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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
حمایت از ساخت داخ به دلی تحریمهای بینالمللی و ضرورت تأمین نیازهای فناورانه کشور همواره موورد توجوه مودیران،
پژوهشگران و سیاستگذاران قرار داشته است .این موضوع در بخش فاوا به دلی عواملی هم ون ظهور فناوریهای دیجیتوال و
نسبت اثرگذاری بای در سایر بخشهای صنعتی موجظ شده است تا ابزارهای سیاستی متنوعی طراحی شود .بر این اساس ،هدف
این مقاله تحلی وض موجود و ارائه الزامهای سیاستی تقویت توانمندی ساخت داخ تجهیزات در بخش فاوا است .تحقیق حاضر
از نار نوع کاربردی ،رویکرد کیفی ،قلمروی مکانی آن بخش فاوا در ایران و قلمروی زمانی مورد تحلی سه دهوه اخیور و زموان
انجام تحلی سال  1233است .دادههای مورد نیاز از اسناد ،گزارشها و برنامههای اقودام توسوعه بخوش فواوا و نیوز  4مصواحبه
نیمهساختاریافته با خبرگان و مدیران این بخش جم آوری شد و تحلی دادهها با کدگذاری محووری صوورت گرفوت .بور اسواس
یافتههای تحقیق ،الزامهای سیاستی توسعه ساخت داخ بخش فاوا در چهار دسته مشوق طرف عرضوه و تقاضوا ،تناویمگوری و
ارتباطات بینالمللی به تفکیک حوزههای فناورانه این بخش ارائه میشوود .برناموه توسوعه مهوارت دیجیتوال ،تحقیوق و توسوعه
مشترک درباره تجهیزات کلیدی زیرساختی ،افشای اطالعات کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری ،بهبود ضمانت اجرایی مالکیت
فکری از جمله الزامهای مهم پیشنهادی این تحقیق است .یکی از یافتههای اصلی تحقیق ارائه پیشنهادهای نهادی در بخش فاوا
است که در پیشینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .به عالوه ،یافتههای این پژوهش دیلتهوایی بورای پوژوهشهوای آتوی و
تالشهای سیاستی و قانونگذاری تقویت ساخت داخ بخش فاوا ارائه میکند.
کلیدواژهها :الزامهای ساخت داخ  ،سیاست ساخت داخ  ،فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،انتقال فناوری ،تدارک عمومی.
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پژوهشگران نیز بر چارچوب هوای رگویتووری ناواممنود و
نهادهای یکپارچوهسواز 3بورای رقابوتپوذیری در بازارهوای
بینالمللی و تقویت بازار داخلی تأکید کردهاند [.]7 ،3
بنابراین مطالعه سیاست های ساخت داخ نیازمند درک
درستی از بازار داخ است .به نق از رئیس وقوت سوازمان
فناوری اطالعات ایران ،اندازه بازار فاوا در ایران حدود 170
هزار میلیوارد توموان اسوت و «توا  10سوال آینوده نیازمنود

مقدمه
الزامهوای سیاسوتی حمایوت از تولیود داخو و توسوعه
توانمندی های فناورانه در بخوش هوای اولویوت دار صونعتی
کشور طی دههها از چالشیترین گفتمانهای کشور بووده و
پرسووشهووای بسوویاری را دربوواره اثربخشووی عملکوورد ایوون
سیاسووتهووا شووک داده اسووت [ .]1یکووی از بخووشهووای
اولویووتدار و صوونعتی کشووور بخووش فنوواوری اطالعووات و
ارتباطات (فاوا) است .الوزامهوای سیاسوتی تقویوت سواخت
داخ در این بخش از دو جهت اهمیت دارد .نخسوتد ایون
بخووش بووه شوودت نوور رشوود بوواییی بووه واسووطه ظهووور
فناوریهای دیجیتوال دارد .دومد دسوتاوردهای نوآورانوه در
این بخش با نسبت باییی بر بخشهای صنعتی دیگور اثور
دارد [ .]3با این حال مطالعات نشان مویدهنود کوه نگورش
غالظ در سیاستگذاری صنعتی دچار تحوول شوده اسوت و
فقط رویکردهای مداخلهجویانوه سونتی دولوتهوا هم وون
کنترل واردات ،خریود دولتوی ،محودودیت سورمایهگوذاری،
سیسووتمهووای تعرفووهای و تشووویق صووادرات در مقابلووه بووا
چالشهای کنونی اثرگذار نیست [ .]2 ،7بوه هموین مناوور
گزینههای سیاستی توسعه توانمندیهای فناورانوه کشوورها
باید بهگونهای تغییر یابد که بازار داخ را در راستای رشد و
رونق اقتصوادی و خلوق ارزش در زنجیوره توأمین جهوانی1
تووومین کن ود .ایوون تغییوورات موویتوانوود در زمینووه توسووعه
زیرساخت فنی و حمایتید تسهی فوای کسظ وکارد توسعه
مهارتهای دیجیتالد تعرفه و مالیات بور کایهوا و خودمات
دیجیتال و دیگر سیاستها اعمال شود [.]6 ،5
با وجوود ابزارهوای سیاسوتی رایوج ،یکوی از ابزارهوای
سیاستی در فاوا که کمتر مورد توجه قرار گرفته ،الوزامهوای
نهادی و ساختاری است .ایون موضووع در ایوران بوه طوور
مشخص روی قانون استفاده بیشتر از تووان داخو بررسوی
شده است و عواملی چوون نبوود ناوام توأمین موالی مقیودد
فقوودان تنا ویمگووری بخش وی متناسووظ بووا اهووداف توسووعه
توانمندی و ضعف ساختارهای تجمی کننده تقاضای عمومی
از سوی دسوتگاههوای دولتوی بوه عنووان نوواقص نهوادی
شناسایی شدهاند که اهمیت این نوع الزامها را در چوارچوب
سیاستی تقویت ساخت داخو نشوان مویدهود [ .]4برخوی

سرمایه گذاری  13میلیوارد دیری در حووزه سورویسهوای
جدید فناوری ارتباطات است [ »]10که اهمیت بوایی ایون
بخش در اقتصاد کشور را نشان میدهد .به نار میرسد بوا
وجود ضرورت توسعه به نسبت سری زیرساختهای فاوا در
کشور و لزوم متناسظسازی سیاستها با نیازهای صونعت و
مان زدایی سیاسوتی ،توجوه کوافی بوه تحلیو و اسوتخراج
الزامهای سیاستی تقویت ساخت داخ در این بخش مبذول
نشده است [.]11
در پیشینه بیشتر به آسیظشناسی تجارب و سیاستهای
ساخت داخ  ،انتقال فناوری ،قانون حداکير استفاده از تووان
داخ  ،ابزارهای سیاستی مانند خرید دولتی برای نووآوری و
 ...به صورت عمومی پرداخته شده [ .]4 ،11 ،30 ،22 ،27بر
اساس بررسیهای نویسندگان در پیشینه به طوور مشوخص
بر تحلیلی در خصوص صنعت تجهیزات و سختافوزار فواوا
در ایران با در نار گرفتن نیازهای آن صورت نگرفته اسوت
که یکی از نوآوریهای این تحقیق محسوب مویشوود .بوه
عالوه با توجه به اهمیت یافتن اقتصاد و در نهایوت تحوول
دیجیتال در جهان و روند سری رشد ایون بخوش در خلوق
شغ و ارتقای تولید ناخالص کشورها از جمله ایران ،بررسی
الزامهای سیاسوتی سواخت داخو تجهیوزات بخوش فواوا،
دانشافزایی دارد .در این راسوتا مقالوه حاضور بوه ارائوه بوه
چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی الزامها و چالشهای سواخت
داخ بخش فاوا و تحلی وضعیت ایوران در سیاسوتهوای
ارتقای ساخت داخ این بخش میپردازد.
بنابراین هدف ایون مقالوه ارائوه الوزامهوای حمایوت از
ساخت داخ و توسعه توانمندیهای فناورانه در بخش فواوا
است .پرسشهای این پژوهش به شرح زیر است:
 .1سیاست های موجود حمایت از ساخت داخو تجهیوزات
2. Integrative

1. Global Value Chain
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مطالعات خود را به طور عمده به ارزیابی عملکورد ابزارهوا و
الزامهوا سیاسوتی هم وون خریود دولتوی بورای نووآوری،1
الزامهوای اسوتفاده از تووان داخو  ،3قراردادهوای آفسوت
اجبووواری (انتقوووال اجبووواری) ،2رژیووومهوووای تجووواری،7
محوودودیتهووای تجوواری بوور کووای و خوودمات 6در تجربووه
کشورهای مختلف معطوف کوردهانود [ .]13 ،12در نگواهی
جزئیتر ،محدودیتهای تجاری بر کای و خدمات دیجیتوال
مانند مشوق ها و تعرفه بر واردات ،سوهم تولیود مشوترک و
استفاده از ظرفیت داخ در قراردادهای انتقال فنواوری نیوز
به عنوان الزامهای تقویت توان داخلوی بخوش فواوا بسویار
مورد تأکید قرار گرفته است [.]5 ،17
با وجود آثار ميبت و منفی شمرده شده ،تحقیقات نشوان
می دهد ابزارهایی مانند مقوررات و آیوینناموه هوا ،تعرفوه و
مشوق ها ،سیاست هوای بازرگوانی و یوا موافقوتناموههوای
دریافووت لیسووانس بوورای کنتوورل بووازار داخوو و توسووعه
توانمندی های فناورانه بوه طوور گسوترده توسوط کشوورها
استفاده میشود [ ،]16اهداف موورد انتاوار ایون ابزارهوا در
شک ( )1ارائه شده است.

