
به نام خداوند جان و خرد

مروري بر برنامه ها و دستاوردهاي چين در حوزه 

فناوريهاي اولويت دار برگزيده



)فرضهاپيش ( 2025ساخت چين 
ستون اصلي اقتصاد ملي، ابزار تحول و مبناي رفاه: توليد•
تنها راه حفاظت از امنيت كشور و تبديل شدن به قدرت جهاني: بين الملليتوليد رقابتي •

.باال خارجي يشرفتهپ تجهيزات و كليدي فناوري هاي به وابستگي ؛ضعيف مستقل نوآوري هاي انجام ظرفيت•

محدود جهان سطح در چين شده شناخته  تجاري نام هاي تعداد و پايين محصوالت كيفيت•

شديد زيست محيط آلودگي و است پايين همچنان انرژي و منابع بهره وري•

نپايي توليد ديجيتالي سازي سطح و نابالغ كشور اين صنعتي خدمات و صنعتي ساختار•

اندك جهاني سطح در رقابت براي شركت ها ظرفيت و پايين بين المللي شدن كلي سطح•



2025اهداف ساخت چين 

افزايش رقابت پذيري صنايع چيني•
)محصول به نام  تجاري چينيگذار از (چيني  نمانامهايتقويت •
كاهش وابستگي به فناوري هاي خارجي•
تبديل از يك غول توليدي به يك قدرت جهاني•
 INNOVATED IN(در چين ) خلق شده(نوآوري شده به ) MADE IN CHINA(توليد در چين گذار از •

CHINA(
رهبر جهاني توليد، پيش از صدمين سالگرد تأسيس: چين جديد•



2025گامها و حوزه هاي راهبردي در ساخت چين 



فناوري هاي اولويت دار برگزيده
هوافضا1.
هوش مصنوعي2.
اشياءاينترنت 3.
خودرانخودروهاي 4.



حوزه هوانوردي-صنايع هوافضا
سال تاريخچه صنعت هوايي 110•
تعمير و نگهداري، كپي سازي، تغيير و بهبود، طراحي مستقل•
Y-20هواپيماي ترابري نظامي •

AG600 دوزيستهواپيماي •

J-20و  J-10هواپيماهاي جنگنده نسل چهارم و پنجم •

ARJ21هواپيماي جت منطقه اي •

C919هواپيماي مسافربري •

Z-19و  Z-10و تهاجمي  Z-20 چندمنظورهبالگردهاي•

…بل  -ايرباسسرمايه گذاري شركتهاي بزرگ خارجي در چين، •



حوزه فضايي-صنايع هوافضا
)CZ-1 حامل با DFH1( 1970 سال :فضايي صنعت آغاز•

اطمينان قابليت درصد 95 با پرتاب 317 :مارچ النگ پرتابگرهاي خانواده•

)2019 ژوئن 5( دريايي پرتاب ايستگاه + زميني پرتاب پايگاه 4•

بيدو جهاني ناوبري هاي ماهواره منظومه•

5 شنجو ،2003 اكتبر 15 :فضايي دار سرنشين مأموريتهاي•

)2007( ماه مدار به 1-ئه چانگ كاوشگر ارسال•

)2019 ژانويه 3( ماه پشت سطح روي 4-ئه چانگ نرم فرود•

)2016 و 2011( فضايي آزمايشگاه استقرار•

  )CSS- 2020(فضايي ايستگاه ساخت•

)FAST( متر 500 قطر با جهان راديوتلسكوپ بزرگترين•



)كاوش در عمق فضا(حوزه فضايي-صنايع هوافضا
  فرازميني حيات تهديد، سياركهاي شمسي، منظومه پيدايش پيرامون علمي كليدي پرسشهاي به پاسخ :اهداف•
2020سال :ماه سطح از نمونه بازگرداندن و ماه به 5-ئه چانگ كاوشگر ارسال•
2020 سال : مريخ كاوشگر ارسال•
2022 سال :سيارك در كاوش•
2028 سال :مريخ از زمين به نمونه بازگرداندن•
2029 سال :مشتري در كاوش مأموريت•
2050 :ماه در تحقيقاتي پايگاه ايجاد•



فعاليت شركتهاي خصوصي در حوزه فناوريهاي فضايي
2014رشد سريع شركتهاي خصوصي فضايي از سال •
پوشش تمامي حوزه هاي زنجيره صنعت فضايي تجاري شامل •

ساخت ماهواره، كاربري ماهواره، ساخت و پرتاب حامل هاي 
فضايي

فضايي پرتابگرشركت فعال در حوزه  10بيش از •
ط چين دومين كشور پس از اياالت متحده با پرتاب ماهواره توس•

شركت خصوصي
 راكتهايچين دومين كشور پس از اياالت متحده در حوزه •

بازگشت پذير فضايي
بازار بسيار بزرگ پرتاب ماهواره هاي منظومه اي مخابراتي در •

اختيار شركتهاي خصوصي
 نقش حمايتي دولت و سرمايه گذاران و فين تك هاي خصوصي•

)بانك علي بابا ماي(



فضايي پرتابهايشركتهاي خصوصي در حوزه 



هوش مصنوعي
اي چينيكي از زمينه هاي چالش بين چين و اياالت متحده و نگراني از پيشرفته•
نده در ميدان نبردو تعيين كن يكي از عناصر كليدي تغيير ماهيت در نبردهاي آينده و برتري بالمنازع•
آينده حكومت هان هر كشوري كه در توسعه هوش مصنوعي پيشرو و پيش قراول باشد، بر ج: پوتين والديمير•

