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الف -مشخصات پروژه

عنوان پروژه:

طراحي سامانه اطﻼعات اقتصادي نانو

مﻬﻢﺗريﻦ اهداف پروژه در چند سطر:

ارائه راهكارهاي اجرايي و برنامه مدون براي ايجاد سامانه اطﻼعات اقتصادي و صنعتي نانﻮ

ارائه الگﻮهاي مناسب جﻤﻊآوري و تحليل اطﻼعات اقتصادي حﻮزه نانﻮ

آمﻮزش و كادرسازي  ٢نفر در طي اجراي پروژه بهمنظﻮر اجراي سامانه و ارتباط پايدار با ستاد نانﻮ.

پيشنهاد بستري مناسب براي راهاندازي سامانه اينترنتي بيﻦالﻤللي آمار و اطﻼعات نانﻮ
مراحل اصلي پروژه:
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مباني نظري نظامهاي آمار اقتصادي
بررسي تجارب داخلي و بيﻦالﻤللي محاسبه اقتصاد بخشي
استخراج چارچﻮب مفهﻮمي راهنﻤاي تهيه آمارهاي اقتصاد نانﻮ
راهنﻤاي تهيه آمارهاي اقتصاد نانﻮ

كارفرماي پروژه :ستاد ويژه تﻮسعه فناوري نانﻮ
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عنوان پروژه:

طراحي سامانه اطﻼعات اقتصادي نانو

مﻬﻢﺗريﻦ اهداف پروژه در چند سطر:

ارائه راهكارهاي اجرايي و برنامه مدون براي ايجاد سامانه اطﻼعات اقتصادي و صنعتي نانﻮ
ارائه الگﻮهاي مناسب جﻤﻊآوري و تحليل اطﻼعات اقتصادي حﻮزه نانﻮ

آمﻮزش و كادرسازي  ٢نفر در طي اجراي پروژه بهمنظﻮر اجراي سامانه و ارتباط پايدار با ستاد نانﻮ.

پيشنهاد بستري مناسب براي راهاندازي سامانه اينترنتي بيﻦالﻤللي آمار و اطﻼعات نانﻮ
مراحل اصلي پروژه:
.١

.٢

.٣

.٤

مباني نظري نظامهاي آمار اقتصادي
بررسي تجارب داخلي و بيﻦالﻤللي محاسبه اقتصاد بخشي
استخراج چارچﻮب مفهﻮمي راهنﻤاي تهيه آمارهاي اقتصاد نانﻮ
راهنﻤاي تهيه آمارهاي اقتصاد نانﻮ

كارفرماي پروژه :ستاد ويژه تﻮسعه فناوري نانﻮ
شماره قرارداد:

٣

ﺧﻼصه مديريتي »پروژه سامانه اطﻼعات اقتصادي نانو«
ستاد ويژه تﻮسعه فناوري نانﻮ ،پس از حدود يك دهه تجربه در سياستگذاري و تﻮسعه فناوري نانﻮ در

كشﻮر ،ارتقاي صنايﻊ با استفاده از فناوري نانﻮ ،تﻮسعه بازار محصﻮﻻت مبتني بر نانﻮ و شكلگيري و تﻮسعه اقتصاد

مبتني بر فناوري نانﻮ در كشﻮر را از اهداف اصلي برنامه  ١٠ساله دوم خﻮد قرار داده است .تدويﻦ برنامههاي

عﻤلياتي ،دقيق و هدفﻤندِ معطﻮف به ايﻦ اهداف مستلزم دسترسي به دادهها ،اطﻼعات و شاخﺺهاي مناسبي

است كه منعكسكننده بخﺶ قابلتﻮجهي از واقعيت اقتصاد نانﻮ بﻮده و راهنﻤايي قابلاتكا براي تدويﻦ سياستها

و فعاليتهاي آتي باشند؛ بنابرايﻦ ايجاد سامانه جامعي از اطﻼعات و آمار اقتصادي نانﻮ امري اجتنابناپذير خﻮاهد

