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Abstract 

For decade, support for domestic production, due to international sanctions and the important of 

national technological capabilities, has been at center of attention of managers, researchers and policy 

makers. Regarding to ICT priorities, this issue because of the advent of digital technologies and the 

high impacts on other industries, has led innovation policy tools into directions. Accordingly, the 

purpose of this paper is to analyze the current situation and provide policy requirements for the 

enhancement of capabilities in the ICT sector. The present research is applied in terms of a 

quantitative - qualitative mixed approach, within Iran’s ICT sector during past three decades. The 

required data is collected through a content analysis method of many semi-structured interviews with 

relevant persons. Data analysis is conducted by coding and classification method of axial coding 

process. The findings show that the policy requirements of the local production related to ICT sector 

divided into the four categories of demand-side, supply-side, regulatory infrastructure, and 

international diplomacy. These requirements are being distinguished by the technological areas and 

included digital skills, international R&D, key infrastructure public procurement, disclosure of 

information in technology transfer, and improvement of intellectual property obligations. One of 

pivotal findings of this paper is proposing institutional in ICT sector which is over looked in the 

literature. Furthermore, our findings have implications on the future academic research and the efforts 

shaping regulations within ICT sector. 

Keywords: Local Content Requirement, Local Content Policy, ICT, Technology Transfer, Public 

Procurement. 
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 چکیده

ی و ضرورت تأمین نیازهای فناورانه کشور همواره موورد توجوه مودیران،    المللنیب یهامیتحرحمایت از ساخت داخ  به دلی  
های دیجیتوال و  ظهور فناوری فاوا به دلی  عواملی هم ون این موضوع در بخش گذاران قرار داشته است.پژوهشگران و سیاست

بر این اساس، هدف . های صنعتی موجظ شده است تا ابزارهای سیاستی متنوعی طراحی شودنسبت اثرگذاری بای در سایر بخش
حاضر  قیاست. تحق در بخش فاوا تجهیزات داخ  یت توانمندی ساختتقو یاستیس هایالزام ارائه وتحلی  وض  موجود مقاله  نیا

و قلمروی زمانی مورد تحلی  سه دهوه اخیور و زموان     رانیادر  فاوای، قلمروی مکانی آن بخش فیکرویکرد  ی،کاربرداز نار نوع 
 مصواحبه  4های اقودام توسوعه بخوش فواوا و نیوز      ها و برنامههای مورد نیاز از اسناد، گزارشداده است. 1233سال انجام تحلی  

محووری صوورت گرفوت. بور اسواس       یکدگذارها با آوری شد و تحلی  دادهجم بخش و مدیران این  با خبرگان افتهیساختارمهین
گوری و  های سیاستی توسعه ساخت داخ  بخش فاوا در چهار دسته مشوق طرف عرضوه و تقاضوا، تناویم   های تحقیق، الزامیافته

دیجیتوال، تحقیوق و توسوعه     مهوارت  شوود. برناموه توسوعه   ش ارائه میهای فناورانه این بخالمللی به تفکیک حوزهارتباطات بین
مشترک درباره تجهیزات کلیدی زیرساختی، افشای اطالعات کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری، بهبود ضمانت اجرایی مالکیت 

پیشنهادهای نهادی در بخش فاوا های اصلی تحقیق ارائه یکی از یافته .های مهم پیشنهادی این تحقیق استفکری از جمله الزام
هوای آتوی و   هوایی بورای پوژوهش   های این پژوهش دیلتاست که در پیشینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عالوه، یافته

 .کندگذاری تقویت ساخت داخ  بخش فاوا ارائه میهای سیاستی و قانونتالش

 .ی، تدارک عمومیانتقال فناورو ارتباطات )فاوا(،  ناوری اطالعات ، فساخت داخ یاستساخت داخ ، س هایالزام ها:کلیدواژه
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  مقدمه

سیاسوتی حمایوت از تولیود داخو  و توسوعه       هوای الزام
دار صونعتی  هوای اولویوت  های فناورانه در بخوش توانمندی

های کشور بووده و  ترین گفتمانها از چالشیکشور طی دهه
ملکوورد ایوون بسوویاری را دربوواره اثربخشووی ع هووایپرسووش
هووای یکووی از بخووش .[1هووا شووک  داده اسووت ]سیاسووت
دار و صوونعتی کشووور بخووش فنوواوری اطالعووات و اولویووت

سواخت   یوت تقو یاسوتی س هوای الوزام ارتباطات )فاوا( است. 
ایون   نخسوتد در این بخش از دو جهت اهمیت دارد. داخ  

بخووش بووه شوودت نوور  رشوود بوواییی بووه واسووطه ظهووور  
دسوتاوردهای نوآورانوه در   د د. دومهای دیجیتوال دار فناوری

 اثور های صنعتی دیگور  بخشبر این بخش با نسبت باییی 
د کوه نگورش   نو دهبا این حال مطالعات نشان موی  [.3] دارد

و  اسوت  گذاری صنعتی دچار تحوول شوده  غالظ در سیاست
هم وون   هوا دولوت  سونتی  انوه یجومداخله یکردهایروفقط 

گوذاری،  سورمایه  کنترل واردات، خریود دولتوی، محودودیت   
در مقابلووه بووا ای و تشووویق صووادرات هووای تعرفووهسیسووتم
[. بوه هموین مناوور    2، 7اثرگذار نیست ] کنونی یهاچالش
های فناورانوه کشوورها   های سیاستی توسعه توانمندیگزینه
رشد و  راستایای تغییر یابد که بازار داخ  را در گونهباید به

 1مین جهوانی أه تو رونق اقتصوادی و خلوق ارزش در زنجیور   
توانوود در زمینووه توسووعه د. ایوون تغییوورات موویکنووتووومین 

وکارد توسعه زیرساخت فنی و حمایتید تسهی  فوای کسظ
های دیجیتالد تعرفه و مالیات بور کایهوا و خودمات    مهارت

 [.6، 5ها اعمال شود ]دیجیتال و دیگر سیاست
یکوی از ابزارهوای    ابزارهوای سیاسوتی رایوج،    با وجوود 

 هوای تی در فاوا که کمتر مورد توجه قرار گرفته، الوزام سیاس
نهادی و ساختاری است. ایون موضووع در ایوران بوه طوور      

بررسوی   از تووان داخو    ه بیشترقانون استفاد مشخص روی
یودد  مق یموال  ینناوام توأم  و عواملی چوون نبوود    است شده

متناسووظ بووا اهووداف توسووعه  یبخشوو یگووریمتناووفقوودان 
 یعموم یتقاضا کنندهی تجم ارهایضعف ساختو  یتوانمند
عنووان نوواقص نهوادی     ی بوه دولتو  یهوا دسوتگاه  یاز سو

را در چوارچوب   هااین نوع الزاماند که اهمیت شناسایی شده
برخوی   .[4دهود ] سیاستی تقویت ساخت داخو  نشوان موی   

                                                                                      
1. Global Value Chain 

و  منود ناوام هوای رگویتووری   ن نیز بر چارچوبپژوهشگرا
پوذیری در بازارهوای   ترقابو بورای   3سواز نهادهای یکپارچوه 

 [.7، 3اند ]دهکرکید أالمللی و تقویت بازار داخلی تبین
های ساخت داخ  نیازمند درک مطالعه سیاست بنابراین

رئیس وقوت سوازمان    درستی از بازار داخ  است. به نق  از
 170فناوری اطالعات ایران، اندازه بازار فاوا در ایران حدود 

ل آینوده نیازمنود   سوا  10توا  »هزار میلیوارد توموان اسوت و    
هوای  میلیوارد دیری در حووزه سورویس    13گذاری سرمایه

که اهمیت بوایی ایون    «[10]است  جدید فناوری ارتباطات
بوا  رسد نار می . بهدهدرا نشان میبخش در اقتصاد کشور 

های فاوا در سری  زیرساخت به نسبت ضرورت توسعه وجود
ها با نیازهای صونعت و  سازی سیاستکشور و لزوم متناسظ

زدایی سیاسوتی، توجوه کوافی بوه تحلیو  و اسوتخراج       مان 
سیاستی تقویت ساخت داخ  در این بخش مبذول  هایالزام

  [.11نشده است ]
 هاییاسترب و ساتج شناسییظبه آس یشترب در پیشینه

قانون حداکير استفاده از تووان   ی،ساخت داخ ، انتقال فناور
و  ینووآور  یبرا یدولت یدمانند خر ستییاس یداخ ، ابزارها

بر [. 4، 11، 30، 22، 27] پرداخته شده ی... به صورت عموم
به طوور مشوخص    پیشینهدر  نویسندگان هایبررسیاساس 
افوزار فواوا   زات و سختیدر خصوص صنعت تجه تحلیلیبر 

اسوت  آن صورت نگرفته  نیازهای در نار گرفتنبا در ایران 
 شوود. بوه  یق محسوب مو ین تحقیا هاییاز نوآور یکیکه 

تحوول   یوت در نها واقتصاد  یافتنت یعالوه با توجه به اهم
ن بخوش در خلوق   یو   رشد ایتال در جهان و روند سریجید

 یبررس ،رانید ناخالص کشورها از جمله ایتول یشغ  و ارتقا
، بخوش فواوا   یوزات سواخت داخو  تجه   یاسوتی س هایالزام
بوه   ا مقالوه حاضور بوه ارائوه    در این راسوت . دارد ییافزادانش
سواخت   یهاو چالش هاالزام یابیارز یبرا یلیتحل یچارچوب

 هوای سیاسوت در  ایوران  وضعیت تحلی داخ  بخش فاوا و 
 .پردازدمیبخش  اینساخت داخ   یارتقا

از  تیو حما هوای الوزام  ارائوه مقالوه   نیو هدف ابنابراین 
فواوا  فناورانه در بخش  یهایداخ  و توسعه توانمند ساخت
  به شرح زیر است:این پژوهش  هایپرسشاست. 

