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 مقاله براي ارسال به روزنامه همشهري

 

و طرح تجميع صندوق حمايت از صنايع نوين در صندوق حمايت از صنعت و فرق چيپ و چيپس 

 )به بهانه هفته صنعت( معدن

در زبان ما وارد شده است و كشور در توليد اين محصول زميني سرخ شده( كلمه چيپس )يا ورقه نازك سيب

صنايع فناوري موارد غذايي و از فاست و حتي در اين حوزه صادرات نيز داريم. صنعت توليد اين محصول جزء كخود

. از سوي (Low tech)شوند ين محسوب مياصطالح تكنولوژي پايبه كنولوژي در ردة صنايع رشد يافته و يا تحيث 

 ترين صنايع جهان است.رود يكي از پيشرفتهبراي آن بكار مي (Chip)ديگر مدار مجتمع كه كلمه چيپ 

از صنايع الكترونيك در كشور تشكيل شد كه با سازماني كوچك عملكرد صندوق حمايت  xx49 در سال

قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور نام  454در بند ب ماده  4933 ديماهدر  داشتمناسبي در حمايت از اين صنايع 

متأسفانه اين  .يافتصندوق حمايت از صنايع نوين تغيير  صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك كشور به

 (40ماده وراي اسالمي شمجلس  94/20/34مصوبه ) صندوق در حال تغيير مجدد به صندوق حمايت از صنعت و معدن

هاي باالسري امري موجه است تبعات اين عمل بيشتر اگر چه تجميع و كاهش هزينه باشد.ها ميبه عنوان تجميع صندوق

متوجه صنايع بسيار پيشرفته فناوري اطالعات و الكترونيك خواهد شد. توليدكننده چيپس خوراكي و چيپ الكترونيكي با 

ي دريافت تسهيالت قرار گيرند. بديهي است كه صنايع غذايي و نساجي و ساير بايد هر دو در يك صف برااين قانون مي

در حال حاضر نفرات بيشتري را در كشور به استخدام در  گرچه داراي حاشيه سود پايين ترندصنايع تكنولوژي پايين 

كنيم نتيجه اسفناك سال كه به عقب نگه  5-0اند بدون شك در اين وضعيت داراي اولويت خواهند شد و پس از آورده

 اين تصميم را خواهيم ديد.

تر تحول جزء صنايع تكنولوژي متوسط با توجه به قدمت آنها و سير آهسته توليد خودرو ،بندي صنايعدر رده

(Medium tech) زء صنايع جاما صنايع مرتبط با الكترونيك به واسطه تحول سريع آنها  د.گردمحسوب ميHigh 

Tech هاي الكترونيك و مخابرات و فناوري اطالعات در نرخ رشد كشورهاي جهان در تكنولوژي اهميت. باشندمي

هاي موبايل فنالندي عطسه نمايد شود اگر فالن شركت مهم توليدكننده گوشيحدي باالست كه به طور مثال گفته مي

 گردد.ب ميت اقتصاد فنالند دچار

هاي الكترونيك و ترين نخبگان جذب رشتهكنكور سراسري و باهوش هايهاست بهتريندر كشور ما سال

هاي شناخته شده كشور در المپيادهاي علمي جهاني يكي از گردند و با توجه به موفقيتمخابرات و فناوري اطالعات مي

رونيك در لكتد متخصصين فناوري اطالعات و اباشد. طبق آمار موجود تعداهاي نسبي كشور همين نيروي فعال ميمزيت

توجه به اين آمار ما را  ايران است. برابر 02 دكشور ما نصف كشور عظيم هند است ولي توليد ناخالص اين بخش در هن

به دردي مزمن  انمايد و از سوي ديگر عدم استفاده از اين نيروهاز يك سو متوجه ثروت عظيم و مزيت نسبي كشور ما مي

 تبديل شده است.



