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کیلومتر مربع بین کشورهای مکزیک و کانادا واقع شده است.               236113437آمریکا با مساحتی برابر با       

نفر است. آمریکا با سرانه       12132243426برابر با     2332درصدی در سال      3863جمعیت آن با نرخ رشد       

شود. تولید ناخالص     ترین اقتصاد فناورانه جهان محسوب می       دالری، بزرگ   43633تولید ناخالص داخلی    

تریلیون دالر و نرخ رشد        37824، معادل   2334داخلی آمریکا بر حسب برابری قدرت خرید در سال             

درصد و خدمات     3283درصد، بخش صنعت      383درصد بوده است و بخش کشاورزی          283واقعی آن   

تریلیون دالر    3843، به ترتیب  2334اند. میزان صادرات و واردات در سال          درصد آن را تشکیل داده      7284

بنیان با کسب رتبه دوازدهم در           تریلیون دالر بوده است. آمریکا از نظر شاخص اقتصاد دانش             28271و  

، نوآوری و آموزش و       ICI، جایگاه ضعیفی در چهار شاخص رژیم نهادی و اقتصادی،                2332سال  

 پرورش داشته است.

است. عوامل مؤثر     هدف اصلی نظام ملی نوآوری آمریکا، ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی نوآوری            

گذاری در    ها، حمایت دولت، ترکیب کارآفرینی و سرمایه            در پیشرفت نوآوری عبارتند از: مشوق        

اجتماعی کارآمد. آمریکا با برخورداری از           -های قانونی   ها و نظام     های بزرگ، زیرساخت     شرکت

ای برخوردار است. بودجه تحقیق و          های بسیار پیشرفته از پایگاه فناورانه گسترده          ها و دانشگاه    شرکت

شود و جریان نوآوری از       های دولتی و غیرانتفاعی تأمین می       ها، سازمان   ها، دانشگاه   توسعه توسط شرکت  

 خالصه مدیریتی 
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های   سازی نوآوری در بخش خصوصی، اهمیت بسیاری دارد. اغلب برنامه            دانشگاه به صنعت و افزایش تجاری     

ها در توسعه منابع       شود و ایالت    های دفاع ملی و فضایی( اجرا می          نوآوری در سطح ایالتی )به استثنای برنامه        

گذاری علم، تحقیق و فناوری در ایاالت متحده در سطح فدرال و                انسانی نقش کلیدی دارند. متولیان سیاست      

جمهوری، شورای ملی علم و فناوری، بنیاد ملی           المللی عبارتند از: شورای مشاوران علم و فناوری ریاست           بین

نقاط   المللی.  گذاری علم و فناوری کاخ سفید، وزارت امور خارجه و سازمان توسعه بین                 علوم و دفتر سیاست   

های آن نیز    ها و چالش سازی نوآوری پشتوانه قدرت اقتصادی و سرعت تجاریقوت نظام ملی نوآوری آمریکا، 

 های مالی جهانی است. گذاری و گسترش بحران های تحقیق و توسعه، میزان سرمایه هزینه

کشور کسب کرد. فناوری       331رتبه هفتم صنعت فناوری اطالعات را در میان             2334ایاالت متحده در سال      

تریلیون دالر( را به خود اختصاص داده          182میلیارد دالر( از ارزش جهانی )       233درصد )   26اطالعات آمریکا   

درصدی اختراعات ثبت شده در کشور است.         14  -33میلیون نفر شاغل و سهم      381است. صنعت مذکور دارای 

میلیارد دالر تخمین زده شده است.  6283حدود  2332مجموع بودجه هزینه شده برای فناوری اطالعات در سال 

گذاری در زمینه     برنامه اصلی کشور جهت هماهنگی سرمایه        ،برنامه تحقیق و توسعه فناوری اطالعات و شبکه        

شود و افسر ارشد اطالعات کاخ سفید، مدیریت فناوری اطالعات             تحقیقات اطالعات و ارتباطات محسوب می     

 186، مبلغی معادل    2334و ارتباطات دولت را بر عهده دارد. بودجه تحقیق و توسعه فناوری اطالعات در سال                  

میلیارد دالر در نظر گرفته شده است. آمریکا در زمینه تحقیق و توسعه جایگاه هشتم را بین کشورهای عضو                       

 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داراست. 

های   محیطی قصد دارد انرژی       مطابق مقررات زیست     کشور ایاالت متحده آمریکا به دالیل اقتصادی و             

های   درصد برق کشور از نیروگاه       13تنها    2334تجدیدپذیر را جایگزین انواع دیگر انرژی نماید. در سال              
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 3786،  2334های تجدیدپذیر میزان کربن تولیدی در سال           و با جایگزینی انرژی   سنگ تأمین شده است        زغال

، ساخت تأسیسات بادی و      2333و در مقایسه با سال          2334در سال     شده است.   2334درصد کمتر از سال      

درصد افزایش و ساخت تأسیسات آبی، زمین حرارتی، توده زیستی و زباله به                 31و    24فتوولتائیک به ترتیب    

، در راستای توسعه انرژی     2333ایاالت متحده در سال     اند.    درصد افزایش داشته    34و    11،  334انرژی به ترتیب    

های جدید در     گذاری  گذاری کرده است. بیش از نیمی از سرمایه          میلیارد دالر سرمایه    16تجدیدپذیر بیش از    

درصد در بخش انرژی بادی است. بخش تبدیل زباله به انرژی و بخش ساخت و                  23زمینه انرژی خورشیدی و     

های نو از     گذاری در زمینه انرژی     گذاری هستند. سرمایه    حرارتی دارای کمترین میزان سرمایه      ساز انرژی زمین  

 2684،  33های باد، خورشیدی و گاز طبیعی با نسبت           انرژی،  2334های مالیاتی برخوردار است. در سال         تخفیف

میلیارد دالر سرمایه     42آمریکا با جذب     اند.    های تجدیدپذیر را داشته      درصدی، بیشترین سهم انرژی      2683و  

، جایگاه دوم را پس از چین دارد. وزارت انرژی ایاالت متحده              2334خارجی در حوزه انرژی پاک، در سال         

های مذکور است که شامل دفاتر و واحدهای تخصصی بسیاری است و بودجه آن توسط                    متولی اصلی انرژی  

های مالی، وام، اعتبار مالیاتی            های حمایتی دولت شامل ارائه کمک             شود. سیاست     کنگره تصویب می    

شود. مهمترین چالش حوزه      های مبتنی بر عملکرد می       های مالیاتی و مشوق     گذار، تخفیف   های سرمایه   شرکت

های حامی این حوزه است که بیش از همه به             های تجدیدپذیر در آمریکا، عدم ثبات و استمرار سیاست           انرژی

 گذاری آسیب زده است. بخش خصوصی و اعتماد آن جهت سرمایه

میلیارد دالر صادرات خالص در       33383صنعت هوافضا و دفاع آمریکا در اقتصاد کشور نقش مهمی داشته و با               

شود. صنعت هوافضا دارای باالترین ارزش مازاد تجاری به میزان             ترین صنعت محسوب می     ، بزرگ 2334سال  
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میلیارد دالر است. برخورداری از جایگاه برتر جهانی، سیستم توزیع گسترده، نیروی کار ماهر، ارائه                        6284

ای از جمله مزایای      گذاری و ارتقای صنعت هوافضا در سطح ملی و منطقه             خدمات متنوع، حمایت از سرمایه     

ها و محصوالت در کنار نرخ ثابت تقاضاها، موجب             آیند. کاهش هزینه    صنعت هوافضای آمریکا به شمار می      

میلیارد دالر    737,3شده است. آمریکا با اختصاص        2334متحده در سال      افزایش سود صنعت هواپیمایی ایاالت  

، پروازهای فضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بخش           2333سال    به امور نظامی رتبه نخست را دارد. پس از         

های بازرگانی و تولید عناصر اکتشافی در بخش فضایی متمرکز               فضایی بر موضوعاتی نظیر توسعه توانمندی      

گذاری   های هوافضای آمریکا عبارت است از: حمایت و دسترسی به بازار، سرمایه              از جمله اولویت    شده است. 

های برتر صنعت هوافضای آمریکا با         سازی روند کنترل صادرات. همچنین شرکت        در زمینه صادرات و مدرن    

درصد به ازای  484ای برابر با  ، درآمد ساالنه2333اروپا( در سال  782درصد )متوسط  3382حاشیه سود عملیاتی 

بهتر از رقبای جهانی      2334میلیارد دالر در سال       27383درصد( و کسب درآمد       182هر کارمند )متوسط جهانی     

های مذکور عبارتند از:       گذاری شرکت   های دارای اولویت سرمایه      خود عمل کرده است. مهمترین حوزه        

های هوشمند نظارت و شناسایی، فروش محصوالت نظامی، رشد امنیت سایبری و استفاده از                               سیستم

 های فناوری نظامی در بازارهای غیرنظامی. نوآوری

گردد. دولت در     برمی  2333( در سال    NNIتاریخچه فناوری نانو در آمریکا به برنامه ابتکار ملی فناوری نانو )            

میلیارد دالر    383میلیارد دالر به این برنامه اختصاص داده و رقمی بیش از                3283(،  2333-2333فاصله زمانی )  

در نظر گرفته است. همچنین بودجه پیشنهادی دولت برای تحقیق و              2337برای ابتکار ملی فناوری نانو در سال        

 2های حوزه فناوری نانو بر         میلیارد دالر بوده است. سیاست       38331برابر با     2332توسعه فناوری نانو در سال       

National Nanotechnology Initiative  
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حمایت از همکاری بین دولت، صنعت و دانشگاه متمرکز است.               -موضوع سالمت، ایمنی، محیط زیست و         

دانشگاه آمریکایی است،     31توسعه منابع انسانی توسط شبکه ملی زیرساخت فناوری نانو که خود مشتمل بر                 

درصد دارای بیشترین تعداد مخترع فناوری نانو بوده و رتبه سوم تعداد                   1387شود. آمریکا با       هماهنگ می 

گذار حوزه نانو در جهان است.        به دست آورده است. ایاالت متحده بزرگترین سرمایه         2331مقاالت را در سال     

میلیارد دالر    282،  2333میلیارد دالر( در سال       3684از کل بودجه دولتی و خصوصی به فناوری نانو در جهان )            

گذاری در حوزه     های فدرال با بیشترین سرمایه       درصد( به آمریکا اختصاص داشته است. سازمان          12)معادل  

فناوری نانو عبارتند از: بنیاد ملی علوم، مؤسسه ملی سالمت، وزارت انرژی، وزارت دفاع، موسسه ملی استاندارد 

گذاری علم و فناوری متولیان اصلی حوزه نانوفناوری را           سیاست  که به همراه شورای ملی علم و فناوری و دفتر         

 دهند.  هم تشکیل می

 



آمریکا در یک نگاهفصل اول  :    
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 فصل اول: آمریکا در یک نگاه 

مرز با اقیانوس اطلس شمالی و اقیانوس آرام شمالی بین کانادا و مکزیک واقع شده است. مسااحات       آمریکا هم

کیلوماتار باا       377,2کیلومتر از جمله  621,6باشد و کانادا )  کیلومتر مربع می 437,611,2کل این کشور برابر با 

شوند.  آب و هاوای آن عامادتاا                مرز با آن محسوب می کیلومتر( کشورهای هم 344,1آالسکا( و مکزیک )

سنگ، مس، مولیبدن، فسفات، عناصار خااکای کامایااب،            باشد. منابع طبیعی این کشور شامل زغال  معتدل می

هاای     اورانیوم، بوکسیت، طال، آهن، جیوه، نیکل، پتاس، نقره، تنگستن، روی، نفت، گاز طبیعی، چوب و زمیان 

نفر اسات.     426,224,121برابر با  2332درصدی در سال  3863باشد. جمعیت این کشور با نرخ رشد  زراعی می

ایاالات آن        43ایاالات از          13آمریکا دارای زبان ملی رسمی نیست ولی زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی   

 3282درصد(، اسپانایاولای )       7282های رایج در این کشور شامل انگلیسی ) شود. به طور کلی، زبان محسوب می

درصاد(     382هاا )          درصد(، و ساایار زباان       181درصد(، جزیره آسیا و اقیانوسیه )   186درصد(، هندواروپایی )  

 باشد.  می

ترین اقتصاد فناورانه جهان محسوب  دالری، بزرگ 43633آمریکا با برخورداری از سرانه تولید ناخالص داخلی 

های فنی باالخص در زمینه کامپیوتر، تجهیزات نظامی، هوافضا و  های آمریکایی از نظر پیشرفت شود. شرکت می

پزشکی در سطح جهان پیشتاز هستند. البته مقایسه تولید ناخالص داخلی آمریکا بر حسب برابری قدرت خاریاد    

آمد، در ساال   ترین اقتصاد جهان به شمار می دهد که اقتصاد این کشور که طی بیش از یک قرن بزرگ نشان می

 در جایگاه دوم پس از چین قرار گرفته است.  2333

، تولید ناخالص داخلی آمریکا بر حسب برابری قادرت خاریاد،      2334بر اساس برآوردهای انجام شده در سال 

تریلیون دالر بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی این کشور بر اساس نرخ رشد واقعی برابار    37824معادل 
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 بوده است.  2334دالر در سال  633,44درصد و تولید ناخالص داخلی آن براساس درآمد سرانه برابر  283

درصاد   7284درصد و خدمات  3283درصد، بخش صنعت  383براساس برآوردهای صورت گرفته، کشاورزی 

اند. نیروی کار این کشور با احتساب  به خود اختصاص داده 2334از تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال 

درصد در بخش کشاورزی، 387ها  میلیون نفر بوده است که از مجموع آن 34383برابر  2334افراد بیکار در سال 

درصد در  1781درصد در بخش تولید، استخراج، حمل و نقل و صنایع دستی،  2381گیری،  داری و ماهی جنگل

هاای دیاگار         درصد در باخاش   3782درصد در بخش فروش و اداری و  2382ای و فنی،  بخش مدیریتی، حرفه

 اند.  مشغول به کار بوده

محصوالت کشاورزی آمریکا شامل گندم، ذرت، سایر غالت، میوه، سبزیجات، پنباه، گاوشات گااو، مار ،            

محصوالت لبنی، ماهی و محصوالت جنگل است. در بخش صنایع نیز این کشور دارای ابداعات متاناوع و باا         

فناوری باال در سراسر جهان بوده و دومین تولیدکننده صنعتی بزرگ جهان در زمینه نفت، وسایل نقلیه، فاوالد،  

به شمار   هوافضا، مخابرات، مواد شیمیایی، برق، فرآوری مواد غذایی، کاالهای مصرفی، تخته و استخراج معدن

 درصد بوده است. 382برابر با  2334آید. نرخ رشد تولید صنعتی آمریکا در سال  می

تریلیون دالر بوده است و کاالهای صادر شده از این کشاور     3843برابر با  2334میزان صادرات کشور در سال 

درصد، منابع صنعتی )مواد شیمی آلی( به میازان     282شامل محصوالت کشاورزی )سویا، میوه و ذرت( به میزان   

ای )ترانزیستور، هواپیما، قطعات وسایل نقلیه، کامپیوتر و تجهیزات مخابرات( باه     درصد، کاالهای سرمایه 2286

درصد است. شرکای تاجااری آماریاکاا در            34درصد و کاالهای مصرفی )دارو و اتومبیل( به میزان    32میزان 

درصد(  787درصد(، چین )   3487درصد(، مکزیک )   3682به ترتیب شامل کانادا )2334بخش صادرات در سال 

 اند. درصد( بوده 382و ژاپن )
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 محصوالت کشاورزی

 منابع صنعتی

 ای کاالهای سرمایه

 کاالهای مصرفی

9/2%  

26/8%  

49%  

15%  

1/51  

 تریلیون دالر

 حجم 

 صادرات 

 کانادا

18/6%  

 مکزیک

15/7%  

 چین

7/7%  

 ژاپن

4/2%  

عمده صادرات 

 به کشورهای:

 آمریکا صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تریلیون دالر باوده اسات و            28271برابر با  2334میزان واردات آمریکا مطابق برآورد صورت گرفته در سال 

 1282درصد، منابع صنعتی به میزان    382کاالهای وارد شده به این کشور شامل محصوالت کشاورزی به میزان 

درصد )کامپیوتر، تجهیزات مخابرات، قطعات   1383ای به میزان  درصد(، کاالهای سرمایه  682درصد )نفت خام 

درصاد )اتاومابایال،            1386آالت برقی( و کاالهای مصرفی به میازان      های اداری و ماشین وسایل نقلیه، دستگاه

درصد( 3182درصد(، مکزیک )   3182درصد(، کانادا ) 2384بازی و مبلمان( است. چین ) پوشاک، دارو، اسباب

باه     2334درصد( از جمله شرکای کشور آمریکا در بخش واردات در سال     484درصد( و آلمان )   482، ژاپن )

 [. 3آیند ] شمار می
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 بنیان در آمریکا اقتصاد دانش -2

بانایاان       شود. پیدایش اصطالح اقتصاد داناش   امروزه دانش یکی از منابع اصلی رشد اقتصاد جهانی محسوب می

مانااساب،          گذاری حاکی از اهمیت روزافزون دانش است. استفاده مؤثر از دانش در هر کشور مستلزم سیاست 

دهنده  الذکر است. نمودار زیر نشان و ایجاد هماهنگی بین چهار رکن کاربردی فوق  گذاری دهی، سرمایه سازمان

 های آن است. بنیان و زیرمجموعه  های اقتصاد دانش شاخص

 

 محصوالت کشاورزی

 منابع صنعتی

 ای کاالهای سرمایه

 کاالهای مصرفی

4/9%  

32/9%  

30/4%  

31/8%  

2/273  

 تریلیون دالر

 حجم 

 واردات

عمده واردات 

 از کشورهای:

 چین

21/5%  

 کانادا

13/2%  

 مکزیک

13/2%  

 ژاپن

5/9%  

%5/5آلمان       

 آمریکا واردات
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 های آن بنیان و نحوه ارتباط زیرمجموعه  های اقتصاد دانش : معرفی شاخص3نمودار 

 

دهنده جایگاه ضعیف این کشاور     نشان 2332بنیان ایاالت متحده در سال   بررسی موقعیت شاخص اقتصاد دانش

بااشاد. شااخاص اقاتاصااد              ، نوآوری و آموزش و پرورش میICI، 3در چهار شاخص رژیم نهادی و اقتصادی

 2332و رتبه دوازدهام در ساال          2332به رتبه چهارم در سال  3222بنیان آمریکا از رتبه نخست در سال  دانش

های اول تا پناجام    سقوط کرده است و کشورهایی چون سوئد، فنالند، دانمارک، هلند و نروژ به ترتیب در رده

 دهد.  بنیان را نشان می های اقتصاد دانش کشور نخست از نظر شاخص 23جایگاه  3اند. جدول شماره  قرار گرفته

 (KI(شاخص دانش  (KETشاخص اقتصاد دانش بنیان )

 شاخص رژیم نهادی و اقتصادی

 شاخص آموزش و پرورش شاخص نوآوری ICIشاخص 

 تلفن

 کامپیوتر

 کاربران اینترنت

 پرداخت حق امتیاز و دستورالعمل

 میزان ثبت اختراع

 مقاالت مجالت

های تحصیل میانگین سال  

نام دوره متوسط ثبت  

نام دوره دانشگاهی ثبت  

ای ای و غیرتعرفه موانع تعرفه  

 کیفیت نظارت

 حکم قانون

1 Economic and Institution Regime Index 
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  2332بنیان در سال  های اقتصاد دانش کشور نخست شاخص 23: معرفی جایگاه 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند. بنیان را معرفی می کشور برتر در زمینه چهار شاخص مرتبط با اقتصاد دانش 33نیز  2جدول شماره 

رتبه سال  کشور/ اقتصاد

2012 

شاخص دانش اقتصاد، 

2012سال   

رتبه سال 

2000 

تغییر از سال 

2222 

 3 1 9/43 1 سوئد

 2 8 9/33 2 فنالند

 3 3 9/16 3 دانمارک

 -2 2 2833 3 هلند

 2 7 2833 4 نروژ

 1 2 6827 2 نیوزلند

 1 33 6822 7 کانادا

 7 34 6823 6 آلمان

 -1 2 6866 2 استرالیا

 -4 4 6867 33 سوئیس

 3 33 6862 33 ایرلند

 -6 3 6877 32 ایاالت متحده

 1 32 6877 31 تایوان، چین

 -2 32 6872 33 بریتانیا

 -3 33 6873 34 بلژیک

 1 32 6822   ایسلند

 -3 31 6823 32 اتریش

 7 24 6842 37 هنگ کنگ، چین

 7 22 6833 36 استونی

 2 22 6817 32 لوکزامبورگ

 2 21 6814 23 اسپانیا



20 

کشور  برتر در هریک از ستون های اصلی شاخص اقتصاد دانش بنیان 10: معرفی 2جدول   

  

( USPTO) 3البته آمریکا با برخورداری از میزان باالی ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و عالئم تجاری آمریکا

 پرداخت حق امتیاز و دستورالعمل    ( و   283(، مقاالت منتشر شده در مجالت علم و فناوری )امتیاز             2821)امتیاز  

( همچنان در شاخص مربوط به نوآوری )با رتبه ششم( جایگاه نسبتا  قوی دارد. به طور کلی، ایاالت 2812)امتیاز 

ها قرار دارد. با این وجود، پیشرفت نسبتا کند آمریکا در تمامی             کشور برتر در تمامی شاخص 33متحده در میان 

به رتبه    3224های فناوری اطالعات و ارتباطات باعث سقوط رتبه این کشور از رتبه نخست در سال                زیرشاخص

مورد در    3373نفر، از     3333شده است. به عنوان نمونه اگرچه تعداد خطوط تلفن در هر    2332هجدهم در سال 

افزایش یافته است، اما کشورهای دیگر در این زمینه شاهد پیشرفت                    2332در سال      3373به    2333سال  

 [. 2تنزل پیدا کرده است ] 2872به  6872اند و در نتیجه، نمره میانگین آمریکا از  تری بوده سریع

 

   رژیم نهادی و اقتصادی نوآوری آموزش و پرورش فناوری اطالعات و ارتباطات

 1 سنگاپور سوئیس نیوزیلند بحرین

 2 فنالند سوئد استرالیا سوئد

 3 دانمارک فنالند نروژ لوکزامبورگ

 4 سوئد سنگاپور کره بریتانیا

 5 هنگ کنگ، چین دانمارک یونان هلند

 6 سوئیس ایاالت متحده سوئد فنالتد

 7 کانادا هلند ایسلند سوئیس

 8 نروژ اسرائیل تایوان، چین آلمان

 9 لوکزامبورگ تایوان، چین ایرلند تایوان، چین

 10 اتریش کانادا اسپانیا هنگ کنگ، چین

1 United States Patent and Trademark Office 
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 عالئم اختصاری                                         

EIIR: Economic Incentive and Institutional Regime 

KAM: Knowledge Assessment Methodology 

KE: Knowledge Economy  

PPP: Purchasing Power Parity 

SIP: Skills & Innovation Policy Program  

TARP: Troubled Asset Relief Program 

USPTO: United States Patent and Trademark Office 
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[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html 

[2] https://www.web.worldbank.org › ... › Knowledge for Develo... 

[3] siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/.../2012.pdf 



نظام ملی نوآوری فصل دوم  :    
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 ن ا  م   نوآوری آمریکا                          -  

کند  با این حال انتقادات                                        ایاالت متحده آمریکا خود را محرک اصلی پیشرفت فناورانه در جهان قلمداد می                                                                                                     

دهند که این کشور نسبت به دیگر کشورها در زمینه پیشرفت فناورانه با سرعت کمتری رشد یافته                                                                                                                 اخیر نشان می            

های فناورانه                    های آن در تولید نوآوری                                  است. در این فصل به نظام ملی نوآوری آمریکا، نحوه تکامل و برنامه                                                                                          

 پرداخته شده است.                

های ساالنه                 نظام نوآوری آمریکا کامالال با ثبات است و اداره مدیریت و بودجه این کشور که مس ولیت بازنگری                                                                                                                       

های همتای خود در اتحادیه اروپا عملکرد                                         های بنگاهی را بر عهده دارد، از بنگاه                                      بودجه و ارزیابی عملکرد برنامه                             

بهتری دارد. به موازات اداره مدیریت و بودجه، اطالعات و فرضیات جدیدی درباره نقش دولت نوآور توسط                                                                                                                                

ها و            شوند. دولت فدرال از طریق توسعه زیرساخت                                                      ها و مشاوران ارائه می                                 های اختصاصی، بنیادها، دانشگاه                                       بنگاه     

ایالتی در راستای حمایت از نوآوری                                                تصویب قوانین متعدد مانند حقوق مالکیت معنوی، قوانین بازار مالی و بین                                                                                         

کند )البته                  باشند، حمایت می                       کند و همچنین از اقداماتی که به طور مستقیم در ارتباط با نوآوری می                                                                                                    عمل می        

 گیرد(.          های فدرال از نوآوری به طور غیرمستقیم صورت می                                              بیشتر حمایت           

ای در پیشرفت تحقیق و                                    ایالتی و بنیادهای غیرانتفاعی نقش برجسته                                                           های       های فدرالی، سازمان                          عالوه بر بنگاه                 

کنند. هر چند دپارتمان تجاری آمریکا یکی از مهمترین مراکز                                                                                   های مرتبط با فرآیند نوآوری ایفا می                                                    سیاست     

نظام نوآوری دنیا از ساختار سازماني بسیار   نظام نوآوری آمريكا به عنوان بزرگترين

ها و  های فدرالي است كه در برنامه قوی برخوردار بوده و مشتمل بر بسیاری از بنگاه

 سیاست نوآوری ذی نفع هستند. 
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های دیگر مانند دپارتمان دفاع و دپارتمان انرژی نیز                                                                           شود، بنگاه                اصلی فدرال در زمینه نوآوری محسوب می                                                   

کنند. به عالوه، کنگره آمریکا در زمینه نوآوری اقدامات متعددی از قبیل                                                                      های نوآوری را سازماندهی می                            فعالیت      

ها        ایالت             دهد.        های اجرایی را انجام می                                  معرفی قوانین مرتبط با نوآوری، تصویب و تأیید بودجه و نظارت بر بنگاه                                                                        

های ساختاری از استقالل باالیی برخوردار هستند و                                                                      های مالی، آموزش، نوآوری و دیگر سیاست                                                        در حوزه         

این حوزه هستند تفاوت قابل                                         ها )ماساچوست و پنسیلوانیا( که جز  پیشگامان در                                                                         ایالت         سیاست آنها با دیگر                          

گیرد تا               بنگاهی صورت می                      های غیرانتفاعی و بین                                ها از طریق ساز و کار                                    ایالت         ای دارد. همکاری بین                               مالحظه     

عالوه بر اشتراک اطالعات خود در ارتباط با تکنولوژی بر پایه توسعه اقتصادی و غیره، اطالعات بیشتری                                                                                                                                             

های دولت فدرال و                                ها مطابق برنامه                         ایالت             درباره تحقیق در زمینه نوآوری را فراهم کنند. گرچه بودجه                                                                                    

ها درباره سیاست نوآوری با توجه به                                                     ایالت         شود، ولی دولت فدرال به                                        چارچوب اقتصادی و قانونی تأمین می                                            

 کند.          ای نمی        ها توصیه          بودجه آن        

های بین بخشی و                            های مبنی بر توسعه همکاری                                      ها باید به منظور ترغیب نوآوری نسبت به بهبود برنامه                                                                              ایالت         

ها و استعدادهای افراد و همچنین توسعه شرایط                                                                گذاری هدفمند و ارزیابی نتایج از طریق توسعه مهارت                                                                      سرمایه      

آورند و با تولید نیروی کار در واکنش به تغییر                                                                    اقتصادی و پیشبرد موسساتی که از نوآوری حمایت به عمل می                                                                         

ها در             ایالت         بازار جهانی اقدام کنند. در این راستا، دولت فدرال باید با                                                                                    

ها در             های تکمیلی همکاری داشته باشد. ایالت                                                       جهت انجام راهبرد                      

های         توسعه منابع انسانی نقش کلیدی دارند و از طریق مدارس و آموزش                                                                                    

گذاری در بخش منابع انسانی را                                              ابتدایی و آموزش عالی، قسمت اعظم سرمایه                                                    

های فیزیکی                  کنندگان اصلی زیرساخت                            ها تامین              کنند. به عالوه، ایالت                              تامین می          
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های محلی هستند و به طور مستقیم در زمینه تحقیق و توسعه                                                                                       ها، بنادر و توقفگاه                             ها، بزرگراه                 ها، پل            نظیر جاده           

 کنند.       گذاری می          سرمایه      

به طور کلی، نظام نوآوری آمریکا تا به امروز عملکرد قدرتمندی نشان داده و امکان توسعه اقدامات نوآورانه                                                                                                                                           

های متعدد در سطوح مختلف فراهم کرده است و در عین حال بر ضرورت هماهنگی ساز و                                                                                                                را از سوی سازمان                      

های مدیریت نوآوری در دپارتمان تجارت                                                     ها متمرکز است. با تدوین سند رقابت آمریکا، ساختار برنامه                                                                                   کار   

تجدیدنظر شده و اداره فناوری منحل شده و انجمن نوآوری و رقابت رئیس جمهوری با هدف همکاری و ارائه                                                                                               

 این انجمن عبارتند از:                       تأسیس شده است. و یفه                        مشاوره برای برنامه ملی نوآوری                               

 

                                       های         ها بر بودجه تحقیق، مالیات، مهاجرت، تجارت و دیگر جنبه                                                                                بررسی قوانین از لحا  تاثیرآن

 نوآوری بنگاه              

                                          های مناسب             پذیری و نوآوری و اتخاذ سیاست                              ارائه مشاوره به رئیس جمهور در زمینه رقابت 

                    های پیشنهادی در همکاری با دفتر مدیریت و بودجه                                                 ارزیابی تاثیر سیاست 

            های اجرایی در اجرای اقدامات نوآوری                                      ای به بنگاه             های توسعه           ارائه توصیه 

                                                   ارزیابی همه جانبه بعد نوآورانه دولت فدرال آمریکا 

                                           [ .33ارائه گزارش ساالنه به رئیس جمهور و کنگره ] 

 

محسوب           ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی نوآوری هدف اصلی نظام ملی نوآوری آمریکا                                                                                                  به طور کلی،               

شود. هر چند مؤسسات خاصی در زمینه توسعه نوآوری فعالیت دارند، در بررسی نظام نوآوری آمریکا ابتدا                                                                                                                                     می  
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1 U.S. Congress 
2 Lead time 

 باید شرایط زیربنایی این کشور برای پیشرفت نوآوری مورد توجه قرار گیرد.                                                                      

 شرای  زیربنای  برای نوآوری                             - 

 به طور کلی، چهار عامل مؤثر در پیشرفت نوآوری در آمریکا عبارتند از:                                                                 

ها هستند. کسب و کارها و کارآفرینان در                                                           یکی از عوامل موفقیت نوآوری در آمریکا مشوق                                                          ا:           ا    مشو            

های مناسب برای پیشبرد نوآوری برخوردارند. حق مالکیت فکری مخترعان                                                                                       این کشور به میزان کافی از مشوق                                          

آید.          ها به شمار می                         های متداول جهت اعطای سود مالی اختراع به مخترع از جمله این مشوق                                                                                                  و دیگر روش              

مس ولیت اعطای                     3است، کنگره آمریکا                             مطابق حقوق مالکیت فکری که در قانون اساسی آمریکا مندرج شده                                                                                 

ها را با هدف ترویج علم و هنرهای                                                     ها و اکتشافات آن                          حقوق انحصاری به نویسندگان و مخترعان برای نوشته                                                              

رایت به پیشبرد نوآوری در آمریکا کمک قابل توجهی کرده                                                                             مفید بر عهده دارد. اگر چه سیستم پتنت و کپی                                                              

توانند با بسط و تغییر                                   کنند و رقبا به آسانی می                                       ها موفق عمل نمی                         ها اغلب در حفا ت از ایده                                        است، ولی پتنت                 

های قانونی              های دارای هدف مشابه، آن ایده خاص را به نام خود ثبت اختراع کنند. عالوه بر این، سیستم                                                                                    فناوری      

آورند. از این رو، مدیران                                          های تجاری رقابتی از اجرای حقوق پتنت ممانعت به عمل می                                                                                      موجود و فعالیت                    

ها متکی           های خود به سازوکارهایی غیر از پتنت                                    ها عمدتاا به منظور حفا ت از سود بالقوه فناوری                                               فناوری شرکت           

های تولید،                  شامل زمان انتظار در نوآوری، کاهش پیوسته هزینه                                                                     2هستند و بیشتر از ساز و کارهای حفا تی                                                        

ايجاد شرايط مناسب برای شكوفايي نوآوری هدف اصلي نظام ملي نوآوری آمريكا 

 شود.  محسوب مي
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های دیگری که موجب افزایش بازده مالی تحقیق و                                                   کنند. همچنین مشوق                   رازداری و خدمات فروش استفاده می                               

های معامالتی نشوند و یا                                      در صورتی که باعث ایجاد هزینه                                        -شوند            ها می           توسعه و نوآوری و یا کاهش هزینه                                            

 کنند.         ها به پیشبرد تحقیق و توسعه و نوآوری کمک می                                            بهتر از پتنت              -ها از مزایایشان بیشتر نباشد                             معایب آن        

دومین عامل اصلی موفقیت نوآوری در آمریکا، حمایت دولت بوده است. بدیهی است                                                                                                          ای  دو  :                      

در اغلب موارد مخترعان قادر به دریافت کل سود حاصل از اختراع خود نیستند. بنابراین در صورت عدم                                                                                                                                               

یابد. در نتیجه، دولت باید با                                              های کافی و بودجه دولتی به مخترعان، تعداد اختراعات کاهش می                                                                                   اعطای مشوق            

های بنیادی و کاربردی تحقیق و توسعه حمایت نماید. عالوه بر این، نحوه پرداخت                                                                                                          اختصاص بودجه از فعالیت                            

سازی عمومی بهترین                           بودجه از طریق دولت فدرال نیز حائز اهمیت است. روش مبتنی بر شایستگی و شفاف                                                                                                            

  2و مؤسسه ملی سالمت                            3هایی مانند بنیاد ملی علوم                                       رسد. در سازمان                      روش برای اختصاص بودجه  به نظر می                                                  

های             شود و در سازمان                           های متعددی نظیر روش مبتنی بر شایستگی اختصاص داده می                                                                               بودجه بر اساس روش                         

شود. الزم به                     تری بودجه اختصاص داده می                                    گیری پیچیده                 بر اساس فرآیندهای تصمیم                                 1دیگر مانند وزارت دفاع                           

های فناورانه                    های دیگر، میلیاردها دالر را به پروژه                                                     ذکر است ایاالت متحده آمریکا نیز مانند بسیاری از دولت                                                                         

ای غیرنظامی آب                          های مصنوعی، رآکتورهای هسته                                        خاص مانند هواپیمای مسافربری فوق صوت، سوخت                                                             