های موجود حمایت از ساخت داخو  تجهیوزات   سیاست .1
                                                                                      
2. Integrative 
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 در بخش فاوا ایران چیست؟ 

ها و مسائ  حمایت از ساخت داخ  تجهیوزات در  چالش .3
 بخش فاوای ایران چیست؟ 

سیاستی مورد نیواز بورای حمایوت از     هایابزارها و الزام .2
 خش فاوا ایران چیست؟ساخت داخ  تجهیزات در ب

تحقیوق، محتووای    هوای پرسوش برای پاسخ به هدف و 
مقاله به این ترتیظ سازماندهی شده است. در بخش بعدی، 

ها و رویکردهوای سیاسوتی در ایوران و    ابتدا پیشینه سیاست
هوا ارائوه   ی بور اسواس آن  چوارچوب دیگر کشوورها بررسوی و   

آوری و تحلیو   شود. سپس روش تحقیوق شوام  جمو    می
شووند. در  های تحقیق تشریح موی های پژوهش و یافتهداده

بندی ارائوه  و جم  گیرندمیها مورد بحث قرار انتها نیز یافته
 شود. می

 پیشینه پژوهش

 ااو ساخت کاخل کر بخش نایاسیاست

هووای سوواخت داخوو  در ادبیووات    بررسووی سیاسووت 
 پژوهشوگران گذاری توسعه صنعتی و نوآوری توسط سیاست
ن پژوهشوگرا  .وی کشورهای دنیا دنبال شده استبسیاری ر

بزارهوا و  به ارزیابی عملکورد ا  به طور عمدهمطالعات خود را 
، 1سیاسوتی هم وون خریود دولتوی بورای نووآوری       هوا الزام
سوت  ، قراردادهوای آف 3اسوتفاده از تووان داخو     هوای الزام

، 7هوووای تجووواری، رژیوووم2اجبووواری )انتقوووال اجبووواری( 
در تجربووه  6کووای و خوودماتهووای تجوواری بوور محوودودیت

[. در نگواهی  13، 12انود ] کشورهای مختلف معطوف کورده 
های تجاری بر کای و خدمات دیجیتوال  تر، محدودیتجزئی

بر واردات، سوهم تولیود مشوترک و     ها و تعرفهمانند مشوق
استفاده از ظرفیت داخ  در قراردادهای انتقال فنواوری نیوز   

ان داخلوی بخوش فواوا بسویار     تقویت تو هایالزام عنوان به
 [.5، 17کید قرار گرفته است ]أمورد ت

آثار ميبت و منفی شمرده شده، تحقیقات نشوان   با وجود
و  هوا، تعرفوه  ناموه دهد ابزارهایی مانند مقوررات و آیوین  می

هوای  ناموه هوای بازرگوانی و یوا موافقوت    ها، سیاستمشوق
لیسووانس بوورای کنتوورل بووازار داخوو  و توسووعه    دریافووت
های فناورانه بوه طوور گسوترده توسوط کشوورها      توانمندی
اهداف موورد انتاوار ایون ابزارهوا در      ،[16شود ]استفاده می

 ارائه شده است. (1)شک  
 

 
 0[5. اهداف سیاستی بخش فاوا در راستای ارتقای ساخت داخل ]0شکل 

 

                                                                                                                                                                                          
1. Public Procurement for Innovation  

2. Local Content Requirement/ Policy 

3. Forced Offset (or Forced Technology Transfer)  

4. Trade Regime 

5. Local Barriers to Trade (LBTs) 

تأمین نیاز بخش دولتی

شرط ورود به بازار داخل

مشترکفشار به انتقال فناوری و افشای اطالعات و استفاده از حق امتیاز مالکیت فکری داخلی از طریق سرمایه گذاری

در قراردادهای خارجی( آفست)جبران صنعتی 

مشخص کردن درصد اجزای تولید داخل استفاده شده در محصول نهایی

خدمت/ استفاده از سهم مالکیت معنوی توسعه یافته در داخل که در فرایند توسعه محصول
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المللوی در زمینوه حمایوت از    در ادامه به چند تجربه بین
شود. دولت نیجریوه در مقوررات   ا اشاره میساخت داخ  فاو
درصوودی در تولیوود و تحقیووق و توسووعه و  60حفووظ سووهم 

طراحووی محصووویت سوواخت داخوو  در بخووش تجهیووزات  
، دسترسوی  «ساخت هند»زیرساختی و دولت هند در برنامه 

افوزار و قوانون   در بوازار نورم  به خصووص   1به بازار ترجیحی
نود  امووفقی  نسوبت  بوه های نمونه 3013الکترونیک  تجارت

 3افزار و خدمات برزی [. هم نین مقررات تولید ملی نرم15]
 زاتیووواردات تجه یمحدودسووازو یووا چووین در سیاسووت  

ی بوورای حمایووت از شوورکت مشووابه داخلوو دارای یمخووابرات
هوای فناورانوه   های دیگر حمایت از توانمنودی هواوی نمونه
 3003ال [. در این بین ترکیه در قرارداد سو 16داخ  است ]

در ارتقوای   2برای توسوعه زیرسواخت بوا همکواری هوواوی     
المللوی و  توانمندی از طریق راهبرد تحقیوق و توسوعه بوین   

استفاده از توان داخلی از جمله تجارب قاب  اشاره  هایاقدام
 [.14است ]

اغلوظ بوا   حمایت از ساخت داخو    هایدر مجموع الزام
و افوزایش تووان    های فناورانوه توسعه توانمندی یهازهیانگ

دوگانوه )دو کوارکرد    کورد یاز رو یبوه عنووان بخشو    ،رقابت
شام  راهبورد   هاکارکرد اول این الزام. همراه است متفاوت(

 توسعهتحقیق و  ،های پیشرفتهفناوری، انتقال رشد صادرات
 یداخلو  ]ساخت و فکوری[  تیمالک سهماشتغال و  ،مشترک
را با توجه  یمشخصتا اهداف  سازدیا را ملزم مهکه آن است
[. کارکرد دوم 7] ورده کنندابرشان خود در کشور اتیبه عمل

هووای توسووعه و شووام  طیفووی از مشوووق  بووه طووور کلووی 
کشوور  بوازار  ی ورود به هانهیجبران هز یبراگذاری سرمایه
 یهوا پوروژه  یبورا  یموال  یهوا کمکاست: از جمله  میزبان

ص و اختصووا ددیووجد یگووذارهیسوورما ایوو تحقیووق و توسووعه
کم  یمانند خدمات دولت -یخصوص -یعموم یارذگهیسرما
[. در بخش بعود  7است ]  یو توز یابیدر بازار نهیبدون هز ای

از نار نوع ابوزار سیاسوتی و کارکردهوای موورد      هاالزاماین 
محوور و  هوای تقاضوامحور و عرضوه   انتاار در قالظ سیاست

                                                                                      
1. Preferential Market Access (PMA) 

2. Certificate of Technology and Innovation in Brazil 

(CERTICs) 

3. Huawei Co.  

زیرسوواختی تشووریح و چووارچوب سیاسووتی پووژوهش ارائووه  
 ود.شمی

 نایا ساخت کاخلسیاستی  ااوا زاابادو پی یاه جمع

بور اسواس    توان از نار نووع را می های حمایتیسیاست
ابزارهوای   .دکربندی انتاار دسته ابزارها و کارکردهای مورد

نود کوه   اها و مقرراتوی ، تدابیر، برنامههاشام  اقدام سیاستی
 مانندصی خا مناور مدیریت و کنترل بخش گذار بهسیاست

عرضه یا تقاضای نووآوری از آن در قالوظ مشووق، تعرفوه،     
که دولت برای اجرای کند مشی و ... استفاده میجریمه، خط
هوای  [. در پیشوینه سیاسوت  17]هوا در اختیوار دارد   سیاست

در سه دسته مشوق  به طور کلینوآوری، ابزارها و کارکردها 
مبادلوه   تحریک طرف تقاضا و ابزارهای زیرسواخت ، رضهع

 . شوندبندی میدسته
عنووان رونودی نوو در     مشوق تقاضوا کوه بوه    هایالزام
معرفوی شوده   گذاری نوآوری توسط ادلر و همکاران سیاست

 هااین نوع از الزام[. 13تکرارترین مطالعات است ]یکی از پر
نووآوری   تحریوک عمومی برای  هایای از اقداممجموعهبه 
و هوا  نووآوری برای زایش تقاضا طریق افاز انتشار نوآوری  یا
بهبود شرایط برای جذب آنها یا بهبود تبیین تقاضا بورای   یا

هوای  تور، الوزام  . به بیان سواده شودگفته می نوآوری تشویق
کننده تقاضای بازار باید موجظ افزایش تقاضا بورای  تحریک

تولید داخلید و یا تعریف یا بازتعریف الزامات کارکردی برای 
رای هوا بو  [. ایون سیاسوت  30خدمات تعریف شود ]کایها و 

عمومی حمایت از نووآوری شوام     هایگسترش دامنه الزام
های خرید دولتی، حمایت از تقاضای بخش خصوصی، طرح
و  منود ناوام های گری و تطبیق با مقررات، و سیاستتنایم
بنودی  دسوته [. 31شووند ] های موالی و مالیواتی موی   مشوق
 ارائه شده است.( 3) در شک  محرک تقاضا هایالزام
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 [08] تحریک طرف تقاضا هایبندی الزامدسته .2شکل 

 

هوای  های مشوق عرضه با هدف تقویت مشوقسیاست
گذاری در ساخت و نووآوری بوه واسوطه    بنگاه برای سرمایه

هوا شوام  ابوزار    کاهش هزینه تولیود اسوت. ایون سیاسوت    
ای ی توسوعه هوا گذاری مستقیم روی طورح سیاستی سرمایه

هوای  ها، تحقیقواتی بنیوادی، اعتبوار توومینی، گرنوت     بنگاه
مالیواتی،   هوای عه رقابتی، یارانه دولتی، اقودام تحقیق و توس

تسهیم ریسک و بدهی و خدمات انتشار نوآوری است. یکی 
هوای خالقانوه و   گذاری در فعالیوت از ابزارهای مهم سرمایه

جریان نقودینگی   توانندنوظهور است که به طور طبیعی نمی
مین کنند و موجظ شکست در جذب سرمایه بوازار  أخود را ت
خودمات و کایهوای نوآورانوه و در نهایوت     نشدن و معرفی 

 [.33شود ]شکست نوآوری می

بر نقش  هاییاقدامدر پیشینه ناظر بر  هادسته دیگر الزام
زیرسواخت   هوای الوزام عنووان   باگر است و نهادهای تنایم

هوا بوا نگواهی    [. ایون سیاسوت  17شوود ] موی  مبادله اطالق
گر و حموایت  تر اهمیت و نقش ساختارهای رگویتووری دقیق

را در تنایم و ناوارت بور مقوررات موضووعه ماننود قوانون       
کنود.  بررسی موی  هادر قالظ دسته سوم الزام مالکیت فکری

 عالوه دسته دیگری کوه در پیشوینه بوه آن اشواره شوده     ه ب
المللی است طات و یا تسهی  روابط بینارتبا هایالزام ،است

 -هوای اقتصوادی  گیری همکاری در بخشکه موجظ شک 
د شوو المللی موی صنعتی و تقویت الزامات انتقال فناوری بین

