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چکیده مدیریتی
گلوگاهــی در صنعــت خــودرو انــواع تراشــه های نیمه رســانا )یــا ریزپردازنده هــای نیمــه  یکــی از ایــن قطعــات مهــم و 

کــه میــزان تــوان ســاخت داخــل آن هــا ناچیــز و تامیــن آن هــا وابســتگی باالیــی بــه واردات دارد. از ســال  هــادی( هســتند 

کــه  کــرده  کشــور نیــز ســرایت  گذشــته وقــوع بحــران در تولیــد ایــن تراشــه ها در ســطح جهانــی بــه صنعــت خودروســازی 

زمینه ســاز تشــدید محدودیت هــای خودروســازان شــده اســت. 

الف. تحوالت صنعت تراشه های خودرو در سطح جهان

ــارد دالر در  ــه ۴۴۰.۴ میلی ــال ۲۰۰۰ ب ــارد دالر در س ــانا از ۲۰۴.۴ میلی ــه های نیمه رس ــی تراش ــروش  جهان ــزان ف 1- می

کشــورهای  شــرق آســیا بــا بیــش از ۴۰ درصــد ســهم غالــب  ســال ۲۰۲۰ افزایــش یافتــه اســت. آمریــکا بــا ۴7 درصــد و 

در تولیــد تراشــه ها در ســال ۲۰۲۰ را در اختیــار داشــته اند.

۲- صنعــت خــودرو بــا ســهم حــدود 11.5 درصــدی )تقاضــای 5۰ میلیــارد دالری( پــس از رایانه هــا و ارتباطــات، 

کــه میــزان تقاضــای ایــن صنعــت  بیشــترین میــزان تقاضــا بــرای تراشــه ها را در اختیــار دارد. پیش بینــی می شــود 

ــر از 1۰۰ میلیــارد دالر(.  ــد )فرات ــر افزایــش یاب ــه بیــش از دو براب ــا ســال ۲۰3۰ ب ــرای تراشــه ها ت ب

تقاضــا  افزایــش  ســبب  دور  راه  از  آمــوزش  و  دورکاری  مشــاغل،  تعطیلــی  همچــون  کرونــا  دوران  پیامدهــای   -3

ــوازم و تجهیــزات الکترونیکــی شــد. بنابرایــن، تولیدکننــدگان تراشــه از اوایــل ســال  گســترده ای از ل ــرای طیــف  ب

کمبــود  ــازار داشــتند و همیــن امــر نیــز زمینه ســاز  ــرای پوشــش تقاضــا در ایــن بخــش از ب ــز بیشــتری ب ۲۰۲۰ تمرک

ــورز، فــورد و  کارخانه هــای مهــم خودروســازی نظیــر جنــرال موت کاهــش تولیــد  تراشــه های مخصــوص خــودرو و 

نیســان شــد. 

از  تولیــدی  خطــوط  تغییــر  دشــواری های  بــه  توجــه  بــا  نیمه رســانا  تراشــه های  کمبــود  می رســد  به نظــر   -۴

تــا حــدی  ۲۰۲3  بــه تراشــه های خــودرو، در ســال های ۲۰۲۲ و  لــوازم و تجهیــزات الکترونیکــی  تراشــه های 

تــداوم داشــته باشــد. 

ب. بحران تراشه در صنعت خودروسازی ایران

گذشــته، موجــب ضعــف  کشــور متناســب بــا خودروســازی در طــول ســالیان  1- عــدم توســعه صنعــت قطعه ســازی 

تــوان طراحــی و فناورانــه برخــی قطعــات و نتیجتــا تشــدید وابســتگی وارداتــی در تامیــن قطعــات و مجموعه هــا 

ــه در تولیــد  ک ــر تراشــه های نیمه رســانا  ــل توجــه اســت، تامیــن اقالمــی نظی کشــور شــده اســت. قاب ج از  ــه خــار ب

کاربــرد دارنــد، بــه دلیــل بحــران اخیــر در ســطح جهانــی بــا چالش هــای بیشــتر  سیســتم های برقــی خودروهــا 

مواجــه شــده اســت.  

۲- افزایــش تقاضــای نیمه رســاناها در اثــر تولیــد خودروهــای الکتریکــی از یــک ســو و نیــاز خودروهــای الکتریکــی بــه 
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تراشــه های نیمه رســانای متفــاوت از خودروهــای بنزینــی، صنعــت خودروســازی ایــران را از دو جهــت متضــرر 

کــه بــر تامیــن  کمبــود تراشــه های نیمه رســانا در بــازار جهانــی خواهــد شــد  می کنــد،  اول، افزایــش تقاضــا موجــب 

تراشــه بــرای تولیــد داخــل از محــل واردات اثرگــذار اســت. دوم، بــا تغییــر الگــوی تولیــد تراشــه ها بــرای اســتفاده در 

کمبــود تراشــه های خودروهــای بنزینــی محدودیت هــای بیشــتری را بــر خودروســازی ایــران  خودروهــای جدیــد 

ایجــاد می  کنــد.

ج. راه کارهای عملیاتی و سیاستی

کشــور بــه تاســیس شــرکت صنایــع قطعــات الکترونیــك ایــران )صاایــران( عمدتــا بــا هــدف  ســابقه تولیــد تراشــه در 

کشــور و شــرکت  دانش بنیــان »نیمه هــادی ســینا« بــرای طراحــی و تولیــد تراشــه های  حمایــت از مجموعــه دفاعــي 

تجهیــزات ارتباطــی، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات برمی گــردد. در مــورد تولیــد تراشــه های خــودرو می تــوان بــه تجربــه  

کــرد. بــا وجــود  کــروز، ســازه پویش و عظــام اشــاره  کامپیوتــر خــودرو در چنــد قطعه ســاز بــزرگ از قبیــل  بومی ســازی 

ــی در میــان بازیگــران اصلــی ایــن صنعــت حاصــل نشــده و  ــگاه قابــل قبول گرفتــه هنــوز جای همــه تالش هــای صــورت 

بــه منظــور تجاری ســازی فنــاوری و تولیــد در مقیــاس انبــوه نیــاز بــه پیشــرفت های بیشــتری اســت. همچنیــن جهــت 

کــه به صــورت  کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه، نیــاز بــه برنامه ریــزی و سیاســت گذاری ویــژه ای اســت  همپایــی بــا 

خالصــه در چارچــوب راهکارهــای زیــر ارائــه شــده اســت. 

راهکارهــای مربــوط بــه توانمندســازی قطعه ســازان بــا طراحــی  IPI بــرای قطعــات خــودرو در جهــت . 1

از تولیــد داخــل(؛ مدیریــت واردات )حمایــت 

راهکارهای ارتقای قابلیت های فناورانه )تقویت همکاری های فناورانه(. ۲

ح و ارتقای دانش تخصصی و مهارتی آن	  تقویت نیروی انسانی متخصص ایرانی در اجرای طر

کلیدی مرتبط با تولید تراشه؛	  تعیین نقشه راه توسعه فناوری جهت شناسایی فناوری های 

ظرفیت سازی انتقال فناوری تولید تراشه های نیمه رسانا با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان؛	 

ارایه حمایت های مالی و غیرمالی هدفمند از همکاری های فناورانه، پوشش ریسک، خرید تضمینی و ..؛	 

کز تحقیق و توسعه مشترک )داخلی و خارجی( در تولید تراشه های خودرو؛	  ایجاد مرا

کشور. 3 راهکارهای مرتبط با سیاست تجاری 

گمرکی ترخیص تراشه ها؛	  سهولت بیشتر در تامین منابع ارزی و ریالی و تشریفات 

کشورهای توانمند منطقه در تامین تراشه های مورد نیاز؛ 	  بهره گیری از ظرفیت پیمان های اقتصادی با 

ح جامع همکاری ایران و چین؛ 	  تعیین استراتژی سرمایه گذاری و تولید مشترک تراشه ها در طر
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1- مقدمه 
صنعــت خــودرو در بیــن تمــام فعالیت هــای اقتصــادی جایــگاه ویــژه ای هــم بــه لحــاظ تحرک زایــی رشــد اقتصــادی و 

گفــت، ایــن صنعــت بــه دلیــل برخــورداری از پیوندهــای  هــم بــه لحــاظ اشــتغال زایــی دارد. در ایــن خصــوص می تــوان 

رو بــه عقــب1 قدرتمنــد بــا ســایر رشــته فعالیت هــای صنعتــی )نظیــر پتروشــیمی، فــوالد، الســتیک و پالســتیک،  شیشــه، 

کابــل و ســیم( و بخــش خدمــات )شــامل لجســتیک، خدمــات پــس از فــروش،  کامپیوتــری و   آلومینیــوم، چیپ هــای 

کشــور بــه شــمار مــی رود.  ســوخت و...( یکــی از  محرک هــای رشــد اقتصــادی در 

بــر اســاس جــداول داده – ســتانده منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار ایــران در ســال 1395 ضریــب پبونــد رو بــه 

کــه رتبــه ســوم را در بیــن 89  عقــب بــرای رشــته فعالیــت تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری، تریلــر و نیم تریلــر ۲.56 بــوده 

ــور در ســال 138۰  ــرای رشــته فعالیــت مذک ــه خــود  اختصــاص داده اســت. ایــن ضریــب ب رشــته فعالیــت  اقتصــادی ب

ــه ارمغــان داشــته اســت. ایــن  ــرای آن ب ــه رتبــه پنجــم را در بیــن تمــام فعالیت هــای اقتصــادی ب ک ــوده  معــادل ۲.۴ ب

کــی از افزایــش اهمیــت رشــته فعالیــت تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری، تریلــر و نیم تریلــر )خودروســازی و  مســاله حا

قطعه ســازی( در ایجــاد تحــرک اقتصــادی در ســایر فعالیت هــای اقتصــادی در طــول دو دهــه اخیــر اســت.