در بخش فاوا ایران چیست؟
 .3چالشها و مسائ حمایت از ساخت داخ تجهیوزات در
بخش فاوای ایران چیست؟
 .2ابزارها و الزامهای سیاستی مورد نیواز بورای حمایوت از
ساخت داخ تجهیزات در بخش فاوا ایران چیست؟
برای پاسخ به هدف و پرسوشهوای تحقیوق ،محتووای
مقاله به این ترتیظ سازماندهی شده است .در بخش بعدی،
ابتدا پیشینه سیاستها و رویکردهوای سیاسوتی در ایوران و
دیگر کشوورها بررسوی و چوارچوبی بور اسواس آنهوا ارائوه
میشود .سپس روش تحقیوق شوام جمو آوری و تحلیو
دادههای پژوهش و یافتههای تحقیق تشریح مویشووند .در
انتها نیز یافتهها مورد بحث قرار میگیرند و جم بندی ارائوه
میشود.
پیشینه پژوهش
سیاستااو ساخت کاخل کر بخش نایا

بررسووی سیاسووتهووای سوواخت داخوو در ادبیووات
سیاستگذاری توسعه صنعتی و نوآوری توسط پژوهشوگران
بسیاری روی کشورهای دنیا دنبال شده است .پژوهشوگران

تأمین نیاز بخش دولتی
شرط ورود به بازار داخل
فشار به انتقال فناوری و افشای اطالعات و استفاده از حق امتیاز مالکیت فکری داخلی از طریق سرمایهگذاری مشترک
جبران صنعتی (آفست) در قراردادهای خارجی
مشخص کردن درصد اجزای تولید داخل استفاده شده در محصول نهایی
استفاده از سهم مالکیت معنوی توسعهیافته در داخل که در فرایند توسعه محصول /خدمت
شکل  .0اهداف سیاستی بخش فاوا در راستای ارتقای ساخت داخل []5

0

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
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زیرسوواختی تشووریح و چووارچوب سیاسووتی پووژوهش ارائووه
میشود.

در ادامه به چند تجربه بینالمللوی در زمینوه حمایوت از
ساخت داخ فاوا اشاره می شود .دولت نیجریوه در مقوررات
حفووظ سووهم  60درصوودی در تولیوود و تحقیووق و توسووعه و
طراحووی محصووویت سوواخت داخ و در بخووش تجهیووزات
زیرساختی و دولت هند در برنامه «ساخت هند» ،دسترسوی
به بازار ترجیحی 1به خصووص در بوازار نورمافوزار و قوانون
تجارت الکترونیک  3013نمونههای بوه نسوبت مووفقیانود
[ .]15هم نین مقررات تولید ملی نرمافزار و خدمات برزی 3
و یووا چووین در سیاسووت محدودسووازی واردات تجهیووزات
مخووابراتی دارای مشووابه داخل وی بوورای حمایووت از شوورکت
هواوی نمونههای دیگر حمایت از توانمنودیهوای فناورانوه
داخ است [ .]16در این بین ترکیه در قرارداد سوال 3003
برای توسوعه زیرسواخت بوا همکواری هوواوی 2در ارتقوای
توانمندی از طریق راهبرد تحقیوق و توسوعه بوینالمللوی و
اقدامهای استفاده از توان داخلی از جمله تجارب قاب اشاره
است [.]14
در مجموع الزامهای حمایت از ساخت داخو اغلوظ بوا
انگیزه های توسعه توانمندی های فناورانوه و افوزایش تووان
رقابت ،بوه عنووان بخشوی از رویکورد دوگانوه (دو کوارکرد
متفاوت) همراه است .کارکرد اول این الزامها شام راهبورد
رشد صادرات ،انتقال فناوری های پیشرفته ،تحقیق و توسعه
مشترک ،اشتغال و سهم مالکیت [ساخت و فکوری] داخلوی
است که آنها را ملزم میسازد تا اهداف مشخصی را با توجه
به عملیات خود در کشورشان براورده کنند [ .]7کارکرد دوم
بووه طووور کلووی شووام طیفووی از مشوووقهووای توسووعه و
سرمایه گذاری برای جبران هزینههای ورود به بوازار کشوور
میزبان است :از جمله کمکهوای موالی بورای پوروژههوای
تحقیووق و توسووعه یوا سوورمایهگووذاری جدیودد و اختصوواص
سرمایهگذاری عمومی -خصوصی -مانند خدمات دولتی کم
یا بدون هزینه در بازاریابی و توزی است [ .]7در بخش بعود
این الزامها از نار نوع ابوزار سیاسوتی و کارکردهوای موورد
انتاار در قالظ سیاستهوای تقاضوامحور و عرضوهمحوور و

جمعبادو پی یاه ا زااااو سیاستی ساخت کاخل نایا

سیاستهای حمایتی را میتوان از نار نووع بور اسواس
ابزارها و کارکردهای مورد انتاار دستهبندی کرد .ابزارهوای
سیاستی شام اقدامها ،تدابیر ،برنامهها و مقرراتویانود کوه
سیاستگذار به مناور مدیریت و کنترل بخش خاصی مانند
عرضه یا تقاضای نووآوری از آن در قالوظ مشووق ،تعرفوه،
جریمه ،خطمشی و  ...استفاده میکند که دولت برای اجرای
سیاستهوا در اختیوار دارد [ .]17در پیشوینه سیاسوتهوای
نوآوری ،ابزارها و کارکردها به طور کلی در سه دسته مشوق
عرضه ،تحریک طرف تقاضا و ابزارهای زیرسواخت مبادلوه
دستهبندی میشوند.
الزامهای مشوق تقاضوا کوه بوه عنووان رونودی نوو در
سیاستگذاری نوآوری توسط ادلر و همکاران معرفوی شوده
یکی از پرتکرارترین مطالعات است [ .]13این نوع از الزامها
به مجموعهای از اقدامهای عمومی برای تحریوک نووآوری
یا انتشار نوآوری از طریق افزایش تقاضا برای نووآوریهوا و
یا بهبود شرایط برای جذب آنها یا بهبود تبیین تقاضا بورای
تشویق نوآوری گفته میشود .به بیان سوادهتور ،الوزامهوای
تحریککننده تقاضای بازار باید موجظ افزایش تقاضا بورای
تولید داخلید و یا تعریف یا بازتعریف الزامات کارکردی برای
کایها و خدمات تعریف شود [ .]30ایون سیاسوتهوا بورای
گسترش دامنه الزامهای عمومی حمایت از نووآوری شوام
طرح های خرید دولتی ،حمایت از تقاضای بخش خصوصی،
تنایمگری و تطبیق با مقررات ،و سیاستهای ناواممنود و
مشوق های موالی و مالیواتی مویشووند [ .]31دسوتهبنودی
الزامهای محرک تقاضا در شک ( )3ارائه شده است.

)1. Preferential Market Access (PMA
2. Certificate of Technology and Innovation in Brazil
)(CERTICs
3. Huawei Co.
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شناسایی صحیح نیازهای
نوآوری

توسعه توانمندی داخل

•خرید هوشمندانه

•طرحهای آموزشی

•طرحهای تجمیع تقاضای
ملی

•شبکههای نوآوری موفق

تنظیمگری

راهکارهای نوآورانه
تضمینی

•وضع استانداردهای ملی و
هوشمندانه

•فراخوان نوآوریهای مورد
نیاز

•سادهسازی و دسترسی
آسان در رویههای فروش و
مناقصه

•تضمین خرید
•قیمتهای تضمینی

شکل  .2دستهبندی الزامهای تحریک طرف تقاضا []08

مبادله اطالق مویشوود [ .]17ایون سیاسوتهوا بوا نگواهی
دقیقتر اهمیت و نقش ساختارهای رگویتووری و حموایتگر
را در تنایم و ناوارت بور مقوررات موضووعه ماننود قوانون
مالکیت فکری در قالظ دسته سوم الزامها بررسی مویکنود.
به عالوه دسته دیگری کوه در پیشوینه بوه آن اشواره شوده
است ،الزامهای ارتباطات و یا تسهی روابط بینالمللی است
که موجظ شک گیری همکاری در بخشهوای اقتصوادی-
صنعتی و تقویت الزامات انتقال فناوری بینالمللی مویشوود
[.]27
جم بندی سیاستهای حمایت از ساخت داخو بخوش
فاوا در پیشینه در قالظ جدول ( )1ارائه شده اسوت و بورای
تحلی سیاست ها و پیشنهاد الوزامهوای سیاسوتی در اداموه
تحقیق استفاده میشود.

