماس پیدا کردند که برای پنجره تشخیص دهنده های مادون قرمز استفاده 
می شود تا بتواند در محیط سخت دوام بیاورد. شیشه ساخته شده از سولفید روی، 

ضمن کاهش هزینه، نمای شفافی را نیز ارائه می دهد.
ارتش چین بر این باور است که سالح های مافوق صوت، شکل و طبیعت جنگ ها را 
تغییر می دهد و سرمایه گذاری زیادی در حوزه این فناوری انجام می دهد. سکوهای 
نظامی گران قیمت مانند ناوهای هواپیمابر و هواپیماهای جنگی رادارگریز نیز مزیت 
خود را از دست خواهند داد چراکه دفاع کمی در برابر موشک های مافوق صوت با 

هدف گیری دقیق دارند.
برنامه مافوق صوت ارتش چین حدود 3000 دانشمند را استخدام می کند - 50 
درصد بیشتر از دانشمندانی است که روی سالح های سنتی کار می کنند. میانگین 
سهم یک محقق در یک برنامه مافوق صوت در افزایش قدرت نظامی چین دو برابر 

بیشتر از محققی است که روی هواپیما یا کشتی های جنگی کار می کند.
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رهبری  با  مقابله  برای  اروپا  و اتحادیه  آمریکا  همکاری 
فناوری چین

مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا پس از گفت وگوهای پاریس تصمیم گرفتند قوانینی 
با نفوذ روزافزون چین و سایر  تا  برای مسیر فناوری های پیشرفته تنظیم کنند 
اقتصادهای غیر بازاری مقابله کنند. بنا بر تصمیم این رهبران، آن ها با یکدیگر 
ارزش های  با  سازگار  مسیری  در  را  فناوری  استانداردهای  تا  می کنند  همکاری 

دموکراتیک خود تنظیم کنند.
غرب مدت هاست که نگران از دست دادن جایگاه خود در مسیر استانداردسازی 
محصوالت فناورانه است، امری که با توجه به سرعت سریع توسعه فناوری می تواند 
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سودآور باشد اما از نظر استراتژیک نیز بسیار مهم است.
این سخن اغلب تکرار می شود که هر کسی در بخش های فناوری پیشرفته مانند 
هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، 6G ،5G  و فراتر از رهبری را در دست 
یک  امضای  آتالنتیک  فرا  حوزه  مقامات  کرد،  خواهد  حکومت  جهان  بر  گیرد، 
توافق نامه خاص در مورد استانداردها در پاریس را اولین گام برای رسیدن به این 

جایگاه و از دست دادن کنترل چین در این جبهه می دانند.
مشاهده  آمریکا  و  اروپایی  رهبران  استاندارسازی  طرح  در  که  موردی  نخستین 
بنا  کشورها  این  رهبران  است.  برقی  خودروهای  شارژ  زیرساخت های  می شود، 
دارند تا استانداردهایی برای ابزارهای ضروری این خودروها تنظیم کنند و سایر 
کشورها نیز از آن پیروی کنند. این کار به تدریج تمام تلفن های هوشمند و وسایل 

الکترونیک کوچک را ناچار به استفاده از پورت های شارژ یکسان می کند.
پنل های  نیمه رساناها،  نظیر  حیاتی  محصوالت  تأمین  زنجیره  با  مرتبط  مباحث 
نیز در طرح رهبران مطرح شده است.  خورشیدی و آهن رباهای خاکی کمیاب 
آن ها بر این نظرند رویدادها و حوادثی که در طی سال های اخیر تجربه کرده اند، 
آسیب پذیری های ساختاری را در نحوه اجرای سیاست های اقتصادی بین المللی 
موضوع،  این  گرفتن  نظر  در  با  ایاالت متحده  و  اروپا  اتحادیه  است.  کرده  آشکار 
متعهد شدند که به مشکالت بازار که ناشی از یارانه های چین است نیز رسیدگی 
تجهیزات  بخش  در  تحلیل  و  تجزیه  و  اطالعات  است  قرار  آن ها خصوصاً  کنند. 
پزشکی را به اشتراک بگذارند، بخشی که در آن چین به یک بازیگر مسلط تبدیل 
شده است. وابستگی غرب به محصوالت پزشکی ساخت چین در روزهای نخست 

