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استراتژی  با  برای خودکفایی فناوری همزمان  تالش چین 
هند- پاسیفیک آمریکا

کارشناسان چینی بر این نظرند که این کشور باید نوآوری های داخلی خود و 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 ۱۲ کشور در منطقه آسیا 
پاسیفیک با هدف کاهش نفوذ و تأثیر چین و بازگرداندن رهبری اقتصادی آمریکا 

در این منطقه است.
اگرچه چین به دنبال استقالل فناوری است اما این به معنی جدا شدن از شرکت های 
این  وارد  از چین  تحقیقاتی خارج  و مؤسسات  نیست. شرکت ها  فناوری خارجی 
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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 ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص 

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

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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شرکت هوافضای چین به دنبال روش های سریع تر پرتاب 
پهپادهای نظامی

یک شرکت هوافضای چینی گواهی ثبت اختراعی برای پرتاب سریع تر و پایدارتر 
پهپادهای نظامی به ثبت رسانده است که می تواند به تطابق آن ها با سیستم های 

مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در هر منطقه کمک کند.
سیستم جدید از فشار هوا برای پرتاب پهپاد استفاده می کند و بدون انتشار دود 
و صداست و برخالف پرتاب کننده های موشک مرسوم، سربازان را از دید دشمنان 

مخفی نگه می دارد.
پهپاد یا همان هواپیماهای بدون سرنشین در میدان های جنگی به منظور بررسی، 
مشاهده و حمله به اهداف بدون خطر و آسیب به افراد استفاده می شوند و نسبت به 

هواپیماهای متعارف تولید ارزان تر و کارکرد راحت تری دارند.
دستیابی به پرتاب کننده های هوایی بدون سرنشین که از پرتاب های سریع پشتیبانی 
می کند نیازی است که باید به سرعت برطرف شود و توسعه پرتاب کننده های داخلی 

و تجهیزات مرتبط به آن اهمیت بسیاری دارد.
در داخل این پرتاب کننده جدید یک استوانه توخالی وجود دارد که یک پیستون 
درون آن قرار دارد و سیلندر را در دو محفظه جدا می کند. با توجه به تغییرات فشار 
هوا در فضای دو طرف پیستون، پیستون می تواند به صورت افقی در امتداد سیلندر 
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بلغزد. پیستون از طریق یک سیستم قرقره و یک بازوی رانش به یک شاتل خارجی 
که در امتداد یک ریل پرتاب حرکت می کند و پهپاد بر روی آن نصب است، متصل 
می شود. با کشیدن بازوی رانش و سیستم قرقره، شاتل با پهپاد روی قفسه پرتاب با 
سرعتی چندین برابر سرعت پیستون به جلو حرکت می کند، وقتی پهپاد به سرعت 
پرتاب برسد، از قفسه پرتاب جدا می شود؛ اما این پایان پرتاب نیست: شاتل باید به 

سرعت به موقعیت اولیه خود بازگردد تا یک پهپاد دیگر را پرتاب کند.
به گفته محققین، این پروژه می تواند به چین برای توسعه مکانیسم پرتابی شبیه 
آنچه در نیروهای نظامی سایر کشورها همچون آمریکا، بریتانیا و سوئیس استفاده 

می شود کمک کند.
از آنجایی که پهپادها در صحنه های نبرد آینده غیرقابل جایگزین هستند، بررسی 

نحوه استفاده از آن ها اهمیت زیادی دارد.
ارتش آزادی بخش چین از پهپادها برای کمک به چین در جهت نظارت بر جزایر 
در مجاورت با ژاپن، تایوان و دریای چین جنوبی و شرقی استفاده می کند. استفاده 
ارتش از این نوع هواپیماها، ژاپن و کره جنوبی را به تقویت توانایی های پهپادی خود 
وا داشته است؛ اما موضوع نگران کننده این است که توسعه رقابتی پهپادها در منطقه 
می تواند منجر به مناقشات نظامی و مسابقه تسلیحاتی میان دولت ها در محدوده 

دریای چین شرقی شود.
فناوری هوش مصنوعی استفاده شده در پهپادها و طراحی آن ها همچنان امکان 
تغییر  حال  در  و  پیچیده  محیط های  با  تطابق  زمینه  در  خصوصاً  بیشتر  توسعه 

صحنه های جنگ فراهم کرده است.
چین و آمریکا فناوری های پهپادی قابل مقایسه دارند، اگرچه ایاالت متحده زودتر به 
این فناوری دست یافته اما چین سیستم های کامل تری در این حوزه دارد. چین 
خصوصاً در پنج ساله اخیر در زمینه استفاده از پهپادهای مافوق صوت از آمریکا 

پیشی گرفته است.
پکن همچنین از جمله صادرکنندگان اصلی پهپادهای نظامی است و نمونه هایی به 
مصر، پاکستان، الجزیره و عربستان سعودی فروخته است. تولیدکنندگان تسلیحاتی 
به کشورهای مختلف  تا ۲۰۲۱ دست کم ۳۸۰ پهپاد  چین بین سال های ۲۰۱۰ 

فروخته اند.
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فناوری های پیشرفته و کمک به گشایش های متاورس

مهمی  نقش  پیشرو  فناوری های  سایر  و  مصنوعی  هوش  بالکچین،  داده،  کالن 
در ساخت متاورس – که از جمله اصلی ترین کلمات کلیدی برای مرحله بعدی 
اینترنت محسوب می شود- ایفا می کنند. چنین فناوری هایی برای یکپارچه سازی 

و ادغام بهتر دنیای مجازی و محسوس به کار گرفته می شوند.
سوی  از  شده  ایجاد  دیجیتال  فضای  یا  و  مشترک  مجازی  محیط  به  متاورس 
پیشرفت در  افزوده گفته می شود.  واقعیت  و  واقعیت مجازی  نظیر  فناوری هایی 
فناوری های دیجیتال زندگی مردم و مسیر توسعه کسب وکار را در آینده تغییر 
نوظهور همچون کالن  فناوری های جدید و  از  خواهد داد. متاورس که ترکیبی 
داده، بالکچین، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و تجارب تعاملی است، به موضوع 

مهم و اصلی در دوره اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.
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تعامل  در  جدید  تجاری  فرصت های  و  نوآوری ها  برای  آغازی  و  جرقه  متاورس 
ایجاد  بازی ها  فین تک،  بهداشتی،  مراقبت های  فرهنگی،  گردشگری  مجازی، 
می کند و در آینده بر زندگی و الگوهای فکری مردم تأثیرگذار خواهد بود. توسعه 
محاسباتی  ظرفیت های  پشتیبانی  غنی،  کاربردی  سناریوهای  مستلزم  متاورس 

قابل اعتماد و همچنین سیاست ها، قوانین و مقررات مربوطه است.
مراکز محاسباتی جدید چین همچون منطقه جدید گویان، به عنوان یک منطقه 
آزمایشی و مرکز محاسباتی جامع ملی داده های بزرگ، دارای قدرت محاسباتی 
برای  را  توسعه گسترده ای  فراوان است که فضای  کافی و سناریوهای کاربردی 

فناوری های جدید مرتبط با متاورس فراهم می کند.
تریلیون دالر در سال  تا ۱٫۵  با متاورس  اقتصادهای مرتبط  پیش بینی می شود 
افزوده  به واسطه واقعیت مجازی و واقعیت  اغلب  باشند که  ۲۰۳۰ رشد داشته 

محقق خواهد شد.
برای  متاورس  برای  اصلی  و  پایه  فناوری های  از  چینی  فناوری  شرکت های 
میزبانی  و  سرگرمی  و  فرهنگ  اجتماعی،  تعامالت  بازی،  همچون  محیط هایی 
مجازی حمایت می کنند. در همین حال برخی از شرکت ها با دولت های محلی 
افزایش  به منظور  آموزشی  و  نوآوری  و  امنیتی  مراکز  تا  تعامل شده  وارد  چین 

خدمات فناوری در حوزه متاورس ایجاد کنند.
اما تالش های بیشتری برای افزایش و توسعه منظم و سالم متاورس باید انجام 
گیرد و قانون و مقررات مرتبط و کاربردهای صنعتی این حوزه نیز باید بهبود یابد.

صنعتی  کاربردهای  چشم انداز  متاورس  دانشگاهیان  و  کارشناسان  گفته  به 
و مستغالت  امالک  مالی، سرمایه گذاری،  امور  انرژی، کشاورزی،  در  گسترده ای 

و آموزش حرفه ای دارد.
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۱۰ درصد از بازار خودروهای با سوخت هیدروژنی در اختیار 
چین

بازار جهانی برای خودروهای سوخت هیدروژنی و تجاری تا سال ۲۰۳۰ به رقم 
۲۰ میلیارد دالر خواهد رسید و رشد سالیانه ۴۳ درصد خواهد داشت و این امر 
به کمک برنامه ریزی های استراتژیک و سیاست های حمایتی از انرژی پاک صورت 

می گیرد که از هزینه های فناوری و محصوالت هیدروژنی می کاهد.
در استان کوهستانی گوانگدونگ که بیشتر به دلیل سنگ تراشی و معادن شناخته 
ایجاد جایگاهی در عرضه جهانی  یانفو بی سر و صدا در حال  شده است، شهر 
وسایل نقلیه سلول سوختی هیدروژنی است، یک سیستم پیشران انقالبی که برای 

کمک به جهان و کاهش گازهای گلخانه ای ضروری است.
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خودرویی که در اینجا و توسط شرکت سینوانرژی تولید شده، شبیه اتوبوس های 
برای  فضایی  و  صندلی  بیست  و  عقب  و  جلو  درهای  با  جاده هاست،  معمولی 
ایستادن؛ اما زمانی که حرکت می کند، کاماًل با سوخت هیدروژن نیرو می گیرد، 
در فرآیندی که بخار آب را به عنوان تنها محصول جانبی خود بدون هیچ گونه 
دی اکسید کربن یا سایر گازهای گلخانه ای تغییر دهنده آب و هوا تولید می کند.

این  جاه طلبی  و  چشم انداز  به  اشاره ای  یانفو  در  شرکت  مرکزی  دفتر  ورودی 
شرکت دارد؛ اتوبوس های مینیاتوری، کامیون ها، ترامواها، خودروهای مسافربری 
همگی  که   ۵G مخابراتی  پایه  ایستگاه های  و  موشک ها  هواپیماها،  کشتی ها،  و 
شرکت  این  کنند.  حرکت  آینده  در  هیدروژنی  سوخت  سلول های  با  می توانند 
نزدیک به ۵۰۰۰ وسیله نقلیه در سراسر جهان دارد که با استفاده از این نیرو در 
حال تردد هستند و از هر دو خودروی پیل سوختی در چین، یک دستگاه متعلق 

به این شرکت است و سهم بازار جهانی آن ۱۰ درصد است.
همچون  و  است  حرکت  در  سازی  تجاری  مسیر  در  هیدروژن  سوخت  صنعت 
چارچوب  یک  بدون  هیدروژن  لیتیومی، گسترش صنعت  باتری های  از  استفاده 
قانونی مؤثر و کارآمد، سیاست های حمایتی و پیشرفت فناوری عملیاتی نخواهد 

شد.
انتشار گازهای گلخانه ای در جهان تا سال ۲۰۲۵ شدت خواهد رسید و گرمایش 
جهانی نیز تا ۱٫۵ درجه سلسیوس می رسد. به همین دلیل باید تا سال ۲۰۳۰ 
برای نجات زمین  با تشدید شمارش معکوس  یابد.  این رقم، ۴۳ درصد کاهش 
از تغییرات اقلیمی، جهان در حال رقابت برای راه حل های انرژی جدید است تا 

زندگی، اقتصاد و مهار انتشار گازهای گلخانه ای را تغییر دهد.
اهدافی  می شود  و هنگ کنگ  شامل چین  که  دیگر  منطقه  و ۳۳  اروپا  اتحادیه 
برای به صفر رساندن انتشار گاز گلخانه ای تعریف کرده اند و چین این هدف را 
برای خود تا سال ۲۰۶۰ تعریف کرده است. این همان جاست که هیدروژن وارد 
در  عنصر  فراوان ترین  و  ممکن  مولکول  ساده ترین  عنوان  به  هیدروژن  می شود، 
جهان، به عنوان سوخت نهایی و غیر آالینده و وسیله ذخیره انرژی در آینده در 

نظر گرفته می شود.
انرژی هیدروژنی در مقایسه با خورشید و باد به طوفان و نور آفتاب وابسته نیست. 
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که  دارند  بیشتری  انرژی  ذخیره  چگالی  نیز  لیتیومی  باتری های  با  مقایسه  در 
می تواند به خودروها توان حرکتی در مسیر بیشتری بدهند.

