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 بسمه تعالی 

شانگهای و استانهای حوزه    چین با تمرکز بر   فناوری     -   علمی   ماهنامه 

 رودخانه یانگ تسه 

 ********** 

 یشانگهادر   یوتررابط مغز و کامپ دور جدید سرمایه گذاری استارت آپ  -

 یانگ ججدر   PV  (Photo Voltaics) پروژه ینبزرگتربهره برداری از  -

 ( Yiwu) وایو  رر شهد  ید جد  یشرفتهپ یروژه ساخت تراشه ها آغاز پ -

 در برخی مناطق شانگهای   ینبدون سرنش یماهایهواپارسال غذا با  -

 یی در آستانه بازگشا  (Hefei)فیشهر خ  ی علم و فناورجدید موزه  -

 شانگهایافتتاح پایگاه بزرگ تولید رباتبک علی بابا در  -

 . و ... -

 

کارشناس اقتصادی سرکنسولگری ج.ا.ایران در شانگهای ؛ ندا شادرام    تهیه   

ماه هزار و چهارصد و یک خورشیدی دی   
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 ی؛ شانگها در    یوتر رابط مغز و کامپ دور جدید سرمایه گذاری استارت آپ  

NeuroXess  ، رااستارت  یک و  مغز  رابط  در  BCI)   یانه آپ  مستقر   )

  یوان   « یلیونخود را به مبلغ »چند صد م  یمال  ین دور تأم  ین آخر  ی،شانگها

کمک    یمغز  هاییماری درمان ب  هب  ید جد   یهاکرده است که با روش   یلتکم

  ینه در زم  یقاتی تحقموضوعات      یناز فعال تر  یکی  یانه مغز و را  ادغام  .کند ی م

    Neutralinkمانند    یجهان  یگراناست که باز  یعلوم مغز و هوش مصنوع

 ی حال، شانگها  ین در همروی آن کار می کنند.    ماسک  یالنا  یهسرمابا  

کرده است که شامل توسعه    یمرا تنظ  یندهتوسعه پنج صنعت آ  یاستراتژ

 شود.  یم هم  یم مغز وعل

NeuroXess  شد، قبالً    یستأس   2021که در سال    یمستقر در شانگها

تجار یک  BCI  یمحصوالت  س   شامل  و    یگنالپردازنده  باال  فرکانس  با 

  ی براکه   کردهعرضه   ی راهوش مصنوع یتممرتبط با الگور ی ابر یهاپلتفرم 

  ی همکار  یمحل   یمارستان ب  ینبا چند   چنین  هم  ی کاربرد دارد. مصارف پزشک

به    ینی، که در زبان چNeuroXess  ییاجرا  یرو مد   یانگذاربن  کرده است.

  ی پر م  ینشکاف بازار را در چ  ید ببر مغز است، گفت: محصوالت جد   یمعنا

   شوند.  ی استفاده م  یناییو ناب  ALSمانند    ی درمان موارد  یافتن   ی کنند و برا

  ی ها  یماریمبتال به ب  نفر  یلیونم  130  یباتقر  ین،چ  دربا توجه به اینکه  

مغز و    ینشده ب  یجادا  یم ارتباط مستق  یرمس  یک به عنوان    ،هستند   ی مغز

  ی ابتکار  ی درمان ها  جهت  ی قو  یدایها کاند   BCI  ی، خارج  ی دستگاه ها

  ی م  اعصاب  یمارانب  ید،جد   ی فناور  با  هستند.  یاختالالت مغز  ی برا  یندهآ

 نند به ترمیم عملکردهای ادراکی و حرکتی دست یابند و مهارت های توا

 

و   یزندگ برا  یاجتماع  فردی  را  به    یالزم    کنند. کسب    جامعهبازگشت 

  یمرکز جهان  یک  یجاد ا  یبرا  یبا طرح توسعه شانگها  این تحقیقات  ینهمچن

   دارد. ی همخوان ینوآور 
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در  پشت بام  PV   (Photo Voltaics  ) پروژه  ین بزرگتر بهره برداری از  

