ﯾﺎدداﺷﺖ :ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﯾﺎ
ﺗﺸﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎز دارد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﺴﯿﻢ ﺗﻮﮐﻞ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ »ﻧﺴﯿﻢ ﺗﻮﮐﻞ«رﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﺮش ﮔﺴﺘﺮ
اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  1390ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮشﮔﺴﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ را در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺮدﻫﺎی

ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ اﻧﺠﺎم داد و از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ راﻫﺒﺮدی وﻗﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ

از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و داﻧﺶ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را دارﯾﻢ ،ﻗﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎزاری اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ اﻧﺪازه و

ﮔﺴﺘﺮه ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ
روی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎدر ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

در آن ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺪوﯾﻦﮔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اروﭘﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺶ روز را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری روی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .در واﻗﻊ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖ،
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺮای اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ

ﻣﻮردی ﮐﻪ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی دور ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اروﭘﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ در زﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯿﮑﺮو اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﻓﺘﺮ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺸﺨﺺ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯿﮑﺮو اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای آن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻌﻦ ﻧﺸﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ آن زﻣﺎن راﻏﺐ ﻧﺒﻮد و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺳﺎزی و دﻋﻮت از ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ،اﯾﺠﺎد ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺧﺒﺮه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻓﺎﯾﺪهدار ﻧﻤﯽدﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺷﻌﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ
ﺑﺎزی ﮐﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺮوز ﮐﺠﺎﻢ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﺳﺎل از آن روﯾﺪاد ﻣﯽﮔﺬرد ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻧﺒﻮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
در ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ و ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ و ﻫﺪف ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام اﻓﻖ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻮن در دﻓﺘﺮ ﺑﺮق و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻻزم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ در آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آنﮔﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در
آن ﺣﻮزه ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮرد و ﮐﻢﮐﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﻖ داﻧﺶ در ﺻﻨﻌﺖ
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ،ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف
و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﯽﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﺳﺮﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺧﻮد
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ را ﭘﺮ
رﻧﮓﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ

ﻫﺴﺖ رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺖ .در واﻗﻊ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﯾﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺰﯾﺮهای اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد
ً
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﯿﮑﺮو اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در دﻧﯿﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ارزان اﺳﺖ ،از ﻟﺤﺎظ داﻧﺶ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺨﺒﻪ در
اﯾﺮان ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺪارﯾﻢ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

دﻫﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻫﺪف ﺗﻌﻦ ﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه

اﺳﺖ را دارﯾﻢ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دارﻧﺪ.
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﻞ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﺎی
داﺷﺘﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺪراﺳﯿﻮن دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﯿﮑﺮو
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،واردات،
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد از آن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮد .ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ در دوﻟﺖ و در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد،

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دور ﻫﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻌﻦ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی و
ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﺸﻮر دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ از ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ واردات را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آن
ﻫﻢ ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎی ﮐﭙﯽ و
ﺗﻘﻠﺒﯽ دﺳﺖ ﭼﻨﺪم ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