با توجه به مزایای هیدروژن، دولت های سراسر جهان طرح هایی برای گسترش 
اقتصادهای هیدروژنی ارائه کرده اند. دولت چین در ماه مارس ۲۰۲۲، نخستین 
برنامه بلندمدت برای استفاده از هیدروژن در طی سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۵ را 
باید دست کم ۵۰ هزار  برنامه، چین تا سال ۲۰۲۵  این  معرفی کرد. بر اساس 
دستگاه خودروی سوخت هیدروژنی در جاده های خود داشته باشد که این رقم ۶ 

برابر بیشتر از ۸ هزار دستگاه سال ۲۰۲۰ است.
بازار جهانی برای خودروهای سوخت هیدروژنی و تجاری تا سال ۲۰۳۰ به رقم 
۲۰ میلیارد دالر خواهد رسید و رشد سالیانه ۴۳ درصد خواهد داشت و این امر 
به کمک برنامه ریزی های استراتژیک و سیاست های حمایتی از انرژی پاک صورت 

می گیرد که از هزینه های فناوری و محصوالت هیدروژنی می کاهد.
را  هیدروژنی  سوخت  پیل  هزار   ۲۰ سالیانه  تولید  ظرفیت  سینوانرژی  شرکت 
دارد و مدعی است که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان جهانی این حوزه است. 
خودروهایی که از این تولیدات استفاده می کنند در بیش از ۳۰ شهر و ۱۸ استان 
در چین وجود دارند و نخستین شرکت چینی است که خودروهای هیدروژنی با 

استاندارد اروپا صادر می کند.
این شرکت از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۵ از حمایت و یارانه دولتی برخوردار 
بومی سازی  برای  کانادایی  شرکت  با  مشترک  سرمایه گذاری  یک  و  است  بوده 
پیل های سوختی هیدروژنی در چین ایجاد کرده است و فناوری خود را گسترش 
با حمایت دولت، شرکت ها و سرمایه بیشتری جلب شدند و اکوسیستم  داده و 
محلی برای تولید، ذخیره سازی، سوخت گیری و کاربرد سوخت هیدروژنی ایجاد 

شده است.
پس از تأکید دولت چین بر استفاده از سوخت هیدروژنی در سال ۲۰۱۹، دست کم 
۲۳ منطقه از ۳۱ استان طرح های توسعه ای برای انرژی هیدروژنی و خودروهای 

هیدروژنی ارائه کرده اند. تا زیرساخت های الزم برای آن را فراهم سازند.
اتوبوس های هیدروژنی سریع تر حرکت می کنند و بوی نامطبوع سوخت نیز ندارند 
و به حدود ۱۰ دقیقه زمان نیاز دارند تا مجدد شارژ شوند و سپس حدود ۴۵۰ 
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کیلومتر با همان یک بار شارژ حرکت خواهند کرد. سوخت هیدروژنی حتی تا 
دمای منفی ۳۰ درجه سلسیوس نیز کار می کند که این نکته برای زمستان های 

مناطق شمالی چین مفید است.
یکی از موانع اصلی توسعه این خودروها، هزینه باالی هیدروژن است. در حال 
حاضر، هیدروژن مورد استفاده در یانفو عمدتاً به شکل گازی بسیار فشرده ذخیره 
و حمل می شود. مسافت طوالنی از تأسیسات تولید تا ایستگاه های سوخت گیری، 
فشار باالی مورد نیاز در مخازن ذخیره سازی و تأثیر کووید ۱۹ بر عرضه تولید 
منجر به افزایش هیدروژن تا ۸۰ یوان برای هر کیلوگرم شده است در حالی که 

متوسط قیمت سوخت در ماه می حدود ۱۲٫۸ یوان در هر گالن بود.
مشکل بزرگ دیگر هزینه تولید باالی هیدروژن سبز در مقایسه با هیدروژن ارزان 
ناشی از تولید گاز از زغال سنگ است که در اغلب صنایع چین استفاده می شود. 
چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۵، سالیانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن هیدروژن سبز تولید 
کند که پاک ترین شکل هیدروژن است و از شکافتن آب توسط الکترولیز تولید 
می شود. با حمایت های دولت و صنایع مربوط، این اطمینان وجود دارد که هزینه 
هیدروژن نه تنها با هزینه فعلی گازوئیل و بنزین قابل مقایسه است بلکه حتی 

رقابتی تر نیز خواهد شد.
صنعت هیدروژن- ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰

آمریکای  
شمالی اروپا  آسیا  جهانی   

 ۲۰۲۰ ۲۰۳۰ ۲۰۲۰ ۲۰۳۰ ۲۰۲۰ ۲۰۳۰ ۲۰۲۰ ۲۰۳۰

ظرفیت خروجی 
هیدروژن سبز 

)مگاوات(
۹ ۸۴ ۱۰.۰۰۰> ۳۰ ۱۳۴

ایستگاه های 
سوخت گیری ۶۶ ۴.۳۰۰ ۱7۰ ۳.7۰۰ ۱۶۳ ۲.۵۶۰ ۴۰7 ۱۰.۰۰۰>

خودروهای 
سوخت 
هیدروژنی

7.۸۰۰  ۳.7
میلیون ۱.۳۰۰  ۴.۲

میلیون ۶.۳۰۰  ۵.۱
میلیون ۱۶.۰۰۰ ۱۳ میلیون



خبرنامه فناوری چین - تیرماه 141401

بسیار  هیدروژن چین  توسعه  برای  نیز  حیاتی  قطعات  در  فناوری  پیشرفت های 
مهم است. علیرغم پیشرفت اخیر در توسعه داخلی، چین همچنان به واردات مواد 
اولیه، کاتالیزورها، PEM ]غشای الکترولیت پلیمری[، کاغذ کربن و فیبر کربن با 
استحکام باال متکی است و همکاری های بین المللی بیشتر به بومی سازی قطعات 

کلیدی و مهم کمک خواهد کرد.
هیدروژنی،  انرژی  صنعت  توسعه  بلندمدت  و  میان مدت  طرح  راه اندازی  با 
چالش های زنجیره ارزش اعم از تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل و سوخت گیری 
و هزینه هیدروژن در آینده نزدیک حل خواهد شد. در نتیجه، صنعت هیدروژن 
سرمایه گذاری و حمایت قابل توجهی را از سوی همه سهامداران برای ایجاد اقتصاد 
هیدروژنی جذب خواهد کرد. هنگامی که فناوری انرژی هیدروژن تجدیدپذیر بالغ 
و شکوفا شود، در مقیاس بزرگ استفاده خواهد شد و به تدریج تمام بخش هایی 
که می توانند کربن زدایی کنند، مانند حمل ونقل، صنعت، تولید برق و مواد خام 

را پوشش می دهد.
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عقب نشینی روسیه در اوکراین، چین را به توسعه پهپادهای 
هوشمندتر وا داشت

گروهی از محققین ارتش چین در یک مطالعه تحلیلی به بررسی جنگ روسیه و 
اوکراین پرداخته اند. به گفته این محققین عقب نشینی نظامی غیرمنتظره روسیه در 
جنگ اوکراین، چین را به توسعه و استفاده از پهپادهای قدرتمندتر وا داشته است.

پهپادها به عنوان یک پلتفرم یکپارچه برای نظارت و نبرد، عملیات میدان نبرد را 
سرعت می بخشند و پیشرفت جنگی را سریع تر و انعطاف پذیرتر از همیشه می کنند؛ 
اما پهپادهای فعلی چین نیاز به هوش مصنوعی پیشرفته تر برای پیش بینی حرکات 
دشمن و استفاده از راه های ارتباطی پرسرعت برای انجام حمالت خودکار و مشترک 
دارند. این پهپادها با استفاده از فناوری پیشرفته تشخیص چهره، از تصاویر موجود 
در شبکه های اجتماعی برای ردیابی و کشتن مقامات بلندمرتبه در خطوط دشمن 



خبرنامه فناوری چین - تیرماه 161401

بهره می گیرند. دوربین های آن ها تصاویر باکیفیتی از صحنه های میدان های نبرد 
را در  تهیه کرده و آن ها  تانک های دشمن و سقوط ساختمان ها  انفجار  همچون 
اینترنت منتشر می کنند تا احساسات عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. جنگ های 

آینده، نبرد بین فناوری ها و سیستم ها خواهد بود.
ارزیابی های فنی جنگ اوکراین توسط ارتش چین طبقه بندی شده باقی مانده است 
و محققین نظامی در این مطالعه به طور مستقیم از هیچ کشوری اسم نبرده اند. در 
این گزارش تحلیلی از روسیه به عنوان ” قدرت نظامی” و اوکراین به نام ” طرف 
نامتقارن” نام برده شده چراکه اوکراین توانایی های نظامی بسیار ضعیف تری نسبت 

به روسیه دارد. از ایاالت متحده نیز به عنوان ” طرف سوم” نام برده شده است.
در نخستین روزهای جنگ اوکراین، زمانی که کشتی های جنگی دو طرف با یکدیگر 
 E-۳A روبه رو شدند، کشور ثالث )آمریکا( هواپیماهای شناسایی سرنشین دار مانند
و E-۸C را همراه با پهپادهای استراتژیک، از جمله RQ-۴ Global Hawk و 
MQ-۹A Reaper، برای گشت زنی بر فراز آسمان در منطقه جنگی و هدایت 

هدف برای ناوگان طرف نامتقارن اعزام کرد.
دانشمندان نظامی چین از میزان تلفات روسیه در این جنگ غافلگیر شدند.

 TB-۲ کاروان های نظامی روسیه بارها مورد حمالت پهپادهای آهسته و کم پرواز
قرار گرفتند که اوکراین از ترکیه خریداری کرده بود. نیروهای کوچک ارتش اوکراین 
چندین فرمانده ارشد روسی را با استفاده از تفنگ های تک تیرانداز یا پهپادهای 
Switchblade کوچک کشتند که این امر تنها با پشتیبانی اطالعاتی آمریکا یا 

ناتو ممکن بود.
چین و روسیه تمرینات نظامی مشترکی برگزار کرده اند و ارتش روسیه از فناوری های 
پهپاد و ضد پهپاد خود زیاد سخن گفته بود؛ اما مزیت روسیه در جنگ با هواپیماهای 
بدون سرنشین، حداقل در مراحل اولیه درگیری آشکار نبود. احتماالً ایاالت متحده 
سیستم کنترل روسیه را با جنگ الکترونیکی هک کرده است که باعث شد چندین 

پهپاد انتحاری روسی از مسیر منحرف شوند.
درس ارزشمندی که چین از جنگ در اوکراین می آموزد این است که ممکن است 
آسمان دیگر به طور کامل توسط جنگنده ها یا بمب افکن های سرنشین دار کنترل 
نشود. اگرچه روسیه نیروی هوایی بسیار بزرگ تری دارد، اما نمی تواند مانع از حمالت 
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پهپادی ارتش اوکراین در حریم هوایی پایین خصوصاً آسیب به برخی از اهداف با 
ارزش در زمین شود؛ و پهپادهای اوکراینی به دلیل حمایت های هوش مصنوعی 

آمریکا، عملکرد بسیار خوبی در این جنگ داشتند.
وارد  را  اهداف  و  نبرد  میدان  اطالعات  تمام  ثالث  کشور  ارتش  درگیری،  این  در 
الگوریتم کرده و سیستم هوش مصنوعی اهداف ضربتی را تعیین و با توجه به درجه 

تهدید، آن ها را اولویت بندی کرده است.
با تکیه بر سیستم هوش مصنوعی و پشتیبانی اطالعاتی کشور ثالث، ارتش کشور 
مورد حمایت می توانست از قبل زمان حرکت، مکان، مقصد و نیروهای اسکورت 
تدارکات حریف را محاسبه و پیش بینی کند و سپس پهپاد TB-۲ را برای حمالت 

دقیق اعزام کند.
کشورها  اکثر  زیرا  است،  کرده  رد  را  تایوان  و  اوکراین  شرایط  بین  شباهت  پکن 
این جزیره را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسند؛ اما بسیاری از 
کارشناسان نظامی بر این باور بودند که ارتش چین از نزدیک جنگ در اوکراین را 
زیر نظر دارد تا نقاط ضعف را مداخله احتمالی ایاالت متحده بر سر تایوان پیدا کند.

پهپادهای نظامی ایاالت متحده برای دستیابی به عملکرد مطلوب ناچارند تا همکاری 
اولیه  هواپیماهای هشدار  مانند  انسان  توسط  پلتفرم های کنترل شده  با  نزدیکی 
داشته باشند. اقدامات متقابل چین می تواند این زنجیره همکاری را هدف قرار دهد.

به گفته محققان، جنگ فعلی همچنین توجه چین را به Starlink اسپیس ایکس 
جلب کرد که می تواند نقش مهمی در جنگ هواپیماهای بدون سرنشین ایفا کند. 
اکراین از Starlink برای هدایت هواپیماهای بدون سرنشین و شناسایی و حمالت 

مرگبار علیه نیروهای زرهی نظامی استفاده کرده است.
امروزه اینترنت فضایی به یک واقعیت تبدیل شده و شکل جنگ را تغییر داده است. 

اجرای برخی اقدامات پیشگیرانه استراتژیک در این حوزه ضروری است.
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تحریم ۳ شرکت آمریکایی به دلیل ارسال نقشه های دفاعی 
به چین

فناوری  فنی  نقشه های  ارسال  دلیل  به  را  آمریکایی  شرکت  سه  بایدن،  دولت 
ماهواره و موشک و دیگر نمونه های اولیه دفاعی به چین محکوم کرد.