 یانگ؛ ج استان ج 

فتوولتائ  یک بام  پروژه  روی پشت  که    (rooftop photovoltaic)یک 

شرکت   یکی   جیلی  ط توس  چ  یهااز    یانگججاستان  در     ینی خودروساز 

بهره   2022دسامبر    30در    شود،ی م  ی مال  ینتام   این   .ید رس   یبرداربه 

  مگاوات   39.3دالر(    یلیونم  28.57)  یوان  یلیونم  200  یسات با هزینهتاس 

   .است یانگججدر بزرگترین تاسیسات تولید برق که   ظرفیت دارد

  ی خواهد بود که م  یکمتر مربع پنل فتوولتائ  350000  ی پروژه دارا  این

  19.79  یتپروژه با ظرف  یناول ا  فاز  .کند   ید برق تول  مگاوات    40تواند ساالنه  

 .است ی مگاوات هم اکنون در حال بهره بردار

ناخالص برق، پروژه    ید تول  یت با همان ظرف  یحرارت  یروگاه ن  یک با    یسه در مقا

  324400تواند مصرف ساالنه زغال سنگ استاندارد را تا    یم  یکفتوولتائ

  25دوره    یک تن در    986200کربن را تا    ید اکس   ی و انتشار د  یکتن متر

که این مهم در چارچوب اجرای توسعه سبز بسیار حائز   ساله کاهش دهد 

 اهمیت می باشد.  

PV    .یا فتووولتائیک یکی از سامانه های تولید برق از انرژی خورشیدی است

در این روش پنل های خورشیدی انرژی فوتون ها )ذرات نور( را به جریان  

 الکتریسیته تبدیل می کنند. به این فرایند اثر فتوولتائیک گفته می شود. 
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پ  ها آغاز  تراشه  ساخت  در    Yiwu  ر ر شه د   ید جد   یشرفته پ   ی روژه  )واقع 

 استان ججیانگ(؛ 

ساز   و  تولیدی  ساخت  جدید  ن پایگاه    یانگ جج »  یهاد  یمهشرکت 

  ی گذار  یه مجموع سرما  با  .آغاز شد   یووا  در شهر  یهژانو  9در    ،«چوانگهائو

  ی گذار  یه سرما  یشترین ب  پروژه   یندالر(، ا  یلیاردم  1.48)   یوان   یلیارد م  10

  ین رود ا  یاست. انتظار م Yiwu هوشمند   و    یشرفتهپ  ی در صنعت تراشه ها

  پایگاه   .کند   ید باال تول  یفیت با ک  یبستر بسته بند   450000ساالنه    یگاهپا

شود.    ی دهد و در سه فاز ساخته م  یهکتار( را پوشش م  12حدود )   ید تول

،  رد سپسخواهد ک  ینههز  یوان  یلیاردم  2.4ساخت فاز اول    یشرکت برا  ینا

در سال   BT ساخت FCBGA یبسترهاو   FCCSP یبسترها  ید شروع به تول

ساالنه    ید رود ارزش تول  ی انتظار مپس از اتمام این پروژه  کند.    ی م   2024

  یش و آزما  ید تول  ین همچن  یگاهپا  این  .د یاب  یشافزا  یوان  یلیاردم  1  شرکت

دق  ICبستر برا  یق مدار  داخل  یدکنندگان تول  ی را  خارج  یمحصوالت    ی و 

3Cخودروها  ی، مصرف  یک الکترون   یوتر، )کامپ محصوالت  و  ارتباطات(    ی و 

 Yiwu یهاد   یمهتوسعه صنعت ن  درعطفی  نقطه  که    کند ی ارائه م  یکیالکتر

 . بودخواهد 

را    که فعالیت خود  Zhejiang Cuanghao یهاد  یمه شرکت ن   ی فن  یم ت

  ی کننده داخل  ید تول  یکشدن به    یلمتعهد به تبد شروع کرده    1990از سال  

  .است  یشرفته پو    هوشمند   یها  یانهتراشه و پا  یهاد   یمهن  یعصنادر    یشروپ

   ی کل  سرمایهبا    یصنعت سرمایه  صندوق    یدادتع    Yiwu  یر،اخ  یسال ها  در

 

