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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﭼﯿﻦ
رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ  9ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ،دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  GPSآﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ
.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﻮد،
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ،
رﯾﺰﺗﺮاﺷﻪ داﺧﻞ ﻗﻼده ﺳﮓ ﻫﺎ و ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
ﻣﺎرﺷﺎل ﮐﺎﭘﻼن ،اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ »:آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﯽ ﭘﯽ اس آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از
ﭼﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﻢ« .
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ﺑﯿﺪو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﯿﻦ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی زی
ﺟﯿﻨﭙﯿﻨﮓ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ
در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪو ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .
ﭼﯿﻦ در  19ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺪوی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺪو ﻫﺎی ﻓﻌﺎل را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  40رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﺎزده ﺗﺎی
دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .
ﺑﯿﺪو ﺑﺨﺸﯽ از آرزوﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﻏﺮب در ﻫﻮاﻧﻮردی
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی اﯾﺮﺑﺎس و
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮن ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﻠﻮ ارﯾﺠﯿﻦ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ.ﭼﯿﻦ
ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﺎﻧﺞ 4را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻗﻤﺮی
ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ در اﻃﺮاف ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺗﺎ
 2020ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد .
ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺪو را در دﻫﻪ  1990آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺣﺪود  8.98ﺗﺎ 10.6
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ زﻣﯿﻨﯽ دﻗﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻣﺘﺮ ) 3ﻓﻮت( را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺟﯽ ﭘﯽ اس دﻗﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  2.2ﻣﺘﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
زی در ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ،ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺎوﺑﺮی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ،ﻧﻮﺷﺖ »:ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺪو ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﻃﯽ ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺖ« .
ﻧﺎم »ﺑﯿﺪو« از ﯾﮏ واژه ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ »دب اﮐﺒﺮ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﯾﻮان ) 57ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( درآﻣﺪ در ﺳﺎل  2020اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
ﺑﯿﺪو ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺎدرات ﻫﻢ دارد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .
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ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
دارد ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺑﯿﺪو ﮐﻨﺪ .وﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪو دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺪو اﺳﺖ .
در آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﭼﯿﻦ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اوﻟﯿﻦ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﺪو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﯿﺪو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم105/
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