سیاست های مشوق عرضه با هدف تقویت مشوق هوای
بنگاه برای سرمایه گذاری در ساخت و نووآوری بوه واسوطه
کاهش هزینه تولیود اسوت .ایون سیاسوتهوا شوام ابوزار
سیاستی سرمایهگذاری مستقیم روی طورحهوای توسوعهای
بنگاهها ،تحقیقواتی بنیوادی ،اعتبوار توومینی ،گرنوتهوای
تحقیق و توسعه رقابتی ،یارانه دولتی ،اقودام هوای مالیواتی،
تسهیم ریسک و بدهی و خدمات انتشار نوآوری است .یکی
از ابزارهای مهم سرمایهگذاری در فعالیوتهوای خالقانوه و
نوظهور است که به طور طبیعی نمیتوانند جریان نقودینگی
خود را تأمین کنند و موجظ شکست در جذب سرمایه بوازار
و معرفی نشدن خودمات و کایهوای نوآورانوه و در نهایوت
شکست نوآوری میشود [.]33
دسته دیگر الزامها در پیشینه ناظر بر اقدامهایی بر نقش
نهادهای تنایم گر است و با عنووان الوزامهوای زیرسواخت

جدول  .0چارچوب سیاستهای حمایت از ساخت داخل با تمرکز بر بخش فاوا []03 ،21 ،20 ،22 ،38
دسته الزامها

ابزار سیاستی
طرحاای خرید نوآوری یا
قرارداد آفست
شکلدای به بازار فناوری

طرف تقاضا

حمایت از نیروی کار و
توانمندی داخل
تقویت و تسهیل دسترسی
به تأمین مالی
حمایت از دسترسی به
دانش فنی ساخت از طریق
افشای اطالعات

کارکرد مورد انتظار

کشور استفادهکننده ابزار



اولویت به خرید از داخل به منظور تحریک تقاضا تیاریسازی
حی بحرانی تولید و دسترسی به منابع آسان



توسعه توانمندی داخل
مدیریت رقابت داخلیاا و خارجیاا

چین ،روسیه ،برزیل ،اند،
اندونزی،



ممانعت از ورود ارائهداندگان سرویساای خارجی
توسعه مهارتاای دیییتال

کشوراای عضو سازمان
امکاری و توسعه



دسترسی به بدای ،سرمایه خطرپذیر و سایر منابع مالی

کشوراای عضو سازمان
امکاری و توسعه اقتصادی



توسعه کسسوکار و فناوری ،ورود به شبکه تأمین و امکاری بینالمللی کشوراای عضو سازمان
امکاری و توسعه اقتصادی
به خصوص در بخش فاوا ،سرمایهگذاری مشترک خصوصی و دولتی







استرالیا ،فنالند ،آلمان ،سوئد
و انگلستان

اقتصادی1

1. OECD
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کارکرد مورد انتظار

کشور استفادهکننده ابزار

ابزار سیاستی


خرید اوشمندانه و طرحاای تیمیع تقاضا ملی
خرید پیشتیاری تحقیق و توسعه برای توسعه و نمایش رااکاراای
نوآورانه
توسعه پلتفرماای نوآوری برای اییاد فضای تعاملی میان کاربر و
تأمینکننده
فراینداای پیشبینی و مطالعه بازار ادف
استفاده از تأئیدیهاا و استاندارداای نوآوری

کشوراای عضو سازمان
امکاری و توسعه اقتصادی



افزایش توانمندی بنگاهاا و صنایع

 10کشور عضو سازمان
امکاری و توسعه اقتصادی



تشویق بنگاهاا به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه با مشوقاای
مالیاتی

 20کشور عضو سازمان
امکاری و توسعه اقتصادی



کااش مخاطره سرمایهگذاران و وامداندگان برای تسهیل دسترسی به
منابع مالی بیرونی برای بنگاهاای نوآورانه .شامل تضامین اعتباری و
واماای یارانهای دولتی



گسترش نفوذ و تطبیقپذیری فناوریاای موجود
مشارکت در افزایش ظرفیت جذب بنگاهاای ادف

ایاالت متحده ،اپن ،آلمان،
کانادا ،اسپانیا و آر انتین



راابرداای سط باال برای خرید نوآوری
طرحاای آموزشی ،دستورالعملاا و شبکهاای نوآوری موفق
یارانه برای ازینهاای مازاد خرید نوآوری

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا



فراخوان نوآوریاای مورد نیاز مناقصه
تضمین خرید یا تأئید نوآوری
قیمتاای تضمینی و اعمال تعریف قیمتی ویژه برای نوآوری
تضامین بیمهای



تعیین نیازاای نوآوری






تأمین مالی مستقی
بنگاهاای تحقیق و توسعه
ابزاراای مالی
طرحاای تسهی ریسک و
بدای
طرف عرضه

خدمات توسعه و ترویج
فناوری
توسعه توانمندی






ضمانت





تقویت حقوق مالکیت فکری
و حفظ حری خصوصی و
ضمانت اجرایی آن

تنظیمگری



حقوق مالکیت فکری اینترنتی



ارزیابی ابعاد ملی و منطقهای توسعه فناوری
تطبیق و به روزرسانی قوانین
مقررات و استاندارداای کیفی داخلی
تطبیق با اقدامات امنیت ملی
اعمال کنترل و نظارت و گزارشگری



سادهسازی و دسترسی آسان در رویهاای فروش و مناقصه
وضع استاندارداای ملی و اوشمندانه
حمایت از نهاداای نوآوری با پشتیبانی از حقوق مرتب با اختراع

کشوراای عضو سازمان
امکاری و توسعه اقتصادی



تسهیل امکاری در بخشاای اقتصادی گوناگون (به خصوص
سیست اای دیییتال و اوشمند)

کشوراای عضو سازمان
امکاری و توسعه اقتصادی








ارتباطات
بینالمللی

حمایت از ورود به
خوشهاای فناوری

کشوراای عضو سازمان
امکاری و توسعه اقتصادی





تسهیل محی کسسوکار

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا

مقررات محافظت از دادهاای



تطبیق و نظارت

عمومی1

دانمارک ،نرو  ،فنالند و
انگلستان

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا

)1. GDPR (General Data Protection Regulation
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در ادامه به روش پژوهش ،جم آوری و تحلی دادهها ،و
یافتههای پژوهش بر اساس چوارچوب جودول ( )1پرداختوه
میشود.

رهیافت

شام طراحی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلی دادهها
است .پرسشهای این پژوهش نیز عبارتاند از:
 .1سیاست های موجود حمایت از ساخت داخو تجهیوزات
در بخش فاوا ایران چیست؟
 .3چالشها و مسائ حمایت از ساخت داخ تجهیوزات در
بخش فاوا ایران چیست؟
 .2ابزارها و الزامهای سیاستی برای حمایت از ساخت داخ
تجهیزات در بخش فاوا ایران چیست؟

روش پژوهش
این مقاله از نار نوع تحقیوق کیفوی و از مناور هودف
کاربردی و قلمرو مکانی آن بخش فواوا در سوه دهوه اخیور
است .هدف این مقاله تحلی الزامهوای حمایوت از سواخت
داخ و توسعه توانمندیهای فناورانه تجهیوزات در بخوش
فاوا در ایران است .در ایون راسوتا روش تحقیوق در دو فواز
طراحی شده که فاز اول مطالعوه مقودماتی شوام بررسوی
پیشینه و تجارب سیاستی داخلوی و بوینالمللوی و فواز دوم

مراح و اقدامهای تحقیق بر اساس مراح پیشونهادی
او نیومبا و همکاران )3017( 1در بازه زمانی (اردیبهشوت توا
شهریور  )1233صورت گرفت (شک .)3

جدول  .2مراحل انجام تحقیق (بر اساس [)]23
مرحله

اقدامات صورت گرفته

گام اول :تهیه مقدمات

بررسی پیشینه نظری تحقیق در کشور ،بررسی سیاستاای مشابه پیوست فناوری در بخش فاوا ،جمعبندی مطالس

گام دوم :طراحی تحقیق

طراحی لیستی از س االت ،طراحی پروتکل مصاحبه بر اساس چارچوب جدول  ،1شناسایی و انتخاب مصاحبهشوندگان
(بررسی تیانس ،ارتباط موضوعی و تخصص) ،انتخاب نحوه جمعآوری داده (اماانگی جلسات ،محل جلسات ،تعداد
جلسهاا)

گام سوم :جمعآوری
داده

آمادهسازی مقدماتی با مصاحبهشوندگان ،بحث روی پرسشاای تحقیق ،ردگیری پرسشاا ،ضب مشاادهاا ،جمعآوری
نکات و یادداشتاا ،جمعبندی و صحهگذاری پاسخاا

گام چهارم :تحلیل داده

روشاای تحلیل داده
فهرست کردن ،کدگذاری دادهاا و ایدهاای اصلی و طبقهبندی آنها بر اساس واحداای تحلیل (روش سالدانا ،)2تعیین
الزاماای سیاستی بر اساس فراوانی نظرات مصاحبهشوندگان

گام پنی  :گزارش نتایج

استخراج یافتهاا ،تعدیل مدل مفهومی تحقیق و بازگشت به گام اول

رقابتپذیری و ارتقوای ناوام موالی کشوور مصووب )1237
طراحی شده است .همانگونه که پیشتر اشواره شود ،هودف
این مقاله شناسایی و ارائه الزامهای حمایت از ساخت داخ
و توسعه توانمندیهای فناورانه معطوف بوه مودیریت بوازار
داخ در بخش فاوا است .به عبارت دیگر ایون تحقیوق بوه
دنبال بررسی و ارائه سیاستهای موضوع حمایت از سواخت
داخ و شووام رویکردهووا ،اهووداف سیاسووتی و الووزامهووای
پیادهسازی و تحقق این سیاستها در بخش فواوا در کشوور
است.