 

پروژه    20به    یکنزدموفق به جذب  و    کرده  یجادا  یوان  یلیارد م 10از    یشب

   .است  شده  یوان  یلیارد م  30حدود    یگذار  یهبا سرما   ی هاد  یمه در صنعت ن
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برای تحویل غذا در    ین بدون سرنش   یماهای هواپ   بهره گیری شانگهای از  

 برخی مناطق این کالنشهر؛ 

ین  آخر  اباخیرا    روز  ین  شرق چ  ینبدون سرنش  ییهوا  یهنقل  یلوسا  یگاهپا

این بدان معناست   .موافقت کرد  یتجار پهپادهای    یری مس  خدماتبخش از  

توانند غذا و  می    یبه زود   یدر حومه شانگها  ینشاندر منطقه جکه مردم  

خود نوش  سفارشی  طر  یدنی  از  تجاری  یق را  های  بدون    یمایهواپ)  پهپاد 

کنند.    ین(سرنش این  توسط  پهپادی    ید جد   یر مس  یک   همچنیندریافت 

مات امکان ارائه خد  Meituan یلرم تحوپلت ف رایشده  تا ب یید تأ یگاهپا

   فراهم سازد.آماده را  یسفارشات غذا یبرا

  15حدود    یلومتری،ک  3فاصله    در مسیرهای با  یماهواپ  ینا  رودی م  انتظار

  یه نقل  یلوسا  پایگاه  .بسته سفارشی را تحویل دهد ،  پروازآغاز  از    بعد   یقهدق

  2018سال    از  ینشانج  ی در منطقه صنعت  ینشرق چ  ینبدون سرنش  ییهوا

گرفت  قرار  استفاده  این و    ه مورد  از  مس  یشیآزما  ی پروازها  پیش    یرهای و 

 Ele.me و SF مانند   یل تدارکات و تحو  یشرکت ها  یرسا  ی را برا  ی تجار

     .بودفراهم کرده 

پهپادهای  برخاستن و فرود    ی را برا  یمشخص  یرهای زمان و مس  یگاهپااین  

تع  یلتحو   با هدف را   Meituan با  یهمکار  همچنین  .کند   یم   یینغذا 

  یکاربردها و    یقاتتحق   یی،هوا  یه نقل  یلوسا  ی برا   یشیآزما  یارائه پروازها 

بازگشائی    ی تجار خواهد    یشتری ب  یرهایمسو  گسترش  منطقه    .داددر 

سفارشی یل  تحو   یشی آزما  عملیات های  بدون    یماهایهواپ  توسط   بسته 

 سال گذشته   ،گواندونگ( استان )واقع در  نج در شن Meituan ینسرنش

 

ه  استقبال کرد  یخدمات   یناکه از   بوده  یشهر ین دوم  یشانگها    آغاز شد و 

 . است
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     ی؛ در شانگها   1علی بابا   یک ربات   ید تول   یگاه بزرگ پا افتتاح  