[27.] 
های حمایت از ساخت داخو  بخوش   بندی سیاستجم 

و بورای   اسوت  ارائه شده( 1)فاوا در پیشینه در قالظ جدول 
سیاسوتی در اداموه    هوای هاد الوزام ها و پیشنتحلی  سیاست

 شود.تحقیق استفاده می
 

 [03، 21، 20، 22، 38] های حمایت از ساخت داخل با تمرکز بر بخش فاواسیاست چارچوب. 0جدول 

 کننده ابزارکشور استفاده کارکرد مورد انتظار ابزار سیاستی هادسته الزام

 طرف تقاضا

اای خرید نوآوری یا طرح

 ستقرارداد آف

 سازیاولویت به خرید از داخل به منظور تحریک تقاضا تیاری 

 حی  بحرانی تولید و دسترسی به منابع آسان 

استرالیا، فنالند، آلمان، سوئد 

 و انگلستان

 دای به بازار فناوریشکل
 توسعه توانمندی داخل 

 اااا و خارجیمدیریت رقابت داخلی 

چین، روسیه، برزیل، اند، 

 اندونزی،

یت از نیروی کار و حما

 توانمندی داخل

 اای خارجیداندگان سرویسممانعت از ورود ارائه 

 اای دیییتالتوسعه مهارت 

عضو سازمان کشوراای 

 1امکاری و توسعه اقتصادی

تقویت و تسهیل دسترسی 

 مین مالیأبه ت
 پذیر و سایر منابع مالیسترسی به بدای، سرمایه خطرد 

عضو سازمان کشوراای 

 و توسعه اقتصادیامکاری 

حمایت از دسترسی به 

دانش فنی ساخت از طریق 

 افشای اطالعات

 المللی ود به شبکه تأمین و امکاری بینوکار و فناوری، ورتوسعه کسس

 گذاری مشترک خصوصی و دولتیدر بخش فاوا، سرمایه به خصوص

عضو سازمان کشوراای 

 امکاری و توسعه اقتصادی

                                                                                                                                                                                          
1. OECD 

شناسایی صحیح نیازهای 
نوآوری

خرید هوشمندانه•

طرح های تجمیع تقاضای•
ملی

ل توسعه توانمندی داخ

طرح های آموزشی•

شبکه های نوآوری موفق•

تنظیم گری

وضع استانداردهای ملی و•
هوشمندانه

ساده سازی و دسترسی •
آسان در رویه های فروش و 

مناقصه

راهکارهای نوآورانه 
تضمینی

فراخوان نوآوری های مورد •
نیاز

تضمین خرید•

قیمت های تضمینی•



 0011تابستان   |  82شماره   هیافتر
 

 
 

 

52 

 کننده ابزارکشور استفاده کارکرد مورد انتظار ابزار سیاستی هادسته الزام

 تعیین نیازاای نوآوری

 یتقاضا مل یعتیم یاااوشمندانه و طرح یدخر 

 یرااکاراا یشتوسعه و نما یرابو توسعه  یقتحق تیارییشپ خرید 

 نوآورانه

 کاربر و  یانم یتعامل یفضا ییادا یبرا ینوآور یااپلتفرم توسعه

 کنندهینمأت

 و مطالعه بازار ادف بینییشپ ینداایافر 

 یوآورن یو استاندارداا ااهییدأئاز ت استفاده 

عضو سازمان کشوراای 

 امکاری و توسعه اقتصادی

 طرف عرضه

مین مالی مستقی  تأ

 اای تحقیق و توسعهبنگاه
 اا و صنایعافزایش توانمندی بنگاه 

عضو سازمان کشور  10

 امکاری و توسعه اقتصادی

 ابزاراای مالی
 اای گذاری در تحقیق و توسعه با مشوقاا به سرمایهتشویق بنگاه

 تیمالیا

عضو سازمان کشور  20

 امکاری و توسعه اقتصادی

اای تسهی  ریسک و طرح

 بدای

  داندگان برای تسهیل دسترسی به گذاران و وامسرمایه مخاطرهکااش

اای نوآورانه. شامل تضامین اعتباری و منابع مالی بیرونی برای بنگاه

 ای دولتیاای یارانهوام

دانمارک، نرو ، فنالند و 

 انگلستان

خدمات توسعه و ترویج 

 فناوری

 موجود اایپذیری فناوریتطبیقنفوذ و  گسترش 

 ادف اایبنگاهب ذج تیظرف شیمشارکت در افزا 

ایاالت متحده،  اپن، آلمان، 

 کانادا، اسپانیا و آر انتین

 توسعه توانمندی

  ینوآور یدخر یسط  باال براراابرداای 

 موفق ینوآور یاااا و شبکهدستورالعمل ی،آموزش یااطرح 

 ینوآور یدمازاد خر اایینهاز یبرا یارانه 

 ایاالت متحده و اتحادیه اروپا

 ضمانت

 مناقصه یازن مورد ااییفراخوان نوآور 

 ینوآور یدأئت یا یدخر تضمین 

 ینوآور یبرا یژهو یمتیق یفو اعمال تعر ینیتضم اایقیمت 

 اییمهب تضامین 

 ایاالت متحده و اتحادیه اروپا

 گریظیمتن

تقویت حقوق مالکیت فکری 

و حفظ حری  خصوصی و 

 ضمانت اجرایی آن

  1اای عمومیاز داده محافظتمقررات  

 حقوق مالکیت فکری اینترنتی 

عضو سازمان کشوراای 

 امکاری و توسعه اقتصادی

 تطبیق و نظارت

 ای توسعه فناوریابعاد ملی و منطقه یابیارز 

 نیقوان یروزرسانه و ب قیتطب 

 یداخلکیفی  یرات و استاندارداامقر 

 یمل تیامن اقدامات با قیتطب 

 یاعمال کنترل و نظارت و گزارشگر 

 ایاالت متحده و اتحادیه اروپا

 وکارتسهیل محی  کسس

 فروش و مناقصه ااییهآسان در رو یو دسترس سازیساده 

 و اوشمندانه یاستاندارداای مل وضع 

 ی از حقوق مرتب  با اختراعحمایت از نهاداای نوآوری با پشتیبان 

عضو سازمان کشوراای 

 امکاری و توسعه اقتصادی

ارتباطات 

 المللیبین

حمایت از ورود به 

 اای فناوریخوشه

  اای اقتصادی گوناگون )به خصوص بخشتسهیل امکاری در

 اای دیییتال و اوشمند(سیست 

عضو سازمان کشوراای 

 امکاری و توسعه اقتصادی

 
 

                                                                                                                                                                                          
1. GDPR (General Data Protection Regulation) 
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ها، و آوری و تحلی  دادهروش پژوهش، جم  در ادامه به
پرداختوه  ( 1) جودول  چوارچوب های پژوهش بر اساس یافته
 شود.می

 روش پژوهش

 تحقیوق کیفوی و از مناور هودف     نوع ناراین مقاله از 
 در سوه دهوه اخیور   فواوا   بخشآن  یمکانقلمرو و  یکاربرد
 سواخت از  تیو حما هوای الزام تحلی  مقاله نیهدف ا .است
در بخوش  تجهیوزات  فناورانه  یهایو توسعه توانمندداخ  
در دو فواز   . در ایون راسوتا روش تحقیوق   استدر ایران فاوا 
بررسوی  شوام    یشده که فاز اول مطالعوه مقودمات   یطراح
و فواز دوم   المللوی تجارب سیاستی داخلوی و بوین  و  پیشینه

ها دادهساختاریافته و تحلی های نیمهطراحی مصاحبهشام  
 :ند ازااین پژوهش نیز عبارت هایرسشپاست. 

های موجود حمایت از ساخت داخو  تجهیوزات   سیاست .1
 در بخش فاوا ایران چیست؟ 

ها و مسائ  حمایت از ساخت داخ  تجهیوزات در  چالش .3
 بخش فاوا ایران چیست؟ 

سیاستی برای حمایت از ساخت داخ   هایابزارها و الزام .2
 در بخش فاوا ایران چیست؟تجهیزات 

تحقیق بر اساس مراح  پیشونهادی   هایراح  و اقدامم
( در بازه زمانی )اردیبهشوت توا   3017) 1او نیومبا و همکاران

 (.3( صورت گرفت )شک  1233شهریور 
 

 [(23] بر اساس) قیتحق انجاممراحل  .2 جدول

 اقدامات صورت گرفته مرحله

 بندی مطالس، جمعفاوااای مشابه پیوست فناوری در بخش بررسی سیاستبررسی پیشینه نظری تحقیق در کشور،  تهیه مقدمات :گام اول

 طراحی تحقیق: گام دوم
شوندگان ، شناسایی و انتخاب مصاحبه1جدول  چارچوباالت، طراحی پروتکل مصاحبه بر اساس  طراحی لیستی از س

لسات، محل جلسات، تعداد گی جآوری داده )اماان)بررسی تیانس، ارتباط موضوعی و تخصص(، انتخاب نحوه جمع

 (ااجلسه

آوری جمع :گام سوم

 داده
آوری جمع، اااا، ضب  مشاادهپرسش تحقیق، ردگیری اایپرسششوندگان، بحث روی سازی مقدماتی با مصاحبهآماده

 ااگذاری پاسخبندی و صحهاا، جمعنکات و یادداشت

 تحلیل داده :گام چهارم
 اای تحلیل دادهوشر

تعیین (، 2اای تحلیل )روش سالدانابندی آنها بر اساس واحداای اصلی و طبقهاا و ایدهردن، کدگذاری دادهک فهرست

 شوندگانسیاستی بر اساس فراوانی نظرات مصاحبه اایالزام

 اا، تعدیل مدل مفهومی تحقیق و بازگشت به گام اولاستخراج یافته گزارش نتایج :گام پنی 

 
 

 تر اشاره شد، هودف تحقیوق در واقو    طور که پیشهمان
و  دیو از تول تیو حما هوای عوه الوزام  و ارائوه مجمو  ییشناسا
فناورانوه معطووف بوه     یهوا یداخ ، توسعه توانمند ینوآور
محور در تقاضا یهااستیبازار و به طور مشخص س تیریمد

 است.بخش فاوا 
این هدف با توجوه بوه دغدغوه حوال حاضور کشوور در       

های تحقیقواتی، سواخت و   ز ظرفیتجهش تولید و حمایت ا
 نیازهوای کارهوای داخلوی،   وتولید داخ ، حمایوت از کسوظ  

حمایوت از داده( و   هوای کشور )مانند الزام فاواخاص بخش 
اسوتفاده از تووان    بیشترینقانون ظرفیت قانونی کشور ) نیز
ها در آن تیکشور و تقو یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیتول

و  دیو قوانون رفو  موانو  تول    و 1237امر صوادرات مصووب   

( 1237مصووب   کشوور  یناوام موال   یو ارتقوا  یریپذرقابت
هودف  گونه که پیشتر اشواره شود،   طراحی شده است. همان

 1از ساخت داخ  تیحما هایو ارائه الزام ییمقاله شناسا نیا
بوازار   تیریفناورانه معطوف بوه مود   یهایو توسعه توانمند

بوه   قیو تحق نیو ا گریعبارت د داخ  در بخش فاوا است. به
از سواخت   تیموضوع حما یهااستیو ارائه س یدنبال بررس

 هووایو الووزام یاسووتیاهووداف س کردهووا،یداخوو  شووام  رو
در بخش فواوا در کشوور    هااستیس نیو تحقق ا یسازادهیپ

 است.