وزارت بازرگانی ایاالت متحده این سه شرکت را از صادرات اقالم به کشورهای 
خارجی به مدت ۱۸۰ روز ممنوع کرد. این مجازات، به عنوان یکی از شدیدترین 

مجازات های مدنی این وزارت خانه تلقی می شود.
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 ،Rapid Cut LLC  ،.Quicksilver Manufacturing Inc شرکت های 
می کنند  ارائه  مشتریانی  به  سه بعدی  چاپ  خدمات   .US Prototype Inc و 
که شامل تولیدکنندگان فناوری های فضایی و دفاعی می شوند. وزارت بازرگانی 
که  برای شرکت هایی  را  نقشه ها  و  طرح   مشتریان  که  است  نظر  این  بر  آمریکا 
می خواهند چاپ کنند ارسال می کنند و شرکت ها نیز این عکس ها را به عنوان 
راهی برای کاهش هزینه ها به چین می فرستند. چنین معامالتی به مجوز دولت 
به  است.  نگرفته  آن صورت  برای  مجوزی  درخواست  هیچ  اما  دارد،  نیاز  آمریکا 
از فضا و  ارسال و برون سپاری پرینت های سه بعدی  گفته کارشناسان آمریکایی 

نمونه های اولیه دفاعی به چین به امنیت ملی ایاالت متحده آسیب می رساند.
دستور وزارت بازرگانی امریکا نکته ای مطرح نکرده که این طرح ها توسط ارتش 
نگرانی های  اقدامات  این  می گوید  اما  است،  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  چین 
ایاالت متحده در گذشته در مورد  را به همراه دارد. مقامات  امنیت ملی  جدی 
ارتباطات مبهم بین صنایع نظامی و خصوصی هشدار داده بودند. وزارت بازرگانی 
از مشتریان شرکت ها برای بررسی سوابق آن ها استفاده کرد تا مطمئن شود که 

مالکیت معنوی آن ها به خطر نیفتاده است.
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موفقیت نخستین کشتی بدون سرنشین مجهز به هوش 
مصنوعی در چین

توانست  چین  در  مصنوعی  هوش  به  مجهز  سرنشین  بدون  کشتی  نخستین 
آزمایش های اولیه را با موفقیت طی کند، کشتی با برخی ویژگی های فنی که آن 

را در دنیا پیشرو کرده است.
این کشتی بدون سرنشین )USV(  ۲۰۰ تنی، نخستین سفر دریایی سه ساعته 
خود را در استان شرقی چجیانگ به پایان رساند. حداکثر سرعت این کشتی ۲۰ 
گره دریایی است. متمایزترین ویژگی آن، کابین هوش مصنوعی با فناوری های 

ناوبری خودکار است و تمام قطعات قایق کاماًل ساخت چین است.
این کشتی از زمان رونمایی در آگوست ۲۰۱۹ تاکنون ۳۰ آزمایش را طی کرده 
تست های  انجام  بعدی  گام  می دهد.  پوشش  را  دریایی  مایل   ۱۰۰۰ که  است 

اجتناب از برخورد خواهد بود.
نیروی  رادارگریز  ناوشکن  پیشرفته ترین  به  زیادی  USV شباهت  که  حالی  در 
دریایی ایاالت متحده USS Zumwalt دارد – به ویژه دماغه موج شکن، شکل 
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بدنه و روبنای جعبه ای آن – تفاوت هایی نیز بین آن ها موجود است.
از نظر اندازه، کشتی چینی با طول ۴۰ متر و عرض ۱۳ متر، با جابجایی ۱۴۵ 
تن، در مقایسه با ۱۹۰ متر در ۲۵ متر و ۱۵۰۰۰ تن جابجایی کشتی آمریکایی 

قرار دارد.
کشتی آمریکایی عمدتاً برای جنگ ضد زیردریایی توسعه داده شد، اما می توان 
آن را برای جنگ الکترونیکی یا صرفاً به عنوان یک طعمه و فریب نیز تجهیز کرد.

سازنده USV چینی کاربرد مورد نظر آن را مشخص نکرده است، اما اعالم شده 
که برای دستیابی به اهداف کشتی های دریایی با قابلیت دریایی باال، صدای کم، 
خودران  و  سرنشین  بدون  قایقرانی  همچنین  و  پنهان کاری  اطالعاتی،  عملیات 

طراحی شده است.
در حال حاضر، قایق بدون سرنشین به طور مستقل در آب های نسبتاً آزاد در حال 
حرکت است و هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به هدف ناوبری پرسرعت و خودران 

دارد.



خبرنامه فناوری چین - تیرماه 221401

چین قصد دارد تا در نشریات و مجالتی دانشگاهی خود تغییراتی اعمال کند و 
آن ها را در سطح جهانی و نشریاتی چون Nature بریتانیا و Science آمریکا 

قرار دهد تا تأثیر تحقیقات علمی داخلی خود را افزایش دهد.
با وجود تشدید رقابت چین و آمریکا در حوزه فناوری، اکثر مقاالت علمی چین 

همچنان در نشریات آکادمیک غربی منتشر می شوند.
از  بخشی  و  می شود  جدید  آکادمیک  نشریه   ۵۰ افزودن  شامل  تصمیم  این 
تالش های دولتی به منظور ترویج نشریات آکادمیک علمی در سراسر دنیاست. 
اقدام بعدی نیز تسریع اصالحات نشریات علمی و فنی و پیشرفت های دیجیتال 

آن هاست.

تغییر مجالت دانشگاهی به منظور افزایش نفوذ تحقیقات 
علمی داخلی در چین
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چین در حال حاضر حدود ۲۵ مجله دانشگاهی دارد که در بین ۵ درصد برتر 
در سراسر جهان رتبه بندی شده اند. تصمیم جدید دولت به دنبال اظهارات رئیس 
جمهور شی جین پینگ در سال ۲۰۱۹ مبنی بر »پرورش مجالت علمی و فناوری 
در سطح جهانی« در این کشور صورت گرفت. انتظار می رود تا چین اجازه دهد 
تعدادی از مجالت انگلیسی زبان خارج از کشور در این کشور ثبت شوند که با 

توجه به کنترل سخت دولت بر انتشارات، پیشرفت بزرگی خواهد بود.
وزیر علوم و فناوری چین در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود گفت که این کشور 
بودجه  و  است؛  کرده  حفظ  منطقه  و  کشور   ۱۶۱ با  را  فناوری  همکاری های 
تحقیقات پایه در چین در سال گذشته به ۲٫۸ تریلیون یوان )۴۲۰ میلیارد دالر( 

رسید که بیش از دو برابر از ۱ تریلیون یوان در سال ۲۰۲۰ بود.
این اقدام اندکی پس از طرح مرکز دولتی تنظیم مقررات بازار برای بازرسی های 
ضد انحصاری در زیرساخت های دانش ملی چین )CNKI( صورت گرفت، این 
دنبال  به  و طرح  است  آکادمیک چین  آنالین  اطالعات  پایگاه  بزرگ ترین  مرکز 
تصمیم آکادمی علوم چین، مبنی بر تعلیق استفاده از CNKI به دلیل هزینه 

اشتراک ساالنه سنگین آن صورت گرفت.
در حالی که تقویت منابع برای مجالت دانشگاهی به تقویت تالش های تحقیقاتی 
علمی کمک می کند، اما این نگرانی وجود دارد اگر چین »در حال بستن خود 
از دنیای خارج« باشد، ممکن است نتواند پیشتازی فعلی خود را در زمینه های 
علمی پر استناد حفظ کند. چین در سال ۲۰۱۹، چهار سال پس از کسب مقام 
دومین اقتصاد بزرگ جهان به همان نقطه عطف در برابر اتحادیه اروپا رسید و از 
ایاالت متحده در مطالعات علمی برتر پیشی گرفت. با وجود این تمایز بین المللی 
ادامه  نیز  علمی  و  ادبی  موارد سرقت  به  رسیدگی  به  علمی، چین  مطالعات  در 
می دهد. حتی به دنبال تعدادی از موارد پایان نامه های کپی شده دانشگاه، صنعت 

آنالین نیز در بررسی خدمات نیاز به بازنگری دارد.
در سال ۲۰۱۸، مقامات ارشد نظامی چین دستورالعمل های یکپارچگی تحقیقاتی 
را منتشر کردند و از مسئوالن تحقیقات علمی و فناوری مرتبط با دفاع این کشور 

خواستند از جعل، سرقت ادبی و سایر تخلفات اجتناب کنند.
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استفاده از هوش مصنوعی برای فریب و شکار ماهواره ها

گروهی از محققین در چین سیستم هوش مصنوعی ضد موشکی ابداع کرده اند که 
در نبردهای شبیه سازی شده به هنر فریب مجهز بوده اند.

در این نبرد هوش مصنوعی به سه ماهواره کوچک دستور داد تا به یک هدف با 
ارزش نزدیک شده و آن را بگیرد و این عملیات هزاران بار تکرار شد.

در نهایت ماهواره هدف یاد گرفت که تهدیدهای دریافتی را شناسایی کند و برای 
فرار از تعقیب، رانشگرهای قدرتمندی را شلیک کرد؛ اما پس از اینکه هوش مصنوعی 
به سه شکارچی دستور داد از مسیر اصلی خود منحرف شوند، به دام کشیده شد. 
یکی از ماهواره های شکار به طور ناگهانی مسیر خود را تغییر داد و از یک دستگاه 

تصویربرداری از فاصله کمتر از ۱۰ متر )۳۳ فوت( استفاده کرد.
به گفته محققین، بر خالف تصور عموم، دنبال کردن یک هدف بزرگ در مدار 
آسان نیست. اکثر مطالعات گذشته با فرض اینکه هدف آهسته، گنگ و کور است، 
تعقیب و گریز را به عنوان یک مسئله ریاضی تلقی می کردند؛ اما در زندگی واقعی، 
و  نظارتی  شبکه های  با  خود  ارزشمند  فضایی  دارایی های  از  قدرتمند  کشورهای 
حسگرهای هشدار اولیه محافظت می کنند، در حالی که هوش مصنوعی می تواند 

برای محافظت از ماهواره ها نیز استفاده شود.
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نظر  این  بر  شانگهای  هوافضا  سیستم  مهندسی  مؤسسه  در  پروژه  این  محققین 
هستند که در نوع جدیدی از جنگ فضایی مد نظر آن ها، جایی برای انسان ها وجود 
نخواهد داشت و به هوش مصنوعی اجازه می دهد هم اهداف و هم شکارچیان را 
کنترل کند. محققان به هوش مصنوعی اجازه دادند بازی تعقیب و گریز را مکرراً 
پایان هر دور، یک »منتقد« هوش مصنوعی  انجام دهد. در  انسان  بدون دخالت 
نتیجه را ارزیابی می کند و جوایز و جریمه را در نظر می گیرد. بر اساس این مطالعه، 
هر دو طرف در ده هزار دور اول تمرین ضعیف عمل کردند و تعداد کل جریمه ها 
بسیار بیشتر از پاداش ها بود؛ اما ماهواره های شکار فرآیند را سریع تر یاد گرفتند، 
احتماالً به این دلیل که به صورت گروهی کار می کردند و پس از حدود ۲۰ هزار دور 
موقعیت مناسبی را به دست آوردند؛ اما ماهواره هدف به تدریج تاکتیک های ساده ای 
را که شکارچیان استفاده می کردند تشخیص داد و در اجتناب از تعقیب بهتر شد. 
تحت فشار شکست های مکرر، هوش مصنوعی شکار با توسعه تاکتیک های بسیار 
پیچیده تر از جمله همکاری، برنامه ریزی رو به جلو و فریب بازی را معکوس کرد که 

به طور قابل توجهی شانس به دست آوردن موفقیت آمیز را افزایش داد.
با این حال، برخی از دانشمندان هشدار داده اند که هوش مصنوعی فضا را به مکان 
خطرناک تری تبدیل کرده است و استفاده از هوش مصنوعی در فضا تأثیر مخربی بر 

ثبات استراتژیک جهانی خواهد داشت.
ردیابی  و  مخرب تر  دقیق تر،  را  ماهواره ای  ضد  اقدامات  می تواند  مصنوعی  هوش 
آن ها را سخت تر کند و این احتمال را افزایش می دهد که برخی کشورها حمله 
»پیشگیرانه« انجام دهند. حمله به ماهواره ها، به ویژه ماهواره های هشدار دهنده، 
اغلب به عنوان پیشروی جنگ هسته ای تلقی می شود و از جامعه جهانی انتظار 
می رود قوانینی برای تنظیم فعالیت های هوش مصنوعی در فضا ایجاد کند. سال 
گذشته چین به سازمان ملل شکایت کرد که دو ماهواره استارلینک اسپیس ایکس 
به طور خطرناکی به ایستگاه فضایی تیانگونگ این کشور نزدیک شده اند و این کشور 
را مجبور به انجام اقدامات فراری کرده است. محققان نظامی متعاقباً اعالم کردند 
که این کشور باید توانایی تخریب یا غیرفعال کردن ماهواره ها را در صورت تهدید 
امنیت خود توسعه دهد. به گفته پژوهشگران، جامعه جهانی به قانونی برای تنظیم 

فعالیت های هوش مصنوعی در فضا نیاز دارد.
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پلتفرم بالکچین مجهز به فناوری جدید برای ایمن ماندن 
در برابر حمالت کوانتومی

به  مجهز  است  داده شده  توسعه  پکن  کنسرسیوم  توسط  که  بالکچینی  پلتفرم 
فناوری است که می تواند در برابر حمالت رایانه های کالسیک و کوانتومی مقاومت 

کند.
می تواند  که  است  فناوری  به  مجهز   ChainMaker خانگی  بالکچین  پلتفرم 
توسعه دهندگان  رایانه های کالسیک و کوانتومی مقاومت کند.  برابر حمالت  در 
بالکچین بیان کرده اند که این فناوری جدید انتقال اطالعات بین مؤسسات مالی 

و تراکنش های آنالین را ایمن تر می کند.
مستقل  پلتفرم  اولین  شد،  منتشر   ۲۰۲۱ سال  ژانویه  در  که  سیستمی  این 
بالکچین است که توسط کنسرسیوم پکن تحت حمایت دولت ایجاد شد. نرم افزار 
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و  چینهوا  دانشگاه  مانند  مراکزی  با  مشترک  طور  به  سیستم  این  و سخت افزار 
دانشگاه بیهانگ و غول های فناوری از جمله تنسنت و بیدو توسعه یافته است.