ABB   ()یک رسماً کارخانه ربات  شرکت چند ملیتی تجارت الکترونیک چینی  

افتتاح    یپودونگ شانگها  ید کامالً خودکار  خود را در منطقه جد   یشرفته و پ

  150  ی مترمربع  67000  یقات و تحق   ید مرکز تول  در این  که   علی بابا  .کرد 

دارد   ، کرده  ی گذار  یه سرمادالر    میلیون  و    یجیتال د  یها  ی فناور  قصد 

به    .گیرد به کار    ینسل بعد   یربات ها  ید تول  ی شرکت را برا  ینا  یوناتوماس 

از    یش با ب»  :    ABBه  گسست  یونو اتوماس   یکربات  یس رئ  یا، آت  گفته سامی 

پشت  90 ما  کارخانه  توسط  که  فروش  تسه  یم  نییبادرصد    یالت شود، 

  ی تا محصوالت و خدمات محل ارائه می گردد   ین در چ یان به مشتر یدیجد 

 دریافت کنند. «  یشتری ب بهتر و 

 ABB  دالر در   یلیاردم  80ربات ها از  یکند که بازار جهان یم  ینیب یشپ

که    یدر حال  یابد،  یش افزا  2025دالر در سال    یلیارد م  130حال حاضر به  

  ی درصد از نصب ربات ها  51جهان،   یکبازار ربات ینبه عنوان بزرگتر ینچ

ون  یلیم  یک و از مرز    ه به خود اختصاص داد  2021جهان را در سال  عملیاتی  

و توسعه   یقمرکز خاطرنشان کرد که مرکز تحق  ین. اه استواحد فراتر رفت

هوش    ینه را در زم  یدیجد   هایی متر مربع، نوآور  8000با مساحت    یتسا

  ، تحرک خودکار  یافزارهاافزار از جمله نرم و نرم  سازییجیتالی د  ی،صنوعم

 یکبخش ربات  یسرئ  ی،روئ  لیانگ  .خواهد کرد   یجادا  یسینوافزار برنامه و نرم 

ABB  کهسی سال پیش از »گفت:  ینر چد ABB Robotics    وارد بازار

 لکترونیک گرفته تا خودرو و اها از در همه بخش  یان شد، از مشتر ینچ

 
1 Alibaba Group Holding 

 

 بزرگ کارخانه  با    اکنون   .کند ی م  یبانیپشت  یکو لجست  یکفلزات و پالست

افزا  توانیمی م  یدمان،جد  برا  یشبا  چیون  اتوماس خدمات    یتقاضا    ین در 

  ی با انرژ  یهنقل  یلوسا  ید مانند تول  یدیجد   یهااز بخش   یژهوبه   یم،مواجه شو

دررستوران    یکی، و بهره گیری از ربات های خدماتیلکترونلوازم ا   ید،جد 

     خرده فروشی و ...« ،مراکز بهداشتی ،ها
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 ؛ Huzhouیجیتال  تجارت د   یشگاه در نما قرارداد    89بیش از  امضای  

  14تا    11که از    ی جهان  یجیتالتجارت د   یشگاهنما  یهو در افتتاحجهوشهر  

قرارداد مهم امضا  برگزار شد، دو    یانگ ججو، مرکز استان  جدسامبر در هان

 کرد.  

ارزش   پروژه   اولین توس   یلیونم  142.86)   یوان  یلیاردم   یک  به  ط دالر( 

Naas Technology Inc  ،خودروها  یک شارژ  خدمات    ی شرکت 

م   یکیالکتر انتظار  راه   ین ا  رودی است.  از  پس  شهرستان   یاندازپروژه  در 

،  یگرد  لید داشته باشد.  معامله تو   یوان   یلیاردم   یک و، ساالنه  جدر هو  یآنج

  بوده تسه    یانگرودخانه    یدلتادوقلو    یجیتالد  ینوآور  یشگاهآزماساخت  

می    یمدل مجاز   این طرح یک .  شودبا دانشگاه ووهان ساخته    قرار است  که 

دو   این .شده است یطراح یزیکیجسم ف یک یقانعکاس دق  یکه برا باشد 

  یوان   یلیارد م 110 یبی ترک  ی گذار  یه قرارداد با ارزش سرما 89جزو  معامله  

در بخش    یشرکت و بزرگان صنعت  500  و   هستند که توسط فورچون گلوبال

 .   امضا شده اند  یشگاهنما یه در حاش   یجیتالتجارت د

  یش را از ب  یکنندگانچهار روزه شرکت   یدادرو ینان، اگفته برگزارکنندگ به

  یناول   یمحصول برا   315کشور در سراسر جهان به خود جلب کرد و    50از  

،  بودربات انسان نما که توسط تسال ساخته شده    . یکدرآمدند   یشبار به نما

ربات    یناز تسال، ا  یون   ی بود. به گفته ژ  یشگاهنما  ین ا  ی از ستاره ها  یکی

و    یرد را بگ   یز ر  یاءبرود، چمباتمه بزند، اش   یینتواند از پله ها باال و پا  یم