 

 

 

مسأله را به روشني  نوري در مركز تحقيقات مخابرات اخيراً نمايش داده شد عمق مخابراتدر فيلمي كه در سمينار 

سازي و سال گذشته به واسطه شروع خصوصي 5-0هاي بخش خصوصي و حتي نيمه دولتي در داد. شركتنشان مي

همان طور كه  "حداكثر توليد داخلي"براي رقابت و عدم اعتماد آنها به توليد داخل و عدم اعمال قانون  عجله اپراتورها

هاي تحقيق و توسعه اند. خطوط توليد متروكه و صندليكردند به شدت ضربه خوردهبيني ميخبرگان اين بخش پيش

 كرده است.خالي فيلم را به يك كابوس ترسناك كه متأسفانه واقعيت دارد تبديل 

نكته مثبت در اين ميان عزم راسخ نيروهاي دفاعي كشور براي توسعه تكنولوژي براي دفاع از كشور است كه سهم 

 هاي فناور و نوپا داشته است.شركتبزرگي در جلوگيري از نابودي كامل 

طرح تكفا  سال قبل 41دود حاست. اشكال بزرگ ما نداشتن يك استراتژي دراز مدت براي توسعه تكنولوژي 

در  اوري اطالعات در توسعه ملي را در سطح كابينه مطرح كرد و در اين مورد يك موج در كشور بوجود آمد.اهميت فن

قدم بعدي مركز صنايع نوين، وزارت صنايع و صندوق حمايت صنايع الكترونيك تقريباً همزمان و در يك ساختمان 

مركز صنايع نوين با عملكردي درخشان در توسعه تكنولوژي  در  30تا  34هاي كوچك تشكيل شدند ... در فاصله سال

، مواد جديد و مواد زيستي فعاليت نمود. حاصل اين دوره افزاركشور در چند زمينه مخابرات، ميكروالكترونيك، نرم

،  MMSافزارهاي ، تجهيزات و نرمSTM1هاي ايستگاه ثابت موبايل، ارسال و دريافت روي فيبر با استاندارد تكنولوژي

SMS  براي شبكه، ساختGPS، RFID  ها هاي بعد با تغيير مديريتموج حاصل از صنايع نوين در سالبود ... و

 د.هاي نوپا به جاي حمايت مورد غفلت قرار گرفتنروكش كرد و حتي اساتيد دانشگاه و شركتف

ه ي براي تحقيقات و برون سپاري آن بميليون دالر 122در همين دوران در مركز تحقيقات مخابرات يك بودجه 

هاي سازيجريان خصوصيبودجه مزبور در  35-30هاي هاي نوپا در نظر گرفته شد كه در سالها و شركتدانشگاه

اميد  3-3با تقويت معاونت فناوري رياست جمهوري در دورة دولت  مخابرات و نيازهاي مزبور عمالً حذف گرديد.

ستاد تخصصي  42زيادي براي ادامه مسير توسعه تكنولوژي بوجود آمد. نقشه راه توسعه علمي كشور تهيه شد و بيش از 

ست. در همين دوران مبلغ اتخصصي  براي توسعه تكنولوژي بوجود آمد. يكي از نقاط قوت ستادها انتخاب موضوعات 

در  يافت كه عمالًهاي دانش پايه و نوپا اختصاص مايت از شركتميليارد تومان براي حهزار بسيار بزرگي در حد چند 

مجلس شوراي اسالمي كنترل آن به وزارت آموزش عالي )علوم و تحقيقات؟( انتقال يافت و مسئوليت معاونت فناوري 

اساسي از سوي ديگر معاونت فناوري اهداف بلند و بسيار  رياست جمهوري در مورد اين بودجه مبهم باقي مانده است.

نمايد كه عملي شدن آنها مستلزم چند تا دانشجويان دانشگاه را دنبال ميمانند رسيدن به نخبگان كشور از سطوح دبيرستان 

 برابر شدن ساختار اداري اين سازمان است.

ها انجاميد كه متعاقباً به خصوصي سازي در همراه اول و ساير شركت خصوصي سازي در شركت مخابرات ايران

هاي الزم براي آمادگي سازمان تنظيم مقررات و قوانين موثر براي حمايت از توليد داخل انجام چون بدون پيش بيني

اي خبرگان اين رشته  هبينيهاي رشد در لبه تكنولوژي را براي بازار داخل طبق پيشگرفت عمالً در چند سال اخير زمينه

 نيروهاي كيفي كشور در اين زمينه بيكار و يا مهاجر شدند.خشكانيد و بسياري از 



 

 

 

 

هاي خريد براي كشور خاصي بيشتر و بازارهاي وسيعي در داخل در زمينه تجهيزات در ارتباط سياسي اولويت

ار آنها قرار گرفت. اين در حالي بود كه برخالف روال معمول جهان تالشي در اختي شبكه ثابت شبكه موبايل و شبكه فيبر