گســترده بیــن بخشــی ایــن صنعــت بــا ســایر صنایــع همچنیــن موجــب اشــتغال زایی مســتقیم و  وجــود ارتباطــات 

غیرمســتقیم بــه میــزان دو شــغل بــه ازای تولیــد هــر دســتگاه خودروشــده اســت )موسســه مطالعــات و پژوهش هــای 

کــه علی رغــم ماهیــت ســرمایه بر ایــن صنعــت، بــا متوســط ســهمی حــدود 1۲ درصــدی  بازرگانــی، 1399(. از ایــن رو اســت 

کشــور محســوب می شــود.  از بکارگیــری شــاغالن صنعتــی طــی دو دهــه اخیــر، ســومین رشــته فعالیــت دارای اشــتغال 

کشــور، ایــن صنعــت  علی رغــم ظرفیت هــای فــراوان ایجــاد رشــد اقتصــادی و اشــتغال زایی صنعــت خــودرو در 

نتوانســته جایــگاه مناســبی در خصــوص ارزش افزایــی در اقتصــاد ایــران بــه دســت آورد. در ایــن مــورد دیــده می شــود 

کــه نســبت ارزش افــزوده بــه ارزش ســتانده بــه عنــوان مبنایــی بــرای ســنجش تــوان ارزش زایــی صنعــت۲ طی ســال های 

ــه ایــن امــر بیانگــر ضعــف ایــن صنعــت در خلــق ارزش افــزوده علی رغــم جایگیــری  ک ــوده  کوچکتــر از 1 ب اخیــر همــواره 

ــی، 1399(. کشــور می باشــد )موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگان در بیــن 5 رشــته فعالیــت صنعتــی ارزش زای 

کشــور مربــوط بــه نواقــص زنجیره هــای تامیــن  یکــی از دالیــل عملکــرد نــه چنــدان مناســب ایــن صنعــت در اقتصــاد 

آن اســت. زنجیــره تامیــن صنعــت خــودرو متشــکل از شــبکه پیچیــده ای از تامین کننــدگان رده ســوم، دوم و اول، 

کــه از آنهــا نهاده هــای واســطه ای خریــداری می کنــد.  1.  پیونــد رو بــه عقــب: میــزان پیوندهــا و تبــادالت یــک فعالیــت یــا صنعــت خــاص بــا فعالیــت ها/صنایــع باالدســت 
پیوندهــای رو بــه عقــب میــزان ضــرورت افزایــش تولیــد مجموعــه ای از نهاده هــا بــرای افزایــش تولیــد در یــک فعالیــت را نشــان می دهنــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن پیونــده 

نشــان می دهنــد افزایــش تولیــد در یــک فعالیــت بــه چــه میــزان منجــر بــه تحــرک اقتصــادی در ســایر فعالیت هــا می شــود.
کــه ارزش افــزوده بیشــتری از ایــن صنعــت حاصــل می شــود و می توانــد نشــان دهــد ســهم فنــاوری در تولیــد ایــن  ۲.  هــر چــه ایــن نســبت بزرگتــر باشــد، بیانگــر ایــن اســت 

رشــته فعالیــت بــاال می باشــد.
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ــط  ــه خ ــاز ب ــودرو نی ــن خ ــره تامی ــت. زنجی ــتیک اس ــدگان و لجس ــا، توزیع کنن ــدگان، نمایندگی ه ــام، تولیدکنن ــواد خ م

کارا و شــبکه توزیــع بهینــه بــرای فــروش محصــوالت و خدمــات پــس از  تولیــدی بــا انعطاف پذیــری بــاال، تامین کننــدگان 

کیفیــت آنــان خــود یکــی از ارکان  کــه نحــوه انتخــاب و همــکاری بــا تامین کننــدگان و مدیریــت  فــروش بــه مشــتریان دارد 

و چالش هــای مهــم ایــن زنجیــره بــه حســاب می آیــد. طراحــی مکانیزم هــای منبع یابــی نیــز بایــد در جهــت تامیــن 

نیازهــا و تقاضــای شــرکت های خودروســازی بــوده بــه طوریکــه خــط تولیــد انتخــاب شــده قابلیــت تغییــر ظرفیــت 

کارا و انعطاف پذیــر  جهــت پوشــش تقاضــا را داشــته باشــد. در واقــع شــرکت های پیشــرو در ایــن صنعــت، از خــط تولیــد 

در ســطح جهانــی بــا هــدف تولیــد محصــوالت متنــوع جهــت رفــع نیازهــای مشــتریان بهــره بــرده و همزمــان ایــن خــط 

تولیــد قابلیــت بــه روزرســانی )ارتقــا( جهــت حفــظ مزیــت رقابتــی را دارد. 

فعالیت هــای ارزش افــزا در صنعــت خــودرو، منحصــر بــه فعالیــت شــرکت های خودروســاز نمی شــود بلکــه فعالیــت 

شــرکت های قطعه ســاز و تأمین کننــده نیــز جزئــی از ایــن فراینــد محســوب می شــود. تامین کننــدگان یکــی از بازیگــران 

اصلــی صنعــت خــودرو بــوده و 8۰ درصــد ارزش افــزوده ایــن صنعــت در شــبکه تامیــن شــامل تامیــن مــواد اولیــه، 

قطعه ســازی و مجموعه ســازی خلــق می شــود. عــالوه بــر آن، بخــش مهمــی از وظایــف حــوزه تحقیــق و توســعه، 

کیفیــت مربــوط بــه ایــن شــبکه اســت.  نــوآوری، تنــوع تولیــد و بهبــود 

کــه ایــن امــر  کشــور متناســب بــا خودروســازی توســعه نیافتــه اســت  گذشــته صنعــت قطعه ســازی  در طــول ســالیان 

کیفیــت پایین تــر و هزینــه باالتــر برخــی قطعــات تولیــد داخــل بواســطه  موجــب ضعــف تــوان طراحــی برخــی قطعــات، 

کشــور  ج از  ضعــف قابلیت هــای فناورانــه و نتیجتــا تشــدید وابســتگی وارداتــی در تامیــن قطعــات و مجموعه هــا بــه خــار

کشــور همــواره رابطــه مســتقیم و معنــی داری بیــن  شــده اســت. بــر اســاس اطالعــات موجــود در دو خودروســاز بــزرگ 

ــات و  ــه مطالع ــت )موسس ــته اس ــود داش ــه )CKD( وج ــات منفصل ــا و قطع ــودرو و واردات مجموعه ه ــد خ ــزان تولی می

کنونــی تولیــد صنعــت خــودرو، خودروســاز  کــه در ســاختار  پژوهش هــای بازرگانــی، 1399( ایــن رابطــه نشــان می دهــد 

کلیــدی  ــا عــدم  تامیــن ایــن قطعــات، نقشــی  ــادی دارد و تامیــن ی ــه واردات قطعــات منفصلــه وابســتگی زی داخلــی ب

در تکمیــل فرآینــد تولیــد در خودروســازان داخلــی دارد. در ایــن میــان برخــی از قطعــات در صنعــت خــودرو حکــم 

کیــد بــر تولیــد داخــل( واجــد اهمیــت  گلوگاهــی را دارنــد و ضــرورت شناســایی و برنامه ریــزی بــرای تامیــن آن )بــا تا

کــه نقــش مهمــی در تامیــن سیســتم های برقــی خودروهــا دارد، انــواع تراشــه های  فراوانــی اســت. یکــی از ایــن قطعــات 

کــه میــزان تــوان ســاخت داخــل آن هــا ناچیــز و تامیــن آن هــا  نیمه رســانا )یــا ریزپردازنده هــای نیمــه هــادی( هســتند 

وابســتگی باالیــی بــه واردات دارد.

ــی تبدیــل و دامن گیــر  ــه بحرانــی جهان گذشــته آغــاز و رفته رفتــه ب کمبــود تراشــه های نیمه رســانا از ســال میــالدی 

افزایــش  گــن( شــد.  فــورد، جنــرال موتــورز، نیســان و فولکــس وا )از قبیــل  بیشــتر شــرکت های خودروســازی دنیــا 
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کمبــود دسترســی به تراشــه ها  کاهــش تولیــد ناشــی از  قیمت هــای جهانــی، تعطیلــی موقــت برخــی از خطــوط تولیــدی، 

کــه  و عــدم توانایــی در پاســخگویی بــه تقاضــای مشــتریان از مهمتریــن پیامدهــای ایــن بحــران به شــمار می رونــد 

چالش هــای زیــادی را بــرای شــرکت های خودروســازی ایرانــی نیــز بوجــود آورده اســت. 

گذشــته  بحــران جهانــی در دسترســی بــه تراشــه های نیمه رســانا نیــز همــگام بــا ســایر خودروســازان دنیــا از ســال 

کمبــود  کشــور در طــی ســال های اخیــر بــه دلیــل  گرفتــه اســت. صنعــت خــودرو  میــالدی دامــن شــرکت های ایرانــی را نیــز 

کاال،  انتقــال  ــر تامیــن  نقدینگــی و تنگناهــای ارزی قطعه ســازان داخلــی، تحریم هــای بین المللــی )و پیامدهــای آن ب

کمبــود قطعــه مواجــه بــوده و حــاال نیــز بــا توجــه بــه وابســتگی بــاالی آن بــه واردات ایــن  کاال(، بــا  ارز و جابه جایــی 

کمبــود  کمبــود و اختــالل در عرضــه و تقاضــای جهانــی برخــی از قطعــات بــا مشــکل جدیــد   ریزپردازند ه هــا، بــه دلیــل 

تراشــه رو بــه رو شــده اســت. ایــن مســاله موجــب مختــل شــدن برنامــه تولیــد خودروســازان، تشــدید محدودیت هــای 

ناشــی از تحریم هــا و افزایــش شــمار خودروهــای ناقــص در پارکینگ هــا شــده اســت.  

کشــور، تحمیل  ج از  کمبــود قطعــه عــالوه بــر بازتاب هــای وســیع رســانه ای در داخل و خار تولیــد خودروهــای دارای 

هزینــه  ســربار بــه خودروســازان و امــکان از دســت رفتــن دارایــی خودروســازان در صــورت بــروز حــوادث پیش بینــی  

نشــده، تشــدید نارضایتــی مصرف کننــدگان بواســطه عــدم دریافــت بــه موقــع محصــول خریــداری شــده و بــروز اعتصــاب 

و تحصــن احتمالــی را به همــراه خواهــد داشــت. ایــن امــر ضــرورت اتخــاذ سیاســت های مناســب بــرای چاره اندیشــی در 

رفــع محدودیــت خودروهــای ناقــص را بیــش از پیــش نمایــان می ســازد.

گــزارش بــه بررســی ابعــاد ایــن موضــوع در ســطح جهانــی بــه لحــاظ تولیــد و عرضــه این محصــول و همچنین  در ایــن 

کــه صنعــت خودروســازی ایــران در دسترســی بــه ایــن محصــول دارد بررســی شــده اســت. همچنیــن در  چالش هایــی 

ــرای  کشــورها در رفــع ایــن مشــکل و راهکارهــای مناســب ب گــزارش بــه بررســی نحــوه مواجهــه  بخــش دیگــری از ایــن 

خودروســازان ایــران در ایــن حــوزه پرداختــه خواهــد شــد. 