که        های سوختی هیدروژنی اختصاص داده است و با توجه به این                                                           و سلول        3های ابر رسانا               سبک، ابر برخورددهنده                    

اند، مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است. عمده این                                                                     های بزرگ دولتی با شکست مواجه شده                                                برخی از این پروژه                       

ضعیف پتانسیل فناورانه، زد و بندهای سیاسی در تخصیص بودجه و لغو                                                                                                     انتقادات به مشکالتی مانند ارزیابی                                          

1 National Science Foundation 
2 National Institutes of Health 
3 Department of Defense 
4 Superconducting Super Collider 
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1 Merck 
2 Squibb 
3 Pfizer 
4 Small Business Innovation Research Program 

جدید وارد شده است. در این راستا،                                                      ها در اواسط انجام کار به علت تغییر منافع ادارات دولتی در دولت                                                                                           پروژه     

های نظارتی تمایل دارند حتی در زمینه اختصاص بودجه ملی تحقیق و توسعه به                                                                                                       کنگره آمریکا و دیگر سازمان                                  

دفاعی نیز ارزیابی دقیق صورت گیرد و بدین ترتیب بودجه تحقیق                                                                                         های هدفمند و تهیه تجهیزات فناوری                                              پروژه     

 های ارزشمندتری شود.                     و توسعه صرف اولویت                  

گذاری در                ترکیب کارآفرینی و سرمایه                                   ای ب ر :                   داری شرک                   ترکی  کارآفرین  و سرمایه                                     

که هنوز آمار دقیقی از                                   شود. با آن                  های بزرگ، سومین عامل موفقیت نوآوری در آمریکا محسوب می                                                                             شرکت    

های کارآفرینی نوپا و مخترعین مستقل وجود ندارد، اما روشن است                                                                                       تعداد اختراعات ثبت شده توسط شرکت                                          

پردازند که                  های جدیدی می                    وکارهای کوچک و نوپا و یا مخترعین مستقل اغلب به توسعه فناوری                                                                                         که کسب        

سازی          های بزرگ در زمینه تجاری                                     های بزرگ به راحتی مقدور نیست. از طرفی، شرکت                                                                    اهراا برای شرکت                    

کنند و با اصالح محصوالت و فرآیندهای مختلف، در نهایت امکان استفاده                                                                                                     های جدید فعالیت می                              فناوری      

سیلین اشاره کرد که توسط فردی به نام                                                           توان به پنی                   آورند. به عنوان مثال می                                     ها را فراهم می                          گسترده از آن                

( موفق شدند آن را به                                1و فایزر             2، اسکوئیب           3ویژه مرک              الکساندر فلمینگ کشف شد اما چند شرکت بزرگ )به                                                            

های موجود به نظر                            محصولی بسیار کاربردی طی جنگ جهانی دوم تبدیل کنند. با توجه به شرایط و فناوری                                                                                                             

های جدید باشند.                         های بزرگ عمدتاا بهترین وسیله برای کاربردی کردن فناوری                                                                           رسد کارآفرینان و شرکت                               می  

3برنامه تحقیقاتی نوآوری در کسب و کارهای کوچک                                                              بر اساس             
    SBIR                                           بخشی از بودجه فناوری دولت

آمریکا به کسب و کارهای کوچک اختصاص یافته و مطابق قانون هی  مانعی در این مسیر وجود ندارد )اگرچه                                                                                                
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1 Breadth of Technology  

های دولتی، از تأمین بودجه کسب و                                     های باالی حسابداری در شرکت                           اکسلی به دلیل هزینه                     -اخیراا  قانون ساربنز                    

 کارهای تجاری جدید از طریق عرضه سهام ممانعت به عمل آورده است.(                                                             

اجتماعی کارآمد و                          -های قانونی                چهارمین عامل موفقیت نوآوری در آمریکا، نظام                                                        ت  م س ات ا ت اع :                          

شوند و به ترویج فرهنگ تحقیق و توسعه و نوآوری                                                                          های تجاری نمی                     هایی است که مانع فعالیت                                     زیرساخت       

 کنند.       کمک می      

 

  پهنای فناوری              2- 

های فناوری، از پایگاه فناورانه                                            های بسیار پیشرفته در انواع حوزه                                             ها و دانشگاه                    آمریکا با برخورداری از شرکت                                   

شده فناوری در خصوص محصوالت خاص                                             های کمتر تعریف                          ای برخوردار است. البته در برخی حوزه                                                   گسترده      

های آمریکایی در بسیاری از صنایع از                                                    ها چندان موفق عمل نکرده است. همچنین شرکت                                                          های تولید آن                    و روش       

 های مالی و حقوقی . مشوق1

 نوآوری در آمریکا موفقیتعوامل 

 . حمایت دولت2

 داری . ترکیب کارآفرینی و سرمایه3

 . مؤسسات اجتماعی کارا4
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اند از لحا  سرعت نوآوری در فرآیند                                                     جمله تولید تلویزیون و دیگر محصوالت الکترونیکی مصرفی نتوانسته                                                                             

تولید محصوالت با دیگر رقبای خارجی خود رقابت کنند و در نتیجه قادر به حف  بازار آن صنعت خاص                                                                                                                                            

 اند.        نبوده     

 م س ات         - 

ها        های دولتی و غیرانتفاعی و آزمایشگاه                                                ها، سازمان                ها، دانشگاه                 بودجه تحقیق و توسعه در آمریکا توسط شرکت                                                     

اند. با تصویب                       های بنیادی بوده                       ها همواره منبع استعدادها و همچنین فناوری                                                          شود. به عالوه، دانشگاه                               تأمین می          

، جریان نوآوری از دانشگاه به صنعت مورد تشویق قرار گرفت. به موجب این                                                                                                 3263در سال                 Bayh-Doleقانون     

ای که توسط دولت فدرال تأمین بودجه شده است، از حق                                                                                های تحقیق و توسعه                             ها در فعالیت                        قانون دانشگاه               

های تجاری                 شوند. این قانون همچنین صدور مجوز برای فعالیت                                                                        شده برخوردار می                         مالکیت اختراع ثبت                       

ها را به میزان زیادی افزایش داده و به جای تشویق تحقیقات بنیادی، بیشتر مشوق تحقیقات کاربردی                                                                                                                                      دانشگاه       

ها در زمینه کسب درآمد از مجوزهای تجاری با                                                                         بوده است. در عین حال، دفاتر انتقال فناوری دانشگاه                                                                           

شوند که تا حدودی به این دلیل است                                    اند و اغلب موفق به تأمین بودجه نمی                                    های مالی جدیدی مواجه شده                          چالش    

ها مایل به ادامه همکاری با این                                                  که خواستار کسب کل سود اختراعات هستند و در نتیجه بسیاری از شرکت                                                                                            

 دفاتر نیستند.                   

 سازی فناوری در ک   و کار ای کو ک                                  ت اری       -2

دهند، مورد بحث قرار                               های مرتبطی که کسب و کارهای کوچک را تحت تأثیر قرار می                                                                                    در این بخش برنامه                       

تحت قانون توسعه                            برنامه تحقیقاتی نوآوری در کسب و کارهای کوچک                                                                      3262گرفته است. در سال                               
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1 Small Business Innovation Development Act 
2 Department of Health and Human Services 
3 Department of Agriculture 
4 Department of Commerce 
5 Department of Agriculture, Commerce, Defense 
6 Department of Education 
7 Department of Energy 
8 Homeland Security Department 
9 Transportation Department 
10 Environmental Protection Agency 
11 Small Business Technology Transfer  

های دولتی که بودجه                                به تصویب رسید. بر اساس این برنامه، آژانس                                                              3نوآوری در کسب و کارهای کوچک                                       

درصد از بودجه تحقیقاتی خود را به تحقیقات                                                            284میلیون دالر است، باید                                  333ها باالتر از                       تحقیق و توسعه آن                      

آژانس فدرال  در برنامه مذکور مشارکت دارند که                                                                  33نوآورانه در کسب و کارهای کوچک اختصاص دهند.                                                            

  4، وزارت دفاع              3، وزارت بازرگانی                1، وزارت کشاورزی                DHHS   2عبارتند از: وزارت بهداشت و خدمات انسانی                                       

 DOD                    7، وزارت انرژی                       2، وزارت آموزش     DOE                            سازمان            2، وزارت حمل و نقل                             6، وزارت امنیت داخلی ،

 ، سازمان ناسا و بنیاد ملی علوم.                               33زیست      حفا ت از محیط             

   SBTT  انتقال فناوری کسب و کارهای کوچک                                          برنامه دیگر                 
مطابق قانون انتقال                            3222نام دارد که در سال                              33

تجدید شد. برنامه مذکور به منظور حمایت از                                                                2332فناوری کسب و کارهای کوچک ایجاد شد و تا سال                                                                      

تحقیق و توسعه مشترک کسب و کارهای کوچک با مؤسسات تحقیقاتی غیرتجاری تدوین شد. بر اساس این                                                                                                                             

درصد از               381شوند که                 میلیارد دالر متعهد می                              3های فدرال با بودجه تحقیق و توسعه باالتر از                                                                     برنامه، آژانس               

کننده در این برنامه عبارتند از: وزارت دفاع، وزارت                                                                       نهاد مشارکت                 4بودجه خود را صرف برنامه مذکور کنند.                                                   

 انرژی، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، سازمان ناسا و بنیاد ملی علوم.                                                                   
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1 Patent Act  

توان به ترغیب نوآوری فناورانه در کسب و کارهای کوچک و مشارکت                                                                                         ها می           ترین اهداف این برنامه                               از مهم        

های         ها در تأمین نیازهای تحقیق و توسعه دولت فدرال اشاره کرد. عالوه بر این، یکی از ابعاد مهم برنامه                                                                                                                                              آن  

اند         دهی شده             مرحله سازمان                  1ها در               سازی نوآوری در بخش خصوصی است. این برنامه                                                          مذکور، افزایش تجاری                       

های پیشنهادی تحقیق و                                سازی فعالیت                 سنجی و  رفیت تجاری                            های فنی، امکان                      که اولین مرحله آن ایجاد قابلیت                                        

شود که در آن پول                                آمیز بودن این اقدامات، مرحله دوم این پروژه آغاز می                                                                            توسعه است. در صورت موفقیت                                   

سازی کسب                شود. در مرحله نهایی، به منظور تحقق اهداف تجاری                                                                  سازی اعطا می                    های تجاری               بیشتری به فعالیت                    

دیگری غیر از بودجه تعیین شده در برنامه تحقیقاتی نوآوری در کسب و کارهای کوچک و                                                                                                                         و کارها، بودجه                  

 گیرد.         ها قرار می            برنامه انتقال فناوری کسب و کارهای کوچک نیز در اختیار آن                                                       

بر اساس برنامه تحقیقاتی نوآوری در کسب و کارهای کوچک، تحقیقات باید توسط یکی از کسب و کارهای                                                                                            

ها قرار داده شود. همچنین در برنامه انتقال فناوری کسب و                                                                                های مالی در اختیار آن                           کوچک اجرا شوند تا کمک                     

ها و مؤسسات غیرانتفاعی باید با کسب و کارهای کوچک                                                                              کارهای کوچک، شرکای تحقیقاتی در دانشگاه                                                  

 همکاری رسمی داشته باشند.                        

 سیاس  م   نوآوری                  - 

، قانون حق ثبت                      3273مبانی سیاست ملی نوآوری آمریکا ریشه در قانون اساسی این کشور دارد. در اوایل سال                                                                                                             

به تصویب رسید. بر اساس این قانون، کلیه اختراعات دارای ارزش هستند و مخترعین حق کنترل                                                                                                                                     3اختراع      

گذاری اصلی در دولت آمریکا که حامی                                                     های خود را به طور موقت دارند. ابزارهای سیاست                                                                    انحصاری ایده              
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1 Antitrust Statutes 
2 Land-grant College System 
3 Hatch Act 
4 Plant Patent Act 
5 Manhattan Project 
6 Office of Scientific Research and Development  

و نقش تحقیق و توسعه نظامی. به عنوان مثال، نیروی دریایی این                                                                              3نوآوری هستند، عبارتند از: قوانین ضدتراست                                        

های تحقیقاتی پرداخت. همچنین وزارت کشاورزی این کشور نیز                                                          به حمایت مالی از برنامه                         3726کشور در سال             

مشارکت داشته است. در واقع عمده                                                2های کشاورزی                 در سیستم دانشگاهی گرانت زمین                                        3633از اواسط سال                    

1تمرکز قانون             
Hatch        های         ، توسعه تجهیزات و استفاده گسترده از بذرها، کودها و روش                                                                                  3667ب سال           مصو

های مهم اولیه در                            ، یکی از پیشرفت                     3213مصوب سال                  3های گیاهی               جدید کشاورزی بود. همچنین قانون پتنت                                             

،   3213شد. با حکم دادگاه عالی آمریکا در سال                                                          های گیاهی محسوب می                            ایجاد حقوق مالکیت خصوصی گونه                                    

ژنتیک شده نیز مشمول حقوق پتنت موجودات زنده شدند. پس از جنگ جهانی دوم،                                                                                                               موجودات مهندسی                    

قانون بنیاد ملی علوم این کشور                                             3237تحقیق و توسعه با بودجه دولتی مورد تأکید زیادی قرار گرفت و در سال                                                                                        

میلیارد دالر                   3های مربوط به تحقیق و توسعه از                                                 نیز بر تحقیق و توسعه بنیادی و کاربردی تاکید کرد. کل هزینه                                                                                 

ها صرف پروژه                      افزایش یافت که بخش وسیعی از این هزینه                                                       3234میلیارد دالر در سال                                3486به          3233در سال            

ای در زمینه تحقیقات و تولید انواع سالح( شد. میرا  دیگری که جنگ جهانی دوم به همراه                                                                                                                        )مجموعه           4منهتن     

2داشت، عقد قرارداد توسط دفتر تحقیق و توسعه علمی                                                                  
 OSRD       ین کشور با بخش خصوصی بود. این دفتر                                                      ا

ها وابسته بود. با پایان جنگ جهانی دوم و بر اساس قانون                                                                                       پیش از این برای انجام تحقیقات خود به دانشگاه                                                                

طور         گذاری به                  های نوآوری تغییر یافت و ابزارهای مربوط به این نوع سیاست                                                                                       ، سیاست         3241مصوب سال              

های         خاص بر حفا ت از کسب و کارهای کوچک و کارآفرینان متمرکز شد. بر اساس قانون مذکور، شرکت                                                                                                                     
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1 National Center for Manufacturing Sciences 
2 Internal Revenue Code 
3 Economic Tax Recovery Act 
4 National Cooperative Research Act 
5 Technology Transfer Act 
6 Omnibus Trade and Competitiveness Act 
7 R&D Tax Credits  

افزارها و                 هایی مانند میکروالکترونیک، سخت                                          های نوپای کوچک فعال در حوزه                                             جدید و همچنین شرکت                          

افزارهای کوچک، رباتیک و فناوری زیستی از اهمیت خاصی برخوردار شدند. به طور کلی، ارتباط بین                                                                                                                                    نرم   

،   3گذاری شامل مرکز ملی تولید علوم                                            های نظامی و غیرنظامی توسط برخی از مراکز مربوط به سیاست                                                                                فناوری      

 تغییر یافت.                Sematechهای پیشرفته تحقیقات دفاعی و                             آژانس پروژه           

  ا      اری        ا و سیاس             برنامه         - 

، کسب و کارهای موجود در این کشور توانستند به دالیل                                                                         3243مصوب سال                  2مطابق قانون درآمدهای داخلی                                

های جاری محسوب کنند. بنا به قانون                                                     های مربوط به تحقیق و توسعه خود را نیز بخشی از هزینه                                                                                 مالیاتی هزینه               

Bayh-Dole               های حق ثبت اختراع، به کسب و کارهای کوچک،                                                                با یکدست کردن سیاست                             3263مصوب سال

های تحقیقاتی با بودجه                                   ها مجوز داده شد تا اختراعاتی را که تحت برنامه                                                                         های غیرانتفاعی و دانشگاه                                    سازمان      

 شدند، به نام خود ثبت کنند.                            فدرال انجام می              

(، قانون            3263)سال            1توان به قانون مالیاتی بهبود اقتصادی                                                   های مستقیم دولت در این زمینه می                                                 از دیگر دخالت                 

  2پذیری         (، قانون تجارت و رقابت                              3262)سال            4(، قانون انتقال فناوری                            3263)سال            3های ملی تحقیقاتی                        همکاری      

و برنامه تحقیقاتی نوآوری در                                           7هایی مانند برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه                                                                  (، و همچنین برنامه                        3266)سال        

کسب و کارهای کوچک اشاره کرد. با وجود این، سیاست نوآوری آمریکا مبتنی بر راهبرد اقتصادی خاصی                                                                                                                                

های اجرایی آن برای ترغیب نوآوری بر                                                      های تحقیق و توسعه، روش تأمین منابع مالی و روش                                                                       نیست و برنامه                 
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1 National Advisory Committee on Aeronautics 
2 National Cancer Institute 
3 Civilian Industrial Technology Program 
4 National Cooperative Research Act 
5 New Technologies Opportunity Program  

محور مبتنی است. به عنوان مثال، کمیته ملی مشاوره در حوزه                                                                                             ساختاری پراکنده، متنوع و اغلب موضوع                                                   

هایی مانند مهندسی و نوآوری حمل و نقل هوایی به                                                                               تأسیس شد، در زمینه                              3234که در سال                       3هوانوردی        

گذاری دولت فدرال، به                                  با سرمایه               3213در سال                2گذاری پرداخته است. همچنین مؤسسه ملی سرطان                                                           سرمایه      

انجام تحقیقات پزشکی زیستی اقدام کرد. با توجه به سرعت پایین روند پیشرفت فناوری این کشور، دولت                                                                                                                                          

1ککنندی برنامه فناوری صنعتی غیرنظامی                                           
 CITP                                                                           ها و            را پیشنهاد کرد که حمایت از تحقیقات صنعتی در دانشگاه

آمیز تحقیق و توسعه در                                     های پرهزینه و مخاطره                                هایی به بخش صنعت به منظور پرداختن به طرح                                                                ارائه مشوق            

دستور کار این برنامه قرار داشت. اگرچه برنامه مذکور با شکست مواجه شد، اما بازتابی از توجه مستمر دولت                                                                                                                                           

های تحقیق و توسعه در زمینه تحقیقات صنعتی غیرنظامی بود. همچنین قانون                                                                                                   در تخصیص بودجه برای فعالیت                                  

با هدف افزایش اجرای قانون حفا ت از مالکیت فکری و کاهش                                                                                 3263در سال                3های ملی تحقیقاتی                        همکاری      

 های تحقیقاتی تصویب شد.                          های قوانین ضدتراست در همکاری                              محدودیت       

ارائه شد. مطابق این برنامه برخی از                                                       NTOP     4های جدید              های فناوری                ای با عنوان فرصت                          برنامه          3273در سال            

های خصوصی تحقیق و توسعه اعمال شد و همچنین پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد                                                                                                    های مالیاتی برای فعالیت                                 مشوق    

برخی تغییرات در قوانین ضدتراست و افزایش قابل توجه سهم تحقیقات کاربردی غیرنظامی  از بودجه دولت                                                                                                                                   

فدرال ارائه شد. البته این برنامه بعدها با موانعی مواجه شد  به عنوان مثال، کنگره آمریکا ابتدا تنها تأمین بودجه                                                                                                                                                       

یافته به این برنامه را به طور کامل متوقف                                                                  بخشی از برنامه مذکور را تصویب کرد و بعدها بودجه اختصاص                                                                                

نمود. مسائل مربوط به تحقیق و توسعه و نوآوری مجدداا به دفتر علم و فناوری ارجاع داده شد و در دولت                                                                                                                                                     
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1 Commission on Industrial Competitiveness  
2 Connecticut  
 

در زمان               3261گذاری داخلی واگذار شد و در سال                                                          ( مس ولیت این امور به بخش سیاست                                                   3276کارتر )         

های تحقیق و توسعه و نوآوری در                                                 با بازنگری سیاست                        3پذیری صنعتی                 جمهوری ریگان، کمیته رقابت                                   ریاست     

 دولت فدرال این مس ولیت را به عهده گرفت.                                       

  ای دو            برنامه        2- 

های سطح ایالتی                        دولت آمریکا تاکنون فاقد سیاست قوی و منسجم ملی در حوزه نوآوری بوده و بیشتر بر برنامه                                                                                                                   

با هدف تأثیرگذاری بر                        3223ها در سال             های دفاع ملی و فضایی( تأکید داشته است. این برنامه                                                   )به استثنای برنامه                  

گذاری خطرپذیر و                         ها، جذب سرمایه                      هایی مانند انتقال نیروگاه                                   های خصوصی در زمینه                        های شرکت          گیری      تصمیم     

به اجرا درآمدند. سران کلیه                                                های تحقیقات دولتی به دانشگاه                                            هدایت نتایج تحقیق و توسعه از آزمایشگاه                                                        

های آمریکا به طور مستقیم با نوآوری فناورانه در ارتباط هستند. ایاالت آمریکا از  رفیت کافی برای                                                                                                                                            ایالت     

های مالی و دیگر                           های صنعتی، شرکت                       تأثیرگذاری بر چندین بخش جامعه شامل مؤسسات آموزشی، شرکت                                                                          

هایی        های نوآوری قوی در سطح ایالتی به ویژه در ایالت                                               های خصوصی برخوردار هستند و از دیرباز برنامه                                             بخش   

 [ 3اند.  ]         اجرا شده          2مانند کالیفرنیا، ماساچوست، میشیگان و کارولینای شمالی و کانکتیکات                                                                

   اری در س   ف رال                    متو یان سیاس                - 

گذاری علم، تحقیق و فناوری در ایاالت متحده در سطح فدرال به تفصیل شرح داده                                                                                                             در ادامه متولیان سیاست                            

 شوند.       می  
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1 President's Council of Advisors on Science and Technology  

2 President's Science Advisory Committee 
3 White House Science Council  

 

                                  هوری        شورای مشاوران ع م و فناوری ریاس             

ای به                 جمهوری ایاالت متحده مس ولیت ارائه خدمات مشاوره                                                                           شورای مشاوران علم و فناوری ریاست                                                    

جمهوری در مورد مسائل مربوط به علم و فناوری را بر عهده دارد. شورای فعلی به واسطه فرمان اجرایی                                                                                                ریاست     

در دولت بوش تأسیس شد و اخیراا در آوریل مطابق فرمان اجرایی شماره                                                                                               2333در سپتامبر سال                          31222شماره         

 توسط دولت اوباما تمدید شد.                              31412

جمهوری در دوره روزولت با تأکید                                              این شورا پیرو سنتی است که توسط شورای مشاوران علم و فناوری رئیس                                                                                      

جمهوری ترومن نیز ادامه یافت. نام این شورا در دوره                                                                                   بر علم و فناوری بنا نهاده شد و در دوره ریاست                                                                            

داده شد و در دوره نیکسون                                        تغییر          PSAC     2جمهوری          جمهوری آیزنهاور به کمیته مشاوره علمی ریاست                                                          ریاست     

تر تأسیس                در مقیاسی کوچک                1کامال منحل شد. سپس به پیشنهاد مشاور علمی ریگان، شورای علمی کاخ سفید                                                                  

جمهوری در                 کرد و مستقیماا با ریاست                                   جمهور ارائه می                      ای به مشاور رئیس                          شد که البته این شورا خدمات مشاوره                                             

جمهوری جورج بوش پدر، این شورا به نام فعلی آن تغییر                                                                              و در دوره ریاست                         3223ارتباط نبود. سپس در سال                                   

های تحقیقات علمی،                             نام یافت و مس ولیت ارائه مشاوره مستقیم در مورد مسائل مربوط به فناوری، اولویت                                                                                                                  

جمهور را بر عهده گرفت.                                      های علمی از جانب بخش خصوصی دانشگاهی به رئیس                                                                   ریاضیات و نیز آموزش                         

دهد و در                  جمهوری مشاوره ارائه می                                  جمهور و دفتر اجرایی ریاست                                       شورای مذکور در حال حاضر به رئیس                                               

پردازد. اداره این شورا بر عهده دفتر                                                                       گذاری می                  های علم، فناوری و نوآوری به سیاست                                                                   حوزه    

های علم و فناوری کاخ سفید است که در ادامه معرفی خواهد شد. اخیراا گزارشات متعددی                                                                                                                           گذاری         سیاست     
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1 National Science and Technology Council 
2 Science, Technology, Engineering, and Mathematics 

سازی و فناوری                       های آموزشی، امنیت سایبری، تغییرات آب و هوایی، شبکه                                                                            درباره موضوعاتی نظیر فناوری                                   

اطالعات، آمادگی درحوزه کشاورزی و بسیاری مسائل دیگر توسط شورای مشاوران علم و فناوری ایاالت                                                                                                                             

 متحده ارائه شده است.                      

                       شورای م   ع م و فناوری          

به واسطه مصوبه اجرایی دولت تأسیس شد. این شورا در سطح                                                                                        3221شورای ملی علم و فناوری در سال                                                   

های علم و فناوری بین نهادهای کلیدی                                                    ای است و به عنوان بخش اجرایی اصلی برای هماهنگی سیاست                                                                              کابینه      

جمهور است و اعضای آن                                    کند. ریاست این شورا بر عهده رئیس                                                    تحقیق و توسعه در سطح فدرال عمل می                                                   

های         گذاری علم و فناوری، وزرای کابینه و ر سای سازمان                                                                   جمهور، رئیس دفتر سیاست                                عبارتند از معاون رئیس                           

فعال در زمینه علم و فناوری و دیگر مقامات کاخ سفید. هدف اصلی این شورا، تعیین اهداف ملی برای                                                                                                                                                    

های مختلف و در واقع تمامی                                             گذاری در علم و فناوری در سطح فدرال در طیف وسیعی از حوزه                                                                                             سرمایه      

های مربوط به قوه مجریه است. این شورا همچنین مس ولیت تهیه راهبردهای تحقیق و توسعه و هماهنگی                                                                                                                                  حوزه    

گذاری به منظور برآوردن اهداف چندگانه ملی را بر عهده                                                                             های سرمایه                های فدرال برای ایجاد بسته                                     بین سازمان            

زیست، کمیته منابع طبیعی و توسعه پایدار،کمیته میهن و امنیت                                                             کمیته محیط            4های این شورا توسط                     دارد. فعالیت            

شود. هر یک                    ، و کمیته علم و فناوری انجام می                                              STEM     2فناوری، مهندسی و ریاضی                                    ملی، کمیته آموزش علم،                           

های زیرمجموعه خود که بر ابعاد مختلف علم و فناوری                                                                        های فرعی و کارگروه                            کمیته             ها بر فعالیت                    از این کمیته                

 [   2کنند، نظارت دارد. ]                     های فدرال فعالیت می                     متمرکز بوده و در راستای هماهنگی میان سازمان                                           
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                بنیاد م   ع و 

به        3243باشد که سازمانی مستقل در سطح فدرال است و در سال                                                                           ترین سازمان تحقیقاتی می                                 بنیاد ملی علوم مهم                        

منظور ارتقای پیشرفت علمی، پیشبرد وضعیت بهداشت، سالمت و رفاه ملی و تضمین امنیت ملی توسط کنگره                                                                                                                               

درصد از بودجه تحقیق و توسعه                                           23( حدود            2332میلیارد دالر )                     7ای برابر                  تأسیس شد. این بنیاد با بودجه ساالنه                                              

ها مانند                کند. در بسیاری از حوزه                                  های ایاالت متحده را تأمین می                                         ها و دانشگاه                    تحقیقات پایه انجام شده در کالج                                        

 ریاضی، علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی، این بنیاد منبع اصلی تأمین مالی در سطح فدرال است.                                                                                       

3بنیاد ملی علوم تصریح شده است که این بنیاد باید متشکل از یک هی ت ملی علوم                                                                                                              3243در مصوبه              
 NSB         و

یک مدیر باشد که به صورت مشترک اهداف و عملکرد بنیاد را دنبال کنند. هی ت ملی علوم دو نقش عمده ایفا                                                                                                  

جمهور و               اجرای ملی که توسط رئیس                                  های قابل              های بنیاد ملی علوم را در چارچوب سیاست                                                       ( سیاست         3کند:            می  

آینده بنیاد ملی علوم حائز                                         کند و به عبارتی آن دسته از مسائلی که برای                                                                         کنگره مطرح شده است، تعیین می                                        

بنیاد ملی علوم و روند اختصاص بودجه ساالنه                                                                های راهبردی بودجه                         گیری        اهمیت هستند را تعیین کرده و جهت                                           

( به عنوان هی ت                       2کند.            های عمده جدید را تصویب می                                       ها و پاداش                  به دفتر مدیریت و بودجه و همچنین برنامه                                                      

مستقلی از مشاوران در مورد موضوعات سیاسی مربوط به علم و مهندسی و آموزش به رئیس جمهور و کنگره                                                                                                                                   

های عمده، گاهی به چا  مقاالت یا ا هارات سیاسی درباره                                                                           دهد. این هی ت عالوه بر ارائه گزارش                                                 مشاوره می           

 [   1پردازد. ]           موضوعات مهم در زمینه علم و مهندسی در ایاالت متحده نیز می                                                       
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1 Office of Science and Technology Policy  
2 Department of Agriculture 
3 Department of Homeland Security Research 
4 Environmental Protection Agency  
5 Federal Communications Commission 
6 National Aeronautics and Space Administration 
7 National Institute of Standards and Technology  

            اری ع م و فناوری کا  س ی                              دفتر سیاس   
        

ای مبنی بر ارائه مشاوره                                     گذاری علم و فناوری را با اختیارات گسترده                                                          دفتر سیاست                3272کنگره آمریکا در سال                             

المللی            جمهوری در مورد تأثیرات علم و فناوری بر مسائل داخلی و بین                                                                                  جمهور و شاخه اجرایی ریاست                                     به رئیس         

سازمانی به منظور توسعه و                                      های بین             ، این دفتر مس ولیت هدایت فعالیت                                         3272تأسیس کرد. مطابق قانون مصوب                                       

بندی مناسب علم و فناوری را بر عهده دارد و به منظور تحقق این هدف با بخش                                                                                                                    ها و بودجه                  اجرای سیاست             

کند.          های ایالتی و محلی، جوامع علمی و آموزش عالی و نیز کشورهای دیگر همکاری می                                                                                                             خصوصی، دولت             

این دفتر دارای چهار بخش است که عبارتند از: بخش علم، بخش فناوری و نوآوری، بخش محیط زیست و                                                                                                                                    

 الملل. به طور کلی، این سازمان سه مأموریت زیر را بر عهده دارد:                                                                 انرژی، و بخش امنیت ملی و امور بین                                 

 جمهور و کارکنان ارشد وی در مورد تمامی مسائل مربوطه                                                      ارائه مشاوره دقیق، مرتبط و به موقع به رئیس                                            -

 های شاخه اجرایی به بخش علمی                               حصول اطمینان از ارائه سیاست                             -

 [.    3های علمی و فناورانه شاخه اجرایی ]                                   حصول اطمینان از هماهنگی مؤثر فعالیت                                     -

         ای ت  ی ات                ا و سازمان             دپارت ان  

،    USDA     2های تحقیقاتی این کشور عبارتند از: دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده                                                                                        ها و سازمان                   سایر دپارتمان               

، کمیسیون ارتباطات                          3، سازمان حمایت از محیط زیست                                           1دپارتمان انرژی، دپارتمان تحقیقات امنیت کشور                                                           

، مؤسسه ملی                 7، مؤسسه ملی استانداردها و فناوری                                             NASA     2، سازمان ملی هوانوردی و فضای آمریکا                                                   4فدرال     



41 

 

1 National Institutes of Health 
2 National Oceanic and Atmospheric Administration 
3 Patent and Trademark Office 
4 U.S. Geological Survey 
5 Defense Technical Information Center 
6 National Agricultural Library 
7 National Library of Medicine 
8 National Technical Information Service 
9 Office of Scientific and Technical Information 

و سازمان                1، دفتر ثبت اختراع و عالمت تجاری آمریکا                                                            NOAA     2، اداره ملی اقیانوسها و اتمسفر                                            3بهداشت      

   .http://www.usa.gov/Citizen/Topics/Science/Agencies.shtm  [3]   3شناسی آمریکا              زمین    

               مراک  اطالعات 

،   4ترین مراکز اطالعاتی ایاالت متحده در زمینه علم و فناوری عبارتند از مرکز اطالعات فنی دفاعی                                                                                                                                         مهم   

        2و دفتر اطالعات علمی و فنی                                        6، سرویس اطالعاتی فنی ملی                               7، کتابخانه ملی پزشکی                          2کتابخانه ملی کشاورزی                        

 [4    .] 