بﻮد .سامانهاي كه با كﻤك آن بتﻮان ضﻤﻦ بهرهبرداري از شاخﺺهاي مناسب براي اندازهگيري عﻤلكرد سند

دهساله دوم؛ امكان ارزيابي و پايﺶ عﻤلكرد ساﻻنه اقتصاد فناوري نانﻮ در كشﻮر؛ تحليل وضعيت مﻮجﻮد براي
اصﻼح سياستهاي ستاد؛ و ترسيم وضعيت رشد اقتصاد فناوري نانﻮ در بخﺶهاي مختلف صنعتي و اقتصادي را
فراهم نﻤﻮد.

ازايﻦرو ،پيشنهاد اوليه پروژه »طراحي سامانه اطﻼعات اقتصادي نانﻮ« در اواخر سال  ١٣٩٣به پژوهشكده

مطالعات فناوري مطرح شد و پس از انجام بررسيهاي مقدماتي ،از شهريﻮرماه  ١٣٩٤بهطﻮر رسﻤي آغاز شد و در

تابستان  ١٣٩٥به كار خﻮد پايان داد .مراحل انجام ايﻦ پروژه در قالب  ٤بخﺶ انجام پذيرفت كه در ادامه ضﻤﻦ
تﻮضيح مختصر هر بخﺶ به نتايج آن اشاره ميگردد و در پايان الگﻮي عﻤلياتي پروژه ارائه ميگردد.

بخﺶ اول با عنﻮان »بررسي مباني نظري نظامهاي آماري« به بررسي ابعاد و اجزاء نظام حسابهاي ملي

) (SNA2008و هﻤچنيﻦ نظامهاي طبقهبندي و كدگذاري پرداخت .ﻻزم به ذكر است نظام حسابهاي ملي از

حدود سال  ١٩٤٧ميﻼدي شكل گرفت و بهعنﻮان مبناي نظام آماري بسياري از كشﻮرها قرار گرفت و هﻤچنان

نيز بهعنﻮان يك نظام استاندارد بيﻦالﻤللي شناخته ميشﻮد .مهمتريﻦ نتيجه حاصل از بخﺶ اول را ميتﻮان در
فصل  ٢٩نظام حسابهاي ملي  ٢٠٠٨خﻼصه كرد .در ايﻦ فصل پيشنهاد ميشﻮد ،براي محاسبه آمار اقتصادي

بخﺶهاي كليدي يك كشﻮر كه بهطﻮر جداگانه در محاسبات آماري آن كشﻮر وجﻮد ندارد ،كشﻮرها ميتﻮانند از
دستﻮرالعﻤل »حساب اقﻤاري« استفاده نﻤايند .ازايﻦرو تهيه »حساب اقﻤاري نانﻮ« بهعنﻮان مهمتريﻦ دستاورد و
پيشنهاد ايﻦ بخﺶ معرفي شد و دستﻤايه خﻮبي براي تحقيقات بخﺶ دوم پروژه يعني »بررسي تجربيات داخلي
٤

و بيﻦالﻤللي در حﻮزه آمار اقتصاد بخشي« به وجﻮد آورد .ﻻزم به ذكر است كه جلسات گرفتهشده با نﻤاينده مركز
آمار ايران نيز ،نتايج ايﻦ بخﺶ را تأييد و تكﻤيل نﻤﻮد.

بخﺶ دوم با عنﻮان »بررسي تجربيات داخلي و بيﻦالﻤللي در حﻮزه آمار اقتصاد بخشي« به دو فصل تقسيم

ميشﻮد .فصل اول با عنﻮان »بررسي تجربيات داخلي در حﻮزه آمار اقتصاد بخشي« به تجارب مركز آمار ايران و
ستاد ويژه تﻮسعه فناوري نانﻮ در ايﻦ حﻮزه پرداخت .تجارب مركز آمار ايران عبارت بﻮد از تهيه حساب اقﻤاري در