همه گیری کرونا به طرز دردناکی بر همگان آشکار شد.
توسعه طرح های  ایاالت متحده در حال  و هم  اروپا  اتحادیه  در شرایطی که هم 
نیمه رساناها  مانند  فناوری هایی  و  زیرساخت ها  برای  قابل توجه  سرمایه گذاری 
یارانه  اعطای  برای  رقابتی  این پرسش مطرح می شود که آن ها شرایط  هستند، 
را نیز برای خود ایجاد خواهند کرد یا خیر. آن ها در این طرح توافق کردند که 
ضمن همکاری با یکدیگر، برنامه های مالی را در چارچوب قوانین سازمان تجارت 

جهانی حفظ کنند.
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حرکت چین به سمت نیروی نظامی هوشمندتر

پرورش  از جمله  نظامی،  تکمیلی  تحصیالت  تغییر شکل سیستم  در حال  چین 
استعدادهای فنی بیشتر است تا نیروهای مسلح خود را هوشمندتر کند. این تصمیم 
بخشی از تالش گسترده  چین در راستای مدرن سازی نیروهای مسلح و آمادگی 

نظامی در تغییرات محیط بین المللی ناشی از جنگ در اوکراین است.
با پیشینه فناوری  طرح توسعه استعدادهای جدید که بر پرورش پرسنل نظامی 
پیشرفته و مهارت های رزمی تمرکز دارد، بخشی از اصالحات گسترده در حال انجام 
است و هدف آن تبدیل ارتش آزادی بخش خلق )PLA( به یک نیروی نظامی مدرن 

تا سال 2027 عنوان شده است.
این طرح، به طور جامع شکل دهی مجدد سیستم آموزش تحصیالت تکمیلی نظامی 
را ترویج می کند و تعداد زیادی از پرسنل نظامی جدید در سطح باال را آموزش 

می دهد. البته متن کامل این طرح برای عموم منتشر نشده است.
آموزش های جدید بر چهار نوع استعداد متمرکز خواهد بود: استعدادهای مربوط به 
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فرماندهی رزمی مشترک، انواع جدید نیروهای رزمی، نوآوری علمی و فناوری سطح 
باال و مدیریت استراتژیک سطح باال. این تغییرات همچنین شامل آموزش دوره های 
جدید در زمینه مبارزه، توسعه معلمان آگاه در جنگ واقعی و ارتقا ارزیابی تحصیالت 

تکمیلی می شود.
بر اساس آمارها، تعداد ثبت نام فارغ التحصیالن نظامی در رشته های نیروی سنتی 
کاهش یافته در حالی که تعداد رشته های مرتبط با انواع جدید قابلیت های رزمی 
افزایش یافته است و برنامه هایی هم برای آموزش پرسنل در حوزه اطالعات نظامی 

و هوافضا وجود دارد.
عالوه بر اصالحات در بخش تحصیالت تکمیلی، در زمینه استخدام ارتش در سال 
جاری نیز برای افرادی که مهارت های الزم برای آمادگی جنگی را دارند، اولویت در 

نظر گرفته خواهد شد.
رئیس جمهور شی جین پینگ در جریان کنفرانسی در مورد استعدادهای نظامی در 
ماه نوامبر، از ارتش چین خواست تا متخصصان با استعداد بیشتری را که به گفته او 

»مرکز« دستیابی به اهداف کلیدی ارتش هستند را استخدام و آموزش دهد.
با توجه به تغییر سریع وضعیت در ژئوپلیتیک جهانی، علم و فناوری و توسعه نظامی، 
این  تا  تقویت شوند  نظامی  استعدادهای  تقویت  برای  باید  نیروهای مسلح چین 

اطمینان حاصل شود که منابع انسانی آن می توانند به اهداف خود برسند.
انتشار سند جدید اصالحات نظامی در مقطع کارشناسی ارشد در حالی صورت 
می گیرد که پکن با نیاز فوری تری برای پیشبرد ارتش خود مواجه است، زیرا تنش ها 
در چندین جهت، به ویژه در دریای چین جنوبی و تنگه تایوان تشدید شده است. 
کارشناسان نظامی چین بر این نظرند که حمله روسیه به اوکراین چین را بر آن 