 جمهوری  .   شورای مشاوران علم و فناوری ریاست1

 گذاری در سطح فدرال سیاست متولیان

 .   شورای ملی علم و فناوری 2

 .   بنیاد ملی علوم3

 گذاری علم و فناوری کاخ سفید .   دفتر سیاست4

 های تحقیقاتی ها و سازمان .   دپارتمان5

 .   مراکز اطالعاتی6
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1 Foreign Relations Authorization Act 
2 Department of State  
3 United States Agency for International Development 

 ا               اری ع م و فناوری ایا ت مت  ه در س   بی                                             ای سیاس            مروری بر سازمان                  - 

المللی علم و فناوری                               ، دستورالعمل قانونی فعلی سیاست بین                                              3272مصوب            3در بند پنجم قانون روابط خارجی                                         

2ایاالت متحده تصریح شده است. طبق این قانون، وزارت امور خارجه                                                                
 DOS         ترین سازمان فدرال در زمینه                                        مهم

المللی علم و فناوری ایاالت متحده و                                                     های علم و فناوری است. در ادامه به سیاست فعلی بین                                                                            نامه        توسعه تفاهم             

 شود.      های فعال در این زمینه پرداخته می                                  نقش هر یک از سازمان                   

                   وزارت امور خار ه 

المللی ایاالت متحده را تعیین کرده و بر حسب نیاز با                                                                             های کلی علم و فناوری بین                                      وزارت امور خارجه سیاست                            

به همراه                2337کند. وزارت امور خارجه در برنامه راهبردی خود مصوب                                                                        های فدرال همکاری می                         دیگر سازمان           

راهبردهای دیپلماتیک کلیدی خود را به شرح زیر تعیین                                                                              USAID     1المللی ایاالت متحده                          سازمان توسعه بین                    

 کرد:    

 های مربوط به مدیریت آب                          های علم و فناوری به منظور پیشبرد دانش در حوزه                                               تشویق همکاری              -

های       وری و شکوفایی فعالیت                      المللی با هدف افزایش بهره                           گذاری دانش در جامعه علمی بین                              ارتقای به اشتراک                  -

 المللی          های علمی بین              تحقیقاتی ایاالت متحده و ارتقای همکاری                                    

روز انرژی و زنجیره کربن،                                        های به            المللی در زمینه تحقیق و توسعه فناوری                                                      های عمده بین                    تقویت همکاری                  -

 سنگ و نیز تولید برق از هیدروژن، متان و باد                                              های زیستی، تولید برق پاک از زغال                                  سوخت    

به کارگیری تحقیقات در راستای ارتقای فناوری برای تقویت کاربرد پایدار منابع طبیعی، حفا ت از تنوع                                                                                                                                          -

 زیستی و تغییرات آب و هوایی                            
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1 Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs 
2 Science and Technology Advisor to the Secretary of State  

 

وری         های جدید برای ارتقای بهره                                     های علمی و فنی در حوزه فناوری زیستی که از فناوری                                                                          حمایت از برنامه                       -

 کنند        تر استفاده می               تر و به صرفه              کشاورزی و ارائه یک منبع غذایی پایدارتر و مقوی                                             

 ارتقای حمایت از بخش خصوصی.                            -

توان به               گیرد که از جمله می                              وزارت امور خارجه آمریکا ابزارهای مختلفی را برای اجرای این راهبرد به کار می                                                                                    

های فدرال  ارتقا                          المللی سازمان                   های بین             های دوجانبه همکاری علم و فناوری مبنی بر تسهیل همکاری                                                                            توافقنامه         

و حمایت از کارآفرینان و نوآوران علم و فناوری  تبادل دانشمندان و دانشجویان  برگزاری کارگاه، کنفرانس                                                                                                                                    

های         های علمی و فعالیت                           گذاری در برنامه                       های مختلف  مشارکت بخش دولتی و خصوصی  سرمایه                                                               و نشست        

 سایت، پوستر و غیره اشاره کرد.                                 نوآورانه  تولید مطالب آموزشی از جمله فیلم، وب                                             

              ا      ع    و م ی  زی                            ا و امور بی                دفتر اقیانو         

های         المللی علمی و محیط زیست وابسته به وزارت امورخارجه به هماهنگی فعالیت                                                                                                 ها و امور بین                       دفتر اقیانوس              

پردازد. این دفتر شامل سه اداره بهداشت، فضا و علوم است که در مورد مسائل مربوط به                                                                                                                               علم و فناوری می                     

 کنند.       های فدرال همکاری می                     گذاری علم و فناوری با سازمان                              سیاست     

                                     2دفتر مشاوران ع م و فناوری وزیر خار ه         

ها و امور             دفتر مشاوران علم و فناوری وزیر خارجه که متعلق به وزارت امور خارجه بوده و مجزا از دفتر اقیانوس                                                                                             

المللی ایاالت                    المللی علمی و محیط زیست است، به عنوان مشاور وزارت امور خارجه و سازمان توسعه بین                                                                                                                   بین   

کند. اهداف این دفتر عبارتند از: ارتقای سواد علم و فناوری وزارت امور خارجه، مشارکت با                                                                                                                          متحده عمل می                
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1 White House Office of Science and Technology Policy 
2 Executive Office of the President  

دولتی و دولتی ایاالت متحده و همچنین مشارکت با شرکای علم و فناوری در خارج                                                                                               جامعه علم و فناوری برون                       

اندازی جهانی در مورد                                های خارجی مستقر در ایاالت متحده و ایجاد چشم                                                              خانه        از کشور و مشارکت با سفارت                                   

شود بر سیاست خارجی فعلی و آتی ایاالت متحده تأثیرگذار                                                                               بینی می             علم و فناوری نو هور که پیش                                              توسعه     

 باشند.      

                  ا      ایا ت مت  ه                      سازمان توس ه بی 

المللی ایاالت متحده به عنوان سازمان مستقل فدرال با هدف حمایت از توسعه، تقویت                                                                                                                       سازمان توسعه بین                      

پذیر، حمایت از منافع ژئواستراتژیک ایاالت متحده، بررسی مشکالت موجود و ارائه                                                                                                                      های آسیب              ایالت     

کند. اگرچه سازمان مذکور مستقل است، اما خط مشی سیاسی آن برگرفته از                                                                                                 های بشردوستانه عمل می                               کمک   

المللی ایاالت متحده                            باشد. در مقایسه با گذشته که علم و فناوری در سازمان توسعه بین                                                                                          وزارت امورخارجه می                      

سازی، تأمین کارکنان و تأمین مالی علم و فناوری                                                                   نقش مهمی داشت، امروزه به میزان کمتری در زمینه  رفیت                                                                     

 کند.            های خارج از کشور فعالیت می                            بخصوص برای مأموریت                  

            اری ع م و فناوری کا  س ی                              دفتر سیاس   
        

گذاری علم و فناوری متشکل از کارکنان دفتر اجرایی                                                                           همانطور که در بخش قبل گفته شد، دفتر سیاست                                                                

2جمهوری          ریاست     
 EOP                                 الملل و واسطه در                            المللی نیز به عنوان دستیار مدیر روابط بین                                                             است که در سطح بین

هایی نظیر شورای                         های مشترک سازمان                        دفتر اجرایی ریاست جمهوری اقدامات الزم جهت هماهنگی فعالیت                                                                           

المللی فدرال از جمله وزارت امور خارجه و بنیاد ملی علوم و همچنین                                                                                                       ها و دفاتر بین                          امنیت ملی و سازمان                          

 دهد.        های کشورهای خارجی در ایاالت متحده را انجام می                                              خانه      های علمی سفارت                واسطه     
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  ای  یر دو ت                 ای ف رال و سازمان                    دیگر سازمان             2-  

کنند و علم و فناوری را در راستای توسعه                                                            های تحقیقاتی حمایت می                               هایی که از فعالیت                           برخی دیگر از سازمان                         

ها        المللی علم و فناوری نقش دارند. از جمله این سازمان                                                                       های بین             گذاری         گیرند نیز در سیاست                            سیاسی به کار می                     

توان به بنیاد ملی علوم، مؤسسه ملی بهداشت، دپارتمان انرژی، اداره ملی هوانوردی و فضا )ناسا(، دپارتمان                                                                                                                                           می  

 کشاورزی، سازمان محافظت از محیط زیست، وزارت کشور و غیره اشاره کرد.                                                                   

ها که توسط ر سای                            با تمرکز بر رسالت سازمان                                      از باال به پایین                       های رسمی                  های فدرال در قالب فعالیت                                    برنامه      

شوند، اجرا                  که توسط دانشمندان و مهندسان طراحی می                                             ((  از پایین به باال                 های       شود و فعالیت              ها تعیین می             سازمان      

 [.    2شوند ]        می  

 

 

 

 .   وزارت امور خارجه 1

 المللی علم و فناوری ایاالت متحده در سطح بینگذاری  های سیاست سازمان

 المللی علمی و محیط زیست  ها و امور بین .   دفتر اقیانوس2

 .   دفتر مشاوران علم و فناوری وزیر خارجه 3

 المللی ایاالت متحده  .   سازمان توسعه بین4

 .   دفتر سیاست گذاری علم و فناوری کاخ سفید5
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 شود.        های موجود در نظام نوآوری آمریکا به اختصار شرح داده می                                                       در ادامه، نقاط قوت و چالش                         

 ن ا  قوت و     ن ا  نوآوری آمریکا                                   - 

ترین نظام علم و نوآوری جهان بوده و                                                      نظام علم و نوآوری آمریکا به پشتوانه قدرت اقتصادی این کشور، قوی                                                                                      

شود. بر خالف سایر                              های منحصر به فرد آن محسوب می                                                ها از جمله ویژگی                            سازی نوآوری                 سرعت تجاری            

باشد. با توجه به وجود سیستم ایالتی،                                                       کشورها، نظام علم و نوآوری آمریکا فاقد چارچوبی کامالال مشخص می                                                                                   

دهنده علم و نوآوری است و از این رو، از                                                                کننده و توسعه                     ای از نهادهای حمایت                             هر ایالت نیز دارای مجموعه                                 

تواند منجر به موازی کاری و کاهش کارایی نظام علم و نوآوری شود و از                                                                                                       یک طرف این شرایط پیچیده می                                    

 [.    33شود ]       طرف دیگر باعث افزایش رقابت در میان بازیگران عرصه علم و نوآوری این کشور می                                                                         

گذاری و                   البته شایان ذکر است یک سیستم متمرکز تحت نظر رئیس جمهور آمریکا و یفه سیاست                                                                                                                             

سازی نظام علم و نوآوری این کشور را بر عهده دارد. ساختار نظام علم و نوآوری آمریکا متشکل از                                                                                                                                     هماهنگ      

باشد و مشتمل بر تعداد زیادی از نهادهای فدرال، ایالتی و خصوصی است.                                                                     باالترین مرجع اجرایی این کشور می                               

گذاری علم و نوآوری به صورت                                            با وجود تعدد بازیگران در نظام علم و نوآوری آمریکا، هدایت و سیاست                                                                                              

شود. ساختار علم و نوآوری آمریکا دارای چهار                                                              متمرکز و در دفتر اجرایی رئیس جمهور این کشور انجام می                                                                          

الیه است: الیه اول شامل دولت، کنگره و قوه قضاییه، الیه دوم بیشتر شامل نهادهای فدرال از جمله ناسا،                                                                                                                                                    

های ایالتی و                      های انرژی، دفاع ، سالمت و بنیاد ملی علوم، الیه سوم شامل نهادهای ایالتی مانند دولت                                                                                                                     دپارتمان        

ها و بخش                  محلی و الیه چهارم شامل نهادهای دارای و ایف صنفی در نظام علم و نوآوری از قبیل دانشگاه                                                                                                                           

 صنعت هستند.             
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گذاری علم و نوآوری آمریکا                                       البته بر خالف نظام کامالال غیر متمرکز علم و نوآوری این کشور، نظام سیاست                                                                                                   

گذاری علم و نوآوری آمریکا، شورای ملی علم و نوآوری به عنوان نهاد                                                                                               کامالال متمرکز است. در نظام سیاست                                         

گذار و دفتر سیاست علم و نوآوری به عنوان نهاد پشتیبان امور اجرایی و پژوهشی فعالیت                                                                                                                      گیر و سیاست                   تصمیم     

 کنند.         می  

 به طور کلی، نظام نوآوری و کارآفرینی در آمریکا با سه چالش زیر مواجه است:                                                                       

سازی متمرکز بوده و به تحقیقات                                               های تحقیق و توسعه به طور عمده بر نوآوری تدریجی و تجاری                                                                                      هزینه             -

باشند،            های تدریجی و تحقیقات بنیادین هر دو الزم می                                                             اند. گرچه نوآوری                        بنیادین کمتر اختصاص داده شده                                    

گذاری در تحقیقات بنیادین باعث شده است آمریکا در معر  خطرات اقتصادی دراز                                                                                                           اما کاهش سرمایه                   

 مدت قرار گیرد.              

را             DP گذاری تحقیق و توسعه )به صورت درصدی از                                                         ، ایاالت متحده میزان سرمایه                                    3223از اواسط دهه                        -

 پذیری جهانی در کسب و کار نیز تغییرات اساسی پیدا کرده است.                                                           کاهش داده است و همزمان ماهیت رقابت                                  

های مالی جهانی منجر به شکست مؤسسات مالی بزرگ شده است. این امر ضمن کاهش                                                                                                                گسترش بحران                 -

 را به شدت محدود کرده است.                           سرمایه خطرپذیر، نفوذ نقدینگی از بازارهای سهام و سرمایه عمومی                                                              

های         ایده        های کوچک با                       هایی که مشوق بنگاه                            همچنین، ایاالت متحده در روند توسعه و حتی حف  سیاست                                                                           

ایاالت متحده به تقدم بازار                                       گذاران در                   جدید و ارزشمند هستند، با موانع مهمی مواجه است. بسیاری از سیاست                                                                                    

ایده خوبی                 های بازار ندارند و همواره بر این عقیده هستند که اگر                                                                               باور دارند و تمایلی برای شناخت محدودیت                                                  

از طرفی برخالف الگوهای بازار که در متون اقتصاد مقدماتی                                                                                   .وجود داشته باشد،  بازار آن پیدا خواهد شد                                                            
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های         های خاصی بوده و دارای ویژگی                                           وجود دارد، عملکرد بازار جهانی واقعی مطابق با قوانین و کنوانسیون                                                                                         

کار مشکالتی را در بردارد.                                      باشد. از این رو، عدم شناخت کامل بازار برای کارآفرینان تازه                                                                                  منحصر به فردی می                      

شود و این                   اطالعاتی که کارآفرینان درباره محصول خود دارند به درستی در اختیار مشتریان قرار داده نمی                                                                                                                           

شود         این عدم تقارن باعث می                                     شود.            پدیده به لحا  اقتصادی تحت عنوان عدم تقارن اطالعاتی قلمداد می                                                                                         

   3های جدید با مشکل مواجه شوند. به گفته میشل اسپنس                                                                       ایده        های کوچک در زمینه کسب سرمایه برای                                                       بنگاه     

 شوند.       های جدید، به راحتی شناخته نمی                               ایده    

ورود به بازار چالشی دیگر برای کارآفرینان جدید است. کارآفرینان در واقع محققان دانشگاهی هستند که با                                                                                                                                         

های دولتی آشنا نیستند                                   نامه        های کسب و کار و توجیهات تجاری بیگانه هستند و معموالال با قوانین و آئین                                                                                                      فعالیت      

 شوند.       های زیاد مواجه می                   ها و دشواری             های کوچک در زمینه تامین مالی با چالش                                      و در نتیجه بسیاری از بنگاه                          

کند. این امر                        خالق یک دانش جدید به ندرت ارزش اقتصادی آن دانش را در بنگاه خویش دریافت می                                                                                                                       

این         دار باشد. البته                           های آینده               های بزرگ و کوچک در زمینه فناوری                                                 گذاری بنگاه                 تواند مانعی برای سرمایه                                 می  

شوند، بسیار مهم است.                                دار متمرکز می                     آینده         های کوچک که بر روی فرآیندها و تولیدات                                                               مس له برای بنگاه                    

ها در واقع به دره مرگ تشبیه شده                                                   دار این بنگاه                     گذاران در مورد فناوری آینده                                       اطالعات ناقص و ناکافی سرمایه                                   

شود پتانسیل تجاری آن و در نتیجه جذب سرمایه                                                                است که در دوره انتقال یک فناوری در حال توسعه سبب می                                                                         

 الزم برای توسعه آن با مشکل رو به رو شود.                                       

 

1 Michael Spence  
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 ان از ع م و نوآوری آمریکا                            شم     -  

شود. در ایاالت متحده عمده هزینه تحقیق و توسعه کسب و کارها توسط                                                                                           آمریکا نیروگاه نوآوری محسوب می                                      

های تحقیقاتی و                          های مبتنی بر فناوری متمرکز شده است. چارچوب سیاست                                                                            های صنعتی و در بخش                                  بنگاه     

تقویت شده است و عمدتاا بر افزایش حمایت از                                                                     2337نوآوری فدرال مطابق قانون رقابت امریکا در سال                                                                    

های جهانی مانند                   های مهندسی جهت مقابله با چالش                               تحقیقات بنیادین به ویژه در علوم پایه مانند فیزیک و حوزه                                                       

این حال، کاهش بودجه در                          تغییرات انرژی و جوی و حمایت از منابع انسانی در علوم و فناوری متمرکز است. با                                                                             

های تحقیقاتی فدرال با سرعت                                          شده در بنگاه                    بینی        اثر رشد کسری بودجه فدرال باعث شده است هزینه پیش                                                                       

 کمتری رشد یابد.                 

های         آموزان خارجی به مطالعه در دانشگاه                                               المللی در زمینه علم و فناوری موجب تشویق دانش                                                                های بین             همکاری      

گذاری مستقیم خارجی                      شود. این امر به نوبه خود موجب افزایش سرمایه                                             داخلی و استقبال از استادان خارجی می                                   

گردد. با                ها و کسب و کارها می                                 تحقیقاتی، دانشگاه                       های عمومی                   و ترغیب خالقیت، نوآوری و رشد در سازمان                                                   

ایاالت متحده از بهترین دانشجویان در سراسر دنیا استقبال کرده                                                                                          سازی نظام تحقیقات دانشگاهی،                                           المللی          بین   

اند.          ایاالت متحده مشارکت کرده                                 این کشور و پایان تحصیالت در اقتصاد                                                     است و بسیاری از آنها با سکونت در                                                  

آینده در زمینه                          کنند، در                    آموختگانی که پس از اتمام تحصیالت به کشور خود مراجعت می                                                                                         حتی دانش          

کنند و در عین حال در نوآوری و رشد                                                           تحقیقات و تجارت و حمایت از سیاست با این کشور همکاری می                                                                                  

 [.    2کنند ]        کشورهای خود نقش مؤثری ایفا می                             
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  یری      نتی ه       - 

اقتصاد پویای آمریکا حاصل رشد این کشور در زمینه علم، فناوری و نوآوری است. با وجود این، تحقیق و                                                                                                                                             

های تحقیق و توسعه ایاالت متحده در سطح فدرال در مقایسه با کشورهای دیگر تضعیف شده                                                                                                          توسعه و سیاست             

گذاران این                  است. بنابراین، شرایط آتی اقتصادی این کشور در معر  خطر قرار دارد و الزم است سیاست                                                                                                                       

های اجتماعی متنوع این کشور                                    ای در اولویت قرار دهند که با گروه                                   کشور تحقیق و توسعه و نوآوری را به شیوه                                      

 و نیز ساختار تجاری )فعلی و بالقوه( آن سازگاری داشته باشد.                                                         

ای برای این کشور در                                 العاده          ترین بخش کار است که مزایای فوق                                                    ها آسان             تخصیص صحیح بودجه و اولویت                                   

های صحیح است، چرا که                                        ها و دستورالعمل                         پی خواهد داشت. چالش بعدی، تعیین و تصویب سیاست                                                                         

های تحقیق و توسعه و نوآوری پیامدهای موردنظر را در برندارند. البته با اجرای تحقیقات بیشتر                                                                                                                              گذاری         سیاست     

توان شرایط سیاسی                            مندی از ابتکارات سیاسی هوشمندانه افراد باتجربه می                                                                         در حوزه علوم اجتماعی و بهره                                         

مساعدی را جهت بهبود خروجی نوآوری و اقتصادی این کشور ایجاد کرد. در واقع، ایاالت متحده با اجرای                                                                                                                                    

 [.    3]   های فناورانه در دنیا باقی بماند                                   تواند همچنان یکی از عوامل مهم پیشرفت                                      اقدامات مناسب می                

 

 اقتصاد پويای آمريكا حاصل رشد اين كشور در زمینه علم، فناوری و نوآوری است. 
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 عالئم اختصاری            

CITP: Civilian Industrial Technology Program 

DHHS: Department of Health and Human Services 

DHSR: Department of Homeland Security Research 

DOA: Department of Agriculture 

DOC: Department of Commerce 

DOD: Department of Defense 

DOE: Department of Energy 

DoED: The United States Department of Education  

DOS: Department of State 

DOT: Department of Transportation  

EPA: Environmental Protection Agency 

FCC: Federal Communications Commission 

HSD: Homeland Security Department 

NACA: National Advisory Committee on Aeronautics 

NASA: National Aeronautics and Space Administration 

NCI: National Cancer Institute 

NCMS: National Center for Manufacturing Sciences 

NIH: National Institute of Health 

NIST: National Institute of Standards and Technology 

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration 

NSF: National Science Foundation 

NST: National Science Board 

NSTC: National Science and Technology Council 

NTOP: New Technologies Opportunity Program 

OSRD: Office of Scientific Research and Development 

OSTP: Office of Science and Technology Policy 

PCAS: President's Science Advisory Committee 

PCAST: President's Council of Advisors on Science and Technology 

PTO: Patent and Trademark Office 
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SBIR: Small Business Innovation Research program 

STAS: Science and Technology Advisor to the Secretary of State 

STEM: Science, Technology, Engineering, and Mathematics  

STTR: Small Business Technology Transfer 

USAID: United States Agency for International Development 
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فناوری  اطالعات و ارتباطات فصل سوم  :     
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 م  مه       - 

ایاالت متحده آمریکا در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات همواره پیشتاز بوده است. فناوری اطالعات و                                                                                                                                       

های         وری تمامی بخش                     ها و بهره                 های صنعت نقش کلیدی داشته و باعث بهبود توانایی                                                                 ارتباطات در تمامی بخش                           

گرفته در                    های صورت              ها در بردارد. با وجود افزایش پیشرفت                                                     تجاری شده و مزایای بسیاری را در همه بخش                                                         

( تا        POTS)     3های اخیر که از خدمات تلفن قدیمی ساده                                                                صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات طی دهه                                                        

های موجود جهت ایجاد نوآوری و                                              گیرد، هنوز از تمامی فرصت                                    سیم را در برمی                        های فیبر نوری و بی                                فناوری      

برداری نشده است. دولت فدرال به ویژه در تسهیل نوآوری در بخش فناوری اطالعات                                                                            رشد در این صنعت بهره                    

گذاری مستقیم و تسهیل                                و ارتباطات و حمایت از فضای تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق سرمایه                                                                                

 کند.      سازی نقش کلیدی را ایفا می                           گذاری بخش خصوصی در تحقیقات و تجاری                                    سرمایه      

با توجه به این که کنگره و دولت در دوره رکود اقتصادی تصمیمات دشواری را در زمینه بودجه اتخاذ                                                                                                                                                    

( بر ضرورت تأمین بودجه مستمر در بخش تحقیقات فناوری اطالعات                                                           TIA)   2اند، انجمن صنعت ارتباطات                          کرده    

کند. تحقیقات، مبنای صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات و عامل                                                                                  و ارتباطات به عنوان اولویت ملی تأکید می                                                     

های اخیر، ضرورت                         شود. در سال                   کلیدی در توسعه آتی خدمات و محصوالت ارتباطات پیشرفته محسوب می                                                                                 

توجهی یافته است. هرچند به دالیلی از قبیل                                                                 تأمین بودجه فدرال در بخش تحقیقات ارتباطات افزایش قابل                                                                           

، رقابت شدید بازار و تأکید بر کاهش قیمت جهت به حداقل رساندن                                                                                               2333سقوط بازار ارتباطات در سال                                          

مانده در تالش                      های باقی              حاشیه سود، تحقیقات بلندمدت در این زمینه رشد چندانی نداشته است، ولی شرکت                                                                                                   

1 Plain Old Telephone Service 
2 Telecommunications Industry Association  
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جهت بقای خود، به کاهش هزینه و نیروی کار اقدام کرده و به جای نوآوری برای آینده و توسعه فناوری، بر                                                                                                                                              

کنند. در نتیجه، یک شکاف تحقیقاتی ایجاد شده است که موقعیت                                                                                      توسعه تولید و تحقیقات بنیادی تأکید می                                                   

آمریکا به عنوان کشور پیشتاز در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را تهدید کرده و بر امنیت ملی و اقتصاد                                                                                                                                              

آمریکا نیز تأثیر خواهد داشت. از این رو دولت فدرال باید برای حف  موقعیت خود در صنعت فناوری                                                                                                                                                 

گذاری بخش خصوصی در بخش تحقیق و توسعه، اختصاص                                                                      اطالعات و ارتباطات، شرایطی را برای سرمایه                                                      

های مورد نظر، استقرار پهنای باند و هماهنگی                                                              بودجه فدرال به تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه                                                                         

 [   3های تحقیقات فدرال فراهم کند. ]                                بهتر و تحقیق در نمایندگی                        

 و  ی  ف     ن   اطالعات و ارتباطات در آمریکا                                             -2

 بررس  اکوسی تم  ن   فناوری اطالعات در ایا ت مت  ه آمریکا                                                          -2

صنعت فناوری اطالعات در اقتصاد کشور و سایر صنایع مبتنی بر خدمات و محصوالت فناوری اطالعات                                                                                                                                    

میلیارد دالر( از                         233درصد )            26اکنون، صنعت فناوری اطالعات آمریکا                                                شود. هم             عنصری حیاتی محسوب می                          

[. مطابق با سیستم                       2تریلیون دالر( را به خود اختصاص داده است]                                         182ارزش جهانی صنعت فناوری و اطالعات )                                 

شاخه زیر                3توان به                 ، صنعت فناوری اطالعات آمریکا را می                                                  NAICS     3بندی صنایع آمریکای شمالی                                    طبقه    

میلیارد             63تقسیم نمود که در حال حاضر، مجموع درآمد حاصل از هریک به شرح زیر است: شاخه تولید )                                                                                                                            

میلیارد دالر( و خدمات                                  242افزار )                   میلیارد دالر(، انتشار اینترنت و نرم                                                      23226دالر(، خدمات ارتباطات )                              

 [.  2میلیارد دالر( ]                372کامپیوتری )           

به طور کلی، تأثیر مستقیم صنعت فناوری اطالعات بر موفقیت بسیاری از صنایع اصلی آمریکا حاکی از توانایی                                                                                                                               

1 North America Industry  Classification System   



56 

صنعت فناوری اطالعات و نیروی کار آن است و کاهش نرخ بیکاری در این صنعت در دوره رکود اقتصادی                                                                                                                                   

 [.  2توجه این صنعت بر اقتصاد کشور است]                                   در مقایسه با صنایع دیگر، بیش از هر چیز بیانگر تأثیر قابل                                                        

توجه آن در تولید ناخالص داخلی،                                                صنعت فناوری اطالعات در آمریکا صنعتی پویاست و عالوه بر سهم قابل                                                                                      

درصد از               14    -33میلیون نفر در حال حاضر در این صنعت مشغول به کار هستند و با اختصاص                                                                                                               381حدود        

[. شایان ذکر است برای                               2دهد]        اختراعات ثبت شده، به روند خود برای تبدیل شدن به قطب نوآوری ادامه می                                                                                                 

های آمریکایی بایستی قادر به                                         که آمریکا جایگاه رقابتی خود در بازار گسترده جهانی را حف  کند، شرکت                                                                                این   

جا که ایجاد                     نوآوری و رفع نیازهای نیروی کار باشند و به رشد و توسعه خود ادامه دهند. به عالوه، از آن                                                                                                                                      

های         گذاران بایستی سیاست                           های خاصی است، سیاست                               های رشد شغلی در این بخش مستلزم سیاست                                                          فرصت    

های کوچک و متوسط فناوری، گسترش نیروی کار در                                                                   های انطباق و مالیات در شرکت                                         مبنی بر کاهش هزینه                        

های فناوری را اتخاذ کنند. در این                                                    گذاری و رشد شغلی در شرکت                                        بخش فناوری اطالعات و افزایش سرمایه                                             

کنند. همانطور که در                                 های کوچک و متوسط فناوری اطالعات آمریکا نقش اصلی را ایفا می                                                                                         راستا، شرکت             

های کوچک و متوسط                            درصد صنعت متشکل از شرکت                                   26اکنون             کنید، در واقع، هم                           جدول زیر مالحظه می                       

 [.    2باشند ]         نفر کارمند می               433است که بنا به تعریف دارای کمتر از                                   

های کوچک و متوسط نبوده و به عنوان مثال جامعه                                                                        البته حمایت صنعت فناوری اطالعات محدود به شرکت                                                            

بهداشت و درمان جهت انتقال به گزارشات پزشکی الکترونیک، تا حد زیادی متکی به فناوری اطالعات است                                                                                                                               

های دولت نظیر بخش کشاورزی، آموزش و سایر صنایع به منظور اجرای تعهدات خود به                                                                                                                      و یا سایر بخش                     

 [     2فناوری اطالعات متکی هستند ]                          
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 در آمریکافناوری اطالعات 

   22 هان در فناوری اطالعات در سال  7رتبه 
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کشور، ایاالت متحده رتبه هفتم را در صنعت فناوری اطالعات به خود اختصاص داده                                                                           331اکنون از مجموع                  هم  

های مختلف صنعت فناوری اطالعات متفاوت است. به عنوان                                                                         است که البته جایگاه این کشور در زیرمجموعه                                                         

توان          بندی آمارهای ارائه شده در گزارشات اخیر حوزه فناوری اطالعات آمریکا می                                                                                                     مثال، با بررسی و جمع                              

انسته است             تو       NRI     3ای      متحده با عملکرد قوی در بسیاری از ابعاد همچون آمادگی شبکه                                                                                    دریافت که ایاالت                   

ها همچون میزان مقرون به صرفه بودن خدمات                                                             به دست آورد. اما در برخی زمینه                                                2334رتبه هفتم را در سال                                 

جهانی           41های پهنای باند اینترنت ثابت، با کسب رتبه                                                                ویژه پس از افزایش هزینه                                   مبتنی بر فناوری اطالعات، به                                  

در جایگاه نامناسبی قرار دارد. همچنین ایاالت متحده در زمینه سرمایه انسانی و ارتقای جمعیت عمومی ماهر                                                                                                                                           

گذاری بیشتر است. این کشور از نظر                                                  ( جایگاه خوبی نداشته و نیازمند سرمایه                                                 11حوزه فناوری اطالعات )رتبه                                  

های مرتبط به فناوری اطالعات در سه رده استفاده                                                                  زیرساخت       

( و       7(، استفاده در کسب و کار )رتبه                                                         36شخصی )رتبه                  

( در جایگاه خوبی قرار دارد و به                                                       33استفاده دولتی )رتبه                             

عالوه در شاخص اثرگذاری نیز رتبه باالیی را از نظر اثرات                                                                              

( به خود                  33( و اثرات اجتماعی )رتبه                                             7اقتصادی )رتبه                       

 [.    6اختصاص داده است ]                 

 

 

1 Network Readiness Index  

 رتبه کشور رتبه

 3  سنگاپور 3

 2  فنالند 2

 1  سوئد 1

 3  هلند 3

 4  نروژ 4

 2  سوئیس 2

 7  ایاالت متحده آمریکا 7

 6  انگلستان 6

 2  لوکزامبورگ 2

 33  ژاپن 33

ها در  بندی کشورها براساس جایگاه آن : رتبه3جدول

 کشور 331صنعت فناوری اطالعات از مجموع 
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 کشور      331های مختلف فناوری اطالعات در بین                                  متحده در حوزه               : رتبه ایاالت            2جدول      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکالت مو ود در  ن   فناوری اطالعات                                   2-2

اگرچه صنعت فناوری اطالعات در اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد، ولی فشار رکود اقتصادی بر این صنعت و                                                                                              

توجهی برجا گذاشته است. به عنوان مثال                                        های کوچک و متوسط فعال در این حوزه تأثیر قابل                                              بسیاری از شرکت              

موفق باه              2333شروع به کار کردند، تا سال                             2333های فناوری اطالعات که در سال                               درصد شرکت           33کمتر از         

ادامه فعالیت خود شدند و شرایط دشوار جهت دستیابی به سرمایه، عدم توانایی جهت رشد نیروی کار و عادم                                                                                                       

 (3-7ارزش ) کشور( 331رتبه )از میان   

 4-2 7 2334ای سال  شاخص آمادگی شبکه

 4-1 33 شرایط محیطی -الف

 4-3 23 شرایط نظارتی و سیاسی

 4-4 4 شرایط نوآوری و کسب و کار

 2-3 32 شاخص آمادگی -ب

 7-3 3 زیرساخت

 4-2 41 توان مالی

 4-2 11 ها مهارت

 4-7 33 کارگیری شاخص استفاده و به -ج

 2-3 36 استفاده شخصی

 4-7 7 استفاده کسب و کار

 4-1 33 استفاده دولت

 4-2 2 شاخص اثرگذاری -د

 4-2 7 اثرات اقتصادی

5-6 33 اثرات اجتماعی  
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آیاناد.                   های فناوری اطالعات به شمار می                              کاهش بار مالیاتی و قانونی از جمله موارد مؤثر در سیر نزولی شرکت                                                              

 شود:      در زیر هر یک از موارد مذکور شرح داده می                                       

  ای فناوری اطالعات                     اری و رش  شغ   در شرک                           اف ایش سرمایه               - 

های کوچک فناوری اطالعات از نظر دستیابی به سرمایه با مشکالت ماتاعاددی ماواجاه                                                                                                شرایط فعلی: شرکت                  

تار             های فانااوری کاوچاک                                 شود. بسیاری از شرکت                     ها می       هستند و این امر به نوبه خود موجب کاهش رشد آن                                            

های معنوی             ها جز  کسب و کار دارایی                         ها را ندارند زیرا این شرکت                            امکان اخذ وام از منابع مرسوم از قبیل بانک                                         

که در دنایاای                     پذیرند. در واقع با این                          های معنوی را به عنوان وثیقه نمی                                 ها هم دارایی              شوند و سازمان               محسوب می        

بنیان و اقاتاصااد ماباتانای بار                                                               تجارت شاهد تحوالت زیادی هستیم و اقتصاد به صورت دو گروه اقتصاد دانش                                                                 

های بانکی چنین تحولی ایاجااد نشاده اسات. از ایان رو                                                                                       های معنوی  اهر شده است، ولی در سیستم                                      دارایی      

های کوچکی که درصدد                      های مبتنی بر دارایی معنوی، دسترسی محدودی به این امکانات دارند. شرکت                                                                     شرکت    

مواجه هستاناد از                             SEC     3افزایش سرمایه هستند نیز با قوانین سخت و پرهزینه کمیسیون بورس و اوراق بهادار                                                                           

 این رو توانایی محدودی جهت گسترش عملیات، افزایش کارمندان و یا ایجاد نوآوری دارند.                                                                                

   ترش نیروی کار فناوری اطالعات                               -2

شرایط فعلی: صنعت فناوری اطالعات به منظور حف  جایگاه رقابتی خود در جهان بایستی به نیروی کار ماهر و                                                                                                    

آورد. به عاناوان                          فنی و خالق تأکید داشته باشد. این امر، فرصت رشد نیروی کار فناوری اطالعات را فراهم می                                                                                   

جایگاه شغلی خالی در حوزه فناوری اطالعات و مشاغل مرتبط با فناوری                                                                  3273333مثال در حال حاضر بیش از                         

1 Securities and Exchange Commission  
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های مورد نیاز کارفرمایاان باا هادف                                                    های فدرال باید بر تطابق آموزش با مهارت                                        اطالعات وجود دارد. سیاست                         

 تضمین رفع نیازهای نیروی کار متمرکز باشد.                                          

اگرچه مقاطع تحصیلی باال در مهندسی و علوم حائز اهمیت زیادی هستند، صنعت به طور عمده به آموزش فنی                                                                                               

ای متکی است. در بسیاری از موارد آموزش مجدد کارشناسان به منظور تطبیق با نیازهای جدید صنعات                                                                                                 و حرفه      

باه          HHS     3بینی اداره بهداشت وخدمات انسانی                                 نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال مطابق پیش                                                          

شاود(           قلمداد می           2منظور انتقال به گزارشات پزشکی الکترونیک )معموالال تحت عنوان فناوری اطالعات سالمت                                                                              

هاای              مورد نیاز است. عالوه بر فرصات                                  1متخصص فناوری اطالعات دیگر در صنعت مراقبت بهداشتی                                                 433333

آموزشی برای کارمندان جدید، کارشناسان فعلی نیز بایستی آموزش جدید را فرا گیرند تا بتوانند مهارت فانای                                                                                                         

هاای              ها و شرایط مورد نیاز برای فناوری اطالعات سالمت ارتقا دهند. گواهیناماه                                                                         خود را جهت شناخت سیستم                      

هاای اصالای و                                   صادره توسط صنعت نیز ابزار مهمی در آموزش نیروی کار فناوری اطالعات و ارائه ماهاارت                                                                                   

طلبی نیروی کار موجود و همچنین گسترش                                       آید. این گواهینامه امکان رقابت                                  آموزش فنی تخصصی به شمار می                          

 آورد.       نیروی کار را فراهم می                     

  ای کو ک و متوس  فناوری اطالعات                                 ای ان با  و ما یات برای شرک                                کا ش   ینه            - 

های کوچک فانااوری اطاالعاات دارناد. در                                                                 شرایط فعلی: مالیات حقوق و دستمزد تأثیر نامطلوبی بر شرکت                                                         

های پاس  دهنده به تأثیر مستقیم                                  ، درصد قابل توجهی از شرکت                         ComPTIAبررسی اخیر صورت گرفته توسط                            

هاا اشااره                          ها در گسترش نیروی کار آن                          های کوچک فناوری اطالعات و توانمندی آن                                      ها بر شرکت            این مالیات          

1 Health and Human Services  
2 Health IT 
3 Healthcare Industry  
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هاا         اند. به طور کلی، کاهش بار مالیات حقوق و دستمزد امکان موقعیت مالی بهتر و در نتیجه رشد شرکت                                                                                             کرده     

 [.  2آورد]       را فراهم می           

 ن ش فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد آمریکا                                               - 

طی دهه گذشته، توسعه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیری مثبت بر تمامی ابعاد اقتصاد آمریکا داشته و                                                                                                    

متحده نقش حایااتای یاافاتاه اسات.                                                               های دولتی و تجاری ایاالت                         با توجه به افزایش کاربرد اینترنت، در بخش                                        

های صورت گرفته در زمینه ارتباطات موجب تغییر قابل توجه روش زندگی، نحوه یادگیری، ارتباطات                                                                                           پیشرفت      

های صنعتی متعدد از قبیل تساهایاالت                                           و کسب و کار شده است. صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش                                                           

فاروشای تاأثایار                                      آالت، توزیع و خارده                          برقی، حمل و نقل، کشاورزی، بهداشت، خدمات مالی، ساخت ماشین                                                        

های متعدد حاکی از تأثیر قابل توجه صنعت اطالعات و ارتباطات بر سایر                                                                    توجهی دارد. به طور کلی بررسی                                قابل    

 [ 3صنایع و به طور کلی اقتصاد آمریکاست. ]                                     

درصد از سهم تولید ناخالص داخلی آمریکا را به خاود                                                          3در حال حاضر، صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات                                            

رساد. در                    درصد می         7ها، این رقم به                  اختصاص داده است که با احتساب سهم فناوری اطالعات در دیگر بخش                                                          

درصدی سهم تولید ناخالص داخلی آمریکاا از                                                 23مجموع، صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات منجر به رشد                                                  

شود که روند مذکور اداماه                                  بینی می         تریلیون دالری آن شده است و پیش                               2و افزایش ارزش بیش از                        3224سال     

 یابد.     