  5تا    3  ی ربات ط  ینرود ا  ی کار کند. انتظار م یکی  مکان  ی دستگاه هاروی  

   .انبوه شود ید وارد تول   یندهسال آ

 

حاشیه  نمایشگاها  در  شد   انجمن  ین  برگزار  نیز  دیجیتال  در    تجارت  که 

بازرگان  یان آنجر توسعه تجارت هنگ    یو و شوراجهان  یردارشه   یدفتر 

و و هنگ  جهان)  ی خدمات  یع صنا  یشتر توسعه ب  ی برا   ی همکار  یادداشتکنگ  

 .امضا کردند  (کنگ
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 ؛  2022در نیمه اول سال    2رشد صنعت خودروسازی استان آنخویی 

اول    یمهدر ن  خویی،اطالعات استان آن  ی و فناور  اقتصاد   دفتر   اعالمبر اساس  

استان    ی در صنعت خودروساز  باالییرشد    2022سال   ه  شد گزارش  این 

گزارش؛    .است این  ن  781000در مجموع  بنابر  در  سال    یمهخودرو  اول 

  یش درصد افزا  6.1ساخته شده که نسبت به سال قبل  در این استان    2022

است خودروهای  .داشته  میان  این  انرژ   در    214000با   (NEV) نو  یبا 

تول  27.4  ،دستگاه از کل  دادند که    ید خودرو درصد  اختصاص  به خود  را 

          ه است.داشت  یشدرصد افزا  94.1نسبت به سال گذشته 

( چری   کارخانه  مثال    ، (Chery Holding Group Co, Ltdبعنوان 

آن  بزرگ  ن  یی، وخخودروساز  سال    یمه در  فروش  ،  2022اول  به  موفق 

درصد    12که نسبت به سال قبل    شد دستگاه در سراسر جهان    475250

ا  یشافزا خودروسازی    ین داشت.  خودرو  148000شرکت  به    دستگاه 

نسبت به مدت مشابه سال    کشورهایی مانند برزیل و مصر صادر کرد که 

   .داشته است یش درصد افزا  25قبل 

مستقر    ی خودروساز  یهااز غول   یگرد  یکی  JAC Motorsن دوره،  یهم  در

آن  استدستگاه   235200  یی، وخدر  داشته  فروش    48700که    خودرو 

 ده است.  دستگاه آن به بازار خارج از کشور صادر ش 

 

 

 
2 Anhui 
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جیلی   خودروسازی  شرکت  در      ی برا تالش  صفرکربن  سیاست  پیشبرد 

 تولیدات خودروئی خود در لندن؛  

جیلی    ینگ ، متعلق به گروه هلد (LEVC)لندن  یکی الکتر  ی خودروها  شرکت

برنامه   ین،چ  یانگجج حال  مجموعه  تولید    گسترش    ی برا  یزیردر 

اخیرا اعالم    یخودروساز  هایی است که با انرژی سبز کار میکنند. اینیتاکس

ا  کرده  استراتژ   ی بخش  حرکت   ین که  دارند   ید جد   ی از  قصد  که   آنهاست 

LEVC   ینده در دهه آ  کمتر  کربن ی تولید  در فناور   یشروشرکت پ  یک ا به  ر  

در مورد    یشترب یاتگفت جزئ LEVC یرعامل، مد Alex Nanکنند.  یلتبد 

سال    ید جد   یاستراتژ اول  ماهه  سه  ا  اعالم   2023در  او  شد.  براز  خواهد 

  20نسبت به سال قبل    2023شرکت در سال    ینکه فروش ا  امیدواری کرد 

کند  نان   .درصد رشد  مافزود  آقای  اساس  بر  »ما    LEVC رقیبیب   یراث: 