سه حﻮزه جداگانه »فناوري اطﻼعات و ارتباطات«» ،سﻼمت« و »تعاون« و هﻤچنيﻦ تجربه شكستخﻮرده حساب

اقﻤاري »گردشگري« كه با روش تحقيق اسنادي و مصاحبه انجام شدند .آشنايي با فرآيندهاي اجرايي تهيه
حساب اقﻤاري ،علل شكست پروژه حساب اقﻤاري »گردشگري« ،تفاوت رويكردها در هر حساب اقﻤاري و اهﻤيت

وجﻮد يك دستﻮرالعﻤل مجزا براي هر حساب اقﻤاري ،از مهمتريﻦ نتايج ايﻦ فصل از تجارب مركز آمار بﻮدند.

هﻤچنيﻦ در قسﻤت تجارب ستاد فناوري نانﻮ با روش اسنادي و مراجعه به اسناد مختلف ستاد در حﻮزههاي
آمارهاي اقتصادي و برگزاري بيﺶ از  ٤٥جلسه مصاحبه تخصصي با متخصصيﻦ مختلف حﻮزه نانﻮ به بررسي
تجارب ستاد در سه حﻮزه "پايﺶ منابﻊ انساني "" ،پايﺶ شركتها " و "پايﺶ بازار پرداخته شد .نتايج بررسي

تجارب ستاد نشان ميدهد كه فهم و هﻤت خﻮبي روي تهيه آمارهاي اقتصادي نانﻮ به وجﻮد آمده است و كارهاي
فراواني در ايﻦ زمينه انجامشده است كه در آينده ميتﻮاند مﻮرداستفاده قرار گيرد اما استاندارد نبﻮدن روشها و

مفاهيم ،محدوديت در تعداد و سطح شاخﺺها و عدم برنامهريزي روي طرف تقاضاي اقتصاد نانﻮ ازجﻤله

مهمتريﻦ نقاط ضعف تجارب آمار اقتصادي ستاد ويژه تﻮسعه فناوري نانﻮ بﻮدند .فصل دوم با عنﻮان »بررسي
تجربيات بيﻦالﻤلل در حﻮزه آمار اقتصاد بخشي« به بررسي تجارب چند كشﻮر در سه حﻮزه فناورانه »بيﻮ

فناوري«» ،فناوري اطﻼعات و ارتباطات« و »نانﻮ فناوري« پرداخت .نتايج ايﻦ فصل عﻼوه بر تأييد برخي نتايج
فصل اول )تجربيات داخلي( ،نتايج ديگري ازجﻤله " :ضعف آمار اقتصادي در حﻮزههاي بيﻮ و نانﻮ و عدم تهيه

حساب اقﻤاري در ايﻦ دو حﻮزه " و " وجﻮد فرصت پيشتازي ايران در حﻮزه تهيه حساب اقﻤاري نانﻮ در جهان "
را نيز داشت .نتيجه كلي بخﺶ دوم نشان ميدهد كه اوليﻦ مرحله براي آمارگيري حﻮزه اقتصاد نانﻮ" ،تهيه يك
دستﻮرالعﻤل يا راهنﻤاي تهيه آمارهاي اقتصاد نانﻮ " ميباشد كه ميتﻮان از تجارب كشﻮرها ازجﻤله ايران در ايﻦ

زمينه براي تقﻮيت ايﻦ دستﻮرالعﻤل بهره برد.

بنابرايﻦ بخﺶ سﻮم پروژه با عنﻮان »استخراج چارچﻮب مفهﻮمي "راهنﻤاي تهيه آمارهاي اقتصاد نانﻮ "« به

بررسي چهار دستﻮرالعﻤل تهيه حساب اقﻤاري در حﻮزههاي سﻼمت ،تعاون ،جامعه اطﻼعاتي و فناوري اطﻼعات
٥

پرداخت .نتايج ايﻦ بخﺶ ،مقﻮلههاي اصلي و يا هﻤان فهرست بخﺶ چهارم )راهنﻤاي تهيه آمارهاي اقتصاد نانﻮ(