آمریکا اشاره شده است، اقتصاد آمریکا موتور رشد اقتصاد جهان                                                             2334همانگونه که در راهبرد امنیت ملی سال                                     

المللی بوده و صنعت فناوری اطالعات نیز در اقتصاد این کشور اهمیت بسایااری                                                                              های بین         و منبع پایداری سیستم                    
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دارد. همچنین جایگاه فناوری اطالعات در امنیت ملی این کشور رو به افزایش است تا آنجا که صنعت فناوری                                                                                                   

ناپذیری به امنیت سایبری مرتبط است که از اهمیت حیاتی بارای دولات، اقاتاصااد و                                                                                                      اطالعات به طور جدایی                   

 شهروندان برخوردار است.                      

توجهی در            های قابل          متحده به عنوان کشوری پیشرو در صنعت فناوری اطالعات با چالش                                                            در حال حاضر ایاالت                 

زمینه نوآوری، سرمایه انسانی، امنیت سایبری و دولتی مواجه است. ایاالت متحده برای حف  جایگاه خاود باه                                                                                                               

های مذکور فائق آمده و صنعت فناوری اطالعات خود                                                عنوان کشور برتر حوزه فناوری اطالعات باید بر چالش                                               

و اینترنت اشیا  هدایت نماید. در                                         3های نو هور آن همچون محاسبات ابری، امنیت، تحرک                                               را در مسیر گرایش                

باه             2323شود تا ساال                         میلیون دستگاه متصل به اینترنت وجود دارد که تخمین زده می                                                         33حال حاضر، بیش از                  

شاود              میلیون دستگاه بال  گردد. این تکثیر هوشمند ابزارهای متصل تحت عنوان اینترنت اشیا  نامیده می                                                                                           43-13

 را داراست.            2324تریلیون دالر تا سال                      282تا      287که قابلیت افزایش ارزش  اقتصادی ساالنه بین                                          

های مرتبط، بازده افاراد فاعاال در ایان                                                                  انداز صنعت فناوری اطالعات آمریکا با توجه به تقویت شرکت                                                       چشم   

تواند به عنوان                  [. صنعت فناوری اطالعات می                            2توجه بازار آینده آن بسیار مثبت است ]                                        های قابل          صنعت و فرصت           

یک محرک کلیدی اقتصادی موجب رفع رکود اقتصادی شده و جایگاه آمریکا به عاناوان پایاشاتااز عارضاه                                                                                                                      

نوآوری را تثبیت کند. با توجه به تأثیر مثبت صنعت اطالعات و ارتباطات بر اقتصاد آمریکا و همچنیان تاأثایار                                                                                                                     

گسترش این صنعت، دولت فدرال بر آن شده است تا اقدامات الزم جهت حفا ت از اکوسیستم تاحاقایاقااتای                                                                                                          

نظیر بوده است را انجام دهد. سالمت بخش فنااوری                                                    صنعت اطالعات و ارتباطات آمریکا که در طول تاری  بی                                                

1 Mobility  
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ماناد                 اطالعات و ارتباطات در آمریکا به عالوه سایر صنایعی که از صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات باهاره                                                                                                  

شوند، به سالمتی اکوسیستم تحقیقاتی صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات بستگی دارد. آمریکا باه دلایال                                                                                                                می  

نظیر در عرصه نوآوری اطالعات و ارتباطات همواره پایاشاتااز باوده                                                                               برخورداری از فضای تحقیقاتی قوی و بی                                   

های فانااوری،                     های تحقیقاتی صنعتی، شرکت                          ها و سازمان             است. اکوسیستم تحقیقاتی آمریکا مشتمل بر دانشگاه                                                

گذاران فدرال و تعداد زیادی محققان مستعد است. تحقیق عامل کلایادی در                                                                                گذاران خصوصی، سرمایه                      سرمایه      

آید. اگر چه آمریکاا هاناوز باه دلایال                                                                   مدت به شمار می                وری و رشد اقتصادی طوالنی                         گسترش نوآوری، بهره                  

بالد، ولی همازماان باا اقاداماات جادی                                                                 برخورداری از قویترین شرایط تحقیقاتی در سراسر جهان به خود می                                                           

کشورهای رقیب در راستای ایجاد اقتصاد مبتنی بر نوآوری جهت جذب سرمایه در بخش توسعاه و تاحاقایاق                                                                                                                

هایی مبنی بر تضعیف بخش تحقیق و توسعه فناوری اطالعات آمریکا مشاهده شاده                                                                           اطالعات و ارتباطات، نشانه                        

 است.      

هاای اخایار،                              های صورت گرفته در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات طای ساال                                                                 همزمان با افزایش پیشرفت                       

های دیگر ایجاد شاده                             های بیشتری جهت توسعه حوزه فناوری اطالعات و کاربرد این فناوری در بخش                                                                    فرصت    

های اطالعات و ارتباطات در آینده تا حد زیادی ماناوط باه                                                                   گیری از نوآوری                است. توانایی آمریکا جهت بهره                              

سالمتی فضای تحقیقاتی فناوری اطالعات و ارتباطات آمریکاست. فضای تاحاقایاقااتای مانااساب مساتالازم                                                                                                                                     

 مدت وری و رشد اقتصادی طوالني تحقیق عامل كلیدی در گسترش نوآوری، بهره

 آيد. به شمار مي 
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گذاری مستمر بخش خصوصی و دولتی در زمینه تحقیقات کاربردی و بنیادی است به طوری که بتواناد                                                                                            سرمایه      

گذاری در زمینه تحقیق و توسعه هستند، رقابت ماؤثاری داشاتاه                                                                         با سایر کشورهایی که متمایل به جذب سرمایه                                        

 [.      3باشد ]      

   اری ف رال در زمینه ت  ی ات فناوری اطالعات و ارتباطات                                                       و  ی  ف    سرمایه                    - 

، برنامه اصلی ایان کشاور جاهات هامااهاناگای                                                                            NITRD     3برنامه تحقیق و توسعه فناوری اطالعات و شبکه                                         

ریازی               شود. برنامه مذکور به منظور برناماه                                        گذاری در زمینه تحقیقات اطالعات و ارتباطات محسوب می                                                   سرمایه      

های محاسباتی برتر                     های مرتبط جهت امنیت سایبری، سیستم                                   های تحقیقاتی سازمان                     راهبردی و هماهنگی فعالیت                        

های دفاعی بارتار، ساالمات فانااوری                                                             های پیشرفته، تحقیق و توسعه فناوری اطالعات و شبکه، سیستم                                                        و شبکه      

و حاماایات از                           2های محاسبات ابری و شبکه                         سیم، تسریع روند پیشرفت در فناوری                                  اطالعات، اشتراک طیفی بی                      

افزار، شبکه، تعامل کاماپایاوتار و                                                 های متعدد مهندسی و علوم از جمله طراحی نرم                                           تحقیقات محاسباتی در زمینه                         

  3های پژوهشی مربوط به تضمین اطالعات تدوین شده است ]                                                        انسان، فناوری اطالعات سالم، و امنیت و فعالیت                                           

1ها      های تحقیقاتی کالن داده                       [. حوزه       2و   
 BD        3های فیزیکی سایبری                   ، سیستم   CPS                         تضمین اطالعات و امنیت ،

، مدیریت اطاالعاات و                                  IT s Health R D   2، تحقیق و توسعه فناوری اطالعات بهداشتی                                      CSIA   4سایبری      

،    SN      2هاای بازرگ ماقایااس                                       ، شبکه       HEC   6، محاسبات سطح باال                  HCI   IM   7تعامل انسان و کامپیوتر                      

1 Networking and Information Technology R&D Program  
2 Computing and Networking Technologies  
3 Big Data 
4 Cyber Physical System 
5 Cyber Security and Information Assurance 
6 Health Information Technology Research and Development 
7 Human Computer Interaction and Information Management 
8 High End Computing 
9 Large Scale Networking 
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، کاربردهای اجتماعی، اقتصادی و نیروی کار فناوری اطالعات                                                          SPS   3افزار       وری نرم         کیفیت، پایداری و بهره                     

و تحقیاق و تاوساعاه                                        IA    1، تجزیه و تحلیل تصویر و ویدئو                              SEW   2و توسعه نیروی کار فناوری اطالعات                               

[. اگرچه بودجه مورد نظر                             7آید ]         از جمله موضوعات اصلی این برنامه به شمار می                                             WSRD   3سیم     های بی        طیف   

های اخیر افزایش یافته است، ولی قسمت اعظم بودجه اختصاص یافاتاه باه تاحاقایاقاات                                                                                                          در این برنامه در سال                    

،   2334شود. مطابق برنامه بودجه ایاالت متاحاده در ساال                                                                     اطالعات و ارتباطات عمالال در این زمینه صرف نمی                                           

  3میلیارد دالر برای برنامه تحقیق و توسعه فناوری اطالعات و شبکه در نظر گرفته شده است ]                                                                                         186مبلغی معادل             

 [.      2و   

  31ای مبتانای بار مشاارکات                                                 برنامه         P. .107-194     32234همچنین، بر اساس قانون محاسباتی عملکرد عالی                                          

گذاری در برنامه تحقیق و توسعه فناوری اطالعات و شبکه تنظیم شده اسات و                                                                                 نمایندگی فدرال جهت سرمایه                         

 [.    2و     3کنند ]        ریزی مشارکت می                ها نیز جهت برنامه                   البته سایر نمایندگی                   

نیز و یفه حمایت از برنامه تحقیق و توسعه فناوری اطالعات و شبکه را از طریاق                                                                               NCO     2اداره هماهنگی ملی                 

های فنی، طراحی، هماهنگی و ارائه خدمات برعهده دارد. اداره هماهنگی ملی هماواره درصادد                                                                                                 تأمین مهارت           

های موجود، تحقیق و توسعه و انتقال فانااوری و                                                        تسریع روند همکاری، تبادل اطالعات، ارتقای دانش و روش                                                  

هاای کاارباری آن                                  سازی و برنامه               نوآوری ایاالت متحده به عنوان رهبر جهانی حوزه فناوری اطالعات و شبکه                                                                

 [.  7است ]     

1 Software Productivity, Sustainability and Quality  
2 Social, Economic and Workforce Implications of IT and IT workforce Development 
3 Video and Image Analytic  

 4 Wireless Spectrum Research and Development 
5 High Performance Computing Act of 1991  
6 National Coordination Office  
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، اقدام مهمی در حمایت از اکوسیستم تحقیقات اطالعات و ارتباطات آمریاکاا                                                                           WIN     3سیم     بودجه نوآوری بی               

های تحقیقاتی خاص در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات                                                      آید. بودجه مورد نیاز جهت انجام پروژه                                      شمار می           به  

شود. با توجه به این که تحقیقات اطالعات و ارتباطات مستلزم زماان زیاادی اسات،                                                                                              مطابق این برنامه تعیین می                         

 [ 3مدت باشد. ]             یابی نیز بایستی طوالنی                       بودجه         برنامه      

هاای              ها و فنااوری                همچنین، طرح راهبردی برنامه تحقیق و توسعه امنیت سایبری فدرال در راستای توسعه روش                                                                               

های ایاالت متحده در برابر حمالت سایبری و ارتقای تاحاقایاق و                                                                         جدید تدوین شده است. محافظت از سیستم                                     

های کاربردی پیشرفته با تأکید بر تحقیقات مبنی بر افزایش استفاده بهینه                                                                        توسعه در محاسبات برتر مرتبط با برنامه                                     

 [.    2شود ]       هدف این برنامه محسوب می                         1سیم     و طیف بی          2های اشتراک طیفی                 از فناوری         

گذاری فدرال در زمینه تحقیقات صنعت اطالعات و ارتباطات باالخص با توجه به نقش دولت در تأمیان                                                                                             سرمایه      

بودجه تحقیقات بنیادی بسیار حائز اهمیت است. در آمریکا شکاف تحقیقاتی زیادی در زمینه تحقیقات بنیاادی                                                                                                       

شود و در صورتی که این مشکل برطرف نشود، جایگاه ممتااز                                                          فناوری اطالعات و ارتباطات آمریکا مشاهده می                                         

و نوآوری آمریکا در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات مورد تهدید واقع شده و این امر نیز به نوبه خاود بار                                                                                                                

 توجهی برجا خواهد گذاشت.                         اقتصاد آمریکا و امنیت ملی کشور تأثیر قابل                                         

هاای          جویی کردند و بودجه شرکت را به پروژه                                     ها در مخارج خود صرفه                      البته همزمان با رکود اقتصادی، شرکت                                  

گذاری در زمینه تحقیقات بنیاادی در صاناعات اطاالعاات و                                                                                    مدت اختصاص دادند و از این رو سرمایه                                     کوتاه     

توجهی یافت. به طور کلی در صنعت اطالعات و ارتباطات، رکود اقتصادی ماناجار باه                                                                                                ارتباطات کاهش قابل                  

1 Wireless Innovation Fund  
2 Spectrum Sharing Technologies 
3 Spectrum Wireless  
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و همزمان کاهش اطامایاناان                                          IPO     3گذاری یا عرضه اولیه عمومی                           های موجود از طریق سرمایه                          کاهش بودجه          

گذاری در تحقیق و توسعه صاناعات                                        مشتری و درآمد کلی شد و در نتیجه این امر، بودجه موجود جهت سرمایه                                                               

های بزرگ و کوچک در نتیجه رکود اقتصادی ماتاحامال                                                               اطالعات و ارتباطات کاهش بیشتری یافت. شرکت                                          

هایی با قیمت کمتر شدند تا بتوانند محصوالت خود را                                                       خسارات سنگینی شدند و ناگزیر به استفاده از جایگزین                                                 

 به بازار عرضه کنند.                   

باعث تسریع رشد بخش اطالعات و ارتباطات در کشورهای در حاال                                                                     2333از طرفی، رکود اقتصادی در سال                              

موجب تسریع روند توسعه صنعت اطالعات                                     2333توسعه به ویژه چین و هند شد. در واقع، رکود اقتصادی سال                                                         

تر اناتاقاال                          و ارتباطات در سایر کشورها شد و همزمان باعث شد تا توسعه و تحقیق به کشورهای با قیمت پایین                                                                                       

های مبنی بر گسترش پهنای باند و تثبیت اعتبار ماالایااتای                                                                   یابد. از این رو، دولت آمریکا بایستی با اتخاذ سیاست                                                    

های فناوری اطالعات و ارتباطات شود و بادیان تارتایاب از                                                                                   تحقیق و توسعه، موجب افزایش درآمد شرکت                                     

گذاری مستقیام و مساتامار                                            گذاری بخش خصوصی در تحقیقات بنیادی حمایت کند. در واقع، سرمایه                                                                سرمایه      

فدرال در تحقیقات بنیادی فناوری اطالعات و ارتباطات جهت حفا ت از سالمت فضای تحقایاقاات فانااوری                                                                                                           

 [ 3اطالعات و ارتباطات آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است. ]                                                       

  ای دو   آمریکا در  وزه فناوری اطالعات                                         ینه       2- 

وری، اثرباخاشای و امانایات                                                  ها همواره بیش از حصول اطمینان از بهره                                       روش ارائه خدمات دولت به آمریکایی                                

رسانی به مردم از ساه ماورد یااد شاده                                                            اطالعات فدرال مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر همیشه خدمت                                                           

1 Initial Public Offering 
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های       حل    وری در مسیر خرید، ایجاد و ارائه راه                                     اهمیت بیشتری داشته است. ایاالت متحده آمریکا همواره بر بهره                                                           

مربوط به فناوری اطالعات در جهت ارتقای خدمات به شهروندان متمرکز بوده است و تدوین استااناداردهاای                                                                                                      

 [.    4های آتی است ]               العاده دولت به نسل                    توسط دولت حاکی از تعهد فوق                            23ارائه خدمات دیجیتال قرن                         

هاای              جویی در هازیاناه                            ها و صرفه           سیاست مبنی بر رهبری و نظارت بر فناوری اطالعات از طریق تعیین اولویت                                                                 

های فناوری اطالعات و کاهش مالیات شاده اسات.                                                      سازی هزینه            فدرال در حوزه فناوری اطالعات موجب بهینه                                      

  6283حادود                   2332در جدیدترین آمار اعالم شده، مجموع بودجه هزینه شده برای فناوری اطالعات در سال                                                                                

های فناوری اطالعات ساالنه ماعاادل                                       هزینه       2333-2332های       میلیارد دالر تخمین زده شده است. در فاصله سال                                             

وری و چاگاوناگای                                        درصد رشد داشته است که این رقم به دلیل دستاوردهای دولت در زمینه بهبود بهره                                                                           783

درصد کاهش یافتاه اسات.                                  384به      2332-2332های       تخصیص بودجه به حوزه فناوری اطالعات در فاصله سال                                              

( را        2333  -2332های )       های مختلف در فاصله سال                        جدول زیر نحوه تخصیص بودجه فناوری اطالعات در بخش                                              

 [.    4دهد ]       نشان می       

 های مختلف )برحسب میلیون دالر(                              : هزینه اختصاص داده شده به حوزه فناوری اطالعات در بخش                                                    1جدول      

 

 

 

 

 

 22   22   22   

 178133 128227 178334 بودجه وزارت دفاع

 328334 378233 338122 های غیردفاعی بودجه حوزه

 628322 638377 638363 مجموع
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 2333-2332های       های فناوری اطالعات فدرال در فاصله سال                                      : روند تغییر هزینه                  3نمودار        

 های مختلف فناوری اطالعات ایاالت متحده )برحسب میلیون دالر(                                                        : بودجه تحقیق و توسعه حوزه                          3جدول      

سال ما     

22   

سال ما   

22   

سال ما   

22   

   22-   ای  تغییرات بی  سال

 درصد مقدار

 186 2 343 332 323 بازرگانی

 -3382 -332 363,3 213,3 313,3 دفاعی

 281 43 217 461 362 انرژی

 -3182 -31 72 22 61 امنیت داخلی

 -383 -2 423 422 436 خدمات انسانی و سالمت

 -482 -7 332 332 336 ناسا

 -382 -2 346,3 323,3 311,3 بنیاد ملی علوم

 383 3 6 6 2 دیگر موارد

-2/9 -333 762,1 233,1 222,1 مجموع  
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 را برد فناوری اطالعات و ارتباطات                                 - 

افسر ارشد اطالعات کاخ سفید در ایالت متحده آمریکا مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات دولت را بر                                                                                                                                        

  13گذاری بخش دولتی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات )که                                                                                       وری سرمایه                عهده دارد و افزایش بهره                                 

 [.    3درصد آن به زیرساخت مرکز اطالعات اختصاص داده شده است(، مورد تأکید زیادی قرار گرفته است ]                                                                                      

، آمار معتبری در                        3224وری بخش دولتی آمریکا در سال                                             آوری آمار مربوط به بهره                                   با توجه به ممنوعیت جمع                              

رود که در حال حاضر تفاوت کمتری بین بخش خصوصی و دولتی وجود                                                                                             دسترس نیست. هر چند انتظار می                                        

گذاری در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان مبنای                                                                                وری و میزان سرمایه                            داشته باشد. ارتباط بین بهره                                   

شود. به طور کلی، طی                                   گذاری دولت آمریکا در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات محسوب می                                                                                           سیاست     

و در نتیجه اصالحات دولت در                                         2332ها شده است. از سال                                  جویی در هزینه                     های اخیر دولت موفق به صرفه                                        سال   

های فدرال، تقویت و تثبیت                                        ها، راهبرد مربوط به ابررایانه                                           شامل اصالح زیرساخت                     -زمینه فناوری اطالعات                             

  287حدود            -( FDCCI)     3فناوری اطالعات، حرکت به سوی خدمات مشترک و طرح تحکیم مرکز داده فدرال                                                                                            

[. در این راستا، دولت طرح حرکت به سوی خدمات                                                                   4و         3جویی شده است ]                        ها صرفه             میلیارد دالر در هزینه                          

مشترک و طرح تحکیم مرکز داده فدرال را جهت افزایش اثربخشی مراکز داده از طریق ایجاد معیارهای                                                                                                                                           

سازی مراکز داده مرکزی پیشنهاد                                           سازی و مجازی                    گیری انرژی، تأسیسات، نیروی کار، ذخیره                                                   سازی اندازه                 بهینه     

  312,3و به عنوان بخشی از طرح تحکیم مرکز داده فدرال،                                                                           2333داده است. بدین منظور، در آگوست سال                                                    

مورد از مراکز داده جهت معکوس نمودن روند رشد ناپایدار قبلی، کاهش مصرف انرژی و افزایش وضعیت                                                                                                                                 

1 Federal Data Center Consolidation Initiative  
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امنیتی فناوری اطالعات فدرال متوقف شدند. همچنین دولت موفق به تقویت فناوری اطالعات فدرال از طریق                                                                                                                                

( شده است. قانون مذکور در راستای                                                      FITARA)     3اجرای قانون اصالح مالکیت فناوری اطالعات فدرال                                                               

[.    4]     های انجام شده در حوزه خدمات و تجهیزات فناوری اطالعات است                                                                                       گذاری         وری سرمایه                سازی بهره               بهینه     

گذاری بخش دولتی در                                وری سرمایه                در ادامه، راهبرد اجرایی ایاالت متحده آمریکا در راستای افزایش بهره                                                                                          

 شود.        زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات شرح داده شده می                                              

               را برد ا رای 

ای را با هدف اصالح مدیریت فناوری                                                 مرحله         24راهبرد اجرایی                       2333افسر ارشد اطالعات آمریکا در دسامبر                                               

سال گذشته در صنعت                             33میلیارد دالری دولت آمریکا طی                                             233گذاری             اطالعات فدرال منتشر کرد. سرمایه                                        

وری بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی است.                                                                 فناوری اطالعات و ارتباطات حاکی از بهبود ناچیز بهره                                                                   

 طراحی بزرگ             به طور کلی، نقاط ضعف موجود در اطالعات و ارتباطات دولت فدرال از روش                                                                                                         
نشأت          2

انجامد. در واقع، تحویل برخی از                                              ها به جای چند ماه، چند سال به طول می                                                          گیرد که مطابق آن تحویل پروژه                                          می  

های فناوری اطالعات و ارتباطات در                                                   انجامد و این در حالی است که پروژه                                                       ها شش سال به طول می                                     پروژه     

ها        ماه تحویل داده شوند. از این رو به منظور جبران این کمبود، نمایندگی                                                                                               36-23بهترین حالت باید در فاصله                                     

توجهی نیز برای                        شوند و سود قابل                           ماه تحویل داده می                             32های جدید حداکثر طی                                  باید اعالم کنند که پروژه                                 

بندی شده و زمان                             های مختلفی تقسیم                        ها به بخش                 ماهه در بردارند. بدین منظور، پروژه                                                  36کاربران در دوره                         

های جدید به جای چند سال به چند ماه کاهش یافته است. پیرو این راهبرد اجرایی، استفاده از                                                                                                                                     تحویل پروژه             

1 Federal Information Technology Acquisition Reform Act  
2 Grand Design  
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های فناوری اطالعات استفاده از                                          های توسعه سریع و مدرن در چند سال اخیر افزایش یافته است. آژانس                                                                                             شیوه    

 [.    4و     3باشند ]         ترین زمان ممکن می                   های توسعه سریع را افزایش داده و در حال ارائه خدمات در کوتاه                                                             روش   

و برابر خدمات ارائه شده در                                        د     agileهای چابک یا                       دهد خدمات ارائه شده در پروژه                                            شواهد موجود نشان می                         

های چابک از نظر ارائه                                       طی مدت زمان مشابه بوده است. همچنین کارآیی پروژه                                                                             waterfallهای           پروژه     

درصد افزایش یافته است. استفاده از روش توسعه سریع یا چابک                                                                                    33ریزی شده نیز به میزان                                     های برنامه                قابلیت      

شود. به عنوان نمونه وزارت امور خارجه که در                                                                  در نهایت موجب تسریع روند ارائه  محصول به شهروندان می                                                                          

روز         333به          2331روز در می                     241های خود را از                             توسعه سریع پیشرو است، میانگین مدت زمان ارائه پروژه                                                                      

 [.    4شوند ]        تر ارائه می             درصد سریع           41ها      کاهش داده است، به این معنا که در مقایسه با گذشته، پروژه                                                       

گذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای افزایش                                                                                          رفع موانع موجود جهت نفوذ سرمایه                                               

هایی مبنی بر                      آید. در این طرح، توصیه                                  ای مذکور به شمار می                               مرحله         24اثربخشی دولت، هدف راهبرد اجرایی                                           

 اصالحات فناوری اطالعات و ارتباطات با هدف مدیریت برنامه و بازده عملیاتی ارائه شده است.                                                                                     

وری         در ارتباط با افزایش بهره                                    2333از طرف دیگر، مطابق دستور اجرایی ریاست جمهوری آمریکا در آوریل                                                                                    

 ها، موارد زیر مورد تأکید قرار گرفته است:                                            های بنیادی از قبیل مراکز داده و استفاده از آن                                               در بخش زیرساخت              

                                                                                      های صورت گرفته در فناوری                                          افزایش سطح انتظارات جامعه از خدمات دولت در نتیجه پیشرفت

 های اقتصادی               خدمات ارائه شده در سایر بخش                           

استفاده از روش توسعه سريع يا چابک در نهايت موجب تسريع روند ارائه  محصول 

 شود.  به شهروندان مي
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                                                             بخش خصوصی در راستای ارائه بهترین روش                                                        قوت           ضرورت توجه دولت به عملکرد مناسب و نقاط

 تر      موجود جهت ارائه خدمات دولتی بهتر و سریع                                       

                            های خودیاور، کم هزینه، رایج و قابل دسترس از قبیل اینترنت یا تلفن همراه در                                                                                                                 لزوم استفاده از گزینه

 بخش دولتی و تالش جهت کاهش نیاز به درخواست و شکایات مشتری.                                                          

 وری فناوری اطالعات و ارتباطات در دولت مستلزم اقدامات زیر است:                                                              مطابق این دستور اجرایی، افزایش بهره                                   

                 3های مرتبط با اداره مدیریت و بودجه                                                   تمامی نمایندگی     OMB                                                       باید برنامه خدمات مشتری را مبنی بر

 ماه تهیه و منتشر کنند.                        2تسهیل ارائه خدمات  رف                       

                 ای مبنی بر کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات و افزایش                                                                               های نوآورانه                  ها باید فناوری                      تمامی نمایندگی

 مندی مشتریان تعیین نمایند.                              رضایت     

                 ها باید جهت استفاده از فناوری و به منظور افزایش رضایت مشتری طرح ابتکاری                                                                                                                   تمامی نمایندگی

 جدیدی  به کار گیرند.                      

به منظور تسهیل بازخورد و در نتیجه بهبود خدمات باید ساز و کار خاصی از جمله ارائه خدمات محاسباتی                                                                                                                                                

درصد از بودجه فناوری اطالعات را به خدماتی                                                            684کارآمدتر اتخاذ شود. دولت فدرال در حال حاضر حدود                                                                     

های پیشروی                  تراز با بودجه اختصاص یافته از سوی شرکت                                                            نظیر محاسبات ابری اختصاص داده است که هم                                                         

عنوان نمونه، بنیاد ملی علوم موفق به استفاده مؤثر از  محاسبات ابری                                                                                                     بخش خصوصی در این عرصه است. به                                           

های خود به فرم محاسبات ابری را در اولویت قرار داده و هم اکنون                                                                                                     ، انتقال داده                 2333شده است و از سال                              

1 Office of Management and Budget 
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از        3های پشتیبان اطالعاتی                           های مالی و تهیه نسخه                                  چندین گروه از خدمات کلیدی آن از جمله ایمیل، سیستم                                                                       

ای تحت عنوان                        برنامه           SA      2شود. آژانس خدمات عمومی آمریکا                                               طریق این سیستم جدید ارائه می                                              

 APPSgov   APPS Store                                                       های کاربردی                   افزار مجموعه برنامه                           طراحی کرده است که امکان بارگیری نرم

آورد. با ارائه                        های اجتماعی برای کاربران دولت فراهم می                                                        وری و رسانه                   را با هدف افزایش بازده تجاری، بهره                                                

1قدم اول، اجرای فناوری ابری                                   خدمات فناوری اطالعات ابری به منظور حمایت از سیاست دولت مبنی بر                                                                                           
  

های محاسباتی                    ها ملزم به تحقیق و بررسی درباره گزینه                                                         توسط آژانس خدمات عمومی آمریکا، تمامی آژانس                                                        

 باشند.          های جدید خود می                 در تمامی پروژه                3ابری    

به عالوه، انجمن صنعت ارتباطات به منظور توسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات کشور پیشنهادات زیر را                                                                                                                                

 ارائه داده است:               

 گذاری خصوصی در تحقیقات بنیادی از طریق تصویب اعتبار مالی تحقیق و توسعه                                                                         تسهیل سرمایه            :    پیشنهاد         

سیم و افزایش بودجه مربوط به تحقیقات فناوری                                                                    اختصاص بودجه کامل به بخش نوآوری بی                                                  :     2پیشنهاد           

های         اطالعات و ارتباطات در آینده  بودجه تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات بایستی در قالب برنامه                                                                                                                                  

 تحقیقاتی چند ساله فدرال و با تأکید بر انجام تحقیقات بنیادی تأمین شود.                                                                     

بهبود هماهنگی و اجرای تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات در دولت فدرال  در این راستا                                                                                                                        :      پیشنهاد           

های فعال در حوزه تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات صورت                                                                                باید هماهنگی بیشتری بین تمامی نمایندگی                                                

1 Backup 
2 US  eneral Services Agency  
3  overnment s  Cloud First  Policy 
4 Cloud Computing Options 
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ها اثبات شود که از                                ها آگاه شوند و برای آن                                    طوری که نهادها از اقدامات صورت گرفته در تمامی بخش                                                                         گیرد، به          

 برداری شده است.                 بودجه اختصاص یافته به تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه همین صنعت بهره                                                                                

تر، تعیین                 های مبنی بر ضرورت تحقیقات و استقرار پهنای باند  به بیان دقیق                                                                                                          ارتقای سیاست              :      پیشنهاد           

های صورت گرفته در تحقیقات نوآورانه که موجب کاهش هزینه استقرار پهنای باند و تحقق هدف مبنی                                                                                                                                پیشرفت      

های         ای جهت بررسی شکاف                           بایستی برنامه                   3شود. آکادمی ملی علوم                              ها به اینترنت می                          بر دستیابی تمامی آمریکایی                               

 موجود در تحقیقات پهنای باند تدوین نماید.                                        

های ملی تحقیقات و ارائه روش                                             های مبنی بر همکاری و تبادل اطالعات با سایر بخش                                                                     تعیین سیاست             :      پیشنهاد           

 منظمی جهت حل مشکالت مربوطه                           

تر،       های بودجه آژانس  به بیان دقیق                               افزایش بازده صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان اولویت                                                          :    پیشنهاد         

 [.  3سازی صورت گیرد ]                  های بودجه آژانس باید مشخص شود و هماهنگی بهتری بین تحقیقات و تجاری                                                                   اولویت      

   

 ا      آمریکا در  ن   فناوری اطالعات و ارتباطات                                                رقاب  بی            - 

صنعت ارتباطات، صنعتی جهانی و بسیار رقابتی است و تأکید سایر کشورها بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات                                                                                                                                     

به عنوان یک عامل اقتصادی کلیدی باعث شده است تا جایگاه آمریکا در این عرصه در معر  خطر قرار گیرد.                                                                                                                                           

آید، ولی کشورهای دیگر نیز                                       گذار بخش تحقیق و توسعه به شمار می                                                     ترین سرمایه                 اگر چه آمریکا به عنوان مهم                                      

چه قبالال ذکر                     کنند با تأکید بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات، فاصله موجود را کاهش دهند. چنان                                                                                                                   تالش می        

1 National Academy of Sciences  
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گذاری مالی بی نظیر بخش خصوصی و                                                شد آمریکا به دلیل برخورداری از فضای تحقیقاتی سالم که با سرمایه                                                                                      

شود، جایگاه اول دنیا در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات را                                                            دولتی و تعداد زیادی محققان مستعد تقویت می                                         

آید و از این رو                   ترین بازار فناوری اطالعات و ارتباطات جهان به شمار می                                                     به خود اختصاص داده است و بزرگ                             

گذاری و نوآوری محصول با هدف رفع نیازهای مشتری فردی و بازرگانی                                                                                             ها، سرمایه                موفق به جذب شرکت                      

گذاری در سایر کشورها، افزایش نیروی مستعد و نرخ رشد                                                                                  شده است. هر چند با توجه به افزایش سرمایه                                                              

شناختی و توسعه بازار در کشورهای دیگر، در صورت عدم توجه کافی به فناوری ارتباطات و                                                                                                                                        جمعیت     

دهد.          اطالعات به عنوان یک بخش مهم صنعتی، آمریکا موقعیت کنونی خود در این صنعت را از دست می                                                                                                                              

جایگاه آمریکا در زمینه تحقیق و توسعه بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تنزل پیدا                                                                                                                                          

کرده است و این در حالی است که کشورهای دیگر با تأکید بر تحقیق و توسعه به عنوان عاملی کلیدی در                                                                                                                                                

تری در مقایسه با                            رشد اقتصادی خود، تحقیقات خود را توسعه داده و در بخش تحقیق و توسعه پیشرفت سریع                                                                                                               

گذاری کشورهای مختلف در                                  ای مناسبی در ارتباط با سرمایه                                           های مقایسه                اند. در حال حاضر داده                                 آمریکا داشته              

زمینه تحقیق و توسعه در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات وجود ندارد، ولی روند رشد بازار، تأکید دولت                                                                                                                                       

گذاری در بخش تحقیق و توسعه در کشورهای دیگر                                                                  بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش سرمایه                                                                 

 [   3اند. ]        حاکی از این واقعیت است که در این حوزه از آمریکا پیشی گرفته                                                          
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 عالئم اختصاری                                                                          

BD: Big Data 

CPS: Cyber Physical System 

CSIA: Cyber Security and Information Assurance 

FDCCI: Federal Data Center Consolidation Initiative 

FITARA: Federal Information Technology Acquisition Reform Act 

GSA: General Services Administration 

GSA: US General Services Agency 

HCI & IM: Human Computer Interaction and Information Management 

HEC: High End Computing 

HHS: Health and Human Services 

IOT: Internet of Things 

IPO: Initial Public Offering 

IT S Health R D: Health Information Technology Research and Development 

LSN: Large Scale Networking 

NAICS: North American Industry Classification System 

NCO: National Coordination Office 

NITRO: Networking and Information Technology R&D Program  

NRI: Network Readiness Index 

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development 

OMB: Office of Management and Budget  

POTS: Plain Old Telephone Service 

SEC: Securities and Exchange Commission 

SEW: Social, Economic and Workforce Implications of IT and IT workforce 

Development 
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SPSQ: Software Productivity, Sustainability and Quality  

TIA: Telecommunications Industry Association 

VIA: Video and Image Analytic 

WIN: Wireless Innovation Fund 

WSRD: Wireless Spectrum Research and Development 

 

 

 

 منابع                                                                             

  1   Andersen, Joseph C.   Coffey, Danielle,  TIA Innovation White Paper: 

U.S. ICT R D Policy Report: The United States: ICT  eader or  aggard?  