و تحرک هوشمند، سبز،  داریم    یشرفته پ  هایی تاکس  ید فراتر از تولاهدافی  

 «  .یان ارائه خواهیم کرد و در دسترس را به مشتر یمنا

کرد که در سال    یداری ندن را خرل  یشرکت تاکس  2013در سال    جیلی

     .داد   ییر تغ  (LEVC)لندن  یکی الکتر   ی نام خود را به شرکت خودروها  2017

  کند   ی م  ید لندن را تول  ی ها  ی سال است که تاکس  70از    یش شرکت ب  ینا

که فروش آن  روانه بازار کرد    2018را در سال   TX یمدل برق و از جمله  

به   رس   9000تاکنون  اعالم    .است  یدهدستگاه  خودروها    ینا  LEVCبنابر 

  152000اند و از انتشار    یموده را پمسافت    یلومترک  یلیون م  800از    یشب

   یهنقل  یل در حال حاضر وساهمچنین     .کرده اند   یری در جو جلوگ CO2 تن

TX   دهند  ی م یل لندن را تشک  یدرصد از بازار تاکسشتاد و دو  ه.   
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     ی؛ در شانگها   صنعت زیبائی   و توسعه   یق تحق   ید جد   یشگاه از آزما رونمائی  

محصوالت      3Estée Lauderشرکت تجارت  رشد  و  تسریع  هدف  با 

  ید جد   ینوآور   هاییشگاه آزما  مراقبت از پوست و زیبائی در بازار چین، از 

فناور  پارک  در  گفته،    به  .کردند   ییرونما Caohejing یشرفتهپ  یخود 

مد   یسرئ سرمااین  عامل    یرو  مذکورگذار  یهشرکت،  تعهد   یگواه  ی  بر 

ثابت این شرکتمدت    یطوالن به    یبرا   و  برتر  ارائه محصوالت و خدمات 

   .است یو جهان ینی مصرف کنندگان چ

در    2005را سال    یقاتی پوست و  زیبائی خود تحق   یشگاهگروه ابتدا آزمااین  

به گفته    .یافتارتقا    یاآس   ی کرد که بعداً به مرکز نوآور  یس تأس   یشانگها

  های یشگاه»آزما  ، Estée Lauderت  عامل شرک  یرو مد   یس فن، رئ  جوی

  ین در چ  این شرکتوکار رو به رشد  کسب   یتدر تقو  ی محور  ینقش  ید جد 

کنندگان  مصرف   یازهای ن  ی که منحصراً برا  هاییی نوآور  یشرفت پ  یقاز طر

ایجاد    و   ی که به رهبر  یدواریم و ام  کند ی م  یفاشده است، ا  ی طراح  ی محل

 .« یمادامه دهچین    یباییصنعت ز تحول در 

وسعت    ید جد   ی نوآور  یشگاهآزما همچن  12000با  مربع  محل    ینمتر 

  هاییشگاهو آزما  ی مشترک، امکانات تست تعامل  ی کار  یفضاها  یریقرارگ

به    یدنسرعت بخش  یبرا   یشیکارخانه آزما  یک  ین و همچن  یبند بسته   یه اول

در  فروش خالص    رشد دو برابری   با وجود   و   است   ید عرضه محصوالت جد 

 همچنان سطح باالتری از توسعه و رشد  ،طی سه سال مالی گذشتهچین 

 
شرکت تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی آمریکائی که در حال حاضر رتبه چهارم بزرگترین   

 3. تولید کنندگان لوازم آرایشی جهان را دارد.3

 

   .را مد نظر دارد فروش در بین مصرف کنندگان چینی 
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 ی؛ سوپرشارژر تسال در شانگها   ین م 10000راه اندازی  