داشت تا در مورد استراتژی توسعه نظامی خود تجدید نظر کند.
ارتش و  توسعه استعدادهای جدید در راستای توسعه سریع تسلیحات پیشرفته 
آماده سازی برای موقعیت های جنگی پیچیده آینده است. برای مثال، یک نیروی 
نظامی نه تنها باید در مورد کشتی های جنگی، بلکه سایر تجهیزات جنگی نیز اطالع 
داشته و همچنین از نبرد هماهنگ برای جنگ های آینده نیز آگاهی داشته باشد؛ 
زیرا انواع مختلف سالح های جدید در جنگ های آینده مورد استفاده قرار خواهند 

گرفت.
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تالش چین برای کاستن اثرات مخرب تحریم های آمریکا در 
حوزه تراشه سازی

گروهی از شرکت های تراشه سازی چینی از پردازنده متن باز RISC-V )ریسک 
پنج( در طراحی تراشه استفاده کرده اند و آن را جایگزینی برای نمونه اینتل قرار 
اثرات احتمالی تحریم های آمریکا بکاهند. نیمی از 20 عضو شرکت  از  تا  دادند 
اشاره  بابا  به هوآوی و علی  از میان آن می توان  RISC-V، چینی هستند که 
کرد، این شرکت در سال 2020 در سوئیس مستقر شد تا از قوانین تجاری آمریکا 

در امان باشد.
دستورالعمل های  سیستم  به  دسترسی  امکان  چینی  شرکت های  ترتیب  این  به 
آن  اساس  بر  را  خود  تراشه های  می توانند  و  می کنند  پیدا  را  جهانی  استاندارد 
بسازند. با این حال، برخی از کارشناسان صنعت می گویند که پذیرش ساختار منبع 
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باز RISC-V از سوی چین، آن ها را در برابر همه خطرات تحریمی ایاالت متحده 
محافظت نمی کند، زیرا آمریکا همچنان برگ برنده را در مورد ابزارهای اتوماسیون 
طراحی الکترونیکی )EDA(، نرم افزار کلیدی مورد نیاز طراحی تراشه و همچنین 

فناوری های ساخت تراشه در اختیار دارد.
بنا بر ماهیت متن باز RISC-V تمام کاربران می توانند به آن دسترسی داشته 
باشند و همان گونه که اندروید به عنوان یک سیستم عامل برای تلفن های هوشمند 
 RISC-V عمل می کند و در اختیار عموم است، هر کاربر نیز می تواند به ساختار

دسترسی داشته باشند، حتی اگر عضو این گروه نباشد.
ساختار  از  بیش  چیزی  به  تراشه  یک  طراحی  کردن  نهایی  برای  حال،  این  با 
متن باز نیاز است. طراحان تراشه های کوچک ممکن است علیرغم دسترسی به 
پردازنده های متن باز، توانایی طراحی هسته های CPU خود را نداشته باشند، به 
این معنی که آن ها باید هسته های تجاری CPU را از شرکت های خارجی مانند 

Andes Technology خریداری کنند.
در حال حاضر، معماری های X86 و Arm اینتل بر بازار جهانی ریزپردازنده ها 
تسلط دارند و RISC-V در مقایسه با رقبای قدرتمند خود، به ویژه در بخش 
بازیکن  همچنان  توسعه یافته،  کمتر  اکوسیستم  دلیل  به  پیشرفته،  تراشه های 

کوچکی است.
اشیاء  اینترنت  تراشه های  برای طراحی هسته های  بیشتر   RISC-V در چین، 
کم تر پیچیده ، مانند سری XuanTie 9 از T-Head که در اکتبر 2021 ساخته 

شدند، استفاده شده است.
RISC-V در دسته بندی های متفاوتی در آینده به کار گرفته خواهند شد و این 
باور وجود دارد که در بازه زمانی میان مدت، اینترنت اشیا بخش کلیدی خواهد بود 
و تا سال 2025 حدود 25 درصد از RISC-V در این حوزه استفاده خواهد شد.
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استراتژی  با  برای خودکفایی فناوری همزمان  تالش چین 
هند- پاسیفیک آمریکا