Telecommunications Industry Association 

[2]  Information Technology:  enerating  rowth   Jobs for the US Econo-

my , www.comptia.org 

[3] OECD  2012 ,  ICT Skills and Employment: New Competences and Jobs 

for a  reener and Smarter Economy , OECD Digital Economy Papers, No. 

198 

[4]  anRoekel, Steven U.S. Chief Information Officer,  Federal Information 

Technology FY 2013 Budget Priorities: doing more with less , 

www.whitehouse.gov 

[5] https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/.../ap_17_it.pdf 

[6] The 2015 Budget:  Science, Technology, and Innovation for Opportunity 

and Growth Science, Technology, Innovation, and STEM Education in the 

2015 Budget 

[7] www.nitrd.gov 

[8] The Global Information Technology Report 2015 

[9] Spring 2015T Industry Study, Final Report, Information and Telecommu-

nication Industry 



های تجدیدپذیر و نو  انرژیفصل چهارم :    
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  ای ت  ی پ یر و نو در آمریکا  و  ی  ف    انرژی - 

های فناوری    گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی تجدیدپذیر به دلیل کاهش هزینه      های اخیر سرمایه در سال

های تخفیف مالیاتی فدرال به میزان چشمگیری           های حمایتی تقاضای بازار و سیاست         و زیرساخت، سیاست  

پیشرفت کرده است. مجموع این عوامل به رشد چشمگیر صنعت انرژی تجدیدپذیر کمک شایانی کرده و این                  

 [ 1ها شده است. ] خود باعث کاهش هزینه فناوری  امر به نوبه

درصد یعنی معادل     4محیطی قصد دارد      مطابق مقررات زیست کشور ایاالت متحده آمریکا به دالیل اقتصادی و

تاکنون، آمریکا  2334سنگ خود را از شبکه خارج نماید. از سال  های برق زغال گیگاوات از انرژی نیروگاه 33

 32سنگ خود را از شبکه خارج نموده است و این در حالی است که تنها                    های زغال   گیگاوات از نیروگاه    33

درصد از تولید برق  13تنها  2334سنگ به شبکه تولید برق کشور افزوده است. در سال  گیگاوات نیروگاه زغال

اند  های تجدیدپذیر به سرعت جایگزین آن شده سنگ تأمین شده است و انرژی های زغال کشور از منبع نیروگاه

 781گیگاوات و انرژی فتوولتائیک خورشیدی دارای             684به نحوی که در همین سال، انرژی باد دارای                

، میزان ساخت تأسیسات بادی و        2333در مقایسه با سال        2334شده بودند. در سال        گیگاوات  رفیت نصب  

درصد افزایش داشته است و ساخت تأسیسات آبی، زمین حرارتی، توده زیستی               31و    24فتوولتائیک به ترتیب    

 اند.  درصد افزایش داشته 34و  11،  334( به ترتیب WTE) 3و زباله به انرژی

1 Waste-to-Energy  



ن
نیا

را
 ای

ی
ور

وآ
و ن

ی 
ور

فنا
ه 

سع
تو

ن 
گا

ند
وی

ه پ
سس

مو
 

82 

 (2های تجدیدپذیر بر حسب نوع فناوری ) :  رفیت برق ایجاد شده )برحسب گیگاوات( از طریق انرژی3نمودار 

جالب توجه است که این تغییرات اثر چندانی روی قیمت خرده فروشی برق نداشته است و آمریکا توانسته                        

درصد حف  کند که تا حدودی به دلیل جایگزینی زغال با               486است همچنان متوسط قیمت برق را در سطح          

 های تولید برق این کشور است.  گاز طبیعی در نیروگاه

و از    2333تا    2331ها نیز روند افزایشی داشته است، به نحوی که از سال               خرید برق تجدیدپذیر توسط شرکت    

گیگاوات برق    183، قرارداد خرید    2334میزان خرید آن دو برابر شده است. فقط در سال              2334تا    2333سال  

ها منعقد شده است. اگرچه بیشتر این قراردادها در حوزه برق بادی بوده است، اما                    تجدیدپذیر توسط شرکت  

افزایش یافته    2334گیگاوات در سال      383به    2333گیگاوات در سال      381میزان خرید برق خورشیدی نیز از        

 بوک، آمازون و اپل.  های اصلی خریدار انرژی پاک عبارتند از گوگل، فیس است. شرکت
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سنگ در تولید برق،      های زغال   در نتیجه اقدامات ایاالت متحده جهت افزایش برق پاک و کاهش سهم نیروگاه            

 2334تاکنون داشته است. کربن تولیدی در سال          3224    کمترین میزان انتشار کربن را در فاصله سال         2334سال  

 باشد.  می 2334درصد کمتر از سال  3786و  2333کمتر از سال  381مگاتن بوده که  3264برابر با 

 2333میلیارد دالر در ساال           16الزم به ذکر است ایاالت متحده در راستای توسعه انرژی تجدیدپذیر بیش از 

درصد کل  رفیت برق ایاالت متحده از طریق انرژی تجدیدپذیر تأمیان شاده      43گذاری کرده است و  سرمایه

هاای     های حوزه انرژی تجدیدپذیر در حال کاهش است. به عنوان ماثاال قایامات پاانال               است. قیمت فناوری 

کااهاش      2334دالر به ازای هر وات در سال    3844به  2332دالر به ازای هر وات در سال  2834خورشیدی از 

یافته است و به این ترتیب در برخی از مناطق وابستگی خانوارها به شبکه سراسری برق کاهش یافته است. انتظار 

های دیگر نیز روناد رو باه        دالر به ازای هر وات برسد. فناوری  3823ها به  قیمت این پانل 2313می رود تا سال 

گیگاوات برق بادی به شبکه برق افزوده شود.  34، 2334-2332های  رود در فاصله سال رشدی دارند. انتظار می

رود تولید بارق از تاوده        مگاوات برق زمین حرارتی در حال توسعه است و انتظار می 333,1همچنین، بیش از 

 [2گیگاوات برسد. ] 34زیستی و از زباله به انرژی نیز به 

 درصد كل ظرفیت برق اياالت متحده از طريق انرژی تجديدپذير تأمین مي شود.  05
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 های مالی و حقوقی . مشوق1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 7)   2334ها در افزایش  رفیت برق ایاالت متحده در سال                                             : سهم انواع انرژی                 2نمودار        

 انرژی خورشی ی                - 

اناد. در                        های حوزه انرژی خوشیدی توسط وزارت انرژی آمریکا ثبت شاده                                                          بیشتر پتنت            2336تا      3274از سال          

های نصب برق در بخش انرژی خورشیدی بود. از زمان روی کار آمدن                                                              درصد از کل  رفیت                  2684،   2334سال     

افازایاش                    2334گیگاوات در سال                      2381به      2336گیگاوات در سال                  382اوباما، میزان نصب برق خورشیدی از                                  

 [.    4کند ]       میلیون خانوار آمریکایی کفایت می                                 381یافته است که برای تأمین برق                             

به طور کلی بازار انرژی خورشیدی آمریکا از رشد خوبی برخوردار است و برق خورشیادی در بسایااری از                                                                                                                

، اشتغال در             2331پذیر است. از سال                      سوتا با برق متعارف رقابت                          از جمله کالیفرنیا، هاوایی، تگزاس و مینه                                           ایاالت     

نفر در ایان باخاش                                       333,374درصد افزایش داشته است و در حال حاضر حدود                                            22بخش انرژی خورشیدی                   

 [.    3شاغل هستند ]            
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  نبش            انرژی آ  و آ                2- 

در آمریکا رایج شده است. در طول دهه گذشته،                                             3263صنعت برقق آبی ایاالت متحده نسبتاا قوی است و از دهه                                                   

درصد از برق پاک تجدیدپذیر از طاریاق                                               73درصد کل برق ایاالت متحده و بیش از                                    7ساالنه به طور متوسط                    

 برق آبی تأمین شده است.                        

ها شامل امواج، جزر و ماد،                               ها و اقیانوس              جنبشی یک حوزه نو هور است. انرژی رودخانه                                           صنعت دریایی و آب                

هاای              های حرارتی اقیانوسی با استفاده از فنااوری                                             های جریان آزاد، نهرها و شیب                             های اقیانوسی، رودخانه                       جریان     

ها در مراحل بسیار ابتدایی هستاناد اماا بارای                                                                شوند. اگر چه این فناوری                           جنبشی به برق تبدیل می                       دریایی و آب           

های صورت گرفته در زمینه                           باشند. بررسی                بخش می        متحده، بسیار نوید                   افزودن به سبد انرژی تجدیدپذیر ایاالت                                     

تراوات ساعت برق از سواحال ایااالت                                            3323دهد ساالنه  رفیت تولید                         مد نشان می            و     منابع انرژی امواج و جزر                         

و         های ملی انرژی جزر                         متحده وجود دارد. وزارت انرژی خواستار اجرای آزمایش و به کارگیری اولین پروژه                                                                            

سال ارتاقاا                   23مد و امواج در کشور است. وزارت انرژی با بودجه دولت فدرال تأسیسات برق آبی را در مدت                                                                                       

برداری رسانده است. در نتیجه با استفاده از این تأسیسات جدید،  رفیت تولید برقق پاک در هفت                                                                                             داده و به بهره              

های       وزارت انرژی موفق به ساخت توربین                                 درصد افزایش یافته است. همچنین                               13تا    7پروژه بزرگ برق آبی بین                        

درصد و بادون کااهاش مایازان                                                     23ها را تا بیش از                   شده است که نرخ بقای ماهی                          3    دوستدار ماهی                برق آبی         

، در بخش 5500های نصب برق اياالت متحده در سال  از كل ظرفیت%  5/80 

 نفر در اين بخش شاغل هستند. 070, 555انرژی خورشیدی است و حدود 
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 دهند.         وری افزایش می               بهره    

( وزارت انرژی،                   NRE)       2بر اساس گزارش محققان مؤسسه ویرجینیا تک و آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر                                                                      

ساعت در سال است که نزدیک به یک سوم  بارق                                                        تراوات        3373کل  رفیت تولید برق از امواج تقریباا معادل                                           

تنها بخش کوچکی از منابع موجود                                   گیری از         ساعت( است. با بهره                        تراوات          3333متحده  )              مصرفی ساالنه ایاالت                 

تار         ها خانوار آمریکایی را تأمین کرد. به بیان دقیق                                                 توان انرژی پاک و قابل اطمینان برای میلیون                                           انرژی امواج، می               

 خانوار را در سال تأمین کرد.                             333,64توان برق مصرفی حدود                       ساعت برق از امواج می                        تراوات        3با تولید        

 انرژی زمی   رارت                       - 

حرارتای کشاف نشاده در                                           گیگاوات  رفیت منبع آبی                        13متحده،          های زمین حرارتی ایاالت                         بر اساس سنجش            

هاای              گیگاوات  رفیت سیاساتام                              333های زیر سطح عمیق، بیش از                            متحده وجود دارد. همچنین در الیه                                  ایاالت       

باشاد.            می    2333سال           در      نیازهای انرژی آمریکا                        درصد      33( وجود دارد که برابر با                         E S)   1انرژی زمین حرارتی                 

برداری از ایان انارژی                                 ( بر توسعه بهره                 TO )       3در حال حاضر وزارت انرژی از طریق دفتر انرژی زمین حرارتی                                                      

های تحقیقاتی                های ملی در حال اجرای پروژه                            بکر تمرکز دارد. دفتر انرژی زمین حرارتی با همکاری آزمایشگاه                                                            

های منابع انرژی زمین حرارتی است تا در آینده نزدیک بتواند از این منبع عاظایام بارای                                                                                                      برای سنجش  رفیت               

 [.    4افزایش  رفیت شبکه برق استفاده کند ]                                   

حرارتی با سرعت کاماتاری                                     های جدید در بخش زمین                      های تجدیدپذیر، ساخت و ساز                           در مقایسه با سایر انرژی                       

های باالی ساخات                    ساله، هزینه             7تا      3گیرد و از این رو، به دلیل دوره ساخت نسبتاا طوالنی و به عبارتی                                                                انجام می        

1 Fish friendly 
2 National Renewable Energy Laboratory 
3 Enhanced Geothermal Systems 
4 Geothermal Office 
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فقط محدود به توسعه و ارتقای                               2334ای در این بخش در سال                        های توسعه           های حمایتی، فعالیت                    و فقدان سیاست             

حارارتای                    به دلیل فقدان قراردادهای خرید بارق زمایان                                                         2334های موجود بوده است. همچنین، در سال                                        سایت    

های حمایتی چندانی در ایان باخاش                                                 گونه تأمین مالی در این بخش صورت نگرفته است. در واقع سیاست                                                             هی    

 [ 2هایی مانند کالیفرنیا که مرکز انرژی زمین حرارتی هستند، اتخاذ نشده است. ]                                                                         حتی در ایالت            

 انرژی باد            - 

ایاالت متحده دارای منابع عظیم باد در سراسر کشور است. در حال حاضر  رفیت انرژی باد این کشور ده برابر                                                                                                     

 کل مصرف انرژی برق آن است.                           

های انرژی باد و ابداعاتی شاده اسات کاه                                                            همچنین وزارت انرژی این کشور موفق به ثبت قسمت اعظم پتنت                                                      

اناد. در ساال                                   شده     2333تا      2333برابری  رفیت انرژی باد فعال ایاالت متحده بین سالهای                                                      32موجب افزایش             

ساعت برق بادی، رتبه اول را در دنیا از آن خود کرده است. در                                                                 میلیون مگاوات               323، این کشور با تولید                     2334

شغال تاماام                         333,34بیشترین میزان برق بادی تولید شده است و بیش از                                                 2334های قبل، در سال                   مقایسه با سال             

مگاوات  رفیت جادیاد                               426,6، صنعت باد ایاالت متحده                        2334وقت در این صنعت ایجاد شده است. در سال                                         

  33هاای جادیاد )                               ایالت خود نصب کرده است و به این ترتیب، انرژی باد رتبه اول را در ایجاد  رفیت                                                                             23در    

های ایجااد شاده در حاوزه                                              درصد از  رفیت               42، بیش از          2334تا      2333درصد( داشته است. در واقع، از سال                                  

برق بادی، ساعت   میلیون مگاوات 090، اين كشور با تولید 5500در سال 

نفر در اين  00, 555را در دنیا از آن خود كرده است و حدود رتبه اول 

 بخش شاغل هستند.
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شده در ایاالت متحده وجاود دارد. در                                                 مگاوات  رفیت باد نصب                      222,71انرژی باد بوده است. در حال حاضر                                 

درصد کل تولید برق ایاالت متحده از طریق انرژی باد تولید شده است، در حالی که سهم کل                                                                                    387،   2334سال     

هاای              گایاری از ناوآوری                                     درصد بوده است. با بهاره                             3187های تجدیدپذیر از کل تولید برق این کشور                                          انرژی     

های بادی و افزایش قاطار روتاورهاا، اماکاان                                                                  صورت گرفته در این حوزه از جمله افزایش ارتفاع برج توربین                                                       

،   2334و             2332هاای              استفاده از انرژی باد در مناطق بیشتری از ایاالت متحده فراهم شده و قیمت آن بین سال                                                                               

درصد کاهش یافته است. همچنین، صنعت برق ایاالت متحده اولین پروژه برق بادی دور از ساحال                                                                                           22بیش از        

شروع به تولایاد کاناد.                                      2332رود در اواخر سال                    مایلی سواحل رودایلند آغاز کرده است که انتظار می                                                 1را در       

هاا )باخاش                              درصد قراردادهای خرید برق بادی ماتاعالاق باه شارکات                                                                              42،   2334الزم به ذکر است در سال                       

 [.    7غیرخدماتی( بوده است ]                     

 انرژی توده زی ت                    - 

هایی مانند اتااناول، باوتااناول،                                                  خام توده زیستی عبارتند از مواد جلبکی و گیاهی که برای گرفتن سوخت                                                                   مواد    

هاای              مااناده                 شوند. نشاسته ذرت، عصاره نیاشاکار، پاس                                                     های هیدروکربنی استفاده می                           بیودیزل و دیگر سوخت                   

هاای              ای ویژه وگیاهان چوبی از جمله نموناه                                       محصوالت کشاورزی مانند کاه ذرت و نیشکر، محصوالت علوفه                                                  

( با وزارت کشااورزی ایااالت                                          BTO)       3های انرژی زیستی                 آیند. دفتر فناوری                     مواد خام توده زیستی به شمار می                              

مواد          ها، صنایع و دیگر ذینفعان کلیدی برای شناسایی و توسعه                                                     های ملی، دانشگاه                  (، آزمایشگاه              USDA)       2متحده     

ایااالت          کاناد.                    های حمل و نقل، حرارت و برق و دیگر محصوالت زیستی همکاری می                                                          خامی همچون سوخت               

کند و محصوالت مربوط به نفت خام بیاش از                                               میلیارد دالر برای نفت وارداتی هزینه می                                       3متحده روزانه حدود                     

1 Bioenergy Technologies Office 
2 United States Department of Agriculture  
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هاای              گیرناد. ساوخات                            را دربر می            2333متحده در سال              میلیارد دالر کسری تجارت ایاالت                                326نیمی از تقریباا                  

تواند سااالناه                         توانند این موازنه را با کاهش واردات بهبود بخشند. به عنوان مثال، اتانول به تنهایی می                                                                                       زیستی می        

کند. کاهش وابستگی به نفت خاارجای مساتالازم تاوساعاه                                                                                     میلیارد دالر ارزش بنزین وارداتی را جبران                                           2382

طیفی از ماحاصاوالت و                                     با  های جدید جهت جایگزینی بنزین، دیزل، سوخت جت و تقطیرات سنگین                                                              فناوری      

 مواد شیمیایی زیستی است.                       

های غیر فسیلی تولید داخلی استفاده                                     توان از سوخت              در بخش حمل و نقل که به شدت به نفت وابسته است، می                                                

کرد. در راستای جایگزینی کل مصرف نفت با محصوالت زیستی، دفتر انرژی توده زیستی سعی دارد ایااالت                                                                                                    

هاای              هزیاناه             2333وزارت انرژی از سال                    سوق دهد.                و پایدار و اقتصادی سالم                           ای ایمن         متحده را به سوی آینده                       

دالر در گالن کاهش داده است و درصدد است که در آینده از بنزیان هام                                                                           2اتانول غیر خوراکی را تا بیش از                                

  پاالیشگاه زیستی جدید در ساراسار ایااالت                                                     24تر شود. وزارت انرژی همچنین بودجه ساخت                                           به صرفه           مقرون     

 [.    4را تأمین کرده است ]                     2334متحده  در سال                 

  ای نو و ت  ی پ یر                     ای ف ال در  وزه انرژی                        سازمان        -2

وزارت انرژی ایاالت متحده در ر س هرم انرژی این کشور قرار دارد. وزارت انرژی در راستای تضمین آیناده                                                                                                     

محیطی ناشای از                        ای و مرتفع سازی مشکالت زیست                            ها و علوم، امنیت هسته                       انرژی آمریکا، پیشگامی در فناوری                               

کند. وزارت انرژی متشکل از واحدهای متعدد و تخصصی برای تحقق هر یک از                                                                        دوران جنگ سرد فعالیت می                       

                              3وری انرژی و انارژی تاجادیادپاذیار                                                           های وزارت انرژی، دفتر بهره                            دفتر      ترین        اهداف خود است. یکی از مهم                         

   (EERE                           است که متولی اصلی انرژی )                             متحده است. ایان دفاتار ماتاشاکال از                                                                     های نو و تجدیدپذیر در ایاالت

1 Energy Efficiency and Renewable Energy Office  
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المللی، واحد همکاری سهامداران، واحد فانااوری باه باازار،                                                                            های متعددی است که عبارتند از واحد بین                                       بخش   

وری انارژی و انارژی                                           گذاری. عالوه بر این، دفتر بهره                                 واحد سیاست و تحلیل، واحد ارتباطات و واحد قانون                                              

تجدیدپذیر دارای دفتر انرژی خورشیدی، دفتر انرژی باد، دفتر انرژی آب و آب جنبشی، دفاتار انارژی تاوده                                                                                                                   

 شوند.       زیستی و دفتر انرژی زمین حرارتی است. در ذیل به اختصار هر یک از این واحدها و دفاتر معرفی می                                                                                         

   اری       وا   قانون             -2

وری انارژی و                              متحده و واحد بودجه دفتر باهاره                                    گذاری با دفتر امور کنگره وزارت انرژی ایاالت                                              واحد قانون          

وری انرژی و انرژی تجدیدپذیار                                  انرژی تجدیدپذیر همکاری نزدیک دارد و به عنوان رابط اصلی بین دفتر بهره                                                                    

تاعاامال باا                              گذاری در زمینه                کند. همچنین، واحد قانون                           ها عمل می           صالح کنگره و دیگر کمیته                        های ذی        و کمیته       

وری انرژی و انارژی تاجادیادپاذیار                                                         های راهبردی در مورد مقررات مربوط به دفتر بهره                                               و ارائه توصیه                 کنگره     

 دهد.      مشاوره و راهنمایی می                    

 وا   ارتباطات               2-2

وری انرژی و انرژی                     های امدادی برای دفتر بهره                           واحد ارتباطات مس ولیت مدیریت ارتباطات راهبردی و فعالیت                                                      

وری       های دفتر بهره               ماهیت و تأثیر فعالیت                        تجدیدپذیر را بر عهده دارد. در واقع، این تیم اطالعات کلیدی درباره                                                                 

 نماید.          انرژی و انرژی تجدیدپذیر برای سهامداران و عموم مردم را ارائه می                                                              

 

 اياالت متحده در رأس هرم انرژی اين كشور قرار دارد. وزارت انرژی  
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 وا   سیاس  و ت  یل                     -2 

وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر و شناخت تاأثایار                                                      های دفتر بهره               های معتبر، عینی و مستمر از فعالیت                                   تهیه تحلیل          

وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر از جمله و ایف این تیام باه                                                                  های مختلف بر مأموریت اصلی دفتر بهره                                     سیاست     

های معتبر و تحلیل سناریوها به منظور به حداکثار رساانادن                                                                     آید. واحد سیاست و تحلیل بر اساس داده                                        شمار می       

 دهد.      گان مشاوره می               دهند      ها و بازگشت سرمایه برای مالیات                                تأثیر آن        

 وا   فناوری به بازار                       -2

هایی کاه حاول اباتاکاارهاا و                                                            های مربوط به غلبه بر موانع توسعه و موفقیت شرکت                                                شناسایی و توسعه راهبرد                      

کنند، از جمله و ایف این واحاد باه شاماار                                                            وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر فعالیت می                                       های دفتر بهره               فناوری      

گذاری بیشتر بخش خصوصی در زمینه توسعه انارژی پااک،                                                             برای جذب سرمایه                   واحد فناوری به بازار                        آید.        می  

آزماوده در زمایاناه                                           های نوآورانه به سوی بازار، و حصول اطمینان از وجود نیروی کاار                                                                تسریع پیشبرد فناوری                   

فناوری به بازار نقش ماهامای در                                                  کند. واحد             های نوآورانه و اطالعات پیشرفته فعالیت می                                         گیری از فناوری                بهره    

 کند.        و کار ایفا می               چرخه تبدیل ایده فناورانه به کسب                                 

 وا     کاری سهام اران                        -2

وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر از طریق هماهنگی و تعامل با سهامداران                                                                    ها و ابتکارهای دفتر بهره                          ترغیب برنامه            

ها، بنیادها و دیاگار                            های ایالتی، صنعت، اتاق فکر، دانشگاه                                     گذاران ارشد و دولت                    دولتی کلیدی شامل قانون                        برون    

شود. واحد مذکور در ارتباط مستقیم باا دفاتار                                                               مؤسسات و یفه اصلی واحد همکاری سهامداران محسوب می                                                

برای پایاشابارد                             وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر و طیف وسیعی از مخاطبان سهامدار درصدد ایجاد فرصت                                                                             بهره    

 باشد.         می    وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر                             مأموریت اصلی دفتر بهره                      
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 ا             وا   بی            -2

و توسعه خدمات و محصاوالت                               وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر                             های داخلی دفتر بهره                     تسریع روند پیشبرد برنامه                        

المللای ماحاساوب                                المللی و یفه واحد بین                       های بین         متحده درسطح جهان از طریق همکاری                                 انرژی پاک ایاالت                 

المللی، این واحد با دیگر دفاتر وزارت انارژی و ناهاادهاای                                                                            های بین         شود. به منظور تحقق مزایای همکاری                                    می  

های مشارکتی موردنظر را که باه پایاشابارد اهاداف                                                                       ها و برنامه             کند تا پروژه              دولتی ایاالت متحده همکاری می                           

المللی در راستای انجام تحاقایاقاات                                              کنند، شناسایی نماید. همچنین واحد بین                                        راهبردی وزارت انرژی کمک می                          

کاناد.                  وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر فعالیت مای                                          مشترک با دیگر کشورها به منظور پیشبرد اهداف دفتر بهره                                                    

وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر دارای دفاتر مستقلی برای هار یاک از                                                                                  عالوه بر واحدهای مذکور، دفتر بهره                                

 شوند:       های انرژی تجدیدپذیر است که در ادامه معرفی می                                              حوزه    

های انرژی خورشیدی وابسته به وزارت                                         دفتر فناوری                        )         ای انرژی خورشی ی                   دفتر فناوری              -2

درصدد عرضه  انرژی خورشیدی به قیمتی رقابتی باا                                                       2شات     انرژی ایاالت متحده در راستای اهداف ابتکار سان                                            

های بازار             حل    شات مبتنی بر تحقیق، ساخت و راه                                باشد. ابتکار سان                    دیگر اشکال تولید برق تا پایان دهه معاصر می                                          

متحده است. هادف ایان                                    سازی قیمت منابع فراوان انرژی خورشیدی در ایاالت                                               جهت افزایش دسترسی و بهینه                         

سااعات )بادون                                 سنت در هر کیلووات                   2برنامه کاهش هزینه نصب برق خورشیدی در مقیاس صنعتی به حدود                                                          

هاای              است. این برنامه بر حمایت از تحقیق و توسعه در زمینه پیشرفت قابل توجه فانااوری                                                                                        2323یارانه( تا سال                  

های تولید متمرکز است. قسامات اعاظام                                                     وری و قابلیت اطمینان و کاهش هزینه                                   فتوولتائیک از طریق بهبود بهره                             

1 Solar Energy Technologies Office 
2 SunShot Initiative  
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3شات به مرکز ملی فتوولتائیک                            بودجه برنامه سان                 
     NCP                                                                               واقع در آزمایشگاه مالای انارژی تاجادیادپاذیار

های فناوری در جهت بهبود صنعت تولید فتوولتائیک ماتامارکاز                                                                        شود. این مرکز بر نوآوری                           اختصاص داده می              

های فیلم نازک نو هاور،                            های متعدد همچون سیلیکون کریستالی، فناوری                                          است. مرکز ملی فتوولتائیک در زمینه                                   

شات در قاالاب چاناد                                           کند. برنامه سان                   های پیشرفته سنجش و تعیین مشخصات فتوولتائیک فعالیت می                                                      و روش     

   کنند.       شود که هر یک اهداف خاصی را دنبال می                                     برنامه تأمین بودجه به شرح زیر اجرا می                                     

ای      های توسعه           )برقراری روابط تحقیقاتی در حوزه انرژی از طریق گرانت                                                     BRID E  برنامه        :        برنامه        

های فتوولتائیک فعالیت                         های سیستم           توجه هزینه            های تحقیقاتی مشترک که در زمینه کاهش قابل                                          تعاونی( از گروه               

های تحقیقاتی به تخصص کارشناسان و تاجاهایازات اداره تاأسایاساات                                                                                                کند. گروه             کنند، حمایت مالی می                     می  

تاواناد باه سارعات باه                                                  تحقیقات علمی وزارت انرژی دسترسی دارند و به این ترتیب اکتشافات علمی پایه می                                                                          

 ها و خطوط تولید موجود انتقال داده شوند.                                         پروژه     

های علم و فناوری انرژی خاورشایادی پااک(                                                       )تنوع در پیشرفت                DISTANCE  برنامه        :           برنامه      

های حوزه علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات است که کمتر مورد تاوجاه قارار                                                                                    مبتنی بر حمایت مالی از گروه                           

که نیروی کار متنوعی در حوزه انرژی خورشیدی ایجاد شود و سهم انرژی خورشیادی در                                                                                     اند، به طوری              گرفته     

   شبکه عرضه برق ایاالت متحده افزایش یابد.                                      

های فتوولتائیک تولیاد شاده در آزماایشاگااه و                                                                          : این برنامه بر افزایش کارایی سلول                                             -   برنامه      

پروژه تحقیقاتای طای یاک                                         36خطوط تولید متمرکز است. در مرحله اول برنامه بنیادی توسعه کارایی سلول،                                                                        

1 National Center for Photovoltaics 
2 Bridging Research Interactions through collaborative Development  rants in Energy  
3 SunShot Diversity in Science and Technology Advances National Clean Energy in Solar 
4 Foundational Program to Advance Cell Efficiency  
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هاای              ها با هدف شناسایی موانع کارایی و قایامات سالاول                                                                   ماهه مورد حمایت قرار گرفت. این پروژه                                        12دوره      

فتوولتائیک و انجام تحقیقات در حوزه فرآیندها و مواد فتوولتائیک به منظور ایجاد بستر فنی الزم برای افزایاش                                                                                                          

قابل توجه کارایی فتوولتائیک اجرا شدند. در مرحله دوم این برنامه، قرار است چهار تیم تحقیقاتی مشترک باا                                                                                                              

هایی را تعریف کنند که بر اساس آن بتوان به میزان مورد نظر برق خورشایادی تاولایاد                                                                                                 همکاری یکدیگر مدل                 

 کرد.          

