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تلکام در ایران

پرونده ویژه: تحّول صنعت تلکام در چین

شناخت فّناوری



تلکام یا مخابرات، فناوری انتقال اطالعات از طریق سیم، رادیو، فیبرنوری یا سایر سیستم های الکترومغناطیسی است. 

البته امروزه این فناوری، بیشتر متمرکز بر واژه هایی چون 5G، موبایل های هوشمند و اینترنت همراه است.

با ورود کشورها به حالت قرنطینه و روی آوردن مشاغل و حتی خدمات آموزشی به دورکاری، شرکت های مخابراتی 

)اپراتورها( به عنوان یکی از اساسی ترین صنایع ظاهر شده اند؛ چرا که کاربران بیشتر به اینترنت موبایل برای ارتباط 

برقرار کردن با دنیا روی آورده اند. 

ترافیک  روزانه  به عنوان مثال، متوسط مصرف  بوده است که  به گونه ای  این شرکت ها  برای خدمات  افزایش تقاضا 

اینترنت در ایاالت متحده در زمان شیوع ویروس کرونا در مارس 2020 در مقایسه با زمان مشابه در سال 2019، با 38 

درصد افزایش از 12 گیگابایت به 16.6 گیگابایت رسید.

شناخت فّناوری

شناخت فّناوری

تلکام چیست؟

روند تکامل

طبق آمار، 92.6% از جمعیت 4.66 میلیاردی کاربران اینترنت در جهان، از اینترنت همراه استفاده می کنند 
.) 2020 ،GSMA( 5 استG 4 وG ،3G که حدود 80 درصد آن، از طریق اینترنت پهن باند
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VoIP اولین استفاده از
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5G رونمایی از فناوری
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معرفی فناوری اینترنت اشیاء
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رونمایی از 4G در سوئد و نروژ

WhatsApp 1998معرفی
ظهور فناوری 3G در ژاپن
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ظهور اسکایپ
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WiFi اولین استفاده از پروتکل
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اولین آیفون اپل

1792
تلگراف
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اختراع تلفن

1960
ابداع فناوری رایانش ابری

1958
اولین ماهواره مخابراتی جهان
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1G رونمایی از نسل اول موبایل

1926
اولین تماس تلفنی بین قاّره ای

1965
اولین ایمیل 

1991
ظهور فناوری 2G در فنالند

1946
استفاده از کد تلفن منطقه ای

1973
GSM اولین موبایل
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ارزش اقتصادیشناخت فّناوری

فناوری ها و خدمات موبایل در سال 2019، 4.7% از GDP کل جهان را تولید کرده اند که 4.1 تریلیون دالر ارزش افزوده 

ساخته است. بیش از نیمی از این مقدار توسط اپراتورها ایجاد شده است.

اکوسیستم موبایل در جهان به طور مستقیم 1.1 ترلیون دالر از اقتصاد سال 2019 سهم داشته؛

)2020،The Mobile Economy( .میلیارد دالر.%GDP

تأمین کنندگان زیرساخت اپراتورهای موبایل سازندگان دیوایس خرده فروشان و 

توزیع کنندگان

محتوا، اپلیکیشن ها 

و سایر خدمات

روندهای آیندهشناخت فّناوری

یکی از راننده های اصلی تلکام، ظهور فناوری هایی مانند 5G است که سرعت و دامنه اتصاالت را درنوردیده است. 	 

درست است که بیش از نیمی از کانکشن ها توسط 4G انجام می شود اما در آینده نزدیک به کارگیری 5G از زیر 10 

درصد به 20 درصد خواهد رسید.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از جمله روندهایی است که به تعمیرات و نگهداری، ارائه خدمات و امنیت کمک 	 

 ،Valuates Reports ( در ارتباطات 9.35 میلیارد دالر در سال 2027 پیش بینی شده است AI شایانی نماید. سهم

.)2021

افزارهای فیزیکی مورد استفاده در شبکه های 	  را دگرگون می کند. سخت  مجازی سازی شبکه ها صنعت مخابرات 

ارتباط از راه دور سنتی با نرم افزار جایگزین می شوند و محیط های مجازی در فضای ابری ایجاد می شوند. در همین 