همانطور که پیشتر اشاره شد ،هودف تحقیوق در واقو
شناسایی و ارائوه مجموعوه الوزامهوای حمایوت از تولیود و
نوآوری داخ  ،توسعه توانمندیهوای فناورانوه معطووف بوه
مدیریت بازار و به طور مشخص سیاستهای تقاضامحور در
بخش فاوا است.
این هدف با توجوه بوه دغدغوه حوال حاضور کشوور در
جهش تولید و حمایت از ظرفیتهای تحقیقواتی ،سواخت و
تولید داخ  ،حمایوت از کسوظوکارهوای داخلوی ،نیازهوای
خاص بخش فاوا کشور (مانند الزامهوای حمایوت از داده) و
نیز ظرفیت قانونی کشور (قانون بیشترین اسوتفاده از تووان
تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در
امر صوادرات مصووب  1237و قوانون رفو موانو تولیود و

1

1. Nyumba et al.
2. Saldaña
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برای مصاحبه پروتک مصاحبه تهیه شد که شام ایون
پرسشهاست:
 .1معرفی و تشریح کارکردها و ابزارهای سیاسوتی جودول
( )1برای مصاحبهشوندگان و پرسش در خصوص ابوزار/
ابزارهای احتمالی دارای اهمیت تکمیلید
 .3حوزه های فناورانه موضوعی ابزارهای سیاسوتی و الوزام
سیاستی متناظر با حوزههای موضوعید
 .2وضعیت موجود سیاستی بخش فاوا ایران در هر یوک از
دسته الزامهای سیاستی جدول ()1د
 .7قوانین و مقررات موضوع فاوا و اقدامهای مرتبط انجوام
شده در کشور مانند لوایح ،مصوبههوا و آیوینناموههوای
دستگاه های اجرایی ،مانند پیوست فناوری در قراردادهوا
و یا الزامهای مندرج در پروانه اپراتورهاد
 .6ساختار نهادی موجود و الزامهای ناوارت و کنتورل بور
اجرای مقررات ارتقای ساخت داخ بخش فاوا در ایراند
 .5پیشنهاد الزامها و سیاستهای ساخت داخ بخش فواوا
در ایران.

برای تحقق هدف تحقیق ،در گام اول (تهیه مقودمات)،
پیشووینه ناووری بررسووی و در قالووظ چووارچوب جوودول ()1
جم بندی شده است .در این راستا ابتدا با دو نفر از خبرگان1
(که در مراح بعدی به عنوان مصاحبه شونده نیوز بوه آنهوا
رجوع شد) مطرح و تناسظ آن با هدف تحقیوق و متناسوظ
بودن چارچوب یا شرایط ایران به تأئید آنهوا رسوید .در گوام
دوم (طراحی تحقیق) ،فهرستی از خبرگان با در نار گرفتن
تنوع بازیگران تأثیرگذار شام حکمرانی و سیاسوتگوذاری،
مجریان ،بخش خصوصی و دولتی فاوا برای انجام مصواحبه
تهیه شد.
بوورای انتخوواب مصوواحبهشوووندگان ،طیووف متنوووعی از
دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری توسعه تولید و تقاضای
دانشبنیان به صورت قواوتی بر مبنای تحصیالت ،سوابقه
کار مرتبط در سیاسوتگوذاری یوا اجورای سیاسوت ارتقوای
ساخت داخ بخش فاوا در سطوح عالی (مدیرک و بوایتر)
و نیز اتفواق ناور نویسوندگان انتخواب شودند (جودول .)2
نمونهگیری برای انتخاب مصاحبهشوندگان به روش هدفمند
انجام شد و تا دستیابی به اشوباع در ناورات و پاسوخهوای
مصاحبهشوندگان ادامه یافت .در عم بعد از مصاحبه ششم
اشباع در نارات درباره پرسشهای مصاحبه به دست آمد ،با
این حال مصاحبه هفتم نیز کسظ اطمینان از اشوباع انجوام
شد که به یافته جدیدی منجر نشد .بر اساس هدف تحقیوق
و برای شناسایی ابعاد و مثلفههای سیاستی در بخش فاوا از
مصاحبهشوندگان خواسته شود تموام الوزامهوا ،چوالشهوا و
فرصتهای سیاستی را به نویسندگان ارائه کنند.
نویسندگان پس از دریافت تمامی نارات و چنود نوبوت
پیگیووری تلفنووی و حووووری (توضوویح در مووورد فراینوود و
خواستهها از مصاحبهشوندگان) نسبت به هماهنگی جلسهها
و طراحی پروتک مصاحبه اقدام کردنود .بوه مناوور انجوام
مصاحبه و جم آوری دادهها ،جلسههایی (هر جلسه بوا یوک
مصاحبهشونده بین  1الی  3ساعت) از اردیبهشت توا مورداد
 1233به صورت حووری و مجازی (به انتخواب افوراد بور
اساس شرایط همهگیری کووید  )13برگزار شد .مصاحبههوا
به دلی اهمیت تجارب و استدیل هوای افوراد بوه صوورت
نیمهساختاریافته طراحی شد.

برای برگزاری جلسهها در گام چهارم (تحلیو داده هوا)
مشاهدهها و نکات پیرو جلسهها ضوبط و مطوابق بوا مودل
مفهومی تحقیق کدگذاری شده است .کدگذاری محتووا بور
اساس روش کدگوذاری محووری انجوام شوده اسوت [.]37
بنابراین همراستا با هدف و پرسشهای پژوهشی ،الوزامهوا،
موان و سیاستها ،در زیر ابزارهای حمایت از ساخت داخ ،
توسعه توانمندی و قابلیت فناورانه (جودول  )1کدگوذاری و
طبقهبندی (بر چسظگذاری) شد .البته فرایند تحلی دادههوا
به صورت خطی دنبال نشد و در فراینود رفوت و برگشوتی3
طبق سالدانا )10 :3016( 2فرایند کدگوذاری و طبقوه بنودی
تکووورار و موووورد قووورار گرفوووت .جمو و بنووودی ناووورات
مصاحبهشوندگان در خصوص چالشهای موجود و الزامهای
آینده توسعه ساخت داخ بخش فواوا ایوران در جودول ()2
قاب مشاهده است.

2. Recursive Process
3. Saldaña

 .1بر اساس مصاحبهشونده  3و ( 6طبق جدول )3
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جدول  .3جمعبندی نظرات مصاحبهشوندگان
رکنف

یصاحبهشرند

1

وزیر سابق فناوری
اطالعات و ارتباطات

2

عضو ایئت مدیره یک
شرکت بزرگ فناوری
اطالعات

4

عضو ایئت عامل سازمان
فناوری اطالعات

3

دبیر شورای اجرایی
فناوری اطالعات

4

معاون سیاستگذاری
معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

4

دبیر ستاد در معاونت
علمی و فناوری ریاست
جمهوری

0

رئیس کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی و
نظارت بر اجرای اصل 33
در میلس شورای اسالمی

چا شاا ی ا زااااو سیاستی (تکرار یضمر کر یصاحبه) -ا زاا /چا ش


افزایش توان رقابت تأمینکنندگان داخلی ( -)7الزام
از بین بردن تعارض میان قوانین موجود و سادهسازی آنها ( -)2الزام و چالش
افزایش ضمانت اجرایی قوانین به طور مشخص پیوست فناوری ( -)1الزام
نبود ظرفیتسازی و سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه داخلی ( -)6چالش
ضعف تسلط فنی و حقوقی ( -)2چالش
تقویت نقش ناارتی مجلس و لزوم اصالح برخی قوانین موجود حمایت از ساخت داخ ( -)2الزام
موان تحریمهای بینالمللی ( -)2چالش
نبود مشوق و انگیزه برای بخش خصوصی ( -)3چالش
فقدان کنترل و پیگیری قوانین و مقررات موجود توسط نهادهای ناارتی ( -)3چالش
ضعف زیرساختهای قانونی مانند حمایت از حقوق مالکیت فکری برای حمایت از کسظوکارهای داخلی (-)3
چالش
ترجیح اپراتورها به خرید تجهیزات از وندورهای بینالمللی ( -)1چالش
ضعف در سرمایهگذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه و توانمندسازی علمی و دانشی به خصوص در پژوهشگاهها و
مراکز تحقیقاتی ( -)1چالش
تسلط به دانش حقوقی در قراردادها برای این انتقال دانش و تجربه با کمترین هزینه و زمان ( -)2الزامها
فقدان رویهها و قوانین مشخص در بخش فناوری اطالعات ( -)3چالش
نبود پایبندی به قوانین و مقررات فعلی توسط اپراتورها ( -)3چالش
فقدان مقررات دقیق و شفاف در پروانه اپراتورها ( -)3چالش
ظرفیت جذب پایین طرف ایرانی در همکاریهای بینالمللی حین انتقال دانش فنی ( -)1چالش
ضعف اهرمهای ناارتی ،اجرایی و قانونی کشور در اجرای قوانین مصوب به خصوص سیاست بیشترین استفاده از
توان داخ ( -)6چالش
ارزیابی ابعاد گوناگون توسعه فناوری در کشور با رویکرد جذب ،پذیرش و استفاده از فرصتها ( -)7الزام
ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی و شناخت فرصتهای فناوری ( -)2الزام
استفاده از تجارب کشورهای دیگر مانند چین در استفاده از ظرفیت داخ در قراردادهای پیمانکاری خارجی (-)3
الزام
استفاده از تجربه کشور ترکیه در انتقال فناوری و سرمایهگذاری مشترک با شرکت هواوی و پیوستن به زنجیره
ارزش جهانی تولیدات و تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری ( -)1الزام



اهرم کردن استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در سیاستهای ساخت داخ ( -)6الزام
لزوم شناخت ابعاد توسعه فناوری و ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی انتقال فناوری ( -)1الزام