یک الگوریتم امضای دیجیتالی پسا کوانتومی در این پلتفرم بالکچین ادغام شده 
است تا از حمالت ایمن نگه داشته شود، حتی حمالتی که توسط کامپیوترهای 
را  ارتباطات سنتی  امنیت  بالقوه می توانند  به طور  و  کوانتومی صورت می گیرد 
تهدید کنند. بالکچین یک عملیات دائمی از تراکنش ها است و فهرست دیجیتال 
رکوردها در آن به گونه ای طراحی شده است که تغییر آن بدون شناسایی دشوار 
است و در بلوک هایی ذخیره می شود که هر کدام شامل زمان و داده های تراکنش 

است.
ریاضیدان  پیتر شور  که  زمانی  و  از سال ۱۹۹۴  ایمن سنتی  ارتباطات  کهنگی 
آمریکایی دریافت که می توان از یک کامپیوتر کوانتومی برای یافتن عوامل اول 
اعداد عظیم استفاده کرد، مورد توجه قرار گرفت. برای مقابله با حمالت محاسباتی 
کوانتومی، الگوریتم های رمزنگاری کالسیک – که رمزنگاری پسا کوانتومی نامیده 

می شود – و همچنین یک سیستم توزیع کوانتومی اصلی ایجاد شدند.
توسعه فناوری ها برای مقابله با حمالت کوانتومی مهم است – حتی اگر ساخت 
یک کامپیوتر کوانتومی کامل ۸ تا ۱۰ سال طول بکشد. هزینه جبران این حمالت 
بسیار زیاد خواهد بود و باید از قبل برای آن برنامه ریزی کرد. ساخت یک شبکه 
شبکه  این  چه  هر  است،  ضروری  و  فوری  موضوع  یک  کوانتومی  امن  ارتباطی 

متراکم تر باشد، بهتر و کاربردی تر خواهد بود.
داده های  تأیید  برای  همتا  به  همتا  شبکه های  طریق  از  معموالً  بالکچین ها 
غیرمتمرکز و معموالً برای مدیریت ارزهای دیجیتال استفاده می شود اما در چین 

بیشتر برای تأیید قراردادها، داده های سالمت و موارد دیگر کاربرد دارند.
 ۹۶ چین  بالک  تراشه  یک  که  کرد  اعالم   ۲۰۲۱ سال  ژوئن  پکن  کنسرسیوم 
هسته ای را به کار گرفته است که در این پلتفرم تأیید امضا را ۲۰ برابر و پردازش 

قرارداد هوشمند را ۵۰ برابر سریع تر می کند.
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افزایش سهم چین در بازار صنایع پیشرفته و کاهش نفوذ 
آمریکا

چین در یکی از رقابتی ترین حوزه ها یعنی تولیدات الکترونیک، نوری و رایانه ای 
که شامل نیمه رساناها هم می شود در سال ۲۰۱۸ از آمریکا پیشی گرفت و ۲۵ 
درصد سهم بازار را در اختیار گرفت درحالی که آمریکا سهم ۲۳ درصدی و کره 

۱۱ درصد را داشت.
سهم چین در بازار فناوری در هفت بخش اندازه گیری شده شاخص های جهانی از 
کمتر از ۴ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۲۱٫۵ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. این 
صنایع و بخش ها شامل: خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات، رایانه، محصوالت 
تجهیزات  تجهیزات،  و  ماشین آالت  الکترونیک،  تجهیزات  نوری،  و  الکترونیک 

وسایل نقلیه موتوری و سایر وسایل حمل ونقل و محصوالت داروی می شود.
در همین حال ایاالت متحده شاهد کاهش سهم بازار خود در این هفت بخش از 
۲۴ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۲۲٫۵ درصد در سال ۲۰۱۸ بوده است. با حذف 
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تولید صنعت  از  فناوری اطالعات و سایر خدمات اطالعاتی، سهم نسبی آمریکا 
پیشرفته در سطح جهان با نزدیک به ۱۶ درصد کاهش از ۹۶٫۲ در سال ۱۹۹۵ 

به ۸۰٫۴ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید.
به عبارتی هرچقدر چین سهم بیشتری در این صنایع به دست آورده، از سهم 

آمریکا کاسته شده است.
پکن مبالغ هنگفتی را برای توسعه صنایع پیشرفته خود به منظور برآورده کردن 
استانداردهای غربی و کاهش وابستگی به واردات اختصاص داده است، موضوعی 
فوریت  چین،  فناوری  پیشرفت  مهار  برای  واشنگتن  تالش های  بحبوحه  در  که 

بیشتری پیدا کرده است.
بیشترین رشد چین در تجهیزات الکتریکی بوده و بیش از یک سوم بازار جهانی 
را در اختیار داشته است. این کشور در حوزه تولید خودرو نیز در سال ۲۰۱۸ با 
در اختیار داشتن ۲۵ درصد بازار بین المللی، در جایگاه نخست جهان قرار گرفته 
است این در حالی است که ایاالت متحده کمترین سهم را در این حوزه داشته 

است.
دومین اقتصاد جهان در حوزه تولیدات دارویی نیز پیشرفت داشته و پس از آمریکا 

و آلمان در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است.
چین در یکی از رقابتی ترین حوزه ها یعنی تولیدات الکترونیک، نوری و رایانه ای 
که شامل نیمه رساناها هم می شود در سال ۲۰۱۸ از آمریکا پیشی گرفت و ۲۵ 
درصد سهم بازار را در اختیار گرفت درحالی که آمریکا سهم ۲۳ درصدی و کره 

۱۱ درصد را داشت.
به  پکن  اما  بود،  حمل ونقل  تجهیزات  سایر  تولید  در  چین  بخش  ضعیف ترین 
دنبال تغییر این جایگاه با صرف میلیاردها دالر برای قهرمان ملی هوانوردی خود 
یعنی شرکت هواپیمایی تجاری چین )Comac( است. این شرکت تولید دهنده 
و  بوئینگ 7۳7  با  رقابت  برای  باریک که  بدنه  با  C۹۱۹ است، جت مسافربری 

A۳۲۰ ایرباس تولید شده است.
نتیجه  در  که   – ایاالت متحده  اقتصاد  در  پیشرفته  فناوری  تولید  سهم  افزایش 
“سیاست های تجاری گرایانه” آن به چین کشیده شده است – به ویژه در تولید 

نیمه هادی ها و هوش مصنوعی به امنیت اقتصادی و ملی کمک می کند.
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اگر واشنگتن می خواست که صنایع پیشرفته همان سهمی را از اقتصاد ایاالت متحده 
تشکیل دهند که این کشور از تولید ناخالص داخلی جهانی )GDP( دارد، تولید 
باید ساالنه ۹۹ میلیارد دالر افزایش می یافت. برای برابری با چین، تولید باید ۴۲ 

درصد یا ۶7۹ میلیارد دالر در سال افزایش یابد.
انتقال ایاالت متحده از زیر میانگین جهانی در تولید صنایع پیشرفته به حداقل ۱۵ 
درصد باالتر از میانگین جهانی، تغییر بزرگی را به همراه خواهد داشت. این امر 
کسری تجاری آمریکا را به میزان چشم گیری کاهش و وابستگی آمریکا به چین 
را به میزان قابل توجهی کمتر می کند و در عین حال پیشرفت چین را کاهش 
می دهد؛ اما واقعیت این است که هزینه اقتصادی نداشتن تولید قوی در حوزه 

فناوری پیشرفته در بلندمدت بسیار بیشتر از هزینه بازسازی آن خواهد بود.
دیگر  و  ایاالت متحده  مناقشه  محل  طوالنی  مدت  برای  چین  صنعتی  سیاست 

کشورهای غربی بوده است.
واشنگتن چین را به اقدامات تجاری ناعادالنه، از جمله سرقت مالکیت معنوی، 
انتقال اجباری فناوری، عدم دسترسی بازار برای شرکت های آمریکایی و استفاده 
ایجاد  خارجی  شرکت های  برای  را  نابرابر  بازی  زمینه  که  دولتی  یارانه های  از 

می کند، متهم کرده است.
در همین حال، چین نیز ایاالت متحده را به تالش برای محدود کردن رشد خود 

به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی متهم کرده است.
هزینه  بیشتر  دیگری  کشور  هر  از  صنعتی  سیاست  از  حمایت  زمینه  در  چین 
می کند. در سال ۲۰۱۹، چین حداقل ۱٫7۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را 
برای کمک به صنایع خود هزینه کرده است. این رقم بیش از دو برابر کره جنوبی 
است که دومین کشور هزینه کننده در این حوزه است. با مقیاس دالری، چین 

بیش از دو برابر آمریکا برای توسعه صنایع خود هزینه می کند.
ایاالت متحده می تواند در این زمینه نگاهی به آلمان داشته باشد که تولید خود را 
در صنایع پیشرفته به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی از ۲7 درصد بیشتر 
از میانگین جهانی در سال ۱۹۹۵ به 7۴ درصد بیشتر در سال ۲۰۱۸ افزایش داده 
است. صنعت وسایل نقلیه موتوری آلمان به عنوان سهمی از اقتصاد این کشور، 
سه برابر میانگین جهانی و صنعت ماشین آالت آن ۲٫۵ برابر میانگین جهانی است. 
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اما همچنان در سال  ایاالت متحده عقب تر است،  از  آلمان در خدمات اطالعاتی 
۲۰۱۸ به بیش از ۲۶ درصد از میانگین جهانی افزایش یافته است.

آلمان مدت هاست که الگوی موفقیت در تولید پیشرفته بوده است – از برنامه های 
آموزش حرفه ای برای کارگران گرفته تا مدل مشارکتی تحقیق و توسعه، با وضوح 
سیاست ها،  مورد  در  حداقل  ایاالت متحده  بنابراین  دولت؛  و  صنعت  بین  هدف 
می تواند موفقیت های آلمان را تکرار کند؛ اما تا به امروز چنین انتخابی نداشته 

است.
اگر سیاست گذاران ایاالت متحده همچنان به عقب نشینی ادامه دهند، ایاالت متحده 
می تواند در این دهه به نقطه ای بی بازگشت برسد، جایی که این کشور مزیت 
رقابتی را برای همیشه در بیشتر بخش های صنایع پیشرفته از دست خواهد داد.
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تصمیم چین برای صنایع آالینده و کاهش کربن

چین اوراق قرضه جدید برای کمک به هشت صنعت آالینده کربنی این کشور ارائه 
می کند تا ضمن کاهش آلودگی هوا، دسترسی آن ها را به بازارهای سرمایه افزایش 

بخشد. این تصمیم در راستای طرح ملی و سیاست حذف کربن این کشور است.
در این طرح، کمک های مالی حیاتی به شرکت های حوزه برق، مصالح ساختمانی، 
فلزات غیر آهنی، فوالد، پتروشیمی، مواد شیمیایی، کاغذ و صنایع هوایی اختصاص 
یاد  کثیف  به عنوان صنایع  آن  از  اغلب  که  و صنایع  این شرکت ها  یافت.  خواهد 
می شود، در حال حاضر از بازار گسترده تر تأمین مالی اوراق قرضه سبز به دلیل 

پروژه های غیر دوستدار محیط زیست خود دور مانده اند.
اگرچه این صنایع رشد اقتصادی چین را در دو دهه گذشته تقویت کرده ، اما این 
با مشارکت ۳۰ درصدی در  کشور را به بزرگ ترین تولیدکننده دی اکسید کربن 

انتشار گازهای گلخانه ای جهانی، تبدیل کرده اند.
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پیدا کردن یک مسیر تولید کم کربن برای بخش هایی با آلودگی باال برای دستیابی 
به اهداف اقلیمی چین بسیار مهم است. اوراق قرضه مرتبط با محیط زیست، این 
صنایع را تشویق می کند تا به وعده های خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

عمل کنند.
بازار اوراق قرضه سبز چین که به ارزش ۱٫۱۳ تریلیون یوان )۱۶۹ میلیارد دالر 
آمریکا( رسیده است، بزرگ ترین بازار خارج از ایاالت متحده است که از پروژه هایی 
مانند تصفیه زباله، بازیافت، سازگاری با تغییرات آب وهوا و کربن زدایی سود می برد.

هشت “صنعت کثیف و آلوده” همان بخش های کربن فشرده هستند که توسط 
مقامات چینی برای مشارکت اجباری در طرح تجاری انتشار کربن تعیین شده اند.