هاي خارجي به ازاء دسترسي به بازار داخل صورت هاي تحقيقات در ايران توسط اين شركتبراي بوجود آوردن صندلي

 .نگرفت

لكترونيك مخابرات راهكار زير براي حل مشكالت صنايع ا 3براي برون رفت از اين مشكالت هنوز دير نيست و  

 .گردندو فناوري اطالعات كشور تقديم مي

 

 تغيير قوانين  -1

 دانند. همة سازمان طرز تفكر بخشي دارند و توجه به منافع ملي را وظيفه خود نمي

ها بطور واقعي و دائمي ات بدهند. اين تفكر بايد عوض شود و همة سازمانخواهند اپراتور شوند و خدمهمه مي

 حمايت از كار و سرمايه ايراني را جزء وظايف خود بدانند. توليد ملي و

 هاي نوپاها و شركتهاي تحقيقاتي به دانشگاهكمك -2

هايي كه اهداف خوب داشتند مثل طرح هايي كه موفق بودند مانند صنايع نوين وزارت صنايع يا طرحسازمان

 تكفا بايد احياء گردند.

 پذيرهاي ريسكبوجود آوردن صندوق -3

هاي جديد را هدايت و پذير با هدايت نخبگان و افراد با تجربه صنعتي كشور بايد ايدههاي ريسكقصندو

 حمايت كنند و سود آن به خود صندوق هم برگردد.

 هاي كمكي از طرف دولتهاي تسهيالتي با ارزيابي فني و ضمانتحمايت -4

هاي تخصصي مانند صندوق حمايت بايد توسط صندوق اندازي خط توليدهاي الزم براي تسهيل راهوام

 الكترونيك اختصاص يابد.

 تغيير مسئوليت سازمان تنظيم مقررات -5

فني براي  تأييد نه فقط استانداردسازي بلكه تعيين درصد محتواي توليد داخل به صورت واقعي و اعطاي گواهي

  اجتناب از دور باطل تحريم

 تسهيالت بازارسازي و صادارت -6

سازي به شدت حمايت رخود را با جوائز صادراتي، اعطاي تسهيالت بازا Hi-Techهاي دولت چين شركت

 ها در داخل كشور فعالً موجود نيستشبيه اين حمايت كند.مي

 تعيين سهمي براي توليد داخل در زمينه مخابرات و الكترونيك -7

تر و كه مشابه خارجي با كيفيتاضافه بر جلوگيري از ورود كاالهايي كه توليد داخلي دارند در مورد كاالهايي  

 ارزانتر دارند بخشي از بازار داخل بايد الزاماً به محصوالت داخلي اختصاص يابد.

 

 



 

 

 
 

 در ايران  R&Dهاي خارجي براي انجام اجبار شركت -8

كنند يك اند ولي حاال كه خودشان در ايران كار ميها سالهاست اين كار را در كشور خودشان انجام دادهچيني 

 .انددر ايران استخدام نكرده R&Dنفر ايراني را براي 

 استفاده از ابزارهاي كنترل بازار -9

 هاگذاري اتومبيلمانند نمرهاز قاچاق كاال و كدگذاري كاالي وارداتي  براي جلوگيري  RFIDاستفاده از 

 

 ما به بازار آزاد اعتقال داريم اين كارها تنبل پروري است.

هيچكدام از كشورهاي رشد يافته در زمان توسعه بازارهاي خود را به راحتي در اختيار ديگران قرار  -4

 اند.نداده

هاي فناور و فرار نخبگان هيچ كشوري تنبل نيستند و حمايت نكردن از آنان منجر به شكست شركت -0

 خواهد بود. اجانبكارآفرينان و نيازمندي به 

 بسياري از كارها براي ما صرفه اقتصادي ندارد.

 امروز كار كنيم كه فردا نيازمند نباشيم.

سال بعد مديران غير فرهيخته  02حتماً  و داده و ... در را بر ما بستند فيبراگر در شبكه موبايل و ثابت و 

 امروز را سرزنش خواهيم كرد.

 

آخرين قدم در روند چند ساله تضعيف صنايع بومي در زمينه حذف عملي صندوق حمايت از صنايع نوين در قالب طرح تجميع 

 .درايت مسئولين متوقف شودباشد كه اميدواريم با ميالكترونيك و فناوري اطالعات 

 

 

 با احترام و تشكر

 علي فتوت احمدي

 عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي برق

 دانشگاه صنعتي شريف
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