                                                                                      
1. Nyumba et al. 

2. Saldaña 
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 ،(تهیه مقودمات ) گام اولدر برای تحقق هدف تحقیق، 
( 1) جوودول بچووارچوپیشووینه ناووری بررسووی و در قالووظ 

 1بندی شده است. در این راستا ابتدا با دو نفر از خبرگانجم 
هوا  شونده نیوز بوه آن  به عنوان مصاحبه )که در مراح  بعدی

رجوع شد( مطرح و تناسظ آن با هدف تحقیوق و متناسوظ   
 گوام در هوا رسوید.   به تأئید آنیا شرایط ایران  چارچوببودن 
ن با در نار گرفتن ، فهرستی از خبرگا)طراحی تحقیق(دوم 

، یگوذار و سیاسوت  یمرانحک شام تنوع بازیگران تأثیرگذار 
 انجام مصواحبه  برایو دولتی فاوا  مجریان، بخش خصوصی

 شد. تهیه 
شوووندگان، طیووف متنوووعی از بوورای انتخوواب مصوواحبه

گذاری توسعه تولید و تقاضای های اجرایی و سیاستدستگاه
ای تحصیالت، سوابقه  بنیان به صورت قواوتی بر مبندانش

 یاسوت ارتقوای  گوذاری یوا اجورای س   کار مرتبط در سیاسوت 
ساخت داخ  بخش فاوا در سطوح عالی )مدیرک  و بوایتر(  

 (.2نویسوندگان انتخواب شودند )جودول      تفواق ناور  و نیز ا
به روش هدفمند شوندگان گیری برای انتخاب مصاحبهنمونه

هوای  پاسوخ  یابی به اشوباع در ناورات و  انجام شد و تا دست
بعد از مصاحبه ششم  . در عم شوندگان ادامه یافتمصاحبه

، با به دست آمدمصاحبه های پرسش دربارهاشباع در نارات 
اطمینان از اشوباع انجوام    کسظاین حال مصاحبه هفتم نیز 

شد که به یافته جدیدی منجر نشد. بر اساس هدف تحقیوق  
ر بخش فاوا از های سیاستی دلفهثی شناسایی ابعاد و مبراو 

و  هوا چوالش ، هوا الوزام تموام  شوندگان خواسته شود  مصاحبه
 . ندکنارائه  ویسندگانرا به ن یاستیس هایفرصت
نارات و چنود نوبوت    یتمام افتیدرویسندگان پس از ن
 و نوودیادر مووورد فر حیتوضوو) یو حوووور یتلفنوو یریووگیپ

 هاهماهنگی جلسهنسبت به شوندگان( مصاحبهاز  هاخواسته
. بوه مناوور انجوام    دنود کر اقداممصاحبه  پروتک راحی و ط

 کیو  بوا  جلسه)هر  هاییها، جلسهوری دادهآمصاحبه و جم 
از اردیبهشت توا مورداد    (ساعت 3 یال 1 نیب شوندهمصاحبه
به صورت حووری و مجازی )به انتخواب افوراد بور     1233

هوا  ( برگزار شد. مصاحبه13 گیری کوویداساس شرایط همه
بوه صوورت    هوای افوراد  اهمیت تجارب و استدیل به دلی 
 ساختاریافته طراحی شد. نیمه

                                                                                      
 (3)طبق جدول  6و  3شونده . بر اساس مصاحبه1

برای مصاحبه پروتک  مصاحبه تهیه شد که شام  ایون  
 :ستهاپرسش

 معرفی و تشریح کارکردها و ابزارهای سیاسوتی جودول   .1
در خصوص ابوزار/   پرسششوندگان و برای مصاحبه( 1)

 ابزارهای احتمالی دارای اهمیت تکمیلید

و الوزام   های سیاسوتی ابزار یفناورانه موضوع یهاحوزه .3
 های موضوعید با حوزه متناظر سیاستی

وضعیت موجود سیاستی بخش فاوا ایران در هر یوک از   .2
 د(1)سیاستی جدول  هایدسته الزام

مرتبط انجوام   هایاقدام و فاوا قوانین و مقررات موضوع .7
هوای  موه ناو آیوین  هوا لوایح، مصوبهشده در کشور مانند 

های اجرایی، مانند پیوست فناوری در قراردادهوا  دستگاه
 داپراتورها مندرج در پروانه هایو یا الزام

ناوارت و کنتورل بور     هایساختار نهادی موجود و الزام .6
 دساخت داخ  بخش فاوا در ایران ارتقای اجرای مقررات

های ساخت داخ  بخش فواوا  و سیاست هاالزامپیشنهاد  .5
 در ایران.

هوا(  م چهارم )تحلیو  داده در گا هارای برگزاری جلسهب
ضوبط و مطوابق بوا مودل      هاو نکات پیرو جلسه هامشاهده

مفهومی تحقیق کدگذاری شده است. کدگذاری محتووا بور   
[. 37اساس روش کدگوذاری محووری انجوام شوده اسوت ]     

، هوا ، الوزام پژوهشیهای پرسشهمراستا با هدف و  بنابراین
از ساخت داخ ،  تیحماابزارهای  در زیرها، موان  و سیاست
( کدگوذاری و  1)جودول   فناورانه تیو قابل یتوسعه توانمند

هوا  داده یند تحلی اگذاری( شد. البته فربندی )بر چسظطبقه
 3برگشوتی رفوت و   ینود فراو در  به صورت خطی دنبال نشد

بنودی  یند کدگوذاری و طبقوه  ( فرا10: 3016) 2طبق سالدانا
ناووورات  بنووودیموووورد قووورار گرفوووت. جمووو  تکووورار و 
 هایو الزام های موجودشوندگان در خصوص چالشمصاحبه

( 2) آینده توسعه ساخت داخ  بخش فواوا ایوران در جودول   
 قاب  مشاهده است.

 

                                                                                      
2. Recursive Process  

3. Saldaña 
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 شوندگانبندی نظرات مصاحبه. جمع3جدول 

 ا زاا/ چا ش -سیاستی )تکرار یضمر  کر یصاحبه( ااواا ی ا زااا شچ شرند یصاحبه رکنف

1 
وزیر سابق فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

 الزام -(7) یکنندگان داخلینمأتوان رقابت ت افزایش 
 الزام و چالش -(2آنها ) یسازن موجود و سادهیان قوانین بردن تعارض میاز ب 
 الزام -(1) یفناور یوستمشخص پبه طور ن یقوان ییضمانت اجرا افزایش 

2 

عضو ایئت مدیره یک 

شرکت بزرگ فناوری 

 اطالعات

 چالش -(6) یق و توسعه داخلیتحق یرو یگذارهیو سرما سازیظرفیت نبود 
 چالش -(2) یو حقوق یضعف تسلط فن 

 الزام -(2)حمایت از ساخت داخ  موجود  قوانین برخیمجلس و لزوم اصالح  ینقش ناارت تقویت 

   چالش -(2) المللیبین هایتحریمموان 

 چالش -(3) خصوصیبخش  برای یزهانگمشوق و  نبود 

  چالش -(3) ناارتی نهادهایو مقررات موجود توسط  قوانین پیگیریکنترل و فقدان 
  (3) یداخل یوکارهااز کسظ یتحما یبرا یفکر یتاز حقوق مالک یتمانند حما یقانون هایزیرساختضعف- 

 چالش

 چالش -(1) المللیبین وندورهایاز  یزاتتجه یداپراتورها به خر ترجیح 

  ها و خصوص در پژوهشگاهبه  یو دانش یعلم توانمندسازیو توسعه و  یقبلندمدت در تحق گذاریسرمایهضعف در
 چالش -(1) یقاتیمراکز تحق

4 
عامل سازمان  تئیعضو ا

 اطالعات یفناور

 هاالزام -(2نه و زمان )ین هزین انتقال دانش و تجربه با کمتریا یدر قراردادها برا حقوقیبه دانش  تسلط 

 چالش -(3اطالعات ) یمشخص در بخش فناور ینو قوان هارویه فقدان 

 چالش -(3توسط اپراتورها ) ین و مقررات فعلیبه قوان یبندیپا نبود 
 چالش -(3ق و شفاف در پروانه اپراتورها )یمقررات دق فقدان 
 چالش -(1) یفنانتقال دانش  ینح المللیبین هایهمکاریدر  یرانیطرف ا یینجذب پا یتظرف 

3 
 ییاجرا یشورا ریدب

 اطالعات یفناور

 استفاده از  بیشترین یاستخصوص سبه مصوب  ینقوان یکشور در اجرا یو قانون ییاجرا ی،ناارت هایاهرم ضعف
 چالش -(6توان داخ  )

 الزام -(7ها )و استفاده از فرصت یرشجذب، پذ یکرددر کشور با رو یابعاد گوناگون توسعه فناور ارزیابی 
 الزام -(2) یفناور هایفرصتو شناخت  یابیارز برای مکانیزمی ایجاد 

4 

گذاری معاون سیاست

معاونت علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری

 (3) یخارج پیمانکاری یداخ  در قراردادها یتدر استفاده از ظرف ینمانند چ یگرد یرب کشورهاااز تج استفاده- 
 الزام

 یرهبه زنج یوستنو پ هواویمشترک با شرکت  گذاریسرمایهو  یدر انتقال فناور یهاز تجربه کشور ترک استفاده 
 الزام -(1) یافزارو سخت یافزارنرم یزاتو تجه یداتتول یارزش جهان

4 

دبیر ستاد در معاونت 

علمی و فناوری ریاست 

 جمهوری

 الزام -(6  )ساخت داخ یهایان در سیاستبندانش هایشرکت یتظرف اهرم کردن استفاده از 

 الزام -(1) یانتقال فناور یابیارز یبرا مکانیزمی یجادو ا یلزوم شناخت ابعاد توسعه فناور 