2- صنعت تراشه های نیمه رسانا )ریزپردازنده های نیمه هادی( در سطح جهان
کــرده و تاثیــر اقتصــادی عظیمــی داشــته  اســت.  گذشــته، صنعــت نیمه رســانا رشــد ســریعی را تجربــه  در طــول ســه دهــه 

کامپیوترهــای شــخصی در دهــه 199۰، خدمــات آنالیــن و وب در  عملکــرد تراشــه ها تکامــل از پردازنده هــای مرکــزی بــه 

گوشــی های هوشــمند در دهــه ۲۰1۰ را ممکــن ســاخته اســت. در واقــع، ایــن نــوآوری هــا بــا قابلیــت  دهــه ۲۰۰۰ و انقــالب 

کرده انــد.  تراشــه مزایــای اقتصــادی باورنکردنــی ایجــاد 

دســتگاه های  مغــز  عنــوان  بــه  آن هــا  شــدند.  ضــروری  مــدرن  دنیــای  بــرای  نیمه رســاناها  ســبب  همیــن  بــه 

الکترونیکــی، بــرای پاســخ همه گیــر و بازیابــی اقتصــاد جهانــی بســیار مهــم هســتند و امــکان نمایــش، اتصــال بی ســیم، 
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گســترده ای از محصــوالت ضروری،  کارکردهــای ضــروری را بــرای طیــف  پــردازش، ذخیره ســازی، مدیریــت تــوان و دیگــر 

کرده انــد. ایــن شــامل دســتگاه های پزشــکی و بهداشــتی، ارتباطــات از راه  تجهیــزات و زیرســاخت های حیاتــی فراهــم 

کشــاورزی، تولیــد، هــوا فضــا و دفــاع و ... مــی شــود. نیمه رســاناها همچنیــن بــرای  دور، انــرژی، مالــی، حمــل و نقــل، 

 5G ،کوانتومــی حــوزه هــای جدیــد نــوآوری ماننــد چــاپ ســه بعــدی، یادگیــری ماشــینی، هــوش مصنوعــی، محاســبات 

و 6G و پیشــرفت علــم در آن هــا نیــز اساســی هســتند. ایــن موضــوع در قالــب افزایــش میــزان اســتفاده از نیمه رســاناها 

در سراســر جهــان در نمــودار زیــر نشــان داده شــده اســت. 

شکل ۱. فروش صنعت نیمه رسانا در سراسر جهان بین سال های ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۲

کشــورها تــالش می کننــد حداقــل در برخــی از جنبه هــای ایــن صنعــت  کثــر  کــه ا اهمیــت نیمه رســاناها بــه حــدی اســت 

کشــورهای جهــان بــه دنبــال تعقیــب ایــاالت متحــده هســتند. در شــکل )۲(  حیاتــی، رقابتــی باشــند و جاه طلب تریــن 

آمــار تجــارت جهانــی نیمه رســاناها بــرای ســال ۲۰۲۰ نشــان داده شــده اســت.
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)WSTS( شکل ۲. آمار تجارت جهانی نیمه رساناها

کــه در شــکل )۲(  مالحظــه می شــود، شــرکت های آمریکایــی بــا ۴7 درصــد بیش تریــن ســهم بــازار ایــن صنعــت  همانطــور 

کشــورهای دیگــر بیــن 5 تــا ۲۰ درصــد از ســهم بــازار جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اند.  را در اختیــار دارنــد. صنایــع 

ــه ۴۴۰.۴ میلیــارد دالر در ســال  میــزان فــروش  جهانــی تراشــه های نیمه رســانا از ۲۰۴.۴ میلیــارد دالر در ســال ۲۰۰۰ ب

۲۰۲۰ افزایــش یافتــه براســاس پیــش بینــی آمــار تجــارت نیمه رســانا جهــان )WSTS ( فــروش صنعــت نیمه رســانا در 

سراســر جهــان بــه رشــد خــود تــا 573 میلیــارد دالر تــا ســال ۲۰3۰ ادامــه خواهــد داد. 

     مــواد اولیــه تجــارت نیمه هــادی اغلــب از ژاپــن و مکزیــک حمــل می شــود و تراشــه های آن در تایــوان، چیــن و 

برخــی از ایــاالت متحــده ســاخته می شــود. ســه چهــارم ظرفیــت تولیــد تراشــه جهــان در حــال حاضــر در شــرق آســیا 

متمرکــز شــده اســت و پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال ۲۰3۰ چیــن بــه دلیــل ســرمایه گذاری های هنگفــت در ایــن 

بخــش، بیشــترین ســهم از تولیــد جهانــی را بــه خــود اختصــاص دهــد.

صنایع متقاضی تراشه های نیمه هادی )نیمه رسانا(  �
کننــده از جملــه 5G، هــوش  ــان فناوری هــای متحــول  ــوآوری بیشــتر در فنــاوری نیمــه هــادی، میزب در دهــه آینــده ن

کــه محرک هــای تقاضــا در  مصنوعــی، وســایل نقلیــه الکتریکــی خــودران و اینترنــت اشــیا خواهــد بــود. در حالــی 

کردنــد، از  کوویــد 19 تجربــه  کوتاه مــدت تغییــرات غیرمنتظــره ای را ناشــی از تغییــرات اجتماعــی ناشــی از همه گیــری 

کلــی تقاضــا بــرای نیمه رســاناها شــده اســت. زیــرا جامعــه متوجــه  بســیاری جهــات ایــن تغییــرات منجــر بــه افزایــش 

ــرای عبــور از ایــن دوره بــی ســابقه بــه نیمه رســاناها متکــی هســتند.   شــده فناوری هــا بیــش از هــر زمــان دیگــری ب

ــره ای را  ــه و غیرمنتظ ــل توج ــرات قاب ــته ها تغیی ــه دس ــًا در هم ــاناها تقریب ــی نیمه رس ــروش نهای ــال ۲۰۲۰ ف در س

کــرد، زیــرا تأثیــر COVID-19 باعــث بی ثباتــی محرک هــای تقاضــای مصــرف نهایــی در سراســر ســال ۲۰۲۰  تجربــه 

کردنــد، امــا در  شــد. بازارهــای مصــرف ایــن قطعــات، ماننــد خــودرو، نوســانات شــدید را در طــول ســال تجربــه 

نهایــت ســال را بــا رشــد منفــی بــه پایــان رســاندند. نیمــه اول ســال ۲۰۲1 شــاهد فــروش قــوی در بــازار نهایــی در 

ــوده اســت.  سراســر جهــان ب
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ارتباطــی  دســتگاه های  یــا  لپ تــاپ  ماننــد  نهایــی  محصــوالت  توســط  نیمه رســانا  تقاضــای  اعظــم  خــش  ب

گوشــی های هوشــمند هدایــت می شــود و تقاضــای متقاضیــان در بازارهــای درحــال ظهــور همچــون آســیا،  ماننــد 

افزایــش اســت. بــه طــور فزاینــده ای در حــال  آفریقــا  اروپــای شــرقی و  آمریکای التیــن، 

شکل 3. میزان تقاضای جهانی نیمه رساناها در سال ۲۰۲۰ بر اساس استفاده نهایی

کرونا و صنعت نیمه هادی �
کــه در طــول ایــن پاندمــی جهانــی،  کنیــم، مشــاهده می شــود  کرونــا بررســی  گــر از منظــر نقــش نیمه رســاناها در بحــران  ا

ابزارهــای غنــی از نیمه رســاناها بــه طــور فزاینــده ای در توســعه راه حل هایــی بــرای مشــکالت متعــدد در حــوزه اقتصــاد و 

کردنــد. با تعطیل  کلــی امــکان در ارتبــاط باقی ماندن را بــرای افراد فراهم  گرفتــه شــدند و بطــور  بهداشــت عمومــی بــکار 

کســب وکارها درنقــاط مختلــف جهــان، نیمه رســاناها تــوان چرخــش اقتصــاد جهانــی و مراقبت هــای  شــدن بســیاری از 

کــه بــه پیشــرفته ترین ســوپرکامپیوترهای جهــان قــدرت  کردنــد و در واقــع  بــدون نیمه رســاناهایی  بهداشــتی را ایجــاد 

کــه  کرونــا نیــز امکان پذیــر نبــود.  امــا روی دیگــر ایــن ســکه تاثیــری اســت  کســن های  می دهنــد، حتــی توســعه ســریع وا

ــه موفقیت هــای بزرگــی  کــه صنعــت نیمه رســانا در ســال ۲۰۲۰ ب ــی  ــر صنعــت نیمه رســانا داشــته اســت. در حال ــا ب کرون

گســترده مــواد نیمه رســانا  کمبــود  کــه مهمتریــن آن هــا  دســت یافــت، امــا بــا چالش هــای قابل توجهــی نیــز مواجــه بــود 

ــر تعــدادی  ــود و ب ــه دلیــل نوســانات قابل توجــه در تقاضــای ناشــی از پاندمــی ب ــا ب ــه عمدت ک ــی اســت  در ســطح جهان

گســترش ویــروس در سراســر  گذاشــت. چنانکــه برخــی از مشــتریان بــا  از بازارهــای نهایــی از جملــه بــازار خــودرو، تاثیــر 

کشــورها و مناطــق در اوایــل ســال ۲۰۲۰ بــه  کاهــش دادنــد. عــالوه بــر ایــن، تعــدادی از  جهــان، تولیــد و خریــد تراشــه را 

کــرد. در همیــن حــال، ســازندگان، شــاهد  کــه بــه طــور قابل توجهــی تامیــن نیمه رســانا را قطــع  حالــت تعلیــق درآمدنــد، 
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کــردن مراقبت هــای بهداشــتی از راه  کــه بــرای فراهــم  افزایــش تقاضــا بــرای نیمه رســاناها در بخش هــای دیگــر بودنــد 

کار در خانــه و یادگیــری مجــازی مــورد نیــاز در طــول ایــن بیمــاری همه گیــر مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد. ایــن  دور، 

کمبــود همچنــان بــر طیــف وســیعی از بخش هــای پایین دســت، از جملــه خودروهــا، لــوازم الکترونیکــی مصرفــی، لــوازم 

کلیــدی دیگــر نیــز تاثیرگــذار بــوده اســت.   کاالهــای  خانگــی، روباتیــک صنعتــی و بســیاری از 

کنــش پاندمــی، همــراه بــا نوســانات  ایــن افزایــش غیرمنتظــره تقاضــا بــرای نیمه رســاناهای مــورد نیــاز در طــول وا

ــرای ســایر محصــوالت ماننــد خــودرو، باعــث ایجــاد عــدم تعــادل در عرضــه و تقاضــا  قابل توجــه در تقاضــای تراشــه ب

کرده اســت تــا تولیــد را افزایــش دهــد تــا تقاضــای تجدیــد  در سراســر جهــان شــد. صنعــت نیمه رســانا بــا جدیــت تــالش 

کمبــود یــادآور نقــش اساســی نیمه رســاناها در بســیاری از  کمبــود را بــرآورده ســازد. امــا ایــن  شــده در طــول ایــن 

حوزه هــای حیاتــی جامعــه از جملــه حمــل و نقــل اســت. در صنعــت خــودرو، وســایل نقلیــه جدیــد بــه طــور فزاینــده ای 

گی هــا وابســته هســتند. رشــد مــورد انتظــار در خودروهــای  ــرای بهــره وری ســوخت، ایمنــی و ســایر ویژ ــه تراشــه ها ب ب

ــیعی از  ــف وس ــری در طی ــش بزرگت ــه ها نق ــه تراش ــدت، درحالی ک ــد. در بلندم ــتر می کن ــکا را بیش ــن ات ــا ای ــی تنه الکتریک

ــود.   ــه افزایــش خواهــد ب ــرای تراشــه ها همچنــان رو ب ــی ب محصــوالت ایفــا می کننــد، تقاضــای جهان