و  داخلی خود  نوآوری های  باید  این کشور  که  نظرند  این  بر  کارشناسان چینی 
جذب استعداد از خارج را افزایش دهد تا بر قدرت فناوری خود بیفزاید و با طرح 

و اقدام اقتصادی جدید آمریکا مقابله کند.
هند- اقتصادی  طرح  و  چارچوب  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن  جو  اینکه  از  پس 

پاسیفیک )IPEF( را مطرح کرد، چین خواستار افزایش خودکفایی در فناوری های 
کلیدی شد. طرح آمریکا، ایجاد یک گروه استراتژیک از 12 کشور در منطقه آسیا 
پاسیفیک با هدف کاهش نفوذ و تأثیر چین و بازگرداندن رهبری اقتصادی آمریکا 

در این منطقه است.
از  شدن  جدا  معنی  به  این  اما  است  فناوری  استقالل  دنبال  به  چین  اگرچه 
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شرکت های فناوری خارجی نیست. شرکت ها و مؤسسات تحقیقاتی خارج از چین 
وارد این جنگ سرد و رقابت نشده اند و امیدوارند که روابط و همکاری های خود 
را ادامه دهند و چین از هر کشوری که خواستار رشد و همکاری با چین است 

استقبال می کند.
نوآوری های علمی و فناوری باید بر تحقیقات پایه تأکید داشته باشند و بر ایجاد 
آزمایشگاه های ملی در دانشگاه ها در زمینه علوم مواد و فیزیک کوانتوم بیش از 

تعجیل در موفقیت های فوری و ایجاد چند برنامه پرسود محدود تالش کرد.
جذب استعداد از خارج یک راه مهم برای گسترش نوآوری فناوری در داخل است 
اما سخت گیری های چین در زمینه ویروس کرونا یک مانع بزرگ در این راه است. 
در دوران همه گیری کرونا نه تنها جذب استعداد بین المللی میسر نشد که حتی 
منجر به از دست رفتن استعدادهای زیادی نیز گشت. این شرایط نیاز به بازنگری 

فوری و در سریع ترین زمان ممکن دارد.
چین باید دانشجوهای بین المللی و استعدادهای بیشتری برای مبادالت اقتصادی 
و علمی جذب کند، امری که به دلیل محدودیت های سفر کرونا متوقف شده بود. 

چین باید در قوانین سازی های بین المللی نیز مشارکت داشته باشد.
طرح جدید اقتصادی آمریکا کشورهای استرالیا، برونئی، هند، اندونزی، ژاپن، کره 
جنوبی، مالزی، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام را در برمی گیرد. این 
کشورها مجموعه 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص 

می دهند.
انعطاف پذیری  عادالنه،  تجارت  زمینه  در  استانداردها  مجموعه ای   ،IPEF طرح 
زنجیره تأمین، اقتصاد دیجیتال، زیرساخت، نوآوری، کربن زدایی و انرژی پاک و 

مالیات و اقدامات ضد فساد می شود.
واشنگتن به دنبال آن است که با استفاده از این طرح نفوذ از دست رفته خود در 

دوران ترامپ و خروج او از پیمان فرا آتالنتیک را جبران کند.
IPEF نه یک موافقت نامه تجاری و نه یک اجتماع اقتصادی است و هنوز مبهم 
است و مشخص نیست چگونه عملیاتی خواهد شد. در منطقه هند و پاسیفیک و 
یا هر منطقه دیگر مجموعه ای قوانین برای ادغام و یکپارچه سازی وجود دارد که 

دخالت یک نیروی خارجی را دشوار می سازد.
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مسیر  پیش بینی  برای  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
موشک های مافوق صوت

مسیر  می تواند  که  کرده اند  استفاده  مصنوعی  هوش  فناوری  از  چینی  محققین 
شلیک موشک های مافوق صوت را با سرعتی پنج برابر بیشتر از صوت پیش بینی 

کنند.
سیستم پدافند هوایی مجهز به هوش مصنوعی می تواند خط سیر و هدف تخریبی 

سالح را پیش بینی و در مدت زمان 3 دقیقه به آن پاسخ دهد.
قدرت های نظامی جهان در رقابت فشرده تسلیحاتی با یکدیگر و برای استفاده 
از تجهیزات مافوق صوت هستند که فرصت ها و چالش های جدیدی برای امنیت 
فضایی و هوایی به ارمغان آورده است. به همین دلیل شناسایی مسیر و اهداف 

برای مسائل دفاعی هوا و فضا اهمیت باالیی دارد.