0 

ژه یون ویسیس کمیرئ

و  ید ملیت از تولیحما

 33اصل  ینظارت بر اجرا

 یاسالم یدر میلس شورا

  چالش -(7ن )یها و قواناستیس یدر نحوه اجرا نهادینواقص 

 چالش -(2در بخش فاوا ) ایرانساخت داخ   یهاتیفاستفاده محدود از ظر 

 ها، استی، سی)اعم از مناب  انسان ینرم افزار یهاتیاز جمله شناخت ظرف یدجهش تول مشیخطو  هاالزام تعریف
ان یبندانش یهاآیت و شرکتنیزات و ماشیه و امکانات و تجهی)اعم از سرما یافزارن و ساختارها( و سختیقوان

 الزام -(1د( )یتول یهارهیدر زنج
 

 

اطمینان از پایایی و روایی ابزارها و نتایج از  برای کسظ
( بووه نقوو  از هیلووی و پووری 1376و گوبووا ) الگوووی لیوونکن

 تیو تور قابل یچهوار مفهووم جزئو    (، از طریق بررسی3000)
 یریپووذنووانیو اطم دیووئتأ تیووانتقووال، قابل تیوواعتبووار، قابل

 .پذیر استفاده شدامکان
 هوا مصواحبه  ندیافر ، نخستیید قابلیت اطمینانتأی برا

یندهای فرا هاداده ریو تفس ثبت یبرا یکسان و همگراست و

 نود. بوه  اپایایی تحقیوق  نندهکه تأییدکمشخص طراحی شد 
 17توا   11جلسوه )بوا    6هوا بوه تودریج و طوی     یافته عالوه
دولت،  نفعان ساخت داخ  بخش فاوا دریبا ذ کننده(شرکت
مجلوس شوورای اسوالمی، بوه      ی صونا  یسیونو کم هابنگاه

و شود  مجلس به بحث گذاشوته   یهامرکز پژوهشمیزبانی 
ی  جرح و تعدتدقیق و  نفعان به تدریجبر اساس نارات ذی

هوا بوه   یند تحقیوق، اعتبارسونجی یافتوه   ادر فربنابراین د. ش



 0011تابستان   |  82شماره   هیافتر
 

 
 

 

56 

در نهایوت  و صورت گرفت  صورت تدریجی و در چند نوبت
یید و بررسی نهوایی  أنفعان برای توور ذیای با حنیز جلسه

های مجلس شوورای اسوالمی   ها توسط مرکز پژوهشیافته
 د.شیند تحقیق برگزار ادر پایان فر

گیووری سوووفقوودان ییدپووذیری اصوو  أبوورای بررسووی ت
آوری، ثبوت و  یند تحقیوق بور جمو    ادر ک  فر پژوهشگران
یوک  بوا اسوتفاده از تکن   به عوالوه  ها رعایت شد.تحلی  داده

هواد  ناموه ای )اسناد و مقررات و آیوین سازی، مناب  دادهميلث
شوندگاند و تحقیقات مرتبط و معتبر داخلوی  نارات مصاحبه

نیز با یکودیگر  شوندگان مصاحبهنارات  و خارجی( بررسی و
اسوناد و  بوه   دوبارهمقایسه و در مواردی که تفاوت زیاد بود، 

ظ روایی در بخوش  به این ترتی شد.رجوع شوندگان مصاحبه
قاب   بندی()کدگذاری و طبقه تحلی  و گردآوری داده کیفی

از ابزارهوووای و . چوووارچوب تحلیووو  هوووم ییووود اسوووتتأ
و  شدهای رایج در پیشینه ساخت داخ  استخراج بندیدسته

بنودی و ابزارهوای سیاسوتی بوا     ها تناسظ دسوته در مصاحبه
ورد پوژوهش مو   روایی چارچوب بخش فاوا برای اطمینان از

  قرار گرفت. پرسش

 های پژوهشیافته

تجربه سیاستی انرا  کر حمانت ا  ساخت کاخمل بخمش   

 نایا

به اعتقاد وزیر اسبق فاوا توجه به ساخت داخو  در ایون   
شمسووی و در حوووزه مخووابرات    1270بخووش بووه دهووه   

 هوای گیری پوروژه کارخانوه  بتوان شک شاید »گردد. بازمی
درصود و   20با نسوبت   1276مخابراتی ایران )کما( در سال 

با  یدرصد و بانک توسعه صنعت 70با نسبت  منسیشرکت ز
هوا در زمینوه حمایوت از    را از اولین تالشدرصد  20نسبت 

هم نین  «... المللی دانستساخت داخ  در قراردادهای بین
در سال ژاپن  یمرکز تحقیقات مخابرات با همکار ستأسی»

المللوی بوا شوروط    دیگر نمونه موفق همکواری بوین   1273
(. 1شوونده  )مصواحبه  «رودتوانمندسازی داخ  به شمار موی 

توسوعه  تووان گفوت دو رویکورد کلوی     پس از این دوره، می
مناور رف   بهشبکه بر اساس توان داخلی و تکیه بر واردات 

 در این بخش حاکم بوده است.ها کمبود در زیرساخت
ه بوه  ای دانسوت کوه توجو   تووان دوره را می 1270دهه 

توسعه صنعت تجهیزات بخش فاوا افوزایش یافوت. در ایون    

 توسوعه بوا هودف   برنامه سووم  قانون  137ماده  یاجرا دوره
و  یسواز یخصوصو  قیو توسعه ارتباطوات و مخوابرات از طر  

هوایی زیوادی   ی بوا چوالش  خارج یهاشرکت یگذارهیسرما
تووان بوه   ترین رویدادهای ایون دوره موی  مواجه شد. از مهم

و  1اساماس هوای در مناقصوه  یکت سازنده داخلشرفقدان 
د ورود دوم تلفووون هموووراه یاپراتوووورد مناقصوووه 3اساموی

طوور مشوخص بوازار     به بازار داخو  )بوه   های چینیشرکت
 الزامی برای تأسیس مرکز تحقیق و توسعه دربدون سوئیچ( 

موبایو  )موجوظ از بوین     2ایراند و پروژه پیمانکوار عموومی  
ن وندورهای خارجی و ایجواد رقابوت میوان    رفتن رقابت میا

 [.36د ]کرسازندگان داخلی شد( اشاره 
انتخواب  بوا هودف   « توانوا » یهوا پوروژه  1237در سال 

سواخت  بورای   انیو بندانش یهاو شرکت یرانیا مانکارانیپ
 یبورا  توا ید هیو در ی « یتجم»و  7یمخابرات نور زاتیتجه
عنووان   به میتحر طیدر شرار کشو یزاتیتجه یازهاین نیمأت

هوا مشواهده   [. در ایون سوال  36بود ] محورهای عرضهاقدام
ابزارهای سیاستی برای حمایت از سواخت   شود که دامنهمی

 هوای شود. برخوی بور الوزام   لف دنبال میداخ  از طرق مخت
عنووان   به 6های صنعتی و انسانی داخلیکارگیری ظرفیتهب

تووان بوه   اسوتا موی  شرط ورود به بازار دیلت دارد. در این ر
ناموه  ناوام  یوی ناموه اجرا نیوی آتالش وزارت فاوا به تودوین  

اطالعوات در   یدر وزارت ارتباطات و فنواور  یفناور وستیپ
د. هم نووین تجربووه عملکوورد   کووراشوواره  1235سووال 
گذاری های مبتنی بر جایگزینی واردات مانند سرمایهسیاست

نس و گذاری مشترک، خریود لیسوا  مستقیم خارجی، سرمایه
هوای صونعتی در   مهندسی معکوس در توانمندسازی بخوش 

 تیو ممنوع یلو یفهرسوت تکم شوود.  ها دیده میبرخی طرح
)مصووب   یمشابه داخلو  دیتول یدارا یخارج یکایها دیخر
مشوابه در   هوای اقودام  ی( و برخرانیوز ئتیه 1234/ 13/3
قابو    یهاتالشاز  )صنعت، معدن و تجارت( رت صمتاوز

 هوای اخیور  محور( در سوال یم بوازار )تقاضوا  برای تنا توجه
 .رودیشمار مهب

                                                                                      
1. SMS 

2. VMS 

3. General Contractor (GC) 

4. DWDM 

5. Local Content Policy 
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پس از برجوام، دولوت بوه     و به خصوص 1230دهه در 
 بیشوتر  توجهی صنعت فاوا المللنیو ب یداخل یهاتوسعه بازار
. از کورد سوازی  هایی در این راستا طراحی و پیواده و سیاست
تووان بوه ایجواد صوندوق مشوترک      موی  هوا این اقدامجمله 
میلیوارد بانوک    100میلیوارد پسوت بانوک و     100اری )اعتب

 ساخت داخو  بورای   همراه یهایگوش یدتولمرکزی( برای 
اشواره کورد    اشوتغال تقویت سیاست ساخت داخ  و ایجواد  

 (. 1و  2شونده )مصاحبه
هوووای معطووووف بوووه  ممنوعیوووت واردات و حمایوووت

متدوالی هایی کنندگان داخلی از سیاستمینأتوانمندسازی ت
های اخیر مورد توجه مجدد قورار  که در سال کشور است در

 1واردات سووئیچ  1700عنوان نمونه در بهار  گرفته است. به
با هدف حمایت از تولید داخ  توسط وزارت صمت ممنوع و 

از ابتدای سال جاری بحث تولید سووئیچ شوبکه   »مقرر شد: 
در ییه های دو و سه در داخ  کشور مطرح و بوه صوورت   

افزاری بسوته  ی ثبت سفارش واردات این کایی سختقانون
د و امکان واردات این دسته از کای بورای واردکننودگان   وش

دسوتگاه از   300ماهانه به تعداد یک هوزار و  ....  دشومیسر ن
های دو و سه کاسوته و بوازار   واردات این سوئیچ شبکه ییه

 [. البته ظرف حدود یوک 34] «یابدبه تولید داخ  اختصاص 
لغو و نسبت بوه اصوالح ایون سیاسوت      ماه بعد این سیاست

کووارایی چنووین فقوودان دهنووده کووه خووود نشووان شوود اقوودام
توانمنودی  در بلندمودت در راسوتای ارتقوای     هوایی سیاست

 .های خارجی باشدپذیر با نمونهبتساخت داخ  است که رقا

 ساخت کاخل بخش نایا کر انرا  ااوا زاا

دگان و اسوناد بور اسواس    شوون تحلی  ناورات مصواحبه  
معطوف به طرف  هایتحقیق در چهار بخش الزام چارچوب