را نشان ميدهد كه بايد از سه بعد مختلف آماري ،فني بخﺶ مﻮردنظر )در اينجا فناوري نانﻮ( و اجرايي بررسي

شﻮند .ايﻦ مقﻮلهها شامل مﻮارد زير ميباشند:

 .١مﻼحظات سياستگذاري در اقتصاد نانﻮ
 .٢تعاريف و مفاهيم
 .٣دامنه و پﻮشﺶ
 .٤شاخﺺها

 .٥منابﻊ و روشهاي گردآوري اطﻼعات
 .٦طرح آمارگيري و انتشار نتايج

هﻤانطﻮر كه گفته شد ،بخﺶ چهارم نيز با عنﻮان »راهنﻤاي تهيه آمارهاي اقتصاد نانﻮ« بهعنﻮان مهمتريﻦ
بخﺶ ايﻦ پروژه به بررسي و تبييﻦ مﻼحظات آماري ،مﻼحظات فني نانﻮ و مﻼحظات اجرايي در  ٦سرفصل

فﻮق )نتايج بخﺶ سﻮم( پرداخت .نتايج كلي ايﻦ پروژه نشان ميدهد كه تهيه حساب اقﻤاري نانﻮ بايد با در
نظر گرفتﻦ چند نكته زير انجام شﻮد:

 .١در انجام ايﻦ پروژه نياز به هﻤاهنگيها و هﻤكاريهاي گﻮناگﻮن در زمينههاي مختلف و با نهادهاي
گﻮناگﻮن از مركز آمار ايران وجﻮد دارد.

 .٢تهيه حساب اقﻤاري كامل ،نيازمند زمينهسازيها و بﻮدجه كافي ميباشد و نبايد تﻮقﻊ داشت كه بهزودي
به دست آيد؛ بنابرايﻦ بايد با سطحبندي كردن پروژه ،بهصﻮرت تكاملي دامنه و عﻤق آماري را تﻮسعه
بخشيد.

 .٣بهتريﻦ نقطه شروع عبارت است از هدف قرار دادن شركتهايي كه آمارگيري از آنها آسانتر است
)مانند شركتهاي دانﺶبنيان كه با معاونت علﻤي و فناوري رياست جﻤهﻮري و ستاد نانﻮ هﻤكاري
مينﻤايند( و برگزاري جلسات تخصصي باهدف تبييﻦ مﻮضﻮعات روششناختي مختلف )مﻮضﻮعاتي از
قبيل نتايج بخﺶ سﻮم پروژه( و بهبﻮد فضاي قانﻮني و فرهنﮓسازي.
٦

 .٤بنابرايﻦ الگﻮي عﻤلياتي پيﻤايﺶ آماري اقتصادي نانﻮ را ميتﻮان با تﻮجه به ابعاد زير ترسيم نﻤﻮد.
 بعد فني:

 برگزاري جلسات مشترك با مركز آمار ايران جهت تبييﻦ مﻮضﻮعات روششناختي
 پايهگذاري و بهبﻮد آمارهاي ثبتي

 بعد حقﻮقي -اقتصادي:

 بهبﻮد چارچﻮب قانﻮني

 عقد تفاهمنامه با مركز آمار ايران
 تأميﻦ بﻮدجه كافي

 بعد نهادسازي و ترويجي:

 ايجاد واحد آمار و تحليل اقتصادي ذيل ستاد نانﻮ

 كﻤك به تأسيس شركت آماري در حﻮزه اقتصاد نانﻮ

 ايجاد كارگروه آمار و تحليل اقتصادي بخﺶهاي دانﺶبنيان در پژوهشكده مطالعات فناوري
 هﻤاهنگيهاي رسانهاي و ...

 بعد بيﻦالﻤلل:

 هﻤكاري و هﻤاهنگي با نهادهاي بيﻦالﻤلل

 ارائه و ثبت دستﻮرالعﻤل تهيه حساب اقﻤاري نانﻮ

٧