خبرنامه فناوری چین - خرداد 461401

در  می توانند  متعارف  بالستیک  موشک های  برخالف  صوت  مافوق  سالح  یک 
فضا مانند سنگی که در روی آب می پرد، به چپ یا راست و در داخل و خارج 
را دشوارتر می کند. در  آن  ره گیری  و  ردیابی  و همین موضوع  جو حرکت کند 
برای پاسخگویی سیستم پدافند هوایی  باالتر، زمان کمی  یا  سرعت های 5 ماخ 
باقی می ماند و عموماً اعتقاد بر این است که فناوری موجود نمی تواند یک موشک 
که هوش  نظر هستند  این  بر  محققین چینی  اما  کند؛  متوقف  را  مافوق صوت 

مصنوعی می تواند این وظیفه را بر عهده گیرد.
اندازه، شکل، سیستم کنترل  چیزی در مورد جرم،  سیستم های دفاعی معموالً 
آیرودینامیکی یا هدف سالح های دشمن نمی داند، اما هوش مصنوعی می تواند با 
تجزیه و تحلیل داده های پرواز مشاهده شده حدس و گمان نسبتاً دقیقی داشته 

باشد.
یک موشک، هر چند پیشرفته یا سریع، از قوانین فیزیک خاصی پیروی می کند 
مورد طراحی،  در  را  مفیدی  اما  نکات کوچک  انجام می دهد،  که  و هر حرکتی 
یادگیری  الگوریتم  بنابراین، یک  برجا می گذارد؛  مأموریت های خود  و  قابلیت ها 
ماشینی می تواند از داده های جمع آوری شده در مراحل اولیه پرواز مافوق صوت 
به گفته  کند.  استفاده  پرواز  پایانی  مراحل  در  دوره  برای محاسبه محتمل ترین 
محققین تبدیل این نظریه به مدل عملیاتی آسان نبوده است. داده های خام که 
که  است  زیادی  شامل صداهای  شده  آوری  هشدار جمع  سیستم های  از سوی 
هوش مصنوعی را گمراه می کند و داده های بسیار زیاد نیز می تواند رایانه را از کار 
الگوریتم مخصوص استفاده شده که  با این مشکل، از یک  بیندازد. برای مقابله 
می تواند به صورت خودکار صداها را از سیگنال حذف کند. الگوریتم برای حذف 
داده ها  مهم ترین  و  آخرین  بر  تمرکز  با  را  انسان  مغز  عملکرد  محاسباتی  منابع 

تقلید می کند.
این مطالعه، اگرچه از هر هوش مصنوعی قبلی برای پیش بینی مسیر مافوق صوت 
پیچیده تر است، اما سیستم جدید می تواند روی یک لپ تاپ اجرا شود و در عرض 
15 ثانیه نتیجه بگیرد. آزمایش های شبیه سازی شده نشان می دهد که این روش 
در برابر طیف وسیعی از سالح هایی که با سرعت حداکثر 12 ماخ پرواز می کنند، 

مؤثر و کارآمد بوده است.
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دارند  اختیار  در  را  صورت  مافوق  سالح های  از  مختلفی  انواع  روسیه  و  چین 
و  است  عرصه  این  در  رقابت  برای  تالش  در  نیز  متحده  ایاالت  حال  همین  در 

آزمایش های موفقیت آمیزی در این حوزه انجام داده است.
محققان نظامی اقدامات متقابل متعددی را پیشنهاد کرده اند، از جمله سیستم های 
هشدار اولیه مبتنی بر فضا که می توانند سالح مافوق صوت را در مراحل اولیه یا 
میانی پرواز شناسایی و ره گیری کنند، لیزرهای پرقدرت که می توانند حسگرها 
را کور یا نابود کنند یا موشک هایی که می توانند با سرعت مافوق صوت نیز عمل 

کنند.
اما اغلب این فناوری ها هنوز در مرحله توسعه هستند.