ــا  گرفتــه ت ــوازم خانگــی  ــرای تولیــد ل ــاز ب کمبــود تجهیــزات و قطعــات اولیــه مــورد نی ــر در تحویــل خــودرو و  از تاخی

کمبــود میکروتراشــه های  افزایــش قیمــت موبایل هــای هوشــمند، نشــانه های واضــح بحرانــی جهانــی و بی ســابقه از 

کســب وکارها و حتــی مصرف کننــدگان را هــم تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. بحــران  کــه بســیاری از  نیمه رســانا هســتند 

کارخانه هــای خودروســازی بــه دنبــال  کــه مهم تریــن آن هــا تعطیلــی  کمبــود تراشــه نتیجــه عوامــل مختلفــی اســت 

کتــاب نیــاز صنعــت لــوازم مصرفــی الکترونیــک بــه  گذشــته و افزایــش بی حســاب و  کوویــد-19 در ســال  همه گیــری 

ــازار بوده انــد. تامیــن تراشــه بــه خاطــر رشــد تقاضــای ب

کنســول های بــازی و دیگــر محصــوالت  کاربــران و مصرف کننــدگان بــرای خریــد لپ تــاپ ،  افزایــش تقاضــای 

کاالهــا در بــازار و ســخت تر شــدن رونــد تولیــد محصــوالت منجــر شــد. ایــن در حالــی  کمبــود موجــودی  الکترونیکــی بــه 

گذشــته میــالدی بســیار بیشــتر از پیش بینی هــا و انتظــارات فعــاالن ایــن صنعــت  کــه میــزان خریــد خــودرو در ســال  بــود 

گذشــته بــود و همیــن موضــوع بــه ســخت تر شــدن فرآینــد تامیــن قطعــات اولیــه دامــن زد. در بهــار ســال 

باعــث  ـم  ـن هـ بــزرگ تکنولــوژی چیـ آمریــکا علیــه شــرکت های  ایــن مــوارد، وضــع تحریم هــای  بــر تمــام  عــالوه 

کمبــود تراشــه های نیمه رســانا هــر چنــد  ــه بحــران  ک ــا ایــن اوصــاف اســت  ــر شــدن ایــن شــرایط شــد. ب تشــدید و بدت

کــرده، امــا حــاال بــه بخش هــای دیگــری از جملــه لــوازم مصرفــی  صنعــت خودروســازی را بیشــتر از صنایــع دیگــر درگیــر 

الکترونیــک شــامل موبایل هــای هوشــمند، یخچال هــا و مایکروفرهــا هــم رســیده اســت.

کــه در فرآینــد تولیــدات خــودش از تراشــه های نیمه رســانا اســتفاده می کنــد، حــاال تحــت تاثیــر  در واقــع هــر شــرکتی 
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ــرده اســت و حتــی ارزان تریــن قطعــات  ــاال ب کمبــود تراشــه ظرفیــت و هزینه هــای تولیــد را ب گرفتــه و  ایــن بحــران قــرار 

بــه کار رفتــه در میکروتراشــه ها هــم دچــار افزایــش قیمــت شــده اند. 

3- صنعت تراشه های خودرو در جهان 
تراشــه ها و قطعــات نیمه  رســانا نقــش مهمــی در ســاختار خودروهــا بــازی می کننــد و حضورشــان در ایــن صنعــت 

ــه  ــازی ب ــع خودروس ــت صنای ــر حرک ــال های اخی ــه در س ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــترده تر می ش گس ــر و  ــه روز پیچیده ت روزب

کاربردهــای مختلف، از سنســورهای  ســمت هــر چــه بیشــتر هوشمندســازی خودروهــا بــوده اســت، نیمه رســاناها بــرای 

کــردن،  کــه بــه پــارک  گرفتــه تــا سرعت ســنج های دیجیتــال و ابزارهــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی  فشــار ســوخت 

یافتــن جایــگاه ســوخت بعــدی یــا هشــدار بــه راننــده بــرای تعویــض روغــن اســت بســیار حیاتــی هســتند. هــر خــودرو بــه 

طــور متوســط بیــن 1۴۰۰ تــا 15۰۰ تراشــه نیــاز دارد.

ارتباطــات بیشــترین  از رایانه هــا و  پــس   ) بــا ســهم حــدود 11.5 درصــدی )5۰ میلیــارد دالر(  صنعــت خــودرو 

کــه بــا ظهــور خودروهــای الکتریکــی، رادارهــای  میــزان تقاضــا بــرای تراشــه ها را در اختیــار دارد. پیش بینــی می شــود 

ســه بعدی، خودروهــای خــودران، اتصــال خودروهــا بــه یکدیگــر و زیرســاخت های مــورد نیــاز آن، سیســتم های 

مکان یــاب صوتــی و تصویــری هوشــمند در خودروهــا و ...  میــزان تقاضــای صنعــت خــودرو  از تراشــه ها تــا ســال 

ــارد دالر(.  ــر از 1۰۰ میلی ــد )فرات ــش یاب ــر افزای ــش از دو براب ــه بی ۲۰3۰ ب

کلیدی در صنعت تراشه خودرو جهان  � بازیگران 

ریخته گــری  کارخانــه  تایوان1بزرگتریــن  نیمه رســانه  تولیــد  شــرکت  حــوزه  ایــن  در  کلیــدی  بازیگــران  میــان  از 

نیمه رســانای  تولیدکننــدگان  بزرگ تریــن  حتــی  دارد.  تســلط  تراشــه ها  بــازار  بــر  و  اســت  جهــان  در  نیمه رســانا 

کــه خــود امکانــات ســاخت ایــن   Texas Instruments و Infineon، NXP، STMicroelectronics خــودرو ماننــد

کــه  رو، در حالــی  ایــن  از  کرده انــد.  گــذار  وا بــزرگ  ایــن شــرکت  بــه  را  از آن هــا  برخــی  تولیــد  را دارنــد،  تراشــه ها 

ــک  ــوان ی ــه به عن ــرکت TSMC همیش ــایه ش ــد، س ــود دارن ــودرو وج ــت خ ــه ها در صنع ــدگان تراش ــن تولیدکنن برتری

گانــه بــه تنهایــی بــر ســر اعــداد و ارقــام خودنمایــی می کنــد. ســایر تولیدکننــدگان بــزرگ  غــول در یــک دســته جدا

از: عبارتنــد  جهــان  در  خــودرو  نیمه رســاناهای  تراشــه های 

اینفنیون۲ �

ــازی  ــرکت های خودروس ــدادی از ش ــرای تع ــه ب ــت ک ــی اس ــانای آلمان ــده نیمه رس ــک تولیدکنن ــون ی اینفنی

1.  TSMC 
2.  Infineon Technologies AG (Germany)
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ــایان  ــت. ش ــن اس ــد فولکس واگ ــی مانن ــزرگ اروپای ــرکت های ب ــامل ش ــت ش ــن فهرس ــازد. ای ــه می س تراش

ذکــر اســت کــه اثــرات پاندمــی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا باعــث شــد کــه ایــن شــرکت در ســال گذشــته 

تولیــد برخــی محصــوالت خــود را بــه حالــت تعلیــق درآورد. شــرکت اینفنیــون یــک شــرکت نیمه رســانا بــا 

عملکــرد عالــی جهانــی اســت و دارای ۱۳.۲ درصــد ســهم بــازار تولیدکننــدگان نیمه رســانای خــودرو در ســال 

۲۰۲۰ اســت.  ایــن شــرکت اخیــراً بیــش از ۲ میلیــارد یــورو در یــک کارخانــه جدیــد در مالــزی ســرمایه گذاری 

ــن ســرمایه گذاری  ــی شــدن ای ــا عملیات ــازار در نیمــه هادی هــا را توســعه دهــد. ب ــری ب ــا رهب کــرده اســت ت

بــه طــور کامــل انتظــار مــی رود کــه مــاژول جدیــد هــر ســاله ۲ میلیــارد درآمــد ســاالنه اضافــی تولیــد کنــد. 

ایــن شــرکت ســال مالــی ۲۰۲۱، را بــا درآمــد کمــی بیــش از ۱۲ میلیــارد دالر بــه پایــان رســاند کــه ۲9 درصــد 

نســبت بــه ســال قبــل افزایــش داشــت. 

شرکت ان ایکس پی۱  �

ایــن شــرکت کــه مقــر آن در آیندهــوون اســت، یــک طــراح و ســازنده نیمه رســانای هلنــدی اســت و در ســال 

ــه خــود اختصــاص داد. NXP دارای مجموعــه  ــازار نیمــه رســاناها را ب ۲۰۲۰ ســهم ۱۰.9 درصــدی از کل ب

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــف خودروه ــای مختل ــه در بخش ه ــی اســت ک ــای خودروی ــه ه گســترده ای از تراش

ــار  ــر فش ــارت ب ــتم های نظ ــن سیس ــرگرمی و همچنی ــات س ــتم های اطالع ــال، سیس ــوان مث ــه عن ــرد؛ ب می گی

بــاد تایرهــا و اتصــال خــودرو بــه همــه چیــز. NXP رکــورد درآمــد ۱۱.۰6 میلیــارد دالری را در کل ســال بــه 

ثبــت رســاند کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن حــدود ۲8 درصــد افزایــش داشــت. ارزش بــازار ایــن شــرکت 

48.۱9 میلیــارد دالر اســت.  

شرکت رنساس۲  �

کــه بیــش از 5۰  ایــن شــرکت ژاپنــی یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان تراشــه خــودرو در جهــان اســت. رنســاس در حالــی 

درصــد از درآمدهایــش از بخــش خــودرو تامیــن می شــود 8.5 درصــد از ســهم بــازار را در ســال ۲۰۲۰ داشــت.  ایــن شــرکن 

یــک بازیگــر جهانــی نــه تنهــا در نیمه رســاناهای خــودرو بلکــه در میکروکنترلرهــا و پردازشــگرها نیــز هســت. ایــن ترکیــب 

کــه بــه دنبــال فــن آوری بــرای  از محصــوالت دیجیتــال و آنالــوگ، یــک راه حــل تــک مرحلــه ای را بــرای خودروســازانی 

پشــتیبانی از وســایل نقلیــه خــود هســتند، ایجــاد می کنــد. تراشــه های ایــن شــرکت سیســتم های دوربیــن و باتــری را 

کلیــدی آلمــان و چیــن تامیــن می کنــد. بــه نظــر می رســد ایــن شــرکت در ســال های آینــده  بــرای شــرکت ها در بازارهــای 

1.  NXP Semiconductors N.V (The Netherlands)
2.  Renesas Electronics Corp. (Japan)
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کمتــر را بــه تولیــدات خــود  کاربــردی بیشــتری ماننــد دوربین هــای دیدعقــب بــا وضــوح باالتــر و بــا هزینــه  برنامه هــای 

کنــد. ارزش بــازار ایــن شــرکت بیــش از ۲1 میلیــارد دالر اســت. عــالوه بــر ایــن، درآمــدی معــادل 7.3 میلیــارد دالر  اضافــه 

کــه نســبت بــه ســال قبــل 1۲ درصــد افزایــش داشــت. کــرده بــود  در ســال ۲۰۲1 ایجــاد 

شرکت تگزاس اینستورمنت۱ �

ایــن شــرکت یکــی از بزرگتریــن بازیگــران صنعــت نیمــه رســانای خــودرو در یــک تجــارت رقابتــی بــوده و 8.3 درصــد ســهم 

بــازار در ســال ۲۰۲۰ داشــته اســت. از مــارس ۲۰۲۲، ایــن شــرکت دارای ارزش بــازار 165.38 میلیــارد دالری بــود اســت. 