ناشران اوراق قرضه انتقالی باید برنامه های عملیاتی پروژه های خود در زمینه کاهش 
کربن و همسویی با اهداف اقلیمی کشور و برنامه های توسعه برای سال های ۲۵-

استانداردهای  اساس  بر  ثالث  توسط شخص  کنند. چنین جزئیاتی  اعالم   ۲۰۲۱
آزمایی  راستی  گزارش  یک  آن  از  پس  و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  بین المللی 
جمله  از  دوره ای  گزارش های  باید  همچنین  قرضه  اوراق  ناشران  شود.  صادرمی 

پیشرفت در سطوح کاهش کربن را منتشر کنند.
این آخرین تالش و اقدام چین حتی در شرایطی صورت می گیرد که طرح هایی نظیر 
»تأمین مالی انتقال« – اوراق قرضه و وام هایی که به شرکت ها کمک می کنند تا از 
فعالیت های کربن فشرده به یک ساختار خنثی از آب و هوا تغییر کنند – علی رغم 

کاربرد آن در سال های اخیر نتوانسته است به جریان اصلی جهانی تبدیل شود.
مشکل در تعریف و استاندارد کردن موانعی که پروژه های کربن زدایی باید بر آن 
غلبه کنند، از جمله دالیل این ناکامی است. سرمایه گذاران همچنین نگرانی هایی را 
مطرح کرده اند که حمایت از چنین پروژه هایی ممکن است دهه ها فعالیت های برای 
کاهش کربن را به خطر بیندازد، مگر اینکه صاحبان پروژه به محدودیت های انتشار 

کربن معتبر و دقیق متعهد شوند.
به  زمین  گرمایش  مهار  برای  پاریس  توافق  با هدف  اقدامات شرکت ها  همسویی 
زیر دو درجه سانتی گراد تا سال ۲۱۰۰ موضوع ساده ای نیست، به خصوص برای 
بخش هایی مانند هوانوردی و سیمان که در آن فناوری کاهش کربن هنوز در حال 

پیشرفت است.
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نقش پررنگ تحقیق و توسعه چین در پرتفوی جهانی

از  به بخش مهمی  را  این کشور  نوظهور چین،  و  پویا  نوآوری  اکوسیستم  اگرچه 
استراتژی های تحقیق و توسعه جهانی برای شرکت های چندملیتی تبدیل کرده، اما 

نگرانی ها در موضوع نشت فناوری همچنان وجود دارد.
طبق گزارش اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا و موسسه مطالعات چین مرکاتور با توجه 
به ظرفیت قابل توجه بازار و سرعت کاربردهای تجاری نتایج تحقیق و توسعه در 
چین، اکثریت قریب به اتفاق شرکت های اروپایی هزینه های خود را در چین در سال 

جاری افزایش خواهند داد.
در این گزارش ذکر شده که استراتژی های تحقیق و توسعه چین هر روز بیشتر 
به طور  از شرکت ها  تعدادی  و  ادغام می شوند  استراتژی های جهانی،  با  بیشتر  و 

فزاینده ای از چین به عنوان بخشی از استراتژی نوآوری خود استفاده می کنند.
این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۳۲ پاسخ دهنده و مصاحبه با ۱۱ شرکت که 
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عمدتاً در بخش های شیمیایی، خودروسازی و ماشین آالت هستند، بین دسامبر و 
فوریه قبل از آخرین شیوع ویروس کرونا در چین و در نتیجه تعطیلی مراکز کلیدی 

اقتصادی انجام شده است.
مشکالت ناشی از کنترل ویروس کرونا در چین و تقابل های ژئوپلیتیکی منجر به 
افزایش بحث  و نگرانی بر سر حصارهای فناوری و کاهش وابستگی به زنجیره های 
تأمین چین شده است؛ اما هنوز زمینه های مشترک زیادی وجود دارد و جدا شدن 

در حوزه تحقیق و توسعه آثار گسترده ای به دنبال خواهد داشت.
امری  جدید،  محصول  توسعه  و  نوآوری  پیشرفت  اروپایی،  شرکت های  برای 
منحصربه فرد و معنادار است. اگر شرکت ها خود را از بازار چین محروم کنند، ممکن 
است از آن نوع توسعه محصول، سرعت و کارایی که ]در چین[ پیدا می کنند، محروم 

شوند.
بنابراین، اروپا و چین به نوعی، مانند دوقلو به هم پیوسته هستند. اروپا به چین 
نیاز دارد. چین نیز به اروپا نیازمند است؛ بنابراین جداسازی که هراس از آن وجود 
دارد، در واقع باعث می شود نه تنها چین در زمینه نوآوری عقب بماند، بلکه ظرفیت 

شرکت ها برای اینکه بازیگران جهانی باشند را نیز محدود خواهد کرد.
این گزارش همچنین بر نگرانی ها در مورد نظام ضعیف حفاظت از حقوق مالکیت 
معنوی، شرایط بازی نابرابر، احساسات منفی در کشورهای اصلی شرکت ها نسبت 
به تحقیق و توسعه در چین و چالش های یافتن مهندسان سخت افزار محلی مناسب 

تأکید می کند.
با چین در سطوح شرکتی، دانشگاهی و  از دهه ها امکان همکاری فن آوری  پس 
سیاسی، در چند سال اخیر شاهد تغییر به سمت دیدگاه های انتقادی تر از چنین 
تعاملی در پایتخت های لیبرال دموکراسی ها از اروپا تا ژاپن و ایاالت متحده هستیم.

تحقیقاتی  پروژه های  مورد  در  اروپایی  شرکت های  شده  باعث  دیدگاه  تغییر  این 
بلندمدت و قابل توجه در چین محتاط باشند.

چین در سال ۲۰۲۱ ۲٫7۹ تریلیون یوان )۴۱۸ میلیارد دالر( برای تحقیق و توسعه 
هزینه کرد که ۲٫۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود بود و نزدیک به رقم ۲٫۴7 
درصدی پیش از همه گیری برای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

است.
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این گزارش خاطرنشان کرد برای شرکت های اروپایی ضروری است که بدانند چگونه 
ارزش اکوسیستم نوآوری پویای چین را به حداکثر رسانند، مسئله کاهش خطرات 

نشت اطالعات نیز اهمیت دارد.
چین با هدف تقویت نوآوری، تحقیقات علمی و دستیابی به پیشرفت  در فن آوری 
اصلی به منظور ارتقای اقتصادی، تقویت خودکفایی و مقابله با تشدید تالش های 
مهار به رهبری ایاالت متحده، جاه طلبی بزرگی برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت 

فناوری تا اواسط قرن دارد.
اداره دارایی های دولتی چین در ماه مارس  در همین راستا کمیسیون نظارت و 
دفتر جدیدی برای افزایش نقش شرکت های دولتی در نوآوری و ارتقای فناوری 

راه اندازی کرد.
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زمان عملیاتی شدن ناو هواپیمابر فوجیان

جیانگ نان  کشتی سازی  کارخانه  ماهواره ای  تصاویر  مشاهده  مدت ها  از  پس 
در  نظامی  ناظران  چین،  هواپیمابر  ناو  جدیدترین  ساخت  تماشای  و  شانگهای 
سراسر جهان توجه خود را به این نکته معطوف کردند که چقدر طول می کشد تا 

ناو فوجیان برای خدمت فعال آماده شود.
به آب انداختن ناو هواپیمابر Type ۰۰۳ نقطه عطفی در تالش چین برای ایجاد 
و  سومین  فوجیان  بود.  چین  سواحل  از  دور  عملیات  توانایی  با  دریایی  نیروی 
بزرگ ترین و پیچیده ترین ناو هواپیمابر چین است. سه منجنیق الکترومغناطیسی 
پیشرفته آن نوید این را می دهد که برد بیشتری از هواپیماهای جنگی را به همراه 

سوخت و مهمات بیشتر وارد عمل کند.
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اما فوجیان هنوز از آمادگی جنگی فاصله دارد و بنا بر نظر کارشناسان نظامی این 
ناو مجموعه ای از آزمایش های بسیار پیچیده در مدت زمان حدود ۱۸ ماه نیاز 
دارد. نیروی دریایی ارتش چین اعالم کرد که آزمایش اولیه قابلیت های پهلوگیری 
ناو در  اما منجنیق ها و همچنین عملکرد  را پوشش می دهد،  ناوبری فوجیان  و 

آب ها و محیط های عملیاتی مختلف نیز باید آزمایش شوند.
لیائونینگ، اولین ناو هواپیمابر چین، در سال ۲۰۱۲ و پس از اینکه در سال ۱۹۹۸ 
افتاد.  راه  به  اوکراین خریداری شد،  از  نیمه کاره شوروی  به عنوان یک کشتی 
هفت سال بعد، شاندونگ اولین ناو هواپیمابر ساخت داخل چین شد. هر دو ناو از 

رمپ های پرش اسکی برای کمک به بلند شدن جت ها استفاده می کنند.
با فوجیان، چین از منجنیق های قدیمی تر بخار که توسط نیروی دریایی ایاالت 
که سیستم  تبدیل شد  دومین کشوری  به  و  کرد  عبور  استفاده می شد  متحده 
ابرناو جدیدتر  در  بار  اولین  برای  که  را  پیشرفته تری  الکترومغناطیسی  منجنیق 

USS Gerald R. Ford استفاده شد را به کار گرفت.
عدم وجود رمپ در این ناو به این معنی است که هواپیماهای بیشتری را می توان 
در عرشه پرواز فوجیان پارک کرد. منجنیق های الکترومغناطیسی همچنین هزینه 
نگهداری کمتری دارند و نسبت به نمونه های معمولی شان از نظر انرژی کارآمدتر 

هستند.
همان طور که تجربه خود نیروی دریایی ایاالت متحده نیز نشان می دهد، معرفی 
هر شکل جدیدی از فناوری پیشرفته در خدمات عملیاتی با درجه ای از ریسک 

ذاتی همراه است.
USS Ford با وجود اینکه در سال ۲۰۱۳ راه اندازی شد، پس از سال ها تالش 
برای قابل اعتمادتر کردن سیستم منجنیق خود و تغییر در طراحی کشتی برای 

حل مشکالت قدرت، در اواخر سال ۲۰۲۱ گواهی آمادگی رزمی دریافت کرد.
نیروی دریایی چین باید توجه بیشتری به مصرف برق فوجیان داشته باشد که بر 
خالف ناوهای کالس نیمیتز و فورد از پیشرانه معمولی به جای هسته ای استفاده 

کرده است.
بر  عملیاتی  محدودیت های  برخی  تدارکاتی،  الزامات  و  مالحظات  این  اگرچه 
فوجیان تحمیل می کند اما بعید است که توانایی های عملیاتی آن را محدود کند. 
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ظرفیت فوجیان برای عملیات هواپیماهای بزرگ تر – از جمله هواپیماهای هشدار 
و کنترل زودهنگام بال ثابت )AEW&C(، جنگنده ها و پهپادها- به ارتش چین 
این امکان را می دهد تا فراتر از قابلیت های هوایی و موشکی زمینی خود عمل 

کند.
این فرصت یک دوره کاماًل جدید برای چین محسوب می شود و برخالف ایاالت 
متحده، این کشور چندین دهه تجربه کار با سیستم های منجنیق مبتنی بر بخار 
و  خلبانان  داشت.  را  پیوسته  اما  آهسته  پیشرفت  انتظار  باید  بنابراین  ندارد،  را 
اپراتورها باید برای استفاده از سیستم پرتاب جدید در محیط های مختلف آموزش 
ببینند. ظرفیت های ناشناخته زیادی برای این ناو وجود دارد و اگر برای استفاده 

از آن سریع عمل کرد، امکان بروز اشتباه نیز وجود دارد.
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تأکید شی جین پینگ بر نقش فین تک ها در تقویت اقتصاد 
چین

پرداخت  سیستم های  از  را  خود  حمایت  چین  جمهور  رئیس  پینگ  جین  شی 
موبایل و پلتفرم های فناوری مالی اعالم کرد و آن ها را برای ایفای نقش بزرگ تر 

در تقویت دومین اقتصاد بزرگ دنیا تشویق نمود.
شی جین پینگ در کمیسیون مرکزی جامع تعمیق اصالحات سخنرانی داشت و 
در این کمیسیون طرحی برای تقویت تنظیم قواعد در زمینه پلتفرم های پرداخت 
تائید شد همچنین بر گسترش توسعه سالم و منظم کسب وکارهای پرداخت و 

فین تک تأکید شد.
به گفته شی جین پینگ پلتفرم های پرداخت و فین تک چین باید به ریشه خود 
بازگردند که اشاره ای پنهان به خودداری از گسترش بی نظم و رفتار ضد رقابتی 

دارد که خطرات عمده ای را برای بخش مالی چین به همراه داشته است.
اگرچه مشخصاً نام هیچ شرکتی در این جلسه مطرح نشد اما این خیر کمیسیون 
شرکت  بزرگ ترین   – آنت  گروه  شرکت های  برای  خوبی  نویدبخش  می تواند 

فین تک دنیا-و اپراتور خدمات پرداخت علی پی باشد.
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پلتفرم های  و  دیجیتال  پرداخت های  می رود  انتظار  کمیسیون،  بیانیه  طبق 
از خطرات  و جلوگیری  زیرساخت های صنعت  امنیت  تضمین  به  فین تک چین 
نقش  تا  می شوند  تشویق  همچنین  پلتفرم ها  این  کنند.  کمک  سیستمی  مالی 
بزرگ تری در تقویت اقتصاد داشته باشند و از هدف اقتصادی چین برای گردش 
دوگانه حمایت کنند که در چهاردهمین برنامه پنج ساله ۲۰۲۱-۲۵ و استراتژی 

چشم انداز ۲۰۳۵ این کشور مطرح شده است.
آخرین اقدام این کمیسیون که در سال ۲۰۱۳ تحت دفتر سیاسی حزب حاکم 
برای  جاری  سال  در  پکن  تعهد  کننده  منعکس  شد،  تشکیل  چین  کمونیست 
که  زمانی  در  خصوصاً  است،  آنالین  خدمات  بخش  سالم”  “توسعه  از  حمایت 
اقتصاد این کشور تحت تأثیر تأثیرات گسترده سرکوب های نظارتی و کنترل های 

کووید-۱۹ قرار گرفته است.
اقتصاد چین در ماه می و پیش از بازگشت پیش بینی شده در نیمه دوم سال جاری 
اولیه بهبود را از خود  اقدامات محرک دولت، نشانه های  از  با کمک مجموعه ای 

نشان داده است.