 هوای الوزام گوری و  تناویم  هوای الوزام  عرضه، طرف تقاضا،
بنودی شوده اسوت کوه در اداموه      المللی دسوته ینارتباطات ب
 شود. تشریح می

 تور  بوه بیوان سواده    ااو تحرنا طمرف تقااما   ا زاا
ست اجبواری  دهای آفمدیریت بازار داخ  شام  قراردا

                                                                                      
، 2961نيد  مان یسيکو پرمصير  س  هایمدل بیشتر یچمنظور از سوئ .1

 ینو همچنيي 1یييتظرفکييم یهييایچو سييوئ 9211و  3751، 3851

 [.27] شودینم تولیدکه در کشور  است یکالس صنعت یهایچسوئ

عنوان شرط انتقال  و دسترسی به دانش فنی ساخت به
ها از الزام فناوری و ورود به بازار کشور است. این دسته

های فنواوری موضووعیت دارد   تقریباً برای بیشتر حوزه
هوای  دهود کوه اولویوت   های تحقیق نشان میاما یافته

ی هوا هوای فنواوری  صنعتی بخش فاوا بیشتر در حووزه 
هووای مرکووزی کلیوودی و راهبووردی ماننوود پردازنووده 

هوای  های هوشمند متمرکز است. از دیگر الزامدستگاه
طرف تقاضا محدود کردن دسترسی به بازار داخ  با دو 

وکارهوای صونعتی و خودماتی و    هدف حمایت از کسظ
های اطالعاتی حساس و سوازمانی  محافات از سیستم
رای نووآوری در  های تجمی  تقاضا بو کشور است. طرح

تجهیزات زیرساختی شبکه و مخابراتی یکوی دیگور از   
 هوایی هم نین اقدام هایی مشوق تقاضا است.سیاست

در  هوای دیجیتوال بوه خصووص    ند توسعه مهوارت مان
های فناوری اطالعات، هووش مصونوعی، علووم    زمینه

هایی در راستای تقویت سومت  کامپیوتر و داده سیاست
گورفتن مووج مهوارت نیوروی     که با شدت  استتقاضا 

 دخبره از اهمیت دوچندان برخوردار شده است
 ی این هاافتهی اساس بر: عراه طرف ی رق ااوا زاا

 در یفنواور  و دانش انتقال یهاچالش از یکی ،تحقیق
 و کشوور  نییپا جذب تیظرف فاوا، یخارج یقراردادها

 و نووآور  ینهادها کنارگذاشتن و یفناور بودن شرفتهیپ
 هوای الوزام  .است یخارج دیخر یهانهیگز از یاتقیتحق

و بودهی و خریود    مخواطره حمایت مالی مانند تسهیم 
در  هووای تحقیقوواتی بووه خصوووصدر بخووش تووومینی
های پیشرفته بسویار در توسوعه سواخت داخو      فناوری

هوای  های گذشوته در بخوش  اثرگذار است که در سال
 افزار شبکه بوه خووبی محقوق نشوده    افزار و نرمسخت
 دیوومشووترک در تول یهوواومیتوسووعه کنسرسوواسووت. 

 تولیود  مانند یافزوده بای و مصرف محصویت با ارزش
مورتبط اسوت    هوای های هوشمند از جمله الزامهدستگا

گور بورای   که نیازمند ورود نهادهای مقرراتی و تناویم 
پیگیری مستمر عملکرد نهادهای اجرایی در اثربخشوی  

 دآنها است
 عملکوورد و نحوووه بوور ظممارتی ن  نرسمماختی تقرنممت 

 هوای خأل بوه  توجوه  ،هوا تعارض رف  اجرایی، نهادهای
 قراردادهوا  سوازی شوفاف  و مقوررات  بوا  تطبیق قانونی،
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در سوه دسوته حمایوت از     هوا ایون نووع از الوزام   . است
مالکیت فکری با تمرکز بر بخوش فنواوری اطالعوات،    
راهکارهووا پلتفرمووی و محتوووای دیجیتووالد تطبیووق و  

وکار های فناورانهد و تسهی  کسظهمه حوزهناارت در 
و ناووارت بوور فعالیووت  هوواأکیوود بوور رفوو  تعووارضبووا ت
 شود.های دیجیتال توصیف میها و پلتفرمتکفین

 بورای  رااکاراماو ن ماکو  ها، ایجاد بخش چهارم یافته
های حموایتی جواری و تحلیو     ارزیابی و ناارت بر سیاست

ط بوا وظوایف   های قوانونی و بوه طوور مشوخص مورتب     خأل
هوای کوالن اسوت. بسویاری از     های اجرایی و طرحدستگاه
کوه بوه    مطرح کردنود شوندگان راهکارهای نهادیی مصاحبه

تجربه کشورهای مختلوف در ایجواد سواختارها و نهادهوای     
مقوررات   های تخصصی در ناوام تناویم  فرانهادی و کمیته
 هوا و صونوف  گذار، اجرای قانون و انجمون شام  نهاد قانون

تخصصی اشاره داشتند. این سواختار بوه وظیفوه ارزیوابی و     
تر و اثربخش بر اکوسیسوتم  مدتبلند هایتصمیمناارت بر 

نوآوری اشاره دارد. ایجاد نهادهایی تخصصی و البته مستق  
رونودهای توسوعه   از نهادهای اجرایی که بور اسواس کوالن   

ان ها بوا هودف توسوعه ارکو    ها و توانمندسازفناوری، پیشران
اقتصاد ملی، افزایش ارزش افوزوده بخوش فواوا، توجوه بوه      

آفرینی در زنجیره ارزش صادرات کایهای دیجیتال، و نقش
 کند.جهانی عم  می
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 الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل های فناورانه در بخش فاواحوزه ابزار سیاستی هاالزام نوع

مشوق طرف 

 تقاضا

ست و قرارداد آف

دسترسی به دانش 

 فنی ساخت 

 تیهیزات فناوری اطالعات 

 افزاراای مخابراتیسخت 

 یااحساس دستگاه یااو ساخت پردازنده یطراح یانتقال دانش فن 

 اوشمند

 افزاراای پیشرفتهانی در حوزه سختالزام ورود به زنییره ارزش جه 

محدودیت در ورود 

به بازار داخل )بازار 

 برای فناوری(

 انتقال پول،  ااییست س

 یزاتپرداخت، تیه یافزاراانرم

 مورد یافزارااو سخت 1امتیاِی

 یااو سامانه یاستفاده در بانکدار

 پرداخت

 از جمله  یمخابرات تیهیزات

 یاافزاراافزاراا و نرمسخت

 اا،یانهشبکه، از جمله پا یریتمد

(، یانتقال )نور یهال ی،دسترس یهال

لبه  یهو آنتن، راب  شبکه، ال یوراد

 یاااا و شبکهو استه، سامانه

 یاختصاص

 مورد یافزارااو سخت افزاراانرم 

 داندهارائه یاپراتوراا یبرا یازن

 یااو سامانه ینترنتا ااییسسرو

مراکز  یابر یکپارچه یوناتوماس

 حساس

 باال برای کاالاای مشابه داخلی واردات ااییت یا تعرفهممنوع 

 یرساختیز یزاتدر ساخت تیه یبخش خصوص یقتشو 

 انتقال  یو مرکز داده در داخل کشور برا یسرور داخل ییادشرط ا

کالن داده و مراکز  یدارا یسازمان یکپارچه ااییست س یفناور

 حساس کشور

تعیین نیازاای 

 آورینو
 یمخابرات یرساختز یزاتتیه 

 یداخل یتقاضا یعتیم یااطرح یتتقو 

 استاندارداایمحصوالت و خدمات مطابق با  بندیطبقه اایطرح 

 جهانی

                                                                                                                                                                                          
1. ATM 
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 الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل های فناورانه در بخش فاواحوزه ابزار سیاستی هاالزام نوع