شرکت اس تی ام۲ �

 STM ایــن تراشه ســاز مســتقر در ژنــو تمرکــز تجــاری بزرگــی بــر روی نیمه رســاناهای خــودرو دارد. بزرگ تریــن مشــتریان

شــامل ســازنده خودروهــای الکتریکــی، تســال و اپــل ســازنده آیفــون هســتند. ایــن تراشه ســاز فرانســوی-ایتالیایی در 

ســال ۲۰۲۰، معــادل 7.5 درصــد از ســهم بــازار را بــه خــود اختصــاص داد. ایــن شــرکت بیــن 3.۴ تــا 3.6 میلیــارد دالر 

کــرده اســت و ایــن میــزان هزینــه ســرمایه گذاری ایــن شــرکت دو برابــر  بــرای ســرمایه گذاری در ســال ۲۰۲۲ برنامه ریــزی 

کــه ۲۴.9  ســال ۲۰۲1 می باشــد. ایــن شــرکت در ســال ۲۰۲1، درآمــدی معــادل 1۲.76 میلیــارد دالر بــه دســت آورد 

درصــد بیشــتر از ســال ۲۰۲۰ بــود. در مــارس ۲۰۲۲، ارزش بــازار آن 39.۰7 میلیــارد دالر بــود.  

جــدول 1 تولیدکننــدگان نیمه رســانا را بــا محصــوالت تراشــه خــودرو نشــان می دهــد. موراتــا برتریــن شــرکت 

ــارد دالری آن را  ــد 1۴ میلی کل درآم ــد از  ــه 3۲ درص ک ــت  ــودرو اس ــه های خ ــارد دالری از تراش ــد ۴.5 میلی ــا درآم ب

می دهــد.  تشــکیل 

1.  Texas Instruments, Inc. (U.S.)
2.  STMicroelectronics N.V. (Switzerland)
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جدول ۱. تولیدکنندگان نیمه رسانا با محصوالت تراشه خودرو در جهان

)The Information Network )www.theinformationnet.com : منبع

  شرکت درآمد کل تولیدی تراشه  نام نام شرکت  
 )میلیارد دالر( 

سهم درآمد تراشه ها از  
 شرکت کل درآمد 

  های خودرودرآمد از تراشه
 )میلیارد دالر( 

1 Murata MRAAY 14.037 32% 4.492 
2 NXP NXPI 8.877 47% 4.172 
3 Infineon IFX 8.891 46% 4.090 
4 Renesas RNCY 6.589 51% 3.360 
5 Texas Instruments TXN 14.383 20% 2.877 
6 STMicro STM 9.556 30% 2.867 
7 ON ON 5.518 32% 1.766 
8 Micron MU 19.926 7% 1.395 
9 ROHM ROHCF 3.371 38% 1.281 
10 Microchip MCHP 5.278 20% 1.056 
11 Analog Devices ADI 5.754 15% 863 
12 Intel INTC 71.965 1% 720 
13 Nvidia NVDA 10.918 6% 655 
14 Samsung SSNLF 64.940 1% 649 
15 Maxim MXIM 2.183 26% 568 
16 Vishay VSH 1.502 29% 436 
17 Qualcomm QCOM 14.391 3% 432 
18 SK Hynix HXSCL 23.169 1% 232 
19 AMS AMS 2.106 10% 211 
20 Broadcom AVGO 17.185 1% 172 
21 Nanya NNYAF 1.666 10% 167 
22 cree CREE 1.008 13% 131 
23 Western Digital WDC 6.353 2% 127 
24 Diodes DIOD 1.249 10% 125 
25 Silicon Motion SLAB 837 11% 92 
26 Monolithic MPWR 628 14% 88 
27 Sony SNE 8.654 1% 87 
28 Media Tek MDTKF 7.986 1% 80 
29 Macronix MXIC 1.056 7% 74 
30 Skyworks SWKS 3.301 2% 66 
31 Dialog DLG 1.566 4% 63 
32 Ambarella AMBA 229 19% 44 
33 Qorvo QRVO 3.132 1% 31 
34 Cirrus Logic CRUS 1.242 2% 25 
35 Semtech SMTC 554 3% 17 
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4- بحران تراشه ها در صنعت خودروسازی در دنیا
کمبــود تراشــه های نیمه رســانا بــا توجــه بــه دشــواری های تغییــر خطــوط تولیــدی از تراشــه های لــوازم  به نظــر می رســد 

و تجهیــزات الکترونیکــی بــه تراشــه های خــودرو، در ســال های ۲۰۲۲ و تــا حــدی  ۲۰۲3 تــداوم داشــته باشــد. 

عــالوه بــر ایــن، عوامــل بیرونــی ماننــد تنش هــای تجــاری آمریــکا - چیــن، پیامدهــای آب و هوایــی شــدید 

را در  تراشــه ها  کمبــود  بحــران  و  گذاشــت  تاثیــر منفــی  نیمه رســانا  تراشــه  های  تولیــد  بــر   ... و  تگــزاس  اخیــر در 

کــرد. جهــان تشــدید 

کــه دلیــل اصلــی آن همه گیــری  کمبــود نیمه رســاناها، ترکیبــی از وقایــع مختلــف اســت  علــت بحــران جهانــی 

کرونــا اســت. البتــه دالیــل دیگــری نیــز بــه جنــگ تجــاری چیــن و ایاالت متحــده و تغییــرات تولیــد در تایــوان نســبت 

داده شــده اســت. 

کمبــود تراشــه های نیمه رســانا  ــا بــه دلیــل  کرون محــدود شــدن تولیــدات بســیاری از خودروســازی های در دوران 

ــه ای در خــودرو ضــروری هســتند، بحرانــی را در ســطح جهانــی در مــورد تامیــن  ــرای عملکــرد سیســتم های رایان کــه ب

کنــون از ایــن واهمــه دارنــد  کــرد و حتــی مدیــران صنعــت خودروســازی در ســطح جهانــی ا کلیــدی ایجــاد  ایــن قطعــات 

کنــد.  کمبــود تراشــه در ســال ۲۰۲۲ و حتــی ســال ۲۰۲3 ادامــه پیــدا  کــه 

کــه فــروش خــودرو تــا 8۰ درصــد در اروپــا، 7۰  کوویــد 19 آغــاز شــد، زمانــی  مشــکل در ماه هــای اولیــه همه گیــری 

کــرد از 15  کاهــش یافــت. شــرکت جنــرال موتــورز اعــالم  درصــد در چیــن و نزدیــک بــه 5۰ درصــد در ایــاالت متحــده 

کمبــود قطعــات متوقــف خواهــد  کارخانــه را بــه دلیــل  کارخانــه خودروســازی خــود در آمریــکای شــمالی، تولیــد هشــت 

کاهــش  کــرده و شــیفت ها را بــه مــدت دو هفتــه دیگــر  کارخانــه را متوقــف  کــرد تولیــد پیــکاپ در دو  کــرد. فــورد هــم اعــالم 

کاهــش تولیــد پــس از تصمیمــات مشــابه شــرکت های  می دهــد. تصمیــم ایــن دو غــول خودروســازی آمریکایــی بــرای 

کــه بــرای عملکــرد  کمبــود قطعــات مهمــی اعــالم شــده اســت  گــن، تویوتــا، مــزدا و ســوبارو بــه دلیــل  نیســان، فولکــس وا

کمبــود نیمه رســاناها بــر تولیــدات جهانــی  سیســتم های رایانــه ای در خــودرو ضــروری هســتند. شــکل شــماره )۴( تاثیــر 

خــودرو را بــه تفکیــک مناطــق مختلــف جهــان نشــان می دهــد.



بحران در بازار جهانی تراشه ها و پیامدهای آن بر صنعت خودروسازی کشور16

کمبود نیمه رسانا بر تولید خودروهای سبک جهانی   شکل 4. تأثیر 

)سه ماهه اول ۲۰۲۱ درمقایسه با سه ماهه دوم ۲۰۲۲( )واحد ها به هزار(

ــازار  بنابرایــن، تولیدکننــدگان تراشــه از اوایــل ســال ۲۰۲۰ تمرکــز بیشــتری بــرای پوشــش تقاضــا در ایــن بخــش از ب

کارخانه هــای مهــم  کاهــش تولیــد  کمبــود تراشــه های مخصــوص خــودرو و  داشــتند و همیــن امــر نیــز زمینه ســاز 

ــد.  ــان ش ــورد و نیس ــورز، ف ــرال موت ــر جن ــازی نظی خودروس

کارخانه هــای مهم خودروســازی دنیا شــد.  کاهــش تولیــد  کمبــود تقاضــا بــرای خودروهــای جدیــد باعــث  بدیــن ترتیــب 

کارخانه هــای ســازندگان اصلــی قطعــات خــودرو و لغــو بســیاری از سفارشــات، تامین کننــدگان  کاهــش تولیــد  بــه دنیــال 

کرونــا همچــون تعطیلــی مشــاغل، دورکاری  تراشــه بــا ظرفیــت اضافــی روبــرو شــدند. در عیــن حــال، پیامدهــای دوران 

گســترده ای از لــوازم و تجهیــزات الکترونیکــی از قبیــل تلویزیــون،  و آمــوزش از راه دور ســبب افزایــش تقاضــا بــرای طیــف 

کنســول های بــازی ویدیویــی و لــوازم خانگــی شــد. در نتیجــه نیــاز بــه تراشــه های  گوشــی های هوشــمند،  رایانــه، 

کردنــد و تولیــد را  جدیــد بیشــتر شــد. تراشه ســازان شــروع بــه عرضــه تراشــه های اضافــی بــرای پاســخگویی بــه تقاضــا 

کــه ســودآورتر هســتند، تغییــر دادنــد.  بــه ســمت تمرکــز بیشــتر بــر روی تراشــه های جدیدتــر 

ــرای محصــوالت الکترونیکــی دیگــر در اوایــل ســال  ــاژ خــودرو و افزایــش تقاضــا ب ــه مونت کارخان ــی  ــه تعطیل در پاســخ ب

۲۰۲۰، تولیدکننــدگان نیمه رســانا ســطح 3 و ۴ تولیــد خــود را بــه بخش هــای بــا تقاضــای باالتــر ماننــد الکترونیــک 