نواقص نهادی در نحوه اجرای سیاستها و قوانین ( -)7چالش
استفاده محدود از ظرفیتهای ساخت داخ ایران در بخش فاوا ( -)2چالش
تعریف الزامها و خطمشی جهش تولید از جمله شناخت ظرفیتهای نرم افزاری (اعم از مناب انسانی ،سیاستها،
قوانین و ساختارها) و سختافزاری (اعم از سرمایه و امکانات و تجهیزات و ماشینآیت و شرکتهای دانشبنیان
در زنجیرههای تولید) ( -)1الزام





























مشخص طراحی شد که تأییدکننده پایایی تحقیوق انود .بوه
عالوه یافتههوا بوه تودریج و طوی  6جلسوه (بوا  11توا 17
شرکتکننده) با ذینفعان ساخت داخ بخش فاوا در دولت،
بنگاهها و کمیسیون صونای مجلوس شوورای اسوالمی ،بوه
میزبانی مرکز پژوهشهای مجلس به بحث گذاشوته شود و
بر اساس نارات ذینفعان به تدریج تدقیق و جرح و تعدی
شد .بنابراین در فرایند تحقیوق ،اعتبارسونجی یافتوههوا بوه

برای کسظ اطمینان از پایایی و روایی ابزارها و نتایج از
الگوووی لیوونکن و گوبووا ( )1376بووه نق و از هیلووی و پووری
( ،)3000از طریق بررسی چهوار مفهووم جزئویتور قابلیوت
اعتبووار ،قابلی وت انتقووال ،قابلی وت تأئی ود و اطمینووانپووذیری
امکانپذیر استفاده شد.
برای تأیید قابلیت اطمینان ،نخست فرایند مصواحبههوا
یکسان و همگراست و برای ثبت و تفسیر دادهها فرایندهای
55

رهیافت

شماره  | 82تابستان 0011

دوره اجرای ماده  137قانون برنامه سووم توسوعه بوا هودف
توسعه ارتباطوات و مخوابرات از طریوق خصوصویسوازی و
سرمایهگذاری شرکتهای خارجی بوا چوالشهوایی زیوادی
مواجه شد .از مهمترین رویدادهای ایون دوره مویتووان بوه
فقدان شرکت سازنده داخلی در مناقصوههوای اساماس 1و
ویاماس3د مناقصوووه اپراتووووری دوم تلفووون هموووراهد ورود
شرکتهای چینی به بازار داخو (بوه طوور مشوخص بوازار
سوئیچ) بدون الزامی برای تأسیس مرکز تحقیق و توسعه در
ایراند و پروژه پیمانکوار عموومی 2موبایو (موجوظ از بوین
رفتن رقابت میان وندورهای خارجی و ایجواد رقابوت میوان
سازندگان داخلی شد) اشاره کرد [.]36
در سال  1237پوروژههوای «توانوا» بوا هودف انتخواب
پیمانکاران ایرانی و شرکت های دانشبنیوان بورای سواخت
تجهیزات مخابرات نوری 7و «تجمی » در ییوه دیتوا بورای
تأمین نیازهای تجهیزاتی کشور در شرایط تحریم به عنووان
اقدامهای عرضهمحور بود [ .]36در ایون سوالهوا مشواهده
میشود که دامنه ابزارهای سیاستی برای حمایت از سواخت
داخ از طرق مختلف دنبال میشود .برخوی بور الوزامهوای
بهکارگیری ظرفیتهای صنعتی و انسانی داخلی 6به عنووان
شرط ورود به بازار دیلت دارد .در این راسوتا مویتووان بوه
تالش وزارت فاوا به تودوین آیوینناموه اجرایوی ناوامناموه
پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فنواوری اطالعوات در
سووال  1235اشوواره کوورد .هم نووین تجربووه عملکوورد
سیاستهای مبتنی بر جایگزینی واردات مانند سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،سرمایه گذاری مشترک ،خریود لیسوانس و
مهندسی معکوس در توانمندسازی بخوشهوای صونعتی در
برخی طرح ها دیده میشوود .فهرسوت تکمیلوی ممنوعیوت
خرید کایهای خارجی دارای تولید مشابه داخلوی (مصووب
 1234 /3/13هیئت وزیران) و برخی اقودامهوای مشوابه در
وزارت صمت (صنعت ،معدن و تجارت) از تالشهای قابو
توجه برای تنایم بوازار (تقاضوامحور) در سوال هوای اخیور
بهشمار میرود.

صورت تدریجی و در چند نوبت صورت گرفت و در نهایوت
نیز جلسهای با حوور ذینفعان برای تأیید و بررسی نهوایی
یافتهها توسط مرکز پژوهشهای مجلس شوورای اسوالمی
در پایان فرایند تحقیق برگزار شد.
بوورای بررسووی تأییدپووذیری اص و فقوودان سوووگیووری
پژوهشگران در ک فرایند تحقیوق بور جمو آوری ،ثبوت و
تحلی دادهها رعایت شد .به عوالوه بوا اسوتفاده از تکنیوک
ميلثسازی ،مناب دادهای (اسناد و مقررات و آیوینناموههواد
نارات مصاحبهشوندگاند و تحقیقات مرتبط و معتبر داخلوی
و خارجی) بررسی و نارات مصاحبهشوندگان نیز با یکودیگر
مقایسه و در مواردی که تفاوت زیاد بود ،دوباره بوه اسوناد و
مصاحبهشوندگان رجوع شد .به این ترتیظ روایی در بخوش
تحلی و گردآوری داده کیفی (کدگذاری و طبقهبندی) قاب
تأییووود اسوووت .چوووارچوب تحلیو و هوووم از ابزارهوووای و
دستهبندیهای رایج در پیشینه ساخت داخ استخراج شد و
در مصاحبهها تناسظ دسوتهبنودی و ابزارهوای سیاسوتی بوا
بخش فاوا برای اطمینان از روایی چارچوب پوژوهش موورد
پرسش قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
تجربه سیاستی انرا کر حمانت ا ساخت کاخمل بخمش
نایا

به اعتقاد وزیر اسبق فاوا توجه به ساخت داخو در ایون
بخووش بووه دهووه  1270شمسووی و در حوووزه مخووابرات
بازمی گردد« .شاید بتوان شک گیری پوروژه کارخانوههوای
مخابراتی ایران (کما) در سال  1276با نسوبت  20درصود و
شرکت زیمنس با نسبت  70درصد و بانک توسعه صنعتی با
نسبت  20درصد را از اولین تالشهوا در زمینوه حمایوت از
ساخت داخ در قراردادهای بینالمللی دانست  »...هم نین
«تأسیس مرکز تحقیقات مخابرات با همکاری ژاپن در سال
 1273دیگر نمونه موفق همکواری بوین المللوی بوا شوروط
توانمندسازی داخ به شمار مویرود» (مصواحبهشوونده .)1
پس از این دوره ،میتووان گفوت دو رویکورد کلوی توسوعه
شبکه بر اساس توان داخلی و تکیه بر واردات به مناور رف
کمبود در زیرساختها در این بخش حاکم بوده است.
دهه  1270را میتووان دورهای دانسوت کوه توجوه بوه
توسعه صنعت تجهیزات بخش فاوا افوزایش یافوت .در ایون

1. SMS
2. VMS
)3. General Contractor (GC
4. DWDM
5. Local Content Policy

56

تحلیلی بر الزامهای سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران

در دهه  1230و به خصوص پس از برجوام ،دولوت بوه
توسعه بازارهای داخلی و بینالمللی صنعت فاوا توجه بیشوتر
و سیاستهایی در این راستا طراحی و پیوادهسوازی کورد .از
جمله این اقدامهوا مویتووان بوه ایجواد صوندوق مشوترک
اعتباری ( 100میلیوارد پسوت بانوک و  100میلیوارد بانوک
مرکزی) برای تولید گوشیهای همراه ساخت داخو بورای
تقویت سیاست ساخت داخ و ایجواد اشوتغال اشواره کورد
(مصاحبهشونده  2و .)1
ممنوعیوووت واردات و حمایوووتهوووای معطووووف بوووه
توانمندسازی تأمین کنندگان داخلی از سیاست هایی متدوالی
در کشور است که در سالهای اخیر مورد توجه مجدد قورار
گرفته است .به عنوان نمونه در بهار  1700واردات سووئیچ1
با هدف حمایت از تولید داخ توسط وزارت صمت ممنوع و
مقرر شد« :از ابتدای سال جاری بحث تولید سووئیچ شوبکه
در ییه های دو و سه در داخ کشور مطرح و بوه صوورت
قانونی ثبت سفارش واردات این کایی سختافزاری بسوته
شود و امکان واردات این دسته از کای بورای واردکننودگان
میسر نشود  ....ماهانه به تعداد یک هوزار و  300دسوتگاه از
واردات این سوئیچ شبکه ییههای دو و سه کاسوته و بوازار
به تولید داخ اختصاص یابد» [ .]34البته ظرف حدود یوک
ماه بعد این سیاست لغو و نسبت بوه اصوالح ایون سیاسوت
اقوودام شوود کووه خووود نشوواندهنووده فقوودان کووارایی چنووین
سیاست هوایی در بلندمودت در راسوتای ارتقوای توانمنودی
ساخت داخ است که رقابتپذیر با نمونههای خارجی باشد.