مشوق طرف 

 عرضه

اای تسهی  طرح

 ریسک و بدای

 افزاراای فناوری تیهیزات و سخت

 اطالعات

 اای اوشمنددستگاه 

 افزاراای افزاراا و نرمسخت

 شبکهمدیریت 

 تیهیزات مخابراتی 

 داندگان برای تسهیل دسترسی گذاران و وامکااش مخاطره سرمایه

اای نوآورانه، شامل تضامین اعتباری به منابع مالی بیرونی برای بنگاه

 ای دولتیاای یارانهو وام

  متیکااش ق المللی باای و بینمنطقه توسعه بازارتشویق به 

 باال ا ریدر ت دیشده بر حسس تولتمام

خدمات توسعه و 

 ترویج فناوری

 افزاراای فناوری تیهیزات و سخت

 اطالعات

 اای اوشمنددستگاه 

 افزوده  محصوالت با ارزش دیمشترک در تول یااومیتوسعه کنسرس

ه، تیهیزات امرا ااییگوش اا وپردازنده مانند یباال و مصرف

 مخابراتی و شبکه

 توسعه توانمندی
 افزار، اوش افزار و سختنرم

 مخابرات یوتر،علوم کامپ ی،مصنوع

 کار متخصص  یرویو آموزش ن یانسان یهبرنامه توسعه سرما یتتقو

 یمهندس انمهاجرت متخصص یلتعد یداخل برا

 ضمانت

 اای اوشمند،دستگاه 

داندگان خدمات ارائه

ونقل، فروشی، حملخرده

 اای بانکی و پرداختسرویس

 سازندگان داخلی برای ورود به  یدسازرانت مولد و توانمن یادیا

 بازاراای منطقه

 گریتنظی 

 *رااکاراای نهادی

 افزاراای فناوری تیهیزات و سخت

 اطالعات

 افزاراای افزاراا و نرمسخت

 مدیریت شبکه

 تیهیزات مخابراتی 

 فناوری ابعاد انطباق و ریسک ارزیابی مستقل و تخصصی نهاد اییاد 

 ملی راابرداای و قوانین با

 مالکیت فکری

 اای افزاراای مدیریت سیست نرم

اطالعاتی، اتوماسیونی، اوش 

 مصنوعی و تحلیل داده

 فناوری بخش در فکری مالکیت حقوق از حمایت قوانین اصالح لزوم 

 پوشش برای الکترونیک تیارت قانون مشخص طور به اطالعات

 میازی فضای وکاراایکسس فعالیت کامل

تطبیق و نظارت 

 یرانهسختگ

 اا به جز خدمات امه حوزه

 دیییتال

 اطالعات و  ملی شبکه و ملی اایداده سازیداخلی زیرساخت تقویت

 پیگیری قانونی و نحوه اجرای آن

 مانند موجود داخلی ااینامهآیین و اامصوبه قوانین، بر جدی نظارت 

 داخلی مشابه خدمات و کاالاا واردات ممنوعیت

 ااآپاستارت از حمایت در فناوری و علمی معاونت عملکرد بر نظارت 

 فاوا بخش در فناوری توسعه و تحقیق و

 ( قانون 33اصل ) یکل یاااستیس یقانون اجرا ینظارت بر اجرا

بخش  ییانحصارزداگر در گر و تسهیلی و نقش نهاداای تنظی اساس

 ی و اپراتورااشهردرون یدر شبکه مخابرات یخصوص

 کشور یاپراتوراا یتنه فعالدر پروا یتنظارت و شفاف 

 وکاراای پلتفرمی داخلیکسسدر  یتنظارت و شفاف 

 از  یتحما نامهیینآ یفتکال یاا در اجرانظارت بر عملکرد دستگاه

 نوپا یااشرکت

  و صنایع صاحبان از حمایت اجرایی نامهآییننظارت بر عملکرد 

 ی تنظ یسیونکم 144)مصوبه  کشور داخل اایمهارت و منابع

 قررات(م

 یوستپ یریکارگهدر ب یو فناور یعملکرد معاونت علم یابیارز 

 در قرارداداا یفناور

 وکارتسهیل کسس
 افزاراای فناوری تیهیزات و سخت

 اطالعات

 نیاز تأمین به جای صادرات اای تشویقی توسعهتدوین سیاست 

 شبکه و مخابراتی تیهیزات و قطعات بخش در رکشو داخل
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 الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل های فناورانه در بخش فاواحوزه ابزار سیاستی هاالزام نوع

 افزاراای افزاراا و نرمسخت

 مدیریت شبکه

 تیهیزات مخابراتی 

ارتباطات 

 المللیبین
اای ورود به خوشه

 فناوری

 افزاراای فناوری تیهیزات و سخت

 اطالعات

 تیهیزات مخابراتی 

 نوآوری  و فناوری عل ، زمینه در فعال سیاسی دیپلماسی تقویت

ای خدمات فناوری اطالعات و اای بازارسازی منطقهحوزه باالخص

 ست خرید فناوری زیرساخت مخابراترارداداای آفق

به عنوان دسته ابوزار   یقتحق هاییافتهو بر اساس است ساخت داخ  فاوا مورد اشاره قرار نگرفته  یاستیس هایلزاما پیشینهابزار در  ین ازا* 

  ( افزوده شد.1)جدول  تحقیقبه چارچوب  سیاسی

 

 هابحث در خصوص یافته

 ی،سواختار اقتصواد   یجیتالد د تحولدر حال حاضر رون
کورده   ییور را دستخوش تغ یجوام  جهان یو اجتماع یاسیس

 یون آن در ا یوزات توجه به نقش توسعه فاوا و تجه و با است
و  یصونعت  هوای یاسوت س یناز تودو  یرروند، کشوورها نواگز  
و  یو  بوه تحل  یشوینه نود. در پ اینوه زم یون ساخت داخو  در ا 

از ساخت داخو    یتحما هاییاستعملکرد س شناسییظآس
فواوا   یوزات و نوه خواص در بخوش تجه    یبه صورت عمووم 

 یون درسوت ا  نشودن  شده و ضمن اشواره بوه اجورا    پرداخته
 یاستیمتناسظ س یهااز ابزار نکردن [، استفاده4] هایاستس

 هاییاستس نشدن را علت موفق یو حوزه موضوع ینهبا زم
بوه نقوش    ین نو م[. ه30انود ] ساخت داخ  دانسوته  یارتقا
در توسووعه  هووایومکنسرسوو یووادولووت و  یوورنا یگرانیبوواز

لوزوم ناوارت بور     یوا [ و 27سواخت داخو  ]   هاییتوانمند
و  هایاستو س ینقوان یدر اجرا ییاجرا یهاعملکرد دستگاه

و  ینقووان  یدر اجورا  یتوجه و اصالح الزامات نهواد  یتاهم
 ی ، تاکنون تحلین[. با وجود ا4اشاره شده است ] هایاستس

بخوش   یوزات ساخت داخ  در تجه یاستیس یو ارائه ابزارها
 )به خصوص یشینهقرار گرفته و در پ یفاوا کمتر مورد بررس

 مغفول بوده است. ایران( 
کوه در کنوار لوزوم     دهود یمقاله نشان مو  ینا هاییافته

بخوش   یمتناسوظ و اختصاصو   یاستیس یاستفاده از ابزارها
و  یرسوواختسووعه زدر تو یووزن ینهوواد هووایفوواوا، الووزام 

دارد. در ادامه  یتبخش اهم ینساخت داخ  ا هاییتوانمند
 یون ا هاییافته یهاها و تفاوتشباهت ینترمهم یحبه تشر

پرداختوه   یشوینه و پ المللوی ینبو  یاسوتی مقاله بوا تجوارب س  
 .شودیم

 ابزارااو سیاستی ترسعه ساخت کاخل

تورین ابزارهوای سیاسوتی کوه     المللی مهمدر سطح بین
کننود  شورها برای حمایت از بازار داخلی خود استفاده موی ک

های وارداتی بای بورای کوایی   شام  موارد زیر است: تعرفه
مشابه داخلید جریمه بای و ناارت جدی در تخلفات حقووق  

 گواهی گیرانوه و  مالکیت فکرید استانداردهای کیفی سخت
گ هوا و فیلترینو  آمیز به نف  تولید داخ د محودودیت تبعیض

های پرداخت الکترونیکوی  های سیستمارتباطاتد محدودیت
شدهد احکام مشروط به انتقال یا استفاده از ارتباط رمزگذاری

المللوی  های بوین فناوری و افشای کدهای منب  در همکاری
 . [5، 17است ]

 به طوور کلوی  هم نین مشاهده شده که برخی کشورها 
هوای  ی شرکتبرای توسعه زیرساخت توسعه ارتباطات داخل

خووارجی را عووالوه بوور اسووتفاده از تولیدکننوودگان داخلووی و  
گذاری مشترک، ملزم به رعایت مواردی مانند ایجواد  سرمایه

کنند. بوه عوالوه تحلیو     مرکز داده یا سرورهای داخلی می
 دهد کههایی نشان میکننده چنین سیاستاتخاذکشورهای 

ی اقتصاد تیفعال یسازیبوم یبرا یخارج یهاشرکت فشار
کشووورهای مقصوود، موجووظ شووده   یرقابووت در بازارهووا و

دن راهبردهوای  کور بوم داخلی آنها بوه جوای دنبوال    زیست
ایجواد نمووده و    نوآوری باز، فووای مقرراتوی و محودودیت   
 [.37، 33]کنند اقدامات سختگیرانه واکنشی خود را تشدید 

 هوای سوال در  المللوی بین هایتحریم دلی در کشور به 
ست و آف یمانند قراردادها -فناوریتوسعه  هایگزینه اخیر

عملکورد   تووان یو نم استمحدود  -یبه دانش فن یدسترس
 یارکات یمارعیمت . کورد  ی را تحل یاستیس یابزارها چنین

و عملکورد کشوور نشوان     استپرتکرار  هایسیاستاز  یکی
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جوانووظ مخوورب و   سیاسووتیابووزار  ایوونکووه اسووت داده 
ها، اختالل در انجوام  یمتق یشافزا». رددا یزن هاییمخاطره
قاچاق کای و  یشتر افزاو از همه مهم یرساختیز یهاپروژه
 آیود یشومار مو  بوه  یاستنوع س یناز جمله مالحاات ا «ارز
 یکارشناسو  یاز سواختارها  یمندبهره ینکهعالوه اه . ب[20]

در ناور گرفتوه    یود با ینچن ینا یاستیس یابزارها ییندر تب
 د. شو

در دو حووزه   نمرییرو  نیا اماو  تجمیمع و  تعیینله مسئ
 یهاطرح یاطالعات وجود دارد. در اجرا فناوریارتباطات و 

از بوازار   یقیدق ینبه تخم یازتقاضا در کشور ن ی تجم یتتقو
مربوط به  ییو قاب  اتکا یقکه آمار دق یکشور است، در حال
 فقوط آن وجوود نودارد و    هوای یوربخش اندازه بازار فواوا و ز 

موجود اسوت.   1234بخش فاوا در سال  یاقمار یهاحساب
صورت گرفتوه، هم نوان    هایتالشبا وجود  یگرد یاز سو
محصویت و خدمات فاوا ابالغ نشده که مسوئله   یبندطبقه
 رسود ینار مو  در مجموع به .کندمیتقاضا را دشوار  ی تجم

 هوای نقوص دچوار   نووآوری  نیازهای تجمی و  تعیینمسئله 
، آوریجمو   نیازمنود است که برطرف کوردن آنهوا    یازمینه

و  تولیودی  یهوا بنگواه  یهوا داده یو  و تحل سوازی یکپارچه
ارتباطات  هایزیرحوزهاز  یکو بازار مصرف در هر  خدماتی
 [.34 ،20]اطالعات است  یو فناور
 گوری یممحور و تناعرضه یاستیس یابزارها یرسا برای

 تشوریح متناظرشوان   هوای الوزام ( 7) شده تا در جدول یسع
آنهوا در   اجورای شود و بحث در خصوص عملکرد کشور در 

 نهوادی  های. عملکرد کشور اما در الزامگنجدنمیمقاله  این
آن در  یوت اهم ی است که به دل ینهاد هایعد الزامشام  بُ

  .شودمیادامه بحث 

 ااو ن اکو ترسعه ساخت کاخلچا ش

 از تیو حما تنووع م یاسوت یس یابزارهوا  وجود اب رانیا در
 و یفنواور  انتقوال  ،یالمللو نیبو  یقراردادها در داخ  ساخت
 در یادیووزبووه نسووبت  ینهوواد نووواقص ،1یهوویترج دیووخر

                                                                                      
(؛ بنيد )ج(  1383( قانون برنامه چهارم توسيعه ) 48بند )ب( ماده ) .1

(؛ قييانون حييداک ر 1389( قييانون برنامييه پيينجم توسييعه )17ميياده )

 یييیو اجرا یو صيينعت یدیييتول یو مهندسيي یاسييتفاده از تييوان فنيي

مشابه  اینمونه و  یدارا یخارج یکاالها دیخر تی(؛ ممنوع1391)

 