راستا بازار کالود مورد استفاده برای تلکام )Telecom Cloud(، از 17.15 میلیارد دالر در 2019 به 52.3 میلیارد دالر در 

.)2021 ،MarketsandMarkets ( سال 2026 خواهد رسید

20 میلیون دستگاه متصل به اینترنت اشیاء در سال 2020 به 75 میلیون دستگاه متصل در سال 2025 خواهد رسید 	 

و این روند به این معناست که فناوری هایی مانند 5G که سرعت کانکشن های با برد نزدیک را متحول می کند، 

.)2016،Statista( فرصت های بزرگی برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد کرد

)2020 ،The Mobile Economy( مسیر رشد فناوری های اینترنت همراه؛ درصد کانکشن ها
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 تنها در سال 2019 و 2020، اپراتورهای تلفن همراه در   چین، مبلغی در 

حدود 78 میلیارد دالر روی زیرساختهای نسل 5 موبایل سرمایه گذاری 

نموده اند و با تأکید بر یکپارچه سازی فناوری های  5G ،AI  و اینترنت 

از طرحهای زیرساختی 2 تریلیون دالری خود رونمایی می کنند.  اشیا، 

این کشور قصد دارد به رتبه اول در توسعه شبکه های نوین ارتباطی در 

.)2020 ،The Mobile Economy( جهان تبدیل شود

در کشور   کره جنوبی که جمعیتی کمتر از ایران دارد، اپراتورهای 

تلفن همراه برای تقویت زیرساخت های 5G، 22  میلیارد دالر در 

با  ژانویه 2021  سال 2022 سرمایه گذاری می کنند. در این کشور 

12.87 میلیون مشترک در بخش 5G پس از اضافه شدن خالص 

.)2021 ،Tomás( تقریبا یک میلیون مشترک جدید به پایان رسید

جهان در تحّول

نکته برجسته ای که از بررسی روند تلکام در جهان به دست می آید این است که در 

اغلب کشورها تب کرونا، سرعت تحول دیجیتال و تأثیر زیاد توسعه زیرساخت های 

ارتباطی بر اقتصاد آینده، کشورها را مصّمم نموده تا با سرمایه گذاری روی پروژه هایی 

این  بیندیشند.  خود  نفع  به  توسعه یافتگی  و  قدرت  موازنه  تغییر  به   ،5G چون 

رویکرد در جهان، به صنعت اپراتورها رونق بسیاری بخشیده است.

روند توسعه تلکام در دنیا

سه غول جهان China Mobile اپراتور دولتی چین، Verizon و AT&T، به ترتیب 

با 117، 121 و 172 میلیارد دالر درآمد و 942، 120 و 182 میلیون کاربر، قصد دارند با 

توسعه شبکه 5G، بهبود کارایی 4G و توسعه شبکه فیبرنوری خود، به رقابت بپردازد.

هندوستان که صاحب دومین اپراتور پر جمعیت دنیا Airtel با 458 میلیون 

مشترک است، با چشم داشت به پیش بینی افزایش 150 میلیارد دالری GDP در 

دوره 2020-2025 از طریق فناوری 5G، نسبت به توسعه زیرساخت این فناوری 

تولید بخشهای  تا سال 2025  بینی می شود  برمیدارد. پیش  به سرعت گام 

ارتباطات دیجیتال می  این کشور شامل خدمات  در  دیجیتال  اقتصاد  اصلی 

تواند نسبت به 2019 دو برابر شده و به 355 تا 435 میلیارد دالر برسد.

در   آمریکا نیز اپراتورها اخیرًا 81 میلیارد دالر برای مجوز 

 5G توسعه منظور  به  شبکه  های  فرکانس  از  بهره برداری 

بر 275 میلیارد دالریست که  این عالوه  اند.  هزینه کرده 

پیشبینی شده اپراتور ها قصد دارند به زودی برای توسعه 

.)2018 ،Kearney( 5 هزینه کنندG فیبرنوری و سلول های
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روند توسعه تلکام در کشورهای منطقهجهان در تحّول

با  اقداماتی  طی  فارس  خلیج  حاشیه  و  عربی  کشورهای 

در  خارجی  گذاران  سرمایه  برای  جذابیت  ایجاد  بر  تمرکز 

به  اقدام  خود،  خواهانه  ترّقی  راهبردی  برنامه های  راستای 

همین  در  نموده اند.  خود  ارتباطی  های  زیرساخت  توسعه 

و  امارات  قطر،  سعودی،  عربستان  مانند  کشورهایی  راستا 

کویت تالش کرده اند تا جزو پیشروان توسعه زیرساخت های 

ارتباطات به خصوصی فناوری هایی مانند  فناوری 5G باشند.