هاای مارباوط باه                                        های فتوولتائیک نسل آیاناده از پاروژه                                                        برنامه        :    و     2،     ای ن ل آین ه                 برنامه فتوو تائیک                 

شاات را                     کنند که امکان کاهش هزینه تعیین شده در برناماه ساان                                                            حمایت می          3های فتوولتائیک تبدیلی                       فناوری      

های عرضاه پاایادار و                                      ها، بهبود قابلیت اطمینان و ایجاد زنجیره                                         آورند. افزایش کارایی، کاهش هزینه                                    فراهم می        

 آیند.         های مذکور به شمار می                      از جمله اهداف پروژه                       ایمن    

های       های طراحی برای فناوری                       : این برنامه )فیزیک قابلیت اطمینان: ارزیابی  رفیت                                                                     برنامه      

قطعات در انرژی خورشیدی( با رویکردی مبتنی بر علم فیزیک به ارزیابی و شناخت عوامل کاهش کایافایات                                                                                                               

پردازد. این برنامه در راستای شناسایی و ارزیابی عاوامال باالاقاوه ناقاص کایافای                                                                                                                    محصوالت فتوولتائیک می                    

هاای              ها جهت کاهش خاطارات فانااوری                                              بینی عملکرد این سیستم                       های فتوولتائیک و بهبود قابلیت پیش                                   سیستم     

 [.    4فتوولتائیک تدوین شده است ]                          

های زمین حرارتی وابستاه باه وزارت انارژی                                                              دفتر فناوری           :             ای زمی   رارت  )                     دفتر فناوری             2-0

های نوآورانه پاک در تولید بارق داخالای                                                    ای از فناوری              گیری از مجموعه                متحده متعهد به توسعه و بهره                               ایاالت     

1 Transformational Photovoltaic Technologies  
2 Physics of Reliability: Evaluating Design Insights for Component Technologies in Solar 
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های با قیمت رقابتی و نوآورانه و هاماچانایان                                                             های زمین حرارتی تحقیقات مربوط به فناوری                                         است. دفتر فناوری                  

باا             های زمین حرارتی                 دفتر فناوری           دهد.          متحده را انجام می                   حرارتی در ایاالت                   گیری از منابع زمین                    توسعه و بهره            

های ملی وزارت انرژی در راستای تحقیق و توسعه در زمینه افازایاش                                                                     ها و آزمایشگاه                همکاری صنعت، دانشگاه                    

کاناد.                  ها فعالیت مای                     های زمین حرارتی، شناسایی منابع آبی حرارتی، منابع کم حرارت و تحلیل سیستم                                                                         سیستم     

های توسعه و اکتشاف، کاهش هزینه تماام                                          تسریع رشد آبی حرارتی در آینده نزدیک، کاهش خطرات و هزینه                                                       

گیگاوات ماناباع آبای                                        13، تسریع توسعه               2323ساعت تا سال               سنت در هر کیلووات                     2( به        COE )       3شده برق       

از      2323مگاوات برق تا سال                   4های زمین حرارتی و تأمین                           حرارتی کشف نشده، تضمین آینده با افزایش سیستم                                            

 شوند.       های زمین حرارتی محسوب می                          جمله اهداف بلند مدت دفتر فناوری                               

این دفتر مشتمل بر دو بخش برق بادی و آبی است.                                                : 2        ای بر  بادی و آب  )                      دفتر فناوری             2-4

بخش برق بادی با هدف تقویت امنیت، اعتبار اقتصادی و کیفیت محیط زیست در جهت گسترش سریاع بارق                                                                                                   

کند. به طورکلی، افزایش کارآیای و قاابالایات                                                                   بادی پاک، مقرون به صرفه، داخلی و قابل اطمینان فعالیت می                                                       

آید. بدین منظور، باخاش بارق                                               ها هدف اصلی آن به شمار می                           های باد و کاهش همزمان هزینه                             اطمینان فناوری              

  2313درصد از کل برق شبکه از طریق منابع بادی تاا ساال                                                               23بادی با همکاری شرکای صنعتی درصدد تأمین                                      

به کمتر از                  3263ساعت در سال               سنت )دالر فعلی( در هر کیلووات                                44های انرژی باد از بیش از                           باشد. هزینه             می  

 کاهش یافته است.                 2331ساعت در روز در سال                      سنت در هر کیلووات                   2

ای از                 های برق بادی و آبی است که توسعه و به کارگیری مجاماوعاه                                                              بخش برق آبی بخش دیگر دفتر فناوری                                

1 Levelized Cost of Energy 
2 Wind and Water Power Technologies Office 
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های نوآورانه برای تولید برق پاک داخلی از منابعی مانند انرژی آب، امواج و جزر و مد و یفه اصالای                                                                                                         فناوری      

از طریق برق               2313درصد از نیازهای برق کشور تا سال                                   34شود. بخش برق آبی درصدد تأمین                                آن محسوب می           

پیشرفت شایانی داشته است و بودجه آن طای                                                    2336[. بخش برق آبی از زمان تأسیس آن در سال                                        3آبی است ]         

درصد از کال                 7میلیون دالر افزایش یافته است. در حال حاضر                                              23میلیون دالر به                 33از      2336-2334سال مالی          

، دو پروژه آزمایشی بارق آبای کام                                                2334شود و در سال                تولید برق ایاالت متحده از طریق برق آبی تأمین می                                              

هازیاناه در ساراسار                                             ها امکان توسعه برق آبی کم                           اندازی شد. این پروژه                        ارتفاع، مقرون به صرفه و نوآورانه راه                                    

آورند. مطابق برآورد وزارت انرژی، در حال حااضار اماکاان افازایاش  ارفایات                                                                                                            ایاالت متحده را فراهم می                       

 [.    2گیگاوات وجود دارد ]                     43های کم ارتفاع تا بیش از                           سایت    

مشارکت در تقسیم هزینه با سهامداران عماده  باا هادف                                                                           :        ای انرژی زی ت  )                     دفتر فناوری             2 -2

های حااصال از تاوده زیساتای جالاباکای و                                                                                 سوخت      های پیشرفته تولید زیست                        گیری از فناوری                توسعه و بهره            

شود. در واقاع،                      های انرژی زیستی محسوب می                          )ماده خشک گیاهی( و یفه اصلی دفتر فناوری                                               3لیگنوسلولزیک            

های تبدیل انارژی در زمایاناه تاولایاد                                                                       سازی فناوری             های انرژی زیستی با تأکید بر توسعه و بهینه                                           دفتر فناوری           

 کند.        های زیستی از منابع فراوان توده زیستی، محصوالت زیستی و برق زیستی فعالیت می                                                                          سوخت    

های سلول سوختی در راستاای کااهاش وابساتاگای                                                                   دفتر فناوری               :   2 ای س ول سوخت                 دفتر فناوری               -2

ایاالت متحده به نفت، کاهش تولید کربن و افزایش تولید برق پاک و قابل اطمینان، تحقیقات مربوط به ماواناع                                                                                                         

دهد. به طاور                        های نوآورانه سلول سوختی و هیدروژنی را انجام می                                                موجود جهت توسعه و به کارگیری فناوری                                   

1 Lignocellulosic  
2 Fuel Cell  
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کلی، دفتر مذکور تحقیقات الزم جهت کاهش هزینه و اندازه سیستم سلول سوختی و بهبود عملکارد و طاول                                                                                                         

هاای              دهد. بخش عمده تحقیقات بر توسعه سیستام                                           های سلول سوختی برای حمل و نقل را انجام می                                           عمر سیستم         

هاای فارآوری                            هایی مانند فناوری                   متمرکز است که بر حوزه                       (   PEM)       3سلول سوختی غشای الکترولیت پلیمری                                

های ارتقا یافته مدیریت در سه حوزه آب، حارارت و                                                                های ارتقا یافته غشا و کاتالیست و سیستم                                        سوخت  طرح         

 ( 4هوا تأکید دارند. )                  

کنند عبارتند                های نو فعالیت می                  های وابسته به وزارت انرژی که در امر انرژی تجدیدپذیر و انرژی                                                             دیگر سازمان           

های وابسته به آن، انجمن انرژی تجدیدپذیر آمریکا و ساایار                                                               از: آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر و آزمایشگاه                                               

 های غیر دولتی و غیر انتفاعی.                              سازمان      

آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر در زمینه تحاقایاق و تاوساعاه                                                                                آزمایشگاه م   انرژی ت  ی پ یر:                                    2 -2

وری انارژی و انارژی                                           های مربوط به باهاره                         وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر فعالیت دارد. توسعه فناوری                                                         بهره    

برای تأمین اهداف ماحایاط زیسات و                                                          تجدیدپذیر، پیشرفت مهندسی و علوم مرتبط و انتقال دانش و نوآوری                                                            

بارای             شود. همچنین آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر                                             انرژی ملی و یفه اصلی آزمایشگاه مذکور محسوب می                                             

 [ 6]    دهد     های تحقیقاتی انجام می                       پروژه       وزارت انرژی،              دفتر علوم و دفتر توزیع برق و قابلیت اطمینان انرژی                                                 

های انرژی فعالیت دارند                          وری انرژی و فناوری                    های ملی ایاالت متحده که در حوزه توسعه بهره                                           دیگر آزمایشگاه              

عبارتند از: آزمایشگاه ملی آرگون، آزمایشگاه ملی بروکلین، آزمایشگاه ملی آیداهو، آزمایشگاه ملی الورنس                                                                                                     

آالموس، آزمایشگااه مالای فانااوری انارژی،                                                                    برکلی، آزمایشگاه ملی الورنس لیورمور، آزمایشگاه ملی الس                                                    

1 Polymer Electrolyte Membrane  
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وست، آزمایشگاه ملی ساندیا و آزماایشاگااه مالای                                                                ریج، آزمایشگاه ملی پاسیفیک نور                                  آزمایشگاه ملی اوک                 

 [.    2]   3ساوانا ریور           

باه             2333انجمن انرژی تجدیدپذیر آمریکا در سال                                     :     2         ان    انرژی ت  ی پ یر آمریکا )                                  -2

منظور ترغیب پیشگامان و نوآوران  فعال در بخش انرژی تجدیدپذیر تأسیس شد. اعضای این انجامان شاامال                                                                                                              

ای، ماؤساساات ماالای، ماؤساساات                                                           های خدمات حرفه                ها، کاربران نهایی، شرکت                         های صنعتی، نیروگاه                    انجمن     

های غیرانتفاعی و نهادهای دولتی است. انجمن از طریق برگزاری جلسات اطالعات مربوطه را                                                                                          آموزشی، گروه            

شود. همچنین                 برگزار می             کنفرانس با مشارکت صدها مدیر ارشد صنعتی توسط انجمن                                                   4کند و هر سال                ارائه می        

شود. عالوه بر                  های انجمن برگزار می                     ها و کارگروه              جلسات متعددی در مورد مسائل خاص صنعت توسط کمیته                                              

های موجود در صنعات انارژی                                     این، انجمن انرژی تجدیدپذیر آمریکا اعضای خود را در جریان امور و فرصت                                                                   

های مؤثر در توسعه انرژی                           گذاران را در مورد سیاست                         کند عموم مردم و سیاست                       گذارد. این انجمن سعی می                           می  

 [.    2تجدیدپذیر آموزش دهد ]                     

هاای              مشارکت در تاأمایان سارماایاه انارژی                                                                  ای ت  ی پ یر:                    مشارک  در ت می  سرمایه انرژی                                -2

به عنوان یکی از نهادهای مهم وابسته به انجمن انرژی تجدیدپذیر مشتمال                                                                          1(   PREFمتحده )           تجدیدپذیر ایاالت                 

های مختلف صنعت انرژی از جمله انرژی تجدیادپاذیار                                                         گذاران بلندپایه است که در بخش                               ائتالفی از سرمایه                    بر  

هاای              گاذاری، شارکات                              های سرمایه            های عضو شامل مؤسسات مالی، صندوق                                 کنند. شرکت              گذاری می          سرمایه      

1 Argonne National Laboratory, Brookhaven National Laboratory, Idaho National Laboratory , Lawrence 

Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory , Los Alamos National Laboratory, 

National Energy Technology Laboratory, Oak Ridge National Laboratory, Pacific Northwest National Labor-

atory, Sandia National Laboratories, Savanna River National Laboratory  
2 American Council on Renewable Energy  
3 

Partnership for Renewable Energy Finance  

http://www.anl.gov/
http://www.bnl.gov/
http://www.inl.gov/
http://www.lbl.gov/
http://www.lbl.gov/
http://www.llnl.gov/
http://www.lanl.gov/
http://www.netl.doe.gov/index.html
http://www.ornl.gov/
http://www.pnl.gov/
http://www.pnl.gov/
http://www.sandia.gov/Main.html
http://www.pnl.gov/
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 کنند:         دهندگان و غیره است که در سه حوزه زیر فعالیت می                                                ای، توسعه           خدمات حرفه           

           های تأمین سرمایه انرژی تجدیدپذیر بر بازار از                                                گذاری سیاست             های مربوطه و بررسی نحوه تأثیر                               ارائه داده

 گذاری         دیدگاه مدیران اجرایی برجسته جامعه سرمایه                                        

                                                                                 آموزش بخش عمومی در زمینه بهبود تأثیرگذاری قوانین مالی انرژی تجدیدپذیر بر بازار 

                                       [ 33متحده ]         های انرژی تجدیدپذیر در ایاالت                                کمک به تسهیل جریان سرمایه به سوی پروژه   . 

  ای نو و ت  ی پ یر                      اری و بود ه ت  ی  و توس ه در انرژی                                      سرمایه        - 

   اری       سرمایه         - 

های       های تجدیدپذیر و فناوری                        میلیارد دالر در حوزه انرژی                           334 تاکنون در مجموع                   2337ایاالت متحده از سال                    

تار، کال هازیاناه                                           هوشمند انرژی به منظور استفاده از منابع متنوع در شبکه برق هزینه کرده است. به بیان دقیق                                                                                       

میلیارد دالر رسید و حدود                           42به      2334میلیارد دالر است که در سال                             23تا      12مصرفی ساالنه در این حوزه بین                             

های جدید در زمینه انرژی خورشیدی است و                                             گذاری       بود. بیش از نیمی از سرمایه                              2333درصد بیشتر از سال                     6

در بخش تأسیسات توده زیساتای                                   2334درصد نیز در بخش انرژی بادی هزینه شده است. همچنین، در سال                                                              23

برابر بیشتر از ساال                                 7گذاری شده است که                    میلیون دالر سرمایه                   264میلیون و در بخش گاز زیستی                             132بال  بر         

های بخش انرژی تجدیدپذیر، نزدیک شدن به تاری  انقضاای                                                         گذاری       چشمگیر سرمایه                 بود. علت افزایش                   2333

های تخفیف مالیاتی مجدداا در کنگره تمادیاد شادناد.                                                                 نیز طرح         2334های مالیاتی بود. هرچند در سال                                   تخفیف     

های تاجادیادپاذیار                                    های انرژی           گذاری در دیگر بخش                   های گذشته میزان سرمایه                        البته شایان ذکر است طی سال                          

حرارتی اناجاام                      گونه تأمین مالی در بخش ساخت و ساز انرژی زمین                                              کاهش داشته است به نحوی که تقریباا هی                                      

 گذاری جدیدی انجام نشده است.                             نیز در بخش تبدیل زباله به انرژی سرمایه                                        2332نگرفته است و از سال                     
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های خارجی در حوزه انارژی پااک را                                                    گذاری       ایاالت متحده پس از چین همچنان جایگاه دوم جذب سرمایه                                                  

میلیارد دالر سرمایه در این بخش شده است که باا                                                  42موفق به جذب بال  بر                       2334دارد. ایاالت متحده در سال                            

 [ 2میلیارد دالر( فاصله بسیاری دارد. ]                                   333گذاری خارجی چین )                   میزان سرمایه            

  )میلیارد دالر(             های جدید در بخش انرژی پاک                             گذاری       : میزان کل سرمایه                 1نمودار        

 

درصد  50های جديد در زمینه انرژی خورشیدی است و  گذاری بیش از نیمي از سرمايه 

 نیز در بخش انرژی بادی هزينه شده است. 
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 ت می  بود ه             2- 

پس از تصویب اعتبارات تخصیص یافته، وزارت انرژی بودجه مذکور را در اختیار نهاادهاای مارباوطاه قارار                                                                                                                      

وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر مطابق اعتبار تخصیصی که توسط کاناگاره ایااالت                                                                                           دهد. بودجه دفتر بهره                        می  

های تحقیقاتی سال آتی                        وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر، اولویت                                     شود. دفتر بهره                شود، تأمین می               متحده تعیین می                

هاا قارار                         ها و دیگر گاروه                       ها، صنایع، دانشگاه                    و کار         کند و بودجه دولت فدرال را در اختیار کسب                                         را تعیین می           

بااشاد و                        وری انرژی و انرژی تجدیدپذیار ماحادود باه ناظاارت مای                                                                                      دهد. به طور کلی فعالیت دفتر بهره                                    می  

ها را بر عهده دارند و باید به طاور                                        های مالی مس ولیت نظارت بر عملکرد پروژه و برنامه                                                 کنندگان کمک             دریافت      

وری انرژی و                   های مالی دفتر بهره                    ها به دفتر گزارش بدهند. بسیاری از کمک                                         روند پیشرفت پروژه                     مداوم درباره            

شوند. منابع و اطالعات مدیریت از طریق                                         انرژی تجدیدپذیر از طریق پایگاه داده مرکز مدیریت پروژه تأمین می                                                              

وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر، سهامداران، کارکنان و پیمانکاران                                                                این پایگاه داده در اختیار مشتریان دفتر بهره                                           

ها را بررسی               وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر پروپوزال                                      گیرد. مرکز مدیریت پروژه با همکاری دفتر بهره                                               قرار می       

وری انارژی و                              نماید. به عالوه، بودجه تحقیق و توسعه انرژی تجدیدپذیر توسط دفتر بهره                                                                      کرده و مدیریت می                

وری انرژی و انرژی                     های مالی که به طور مستقیم توسط دفتر بهره                                          شود. انواع کمک                انرژی تجدیدپذیر فراهم می                        

مستمر. به طاور کالای،                                       های مالی          های همکاری، و کمک                   شوند عبارتند از: گرانت، توافق                                 تجدیدپذیر تأمین می                  

شوند که در ادامه باه اخاتاصاار شارح داده                                                                      های مالی در قالب تقاضاهای رقابتی و غیر رقابتی اعطا می                                                       کمک   

 [.  33شوند ]        می  
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                                 اع ای ک ک ما    ت ا ا ای رقابت 

های ماالای بار اسااس                                            یابد و از این روکمک                     های مالی از طریق یک فرآیند رقابتی تخصیص می                                            بیشتر کمک         

وری انارژی و انارژی                                           شوند و منجر به بهبود تحقیقات در وزارت انارژی و دفاتار باهاره                                                                                    شایستگی اعطا می               

شاود. فارآیاناد                                     شوند. صالحیت متقاضیان بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابای مای                                                                               تجدیدپذیر می            

وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر تاقااضاایای را باه جاریاان                                                                                    شود که دفتر بهره                  تقاضای رقابتی وقتی شروع می                          

 اندازد.           می  

در پاس  به مقتضیات تقاضاها، متقاضی یک پروپوزال فنی تهیه کرده و روش پیشنهادی بارای دساتایاابای باه                                                                                                                           

هاای              دهد. در نهایت، پاروپاوزال                                     ریزی پروژه، پرسنل و بودجه مورد تقاضا را توضیح می                                                  مقتضیات فنی، برنامه                   

 افتند.        انتخاب شده برای دریافت کمک مالی به جریان می                                           

                    ت ا ا ای  یررقابت 

وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر ممکن است یک گرانت یا توافق هاماکااری را باه                                                                                           در شرایط نادر، دفتر بهره                        

صورت غیر رقابتی به نهادی اعطا کند. برای آنکه گرانتی بدون شرایط رقابتی اعطا شود باید یکی از معیارهاای                                                                                                          

 قوانین کمک مالی را داشته باشد. یعنی کمک مالی باید:                                                    CRF  23382  33بخش     

 برای تکمیل، تداوم یا احیای فعالیتی که قبالال از وزارت انرژی بودجه گرفته است، ضروری باشد.                                                                                        -

 شود.      با منابع متقاضی یا منابعی که یک طرف سوم اعطا کرده است، اجرا                                                               -

 به واحدی از دولت برای فعالیتی مرتبط با عملکرد دولت اعطا شود.                                                                -

 های موفق اعطا شود.                    به کاربردی با  رفیت داخلی گسترده برای انجام فعالیت                                                    -
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 متحده و یک دولت خارجی برای تأمین بودجه پروژه باشد.                                                    مطابق توافق بین ایاالت                         - 

 به یک پروپوزال غیر تقاضا شده اعطا شود.                                        -

 در راستای منافع عمومی باشد.                             -

  ای انرژی نو و ت  ی پ یر                           ا و را برد              ا، سیاس            او وی         - 

  ای نو و ت  ی پ یر                     ای انرژی           او وی          - 

 مدت ذیل می باشد:                    وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر درصدد دستیابی به اهداف بلند                                                         دفتر بهره         

   2324کاهش واردات نفت به یک سوم تا سال                                    -

   2314درصد برق از منابع انرژی پاک تا سال                                      63تولید         -

 وری حمل و نقل                 ایجاد استانداردهای شدید بهره                              -

   2334میلیون وسیله نقلیه برقی تا سال                                  3تولید         -

   2323درصد تا سال               23های تجاری به میزان                      وری انرژی در ساختمان                      بهبود بهره            -

 .   2343درصد تا           61و تا        2323درصد  تا سال                37ای تا         کاهش تولید گازهای گلخانه                          -

هاای          مدت خود از فعالیت                   مدت و کوتاه             وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر در راستای تأمین اهداف بلند                                                        دفتر بهره         

های تحقیق و توسعه صورت گرفته در                                       کند. در ادامه، فعالیت                         های مختلف حمایت می                    تحقیق و توسعه در حوزه                     

 [.    3شوند ]        های منابع انرژی پاک به اختصار معرفی می                                        هریک از حوزه            

ارائاه              های تحقیق و توسعه در این بخش با هدف رفع ماواناع فانای،                                                                        فعالیت          ت  ی  و توس ه در انرژی زی ت :                               

گیرند. تحقیق و                  های مهندسی و توسعه مهندسی و علمی به عنوان مبنای صنعت انرژی زیستی صورت می                                                                          حل    راه   
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های موجود از ایده به عمل و کاربرد متامارکاز اسات.                                                                 مدت بر تبدیل مواد خام و فناوری                                توسعه کاربردی میان                  

های زیستی و فرآیندهای بایاوشایامایاایای و                                                                   تحقیق و توسعه بلندمدت نیز بر توسعه دانش توده زیستی، سیستم                                                         

های جدید یاا ارتاقاا یاافاتاه                                                     حرارتی شیمیایی متمرکز است. دانش توده زیستی در نهایت برای توسعه فناوری                                                                       

های تحقیاق و                      شوند. فعالیت                های تبدیل می              شود که موجب افزایش کارایی تبدیل و یا کاهش هزینه                                                 استفاده می          

 شود.      ها انجام می             های ملی، صنعت و دانشگاه                         توسعه توسط آزمایشگاه                    

های تحقیق و توسعه در حوزه آب بر بهبود عملکرد، کاهش هازیاناه و                                                                               فعالیت        ت  ی  و توس ه در انرژی آ :                          

که امکان تولید برق مقرون به صرفه، ساازگاار باا                                                                روز تمرکز دارد به طوری                        های به        تسریع به کارگیری فناوری                       

محیط زیست و تجدیدپذیر از منابع آب فراهم شود. برق آبی در حال حاضر بزرگترین منبع داخالای و پااک                                                                                                               

متحده بسیار نویدبخش است. برناماه بارق                                                   انرژی تجدیدپذیر است و برای تأمین نیازهای فزاینده انرژی ایاالت                                                              

های برق آبی ماوجاب تساریاع باه                                                    های مبتنی بر تولید فناوری                           های هدفمند در پروژه                     گذاری       آبی ضمن سرمایه              

هاای مالای و دیاگار                                             شود. این برنامه با همکاری صنعت، دانشگاه، آزمایشگاه                                                      ها در بازار نیز می                    کارگیری آن          

 شود.        نهادهای فدرال اجرا می                     

گیرد. همچنین مطاباق                           تحقیق و توسعه برنامه آب در دو بخش برق آبی و برق آب جنبشی و دریایی صورت می                                                                         

آبی و برق             های برق         شود تا امکان تعیین  رفیت تولید برق فناوری                                           این برنامه از مطالعات تحلیلی حمایت مالی می                                          

های تحقیق و توسعه برق آب جنبشی و دریایی و برنامه بارق                                                               آب جنبشی و دریایی در آینده میسر شود. فعالیت                                             

های کشور را برای تولید بارق باه کاار                                                      ها و اقیانوس              هایی مبتنی است که انرژی رودخانه                                 آبی بر توسعه فناوری                   

 گیرند.          می  
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تحقیق و توسعه در انرژی باد بر تولید منابع انرژی تجدیدپذیر با هزینه رقابتای از                                                                                         ت  ی  و توس ه در انرژی باد:                           

گذاری در                های نوآورانه برق بادی متمرکز است. برنامه باد با هدف سرمایه                                                              طریق توسعه و به کارگیری فناوری                              

های باد، توسعه فناوری، عملیات و نیز ابزارهای توسعه برای شناسایی منابع باد با بااالتاریان                                                                                                     بهبود طرح نیروگاه                 

های تحقیاق                های انرژی باد تدوین شده است. مطابق این برنامه، فعالیت                                                         تر کردن فناوری                کیفیت در جهت رقابتی                   

 شود.          وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر اجرا می                                     های ملی دفتر بهره                   و توسعه در آزمایشگاه                    

های اکتشافی پیشرفته برای کشف و استافااده                                                توسعه ابزارها و فناوری                          ت  ی  و توس ه در انرژی زمی   رارت :                                     

شاود. باا                           های مهم تحقیق و توسعه در بخش انرژی زمین حرارتی محسوب می                                                         از منابع آبی حرارتی از اولویت                             

را که از موانع مهم در                           های باالی توسعه پروژه                      توان خطرهای زیاد و هزینه                          های اکتشافی موثرتر می                       توسعه روش         

تاوان انارژی                            حارارتای کشاف نشاده مای                                                   این حوزه هستند، کاهش داد. به عالوه، با تعیین محل منابع زمین                                                            

 [.  4تجدیدپذیر را در آینده نزدیک گسترش داد ]                                       

  ای نو و ت  ی پ یر                    مت  ه در زمینه انرژی                         ای ایا ت           سیاس        2- 

های نو و تجدیدپذیر توسط ایاالت متحده آمریکاا اتاخااذ                                                                 های متعددی جهت حمایت از توسعه انرژی                                     سیاست     

 شوند:       شده است که در ذیل به اختصار معرفی می                                    

های تاجادیادپاذیار و                                          به طور کلی، دو دسته سیاست کلی فدرال و ایالتی در راستای انرژی                                                               ای ک  :            سیاس      

 های دولت فدرال بر کل کشور متمرکز است و عبارتند از:                                                    های جدید تدوین شده است. سیاست                               انرژی     

ای و اعاطاای وام بارای                                                های وام: کمک مالی به مناطق روستایی و قبیله                                              های مالی )گرانت( و برنامه                               کمک     -

 و کار از طریق برنامه ضمانت وام وزارت انرژی                                              کسب     
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 های گرمایی زمین حرارتی، خورشیدی و بادی مورد استفاده در منازل                                                                اعتبارهای مالیاتی شخصی برای پم                                  -

هاای ناو و                              هایی نیز برای توسعه و به کارگیری انارژی                                               های کلی، دولت فدرال مشوق                          عالوه بر این سیاست                   -

 تجدیدپذیر در کشور تعیین کرده است که عبارتند از:                                               

: این اعتبار مالیاتی بارها مورد بازبینی و                                                 3(   ITC)       گذار در انرژی تجدیدپذیر                         های سرمایه            اعتبار مالیاتی شرکت                     -

بازبینی شده است و مطابق آن دولت فدرال بسته به ناوع                                                        2334اصالح قرار گرفته است و آخرین بار در سال                                        

بر        کند.        گذار در این حوزه اعطا می                          های سرمایه            را به شرکت              درصد سرمایه             13تا      33منبع انرژی تجدیدپذیر،                       

های انرژی خوشیادی و بااد از زماان                                                           اساس این اصالحات، تاری  انقضای این اعتبار مالیاتی برای فناوری                                                            

ها، تاری  انقضای اعتاباار ماالایااتای پاس از                                                                          که مورد دیگر فناوری                     شود، در حالی              شروع پروژه محاسبه می                    

 شود.      اندازی پروژه تعیین می                       راه   

: این اعتبار بارها مورد بازبینی و اصالح قرار گرفاتاه                                                           2( PTCهای تولید برق تجدیدپذیر )                           اعتبار مالیاتی شرکت                     -

بازبینی شده است. میزان این اعتبار مالیاتی بر حسب نوع منبع انرژی                                                                     2334است و آخرین بار در دسامبر سال                               

سال از زمان به کارگیری خدماات ارائاه                                                33سنت در هر کیلووات ساعت و به مدت                                   282تا      383تجدیدپذیر           

معاادل            2334به اجرا گذاشته شده است. میزان این اعتبار در سال                                                     2334اگوست         6باشد که از تاری                     شده می      

ها نصف این مبل  است.                        ها و در مورد سایر فناوری                          دالر در هر کیلووات ساعت برای برخی از فناوری                                            38334

این تغییر ماعاادل                         2332البته متناسب با نرخ تورم، تغییراتی در این اعتبار مالیاتی ایجاد شده است که در سال                                                                                  

 [.  4دالر بوده است ]                384442

1 Business Energy Investment Tax Credit  
2 Federal Renewable Electricity Production Tax Credit  
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ای در زمینه انرژی تجدیدپذیر شاده                                      های گسترده            های تشویقی آمریکا در سطح ایاالت منجر به فعالیت                                               سیاست       

های متعددی هم توسط ایااالت در راساتاای                                                       است. چنانچه در باال گفته شد عالوه بر برنامه های فدرال، برنامه                                                             

های ایالتی              ای از مشوق            ارتقای انرژی تجدیدپذیر اجرا شده است. در واقع، انرژی تجدیدپذیر در نتیجه مجموعه                                                                               

های ایاالاتای                       ( رشد شایانی یافته است. از جمله سیاست                                         RPSs)       3و استانداردهای پورتفولیوی انرژی تجدیدپذیر                                         

 مؤثر در رشد انرژی تجدیدپذیر عبارتند از:                                       

 22                                                             ایالت دارای استانداردهای پورتفولیوی انرژی تجدیدپذیر هستند 

 31                                    هستند         2ایالت دارای استانداردهای سنجش خالص 

هاای ماالای مااناناد                                                های اجباری برق سبز، قوانین دسترسی، مشاوق                                                های دیگری شامل برنامه                       همچنین سیاست            

های ماباتانای بار                                   ها، و مشوق            ها و گرانت            های مالیاتی، وام                  اعتبارهای مالیاتی شخصی و مالیات شرکت، تخفیف                                           

 اند.      عملکرد نیز تدوین شده                    

، دولات           2332گذاری و احیا مصوب سال                         به موجب الیحه سرمایه                       اری در به کار یری انرژی پا :                                  سرمایه      

هاای انارژی پااک                                      ها و زیارسااخات                           میلیارد دالر برای توسعه فناوری                               23معادل       2332ایاالت متحده در سال                    

های انرژی پااک باه وزارت                                            میلیارد دالر برای پروژه                        1482گذاری کرده است. همچنین در همین سال                                      سرمایه      

میلیارد دالر آن به صورت وام تضمینی بوده اسات.                                                  327انرژی اختصاص داده شده است که مجاز به واگذاری                                              

میلیون دالر افزایش یاافاتاه                                    63میلیارد دالری برای پروژه های انرژی پاک به                                            1482البته در حال حاضر، بودجه                          

هاای          وری انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیر، فناوری                                          بهبود بهره              است. به طور کلی، بودجه مذکور بیشتر به حوزه                                            

1 Renewable Portfolio Standards 
2 Net Metering Standards  
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، شبکه هوشمند توزیع برق و تحقیق و توسعه انرژی پیشرفته اختصاص داده شده اسات                                                                                3های نقلیه پیشرفته                   وسیله     

 [3    .] 