 نوواقص  نیو ا نیتور مهوم  از. شودمی مشاهده هاآن یاثربخش
 نبمرک  ،یصنعت توسعه دیمق یمال نیتأم ناام نبود به توانیم

 و ینود توانم توسوعه  اهوداف  با متناسظ یبخ  ونر،یتاظ
 یتقاضا  یتجم از کشور ییاجرا یهادستگاه نکردن استفاده
بوه  . [4] کورد  اشواره  یزنو چانه قدرت شیافزا یبرا یعموم
و ناوارت   یمل دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیکم سیرئاعتقاد 
  یو تجم در ینهواد  و یفنو  یهاضعف» ،77اص   یبر اجرا
 یبورا  مشوخص  یوی اجرا سوازوکار  ینو یبشیپفقدان  تقاضاد

ی در فکور  تیو مالک حقووق  وجوود  خوأل  شدهد وض  نیوانق
ی فنواور  جذب در نییپا یآمادگ دتنایم فوای رقابت داخلی

 طیشورا  از یناشو  یهاتیمحدود دالمللیدر قراردادهای بین
موانعی جدی « رلیدو زاتیتج  نیتیی اریرت و یمیتحر
 (. 4شونده ند )مصاحبهفاوا در کشور رساختیز توسعه برای

تقویوت سواخت    هوای ، الزامهای تحقیقیافتهبر اساس 
ری و گو داخ  در دو بخش صیانت از بازار داخلوی و تناویم  

 نیاند. دارقانونی و سیاستی  خألدر ایران نارات بخش فاوا 
 یبورا  یتو یو امن یاقتصواد  یضوررها  ریاخ یهادر سال امر

موجظ وقفه  واست همراه داشته به کشور  رساختیزتوسعه 
ی بوه دلیو  ممنوعیوت    راهبورد  زاتیو تجه کوارگیری ه بدر 
 مصوبه. است هشد هاات و موجود نبودن نمونه داخلی آنوارد
 یفناور یرساختیز یضرور زاتیواردات تجه تیممنوع ریاخ

 زاتیتجه یبرخ تعرفه یمشابهت کدها»  یاطالعات به دل
 زاتیوو، تجهپردازنووده سوورور،از جملووه « سوواخت داخوو  

کوه   توسط وزارت صمت 1233در سال  رهیو غ یسازرهیذخ
تواکنون بوه نحوو     فواوا  داخلوی  بوازار  تواند در صویانت از می

  یو تماسازی نشده اسوت. البتوه   مناسظ در بخش فاوا پیاده
 و یخوارج  هوای / شورکت از ونودورها  دیاپراتورها به خر ادیز

 رسواخت یز نیتوأم  حووزه  در یارسواخت  و یقانون یهاضعف
 یهوا پروانوه  و مقررات در تیشفاف و ناارت فقدان و کشور

 یتیحموا  یهااستیس شدن ییموجظ شده تا اجرا اپراتورها
 .نباشد مداکار

                                                                                      
)مصيوبه ميورخ    یدولتي  یاهي دسيتگاه  یتوسط تميام  یداخل دیتول

 یدی(؛ قانون حداک ر استفاده از توان تولرانیوز ئتیه 11/4/1396

صيادرات  آنها در امر  تیکشور و تقو یازهاین نیدر تأم یو خدمات

(1398) 

https://www.zoomit.ir/category/processor/
https://www.zoomit.ir/category/processor/
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 و ناوارت  یگور میمرتبط با تنا ی،قانون بخش دوم خأل
و  یموال  نیمأتو  ناوام  نیقووان  یبازنگر بر بخش فاوا است.

بخوش فواوا و    ازیو متناسوظ بوا ن   یجوار ، تیگمرکو  ،یاتیمال
راسوتای توسوعه سواخت    نیازی دیگور در  آن  یهاربخشیز

به ناارت بور   توانیم آن قیمصاد از. داخ  بخش فاواست
 تیشیان و یسازیخصوص یهااستیس عملکرد یاثربخش»

اشاره کرد که  «اپراتورها تیفعال پروانه و یقررات ،یتاظ کر
  .[20باقی مانده است ]نشده  ح 

شوود،  موی که به عنوان شکست مطرح  مواردیاز  یکی
بوه اعتقواد    .اسوت  یراندر ا 1سازمانی یکپارچه سیستمورود 

شناخت درسوت   نبوداز  یشکست ناش ینا 7شونده مصاحبه
یزموه   جوایگزین  داخلوی  فنواوری توسوعه  ». اسوت  یفناور

در آن  نوووآوری کارکردهووایفناورانوه و   نیازهووای شناسوایی 
از  درسوتی  الگووی نداشوتن  ، عوالوه ه ت. بو خاص اس زمینه
 هوای مخاطرهساخت داخ  را دچار  هایالزام فناوریتوسعه 
عنوان شکست  به خودروایرانکه در  موردی. کندمیفراوان 

 سیسوتم  ... موفوق بوود  به نسبت مطرح شد و در همراه اول 
 امر این. (7شونده مصاحبه) «استفاده داشته باشد قابلیت باید
 یتاطالعات موضووع  یفناورمختلف  یهاحوزه در دتوانیم

 یبرداربهره یتو قابل فناوریاز  صحیحشناخت داشته باشد. 
توسوعه   یاز اهوداف و الگوهوا   یقوی دق یفتعر یازمنداز آن ن
 یو در طراحوو بووودهاز سوواخت داخوو   یووتدر حما یفنوواور
شووناخت بووه شوودت  یوونتقوودم دارنوود. ا یاسووتیس یابزارهووا
 بورای  سما  نکپارچه ساختاراانیبه  زیااست و ن یکارشناس
 اسووت گووذارسیاسووتبووا نهوواد  تخصصوویگفتمووان  ایجوواد

 دیگوور بوورای توانوودموویاموور  ایوون(. 2و  3شووونده )مصوواحبه
 باشد. تعمیماطالعات قاب   فناوری هایحوزه

از ساخت داخ  در  حمایتعنوان ابزار  بهنیز  گریتنایم
در  بالک وین  ریفنواو ميال  برای. ددار مختلفیابعاد  ،کشور
و فعاین حووزه   گذارانسیاست اصلیدغدغه  اخیر هایسال

و وزارت اقتصاد نشوان   مرکزیاست. عملکرد بانک  نوآوری
 موجوظ شوده   فنواوری درک نادرست از ابعاد توسعه  دهدمی
ماننود   شوده یو  دفتر ک  توز فناوریبه  گذارسیاستتا  است

کشوور   یروپویش  فرصوت  هوای پنجرهرمزارزها نگاه کند و 
 .[23] گرفته شود نادیده

                                                                                      
1. Enterprise resource planning (ERP) 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

هوای  بخوش فواوا و زیرحووزه    هاین تحقیق در محودود 
های فناورانه آن در ایران با هدف شناسایی و تحلی  سیاست
هوای  موجود حمایت از سواخت داخو  و تقویوت توانمنودی    

سیاستی ساخت داخ  ایون بخوش    هایفناورانه و ارائه الزام
ها تحقیق ابزارهای سیاستی در چهار دسوته  شد. یافتهانجام 

گووری و ارتباطووات طوورف تقاضووا، طوورف عرضووه، و تناوویم
های فناورانوه بخوش فواوا ارائوه     المللی به تفکیک حوزهبین

شده است. یکی از دستاوردهای تحقیق، بررسی ساختارهای 
نهوادی اسوت کوه پوس از تحلیو        هایالزامساز و یکپارچه
ها و نوواقص در خروجوی تحقیوق    تخراج چالشها و اسداده

دیده شد. ضوعف در تبیوین صوحیح مسوائ  رگویتووری و      
های فناوری با درناور  سازی آنها با هر یک از حوزهمتناسظ

شناسووی مقووررات گوورفتن ابعوواد توسووعه فنوواوری و آسوویظ 
 ها بودند.ترین یافتهممنوعیت واردات از مهم

، بوه دلیو  روش   به علت پیشینه محدود در حووزه فواوا  
قالوه  هوا، یکوی از نقواط قووت م    آوری دادهکیفی برای جم 

ه خواص آن اسوت. بو    هوای تمرکز بر بخش فاوا و مالحاوه 
ای شوده  نهادی توجه ویوژه  هایبه الزام عالوه در این مقاله

 شود. های این پژوهش محسوب میکه از نوآوریاست 
 هوای قانونگوذار و ناوارتید   این پژوهش برای سوازمان 

گووذاران حکمرانووی دیجیتووالد موودیران ارشوودد و   سیاسووت
کوه بوه   هوای سیاسوتی و عملوی    دارای دیلت پژوهشگران
شود. بر این اساس، پیشنهاد ها در ادامه اشاره میبرخی از آن

ها و نهادهای کارشناسی در مسوائ   شود به نقش انجمنمی
رگویتوری و تدوین ابزارهای سیاستی توجوه شوود. بخوش    

های خواص توسوعه فنواوری و ابعواد     توجه به ویژگیفاوا با 
خاصوی   هوای اقتصادی آن دارای مالحاه -جتماعیا -فنی

ها، ابزارها و رویکردهای سنتی بوه  توان با روشاست و نمی
تدوین و تنایم سیاست در آن پرداخت. به خصووص حووزه   

هوای فناورانوه   فناوری اطالعات با ماهیت تخصصی و حوزه
ک ین به این مهم دیلت دارد که بوا یوک   متفاوت نایر بال

تووان بورای تقویوت سواخت داخو       ابزار سیاستی عام نموی 
 د. کرهای فناورانه بخش فاوا استفاده های حوزهتمام

 هوای شود مطالعوات بعودی، الوزام   هاد میدر پایان، پیشن
پوذیری  سیاستی با تمرکز بر حاکمیوت داده از مناور رقابوت   

ارهای داخلی بررسی شوود. بوه   وکملی و تقویت رونق کسظ
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ن بعودی بوه بررسوی    پژوهشوگرا شوود  عالوه پیشونهاد موی  
ینودها و نتوایج   اهای متناسظ با ابعاد اثرگوذار بور فر  سیاست
پووذیری و توسووعه گووذاری بووا رویکردهووای رقابووتسیاسووت

آوری و توسعه توانمندی داخ  در بخش فاوا صادراتد و تاب
 هوای منود. بررسوی الوزا   )با محوریت اقتصاد دیجیتال( بپرداز

 طیمحو  میتناو  هوای الزامهای واردات و ناظر بر محدودیت
 رشود  با رویکردهای دوگانه به نف  ساخت داخ  یرگویتور

ای جذاب بورای  نیز زمینهداخ   یتوانمندتقویت صادرات و 
 شود.مطالعات آینده محسوب می
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