کــه  کامپیوترهــای شــخصی، تبلــت و تلفــن هــای همــراه انتقــال دادنــد. اینــک مشــکل اصلــی ایــن بــود  مصرفــی بــرای 

کانــال تامیــن تراشــه های مخصــوص صنعــت خــودرو بــا توجــه به زمان تحویل ســاخت نیمه رســاناها  راه انــدازی مجــدد 

کانــون ایــن بحــران،  زمان بــر بــوده و می توانســت ســه، چهــار یــا حتــی شــش مــاه بــرای تراشــه های پیشــرفته باشــد. در 

خ داده در تقاضــا و عرضــه  عــدم تطابــق در عرضــه و تقاضــا بــرای نیمــه  رســاناها قــرار دارد. شــکل شــماره )5( شــکاف ر

ــرای بخــش خــودرو را نشــان می دهــد. نیمه  رســانا ب
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گویا در تقاضا و عرضه نیمه رسانا برای بخش خودرو شکل 5. شکاف 

کمبــود تراشــه های نیمه رســانا بــا توجــه بــه دشــواری های تغییــر خطــوط تولیــدی از تراشــه های  بــه نظــر می رســد 

ــد. ــته باش ــداوم داش ــدی  ۲۰۲3 ت ــا ح ــال های ۲۰۲۲ و ت ــودرو، در س ــه های خ ــه تراش ــی ب ــزات الکترونیک ــوازم و تجهی ل

ــر  ــکا - چیــن، پیامدهــای آب و هوایــی شــدید اخی ــی ماننــد تنش هــای تجــاری آمری ــر ایــن، عوامــل بیرون عــالوه ب

کــرد. در ســال ۲۰۲۰ دولــت ایــاالت متحــده محدودیت هایــی را بــرای شــرکت  در تگــزاس و ... ایــن وضعیــت را تشــدید 

کــرد. ایــن اتفاقــات بــه صــورت مســتقیم  کننــده تراشــه )SMIC( بزرگتریــن تولیدکننــده تراشــه در چیــن ایجــاد  تولیــد 

کمبــود تراشــه ها را در جهــان  گذاشــته و و بحــران  و غیرمســتقیم بــر میــزان تولیــد تراشــه  های نیمه رســانا تاثیــر منفــی 

کــرده اســت. تشــدید 

5- بحران تراشه در صنعت خودروسازی ایران 
آثــار  کــه  یکــی از مســائل اساســی صنعــت خودروســازی ایــران چالش هــای موجــود در زنجیــره تامیــن آن اســت 

کشــور تشــدید می کنــد. قطعــا وجــود زنجیــره تامیــن  محدویت هــای ناشــی از بحــران تراشــه در ســطح جهانــی در 

کــردن تراشــه های مــورد نیــاز صنعــت خودروســازی ایــران می توانســت فشــار موجــود در ایــن  کارآمدتــر بــرای فراهــم 

کوچــک، فقــدان نظــام رتبه بنــدی و اجرایی نشــدن نظــام  کاهــش دهــد. متاســفانه تعــدد بنگاه هــای  زمینــه را 

گرچــه  کنــون موفــق بــه دســتیابی بــه رده جهانــی نشــوند. ا کشــور تــا  تیرینــگ1 موجــب شــده اســت تــا تامین کننــدگان 

کرده انــد، امــا بــه حــوزه طراحــی  ح شــدن در مقیــاس جهانــی را طــی  تعــدادی از تامین کننــدگان مراحــل اولیــه مطــر

1.  Tiering
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ــای  کاره ــه  ــدم توجــه ب ــدگان و ع ــا تامین کنن ــازان ب ــای خودروس ــوع قرارداده ــد. ن ــعه ورود نکرده ان و تحقیــق و توس

ــا زنجیــره جهانــی تامیــن و  بلندمــدت و بطــور خــاص طراحــی محصــول؛ عــدم ارتبــاط ســاختاریافته و رقابت پذیــر ب

فــروش و موقتــی بــودن روابــط، پاییــن بــودن تیراژهــای تولیــدی و فقــدان صرفــه مقیــاس از مهم تریــن علــل عــدم 

کشــور اســت. )موسســه مطالعــات و  ورود تامین کننــدگان در حوزه هــای تحقیــق و توســعه و طراحــی محصــول در 

پژوهش هــای بازرگانــی، 1399(

کاربــرد  کــه در تولیــد سیســتم های برقــی خودروهــا  در ایــن میــان تامیــن اقالمــی نظیــر تراشــه های نیمه رســانا 

ــوان ســاخت داخــل  ــزان ت ــا چالش هــای بیشــتر مواجــه اســت. می ــی ب ــر در ســطح جهان ــه دلیــل بحــران اخی ــد، ب دارن

کشــور ناچیــز  و تامیــن آن هــا وابســتگی باالیــی بــه واردات دارد.  افزایــش قیمت هــای جهانــی،  ایــن قطعــات در 

کمبــود دسترســی بــه تراشــه ها و عــدم توانایــی در  کاهــش تولیــد ناشــی از  تعطیلــی موقــت برخــی از خطــوط تولیــدی، 

کــه چالش هــای زیــادی را  پاســخگویی بــه تقاضــای مشــتریان از مهمتریــن پیامدهــای ایــن بحــران به شــمار می رونــد 

بــرای شــرکت های خودروســازی ایرانــی نیــز بوجــود آورده اســت. 

ــا دامــن شــرکت های  ــازان دنی ــایر خودروس ــا س ــانا همــگام ب ــه تراشــه های نیمه رس ــی ب ــی در دسترس بحــران جهان

گرفتــه و مشــکالت قبلــی مرتبــط بــا ضعف هــای موجــود در زنجیــره تامیــن داخلــی و محدودیت هــای  ایرانــی را نیــز 

کــرده و موجــب مختــل شــدن برنامــه تولیــد خودروســازان و افزایــش شــمار  ناشــی از تحریم هــای بین المللــی را تشــدید 

خودروهــای ناقــص در پارکینگ هــا شــده اســت.  

عــالوه بــر ایــن مــوارد، بــا توجــه بــه اســتقبال مشــتریان از خودروهــای الکتریکــی و پیشــرفت های حاصــل در تولیــد 

ایــن خودروهــا، تولیدکننــدگان خــودرو بــا شــتاب بســیاری بــه ســمت تولیــد خودروهــای الکتریکــی پیچیــده خیــز 

کلــی را تــا  برداشــته اند. بــه عنــوان مثــال، بــی ام و در تــالش اســت تــا خودروهــای الکتریکــی، 15 تــا ۲5 درصــد از فــروش 

کلــی خــود را تــا ســال  ســال ۲۰۲5 بــه خــود اختصــاص دهنــد. همچنیــن، هونــدا در تــالش اســت تــا دو ســوم از فــروش 

۲۰3۰ خودروهــای الکتریکــی تشــکیل دهنــد. بنابرایــن، یکــی از روندهــای اصلــی در صنعــت خودروســازی در ســطح 

کــه ایــن امر بــر تقاضــا بــرای نیمه هادی ها  جهانــی حرکــت بــه ســمت تولیــد بیشــتر خودروهــای الکترونیکــی خواهــد بــود 

کــه هرچــه ماشــین الکتریکــی پیچیده تــر باشــد، بــه تراشــه های نیمه رســانای  و تراشــه ها اثــر مثبــت دارد. بدیهــی اســت 

بیشــتری نیــاز دارد.

کلــی نیمه رســاناها در اثــر تولیــد خودروهــای الکتریکــی از یــک ســو و نیــاز خودروهــای الکتریکــی  افزایــش تقاضــای 

کــه از  بــه تراشــه های نیمه رســانای متفــاوت از آنچــه خودروهــای بنزینــی معمــول نیــاز دارنــد، ســبب خواهــد شــد 

کارخانجــات تولیــد تراشــه های  کلــی نیمه رســاناها افزایــش داشــته باشــد و از طــرف دیگــر،  یــک طــرف ســطح تقاضــای 

ــای  ــارف خودروه ــرای مص ــانا ب ــد نیمه رس ــای جدی ــد مدل ه ــمت تولی ــه س ــود را ب ــدی خ ــای تولی ــانا برنامه ه نیمه رس

الکتریکــی تغییــر دهنــد. بــا ایــن تغییــر تکنولوژیــک دیگــر عمــده تراشــه های متــداول در تولیــد خودورهــای بنزینــی 
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منســوخ شــده و جــای خــود را بــه تولیــد نســل جدیــدی از تراشــه ها خواهنــد داد. ایــن موضــوع حــاوی نکتــه مهمــی 

کــه، صنعــت خودروســازی ایــران می توانــد  کشــور اســت.  چرا ــرای سیاســت گذاران صنعتــی و فعــاالن ایــن حــوزه در  ب

کمبــود تراشــه های نیمه رســانا در بــازار جهانــی  از هــر دو جهــت متضــرر شــود. اول آنکــه، افزایــش تقاضــا موجــب 

کــه بــر تامیــن تراشــه بــرای تولیــد داخــل از محــل واردات اثرگــذار اســت. دوم آنکــه، بــا تغییــر الگــوی تولیــد  خواهــد شــد 

کمبــود تراشــه های خودروهــای بنزینــی صنعــت خودروســازی ایــران  تراشــه ها بــرای اســتفاده در خودروهــای جدیــد 

محدودیت هــای بیشــتری را ایجــاد می  کنــد.

کمبود نیمه رساناها 6- راهکارهای استفاده شده در دنیا برای مقابله با 
ــل  ــان حداق ــاناها در جه ــران نیمه رس ــر بح ــدن تاثی ــی مان ــال باق ــورد احتم ــود در م ــای موج ــه پیش بینی ه ــه ب ــا توج ب

از  تمهیــدات  برخــی  نیمه رســانا ها  محــدود  عرضــه  و  طوالنــی  انتظــار  زمــان  بــه  توجــه  بــا  و   ۲۰۲۲ ســال  پایــان  تــا 

کثــر OEMهــا دارای قابلیت هــا و دانــش قــوی در  ســوی ســازندگان اصلــی قطعــات )1OEMهــا( اتخــاذ شــده اســت. ا

ســازمان های خــود هســتند، امــا اغلــب بــه دلیــل تعهــدات قــراردادی موجــود، ســرمایه گذاری های محــدود در فنــاوری 

گیرنــد، بــا مشــکل مواجــه  کــه اجــازه نمی دهــد ریســک های زنجیــره تامیــن مــورد توجــه قــرار  کار  و روش هــای متعــارف 

کوتاه مــدت و  کارگیــری انــواع روش هــا بــرای بــه حداقــل رســاندن آســیب  ــا بــه  می شــوند. بنابرایــن، ایــن ســازندگان ب

کوتاه مــدت و  گذاشــتن نصــب برخــی از ماژول هــا در  کنــار  بلندمــدت از جملــه انتقــال مونتــاژ بــه محصــوالت پرتقاضــا، 

کنــش نشــان می دهنــد. عــالوه بــر ایــن تشــکیل  کمبــود ایــن قطعــه در جهــان وا تامیــن منابــع جایگزیــن نیمه رســانا، بــه 

ــا  ــه منظــور تضمیــن تعهــدات تامیــن و تنظیــم برنامه هــای تولیــد، هــم کاری نزدیــک ب ــه بحــران ب کنــش ب تیم هــای وا

کــه توســط ایــن تیم هــا  کــه در ســطح یــک تولیــد ایــن محصــوالت قــرار دارنــد از جملــه اقداماتــی اســت  تامین  کنندگانــی 

برنامه ریــزی می شــود. در مجمــوع راهکارهــای اتخــاذ شــده از ســوی ســازندگان اصلــی قطعــات در قالــب همــکاری بــا 

کــردن زنجیــره تامیــن و مدیریــت ریســک و بحــران قابــل تقســیم بندی اســت. در ایــن  تامین کننــدگان، انعطاف پذیــر 

کــرد:  خصــوص می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

همکاری با تامین کنندگان برای درک بهتر فرآیند تولید این قطعات میزان ریسک موجود  	 

نزدیک شدن به تامین کنندگان تراشه برای ایجاد توافقات تجاری مستقیم. 	 