  ی در شانگهادسامبر    26روز دوشنبه    ین سوپرشارژر تسال در چ  ین م10000

راه    یدر شانگها  2014سوپرشارژ تسال در سال    یستگاه ا  اولین  شد.  یستاس 

  در   .شد   یل تکم  2016در پکن در سال    یستگاها  ینم 100و    ه بود شد   یانداز

، استان هونان  Yiyangسوپرشارژر در شهر    ینام  9000،  2022سپتامبر    9

متحده،    یاالتا  یکی الکتر  یساخته شد و تنها سه ماه بعد، غول خودروها

  یش . با افزامنطقه جدید پودونگ افتتاح کردسوپرشارژر را در    ینام  10000

شاهد رونق    یراخ  ی در سال ها  یز ن  ینهوشمند، چ  یه نقل  لیوسا  یت محبوب

  یه اتحاد  هایداده   بوده است.  )خودروهای برقی(EVدر تعداد امکانات شارژ  

خودروها  یرساختز  ی ارتقا م  ین چ  یکیالکتر   یشارژ  تا    دهد ی نشان  که 

مجموع  2022نوامبر   در  عموم  یلیون م  1.731،  الکتر  ی شارژر    یکی برق 

  732،000گزارش شده است که شامل    یندر چ  یهاتحاد  ینا  یتوسط اعضا

 .شودی م  ACشمع شارژ  999،000و  DCشارژر 

بردار ز  ی بهره  افزا  EV  ی شارژ عموم  یها   یرساختاز    51000  یششاهد 

  58.6با اکتبر بود که نشان دهنده رشد   یسهدر مقا 2022شارژر در نوامبر 

  ین ست. به گفته اانسبت به مدت مشابه سال گذشته    ی در نوامبر درصد 

دسامبر    یه، اتحاد نوامبر    2021از  م2022تا  شدن    یانگین،  اضافه  ماهانه 

مورد تمام نقاط شارژ،    در  واحد بوده است.  53000حدود    ی عموم  یشارژرها

در سراسر کشور    EV  یتعداد شارژرها  ی،و خصوص  یعموم  یاعم از واحدها

  107.5است که    یده دستگاه رس   یلیون م  4.949به    2022  تا نوامبر چین  

 تا نوامبر،    یهدوره ژانو  در است. یافته  یشدرصد نسبت به سال گذشته افزا

 

  یان م  ین که از ا  ه اضافه شد   ین شارژ در چ  یرساختواحد ز  یلیون م  2.332

افزا  105.4  ی عموم  یشارژرها  یشافزا سال گذشته  به  نسبت    یش درصد 

 داشته است.     یشد افزادرص 316.5 ی خصوص یکه شارژرها ی در حال یافت،
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 ؛ یی در آستانه بازگشا   ( Hefei) فی شهر خ   ی علم و فناور جدید  موزه  

با  ( که  یعت)موزه طب  یفخ   ی علم و فناور  جدید   پروژه ساخت و ساز موزه 

.  ید رس   یانبه پا  یت با موفق  یراً اخ،  فناوری های معماری پیشرفته ساخته شده

شود    ی م  ینی ب  یشدر حال ساخت است و پ  یشگاهمحوطه نما  در حال حاضر 

   .باز شود  مردم  عموم  یبه رو  ی سال جار یه تا قبل از ژوئ

قد   یشب مذکور    موزه  مساحت موزه  ساختمان  برابر  چهار  و    یمیاز  علم 

متر    30000ی  هکتار است که شامل چهار طبقه    11.5در حدود    و  یفناور

   .می باشد ی  متر مربع 20000  ینزم یر طبقه ز یک و   یمربع

وجود دارد. مساحت ساختمان   ی شکل  ی در داخل تاالر موزه، ساختمان کرو 

  یش متر مربع صفحه نما  200متر مربع است که از    450آن حدود    یداخل

  48همچنین وجود  شده است.  یل تشک یمتر مربع 250  نمایشاتاق  یک و 

درجه داشته    162  ید د  یه دهد تا زاو  یمتحرک به مخاطب اجازه م  یصندل

  .باشد 

مورد    900به    یکشامل نزد  یفخ   ید جد   یموزه علم و فناور  هاییشگاهنما

  ، Hefei Keyیبه گفته دفتر پروژه ساختماناست.  یسالن دائم یندر چند 

 خواهد بود.   یشگاهیسالن نما 13 یکامل دارا  یلموزه پس از تکم
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