ا زااااو ساخت کاخل بخش نایا کر انرا

تحلی ناورات مصواحبهشووندگان و اسوناد بور اسواس
چارچوب تحقیق در چهار بخش الزام های معطوف به طرف
عرضه ،طرف تقاضا ،الوزامهوای تناویمگوری و الوزامهوای
ارتباطات بینالمللی دسوتهبنودی شوده اسوت کوه در اداموه
تشریح میشود.
 ا زاا ااو تحرنا طمرف تقااما بوه بیوان سواده تور
مدیریت بازار داخ شام قراردادهای آفست اجبواری
 .1منظور از سوئیچ بیشتر مدلهای پرمصير

سیسيکو ماننيد ،2961



 3751 ،3851و  9211و سييوئیچهييای کييمظرفیييت 1و همچنييین
سوئیچهای کالس صنعتی است که در کشور تولید نمیشود [.]27
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و دسترسی به دانش فنی ساخت به عنوان شرط انتقال
فناوری و ورود به بازار کشور است .این دسته از الزامها
تقریباً برای بیشتر حوزه های فنواوری موضووعیت دارد
اما یافتههای تحقیق نشان میدهود کوه اولویوتهوای
صنعتی بخش فاوا بیشتر در حووزههوای فنواوریهوای
کلیوودی و راهبووردی ماننوود پردازنوودههووای مرکووزی
دستگاه های هوشمند متمرکز است .از دیگر الزامهوای
طرف تقاضا محدود کردن دسترسی به بازار داخ با دو
هدف حمایت از کسظوکارهوای صونعتی و خودماتی و
محافات از سیستمهای اطالعاتی حساس و سوازمانی
کشور است .طرحهای تجمی تقاضا بورای نووآوری در
تجهیزات زیرساختی شبکه و مخابراتی یکوی دیگور از
سیاست هایی مشوق تقاضا است .هم نین اقدام هوایی
مانند توسعه مهوارت هوای دیجیتوال بوه خصووص در
زمینه های فناوری اطالعات ،هووش مصونوعی ،علووم
کامپیوتر و داده سیاستهایی در راستای تقویت سومت
تقاضا است که با شدت گورفتن مووج مهوارت نیوروی
خبره از اهمیت دوچندان برخوردار شده استد
ا زاا ااو ی رق طرف عراه :بر اساس یافتههای این
تحقیق ،یکی از چالش های انتقال دانش و فنواوری در
قراردادهای خارجی فاوا ،ظرفیت جذب پایین کشوور و
پیشرفته بودن فناوری و کنارگذاشتن نهادهای نووآور و
تحقیقاتی از گزینه های خرید خارجی است .الوزام هوای
حمایت مالی مانند تسهیم مخواطره و بودهی و خریود
تووومینی در بخووشهووای تحقیقوواتی بووه خصوووص در
فناوریهای پیشرفته بسویار در توسوعه سواخت داخو
اثرگذار است که در سال های گذشوته در بخوشهوای
سختافزار و نرم افزار شبکه بوه خووبی محقوق نشوده
اسووت .توسووعه کنسرسوویومهووای مشووترک در تولیوود
محصویت با ارزش افزوده بای و مصرفی مانند تولیود
دستگاههای هوشمند از جمله الزامهوای مورتبط اسوت
که نیازمند ورود نهادهای مقرراتی و تناویم گور بورای
پیگیری مستمر عملکرد نهادهای اجرایی در اثربخشوی
آنها استد
تقرنممت نرسمماختی نظممارتی بوور نحوووه و عملکوورد
نهادهای اجرایی ،رف تعارض هوا ،توجوه بوه خألهوای
قانونی ،تطبیق بوا مقوررات و شوفاف سوازی قراردادهوا
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تجربه کشورهای مختلوف در ایجواد سواختارها و نهادهوای
فرانهادی و کمیتههای تخصصی در ناوام تناویم مقوررات
شام نهاد قانونگذار ،اجرای قانون و انجمونهوا و صونوف
تخصصی اشاره داشتند .این سواختار بوه وظیفوه ارزیوابی و
ناارت بر تصمیمهای بلندمدتتر و اثربخش بر اکوسیسوتم
نوآوری اشاره دارد .ایجاد نهادهایی تخصصی و البته مستق
از نهادهای اجرایی که بور اسواس کوالنرونودهای توسوعه
فناوری ،پیشرانها و توانمندسازها بوا هودف توسوعه ارکوان
اقتصاد ملی ،افزایش ارزش افوزوده بخوش فواوا ،توجوه بوه
صادرات کایهای دیجیتال ،و نقش آفرینی در زنجیره ارزش
جهانی عم میکند.

است .ایون نووع از الوزامهوا در سوه دسوته حمایوت از
مالکیت فکری با تمرکز بر بخوش فنواوری اطالعوات،
راهکارهووا پلتفرمووی و محتوووای دیجیتووالد تطبیووق و
ناارت در همه حوزههای فناورانهد و تسهی کسظوکار
بووا تأکیوود بوور رفو تعووارضهووا و ناووارت بوور فعالیووت
فینتکها و پلتفرمهای دیجیتال توصیف میشود.
بخش چهارم یافتهها ،ایجاد رااکاراماو ن ماکو بورای
ارزیابی و ناارت بر سیاستهای حموایتی جواری و تحلیو
خألهای قوانونی و بوه طوور مشوخص مورتبط بوا وظوایف
دستگاههای اجرایی و طرح هوای کوالن اسوت .بسویاری از
مصاحبهشوندگان راهکارهای نهادیی مطرح کردنود کوه بوه

جدول  .0جمعبندی الزامهای سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران (بر اساس یافتههای نویسندگان)
نوع الزامها

ابزار سیاستی
قرارداد آفست و
دسترسی به دانش
فنی ساخت

حوزههای فناورانه در بخش فاوا




تیهیزات فناوری اطالعات
سختافزاراای مخابراتی



سیست اای انتقال پول،
نرمافزاراای پرداخت ،تیهیزات
اِیتیام 1و سختافزاراای مورد
استفاده در بانکداری و سامانهاای
پرداخت
تیهیزات مخابراتی از جمله
سختافزاراا و نرمافزاراای
مدیریت شبکه ،از جمله پایانهاا،
الیه دسترسی ،الیه انتقال (نوری)،
رادیو و آنتن ،راب شبکه ،الیه لبه
و استه ،سامانهاا و شبکهاای
اختصاصی
نرمافزاراا و سختافزاراای مورد
نیاز برای اپراتوراای ارائهدانده
سرویساای اینترنت و سامانهاای
اتوماسیون یکپارچه برای مراکز
حساس



تیهیزات زیرساخت مخابراتی





محدودیت در ورود
مشوق طرف
به بازار داخل (بازار
تقاضا
برای فناوری)



تعیین نیازاای
نوآوری

الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل










انتقال دانش فنی طراحی و ساخت پردازندهاای حساس دستگاهاای
اوشمند
الزام ورود به زنییره ارزش جهانی در حوزه سختافزاراای پیشرفته

ممنوعیت یا تعرفهاای واردات باال برای کاالاای مشابه داخلی
تشویق بخش خصوصی در ساخت تیهیزات زیرساختی
شرط اییاد سرور داخلی و مرکز داده در داخل کشور برای انتقال
فناوری سیست اای یکپارچه سازمانی دارای کالن داده و مراکز
حساس کشور

تقویت طرحاای تیمیع تقاضای داخلی
طرحاای طبقهبندی محصوالت و خدمات مطابق با استاندارداای
جهانی

1. ATM
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نوع الزامها

ابزار سیاستی

طرحاای تسهی
ریسک و بدای

حوزههای فناورانه در بخش فاوا


تیهیزات و سختافزاراای فناوری
اطالعات
دستگاهاای اوشمند
سختافزاراا و نرمافزاراای
مدیریت شبکه
تیهیزات مخابراتی



تیهیزات و سختافزاراای فناوری
اطالعات
دستگاهاای اوشمند



نرمافزار و سختافزار ،اوش
مصنوعی ،علوم کامپیوتر ،مخابرات



دستگاهاای اوشمند،
ارائهداندگان خدمات
خردهفروشی ،حملونقل،
سرویساای بانکی و پرداخت



تیهیزات و سختافزاراای فناوری
اطالعات
سختافزاراا و نرمافزاراای
مدیریت شبکه
تیهیزات مخابراتی



نرمافزاراای مدیریت سیست اای
اطالعاتی ،اتوماسیونی ،اوش
مصنوعی و تحلیل داده






مشوق طرف
عرضه

خدمات توسعه و
ترویج فناوری
توسعه توانمندی

الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل



ضمانت

رااکاراای نهادی* 


مالکیت فکری



کااش مخاطره سرمایهگذاران و وامداندگان برای تسهیل دسترسی
به منابع مالی بیرونی برای بنگاهاای نوآورانه ،شامل تضامین اعتباری
و واماای یارانهای دولتی
تشویق به توسعه بازار منطقهای و بینالمللی با کااش قیمت
تمامشده بر حسس تولید در تیرا باال



توسعه کنسرسیوماای مشترک در تولید محصوالت با ارزش افزوده
باال و مصرفی مانند پردازندهاا و گوشیاای امراه ،تیهیزات
مخابراتی و شبکه



تقویت برنامه توسعه سرمایه انسانی و آموزش نیروی کار متخصص
داخل برای تعدیل مهاجرت متخصصان مهندسی







اییاد نهاد تخصصی و مستقل ارزیابی ریسک و انطباق ابعاد فناوری
با قوانین و راابرداای ملی



لزوم اصالح قوانین حمایت از حقوق مالکیت فکری در بخش فناوری
اطالعات به طور مشخص قانون تیارت الکترونیک برای پوشش
کامل فعالیت کسسوکاراای فضای میازی