1

رتبه اول نفوذ فناوری اینترنت متعلق به امارات متحده عربی 

می کنند.  استفاده  فناوری  این  از  99% جمعیتش  که  است 

سوئیس،  کره جنوبی،  سوئد،  دانمارک،  کشورهای  از  پس 

رتبه  با %95.7  انگلستان، کشور عربستان سعودی  و  هلند 

هشتم را پیش از کانادا و آلمان کسب کرده است.

2

تلفن  اینترنت  به  اتصال  نظر سرعت  از  قطر   2021 مه  ماه  در 

 The" طبق  کرد.  کسب  را  اول  رتبه  جهانی  سطح  در  همراه 

در  بارگیری  2021" متوسط سرعت   Global State of Digital

178.01 مگابایت/ به  از طریق تلفن همراه  اینترنت  به  اتصال 

ثانیه رسیده است. سابقًا این رتبه از آن عربستان سعودی بوده 

است. قطر در میان 10 کشور برتر در استفاده از ICT  و مهارت 

 WEF Global Competitiveness( است  دیجیتال  های 

.)2020 Report

3

در ترکیه نیز شاهد هستیم توجه مناسبی به توسعه زیرساخت 

و سخت افزار شبکه شده است. در این کشور با هدف تبدیل 

تولید دیواس در غرب آسیا، شرکت شیائومی 40  به هاب 

میلیون دالر در این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. 

4

سیاست های حاکمیتی و قانون گذاریجهان در تحّول

فضای جدید دنیا پس از کرونا و ظهور فناوری های جدید 

و  سیاست گذاران  شغل خسته کننده  دیگری،  از  پس  یکی 

قانون گذاران را به کاری پر از چالش و پویاتر تبدیل کرده 

است. این روزها کشورها غالبًا در حال وضع قوانین متعدد 

امنیت  افزایش  انحصار،  فضای  بردن  بین  از  منظور  به 

کاربران و قانون مند کردن پلتفرم های عصر جدید هستند.

وضع 1 اقتصادی  حوزه  هر  در  که  مقرراتی  و  ضوابط 

می شوند عالوه بر تأثیر اقتصادی، اثرات اجتماعی نیز به 

همراه دارند. سیاست گذاران هر روزه قوانین جدیدی در 

راستای محدود کردن پلتفرم ها و فناوری های دیجیتال 

وضع می کنند در حالی که خود هر روزه به استفاده از این 

ابزارها می پردازند. این مقررات همان اندازه که می توانند 

از طریق برقراری نظم در اکوسیستم افزایش بهره وری را 

به همراه داشته باشند، این ظرفیت را دارند تا تبدیل به 

موانع توسعه و رشد فناوری های جدید نیز شوند.

2

این روزها یکی از بحث های داغ سیاست گذاری در آمریکا، استفاده یا عدم 

استفاده از تجهیزات شبکه شرکت هواوی است که بخشی از سهام آن متعلق 

به ارتش کشور چین است. علی رقم حمایت شرکت هایی مانند وودافون، این 

موضوع باعث نگرانی های امنیتی بسیاری درمورد اطالعات کاربران است که 

ممکن است مورد سوء استفاده دولت چین قرار بگیرد. اّما به هرشکل ارتقای 

شبکه های ارتباطی، بدون سخت افزار ممکن نیست و شرکت های بسیاری به 

سرعت به دنبال جایگزین کردن تجهیزات چینی با محصوالت اروپایی تولید 

شده در دانمارک، نروژ و بلژیک با حداقل تغییر در قیمت خدمات هستند که 

.)2020 ،strandconsult.dk( طبق اطالعات، تقریبًا موفق هم شده اند

3

رهبر  عنوان  به  اروپا  اتحادیه  دیگر،  مثالی   عنوان  به 

قانون گذاری در صنعت فناوری جهان، مقررات بسیاری 

اطالعات،  از  حفاظت  جمله  از  مختلف  حوزه های  در 

اطالعات بخش دولتی، روابط پلتفرم ها و کسب وکارها، 

کپی  سایبری،  امنیت  الکترونیکی،  خصوصی  حریم 

رایت، قرارداد برای تأمین محتوای دیجیتال و قرارداد 

برای فروش آنالین کاالها وضع نموده است. 