ای را             های ویژه          ها و برنامه             های کلی که بدان اشاره شد، دولت اوباما طرح                                           در کنار سیاست                ای م    :              سیاس      

 کنند.       های تجدیدپذیر دنبال می                        ارائه کرده است که اهداف خاصی را در زمینه توسعه و به کارگیری انرژی                                                                 

های تجدیدپذیر و جایگزین توساط                                   گذاری در زمینه انرژی                      سرمایه          این برنامه به منظور                        و بای ن:             -برنامه اوباما             

با هدف کاهش وابستگی به نفت خارجی، کمک به حل بحران جهانی آب                                                                2معاونش جو بایدن                   باراک اوباما و              

 جو بایدن شامل موارد ذیل است:                              -ها شغل تدوین شده است. برنامه جامع انرژی نو اوباما                                                   هوا و ایجاد میلیون                      و   

               سال آینده باه                   33میلیارد دالری در                   343گذاری راهبردی                 میلیون شغل جدید با سرمایه                           4کمک به ایجاد

   2331ای با انرژی پاک از سال                          های خصوصی به منظور ساخت آینده                               منظور تسریع فعالیت                  

     که از میزان نفت وارداتی از خاورمیانه و                                              جویی کردن در مصرف نفت طی ده سال آینده به طوری                                               صرفه

 ونزوئال بیشتر باشد                   

        2334نقلیه پالگین هیبریدی تا سال                                میلیون وسیله              3تولید     

        2324درصد برق کشور از منابع تجدیدپذیر تا سال                                           24تأمین   

                                              [.  32]   2324درصد در سال               63ای تا         اجرای یک برنامه برای کاهش تولید گازهای گلخانه 

جاویای در                         های موجود جهت صرفه                    دولت اوباما با توجه به فرصت                               وری انرژی و انرژی پا :                          ابتکار ای بهره              

های فدرال در برنامه عملیاتی آب                                      وری انرژی و انرژی پاک را برای ساختمان                                       ها، ابتکارهای بهره                    انرژی و هزینه             

1 Advanced Vehicle Technologies  
2 Joe Biden  
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  784و هوا مطرح کرده است. مطابق برنامه اوباما به کارگیری انرژی تجدیدپذیر توسط دولت فدرال باایاد از                                                                                                                   

  23افزایش یابد و این بدان معناست که ادارات فادرال باایاد                                                                           2323درصد تا سال               23به      2331درصد در سال             

وری از طاریاق                                 این برنامه بار تاوساعاه باهاره                                                  درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.                                                           

های فدرال، افزایش توانایی مدیریت مصرف انرژی در تأسیاساات فادرال و                                                                                   استانداردسازی مقررات ساختمان                            

وری انرژی ماتامارکاز                                گذاری بهره            همکاری با بخش خصوصی برای انعقاد قراردادهای استاندارد جهت سرمایه                                                               

درصدی انرژی مصرفی                     13است. برنامه مذکور از این نظر حائز اهمیت است که نهادهای فدرال ملزم به کاهش                                                                           

 [.  31] شوند        می    2334خود تا سال            

زدایای،                 هاای کاربان                       های صنعت انرژی و تسریع برنامه                               دولت اوباما در راستای تثبیت سیاست                                     برنامه بر  پا :                 

نهایی کرد. در همین راستا، مطابق بارنااماه بارق                                                                    2334انتشار کربن را در آگوست سال                                 مقررات محدودکننده                 

)نسبت به سال                  2313درصدی  انتشار کربن تا سال                             12های سوخت فسیلی کنونی ملزم به کاهش                                     ، نیروگاه         3پاک   

ساعت( بارای هار ایاالات                                                 ( از طریق تخصیص یک نرخ ویژه انتشار کربن )بر حسب تن در هر مگاوات                                                                   2334

هایی که در حال حاضر وابستگی بیشتری به برق فسیلی دارند ماناناد ماوناتااناا،                                                                                              باشند. نرخ مذکور در ایالت                             می  

های خود مابانای بار                                   ها باید برنامه                درصد کمتر است. به منظور تحقق این اهداف، ایالت                                                 13داکوتا و کانزاس تا                    

سنگ به گاز، افزایش تأسیسات برق تجدیدپذیر و نیز کاهش تقاضا را ماتانااساب باا                                                                                                 های زغال          تبدیل نیروگاه             

  2322تصویب و در بازه زمانی                         2336ها باید حداکثر تا سپتامبر سال                                 های فدرال اجرا نمایند. این سیاست                                    سیاست     

 [.  2اجرا شوند ]             2313تا    

1 Clean Power Plan  
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برنامه استانداردهای پورتفولیوی تجدیدپذیر یاکای دیاگار از                                                                                  برنامه استان ارد ای پورت و یوی ت  ی پ یر:                                           

گاذاری                های تجدیدپذیر است که در راستای تارغایاب سارماایاه                                                                       های ایالتی در حوزه گسترش انرژی                                سیاست     

خصوصی در حوزه انرژی تجدیدپذیر تدوین شده است. با وجود ادعای برخی از ایاالت در ماورد افازایاش                                                                                                                

بارداری             دهد قیمت برق در ایاالتی که بیشترین میزان بهره                                              قیمت برق به دنبال اجرای این برنامه، شواهد نشان می                                                 

اند، به میزان کمتری افازایاش                                        برداری کمتری داشته                    های تجدیدپذیر را دارند نسبت به ایاالتی که بهره                                               از انرژی        

میلیارد دالر برای ایاالت در بار داشاتاه                                                           184تا      382سودی معادل              2334یافته است. در واقع این برنامه در سال                                        

 [.    3است ]     

  ای   ی  و ت  ی پ یر در ایا ت مت  ه                                      ای مو ود در ب ش انرژی                         ا ش      - 

هاای              های انرژی تجدیدپذیر در ایاالت متحده، عدم ثبات و پیگیری سایااسات                                                                      یکی از مشکالت عمده سیاست                       

های تشویقی به مادت کاوتااهای اجارا                                                        حامی انرژی تجدیدپذیر و انرژی جدید است. در واقع، اغلب سیاست                                                            

ها به عنوان مانع اصلی تاوساعاه                                        آیند. عدم استمرار در روند اجرای سیاست                                         شوند و بعد به حالت تعلیق در می                                می  

های انرژی تجدیدپذیر در                          متحده که زمانی در تولید و فناوری                                  شود. در نتیجه، ایاالت                        بازار و صنایع محسوب می                      

توان به فراز و                  ها از اروپا و ژاپن عقب افتاده است که به عنوان مثال می                                                       دنیا پیشرو بود، امروزه در بسیاری از جنبه                                        

به دلیل انقضای اعتبار مالیاتی تولید و یاا عادم                                                          2332-2333های       های موجود در صنعت باد در طول سال                                  نشیب    

 های برق حرارتی خورشیدی اشاره کرد.                                     برای تداوم توسعه نیروگاه                          63در اواخر دهه                 U موفقیت شرکت             

های ایالتی در ارتباط با تقاضای بازار و اعتبارهای مالیااتای فادرال از                                                                                      های اخیر با توجه به سیاست                           البته در سال            

گاذاری باخاش                              ، سارماایاه                 3231گذاری و برنامه گرانت خزانه                              جمله اعتبار مالیات تولید، اعتبار مالیات سرمایه                                              
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متحده به میزان چشمگیری افزایش یافته است. هارچاناد باا                                                                           های تجدیدپذیر ایاالت                       خصوصی در حوزه انرژی                   

های فاعالای مااناع از                                           وجود کفایت سرمایه خصوصی برای حمایت از تسریع رشد انرژی تجدیدپذیر، سیاست                                                                      

از یک طرف تنها تعداد ماحادودی از                                                -3باشند. این مشکل نتیجه دو عامل است:                                          گردش مؤثر این سرمایه می                       

باشاناد. از طارفای، ایان                                                    گذاری می          های اصلی فدرال و اعتبارات مالیاتی سرمایه                                          گذاران مشمول مشوق                   سرمایه      

شود باازار و                          ای تمدید شوند. این مسأله خود باعث می                                      ها در شرف انقضا هستند و باید به صورت دوره                                           سیاست     

ای قادر باه                 های بزرگ و حرفه                 گذاران دچار سردرگمی شوند. عالوه بر این در اغلب موارد فقط شرکت                                                                سرمایه      

بحران مالی اخیر و بازسازی اقتصادی ضعیف بااعاث کااهاش ارزش                                                                                 -2باشند.            گیری از این اعتبارها می                         بهره    

های مالی بخش خصوصی کاهش یافته اسات. باا                                                     گذاری شده و در نتیجه، مشوق                            خالص مالیات و میزان سرمایه                          

را برای رفع فقدان ارزش خالص مالیات تصویب کرد اما                                                    3231، برنامه گرانت خزانه                      2332آنکه کنگره در سال                   

منقضی شد. لذا کارشناسان اقتصاد و انرژی آمریکا معتقدند در دوره ریااضات                                                                                       2333گرانت مذکور در پایان                      

گذاری خصوصی و جذب مانااباع                                        های مبنی بر افزایش سرمایه                           مالی، در صنعت انرژی تجدیدپذیر باید سیاست                                        

هاای              جدید سرمایه در بخش انرژی تجدیدپذیر تدوین شوند. لذا شناسایی مؤثرترین و کارآمدترین سایااسات                                                                                                     

گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر به                                   گذاری بخش خصوصی و سرمایه                          ها مبنی بر سرمایه                   دولت فدرال و ایالت                  

شود. به عبارت دیگر، در حال حااضار                                           عنوان چالش اصلی بخش انرژی تجدیدپذیر در این کشور محسوب می                                                        

های تجدیادپاذیار را                                 گذاری در بخش انرژی                    های موجود در راستای تشویق سرمایه                                  ایاالت متحده باید سیاست                      

 [.    1عملی نماید ]            
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 عالئم اختصاری                                                

ACORE: American Council on Renewable Energy   

ARPA-E: Advanced Research Projects Agency-Energy 

Bridge: Bridging Research Interactions through collaborative Development 

Grants in Energy 

BTO: Bioenergy Technologies Office 

DISTANCE: SunShot Diversity in Science and Technology Advances       

National Clean Energy in Solar 

EERE: Energy Efficiency and Renewable Energy Office 

EGS: Enhanced Geothermal Systems 

FERC: Federal Energy Regulatory Commission 

F-PACE 1&2: Foundational Program to Advance Cell Efficiency 

GTO: Geothermal Office 

IBC: Isothermal Battery Calorimeter 

ITC: Business Energy Investment Tax Credit 

LCOE: Levelized Cost of Energy 

LBNL: Lawrence Berkeley National Laboratory 

NCPV: National Center for Photovoltaic 

NREL: National Renewable Energy Laboratory 

PEM: Polymer Electrolyte Membrane 

PREDICTS 1&2: Physics of Reliability: Evaluating Design Insights for 

Component Technologies in Solar 

PREF: Partnership for Renewable Energy Finance 

PTC: Federal Renewable Electricity Production Tax Credit 
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REC: Renewable Energy Certificates 

RPSs: Renewable Portfolio Standards 

SETO: Solar Energy Technologies Office 

SGHAT: Solar Glare Hazard Analysis Tool 

T2M: Tech-to-Market 

USDA: United Sates Department of Agriculture 

USW: Universal Smart Window Coating 

WTE: Waste-to-Energy 

WWPTO: Wind and Water Power Technologies Office 
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هوافضا فصل پنجم :    
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 و  ی  ف     ن    واف ا و دفا  ایا   مت  ه آمریکا                                                  -  

المللی بسیار رقابتی است. به طور کلی، صنعت هوافضا و دفاع آمریکا در                                                                       صنعت هوافضای آمریکا در سطح بین                              

ترین صنعت دارای صادرات خالاص در آماریاکاا                                                             اقتصاد این کشور نقش مهمی دارد. صنعت مذکور، بزرگ                                                 

میلیارد دالر صادرات در اقتصاد                                33383صنعت هوافضای این کشور با مبل                                  2334[. در سال           3شود ]       محسوب می        

میلیاارد دالر دارای                                  6284توجهی داشته است. صنعت هوافضا با تراز تجاری مثبت به ارزش                                                             آمریکا نقش قابل               

باالترین ارزش مازاد تجاری نسبت به هر صنعت دیگری است و موجب ایجاد مشاغل با دستمزد باال برای صدها                                                                                               

 هزار کارگر آمریکایی شده است.                              

 

گذاری مستقیام خاارجای                                   متحده به عنوان پایگاه صنعت هوافضای جهان برگزارکننده نمایشگاه سرمایه                                                                     ایاالت       

کشور مختلف در آن مشارکت داشتاناد.                                         21شرکت غیر آمریکایی از                        23بود که          2334صنعت هوافضا در سال                    

برخورداری از جایگاه برتر جهانی، سیستم توزیع گسترده، نیروی کار ماهر، ارائه خدمات متنوع و حماایات از                                                                                                            

های خارجی باه                   ای از جمله دالیل جذب شرکت                          گذاری و ارتقای صنعت هوافضا در سطح ملی و منطقه                                               سرمایه      

آیند. مطابق مطالعات انجام شده توسط وزارت بازرگانی ایاالت ماتاحاده،                                                                             صنعت هوافضای آمریکا به شمار می                              

زایی بیشتری شاده اسات.                                      صنعت هوافضا در مقایسه با دیگرصنایع، به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب اشتغال                                                                         

گاذاران                 گذاری در این صنعت شده است. سارماایاه                                              نیروی کار آموزش دیده و ماهر باعث تسهیل روند سرمایه                                                  

شود.  ترين صنعت دارای صادرات خالص در آمريكا محسوب مي صنعت هوافضا، بزرگ

 میلیارد دالر است.  04480میزان صادرات اين صنعت مبلغ 
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  2    استانادارد طاالیای                               ( با عنوان              FAA)       3صنعت هوافضای آمریکا مشمول حمایت ویژه اداره هوانوردی فدرال                                                         

باشند. باه عاالوه، اداره                                             برای ایمنی هوایی، ایمنی هواپیما و قطعات هواپیمایی تولید شده در ایاالت متحده می                                                                             

کشاور جاهاان                              37( را با           BASAS)       1ای مبنی بر ایمنی حمل و نقل هوایی                                  نامه دو جانبه               هوانوردی فدرال توافق                    

منعقد کرده است که امکان تسهیل تصویب صالحیت پرواز محصوالت هوافضای ساخات آماریاکاا در ایان                                                                                                              

 [.    7کشورها را فراهم آورده است ]                           

ماتاحاده                      علیرغم روند کند رشد اقتصادی در داخل و خارج از کشور، در بخش حمل و نقل هوایای ایااالت                                                                                                

ها و محصوالت در کنار نرخ ثابت تاقااضااهاا                                                    رشد قابل توجهی مشاهده شده است. کاهش هزینه                                             2334درسال       

متحده شده است. تغییر گرایش از تمرکز بر سهم بازار به سمات                                                                موجب افزایش سود صنعت هواپیمایی ایاالت                                      

منجر به سودآوری پایدار در این بخش شده است، موضوعی کاه کاماتار در                                                                                      گذاری       افزایش بازگشت سرمایه                    

 شود.      بخش های صنعتی دیده می                     

کاهش یافت، ولی                  2334تا      2333های       هر چند تولید محصوالت صنعت هواپیمایی برای اولین بار در فاصله سال                                                              

میلیارد دالر )در مقایسه با ساود                                      2383دهد که سود عملیاتی ترکیبی حمل مسافر معادل                                             نشان می         2334سال مالی          

( بوده است. در بخش محصوالت و بازار عمومی حمل و نقل هاوایای در                                                                          2333میلیارد دالری سال مالی                         3382

توان گفت بازار برخی محصوالت همچون پیستون تک موتوره و موتور جت بهبود یافته اسات،                                                                                        می    2334سال     

اند. به طاور کالای، مایازان                                                   های چند موتوره با رکود روبرو شده                                  و پیستون          3های توربوپرا                در حالی که بخش              

 [.    33درصد بوده است ]                 183محدود و برابر با                    2334های مختلف در تقویم سال مالی                               تحویل محموله            

 

 

 

1 Federal Aviation Administration 

 2 Gold Standard 

 3 Bilateral Aviation Safety Agreement 
4 Turboprop  
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1 Budget Control Act  

 )میلیارد دالر(               2332-2333های       : میزان صادرات ناخالص بخش هوافضا و دفاع ایاالت متحده در فاصله سال                                                                3نمودار      

 ب ش دفاع  ایا ت مت  ه                        - 

درصاد از کال                                13میلیاارد دالر آماریاکاا باه اماور ناظاامای )ماعاادل                                                                                                          3737متحده با اختصاص                     ایاالت     

های انجام شده در بخش دفاعی(، رتبه نخست را بین کشورهای جهان دارا است و پاس از آن                                                                                                   گذاری       سرمایه      

کشورهای چین، روسیه، عربستان سعودی، فرانسه و بریتانیا قرار دارند. بنابراین هر نوع کاهش در بودجه دفاعی                                                                                                        

ماارس ساال                      3های نظامی جهان دربر خواهد داشت. از تاری                                             متحده تأثیر نامطلوبی بر میزان کلی هزینه                                         ایاالت       

ساال          2شود تا          بینی می         میلیارد دالر کاهش یافته است که پیش                                   17های دفاعی ایاالت متحده معادل                               ، هزینه       2331

میلیارد دالر ادامه یابد. باودجاه وزارت دفااع باا                                                                             42( این روند کاهشی تا رقم                           2323پس از آن )یعنی تا سال                         

گیری کنگره در                     و تصمیم         2331، قانون بودجه دو حزبی سال                           3(   BCA)       2333تصویب قانون کنترل بودجه سال                             
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هاای          میلیارد دالر برای هزینه                        464،   3[. به موجب قانون اختیارات دفاع ملی                                      2و     6کاهش یافت ]               2334اواخر سال           

بوده و از ایان                        2333میلیارد دالر کمتر از بودجه دفاعی سال                                       13نظر گرفته شده است که                        2334دفاعی در سال              

 [.    2اند ]       کاران صنعت دفاعی آمریکا در کسب درآمد خود با مشکل مواجه شده                                                            رو مقاطعه         

های اخیر، با شروع چرخه جدید رشد در                                      متحده طی سال              های دفاعی ایاالت                 رود کاهش هزینه                هر چند انتظار می                

پایان یابد. البته افزایش بودجه بخش دفاعی، به میزان رویارویی کشور با تهدیدات امنیتی و توافق دو                                                                                                   2332سال     

متحده میزان خاریاد و                                    خواه در مورد قانون کنترل بودجه بستگی دارد. در ایاالت                                                       حزب دموکرات و جمهوری                    

میلایاارد دالر                         3282به      2333میلیارد دالر در سال مالی                           23812درصد رشد، از                33682فروش تسلیحات نظامی با                       

تاا         2336های مالی            تغییرات میزان بودجه وزارت دفاع آمریکا طی سال                                              2رسیده است. در نمودار                          2334در سال        

 [.    6نشان داده شده است ]                     2334

 
 های اختصاص داده شده به بخش دفاعی )میلیارد دالر(                                                بندی کشورها از نظر هزینه                          : رتبه      2نمودار        

1 The National Defense Authorization Act  
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 ب ش ف ای  ایا ت مت  ه آمریکا                              2-  

همزمان با پرواز شاتل نهایی، پروازهای فضایی در آمریکا کمتر مورد توجه قرار گرفته و در واقاع                                                                                                 2333از سال        

های بازرگانی و تولید عناصر اکتاشاافای در                                                      بخش فضایی این کشور بیشتر بر موضوعاتی نظیر توسعه توانمندی                                                        

صنعت هوافضای ایاالات ماتاحاده                                                 [.      2]   مدت متمرکز شده است                      بخش فضایی همچون کپسول فضایی طوالنی                                 

هاای گساتارده                               درصد ارزش بازار هوافضا و دفاع جهان را به خود اختصاص داده است. فعالیت                                                                        3286آمریکا،         

و نقل هوایی بازرگانی باعاث شاده اسات تاا                                                                  هوافضای آمریکا در سطح جهان از جمله تولید هواپیما و حمل                                                      

 .   [ 1] توجهی داشته باشد                    صنعت هوافضا در رشد اقتصادی آمریکا تأثیر قابل                                            

  ا و دستاورد ای ایا ت مت  ه آمریکا در زمینه  ن    واف ا و دفا                                                                 پیشرف          - 

های حاصل در زمینه ساخت جت و موشک، ناوبری، علم مواد و آیرودیاناامایاک، ایااالت                                                                                              با توجه به پیشرفت                 

متحده آمریکا قادر به اعزام انسان به کره ماه در طول تاریخچه کوتاه صنعت مذکور شده است. به طور کالای،                                                                                                            

های صورت گرفته در بخش علم و فناوری مرتبط با صنعت دفاع و هوافضاست و علت ایان                                                                                 بسیاری از نوآوری                

ها به ویژه مشتریاان دولاتای باخاش                                                       کنندگان بخش هوافضا و دفاع و مشتریان آن                                        امر، ارتباط منسجم بین تأمین                           

های علمی و فانااوری بارخاوردار                                              دفاعی است. دولت آمریکا از منابع الزم جهت اختصاص بودجه به پیشرفت                                                                

اناد و تاقااضاای                                        است. با توجه به افزایش روزافزون محاسبات فضایی، محصوالت تولیدی بسیار پیچیده شده                                                                               

های مالای کشاور هاماچاون                                                    مشتریان از طراحان محصوالت نیز افزایش یافته است. از این رو، در آزمایشگاه                                                                        

درصد ارزش بازار هوافضا و دفاع  /498صنعت هوافضای ايالت متحده آمريكا، 

 جهان را به خود اختصاص داده است. 
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DARPA     وNASA                های بازرگانی که در زمینه تحقیقاات کاارباردی فاعاالایات                                                                                های شرکت          و در آزمایشگاه

های فناورانه جدیدی ایجاد شده است. بر خالف چالش موجود جهت جذب، اساتاخادام و                                                                                             کنند، نوآوری              می  

های فناوری است کاه ماباناای                                               حف  نسل بعدی سرمایه انسانی، صنعت هوافضا و دفاع درصدد ایجاد نوآوری                                                                 

های       سیم برق ولتاژ باال، موشک                         توان به میکروپهپادها، انتقال بی                                 ابداعات آتی را ایجاد کند که به عنوان نمونه می                                             

های تجاری با سیستم                      های شخصی، جت              های انرژی با استفاده از مایکروویو با قدرت باال، جت                                                   فراصوتی، سالح            

های کنترل از راه دور اشااره                                 های فیبر کربن و جنگ                     کنترل از راه دور، سیستم پرواز الکتریکی، ساخت نانولوله                                                     

 [.      3کرد ]     

  ای ایا ت مت  ه آمریکا در زمینه  ن    واف ا و دفا                                                      ا و برنامه               اری       سیاس        -2

طلبی بخش هوافضاا و                            های خود مبنی بر نحوه حف  رقابت                                جمهوری توصیه              شورای ریاست             2333در اوایل دهه              

. شورای هوافضا بر ضرورت سیاست ملی هوافضا، ایاجااد                                                             3آینده صنعت هوافضای آمریکا را منتشر کرده است                                           

شاوناد،                   چارچوب دولتی جهت اجرای سیاست هوافضا و همچنین رفع موانع قانونی که مانع رشد صنعات مای                                                                                           

گاذاری            هایی را اتخاذ کرده است تا آمریکا بتواند با سرمایه                                                   تأکید کرده است. به عالوه، شورای مذکور سیاست                                            

مورد نظر در پایگاه صنعتی آمریکا، تأمین نیروی کار و زیرساخت تحقیق و توسعه همواره در صنعت هوافضای                                                                                                 

 [.    3] جهانی پیشتاز باقی بماند                         

های تجااری                ، استفاده از قابلیت                   2333جمهور اوباما در سال                       مطابق سیاست ملی فضایی تدوین شده توسط رئیس                                         

المللی در حوزه هوافضا مورد تأکید زیادی قرار گرفته است. مطابق سیاست مذکور،                                                                               های بین         فضایی و همکاری              

  .2332 شورای ریاست جمهوری درباره آینده صنعت هوافضای آمریکا، گزارش نهایی شورا درباره آینده صنعت هوافضای ایالت متحده آمریکا، دسامبر3

http://trade.gov/static/aero_rpt_aero_commission.pdf  
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هایی چون حمل و نقل محموالاه باه                                             های فضایی تجاری قادر به ارائه خدمات جدید به دولت در حوزه                                                          شرکت    

باشند. در حال حاضر، دولت به طور ماداوم                                              المللی و انتقال انسان جهت اکتشافات فضایی می                                             ایستگاه فضایی بین                 

ای، سنجش از راه دور و                         یابی ماهواره              های بخشی مربوط به حمل و نقل فضایی، موقعیت                                           در حال بررسی سیاست                  

های مربوطه جهت تحقق اهداف ملی سیاست فضاایای ناظایار                                                                     ناوبری است. در واقع، تأثیرگذاری دستورالعمل                                            

گیرد. دیگر سیااسات                            المللی همواره مورد بررسی قرار می                                  های بین         رقابت در صنعت هوافضا و افزایش همکاری                                    

در نظر گرفته شده از سوی دولت و کنگره در حوزه هوافضا، اجرای اصالحات مربوط باه ماقاررات کاناتارل                                                                                                                   

که بتوان نظام شفاف، کارآمد و قابل اجرا در زمینه کنترل فناوری را ایجااد                                                                            صادرات این بخش است، به طوری                           

المللی که قباال تاحات ماقاررات                                                   کرد. به عنوان نمونه کنترل برخی از قطعات هواپیما در حوزه رفت وآمد بین                                                                      

شود و به این تارتایاب                                   ( کنترل می            EAR)       3گرفت، هم اکنون تحت مقررات صادرات دولتی                                        ارتش صورت می            

توان محصوالت صنعت هوافضا که تحت کنترل مقررات صادرات دولتی هستند را بدون نیاز باه دریاافات                                                                                                          می  

 [.    7متحده صادر نمود ]                   مجوز صادرات ایاالت                 

هاای آماریاکاایای ناه تاناهاا                                                                   امروزه صنعت هوافضا و دفاع آمریکا در سطح جهان بسط یافته است و شرکت                                                                 

انادازی             کنند، بلکه عملیات خود را در کشورهای دیگر نیز راه                                                  محصوالت خود را در خارج از کشور عرضه می                                     

های اروپایی به منظور تثبیت جایاگااه خاود در                                                             های خارجی به ویژه شرکت                        کنند. به عبارت دیگر، شرکت                             می  

های تابعه آمریکا اقدام                          های آمریکایی یا تأسیس شرکت                            ترین بازار دفاع جهان به خریداری سهام شرکت                                           بزرگ    

اند. در واقع نتایج باررسای نشاان                                                اند و بدین ترتیب به بخشی از صنعت هوافضا و دفاع آمریکا تبدیل شده                                                                 کرده    

1 Export Administration Regulation  
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درصد استخدام در صنعت هوافضا و دفاع آمریکاا ماتاعالاق باه                                                                                3382درصد از درآمد فروش و                        3386دهد       می  

 .   [ 3] های خارجی است                 شرکت    

مرزی و مبتاکاراناه ماتاعاددی                                                های آمریکایی در بخش بازار موفق به انعقاد قراردادهای راهبردی، برون                                                                   شرکت    

کاران فرعی با هدف دستیابی به بازار خارجی و حف  آن درصدد بارقاراری                                                                         کاران اصلی و پیمان                    اند. پیمان              شده   

گاذاری                رسد قراردادهای سرماایاه                             مرزی در بخش هوافضای آمریکا هستند. به نظر می                                               انواع جدید روابط برون                     

آیند و بار                    مشترک یا قراردادهای مشارکت راهبردی درازمدت از جمله جدیدترین انواع قراردادها به شمار می                                                                                      

های بازار             خالف قراردادهای قدیمی که بر سیستم یا پروژه خاصی تأکید داشتند، در این قراردادها تمامی بخش                                                                                       

های آمریکایی در مراحل اولیه است، ولای باه ناظار                                                                   مرزی شرکت           مورد تأکید قرار دارند. اگر چه روابط برون                                          

رسد امکان ارتقای استانداردها، ایجاد شرایط همکاری و بهبود هزینه و مازایاای ناوآوری را باه وجاود                                                                                                                                    می  

های تابعه خارجی به شکل قابل توجهای ماورد تاوجاه                                                                   دهند مالکیت شرکت                  آورند. شواهد متعدد نشان می                              می  

گاذاری                های هوافضا و دفاع آمریکا قرار گرفته است. از این رو، انعقاد قراردادهای مشارکت و سرمایاه                                                                                            شرکت    

جا که دولت آمریکا در زمایاناه                                       از آن       های غیر انگلیسی و غیر اروپایی در حال افزایش است.                                                    مشترک با شرکت             

های کشورهای دیگر به تاوافاق                                       تر از شرکت            های انگلیسی راحت                  انتقال شخص ثالث و امنیت فناوری با شرکت                                      

آمریکا در خارج از کشور و همچنین اناواع                                              گذاری مستقیم                های گذشته قسمت اعظم سرمایه                            ، در سال        رسند      می  

های انگلیاسای                     مرزی آمریکا در زمینه صنعت و سایر روابط تجاری آمریکا با شرکت                                                             گذاری برون            دیگر سرمایه           

هاای              گذاری مشترک با شارکات                           های اخیر انعقاد قراردادهای مشارکت و سرمایه                                            انجام شده است. البته در سال                             

توجهی یافته است. شاایاان ذکار                                                 های غیر اروپایی نیز افزایش قابل                                 اروپایی و غیر انگلیسی و همچنین با شرکت                                      

بر استانداردسازی تجهیزات و امنیات فانااوری مشاخاص                                                                     های آمریکایی                مرزی شرکت           روابط برون          است تأثیر           
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نیست و بسته به شرایط ممکن است بر استانداردسازی تجهیزات و یا میزان همکاری کشورها تأثیر داشته باشناد                                                                                                       

رسد که این امر موجب افزایش رقاابات                                          که اصالال مؤثر واقع نشوند. البته در اغلب موارد چنین به نظر می                                                               و یا این        

] شوند            های مربوط به تدارکات و خرید می                                های موجود در نیروی هوایی و همچنین کاهش هزینه                                              بازار و گزینه             

4    .] 

 بازار  واف ا در ایا ت مت  ه آمریکا                                    - 

 شود.      در ادامه وضعیت بازار هوافضای آمریکا شرح داده می                                               

دولت آمریکا بایستی راهبردهای ارتقای صادرات هوافضا و دفاع در بازار رقاباتای                                                                                    ای  و دسترس  به بازار:                          

جهان را توسعه بخشد. شایان ذکر است با انعقاد قراردادهای امنیت هوانوردی و تجارت آزاد و تصویب قوانیان                                                                                                        

توان صادرات این محاصاوالت                                گذاری و فروش هواپیماهای غیرنظامی می                                     منصفانه درباره توسعه، تولید، سرمایه                                   

 را افزایش داد.              

توجهی را در بردارد. بااناک                                        هوافضا در تراز تجاری آمریکا تأثیر مثبت قابل                                               اری در زمینه  ادرات:                          سرمایه      

گرداند.           صادرات و واردات آمریکا هر ساله بودجه حاصل از معامالت هوافضای آمریکا را به خزانه کشور برمی                                                                                        

طلبی صادرات در باخاش                                    دهی قادر به حف  رقابت                       مدت بودجه و افزایش  رفیت وام                              آمریکا با تمدید طوالنی                     

 هواپیمای غیرنظامی خواهد شد.                             

با اصالح نظام کنترل صادرات آمریکا به عنوان مثال عدم اعاماال قاوانایان                                                                                      سازی رون  کنترل  ادرات:                           م رن    

بااشاناد، دولات                                   های فضایی بازرگانی که در سطح جهان موجود مای                                                   مربوط به مهمات و اسلحه برای فناوری                                  

های واحد در صنعات                       آمریکا قادر به تداوم و رشد پایگاه صنعت دفاعی خود از طریق صادرات و کاهش هزینه                                                                            

 .   [ 2] دفاع خواهد شد               
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  ای ف ال در عر ه  ن    واف ا و دفا  آمریکا                                            شرک       - 

وری کارکناان                  های صنعت هوافضای آمریکا در بهبود بهره                                       های اروپایی و آسیایی، شرکت                            در مقایسه با شرکت                 

های هوافضای آمریکا و سایر نقاط جهان                                       وری شرکت          اند. نمودار زیر فاصله میان بهره                                 خود عملکرد بهتری داشته                      

موفق به بهبود رشد متوسط خود                               2333-2334های       های اصلی آمریکایی در فاصله سال                                دهد. شرکت             را نشان می          

اند، در حالی که این رقم برای دیگر کشاورهاای                                                       درصد به ازای هر کارمند شده                            484ای برابر با               با درآمد ساالنه              

هاای              شارکات            3درصد بوده است. همچنین میزان حاشیه سود عملیاتی                                                 182جهان و در مدت زمان مشابه برابر با                                   

درصد ذکر            782های اروپایی               درصد بوده است که این رقم برای شرکت                                    3382، برابر با            2333آمریکایی در سال                 

 شده است.        

متحده در                شرکت برتر صنایع دفاعی و هوافضای ایاالت                                         23های انجام شده، میزان درآمد                              به عالوه طبق بررسی                 

میلیارد دالر بال  شده است و این در حالای اسات                                                        27383درصد رشد به رقم                   383، با      2334سه ماهه پایانی سال                    

درصد کاهش یافته است. همچنین میزان درآماد                                                    384کشور برتر صنعت هوافضا در جهان                                 23که میزان درآمد                

  23میلیارد دالر رسیده است که این رقم بارای                                                1182درصد افزایش به                  187های برتر آمریکا با                      عملیاتی شرکت            

 [.    6میلیارد دالر بوده است ]                        1687درصد افزایش برابر با                        282شرکت برتر جهانی این حوزه با                             

به ترتیب میزان درآمد بخش دفاعی و حاشیه سود عملیاتی در جاهاان و ایااالت                                                                                               4و     3در نمودارهای شماره                    

1  Operating Margin های شرکت و کسب   آید. به عبارت دیگر ماحصل فعالیت شاخصی که از تقسیم درآمد عملیاتی بر میزان فروش به دست می

  شود. ها و درآمدهای عملیاتی در سود عملیاتی نشان داده می های مالی اداری، سایر هزینه سود اعم از هزینه

 0589، برابر با 5504های آمريكايي در سال  میزان حاشیه سود عملیاتي شركت

 درصد ذكر شده است. 785های اروپايي  درصد بوده است كه اين رقم برای شركت
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را ماماکان                            2333تاا                 2333های       متحده نشان داده شده است که امکان مقایسه بهتر آنها در فاصله زمانی سال                                                                    

 سازد.       می  

 2333-2333های       : میزان درآمد بخش دفاعی و حاشیه سود عملیاتی جهانی در فاصله سال                                                              3نمودار        

 

 

 

 

 

 

 

 2333-2333: میزان درآمد بخش دفاعی و حاشیه سود عملیاتی ایاالت متحده در فاصله سالهای                                                                         4نمودار        

 حاشیه سود عملیاتی بخش دفاع و هوافضا در جهان درآمد عملیاتی بخش دفاع و هوافضا در جهان
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های اصلی صنعت تولید هوافضای آمریکا عبارتند از:                                                      شرکت    

( که در ادامه توضیحات کوتاهی دربااره                                        UTC)   2های متحده آمریکا                  و شرکت فناوری               3بوئینگ، الکهید مارتین                    

 .   [ 3] هریک ارائه شده است                    

های بازرگانی در سراسر جهان                              ترین تولیدکننده هواپیمای نظامی و جت                                     شرکت بوئینگ بزرگ                  شرک  بوئین :            

های الکترونیک و دفاعی، موشک، موتور موشک، وسایل پارتااب مااهاواره و                                                                                          است و در حوزه تولید سیستم                         

کشاور               334های پیشرفته اطالعات و ارتباطات فعالیت دارد. دفتر اصلی شرکت در شیکاگو است و در                                                                                          سیستم     

 کند.      جهان فعالیت می              

این شرکت در زمینه تحقیق و طراحی، تولید و ادغاام ماحاصاوالت و خادماات و                                                                                                               شرک   کهی  مارتی :                    

کننده خادماات فانااوری                                      ترین تأمین            کند. شرکت الکهید مارتین بزرگ                               های فناوری پیشرفته فعالیت می                              سیستم     

  1شود و دفتر اصلی آن در مریالاناد                                       ها در آمریکا محسوب می                       اطالعات و همچنین مرکز آموزش و ادغام سیستم                                        

 قرار دارد.            

کننده خدمات و محصوالت فناوری در صنایع هوافضا و                                                 این شرکت تأمین              :      ای مت  ه آمریکا                  شرک  فناوری           

کننده سیستم باالبر و تجهیزات برودتی در صنعت عمران                                                    های متحده آمریکا تولید                        عمرانی است. شرکت فناوری                       

  3و موتور هواپیماهای نظامی، غیرنظامی و تجاری در صنعت هوافضاست. دفتر اصلی شرکت در کانکاتایاکاات                                                                                                      

1 Lockheed Martin 
2 United Technology Corporation  
3 Maryland 
4 Connecticut  
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 [.      1] کند       کشور فعالیت می                363واقع شده است و در                   

هاای ماخاتالاف                                    شرکت برتر ایاالت متحده در بخش                              23نیز میزان سود کسب شده توسط                              3در جدول شماره               

به همراه درصد تغییر آن ذکر شده است. باایاد                                                    2334ماه نخست سال                2و     2333صنعت هوافضا و دفاع در سال                           

بینی نشده از ساال                           های پیش         وری طرح         ها و بهره           توجه داشت که رقم حاشیه سود عملیاتی به دلیل کاهش هزینه                                                     

 افزایش یافته است.                   2331

 شرکت برتر صنعت هوافضا و دفاع ایاالت متحده                                          23: میزان سود             3جدول      

های دارای پتانسیل رشد متمرکز هساتاناد و در                                                                متحده بر حوزه               های برتر صنعت هوافضا و دفاع ایاالت                                   شرکت    

 کنند:         گذاری می          های زیر سرمایه                حوزه    

 های هوشمند نظارت و شناسایی( در دریا، زمین و هوا                                                   ها )سیستم          ISRنسل بعدی            -

 های آمریکایی                مند جهت پرکردن شکاف درآمدی شرکت                                 فروش محصوالت نظامی به کشورهای عالقه                                   -

های فناوری نظامی در                           های نویدبخش جهت رشد امنیت سایبری بازارهای مجاور و استفاده از نوآوری                                                                     بخش     -

 بازارهای غیرنظامی.                    