کــردن سفارشــات و همچنیــن هزینــه خریــد 	  کاهــش زمــان فراهــم  رویکــرد همــکاری عرضه کننــدگان بــه منظــور 

و نصــب ماشــین آالت جدیــد 

ک گذاری پیش بینی هــای 18 تــا ۲۴ ماهــه بــا تمامــی تامین کننده هــای ســطح 1 بــه منظــور بهبــود 	  بــه اشــترا

ــار در ســال(   ــه دســت آوردن تخصیــص زود هنــگام ظرفیــت )دو ب کیفیــت برنامه ریــزی اطالعــات و ب

1.  Original Equipment Manufacturer 
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کثر رساندن سود  	  گی ها در هر بازار برای به حدا تولید منعطف مدل های خودرو و ترکیب ویژ

کاالهــای نیمــه تمــام ســاخته شــده و همچنیــن 	  ایجــاد یــک ذخیــره بــرای بــازه زمانــی دو تــا شــش ماهــه از 

کــه هنــوز مراحــل آزمــون خــود را پشــت ســر نگذاشــته اند.1  تراشــه های نهایــی 

کمــک 	  مدیریــت ریســک تامین کننــدگان بــرای نظــارت بــر ریســک های عرضــه و شناســایی فعاالنــه اختــالالت بــا 

ابزارهایــی ماننــد هــوش  مصنوعــی و یادگیری ماشــین

کارکــردی )CFTهــا( دارای 	  کاهــش اثــرات منفــی بــا بکارگیــری تیم هــای فرا کنــش بــه بحــران بــرای  مدیریــت وا

کارشناســانی بــا توانایی هــای متعــدد ماننــد برنامه ریــزی، مهندســی، خریــد، آشــنا بــه قوانیــن و مقــررات، 

ــن. ــره تامی ــت زنجی ــک و مدیری ــت ریس مدیری

ج از سازمان	  کاهش موانع هم کاری در داخل و خار کوسیستم های دیجیتال برای  ایجاد ا

ارزیابی  OEM ها از محل استقرار تامین کنندگان و نحوه اتصال با آن ها برای اندازه گیری ریسک های مرتبط  	 

ــردن نقدینگــی و 	  ک ــی و فراهــم  ــرای شناســایی مســائل در ســطح میدان بازدیدهــای مکــرر از تامین کننــدگان ب

ــه تقویــت عملیــات تامین کننــدگان در صــورت نیــاز کمــک ب ــرای  تخصــص تولیــدی الزم ب

کــه ایجــاد  گونــه ای اســت  ماهیــت چالش هــای موجــود در خصــوص همــکاری OEMهــا بــا تامین کننــدگان بــه 

تغییــرات اساســی در نحــوه تعامــل بــا آن هــا زمان بــر خواهــد بــود. بــا ایــن حــال، بحــران فعلــی می توانــد بــه عنــوان یــک 

کننــد و  کنــد تــا در نهایــت بــه مســائل زنجیــره تامیــن طوالنی مــدت توجــه  کاتالیــزور بــرای OEM هــای آینده نگــر عمــل 

کننــد. )شــکل 6(.  یــک نقشــه راه تــاب آوری بــرای انعطاف پذیــری بیشــتر بــرای مقابلــه بــا بحران هــا ایجــاد 

1.  این رویه بر خالف پارادایم طوالنی مدت تولید به هنگام  است ولی در محافظت از OEM ها در برابر اختالالت عرضه راهکار موفقی بوده  است.
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کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شکل6. نقشه راه تاب آوری OEM ها برای مقابله با بحران ها در 

فــورد و جنــرال موتــورز همچــون اغلــب خودروســازان دیگــر بــا پیچیده تــر شــدن وســایل نقلیــه از نظــر الکترونیکــی و بــا 

کمبــود نیمه هادی هــا در صنعــت خــودرو و همچنیــن در راســتای بهبــود تامیــن تراشــه های الکترونیکــی  توجــه بــه 

ــرکت  ــا ش ــزام آور ب ــر ال ــراردادی غی ــورد ق ــتند. ف ــادی هس ــدگان نیمه ه ــا تولیدکنن ــر ب ــط قوی ت ــاد رواب ــال ایج ــود در ح خ

کــرده و معتقــد اســت ایــن قــرارداد می توانــد  کــه یــک ســازنده تراشــه مســتقر در نیویــورک اســت، امضــا  گلوبــال فاندریــز1 

فتــح  بابــی بــرای تحقیــق و توســعه مشــترک و ســاخت تراشــه ها بــرای تامیــن خطــوط مونتــاژ و ســایر خطــوط در صنعــت 

خودروســازی آمریــکا باشــد. 

تقاضــا  الکترونیکــی،  نظــر  از  کامیون هــا  و  خودروهــا  شــدن  پیچیده تــر  بــا  موتــورز،  جنــرال  شــرکت  اعتقــاد  بــه 

بــرای نیمه هادی هــا طــی چنــد ســال آینــده بیــش از دو برابــر خواهــد شــد. در نتیجــه، ایــن خودروســاز بــه دنبــال 

 NXP ــا ارزش تریــن ســازنده تراشــه جهــان و همچنیــن شــرکت های ــا شــرکت تولیــد نیمه هــادی تایــوان، ب مشــارکت ب

Semiconductors،  Qualcomm  و ســایرین می باشــد. بــه اعتقــاد آن هــا تــالش مشــترک واحــد تحقیــق و توســعه ایــن 

ــری خودروهــای الکتریکــی،  ــرای اســتفاده در سیســتم های بات ــد تراشــه های پیشــرفته مــورد نیــاز ب شــرکت ها می توان

کلیــدی" برنامــه  گســترش دهــد. بــه اعتقــاد مدیــر اجرایــی فــورد، ایــن توافــق "بخــش  رانندگــی نیمه خــودران و ... را 

ــر زنجیــره تامیــن خــود  کنتــرل بیشــتری ب کــه بــه شــرکت ها امــکان  ــرای ادغــام عمــودی اســت، حرکتــی  ایــن شــرکت ب

گی هــای جدیــد را ســریع تر بــه بــازار بیــاورد و تعــادل عرضــه - تقاضــای طوالنــی  مــدت را  داده و باعــث می شــود تــا ویژ

کــه بتوانــد بــه ســرعت اجــرا شــود. کننــد. هــر چنــد ایــن قــرارداد چیــزی نیســت  تضمیــن 

1.  Global Foundries
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کمبود تراشه ها 7- راهکارهای پیش روی ایران برای مقابله با 
کــه  تاریخچــه تالش هــا جهــت راه انــدازی صنعــت نیمه رســانا در ایــران بــه حــدود 5۰ ســال پیــش بــاز می گــردد. زمانــی 

ســازمان صنایــع دفاعــی تخســتین بــار تــالش نمــود، ایــن صنعــت را در دهــه 135۰ در شــرکت صنایــع الکترونیــک ایــران 

گرفتــه، تاســیس آزمایشــگاه خــواص مــواد و  کنــد. پــس از آن مهمتریــن اقــدام صــورت  )صاایــران( در شــیراز راه انــدازی 

نیمه هادی هــا در جــوار دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی شــریف در نیمــه دهــه  135۰ بــود. در دهــه 136۰ 

نیــز تــالش هایــی جهــت راه انــدازی شــرکت صنعــت قطعــات نیمه هــادی در لویــزان و ایجــاد یــک البراتــوار ســاخت 

گرفــت.   مدارهــای مجتمــع و ادوات نیمه رســانا در دانشــگاه صنعتــی شــریف صــورت 

گرفتــه می تــوان بــه تاســیس صنعــت قطعــات نیمه هــادی شــرکت صنایــع  امــا بــه عنــوان جدی تریــن تــالش صــورت 

کــرد. ایــن  قطعــات الکترونیــک ایــران، بــه عنــوان یــک صنعــت فناوری محــور در صاایــران در اواخــر دهــه 138۰ اشــاره 

ــا در  ــه نیمه هادی ه ــی در زمین ــز تحقیقات ــا مرک ــوان تنه ــه عن ــه IC  و TR ب ــاخت تراش ــرفته س ــات پیش ــا امکان ــرکت ب ش

ح اســت. ایــن مجموعــه بــا هــدف تامیــن قطعــات میکروالکترونیــک و آپتوالکترونیــک؛ قابلیــت طراحــی و  کشــور مطــر

کاربــرد خــاص ASIC و طراحــی  تولیــد سنســورهای نــور مرئــی، مقاومــت نــوری، دیودهــای نــوری، مــدارات مجتمــع بــا 

و بهینه ســازی سیســتم های الکترونیکــی خصوصــا سیســتم های پدافنــدی و آفنــدی جهــت حمایــت از مجموعــه 

کشــور ایجــاد شــده اســت.  دفاعــی 

ــرکت های  ــیس ش ــه تاس ــوان ب ــم می ت ــور ه کش ــاناها در  ــه رس ــت نیم ــه در صنع گرفت ــورت  ــای ص ــن تالش ه از آخری

کار ایــن شــرکت، طراحــی خــاص  ــه  ــه مهم تریــن بخــش فناوران ک ــرد  ک دانش بنیــان ماننــد "نیمه هــادی ســینا" اشــاره 

ــرکت کاربردهای  ــن ش ــاخت ای ــه های س ــت. تراش ــف اس ــع مختل ــرای صنای ــک ب ــه های الکترونی ــرد تراش ــر به ف و منحص

ویــژه دارنــد و عمدتــا در تجهیــزات ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و بــه طــور خــاص در تجهیــزات امنیتــی و 

صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 

کشــور هــم می تــوان بــه تجربــه   در مــورد تاریخچــه تالش هــا جهــت ســاخت نیمه رســاناها در صنعــت خودروســازی 

گذشــته  کــه از قطعــات اصلــی در تولیــد خودروهــای انژکتــوری اســت و در  کــرد  ــر خــودرو1  اشــاره  کامپیوت بومی ســازی 

تامیــن آن محــدود بــه واردات بــود. امــا پــس از آخریــن دور تحریم هــای آمریــکا ، خودروســازهای داخلــی بــه فکــر طراحــی 

ــا همــکاری دانشــگاه های تهــران و امیرکبیــر، ایــن پــروژه بــه موفقیــت  و بومی ســازی ایــن قطعــه حســاس افتادنــد و ب

ــه  ــروز، ســازه پویــش و قطعه ســازی عظــام ب ک کشــور از قبیــل  ــزرگ داخــل  رســید و در حــال حاضــر چنــد قطعــه ســاز ب

کشــور ایــن قطعــه دســت یافته انــد.  قابلیــت تولیــد داخــل 

1.  ECU
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کشــور مــا هنــوز جایــگاه قابــل قبولــی در میــان  گفــت  گرفتــه تــا امــروز، می تــوان  بــا وجــود همــه تالش هــای صــورت 

بازیگــران اصلــی ایــن صنعــت پیــدا نکــرده و بــه منظــور بومی ســازی و تجاری ســازی فنــاوری و تولیــد در مقیــاس انبــوه 

کاربردهــای روزافــزون ایــن تراشــه ها در صنایــع مختلــف،  نیــاز بــه پیشــرفتهای بیشــتری دارد. همچنیــن بــا توجــه بــه 

کــه  کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه، نیازمنــد توجــه، برنامه ریــزی و سیاســت گذاری ویــژه ای اســت  جهــت همپایــی بــا 

بــه بخشــی از آ ن هــا در زیــر اشــاره شــده اســت.