4

مرجع نظارتی صنعت مخابرات کانادا در سال 2016 برای 

شکستن انحصار سه اپراتور بزرگ به شركت های نسبتًا 

كوچكتر در شبکه مجازی موبایل )MVNOs( اجازه داد 

تا دسترسی به شبكه های باند پهن رقبای بزرگتر داشته 

باشند. همچنین این رگوالتور در سال 2019 به اپراتورها 

اعالم کرد که باید ظرف 2 سال نرخ سرویس های خود 

را به میزان یک چهارم کاهش دهند.

5

اپراتور   4 موبایل،  رگوالتور  مصر،  در  اخیر  سال  در 

به  مربوط  مقررات  رعایت  عدم  خاطر  به  را  موبایل 

کیفیت خدمات به میزان 1.3 میلیون دالر جریمه کرد. 

6

اعطای گسترده پروانه پیاده سازی شبکه های خصوصی نسل چهارم و پنجم 

بستر  ایجاد  برای  راهکارها  از  یکی  به عنوان  آلمان  در  بی سیم  های  شبکه 

ارتباطی بی سیم باکیفیت درنظر گرفته شده است.

7
میزان به کارگیری اینترنت بر حسب درصد جمعیت. 

)2021 ,Global Overview Report(
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وضعیت توسعه پهن باند سیار؛ تعداد مشترکین در پایان سه ماهه سوم 99

روند توسعه تلکام در ایرانتحّول در ایران

در اردیبهشت ماه 1399 وزیر اطالعات بیان داشت که حجم بازار 

حوزه تلکام به 50  هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان 

در سال 1397 حدود 36 هزار میلیارد تومان بوده است.

در گام های آتی برای توسعه شبکه موبایل به سمت فناوری های 

جدیدتر، نیاز است تخصیص باندهای فرکانسی بهینه تر صورت 

صحیح  طور  به  زیرساخت  این  مدیریت  متأسفانه  اّما  بگیرد 

و   700 باندهای  مثال،  طور  به  پذیرد.  نمی  انجام  ما  کشور  در 

برای  باندها  ترین  بهینه  و  مرغوب ترین  جزو  که  مگاهرتز   800

اپراتورهای همراه هستند، در اختیار صدا و سیما قرار دارد. باند 

 ،5G 2300 مگاهرتز نیز که قابلیت این را دارد که تا زمان بلوغ

سرعت و کیفیت مورد نیاز بازار را با فناوری TDD-LTE همراه 

فراهم نماید، متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.

توسعه زیرساخت  جزو اولویت های راهبردی دولت یازدهم  و 

درصد   87 و  شهرها  درصد   100 شده  سبب  که  بوده  دوازدهم 

روستاها به 3G و 4G متصل باشند. 

تا  سیار  و  ثابت  اپراتورهای  از  رگوالتوری  گزارش  آخرین  طبق 

انتهای سال 1399 حدود 84 میلیون و 196 هزار مشترک اینترنت 

سیار در کشور وجود داشته که 43 میلیون مشترک آن همراه 

اولی هستند. در واقع حدود 88.8 درصد از از اینترنت در ایران 

و 9.4  گیرد  قرار می  اختیار مشترکان  در   4G 3 وG به صورت

  TD-LTE 1.5 درصد از اینترنت از طریق ،xDSL درصد از طریق

و 0.17 درصد هم با   FTTx مصرف می شود.

وضعیت اینترنت ثابت؛ تعداد مشترکین در پایان سه ماهه سوم 1399

در راستای بهره برداری از فناوری های نوین مانند 5G نیز، به نظر 

در  مانده است.  باقی  آزمایش  مرحله  در  توسعه  روند  می رسد 

حال حاضر، شرکت ایرانسل 7 سایت 5G و همراه اول 5 سایت 

با  بسیاری  فاصله ی  آمار  این  اند.  نموده  اندازی  راه  کشور  در 

آمارهای جهانی، حّتی کشورهای منطقه دارد.