خبرنامه فناوری چین - تیرماه 421401

پیشرفت های راداری چین؛ افزایش قدرت و کاربرد پهپادهای 
تجاری

پیشرفت در فناوری رادار این امکان را فراهم کرده تا پهپادهای تجاری تصاویر 
با کیفیت باالتر تهیه کنند، در گذشته این تصاویر فقط توسط پهپادهای نظامی 
گرفته می شد. گروهی از محققین شنزن رادار با دیافراگم مصنوعی بر روی پهپاد 

تجاری قرار دادند و در پرواز آزمایشی تصاویر با کیفیت باال ثبت کردند.
در گذشته چنین سیستم رادار قدرتمندی تنها برای پهپادهای نظامی فراهم بود 

چراکه فناوری آن بزرگ، پیچیده و نیازمند نیرو و انرژی زیاد بود.
هوشمند،  رانندگی  همچون  بخش ها  سایر  برای  پهپاد  بر  عالوه  فناوری  این 
لجستیک هوشمند، شهرهای هوشمند، نجات اضطراری، امدادرسانی در بالیا و 

کمک به اقتصاد ملی و معیشت مردم نیز کاربرد دارد.
اغلب پهپادهای غیرنظامی از دوربین های نوری و یا حسگرهای لیزری استفاده 
می کنند و تنها قادر به پرواز در روز و با دید باال هستند. پهپادهای نظامی به رادار 
مایکروویو مجهز هستند و می توانند در شب نیز دید داشته باشند و در تمام انواع 

آب و هوایی همچون دود، باران، مه و غبار نیز پرواز می کنند.
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را  ارزش  با  اطالعات  و سایر  مواد، رطوبت  ویژگی های  رادار جدید می تواند  این 
را  دارند  زیادی  اهمیت  ارتش  در  اما  نیستند،  واضح  نوری  تصویربرداری  با  که 
شناسایی کند؛ اما برای دریافت تصویر با جزییات، رادار باید حجم زیادی از داده 
را جمع آوری، تحلیل و منتقل کند که این کار سیستم را حجیم، پرهزینه و انرژی 

بر و کاربردهای آن را به میزان قابل توجهی محدود می کند.
زمانی که گروهی محققین پروژه حدود هشت سال پیش، ایده فناوری مایکروویو 
رادار را مطرح کردند، بسیاری از کارشناسان آن را عملی نمی دانستند؛ اما فناوری 
با الگوریتم خاص خود توانسته به طرز قابل توجهی از مقدار مصرف و اندازه انرژی 

رادار بکاهد بدون اینکه به کیفیت تصاویر آن ضربه بزند.
به گفته محققین، عملکرد رادارهای سنتی پس از حدود نیم قرن توسعه به دلیل 
محدودیت های ابزارهای الکترونیک به سقف خود رسیده است و فناوری ۱ بیتی 
رادار جدید مسیری می گشاید که نویدبخش رادار کم هزینه، سبک، با کارایی و 
سرعت باال برای شناسایی، ردیابی، تصویربرداری و شناسایی هدف است. فن آوری 

جدید به ویژه برای برنامه های کاربردی با منابع محدود مفید است.
در سراسر جهان رقابت بر سر توسعه رادار برای پهپادهای کوچک وجود دارد. 
به عنوان مثال، هلیکوپتر بدون سرنشین MQ-۸ Fire Scout نیروی دریایی 
پوند( حمل می کند.  از ۳۰ کیلوگرم )۶۶  با وزن کمتر  رادار  ایاالت متحده، یک 
یک تیم تحقیقاتی با آزمایشگاه MIT در مقاله ای در سال ۲۰۱۸ اعالم کردند 
که راداری سبک تر از ۱ کیلوگرم ساخته اند که می توان آن را با یک پهپاد پرتاب 

دستی حمل کرد.
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دستگاه ذهن خوان و کمک به پلیس چین برای تشخیص 
سریع محتواهای غیرقانونی

یک تیم تحقیقاتی در پکن دستگاهی تولید کرده اند که از طریق خوانش ذهنی، 
می تواند تماشا و مشاهده مطالب مستهجن را تشخیص دهد. این دستگاه می تواند 
کار مسئولین ممیزی و سانسور که در تالش برای شناسایی تصاویر ناپسند در 
اینترنت چین هستند را سرعت ببخشد و از طریق دریافت امواج مغزی محتوای 

مد نظر را تشخیص می دهد.
و  است  جرم  مستهجن  فیلم های  تماشای  چین،  جمله  از  کشورها،  برخی  در 
و تشخیص  برای عالمت گذاری  از هوش مصنوعی  مقامات و شرکت های چینی 
زیادی سانسورچی  تعداد  از  آن ها همچنین  استفاده کرده اند.  محتوای مشکوک 
حرفه ای برای نظارت بر فیلم ها و عکس های ارسال شده در اینترنت یا پلتفرم های 
رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. با این حال، هوش مصنوعی گاهی اوقات 
نیروی  می کند،  اشتباه  تصویر  تشخیص  الگوریتم های  محدودیت های  دلیل  به 
انسانی نیز به سرعت خسته می شود. دستگاه جدید تالشی برای استفاده از نیروی 

ترکیبی انسان و ماشین برای دستیابی به دقت و کارایی بیشتر است.
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به گفته محققان، علیرغم توسعه سریع هوش مصنوعی در سال های اخیر، چشم و 
مغز انسان در تشخیص محتوای مستهجن، به ویژه برای تصاویر حاوی پس زمینه 

پیچیده، هنوز عملکرد بهتری از ماشین ها دارند.
با استفاده از کاله مخصوص این دستگاه، یک سانسورچی فقط باید جلوی صفحه 
تا  نمایش دهد  وقفه  بدون  را  زیادی عکس  تعداد  است  قادر  و دستگاه  بنشیند 
به طور خودکار  بزند. دستگاه جدید می تواند  زمانی که حسگر دستگاه چشمک 
از احساسات،  ناشی  انسان سازگار شود و صداهای سیگنال مغز  امواج مغزی  با 
خستگی یا افکار دیگر را فیلتر کند. اما هنوز جای پیشرفت در این فناوری باقی 
مانده است و اگرچه دستگاه تقریباً تمام محتواهای مستهجن را شناسایی می کند 
بیشتری  اشتباه هشدار صادر می کند. هنوز آموزش های  به  نیز  اوقات  اما گاهی 
ثبت  به  را  تاکنون دقت ۸۰ درصدی  و  است  بهبود عملکرد دستگاه الزم  برای 

رسانده است.
این دستگاه  از  استفاده  برای  نقض حریم خصوصی  زمینه  نگرانی هایی در  البته 
یا  دستگاه ها  چنین  از  استفاده  مقررات  تنظیم  برای  قانونی  هنوز  دارد.  وجود 

محافظت از داده های جمع آوری شده آن ها وجود ندارد.
ارتش آزادی بخش خلق چین بودجه ساخت کاله ایمنی مخصوص خوانش ذهن 

سربازان برای برقراری ارتباط با سالح های هوشمند تأمین کرده است.
از  جلوگیری  برای  مغزی  نظارت  دستگاه های  از  چین  در  کارخانه ها  از  برخی 
استفاده می کنند.  کارگران  احساسات  و  توجه  بر  تمرکز  با  کار  از  ناشی  حوادث 
انجام شد نشان داد که یک  توسط دانشمندان چینی  مطالعه دیگری که اخیراً 
ربات ذهن خوان می تواند در کنار انسان ها کار کند تا بهره وری خط مونتاژ در 

کارخانه را افزایش دهد.
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تالش شرکت چینی برای قطع سلطه آمریکا بر نرم افزارهای 
طراحی تراشه

شرکت چینی طراحی الکترونیک Empyrean که یکی از اصلی ترین امیدهای 
چین در زمینه کاهش وابستگی به تجهیزات تراشه است، تأییدیه تنظیم کننده های 
اوراق بهادار را برای عرضه عمومی در شهر جنوبی شنژن دریافت کرده است. یک 
عرضه اولیه موفقیت آمیز می تواند به شرکت مستقر در پکن کمک کند تا بیش از 

۲.۵۵ میلیارد یوان )۳۸۱ میلیون دالر آمریکا( سرمایه جذب کند.
جمله  از  پروژه  چندین  به  اولیه  عرضه  این  درآمدهای  شرکت  این  اعالم  بر  بنا 
ساخت ابزارهای طراحی و تأیید تراشه آنالوگ و دیجیتال اختصاص خواهد یافت.

علیرغم اینکه شرکت تا سال ۲۰۲۰ یک بازیگر کوچک با تنها ۶ درصد سهم در 
بازار داخلی بود اما با حمایت دولت برای افزایش خودکفایی چین در فناوری های 

استراتژیک، در تالش است تا کسب و کار خود را توسعه بخشد.
این شرکت که تأسیسات تحقیقاتی در نانجینگ، چنگدو، شانگهای و شنژن دارد، 
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در سال ۲۰۰۹ و یک سال پس از اجرای پروژه ویژه چین برای افزایش ظرفیت در 
دستگاه های الکترونیکی کلیدی، واحدهای پردازش مرکزی پیشرفته و محصوالت 

نرم افزاری پایه تأسیس شد.
شرکت سه هدف توسعه ای را برای خود ذکر کرده است: تا سال ۲۰۲۳ به کشور 
چین در گروه نرم افزارهای کلیدی کمک کند، ابزارهای طراحی خارجی را به طور 
کامل با نسخه های داخلی جایگزین کند و تا سال ۲۰۲۵ یک اکوسیستم کامل از 
ابزارهای نرم افزاری مورد نیاز برای طراحی تراشه ایجاد کند و تا سال ۲۰۳۰ به 

یک رهبر جهانی در نرم افزارهای طراحی تراشه تبدیل شود.
در میان فشار دولت برای توسعه تراشه، درآمد طراحی تراشه این شرکت- که 
بیش از ۹7 درصد از کل درآمد آن را تشکیل می دهد – ۶۰ درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش یافت و از ۲۵۳٫۴ میلیون یوان در سال ۲۰۱۹ به ۴۰۶٫۱ میلیون 
یوان در سال ۲۰۲۰ رسید. معافیت های مالیاتی دولت نزدیک به 7۰ درصد از سود 
خالص شرکت در سال ۲۰۲۰ را تشکیل می داد که این رقم در سال های ۲۰۱۹ و 

۲۰۱۸ به ترتیب با ۸۵ درصد و ۵7 درصد بود.
افزایش یافته  در چند سال گذشته  نیمه هادی چینی  تعداد شرکت های طراحی 
است، اما بیشتر آن ها هنوز به نرم افزارهای طراحی وارداتی متکی هستند. بسیاری 
از متخصصان این صنعت هشدار داده اند که چین بیشتر به فناوری های خارجی 
در ابزارهای طراحی متکی است تا در تولید تراشه و در صورت قطع دسترسی به 

واردات، جایگزین های کمی خواهد داشت.
در حال حاضر، تقریباً ۹۰ درصد از بازار جهانی نرم افزارهای طراحی تراشه توسط 

شرکت های آمریکایی کنترل می شود.
این شرکت چینی در ثبت عرضه اولیه خود اعالم کرد که در مقایسه با سه شرکت 
برتر جهانی، در زمینه سطح تحقیق و توسعه فناوری، قدرت مالی و سهم بازار 

هنوز دارای شکاف هایی هست.
بر اساس گزارشی که در ماه فوریه منتشر شد، اندازه بازار جهانی ابزارهای طراحی 
تراشه در سال ۲۰۲۰ حدود ۹٫۱ میلیارد دالر برآورد شد و پیش بینی می شود تا 

سال ۲۰۲۶ به ۱۴٫۹ میلیارد دالر برسد.
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کاهش  برای  چین  داخلی  عامل های  سیستم   افزایش 
وابستگی به ویندوز و مک

سیستم   به  کشور  این  اتکای  بردن  بین  از  برای  خود  تالش  آخرین  در  چین 
عامل های خارجی مانند مایکروسافت ویندوز و MacOS اپل، یک پلتفرم جدید 
برای سرعت بخشیدن به توسعه سیستم عامل دسکتاپ خانگی ایجاد کرده است.