۷-۱- راهکارهای مربوط به توانمندسازی قطعه سازان
بــه بحــران تراشــه  بــرای مقابلــه  چنانچــه اشــاره شــد، بخــش عمــده راهکارهــای شــرکت های خودورســازی دنیــا 

راهکارهــای ارتقــای زنجیــره تامیــن بــوده اســت. در مــورد شــرکت های ایرانــی نیــز تقویــت زنجیــره تامیــن می توانــد تــا 

کــرد:  کمــک نمایــد. در ایــن خصــوص می تــوان بــه راهکارهــای زیــر اشــاره  کاهــش بحــران  حــدودی بــه 

طراحی IPI برای قطعات خودرو در جهت مدیریت واردات )حمایت از تولید داخل(؛	 

۷-۲-  راهکارهای ارتقای قابلیت های فناورانه 
کــه  کشــورهایی  جایــگاه تراشــه ها در جهــان امــروز مشــابه جایــگاه نفــت بــرای توســعه در قــرن بیســتم اســت. بنابرایــن 

ــه رهبــری فنــاوری نزدیــک شــده و از لحــاظ  ســهم بیشــتری از ایــن صنعــت را در اختیــار داشــته باشــند، می تواننــد ب

کشــورهای مختلفــی  کــه  کننــد. بــه همیــن علــت اســت  کشــورها تســلط پیــدا  اقتصــادی و حتــی سیاســی بــر ســایر 

همچــون چیــن، آمریــکا و اتحادیــه اروپــا در راهبردهــای فناورانــه خــود توجــه ویــژه ای بــه ایــن صنعــت نشــان می دهنــد 

کنونــی خــود از ایــن بــازار بتواننــد آن را ارتقــا دهنــد.  و ســعی در پیش دســتی بــر رقبــا دارنــد تــا ضمــن حفــظ ســهم 

گــر خواهــان باقــی مانــدن در محیــط رقابتی آینده هســتند،  کشــورهای دیرآمــده در حــوزه فنــاوری همچــون ایــران هــم ا

کلــی بــرای یادگیــری فناوری هایــی  کســب دانــش فنــی ســاخت تراشــه  ها ندارنــد. بــه طــور  راهــی جــز حرکــت بــه ســوی 

ــود دارد: ــاخت تراشــه ها دو راه وج ــر س نظی

آزمون و خطا و صرف هزینه های سنگین پیشر فت تا تسلط بر فناوری	 

کشورها و شرکت های صاحب فناوری   	  همکاری های فناورانه با 

کشــورهایی ماننــد ایــران  ــرای  ــاالی تغییــرات فنــاوری، ب ــه ســرعت ب ــا توجــه ب ــر اســت و ب ــر و زمان ب کــه هزینه ب راه اول 

کتســاب ایــن فنــاوری وارد شــده اند، مناســب بــه نظــر نمی رســد. امــا راهــکار اســتفاده از  کــه بــا تاخیــر بــه حوزه هــای ا
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کشــورهای پیشــرفته تر می توانــد بــرای  کــردن فاصلــه بــا  کــم  همکاری هــای فناورانــه جهــت دســتیابی بــه همپایــی1 و 

کارآمــد باشــد. البتــه در ایــن خصــوص بــرای ارتقــای ســطح توانمــدی فناورانــه داخلــی می تــوان از الگوهــای ذیــل  ایــران 

کــرد. کــه نشــان دهنده ســطوح مختلــف بهبــود ظرفیــت جــذب و توانایــی نــوآوری در ایــن صنعــت می باشــد، اســتفاده 

ح و ارتقای دانش تخصصی و مهارتی آن. 1 تقویت نیروی انسانی متخصص ایرانی در اجرای طر

کلیــدی مرتبــط بــا صنعــت تراشــه و . ۲ تعییــن نقشــه راه توســعه فنــاوری جهــت شناســایی فناوری هــای 

کتســاب آن هــا و حضــور شــرکت های داخلــی در عرصه هــای بین المللــی چگونگــی ا

شناســایی ظرفیت هــای داخلــی بــه ویــژه شــرکت های دانش بنیــان توانمنــد و الــزام آن هــا بــه انتقــال . 3

فنــاوری از شــرکت های بین المللــی صاحــب دانــش

قالــب . ۴ در  دولــت  حمایت هــای  طریــق  از  حــوزه  ایــن  فناورانــه  همکاری هــای  اثربخشــی  افزایــش 

 ... و  تضمینــی  خریــد  ریســک،  پوشــش  همکاری هــا،  ایــن  از  مالــی  غیــر  و  مالــی  حمایت هــای 

کرد:  در مورد راهکارهای مالی در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره 

 انتشــار اوراق مشــارکت بــا مجــوز و ضمانــت دولــت بــرای تامیــن بخشــی از هزینه هــای تاســیس موسســات 	 

تحقیــق و توســعه در زمینــه تولیــد تراشــه های نیمه رســانا 

ــا تامیــن بخشــی از ســرمایه اولیــه 	  راه انــدازی صنــدوق تخصصــی پژوهــش و فنــاوری خــاص صنعــت خــودرو ب

مــورد نیــاز آن از ســوی دولــت و اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن صنــدوق در جهــت تامیــن بخشــی از منابــع مالــی 

تعمیــق ســاخت داخــل قطعــات بــا فنــاوری بــاال )تراشــه های نیمه رســانا( 

ح های مرتبط با تولید تراشه های نیمه رسانا 	  ایجاد صندوق های پروژه برای تعریف طر

کــز تحقیــق و توســعه مشــترک در حــوزه توســعه محصــول بین شــرکت های صنعت خودروســازی . 5 ایجــاد مرا

ایــران، شــرکت های دانش بنیــان داخلــی و شــرکت های بین المللــی

کــه می توانــد در قراردادهــای بین المللــی ایــن حــوزه بــرای ارتقــای توانمنــدی فناورانــه  یکــی از ظرفیت هــای قانونــی 

و تولیــدی ایــن صنعــت اســتفاده شــود، نظــام نامــه پیوســت فنــاوری و توســعه توانمندی هــای داخلــی در قراردادهــای 

کشــور و حمایــت  کثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی  کــه در قانــون حدا ح هــای مهــم ملــی اســت  بین المللــی و طر

کاالی ایرانــی )مصوبــه 1398( اجــرای آن در تمامــی همکاری هــای بین المللــی الزامــی اســت.  از 

1.  Catch- up
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کشور ۷-3- راهکارهای مرتبط با سیاست تجاری 
کاهــش وابســتگی بــه تراشــه ها چنــدان منعطــف نیســت؛ از ایــن  کشــور از بعــد  کوتاه مــدت ســاختار تولیــد خــودرو در  در 

رو همچنــان بخــش قابــل توجهــی از نیــاز داخلــی از طریــق واردات تامیــن خواهــد شــد. لــذا، ســهولت بیشــتر در تامیــن 

کوتاه مــدت در خصــوص  گمرکــی ترخیــص  تراشــه ها می توانــد یکــی از راهکارهــای  منابــع ارزی و ریالــی و تشــریفات 

کاهــش یافتــن شــمار خودروهــای ناقــص اثرگذار باشــد.  کمبــود بحــران تراشــه در صنعــت خودروســازی ایــران و  مشــکل 

کار ســازمان توســعه تجــارت و  عــالوه بــر ایــن، اســتفاده از ظرفیت هــای سیاســی موجــود می توانــد در دســتور 

گیــرد. در این خصوص پیشــنهادات  همچنیــن وزارت امــور خارجــه بــا هماهنگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار 

زیــر قابــل ارائــه اســت:

ایــران- 	  )ایران-ترکیــه،  منطقــه  توانمنــد  کشــورهای  بــا  اقتصــادی  پیمان هــای  ظرفیــت  از  بهره گیــری 

نیــاز مــورد  تراشــه های  تامیــن  در  روســیه(   - ایــران  و  اوراســیا 

ح جامــع همــکاری 	  تراشــه ها در طــر تولیــد مشــترک  انتقــال دانــش و  اســتراتژی ســرمایه گذاری،  تعییــن 

ــن ــران و چی ای

گلوگاهــی مــورد نیــاز خــود در  کشــور پــس از تامیــن اقــالم  در انتهــا الزم بــه تذکــر اســت تــالش صنعــت خــودروی 

کــه در طــول  چشــم انداز آتــی بایــد ورود بــه عرصــه صــادرات ایــن اقــالم و حضــور در بازارهــای جهانــی باشــد. مســاله ای 

کشــور بــوده اســت و آن اینکــه برخــالف قدمتــی بالــغ بــر شــش  گریبانگیــر صنعــت خــودروی  ســالیان متمــادی همــواره 

کشــور، ســهم فــروش محصــوالت ایــن صنعــت در بازارهــای خارجــی در طــول دو دهــه  دهــه از شــکل گیری آن در 

ــل  ــازار داخ ــت در ب ــن صنع ــوالت ای ــه محص ــر عرض ــده ب ــز عم ــه تمرک ــر نتیج ــن ام ــه ای ک ــوده  ــد ب ــدود 1 درص ــته ح گذش

و ضعــف در حلقــه بازاریابــی و فــروش اســت. نــگاه صادراتــی در صنعــت می توانــد متضمــن افزایــش رقابت پذیــری 

ــه اهــداف اســناد باالدســتی از قبیــل اقتصــاد مقاومتــی باشــد.  کشــور و دســتیابی ب تولیــدات 
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