در  تلکام  فناوری  تحول  روند  در  که  دیگری  مهم  بسیار  فاکتور 

و  دانلود  ارتباط  سرعت  می گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد  کشورها 

آپلود است. متأسفانه در کشور ما بر خالف کشورهای منطقه 

که گام های بلندی در این زمینه برداشته اند، اقدام چشمگیری 

اینترنت  در سرعت  کشورمان  رتبه  حاضر  حال  در  نشده است. 

همراه 79 از 137 و این رتبه در سرعت اینترنت ثابت با بهبود 4 

پله ای نسبت به ماه گذشته 132 از 180 است.

به حوزه سخت افزار  مربوط  تلکام  در حوزه  تحّول  دیگر  سمت 

از  ارتباطی  تجهیزات  واردات   1396 سال  از  ما  کشور  در  است؛ 

وزارت  اکنون  و  گرفت  نظارت  تحت  همتا«    « سامانه  طریق 

تبلت ها،  کلیه  است  تکلیف شده  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

ساعت های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار 

وارداتی و تولید داخل را در این سامانه  ثبت نماید.

به  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه  هزار   492 و  میلیون   13 حدود 

ارزش بیش از دو میلیارد و 436 میلیون دالر در سال 1399 وارد 

کشور شده که نسبت به سال 1398 حدود 20 درصد از نظر تعداد 

و 69 درصد از نظر ارزش افزایش دارد. سهم برند سامسونگ 44 

درصد، شیائومی 25 درصد، اپل 21 درصد، هواوی شش درصد، 

نوکیا دو درصد و سایر گوشی ها دو درصد بوده است.

تلکام امروز با مسائلی همچون بار شبکه، بهینه سازی زیرساخت، 

اتصال عادالنه مشترکین به شبکه و امنیت مواجه است که به 

همین منظور فناوری ماهواره در جهان مورد توجه قرار گرفته 

است. در ایران نیز به گفته وزیر ارتباطات در بهمن 99، به رغم 

در  ایران  نام  به  شده  ثبت  مداری  نقاط  موجود،  تحریم های 

اپراتور  اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. در این راستا 

ملی ماهواره تا 3 سال آینده، نخستین ماهواره مخابراتی را در 

مدار زمین و در موقعیت 43.5 درجه مداری قرار می دهد. البته 

چند کنسرسیوم دیگر نیز درخواست خود برای دریافت پروانه 

اپراتور ماهواره ای را ارائه نموده اند.
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تحّول صنعت تلکام در چینپرونده ویژه

آنچه گذشت

قدرت های  کنترل  تحت  که  چین  از  مناطقی   ،1860 دهه  طول  در 

خطوط  بودند،  پرتغال  و  انگلیس  مانند  اروپایی  امپراتوری های 

با جهان  را  و مستعمرات خود  تا سرزمین ها  کردند  ایجاد  تلگرافی 

خارج متصل کنند. سپس با پیگیری های دولت محلی، اداره تلگراف 

پادشاهی چین، در اواخر دوران امپراطوری چینگ )1912-1644م( در 

سال 1881 تأسیس شد و این اولین ورود صنعت ارتباطات به این 

کشور بود. این روند با ایجاد اولین شبکه تلفن در شهر نانجینگ طی 

سال 1900 ادامه یافت. اّما پس از شروع جنگ های 30 ساله داخلی، 

انقالب و جنگ با ژاپن، این فرآیند متوقف شد و آسیب زیادی به 

تأسیس  تازه  1949 جمهوری  در سال  بعدها  وارد شد.  این صنعت 

خلق چین به کمک شوروی شبکه تلفن را بازسازی نموده و به گستره 

رفورم  با  تلکام، همزمان  در صنعت  اساسی  اصالحات  افزودند.  آن 

بزرگ اقتصادی چین در سال 1978 صورت گرفت و با سازماندهی 

صنعت، ایجاد بازارهای جدید، ورود به ساخت محصوالت و توسعه 

کاربرد این فناوری پیش رفت.