تقویت زیرساخت داخلیسازی دادهاای ملی و شبکه ملی اطالعات و
پیگیری قانونی و نحوه اجرای آن
نظارت جدی بر قوانین ،مصوبهاا و آییننامهاای داخلی موجود مانند
ممنوعیت واردات کاالاا و خدمات مشابه داخلی
نظارت بر عملکرد معاونت علمی و فناوری در حمایت از استارتآپاا
و تحقیق و توسعه فناوری در بخش فاوا
نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاستاای کلی اصل ( )33قانون
اساسی و نقش نهاداای تنظی گر و تسهیلگر در انحصارزدایی بخش
خصوصی در شبکه مخابراتی درونشهری و اپراتوراا
نظارت و شفافیت در پروانه فعالیت اپراتوراای کشور
نظارت و شفافیت در کسسوکاراای پلتفرمی داخلی
نظارت بر عملکرد دستگاهاا در اجرای تکالیف آییننامه حمایت از
شرکتاای نوپا
نظارت بر عملکرد آییننامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و
منابع و مهارتاای داخل کشور (مصوبه  144کمیسیون تنظی
مقررات)
ارزیابی عملکرد معاونت علمی و فناوری در بهکارگیری پیوست
فناوری در قرارداداا



تدوین سیاستاای تشویقی توسعه صادرات به جای تأمین نیاز
داخل کشور در بخش قطعات و تیهیزات مخابراتی و شبکه





تنظی گری



تطبیق و نظارت
سختگیرانه



امه حوزهاا به جز خدمات
دیییتال



تیهیزات و سختافزاراای فناوری
اطالعات









تسهیل کسسوکار

اییاد رانت مولد و توانمندسازی سازندگان داخلی برای ورود به
بازاراای منطقه
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نوع الزامها

ابزار سیاستی

ارتباطات
بینالمللی

ورود به خوشهاای
فناوری

الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل

حوزههای فناورانه در بخش فاوا


سختافزاراا و نرمافزاراای
مدیریت شبکه
تیهیزات مخابراتی



تیهیزات و سختافزاراای فناوری
اطالعات
تیهیزات مخابراتی







تقویت دیپلماسی سیاسی فعال در زمینه عل  ،فناوری و نوآوری
باالخص حوزهاای بازارسازی منطقهای خدمات فناوری اطالعات و
قرارداداای آفست خرید فناوری زیرساخت مخابرات

* این از ابزار در پیشینه الزامهای سیاستی ساخت داخ فاوا مورد اشاره قرار نگرفته است و بر اساس یافتههای تحقیق به عنوان دسته ابوزار
سیاسی به چارچوب تحقیق (جدول  )1افزوده شد.
ابزارااو سیاستی ترسعه ساخت کاخل

بحث در خصوص یافتهها

در سطح بینالمللی مهمتورین ابزارهوای سیاسوتی کوه
کشورها برای حمایت از بازار داخلی خود استفاده مویکننود
شام موارد زیر است :تعرفههای وارداتی بای بورای کوایی
مشابه داخلید جریمه بای و ناارت جدی در تخلفات حقووق
مالکیت فکرید استانداردهای کیفی سخت گیرانوه و گواهی
تبعیضآمیز به نف تولید داخ د محودودیتهوا و فیلترینوگ
ارتباطاتد محدودیت های سیستم های پرداخت الکترونیکوی
یا استفاده از ارتباط رمزگذاری شدهد احکام مشروط به انتقال
فناوری و افشای کدهای منب در همکاریهای بوینالمللوی
است [.]5 ،17
هم نین مشاهده شده که برخی کشورها به طوور کلوی
برای توسعه زیرساخت توسعه ارتباطات داخلی شرکت هوای
خووارجی را عووالوه بوور اسووتفاده از تولیدکننوودگان داخلووی و
سرمایهگذاری مشترک ،ملزم به رعایت مواردی مانند ایجواد
مرکز داده یا سرورهای داخلی می کنند .بوه عوالوه تحلیو
کشورهای اتخاذکننده چنین سیاستهایی نشان میدهد که
فشار شرکتهای خارجی برای بومیسازی فعالیت اقتصادی
و رقابووت در بازارهووای کشووورهای مقصوود ،موجووظ شووده
زیست بوم داخلی آنها بوه جوای دنبوال کوردن راهبردهوای
نوآوری باز ،فووای مقرراتوی و محودودیت ایجواد نمووده و
اقدامات سختگیرانه واکنشی خود را تشدید کنند [.]37 ،33
در کشور به دلی تحریمهای بینالمللوی در سوالهوای
اخیر گزینههای توسعه فناوری -مانند قراردادهای آفست و
دسترسی به دانش فنی -محدود است و نمیتووان عملکورد
چنین ابزارهای سیاستی را تحلی کورد .یمارعیمت یارکات
یکی از سیاستهای پرتکرار است و عملکورد کشوور نشوان

در حال حاضر روند تحول دیجیتال سواختار اقتصوادی،
سیاسی و اجتماعی جوام جهانی را دستخوش تغییور کورده
است و با توجه به نقش توسعه فاوا و تجهیوزات آن در ایون
روند ،کشوورها نواگزیر از تودوین سیاسوتهوای صونعتی و
ساخت داخو در ایون زمینوهانود .در پیشوینه بوه تحلیو و
آسیظشناسی عملکرد سیاستهای حمایت از ساخت داخو
به صورت عموومی و نوه خواص در بخوش تجهیوزات فواوا
پرداخته شده و ضمن اشواره بوه اجورا نشودن درسوت ایون
سیاستها [ ،]4استفاده نکردن از ابزارهای متناسظ سیاستی
با زمینه و حوزه موضوعی را علت موفق نشدن سیاستهای
ارتقای ساخت داخ دانسوتهانود [ .]30هم نوین بوه نقوش
بووازیگرانی نایوور دولووت و یووا کنسرسوویومهووا در توسووعه
توانمندیهای سواخت داخو [ ]27و یوا لوزوم ناوارت بور
عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین و سیاستها و
اهمیت توجه و اصالح الزامات نهوادی در اجورای قووانین و
سیاستها اشاره شده است [ .]4با وجود این ،تاکنون تحلی
و ارائه ابزارهای سیاستی ساخت داخ در تجهیوزات بخوش
فاوا کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در پیشینه (به خصوص
ایران) مغفول بوده است.
یافتههای این مقاله نشان مویدهود کوه در کنوار لوزوم
استفاده از ابزارهای سیاستی متناسوظ و اختصاصوی بخوش
فوواوا ،الووزامهووای نهووادی نیووز در توسووعه زیرسوواخت و
توانمندیهای ساخت داخ این بخش اهمیت دارد .در ادامه
به تشریح مهمترین شباهت ها و تفاوتهای یافتههای ایون
مقاله بوا تجوارب سیاسوتی بوینالمللوی و پیشوینه پرداختوه
میشود.
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داده اسووت کووه ایوون ابووزار سیاسووتی جوانووظ مخوورب و
مخاطرههایی نیز دارد« .افزایش قیمتها ،اختالل در انجوام
پروژههای زیرساختی و از همه مهمتر افزایش قاچاق کای و
ارز» از جمله مالحاات این نوع سیاست بوهشومار مویآیود
[ .]20به عالوه اینکه بهرهمندی از سواختارهای کارشناسوی
در تبیین ابزارهای سیاستی این چنین بایود در ناور گرفتوه
شود.
مسئله تعیین و تجمیمع نیا اماو نمرییرو در دو حووزه
ارتباطات و فناوری اطالعات وجود دارد .در اجرای طرحهای
تقویت تجمی تقاضا در کشور نیاز به تخمین دقیقی از بوازار
کشور است ،در حالی که آمار دقیق و قاب اتکایی مربوط به
اندازه بازار فواوا و زیوربخشهوای آن وجوود نودارد و فقوط
حسابهای اقماری بخش فاوا در سال  1234موجود اسوت.
از سوی دیگر با وجود تالشهای صورت گرفتوه ،هم نوان
طبقهبندی محصویت و خدمات فاوا ابالغ نشده که مسوئله
تجمی تقاضا را دشوار میکند .در مجموع به نار مویرسود
مسئله تعیین و تجمی نیازهای نووآوری دچوار نقوص هوای
زمینهای است که برطرف کوردن آنهوا نیازمنود جمو آوری،
یکپارچهسوازی و تحلیو دادههوای بنگواههوای تولیودی و
خدماتی و بازار مصرف در هر یک از زیرحوزههای ارتباطات
و فناوری اطالعات است [.]34 ،20
برای سایر ابزارهای سیاستی عرضهمحور و تنایمگوری
سعی شده تا در جدول ( )7الوزامهوای متناظرشوان تشوریح
شود و بحث در خصوص عملکرد کشور در اجورای آنهوا در
این مقاله نمیگنجد .عملکرد کشور اما در الزامهای نهوادی
شام بُعد الزامهای نهادی است که به دلی اهمیوت آن در
ادامه بحث میشود.