Kylinsoft، یکی از شرکت های تابعه شرکت دولتی چاینا الکتریکس، به تازگی 
به بیش از ۱۰ نهاد چینی، از جمله مرکز تحقیقات توسعه امنیت اطالعات صنعتی 
open�  “ ملی پیوست تا یک جامعه کد منبع باز راه اندازی کند. این برنامه که

Kylin” نام دارد، به برنامه نویسان اجازه می دهد تا کدهای کامپیوتری مربوط به 
سیستم عامل Kylin را منتشر و به اشتراک بگذارند.

این اقدام در بحبوحه افزایش تنش بین ایاالت متحده و چین انجام می شود و 
پکن در پی آن است تا تولید داخلی فناوری های کلیدی از نیمه هادی ها گرفته تا 

نرم افزار را تقویت کند.
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تالش چین برای ایجاد یک سیستم عامل داخلی رقابتی چندین دهه است که 
ادامه دارد و برخی از نامزدها و گزینه ها نیز در حال حاضر در بازار موجود هستند. 
Kylin در ابتدا توسط دانشگاه ملی فناوری دفاع ارتش توسعه داده شد که از 

سال ۲۰۱۴ مجوز Kylinsoft را برای کاربردهای تجاری صادر کرده است.
با این حال، این تالش ها هنوز به راه اندازی هیچ سیستم چینی منجر نشده است 
که بتواند با مایکروسافت ویندوز رقابت کند که بازار را با سهم ۸۵ درصدی در 

چین رهبری می کند.
ویندوز در سطح جهانی، با سهم بازار حدود 7۴ درصد، همچنان سیستم عامل 
دسکتاپ غالب باقی مانده است. MacOS اپل که در طول سال ها با استفاده از 
محبوبیت iMac و MacBook به طور گسترده تری مورد استفاده قرار گرفته 

است، سهمی در حدود ۱۵ درصد دارد.
چین  خانگی  سیستم های  اکثر  شامل  که  لینوکس  بر  مبتنی  سیستم عامل های 

می شوند، سهم بازار کوچک اما پایداری را در سراسر جهان حفظ می کنند.
شبکه تلویزیونی دولتی CCTV چین نیز اعالم کرد که openKylin توسعه 

سیستم عامل های چینی را سرعت می بخشد.
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تحریم ۲۵ شرکت چینی از سوی آمریکا به دلیل کمک به 
ارتش روسیه

یک شرکت فناوری دریایی چینی که فناوری آن می تواند به روسیه برای رصد 
زیردریایی و شهرهای ساحلی اوکراین کمک کند، در میان ۲۵ شرکتی است که 

دولت آمریکا آن ها را اخیراً در فهرست تحریمی خود افزوده است.
 Beijing Highlander Digital هایلندر در پکن  فناوری دیجیتال  شرکت 
گرفته  قرار  واشنگتن  تحریمی  فهرست  در  که  کرد  تائید   Technology Co
است. وزارت بازرگانی آمریکا پیش از این اعالم کرده بود که این شرکت اقالم با 
منشأ آمریکایی برای استفاده نظامی به دست آورده و این موضوع تهدیدی برای 

امنیت ملی ایاالت متحده است.
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هایلندر عمدتاً در تحقیق، توسعه و تولید تجهیزات ناوبری و ارتباطات الکترونیکی 
نظارت  سیستم های  همچنین  و  دریایی  صنایع  برای  اتوماسیون  سیستم های  و 
از شرکت  یکی   ،Laurel لورل  فناوری  است. شرکت  فعال  دریایی  الکترونیکی 
در  چین  در  پیشرو  تأمین کنندگان  جمله  از  هنگ کنگ،  در  مستقر  و  آن  تابعه 

زمینه ابزارها و خدمات نقشه برداری هیدروگرافی و نقشه برداری اقیانوس است.
اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی )BIS( آمریکا اعالم کرد که در مجموع ۳۶ 
شرکت را به لیست سیاه تجاری این کشور اضافه کرده است. این فهرست شامل 
شرکت ها و اشخاصی از چین، لیتوانی، پاکستان، روسیه، سنگاپور، امارات متحده 

عربی، بریتانیا، ازبکستان و ویتنام می شود.
شرکت هایلندر اعالم کرد که امکان دارد بیانیه ای منتشر کرده و در آن از اثرات 
احتمالی تحریم های آمریکا بر کسب وکار خود را بیان کند. سهام شرکت نیز با ۶ 

درصد کاهش به ۱۲٫7 یوان )۱٫۸۹ دالر( رسید.
است  داشته  تجارت  اوکراین  یا  روسیه  در  هایلندر  اینکه  بر  مبنی  مدرکی  هیچ 
وجود ندارد، این شرکت در ۲۴ فوریه – چندین ساعت پس از حمله مسکو به 
همسایه اروپای شرقی – اعالم کرد که سیستم نظارتی آن می توانست به روسیه 
کمک کند تا تاکتیک های نفوذ با استفاده از زیردریایی ها و کشتی های جنگی در 

امتداد خط ساحلی اوکراین را رصد کند.
بنادر دریای سیاه اوکراین، از جمله اودسا، همچنان تحت کنترل کیف هستند. 
اوکراین، یکی  و  ادامه می دهد  بندری  به محاصره  این حال، روسیه همچنان  با 
گندم  تن  میلیون   ۲۰ حدود  که  جهان  در  گندم  تأمین کنندگان  بزرگ ترین  از 

ذخیره شده در سیلو دارد، از ارسال محموله غالت باز مانده است.
آخرین تحریم های دولت آمریکا علیه شرکت های چینی احتماالً تنش  بین پکن و 

واشنگتن را که در جنگ تجاری و فناوری افزایش یافته، تشدید می کند.
به غیر از هایلندر و تعدادی از شرکت های تابعه آن، ادعا شده که پنج نهاد چینی 
دیگر نیز از ارتش روسیه حمایت می کنند. این شرکت ها شامل کانکت الکتریک، 
کینگ پی تکنولوژی، سینو الکترونیک، وینیک الکترونیک و ورد جتا لجستیک 

هستند.
سینو الکترونیک، تأمین و توزیع کننده سیستم های مخابراتی و دفاعی مستقر در 
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شنژن، از سال ۲۰۱۳ بیش از ۹۹ درصد محصوالت خود را به روسیه صادر کرده 
است. دیگر نهادهای چینی در لیست سیاه شامل موسسه اتوماسیون شن یانگ 
آکادمی علوم چین و موسسه تحقیقات مهندسی سیستم های شرکت کشتی سازی 

دولتی چین هستند.
به گفته وزارت بازرگانی ایاالت متحده، نهادهای لیست سیاه مشمول محدودیت های 
اخیر  و تحریم های  آمریکایی خواهند شد  اقالم  و  فناوری ها  به  شدید دسترسی 
پیامی قدرتمند به نهادها و افراد در سرتاسر جهان ارسال می کند که اگر به دنبال 

حمایت از روسیه باشند، ایاالت متحده نیز ارتباط با آن ها را قطع خواهد کرد.
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تغییر ژنتیکی برنج و کاستن تأثیر تغییرات اقلیمی

بر اساس مطالعه جدید دانشمندان چینی، تغییر یک جفت ژن در برنج می تواند 
به طور قابل توجهی تحمل تنش گرمایی محصول را بهبود بخشد و عملکرد آن را 

در دمای باالتر افزایش دهد.
برابر  زیرا محصوالت زراعی در  تأمین مواد غذایی کمک می کند،  به  این کشف 

افزایش دما تحت تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند.
به گفته محققین، ژن های مشابه این جفت ژن برنج را می توان در سایر محصوالت 
عمده مانند ذرت و گندم شبیه سازی کرد تا تحمل گرما بهبود یابد. ژن ها منابع 
رفع  برای  گرما  فشار  برابر  در  مقاوم  بسیار  پرورش محصوالت  برای  ارزشمندی 
نگرانی های امنیت غذایی ناشی از گرم شدن کره زمین هستند. با افزایش دمای 



خبرنامه فناوری چین - تیرماه 541401

جهانی، فشار و استرس گرمایی به یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر امنیت 
غذایی جهانی تبدیل شده است. بر اساس یک مطالعه منتشر شده در سال ۲۰۱7 
باعث کاهش عملکرد جهانی  به طور متوسط  افزایش دما  هر درجه سانتی گراد 

گندم ۶ درصد، برنج ۳٫۲ درصد و ذرت 7٫۴ درصد می شود.
با سرعت و شرایط کنونی، متوسط دمای جهانی ممکن است تا سال ۲۰۴۰ بیش 
از ۱٫۵ درجه سانتی گراد در مقایسه با سطوح پیش از صنعتی شدن افزایش یابد.

تا سال ۲۰۵۰ حدود ۵۰ درصد  باید  تقاضای جهانی، کشاورزی  به  پاسخ  برای 
غذای بیشتری تولید کند، اما بازده محصوالت ممکن است بدون اقدامات کاهش 
شدید انتشار گازهای گلخانه ای تا ۳۰ درصد کاهش یابد. به گفته محققان، تهدید 
تغییرات آب و هوایی، یافتن ژن های مقاوم به گرما، درک مکانیسم های کار آن ها 
و پرورش انواع جدیدی از محصوالت مقاوم در برابر گرما را ضروری کرده است. 
بهبود تحمل حرارتی برنج نقش کلیدی در حفظ و افزایش عملکرد محصوالت 
برنج در دمای باال ایفا می کند و تأمین نیازهای غذایی جمعیت جهان را تضمین 
می کند. محققین این پروژه اعالم کردند پس از هفت سال تالش، با موفقیت یک 
دو ژن،  بود، شامل  به تازگی شناسایی شده  را که  به حرارت  مقاوم  برنج  ماژول 
نقشه برداری و شبیه سازی کرده و یک مکانیسم جدید مقاوم به حرارت گیاهی را 
نشان داده اند که نسبت به گرما مقاوم تر است و عملکرد آن نیز بهبود یافته است.
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ساخت نسل جدید باتری خودروهای برقی در ۲۰۲۳

غول باتری سازی چینی CATL سال آینده تولید انبوه جدیدترین نسل محصوالت 
خود را آغاز خواهد کرد، محصولی با بهره وری بیشتر که به خودروهای برقی اجازه 

می دهد تا مسافت بیشتری را در هر بار شارژ طی کنند.
در  را  برتر خود  موقعیت  تا  است  در تالش  دنیا  باتری سازی  بزرگ ترین شرکت 
رقابت با شرکت هایی نظیر BYD که تولید باتری تسال را در دستور کار خود 

دارد، حفظ کند.
باتری جدید CATL که Qilin نام دارد، استفاده از حجم باتری را تا 7۲ درصد 
افزایش می دهد که باالترین میزان در جهان و در مقابل ۵۰ درصدی است که در 
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اولین نسل خود در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و چگالی انرژی سیستم باتری را به 
۲۵۵ وات ساعت بر کیلوگرم افزایش می دهد.

اما این شرکت هنوز اعالم نکرده که آیا هیچ سازنده خودروهای الکتریکی برای 
باتری جدید سفارش داده است یا خیر.

CATL که تأمین کننده باتری خودروسازانی مانند تسال، فولکس واگن، بی ام 
افزایش هزینه های  تأثیر  Nio است، در سه ماه نخست امسال و تحت  دبلیو و 
می  ماه  در  شرکت  این  داشت.  کاهش  خود  خالص  سود  در  درصد   ۲۴ فلزات، 
مشتریان  به  هزینه ها  انتقال  و  قیمت ها  افزایش  از  پس  کرد  اعالم   ۲۰۲۲ سال 

خودروسازی، انتظار حاشیه سود بهتری در سه ماهه دوم دارد.
بر اساس آمارها CATL در چهار ماه نخست امسال معادل ۴۱٫۵ گیگاوات ساعت 

باتری فروخته که بیش از دو برابر فروش انرژی شرکت رتبه دومی ال جی است.
CATL در راستای اهداف توسعه خارج از کشور خود، در مراحل پایانی بررسی 
مراکز و پایگاه ها در ایاالت متحده برای ساخت باتری خودروهای الکتریکی است.