بازار و بازیگران

در سال 1994 شرکت China Unicom اپراتور دولتی چین تأسیس 

تغییرات  نیز  و   1998  - در سالهای 1997  رفورم مجدد دولت  شد. 

ساختار وزارت ارتباطات در این کشور سبب شد تا دو سال بعد، 6 

اپراتور دیگر در بازار حضور داشته باشند. در سال 2002 بازار تلکام 

استان های شمالی و جنوبی کشور بین دو اپراتور بزرگ Unicom و 

Netcom برای بهبود فضای رقابت تقسیم شد که البته نت کام بعدًا 

در سال 2008 با یونیکام ادغام شد. در ادامه این تغییرات به شکلی 

اپراتور  پیش رفت که در سال 2009 با ورود فناوری 3G تنها سه 

China Unicom، China Mobile و China Telecom در عرصه 

حضور داشتند. در این بین China Mobile، رهبر بازار از حمایت 

دولتی بسیار زیادی برخوردار بود. این سه اپراتور با سرمایه بازار 

1331 میلیارد دالر در اردیبهشت 1400 به دلیل جنگ سرد و تحریم 

های آمریکا از بورس نیویورک حذف شدند.

در دو دهه اول قرن بیست و یکم ، چین به سرعت به عنوان یکی از 

"ابرقدرت های ارتباط از راه دور" پیشرو در جهان ظاهر شده است.  

در  از سایر کشورها  بیش  این کشور  در  تلفن همراه  کاربران  تعداد 

 Huawei ، ZTE جهان بوده، غول های مخابراتی فوق العاده مانند

و Xiaomi را در خود جای داده و دارای سرعت باالی شبکه اینترنت 

رشته های  در  پژوهشی  و  دانشجویی  ممتاز  کادر  مهم تر،  همه  از  و 

مخابراتی است که در طول چند دهه گذشته به چین برای دستیابی 

این  روند  بررسی  کرده اند.  کمک  ارتباطاتی  فناوری های  برترین  به 

تکامل، می تواند آموزه های بسیاری برای ما داشته باشد.

942.03335.57

318.47

China Unicom China Telecom China Unicom

سهم اپراتورهای چین؛ تعداد مشترکین )میلیون(، 2019

چین در سال 2021، 877 میلیون کاربر اینترنت داشته که این عدد 93 درصد کل جمعیت این کشور است. شرکت های بزرگی مانند 

Tancent، Alibaba و Ant Group به ترتیب با 631، 579 و 200 میلیارد دالر ارزش بازار، مجموعه هایی هستند که بازار اقتصاد دیجیتال 

این کشور را رونق می دهند و سهم خوبی از رشد اقتصادی این جمعیت را بر دوش می کشند. اقتصاد دیجیتال چین در سال 2019، به 

اندازه 5.5 تریلیون دالر )36.2 درصد GDP( بود و پیشبینی می شود این عدد در سال 2027 به نیمی از GDP دست پیدا کند.

)2021 ،Digital China( - آمار مصرف اینترنت چین

تعداد کاربران اینترنتدرصد کاربران اینترنتدرصد استفاده از تلفن هوشمند
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مقّررات و رگوالتوری

در  شبکه  فضاهای  ترین  بسته  از  یکی  چین  اینترنت  فضای 

 Great بزرگ  آتشین  »دیوار  کمک  به  شبکه  این  است.  جهان 

گوگل،  مانند  مشخصی  وبسایت های  به  دسترسی   »Firewall

را  خارجی  اینترنت  و  محدود  را   ... و  توویتر  یوتیوب،  فیسبوک، 

بیش  نفر  میلیون  نیم  یعنی  نفر،  میلیون   2 از  بیش  می کند.  کند 

از تعداد اعضای ارتش آزادی بخش چین برای کنترل و نظارت بر 

 40 تعداد  می کنند.  همکاری  چین  دولت  با  اجتماعی  شبکه های 

این  اینترنت در  نیز تحت عنوان پلیس  نفر شخص حقیقی  هزار 

شبکه فعالیت می کنند. کارشناسان جهان مشخصًا اضعان نموده اند 

که چین موفق بوده است با این اقدامات از تهاجم فرهنگی غرب 

جلوگیری نموده و نسل جوان خود را مّلی گرا تربیت نماید.