اثربخشی آنها مشاهده می شود .از مهومتورین ایون نوواقص
میتوان به نبود ناام تأمین مالی مقید توسعه صنعتی ،نبمرک
تاظی ،نرو بخ ی متناسظ با اهوداف توسوعه توانمنودی و
استفاده نکردن دستگاههای اجرایی کشور از تجمی تقاضای
عمومی برای افزایش قدرت چانه زنوی اشواره کورد [ .]4بوه
اعتقاد رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و ناوارت
بر اجرای اص « ،77ضعفهای فنوی و نهوادی در تجمیو
تقاضاد فقدان پیشبینوی سوازوکار اجرایوی مشوخص بورای
قوانین وض شدهد خوأل وجوود حقووق مالکیوت فکوری در
تنایم فوای رقابت داخلید آمادگی پایین در جذب فنواوری
در قراردادهای بین المللید محدودیت های ناشوی از شورایط
تحریمی و اریرت تییین تج یزات رلیدو» موانعی جدی
برای توسعه زیرساخت فاوا در کشورند (مصاحبهشونده .)4
بر اساس یافته های تحقیق ،الزامهوای تقویوت سواخت
داخ در دو بخش صیانت از بازار داخلوی و تناویمگوری و
نارات بخش فاوا در ایران خأل قانونی و سیاستی دارند .این
امر در سالهای اخیر ضوررهای اقتصوادی و امنیتوی بورای
توسعه زیرساخت کشور به همراه داشته است و موجظ وقفه
در به کوارگیری تجهیوزات راهبوردی بوه دلیو ممنوعیوت
واردات و موجود نبودن نمونه داخلی آنها شده است .مصوبه
اخیر ممنوعیت واردات تجهیزات ضروری زیرساختی فناوری
اطالعات به دلی «مشابهت کدهای تعرفه برخی تجهیزات
سوواخت داخوو » از جملووه سوورور ،پردازنووده ،تجهیووزات
ذخیرهسازی و غیره در سال  1233توسط وزارت صمت کوه
میتواند در صویانت از بوازار داخلوی فواوا تواکنون بوه نحوو
مناسظ در بخش فاوا پیادهسازی نشده اسوت .البتوه تمایو
زیاد اپراتورها به خرید از ونودورها /شورکتهوای خوارجی و
ضعف های قانونی و سواختاری در حووزه توأمین زیرسواخت
کشور و فقدان ناارت و شفافیت در مقررات و پروانوه هوای
اپراتورها موجظ شده تا اجرایی شدن سیاست های حموایتی
کارامد نباشد.

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

تولید داخلی توسط تميامی دسيتگاههيای دولتيی (مصيوبه ميورخ

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

 1396/4/11هیئت وزیران)؛ قانون حداک ر استفاده از توان تولیدی

اسييتفاده از تييوان فنيی و مهندسيی تولیيدی و صيينعتی و اجرایييی

و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صيادرات

()1391؛ ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای نمونه و یا مشابه

()1398

چا شااو ن اکو ترسعه ساخت کاخل

در ایران با وجود ابزارهوای سیاسوتی متنووع حمایوت از
ساخت داخ در قراردادهای بوینالمللوی ،انتقوال فنواوری و
خری ود ترجیه وی ،1نووواقص نهووادی بووه نسووبت زی وادی در
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بخش دوم خأل قانونی ،مرتبط با تنایمگوری و ناوارت
بر بخش فاوا است .بازنگری قووانین ناوام توأمین موالی و
مالیاتی ،گمرکوی ،تجواری متناسوظ بوا نیواز بخوش فواوا و
زیربخشهای آن نیازی دیگور در راسوتای توسوعه سواخت
داخ بخش فاواست .از مصادیق آن میتوان به ناارت بور
«اثربخشی عملکرد سیاست های خصوصیسازی و شیانیت
کر تاظی ،یقررات و پروانه فعالیت اپراتورها» اشاره کرد که
ح نشده باقی مانده است [.]20
یکی از مواردی که به عنوان شکست مطرح مویشوود،
ورود سیستم یکپارچه سازمانی 1در ایران اسوت .بوه اعتقواد
مصاحبه شونده  7این شکست ناشی از نبود شناخت درسوت
فناوری اسوت« .توسوعه فنواوری داخلوی جوایگزین یزموه
شناسوایی نیازهووای فناورانوه و کارکردهووای نوووآوری در آن
زمینه خاص است .بوه عوالوه ،نداشوتن الگووی درسوتی از
توسعه فناوری الزامهای ساخت داخ را دچار مخاطرههوای
فراوان میکند .موردی که در ایرانخودرو به عنوان شکست
مطرح شد و در همراه اول به نسبت موفوق بوود  ...سیسوتم
باید قابلیت استفاده داشته باشد» (مصاحبهشونده  .)7این امر
میتواند در حوزههای مختلف فناوری اطالعات موضووعیت
داشته باشد .شناخت صحیح از فناوری و قابلیت بهرهبرداری
از آن نیازمند تعریف دقیقوی از اهوداف و الگوهوای توسوعه
فنوواوری در حمایووت از سوواخت داخ و بوووده و در طراح وی
ابزارهووای سیاسووتی تقوودم دارنوود .ایوون شووناخت بووه شوودت
کارشناسی است و نیاز به ساختاراانی نکپارچه سما بورای
ایجوواد گفتمووان تخصصووی بووا نهوواد سیاسووتگووذار اسووت
(مصوواحبهشووونده  3و  .)2ایوون اموور موویتوانوود بوورای دیگوور
حوزههای فناوری اطالعات قاب تعمیم باشد.
تنایمگری نیز به عنوان ابزار حمایت از ساخت داخ در
کشور ،ابعاد مختلفی دارد .برای ميال فنواوری بالک وین در
سالهای اخیر دغدغه اصلی سیاستگذاران و فعاین حووزه
نوآوری است .عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشوان
میدهد درک نادرست از ابعاد توسعه فنواوری موجوظ شوده
است تا سیاستگذار به فناوری دفتر ک توزیو شوده ماننود
رمزارزها نگاه کند و پنجرههوای فرصوت پویشروی کشوور
نادیده گرفته شود [.]23

نتیجهگیری و پیشنهادها
این تحقیق در محودوده بخوش فواوا و زیرحووزه هوای
فناورانه آن در ایران با هدف شناسایی و تحلی سیاستهای
موجود حمایت از سواخت داخو و تقویوت توانمنودیهوای
فناورانه و ارائه الزامهای سیاستی ساخت داخ ایون بخوش
انجام شد .یافتهها تحقیق ابزارهای سیاستی در چهار دسوته
طوورف تقاضووا ،طوورف عرضووه ،و تناوویمگووری و ارتباطووات
بینالمللی به تفکیک حوزههای فناورانوه بخوش فواوا ارائوه
شده است .یکی از دستاوردهای تحقیق ،بررسی ساختارهای
یکپارچهساز و الزامهای نهوادی اسوت کوه پوس از تحلیو
داده ها و استخراج چالش ها و نوواقص در خروجوی تحقیوق
دیده شد .ضوعف در تبیوین صوحیح مسوائ رگویتووری و
متناسظسازی آنها با هر یک از حوزههای فناوری با درناور
گوورفتن ابعوواد توسووعه فنوواوری و آسوویظشناسووی مقووررات
ممنوعیت واردات از مهمترین یافتهها بودند.
به علت پیشینه محدود در حووزه فواوا ،بوه دلیو روش
کیفی برای جم آوری دادههوا ،یکوی از نقواط قووت مقالوه
تمرکز بر بخش فاوا و مالحاوههوای خواص آن اسوت .بوه
عالوه در این مقاله به الزامهای نهادی توجه ویوژهای شوده
است که از نوآوریهای این پژوهش محسوب میشود.
این پژوهش برای سوازمان هوای قانونگوذار و ناوارتید
سیاسووتگووذاران حکمرانووی دیجیتووالد موودیران ارشوودد و
پژوهشگران دارای دیلت هوای سیاسوتی و عملوی کوه بوه
برخی از آنها در ادامه اشاره می شود .بر این اساس ،پیشنهاد
میشود به نقش انجمنها و نهادهای کارشناسی در مسوائ
رگویتوری و تدوین ابزارهای سیاستی توجوه شوود .بخوش
فاوا با توجه به ویژگیهای خواص توسوعه فنواوری و ابعواد
فنی -اجتماعی -اقتصادی آن دارای مالحاههوای خاصوی
است و نمیتوان با روشها ،ابزارها و رویکردهای سنتی بوه
تدوین و تنایم سیاست در آن پرداخت .به خصووص حووزه
فناوری اطالعات با ماهیت تخصصی و حوزههوای فناورانوه
متفاوت نایر بالک ین به این مهم دیلت دارد که بوا یوک
ابزار سیاستی عام نمویتووان بورای تقویوت سواخت داخو
تمامهای حوزههای فناورانه بخش فاوا استفاده کرد.
در پایان ،پیشنهاد میشود مطالعوات بعودی ،الوزامهوای
سیاستی با تمرکز بر حاکمیوت داده از مناور رقابوتپوذیری
ملی و تقویت رونق کسظوکارهای داخلی بررسی شوود .بوه

)1. Enterprise resource planning (ERP
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تحلیلی بر الزامهای سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران

ناظر بر محدودیت های واردات و الزامهوای تناویم محویط
رگویتوری به نف ساخت داخ با رویکردهای دوگانه رشود
صادرات و تقویت توانمندی داخ نیز زمینهای جذاب بورای
.مطالعات آینده محسوب میشود

عالوه پیشونهاد مویشوود پژوهشوگران بعودی بوه بررسوی
سیاستهای متناسظ با ابعاد اثرگوذار بور فراینودها و نتوایج
سیاسووتگووذاری بووا رویکردهووای رقابووتپووذیری و توسووعه
صادراتد و تابآوری و توسعه توانمندی داخ در بخش فاوا
 بررسوی الوزامهوای.(با محوریت اقتصاد دیجیتال) بپردازنود
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