این شرکت که در استان جنوبی فوجیان مستقر است، اعالم کرده از سال ۲۰۲۵ 
خودروهای  جدید  سری  برای  را  دبلیو  ام  بی  به  استوانه ای  باتری های  عرضه 

الکتریکی این شرکت آغاز خواهد کرد.
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ذخیره نقدینگی یوان چین و تالش برای کاهش هژمونی 
دالر آمریکا

حساب های  تسویه  بانک  با  یوان  ادغام  برای  چین  طرح  تحلیلگران،  گفته  به 
شیلی  و  سنگاپور  هنگ کنگ،  مالزی،  اندونزی،  همراه  به   ،)BIS( بین المللی 
می تواند راه را برای ایفای نقش مهم این ارز در منطقه آسیا و اقیانوسیه هموار 

کند.
ارائه می شود که نگرانی پکن در مورد هژمونی دالر آمریکا  این طرح در زمانی 
ایاالت  و  هستند  امن  بندرهای  دنبال  به  جهانی  سرمایه گذاران  و  یافته  شدت 

متحده عادی سازی پولی را برای مهار تورم باال آغاز کرده است.
 )The Renminbi Liquidity Arrangement( ترتیبات نقدینگی رنمینبی
که می تواند در دوره های نوسانات بازار در آینده مورد استفاده قرار گیرد، در ابتدا 
شامل بانک خلق چین )PBOC(، بانک اندونزی، بانک مرکزی مالزی، اداره پولی 

هنگ کنگ، اداره پولی سنگاپور و بانک مرکزی شیلی می شود.
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به  متعلق  که  سوئیس  در  مستقر  بین المللی  حساب  تسویه  بانک  بیانیه  طبق 
بانک های مرکزی است، هر شرکت کننده در این طرح حداقل ۱۵ میلیارد یوان 
)۲٫۲ میلیارد دالر آمریکا( یا معادل آن به دالر آمریکا کمک خواهد کرد و یک 

ذخیره در BIS ایجاد می کند.
آن ها همچنین از طریق پنجره نقدینگی وثیقه ای به منابع مالی اضافی دسترسی 
خواهند داشت که به بانک های مرکزی مشارکت کننده اجازه می دهد تا با استفاده 

از دارایی های موجود خود به عنوان وثیقه، استقراض بیشتری انجام دهند.
این طرح به برآورده شدن تقاضای منطقی بین المللی برای یوان و کمک به امنیت 
مالی منطقه کمک خواهد کرد و در آینده می تواند اعضای بیشتری را به خود 

ملحق کند.
پکن  است.  بوده  یوان  از  جهانی  استفاده  افزایش  دنبال  به  سال هاست  چین 
قراردادهای مبادله ارز دوجانبه به ارزشی بیش از ۳ تریلیون یوان با بیش از ۴۰ 
کشور امضا کرده است، از جمله هر کدام ۴۰۰ میلیارد یوان با هنگ کنگ و کره 
جنوبی، هر کدام ۳۵۰ میلیارد یوان با بانک انگلیس و بانک مرکزی اروپا، ۳۰۰ 

میلیارد یوان با سنگاپور و ۱۵۰ میلیارد یوان با روسیه.
مقامات چینی در چهاردهمین برنامه پنج ساله ۲۰۲۵-۲۰۲۱ رویکرد محتاطانه ای 
را برای بین المللی سازی یوان اتخاذ کردند و این مسئله را یک موضوع انتخاب 
بازار و یک فرآیند تدریجی خواندند. این اعالمیه نشان می دهد که بانک مرکزی 
چین تالش زیادی برای ارتقای ساخت زیرساخت های سازمانی انجام داده است و 

می تواند اقدامی در مقابل سالح سازی مالی در سال های اخیر باشد.
در حالی که تنش بر سر قانون امنیت ملی هنگ کنگ باعث بحث های داغ در مورد 
جدایی مالی احتمالی چین و ایاالت متحده در سال ۲۰۲۰ شد، تحریم های اخیر 
غرب بر مسکو از جمله حذف بانک های بزرگ روسیه از سیستم سوئیفت و مسدود 

کردن دارایی های بانک مرکزی روسیه یک زنگ خطر برای پکن بود.
تقویت  را  داخلی  بین المللی  بین بانکی  پرداخت  مالی، سیستم  تنظیم کننده های 
فرامرزی  استفاده  بررسی  حال  در  و   – است  سوئیفت  جایگزین  که   – کرده اند 
از یوان دیجیتال و افزایش استفاده از ارز چین در تسویه حساب های تجاری و 

سرمایه گذاری خارجی هستند.
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سهم یوان در پرداخت های جهانی، تراکنش های ارز و دارایی های ذخیره همچنان 
بسیار کمتر از دالر آمریکا است، اما بسیاری از تحلیل گران معتقدند جنگ روسیه 
و اوکراین و آشفتگی بازار به دنبال افزایش نرخ های تهاجمی فدرال رزرو آمریکا 

می تواند این فرصت خوبی را در اختیار چین قرار دهد.
تحریم ها نظم مالی جهانی را مختل کرده است و دالر زدایی را تسریع خواهد کرد.

یوان در ابتدا نقش یک ارز لنگر در آسیا را ایفا کرده است، اما بین المللی سازی 
یوان ممکن است پیچیده و یک پروژه بلندمدت باشد.

خود  به  را   ۲۰۲۲ سال  آوریل  ماه  در  جهانی  پرداخته ای  از  درصد   ۲٫۱۴ یوان 
اختصاص داد که بسیار کمتر از ۴۱٫۸۱ درصد سهم دالر آمریکا است.

از نظر نسبت ذخایر ارزی جهانی، یوان در پایان سال گذشته با ۲٫7۹ درصد سهم 
یورو  و  آمریکا ۵۸٫۵ درصد  قرار گرفت، در حالی که سهم دالر  پنجم  رتبه  در 

۲۰٫۶ درصد بود.
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ابرکامپیوتر چین مجهز به هوش مصنوعی با مقیاس مغز 
انسان

دانشمندان چینی معتقدند ابررایانه جدید آن ها به قدری سریع است که توانسته 
یک مدل هوش مصنوعی به پیچیدگی مغز انسان را با موفقیت اجرا کند.

 ،Frontier با  را هم ردیف   Sunway ابررایانه جدیدترین نسل  این دستاورد، 
ماه  اوایل  در  ایاالت متحده که  انرژی  وزارت  توسط  ماشین ساخته شده  آخرین 

جاری قدرتمندترین نوع در جهان نامیده شد، قرار می دهد.
کاربردهای احتمالی این ابر رایانه شامل حوزه هایی نظیر وسایل نقلیه خودران، 
تشخیص چهره، همچنین پردازش زبان طبیعی، بینش رایانه ای، علوم زیستی و 

شیمی می شود.
طبق گفته محققان، آخرین Sunway دارای سرعت یک میلیارد میلیارد عملیات 
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در ثانیه است که به صورت ۵٫۳ عملیات ممیز شناور در ثانیه )اگزافالپس( بیان 
می شود و بیش از ۳7 میلیون هسته CPU – چهار برابر Frontier – دارد. به 
گفته آن ها Sunway با ۹ پتابایت حافظه – معادل بیش از دو میلیون فیلم با 
کیفیت DVD – و ۹۶۰۰۰ سیستم کامپیوتری نیمه مستقل به نام گره ها، شبیه 
ارتباط بین گره ها با سرعت بیش از  مغز انسان قدرتمند است. به عنوان مثال، 
۲۳ پتابایت در ثانیه، تغییر ذهن را شبیه سازی می کند. یکی از محققین گفت 
انسان را مانند خوردن در حین  این دستگاه تفکر  توانایی محاسبات موازی  که 

تماشای تلویزیون تقلید می کند.
محققین با ترکیب فناوری های حیاتی مانند بهینه سازی درون گره ای مخصوص 
سخت افزار و استراتژی های موازی ترکیبی در مقیاسی که قباًل دیده نشده بود، از 
مدل بی سابقه هوش مصنوعی »مقیاس مغز« به »عملکرد مناسب« دست یافته اند.

تراشه های  از   Sunway TaihuLight خود  قبلی  مدل  مانند  جدید  دستگاه 
طراحی شده داخلی با ویژگی های منحصر به فرد مانند صرفه جویی در انرژی و 

پهنای باند ارتباطی گسترده استفاده می کند.
است  ممکن  چینی  مقامات  که  می کنند  گمان  صنعتی  کارشناسان  از  برخی 
بخواهند اطالعات مهمی از این پروژه را برای جلوگیری از تحریم های یک جانبه 

ایاالت متحده پنهان کنند.
چین از سال ۲۰۱۶ در حال توسعه سه ابرکامپیوتر اگزا مقیاس – با قابلیت انجام 
حداقل یک محاسبات در ثانیه – است و این باور مطرح است که این ماشین ها به 

همان سطح عملکرد Sunway جدید خواهند رسید.
ابررایانه های چینی زمانی توسط برخی از منتقدان به عنوان پروژه های بیهوده با 
کاربردهای محدود در تحقیقات دانشگاهی یا صنعت در نظر گرفته می شدند، اما 
به گفته دانشمندانی که از این ماشین ها استفاده می کنند، وضعیت به طور قابل 
توجهی تغییر کرده است. محققان از نسل جدید ابرکامپیوتر Tianhe – در مرکز 
ملی ابر رایانه تیانجین برای غربالگری سریع و کشف داروها برای مبارزه با ویروس 
کرونا استفاده کردند. برنامه های کاربردی چینی برای مدل سازی دینامیک جو، 
در  بین المللی  مطرح  جایزه های  برنده  بارها  کوانتومی  مدارهای  و  زمین لرزه ها 

سال های اخیر شده اند.
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و  لیزری  تجهیزات  سازنده  از  چین  رئیس جمهور  بازدید 
تأکید دولت بر خودکفایی فناوری

شی جین پینگ رئیس جمهور چین از تجهیزات ساخت لیزری در ووهان بازدید 
چنین  برای  چین  رهبری  که  است  اهمیتی  دهنده  نشان  اقدام  این  و  داشت 
فناوری های پیشرفته ای قائل شده تا بخش تولید گسترده این کشور را به روزرسانی 

کند.
شرکت مهندسی لیزری هواگونگ تنها شرکت فناوری بود که شی جین پینگ در 
جریان سفر به ووهان از آن بازدید کرد. بازدید وی از خطوط تولید این کشور برای 
تجهیزات برش لیزری که در نیمه رساناها، صنایع اتومبیل و لوازم الکتریکی مصرفی 
کاربرد دارد، مشوقی برای این شرکت بود تا در پی پیشرفت و کسب جایگاه برتر 

در این حوزه باشد.
شی جین پینگ در جریان این بازدید به مدیر کارخانه گفت چین باید تحقیق و 
توسعه این قبیل فناوری ها را تعمیق بخشد و از جایگزین های داخلی بیشتری برای 
محصوالت خارجی استفاده کند و به فناوری های کلیدی برای انتقال و به روزرسانی 

بخش تولید دست یابد.
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سال ۱۹7۱  در  فرهنگی  انقالب  زمان  به  هواگونگ  لیزر  مهندسی  ریشه شرکت 
برمی گردد، زمانی که چین اقتصاد دستور و کنترل را در میان انزوای بین المللی عملی 
کرد. آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی در دانشگاه علم و فناوری )HUST( در 
سال ۱۹۹7 به یک نهاد تجاری تغییر ساختار دادند زیرا چین اصالحات بازار را برای 

تجاری سازی فناوری ها پذیرفت
این شرکت تجهیزات برش لیزری را به برخی از بزرگ ترین تولیدکنندگان چین 
می فروشد. شرکت مادر آن، گروه HGTECH، تجهیزات برش لیزر استرالیایی 
Farley Laserlab را در اوایل دهه ۲۰۰۰ خریداری کرد و شبکه بازاریابی جهانی 
آن را در اختیار گرفت. این اقدام به شرکت کمک کرد تا محصوالت خود را به بیش 

از ۳۰ کشور بفروشد.
جاه طلبی بین المللی این شرکت در دسامبر ۲۰۲۰ با شکست مواجه شد، چرا که دو 
آزمایشگاه در HUST، مالک نهایی آن، همراه با ۱۸ دانشگاه چینی دیگر، توسط 
وزارت بازرگانی ایاالت متحده به دلیل دخالت ادعایی در فعالیت هایی که به عنوان 
تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دیده می شود، به لیست سیاه تجاری افزوده شدند.

کرد.  قطع  آمریکا  منشاء  پیشرفته  فناوری  به  را  کشور  این  دسترسی  تحریم ها 
HGTECH در مارس ۲۰۲۱ بازسازی شد و کمیسیون نظارت و اداره دارایی های 

ایالت ووهان جایگزین HUST شد تا مالک نهایی شرکت شود.
چین برای به دست آوردن خودکفایی بیشتر در بسیاری از فناوری های پیشرفته، 
هوشمند  تولید  برای  چین  خانگی  ابزارهای  و  دارد  رو  پیش  در  سختی  مبارزه 
هنوز ناکافی هستند. لیزرهای متوسط و کم توان نسبتاً کافی هستند، اما لیزرهای 
وابسته  واردات  به  به شدت  هنوز  هوشمند  و حسگرهای  باال  توان  با  پیشرفته تر 

هستند.
بازدید شی جین پینگ، دومین بار در یک ماه گذشته بود که یک رهبر ارشد چین از 
شرکت های داخلی بازدید کرد و از آن ها خواست تا با تنگناهای فناوری مقابله کنند. 
در ۸ ژوئن، شی از XGimi، یک شرکت تولیدکننده پروژکتور و تلویزیون لیزری 
مستقر در استان سیچوان غربی بازدید کرد. بر اساس گزارش رسانه های محلی، این 
شرکت برندهای غربی پروژکتور مانند اپسون و سونی را شکست داده و در چهار 

سال گذشته به پرفروش ترین محصول چین تبدیل شده است.
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سفرهای شی به شرکت های فناوری داخلی اغلب به عنوان نشانه ای از برنامه های او 
برای ارتقاء بخش فناوری کشور تلقی می شود. در سال ۲۰۱۸، پس از اینکه طرح 
جامع »ساخت چین ۲۰۲۵« به نیمه هادی ها اشاره کرد، شی از یک تولیدکننده 
تراشه در ووهان بازدید کرد و گفت چین باید فناوری های اصلی را توسعه دهد و 

برای رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان ابتکار عمل را به دست بگیرد.
در سال ۲۰۱۹ و با تشدید جنگ تجاری با ایاالت متحده، شی به استان جیانگشی 
جنوبی سفر و از یکی از تأسیسات اصلی استخراج و فرآوری خاک های کمیاب کشور 

بازدید کرد. 
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