 THE ONE WHO BECOMES THE LEADER IN THIS SPHERE WILL BE THE RULER(خواهد كرد 
OF THE WORLD..(



هوش مصنوعي
پيشران نوين توسعه اقتصادي•
وليدتمركز بر صنعتي سازي كاربردهاي هوش مصنوعي در راهبرد ارتقاء توان ت•
2030مرحله اي تا سال  3برنامه •

2020پيشرفت در عرصه هاي نظري و فناورانه نسل جديد هوش مصنوعي تا سال •
2025تا سال  AIدستيابي به يك جهش عمده در فناوري و كاربردهاي •
2030كشور پيشرو جهان در هوش مصنوعي با بازار يك تريليون يوان تا سال •

تحقيق و توسعه فناوري در سطوح ملي و منطقه اي قطبهايتأسيس •
AIتوسعه سريع آموزش آكادميك در بخش •

BATنظير توليد عمده علم هوش مصنوعي در دانشگاههاي چين تا در شركتهاي دانشي •

حمايت اجتماعي قابل توجه از پيشرفتهاي حوزه هوش مصنوعي•



هوش مصنوعي
پتنت و )درصد 28 حدود با( مقاالت توليد سهم لحاظ از دنيا اول رتبه چين•
برتر دانشمندان نظر از جهان 6 رتبه و )CAS و چينخوا( مصنوعي هوش متخصصين تعداد لحاظ از جهان دوم رتبه•
جهان شهرهاي اول رتبه پكن فعال، شركتهاي تعداد نظر از جهان دوم رتبه چين•
2018 به منتهي سال 5 در جهان VC گذاري سرمايه درصد 60•
 فرودگاه، و قطار هاي پايانه دانشگاهها، مانند هويت احراز هاي موقعيت از بسياري در چهره تشخيص فناوري استفاده و سريع توسعه•

خريد هاي پايانه
پزشكي هاي مشاوره و سالمت حوزه•
غذا تحويل و كاال ارسال خدمات•
رباتيك و هوشمند بانكداري•
غذايي حوزه در هوشمند تشخيص•
پليسي تحقيقات در چهره تشخيص•
...مبدأ از زباله تفكيك ترافيك، مانند شهري خدمات•
تحصيلي و آموزشي شرايط پايش•
هوشمند كشاورزي•
رسانه در مصنوعي هوش بر مبتني خبرخوانهاي از استفاده•



اينترنت اشياء
توسعه خانه هوشمند، صنعت هوشمند، شهر هوشمند•
درصد سهم بازار 22جهان با  اشياءچين بزرگترين بازار اينترنت •
جهان اشياءدرصد كل اتصاالت اينترنت  64ميليون دستگاه مختلف، 960اتصال •
.بوده است 2017ميليارد دالر در سال  176در چين  اشياءارزش بازار اينترنت •
 4(در جهان به هم متصل خواهد شد كه حدود يك سوم  2025ميليارد دستگاه تا سال  IIOT ،14در بخش •

.سهم چين خواهد بود) ميليارد
ربناييزبو عقبتر از غرب از لحاظ فناوري هاي  اشياءتمركز چين بر جنبه هاي كاربردي اينترنت •
خه هاي و دوچر موتورهااشتراكي و كرايه اي،  اتومبيلهاي، )اتوبوس و قطار(سامانه حمل و نقل عمومي •

) ...IOV(اشتراكي 
رشد بهينه و كاهش هزينه -كاربرد در بخش كشاورزي با نظارت بر رشد گياهان•
EIOT -نظارت هوشمند بر شبكه برق سراسري چين•



اينترنت اشياء
ميليارد دالر عايدي 37كسب و كار و  2000با  WUXI -تحقيقاتي و صنعتي در نقاط مختلف قطبهايايجاد •
ستر مخابراتيو ايجاد ب اشياءاصلي ارتباطات سيار چين در پروژه هاي اينترنت  اپراتورمشاركت فعال سه •
هوآويتأمين تجهيزات سخت افزاري توسط شركتهاي معظم بومي مانند •
5Gتجاري سازي اينترنت نسل •

6Gاي اينترنت آغاز رسمي تحقيق و توسعه مباني نظري، فناوريهاي كليدي و استاندارده•



خودروهاي خودران
پيشرفته هاي دوربين و حسگرها ،)IOV( اشياء اينترنت دقيق، موقعيتيابي و ناوبري مصنوعي، هوش ،5 نسل اينترنت فناوريهاي تجميع•
پيشرفته خودران قطارهاي•
خودران مترو خط•
خودران هوشمند اتوبوس•
برقي راننده بدون ابرتراكتور•
شهري نظافت خودروهاي•
  خودران بوس ميني•
خودگردان هوايي تاكسي•
خودران كاميون•
.2020 سال تا خودروها درصد 50  خودراني قابليت-يوان ميليارد 100 بازار بيني پيش•
2025 تا شهري معابر به خودران خودروهاي ورود•



با سپاس از توجه شما



كانال خبري علم، فناوري و نوآوري چين
:تلگرامپيام رسان 

https://t.me/chinascitech

پيام رسان بله
https://ble.im/techccc