اکوسیستم و فّناوری

آمریکا،  متحده  ایاالت  اصلی  رقیب  عنوان  به  همواره  چین  دولت 

سایه به سایه این کشور برای ربودن گوی قدرت در حوزه های مختلف 

فناوری تالش بسیاری نموده است. جمهوری خلق چین برای راه اندازی 

یک منظومه در مدارهای پایین )LEO(، جهت سرویس دهی اینترنت 

ماهواره ای به کمک 13 هزار ماهواره، یک شرکت تأسیس کرده که تا 

سال 2026 به اهداف کوتاه مدت خود و تا 2035 به اهداف بلند مدت 

خود برسد. البته این پروژه تنها پروژه ی اینترنت ماهواره اِی در دست 

توسعه نیست. مهم ترین رقبای که ازلحاظ نظری می توانند سرویس 

اینترنت قابل مقایسه ای ارائه دهند، استارلینک )Starlink(، وان وب 

)OneWeb( و پروژه ی کایپر )Project Kuiper( آمازون است.

دولت چین، در بهمن 1399  مقرراتی را برای ریشه کن کردن اقدامات 

انحصاری در صنعت اینترنت نهایی کرد. این مقررات با هدف مهار 

رفتارهای ضد رقابتی، همچون به اشتراک گذاری اطالعات حساس 

رقبای  حذف  موجب  که  اتحادهایی  دادن  شکل  مصرف کنندگان، 

کوچک تر می شود و فروش سرویس ها برای حذف رقبا وضع شده 

است. این قوانین باعث شد بیش از  130 میلیارد دالر از ارزش بازار 

علی بابا غول تجارت الکترونیکی چین ریزش کند.

از آنجایی که شبکه مخابرات بزرگترین بخش بازار صنعت هوش 

مصنوعی است این کشور در زمینه توسعه Network AI گام های 

بینی  پیش  این  بر  عالوه  است.  برداشته  توجهی  قابل  راهبردی 

می شود مصارف چین در بازار اینترنت اشیا تا سال 2024 به 300 

میلیارد دالر برسد. GSMA تخمین زده است که تا سال 2025 ، 

14 میلیارد اتصال اینترنت اشیا در جهان برقرار خواهد بود که یک 

سوم این اتصاالت در چین انجام می شود. این کشور فقط در سه 

سال گذشته اندازه بازار اینترنت اشیا خود را تقریبًا دو برابر کرده 

است - از 56 میلیارد دالر به 100 میلیارد دالر.

شرکت های ZTE و HUAEWI که با چالش های بسیاری در دنیا برای 

فروش محصوالت سخت افزاری خودشان مواجه شده اند، به کمک 

اپراتورهای تلفن همراه در کشور خود شتافته اند تا زیرساخت های 

نسل جدید شبکه ارتباطات همراه را توسعه دهند. در این راستا 

عالوه بر 700 هزار سایت 5G، اپراتورها قصد دارند 600 هزار سایت 

 China Mobile ،جدید در سال جاری تأسیس نمایند. به طور مثال

در سال 2020، 15.2 میلیارد دالر در شبکه 5G سرمایه گذاری نمود. 

بخشی از این سرمایه گذاری صرف تهیه الیسنس استفاده از طیف 

فرکانسی امواج میلیمتری شده است.

نوعی  عنوان  به  همچنین   GFW ،اجتماعی کنترل  جنبه  از  جدای 

حمایت از تجارت عمل می کند که به چین اجازه داده است غول 

های اینترنتی خود را مانند Tencent ،Alibaba و Baidu را رشد 

خارجی  های  وبسایت  از  بسیاری  اختصاصی  نسخه  چین  دهد. 

 ،YouTube جای  به   Tencent Video مثال:  عنوان  به  دارد.  را 

سایت Sina Weibo به جای Twitter، سایت Qzone )فیسبوک(، 

WeChat )واتس اپ(. با تقریبًا یک چهارم جمعیت کاربران اینترنت 

جهان، اینترنت پشت فایروال چین  را می توان » جهانی موازی« با 

اینترنت موجود در خارج دانست.

19 18