جنگی  ناوهای  در  را  جدیدی  توپ  چین  دریایی  نیروی  گزارش ها،  اساس  بر 
جدیدتر نصب کرده است که می تواند با شلیک 10.000 گلوله در دقیقه در مسیر 

پیش بینی شده، بر یک سالح مافوق صوت غلبه کند و آن را از بین برد.
هوش مصنوعی نقش بزرگی در دفاع از سالح های مافوق صوت ایفا می کند، اما 

اثربخشی آن به بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد.
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شبکه بالکچین دولتی چین در بازارهای بین المللی رمزارزها

شبکه خدمات بر پایه بالکچین )BSN( فناوری جدیدی را معرفی کرده که برای 
بازارهای بین المللی کاربرد دارد و از ارزهای رمزنگاری شده همچون بیت کوین و 

اتریوم استفاده نمی کند.
نسخه آزمایشی این بالک چین جدید 31 آگوست معرفی خواهد شد و مأموریت 
آن توسعه زیرساخت عمومی جهانی برای استفاده و اجرای انواع اپلیکشین های 
و  بکند  این صنعت  رهبری  عرصه  وارد  را  چین  تا  دارد  قصد  و  است  بالکچین 
فناوری بالکچین را آسان تر و استفاده آن را در کسب وکارهای سراسر دنیا آسان تر 

کند.
از آنجایی که اغلب اپراتورهای بالکچین ترجیح می دهند که با ارزهای رمزنگاری 
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شده کار کنند، به همین دلیل گسترش این شبکه جدید با مقاومت هایی روبه رو 
شد.

این شبکه تنها برای بازارهای بین المللی طراحی شده است به این دلیل که آنچه 
بالکچین های باز خوانده می شود در سرزمین اصلی چین مجاز به فعالیت نیستند. 
اعتباری نظیر دالر آمریکا  با پول های   BSN تراکنش در زیرساخت  هزینه های 
در  نیز  استیبل کوین  از  پشتیبانی  برای  طرح های  همچنین  و  می شود  پرداخت 

دست بررسی است.
که  می کند  اجرا  را   BSN-DDC جدید،  شبکه  این  چین  اصلی  سرزمین  در 
مشاغل  برای  را  کاربردی  برنامه نویسی  رابط های  که  است  بالکچین  زیرساخت 
را  خود  برنامه های  یا  کاربری  پورتال های  بتوانند  آن ها  تا  می دهد  ارائه  افراد  یا 
برای مدیریت توکن های غیرقابل تعویض بسازند. تمام معامالت در این شبکه و 

زیرساخت با یوان چین انجام می شود.
از جمله  برای کشورهای در حال توسعه مناسب است که   BSN شبکه جدید 
آن می توان به کشورهای آفریقا، آمریکای جنوبی، جنوب و جنوب شرقی آسیا 
اشاره کرد. البته کاربرهای شبکه BSN نگرانی های امنیتی را در ایاالت متحده 
به وجود آورده و کارشناسان آمریکایی جاه طلبی های این شبکه برای گسترش 
زیرساخت های اینترنتی جدید را نوعی تهدید می دانند. پاسخ شرکای بین المللی 
توسعه دهندگان  برای  بازار  فرصت  BSN می تواند یک  به شبکه  پیوستن  برای 
بالکچین باشد اما جهانی آسیب پذیر در مقابل حساسیت خاص حزب کمونیست 

چین می سازد.
برای خدمات  اپلیکیشن های بالکچین  این شبکه،  اجرای زیرساخت های الزم  با 
تجارت الکترونیک آماده می شوند البته هنوز مشخص نیست که کدام دولت با این 
پروژه همکاری دارند. به گفته مسئولین این پروژه، BSN یک زنجیره عمومی یا 
خصوصی نیست چراکه هدف آن ایجاد محیط متحد بالکچین متشکل از شرکای 

متفاوت است.
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