شرک  برتر  ن    واف ا و دفا   22

 ایا ت مت  ه

   22سپتامبر 

 ماه پایان  سال  4) 

   22سپتامبر 

 ماه پایان  سال  4)

 در   تغییرات

 میزان درآمد )میلیارد دالر آمریکا(

  

 درصد 383  222  27383

 درصد 187  1287  1182 درآمد عملیاتی )میلیارد دالر آمریکا(

 درصد 182 درصد 3282 درصد 3282 حاشیه سود عملیاتی

1 Intelligence Surveillance and Reconnaissance    
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های برتر صنعت هوافضا و دفاع ایاالت متحده از                                                  رود رشد شرکت              در نهایت انتظار می                  

 [.    2های ضعیف تحقق یابد ]                      طریق مالکیت بازارهای جدید و تقویت شرکت                                      

 

 

 عالئم اختصاری                                                                    

BASA: Bilateral Aviation Safety Agreement 

BCA: Budget Control Act 

DCSA: Defense Security Cooperation Agency 

DOD: Department of Defense 

EAR: Export Administration Regulation 

FAA: Federal Aviation Administration 

ISR: Intelligence Surveillance and Reconnaissance 

UTC: United Technology Corporation  
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 تاری  ه فناوری نانو                       - 

گاردد.                ( بارمای              NNI)   3تاریخچه فناوری نانو در آمریکا به زمان تشکیل و سازماندهی برنامه ابتکار ملی فناوری نانو                                                                                     

سازمانی دولت فدرال آمریکا است که به هماهنگی تحقیق و توسعه و                                                               برنامه بین              یک      برنامه ابتکار ملی فناوری نانو،                              

انداز این برنامه توسط شورای مالای                                         پردازد. چشم               های مربوط به علوم، فناوری و مهندسی در مقیاس نانو می                                                     فعالیت      

 ( به شرح زیر تعریف شده است:                             NSTC)   2علم و فناوری            

است که در آن توانایی درک و کنترل مواد در مقیاس نانو به انقالبی                                                                   ای    ابتکار ملی علم و فناوری، آینده                                انداز       چشم   

های تحقیق و توسعه که در راساتاای                                                رساند. همچنین برنامه                        شود و به جامعه سود می                       در فناوری و صنعت منجر می                        

شوند، امکان تسریع روند کشف، تاوساعاه و گساتارش عالاوم،                                                                                    کننده تدوین می                های مشارکت            مأموریت دستگاه              

اناداز، چاهاار                                آورند. برنامه ابتکار ملی فناوری نانو برای دستیابی به این چشام                                                                   مهندسی و فناوری نانو را فراهم می                                

 هدف زیر را تعیین کرده است:                          

های جدید به محصاوالت بارای کساب                                                ایجاد یک برنامه تحقیق و توسعه در سطح جهانی، افزایش تبدیل فناوری                                                               

هاا و ابازارهاای                                  مزایای تجاری و عمومی، توسعه و حف  منابع آموزشی، نیروی کار ماهر و حمایت از زیرساخت                                                                                 

 .     3  الزم برای پیشبرد فناوری نانو                             

های وابسته از طریق برنامه ابتکار ملای                                           بخش فدرال و آژانس                   24های مرتبط با فناوری نانو در                               ، فعالیت        2333از سال        

کامایاتاه                     شود. شورای ملی علم و فناوری، برنامه پیشگامی را از طریق اعضای آژانس زیر                                                                          هماهنگ می             فناوری نانو           

ساازی               کند. دفتر هماهاناگ                          علوم، مهندسی و فناوری نانومقیاس وابسته به شورای ملی علم و فناوری هماهنگ می                                                                          

1 National Nanotechnology Initiative  
2 National Science and Technology Council 
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به زیر کمیته علوم، مهندسای و فانااوری                                                       3ملی فناوری نانو وابسته به سازمان ملی صدور گواهینامه فناوری نانو                                                               

 .     2  کند     نانومقیاس از نظر فنی و اجرایی کمک می                                    

 ف    فناوری نانو                    و  ی        -2

مورد توجه کنگره آمریاکاا قارار                                            2333اندازی برنامه ابتکار ملی فناوری نانو در سال                                               فناوری نانو همزمان با راه                         

ای از محصوالت و صناایاع، مازایاای                                                گرفته است. به طور کلی، توسعه و کاربرد فناوری نانو در طیف گسترده                                                                 

اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را دربردارد. بدین منظور، ایاالت متحده آمریکا مشکالت سیااسای و فانای                                                                                                                  

شوند را مورد بررسی قرار داده اسات. مشاکاالت                                                              سازی محسوب می               متعددی که به عنوان موانع بالقوه تجاری                                     

ها در مقررات مربوط به محل کار، محیط زیست،                                             ( و مفاهیم ضمنی آن                    EHS)       2محیطی، سالمتی و ایمنی                      زیست    

های محاسباتی جدید، انتقال مؤثر فناوری به بخاش                                                   مواد غذایی و دارو  توسعه استانداردها، توسعه ابزار و روش                                                       

خصوصی، حفا ت از حقوق مالکیت معنوی، امور اخالقی، حقوقی و اجتماعی  شناخت عمومی، حاماایات و                                                                                                   

 آیند.         توسعه نیروی کار فنی و علمی در زمینه فناوری نانو در سطح جهان از جمله این موارد به شمار می                                                                                        

میلیاارد دالر باه                                3283، دولت فدرال از طریق برنامه ابتکار ملی فناوری نانو، تقریباا                                                             2333-2333در بازه زمانی               

جاماهاور                      به درخواست رئایاس                       2333علوم، مهندسی و فناوری نانومقیاس اختصاص داده است و در سال مالی                                                               

هاای آماریاکاایای و                                             میلیارد دالر به این برنامه اختصاص داده شده است. به عالوه، شرکات                                                                   386وقت آمریکا            

اند و از این رو از نظر بسیااری از کاارشانااساان،                                                                      های ایالتی میلیاردها دالر به این صنعت اختصاص داده                                                  دولت    

ایاالت متحده آمریکا در عرصه فناوری نانو در سطح جهان پیشگام است. سایر کشورها نیز به تبعیت از ایااالت                                                                                                       

1 National Nanotechnology Certification Organization  
2 Environmental, Health, and Safety  
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اند و امروز تقریباا هر کشوری که از تاحاقایاق و                                                                      اندازی کرده             های ملی فناوری نانو را راه                            متحده آمریکا برنامه                   

کاناد و از ایان رو باا تاوجاه باه افازایاش                                                                                                کند، یک برنامه ملی نانو فناوری را اجرا می                                           توسعه حمایت می              

ها در زمینه فناوری نانو، رقابت جهت حف  جایگاه اول در این صناعات                                                                       گذاری سایر کشورها و شرکت                          سرمایه      

 شدت پیدا کرده است.                  

های       از یک طرف، مدافعان برنامه ابتکار ملی فناوری نانو بر این باورند که فناوری نانو یکی از مهمترین فناوری                                                                                                   

پذیری، امنیت ملی و منافع اجتماعی مستلزم دیادگااهای خااص نسابات باه تاوساعاه و                                                                                                                             جدید بوده و رقابت                 

های منحصر به فردی که در مقیاس نااناو                                            گیری از ویژگی               ها با بهره            سازی این فناوری است. به اعتقاد آن                                     تجاری     

شوند، فناوری نانو از توانایی بالقوه برای تولید محصوالتی برخوردار است که موجب ایجاد تحول در                                                                                                  اهر می       

صنایع موجود و همچنین ایجاد صنایع جدید، تمیزسازی و حفا ت از محیط زیست، بهبود کیفیت زنادگای و                                                                                                         

اند که بیانگر عاقاایاد                                    هایی کرده           شوند. از طرف دیگر منتقدان این برنامه نیز ابراز نگرانی                                                         تقویت امنیت ملی می                  

اند دولت اقدامات الزم جهت انتقال فناوری از آزمایشگاه به بازار را                                                                   ها اذعان داشته                متمایز آنهاست. برخی از آن                         

گذاری دولت باعث تحریف تصمایاماات                                          ها ممکن است میزان سرمایه                          دهد و یا به اعتقاد برخی از آن                               انجام نمی         

 .   3  سازی شود            بازارمدار در زمینه تحقیق، توسعه و تجاری                                       

   اری و قوانی  مربو  به فناوری نانو                                    سیاس          - 

 های فعلی آمریکا در زمینه فناوری نانو بر دو موضوع زیر متمرکز است:                                                                    سیاست     

توسعه فناوری بایستی باا تاوجاه باه مساائال                                                                    در فناوری نانو:                       م ائل مربو  به سالم ، ای ن  و م ی  زی                                        

سالمت، ایمنی و محیط زیست صورت گیرد و آموزش عمومی و سایر امور اجتماعی، اخالقی و قانونی نیز در                                                                                                

برای تحقیقات فناوری نانو در ارتباط با سالمت، ایمنی                                                     2332نظر گرفته شود. به منظور تحقق این هدف، بودجه                                             
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و محیط زیست در برنامه ابتکار ملی فناوری نانو دو برابر افزایش یافت. به عالوه به منظور گساتارش اقاداماات                                                                                                                     

  H.R.554فدرال جهت شناخت بیشتر مسائل بالقوه سالمت، ایمنی و محیط زیست فناوری نانو، الیحه جادیاد                                                                                             

 توسط شورای علم و فناوری پیشنهاد گردید.                                      

به عنوان مبنای تغییار در                                    دولت، صنعت و دانشگاه                        مشارکت        ای  از   کاری بی  دو  ،  ن   و دانشگاه:                                             

گذاری بخش خصوصی در ماقاایساه باا                                                آید و میزان سرمایه                    برنامه تحقیق و توسعه بخش خصوصی به شمار می                                         

های اختصاصی تحقیق و تاوساعاه                                      گذاری بخش دولتی همواره در حال افزایش است. همزمان، در برنامه                                                               سرمایه      

دولتی تغییرات قابل توجهی صورت گرفته است. از یک طرف بودجه تحقیق فدرال در علوم طبیعای افازایاش                                                                                                          

یافته است و از طرف دیگر بودجه تحقیق فدرال در مهندسی و علوم فیزیکی کاهش یافته است. توانایی بالاقاوه                                                                                                          

فناوری زیستی در بخش سالمت منجر به افزایش حمایت فدرال از تحقیقاات پازشاکای شاده اسات. الاباتاه                                                                                                                                  

گذاران در ایاالت متحاده آماریاکاا شاده                                                           های موجود در روند اختصاص بودجه باعث نگرانی سیاست                                                  تفاوت     

های نو هور را                 سازی فناوری             است، زیرا این مسأله ممکن است جایگاه رقابتی جهانی کشور در توسعه و تجاری                                                                      

های       های نو هور مستلزم این است که رشته                                   ای فناوری           رشته      به خطر اندازد. علت این امر آن است که ویژگی بین                                              

هاای              متعدد به یک اندازه مورد تأکید قرار گیرند و به عالوه حمایت فدرال از تحقیقات محاسبات و فانااوری                                                                                                        

کند، کاهش یابد و این امر به نوبه خود ماماکان                                                          سازی پزشکی محصوالت حمایت می                            رسانا که از تجاری                   نیمه    

هاای              رساناها، کامپیوترها و برنامه                              است بر موقعیت ممتاز آمریکا در عرصه نوآوری و کاربردهای بازرگانی نیمه                                                                   

ها در تاوساعاه ناوآوری و                                            کاربردی مرتبط تأثیر داشته باشد. اگر چه از نقش ممتاز محققان و مؤسسان شرکت                                                                          

(، دولت در توسعه و                    2333)   Ruttanنظر کرد، ولی مطابق                      توان صرف          اندازی کسب و کار جدید آمریکا نمی                                  راه   

کاناد.                  انتقال فناوری هریک از صنایع آمریکا که در مقیاس جهانی رقابتی شده است، نقش بسیار مهمی ایفا می                                                                                           
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های صناعاتای و                            شود و بخش           ها توسط دولت تأمین می                       های مختلف تحقیقاتی که بودجه آن                                همچنین بین حوزه               

 [.  1کارآفرینی نوآورانه آمریکا نیز ارتباط تنگاتنگی وجود دارد]                                                        

 منابع ان ان  در ب ش فناوری نانو                                   - 

کشورهای مختلف به منظور توسعه منابع انسانی در بخش فناوری نانو، به ارائه آموزش فناوری نانو در ساطاوح                                                                                                            

ها و مؤسسات آمریکا مدرک دیپلم، فوق لیساناس                                                اند. در دانشگاه                  مختلف در سیستم آموزشی خود اقدام کرده                                    

ای فعال در زمایاناه                                شود. همچنین تعدادی مراکز میان رشته                                      و دکترا در رشته فناوری نانو به دانشجویان اعطا می                                                

های آمریکا تأسیس شده است که باعث ایجاد زیرساخات تاحاقایاقااتای و                                                                                         فناوری نانو در بسیاری از دانشگاه                                

 اند.     آموزشی دولتی رو به رشد آن شده                             

  31به طور کلی آموزش فناوری نانو در آمریکا توسط شبکه ملی زیرساخت فناوری نانو که خود مشتمال بار                                                                                                          

های متعلق باه                  های درسی و آموزشی بر عهده دانشگاه                                   شود. اجرای برنامه                    دانشگاه آمریکایی است، هماهنگ می                               

های مختلف فناوری ناناو تاوساط                                          شبکه ملی زیرساخت فناوری نانو است و واحدهای آموزشی متعدد در رشته                                                               

   .   1  شود       ها ارائه می             آن  

دهاناد              های صورت گرفته در فناوری نانو در سراسر جهان نوید می                                                    گذاری      حامیان فناوری نانو با توجه به سرمایه                                    

شود. تعدادی بر این باورناد کاه کشاور باایساتای                                                                           ای می      زایی در سطح گسترده                   که این فناوری موجب اشتغال                         

دانشجویان را برای مشاغل تولیدی، مهندسی و تحقیق در زمینه فناوری نانو آمااده کاناد. باه عاالوه شاورای                                                                                                                                  

موجب فناوری نانو دهند كه  حامیان فناوری نانو در سراسر جهان نويد مي

 شود.  ای مي در سطح گسترده زايي اشتغال
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های فعال در اجرای برنامه ابتکار ملی فناوری نانو پیشاناهااد                                                                   مشاوران علم و فناوری ریاست جمهوری به آژانس                                           

ساازی مالای                             گذاری خود در آموزش مؤثر و نوآورانه ادامه دهند و به دفتر هماهاناگ                                                                      داده است که به سرمایه                     

گذاری صورت گرفته در زمینه آموزش فناوری نانو را به طور                                                        فناوری نانو نیز توصیه کرده است تا نتایج سرمایه                                              

دقیق ارزیابی کنند. به طور کلی، هماهنگی نزدیک بین وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و وزارت کار باعث                                                                                                 

شده است تا اقدامات فدرال در زمینه آموزش به طور مؤثرتری با بازار کار برای فناوری نانو تطبیاق داده شاود                                                                                                                 

[3]   . 

 ثب  اخترا  و م ا ت فناوری نانو                                - 

دهاد              متحده و دیگر کشورها نشان می                             در ایاالت          3بررسی حق ثبت اختراع انجام شده توسط اداره عالئم تجاری                                                   

ای انادک در                             که مخترعان آمریکایی دارای بیشترین ثبت اختراع مرتبط با فناوری نانو هستند و ژاپن با فاصلاه                                                                                          

درصاد(            1387های مرتبط با فناوری نانو )                              رتبه بعد قرار دارد. همچنین آمریکا از بیشترین تعداد مخترع در عرصه                                                                  

  182درصد و فرانساه باا                                  282درصد، کره با              3381درصد، آلمان با                  2282باشد و پس از آن ژاپن با                           برخوردار می           

  -2331هاای                  درصد قرار دارند. همچنین در زمینه مقاالت حوزه فناوری نانو نیز ایاالت متحده در فاصله ساال                                                                                             

، تعداد         Evaluametricرتبه سوم جهانی را از آن خود کرده است. هر چند مطابق تجزیه و تحلیل شرکت                                                                         2333

متحده بیشتر از ارجاع به مقاالت چین و اتحادیه اروپا که جایگاه اول                                                                       ارجاعات به مقاالت فناوری نانوی ایاالت                                   

 [.    13اند، بوده است ]                 و دوم مقاالت مرتبط با فناوی نانو را داشته                                        

 

 

 

1 Trademark Office  
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   [ 13]   2331تا      2333های       : تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه فناوری نانو در فاصله سال                                                        3نمودار        

   اری در زمینه ت  ی  و توس ه فناوری نانو                                         سرمایه        - 

شود. به اعتقاد ریااسات                                گذار در زمینه فناوری نانو محسوب می                                   ترین سرمایه            دولت ایاالت متحده آمریکا بزرگ                            

گذاری علم و فناوری آمریکا تحقق سه اولویت اصلی ریاست جمهوری مبنی بر کسب پیروزی در                                                                                    دفتر سیاست          

گذاری در تحقیق و تاوساعاه عالام و                                                               جنگ علیه تروریسم، حف  امنیت ملی و تقویت اقتصاد مستلزم سرمایه                                                            

گیری از توانایی بالقوه فناوری نانو با اهاداف گساتارده                                                                   های نانومقیاس است. دولت فدرال درصدد بهره                                            فناوری      

 .   4    باشد      اقتصادی و امنیت ملی می                      

جمهور وقت آمریکاا جاهات                                     و توسط رئیس             2333طور که قبال اشاره شد ابتکار ملی فناوری نانو در سال                                                     همان    

متاحاده               های صورت گرفته در بخش تحقیق و توسعه دولت فدرال و ارتقای رقابت ایاالت                                                                     هماهنگی بین فعالیت                  

، نخستین بودجه ابتکار ملی فنااوری نااناو                                                    2333اندازی شده است. سپس در سال مالی                                   در حوزه فناوری نانو راه                       

همواره میزان بودجه اختصاص داده شده به ایان بارنااماه در حاال                                                                                      2333توسط کنگره مشخص شد و تا سال                             
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درصاد(            24میلیون دالر )                376بودجه کلی ابتکار ملی فناوری نانو به                                       2332تا سال          2333افزایش بود. اما از سال                          

درصاد               3کاهش یافت و در همین مدت کل بودجه تحقیق و توسعه فدرال نیز در مقایسه با قبل به کاماتار از                                                                                                       

مشابه         2332کاهش یافت. همچنین بودجه پیشنهادی دولت اوباما برای تحقیق و توسعه فناوری نانو در سال مالی                                                                                           

گذاری در اباتاکاار                                میلیارد دالر بوده است. در نمودار زیر نحوه توزیع سرمایه                                                         38331و برابر با              2334سال مالی          

کنید نزدیک به نیمی از باودجاه                                         همانطور که مالحظه می                       نشان داده شده است.                        2332ملی فناوری نانو در سال                        

( اختصااص               NISs)       3های مصوب فناوری نانو                      های مبنی بر حمایت از طرح                          نظر به تحقیقات بنیادی و برنامه                                  مورد    

 [.  13]   های فناوری نانو از آزمایشگاه به بازار است                                           داده شده است که حاکی از تأکید بر تسریع روند انتقال یافته                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 2332گذاری در ابتکار ملی فناوری نانو در سال                                          : نحوه توزیع سرمایه                   2نمودار      

1 Nanotechnology Signature  

 شود.  گذار در زمینه فناوری نانو محسوب مي ترين سرمايه دولت اياالت متحده آمريكا بزرگ
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در ناظار                        2337میلیارد دالر برای ابتکار ملی فناوری نانو در سال                                                      383ای بیش از             همچنین دولت فدرال بودجه                       

 دهنده اهمیت نقش فناوری نانو در دستور کار دولت است.                                                      گرفته است که نشان                 

 [ برحسب میلیون دالر                  13]   2333  -2337های مالی            های ابتکار ملی فناوری نانو در فاصله سال                                         : مجموع هزینه             1نمودار        

 گذاری در حوزه فناوری نانو عبارتند از:                                       های فدرال با بیشترین سرمایه                             سازمان      

               3بنیاد ملی علوم   (NSF                                      آموزش و تحقیقات بنیادی در تمام رشته :)                     های علوم و مهندسی 

               2مؤسسه ملی سالمت       (NIH                                                                                       تحقیقات زیست پزشکی مبتنی بر فناوری نانو در تقاطع علاوم زیساتای و :)

 فیزیکی        

            1وزارت انرژی   (DOE                                           تحقیقات بنیادی و کاربردی مرتبط با فناوری :)                          های جدید در حوزه انرژی 

           3وزارت دفاع   (DOD                                          تحقیقات علمی و مهندسی مرتبط با توانمندی :)             های دفاعی 

1 National Science Foundation 
2 National Institute of Health 
3 Department of Energy 
4 Department of Defense 
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                             3مؤسسه ملی استاندارد و فناوری       (NIST                                                              تحقیق و توسعه بنیادی در زمینه ابزارهاای انادازه :)                        گایاری و

 شناسی( و استانداردهای فناوری نانو.                                      های تحلیلی، مترولوژی )اندازه                              ساخت، روش         

،   2گذار در حوزه تحقیقات فناوری نانو عبارتند از: وزارت امنیت داخالای                                                                            های سرمایه            دیگر مؤسسات و سازمان                    

اداره امور غذا و دارو، سازمان حفا ت از محیط زیست، سازمان ملی فضا و هوانوردی، مؤسسه ملی ایامانای و                                                                                                             

ای، کمیسیون ایمنی محصوالت مصرفی، اداره امور حمل و نقل و وزارت کشااورزی ایااالت                                                                                                بهداشت حرفه           

میزان         3متحده )از جمله مؤسسه ملی غذا و کشاورزی، خدمات جنگل و مرکز تحقیقات کشاورزی(. در جدول                                                                                       

گذار در حوزه تحقیقات فناوری نانو نشان داده شده است. دولت                                                              های سرمایه            گذاری مؤسسات و سازمان                       سرمایه      

شود را در اختیار عاماوم                               کند نتایج حاصل از تحقیقاتی که بودجه آنها توسط فدرال تأمین می                                                              همواره تالش می             

 [.  22قرار دهد ]          

گذاری جهانی در حوزه تحقیق و توسعه فناوری نااناو پایاشارو                                                                              متحده در زمینه سرمایه                       شایان ذکر است ایاالت                   

های مشابه و افزایش بودجه فناوری نانو در دیگر کشورها، برآورد ساهام                                                                             است، اگرچه با توجه به اجرای برنامه                                  

  ux Research گذاری جهانی کاهش یافته است. در گزارش تهیه شده توسط مؤسسه                                                            متحده از سرمایه                 ایاالت       

میلیارد دالر                   3684، کل بودجه دولتی و خصوصی اختصاص یافته به فناوری نانو در جهان حدود                                                                   2333در سال        

 متحده اختصاص داشته است.                         درصد( به ایاالت                  12میلیارد دالر )معادل                      282برآورد شده است که                   

گاذاری                هاا و سارماایاه                                     های خصوصی در حوزه تحقیق و توسعه فناوری نانو از طریق شرکات                                                             گذاری       سرمایه      

های تحقیق و تاوساعاه فانااوری در                                                              ، هزینه شرکت            ux Research شود. مطابق تحقیقات                        خطرپذیرتأمین می               

1 National Institute of Science and Technology 
2 Department of Homeland Security  
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  33درصد( و آسیا و اروپا به ترتیاب باا                                                    11بیشترین افزایش را داشته )                             2332و     2333های       متحده بین سال               ایالت     

ای          طور کلی افزایش بودجه                      های بعدی قرار دارند و سایر کشورهای جهان نیز به                                                درصد رشد در رتبه                  1درصد و        

های جهان در بخش تحقیق و توسعه فناوری نانو در ساال                                                       های شرکت          اند. مجموع هزینه                    درصد داشته            22برابر با          

میلیارد دالر باه ژاپان،                                      281متحده،          میلیارد به ایاالت                  383میلیارد دالر بوده است که به ترتیب                                    283حدود        2332

جنوبی تعلق داشته است. ماطااباق                                          میلیون دالر به کره                   373میلیون دالر به چین و                       333میلیون دالر به آلمان،                        737

  73میلیون دالر معادل                    333بیش از          2332متحده در سال                گذاری خطرپذیر ایاالت                     ، سرمایه        ux Research آمار      

میلیون دالر رتبه دوم                           333گذاری خطرپذیر جهانی در آن سال بوده است و بریتانیا با رقم                                                            درصد از کل سرمایه                 

 [.  13را داشته است ]              

 نانو        فناوری        کاربرد        - 

ها در مقیاس نانو، فناوری جدیدی است و بر تمامای                                                    فناوری نانو شامل تحقیق و توسعه مواد، ساختارها و سیستم                                                     

های اقتصاد آمریکا و کیفیت زندگی تأثیر مثبت داشته و به آمریکا در حف  موقعیت ممتاز خود در عرصه                                                                                                بخش   

های صورت گرفته در زمینه الکترونیک، دفاع و امنیت                                                   کند. این فناوری عامل اصلی پیشرفت                                    فناوری کمک می             

 .     7  آید       ملی، کشاورزی، ارتباطات، زیست شناسی و مواد ساختاری به شمار می                                                            

درصاد               33تاا             13فناوری نانو در صنایع متعددی کاربرد دارد. کاتالیزورهای ساخته شده از مواد نانوساختار بر                                                                                         

در بخش میلیارد دالر  480حدود  5505های اياالت متحده در سال  شركت

 اند. هزينه كردهتحقیق و توسعه 
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  13نانومتر بایاش از                                333های کمتر از               صنایع نفت و مواد شیمیایی آمریکا تأثیر دارند. نیمه رساناهای با ویژگی                                                                     

 .     21  اند      درصد بازار آمریکا را به خود اختصاص داده                                         23درصد بازار جهانی و                    

ها  دستایاابای باه انارژی                                              ها و نانولوله              های مهلک با استفاده از نانوسیم                               تشخیص و درمان سرطان و سایر بیماری                                 

رسانای مقیاس نانو  دستیابی به آب تمیز با                                           ها و کاتالیزورهای نیمه                       تجدیدپذیر ارزان و پاک با استفاده از افزودنی                                           

با استفاده از فانااوری                                    های تصفیه آب مبتنی بر فناوری نانو  دستیابی به مواد خودترمیم شونده                                                                   استفاده از سیستم                

های آلوده با استفاده از ذرات نانومقیاس )به عنوان مثال آهن نانومقیااس( از                                                                                      محیطی مکان            نانو  بازسازی زیست                  

   2    آیند.       جمله کاربردهای فناوری نانو در این کشور به شمار می                                                 

 متو یان فناوری نانو                       -0

آژاناس فادرال                             31اندازی شد و شامل                    راه     2333چنانچه در باال ذکر شد برنامه ابتکار ملی فناوری نانو در سال                                                           

آژانس دیگر نیز مس ولیت ایمنی، سالمات، ماقاررات                                                           32بوده که مس ولیت تحقیق و توسعه را بر عهده دارند و                                                  

المللی را بر عهده دارند. هماهنگی این                                          زیست محیطی، آموزش، حفا ت از حقوق مالکیت معنوی و روابط بین                                                         

برنامه در کاخ سفید از طریق زیر کمیته فناوری، مهندسی و علوم نانو مقیاس متعلق به کمیته ملی علم و فنااوری                                                                                                          

های فعال در زمینه اجرای برنامه ابتکار ملی فناوری نانو عباارتاناد از: وزارت دفااع،                                                                                                           گیرد. سازمان                صورت می       

وزارت بازرگانی، مؤسسه ملی استانداردها و فناوری، سازمان ملی هوانوردی و فضا ، مؤسساات                                                                                       ،   وزارت انرژی           

     7    3ملی سالمت  متعلق به وزارت بهداشت و خدمات انسانی                                              

 

1 National Institutes of Health, Department of Health and Human Services  
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 شود.        جا تعدادی از مؤسسات دولتی فعال در زمینه فناوری نانو در ایالت متحده آمریکا شرح داده می                                                                                       در این      

های اتمی، نانومواد                      خدمات و محصوالت متعدد از قبیل برق هوشمند، موشک                                             م س ه م   استان ارد و فناوری:                               

های کامپیوتری و ... هر یک به نوعی مبتنی بر فناوری، محاسبات و استاناداردهاای ارائاه شاده                                                                                                                 پیشرفته، تراشه              

توسط مؤسسه ملی استاندارد و فناوری هستند. این مؤسسه به عنوان آژانس غیر ناظاارتای فادرال در وزارت                                                                                                                           

پذیری صنعتی آماریاکاا از طاریاق                                                     تأسیس گردید و ارتقای نوآوری و رقابت                                     2333بازرگانی آمریکا در سال                        

فناوری، استاندارد و علم محاسبات پیشرفته با هدف گسترش امنیت اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی از جاملاه                                                                                                          

 آید.      و ایف این مؤسسه به شمار می                          

نفر دانشمند، مهندس، تکنسین و پرسنل اداری و پشتیبان در مؤسسه ملی اساتاانادارد و فانااوری                                                                                                                 1333حدود      

هاای دولاتای و                                های صنعت و سایر آژانس                       ها، بخش         مشغول به کار هستند. به عالوه، مؤسسه مذکور با دانشگاه                                                     

 کارمند و کارشناس تولید در سراسر کشور همکاری دارد.                                                     3133

و با هدف ارتقای پیشرفت عالام،                                     3243بنیاد ملی علوم، آژانس مستقل فدرال است که در سال                                                   بنیاد م   ع و :                 

سالمت ملی، رفاه و امنیت ملی توسط کنگره تأسیس شده است. بودجه اختصاص داده شده به بنیاد ملی عالاوم                                                                                                      

هاای              درصدی تحقیقات بانایاادی دانشاگااه                                                     23میلیارد دالر است و بودجه تقریباا                                   7حدود        2332در سال مالی             

 آمریکا که تحت حمایت فدرال هستند نیز از طریق بنیاد ملی علوم تأمین می شود.                                                                        

: زیر کمیته فناوری، مهندسی و علوم نااناوماقایااس مسا اولایات                                                                                      زیرک یته فناوری، مهن س  و ع و  نانوم یا                                         

ریزی، اجرا و بررسی برنامه ابتکار ملی فناوری نانو را بر عهده دارد و زیرمجاماوعاه کامایاتاه                                                                                                               هماهنگی، برنامه               

سازی ملی فناوری نانو باا                                  آید. دفتر هماهنگ                    ( وابسته به شورای ملی علم و فناوری به شمار می                                               COT)       3فناوری      

1 Committee on Technology  
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های آن در زمینه تهیاه مادارک ارزیاابای،                                                           همکاری زیرکمیته فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس و کارگروه                                                         

 کند.        ریزی مرتبط با برنامه ابتکار ملی فناوری نانو فعالیت می                                                       نویسی و برنامه                بودجه     

شورای ملی علم و فناوری مس ولیت هماهنگی در زمینه سیاست عالام و فانااوری                                                                                          شورای م   ع م و فناوری:                         

نهادهای فعال در بخش تحقیق و توسعه فدرال را بر عهده دارد. هدف اصلی این شورا، تعیین اهداف ملی واضح                                                                                                  

گذاری فدرال در حوزه علم و فناوری است. این شورا همچنین راهبردهای تحقیق و توسعاه بارای                                                                                                  برای سرمایه           

ریازی               گذاری فادرال بارنااماه                                        های فدرال را تهیه کرده و در راستای اجرای اهداف ملی جهت سرمایه                                                               آژانس     

 کند.        می  

گذاری و افزایش باودجاه در                                     جمهوری در زمینه سیاست                       مشاوره به ریاست                 اری ع م و فناوری:                         دفتر سیاس           

جمهوری و تقویت مشاارکات                               ها و سیاست علم و فناوری ریاست                               های کلیدی علم و فناوری، تبیین برنامه                                      بخش   

هاا از جاملاه و اایاف دفاتار                                                                  های علمی در صنعت و دانشاگااه                                          های فدرال، ایالتی و محلی و انجمن                                  دولت    

گذاری علم و فناوری باه عاناوان دساتایاار                                                                    آیند. مدیر دفتر سیاست                         گذاری علم و فناوری به شمار می                               سیاست     

شود و مدیریت شورای ملی علم و فناوری را نیز بر عهده                                                      جمهوری در حوزه علم و فناوری محسوب می                                      ریاست     

   [.  2دارد ]      

 مراک  ت  ی  و توس ه فناوری نانو                                   -4

ای یکی از ابعاد مهم برنامه ابتکار مالای                                                   رشته      های تحقیق و توسعه میان                        توسعه زیرساخت گسترده مراکز و شبکه                                 

های فادرال در ساراسار کشاور                                                       ها و آزمایشگاه                آید. این مراکز تحقیقاتی در دانشگاه                                      فناوری نانو به شمار می                      

هاا و                   های متعدد در صاناعات، دانشاگااه                                               ای را برای محققان رشته                        اند و امکان تحقیقات چندرشته                             تأسیس شده         
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کاناناد.                      ها از این مراکز تحقیق و توسعه حمایت مای                                               آورند. بسیاری از آژانس                          های دولتی فراهم می                    آزمایشگاه         

 هایی از مراکز تحقیق و توسعه فدرال عبارتند از:                                               نمونه     

بنیاد ملی علوم که مراکز مبتنی بر دانشگاه را تأسیس کرده است و منحصراا بر فناوری نانو تأکید دارد و شامل                                                                                                           -

مرکز مهندسای و                        3مرکز علم و فناوری                       3مرکز تحقیقات مهندسی                         3مرکز مهندسی و علوم نانومقیاس                                  34

شبکه مهندسی و عالاوم نااناوماقایااس                                                             4مرکز آموزش مهندسی و علوم نانومقیاس و                                        2علوم تحقیقات مواد                     

 باشند.        می  

مرکز مبتنی بر دانشگاه در زمینه توساعاه نااناودارو  یاک                                                                            6مرکز شامل             23مؤسسه ملی سالمت که بیش از                              -

  با همکاری اداره غذا و دارو و                                    آزمایشگاه جهت شناسایی ویژگی فناوری نانو )که توسط مؤسسه ملی سرطان                                                                  

مرکز مبتنی بر دانشگاه جهت ارتقای کاربرد فانااوری                                                            6مؤسسه ملی استاندارد و فناوری تأسیس شده است(                                                 

مؤسسه ملی سرطان برای فانااوری نااناو در بارنااماه                                                                                   )که تحت عنوان ائتالف                     نانو در درمان بیماری سرطان                          

تحات          2مرکز مبتنی بر دانشگاه توسط مؤسسه ملی قلب، ریه و خون                                                     3تأسیس شده است( و                      3پیشگامی سرطان             

 را تأسیس کرده است.                      1برنامه تعالی فناوری نانو                        

  وزارت دفاع از دو مرکز دانشگاهی تحقیقاتی فناوری نانو و مؤسسه علوم نانو در آزمایشاگااه تاحاقایاقااتای                                                                                                                           -

Naval          کند.      حمایت می 

 ناسا سه مرکز را تحت عنوان مؤسسه تحقیقات دانشگاهی، مهندسی و فناوری تأسیس کرده است.                                                                                     -

 مرکز تحقیقاتی علوم نانومقیاس را تأسیس کرده است                                                4وزارت انرژی             -    

1 NCI s Alliance for Nanotechnology in Cancer Initiative  
2 National Heart, Lung and Blood Institute  
3 Program of Excellence in Nanotechnology  
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 موسسه ملی استانداردها و فناوری، مرکز علوم و فناوری نانو مقیاس را تأسیس کرده است                                                                                   -

NIOSH-
، مرکز تحقیقات فناوری نانو را با هدف اجرای تحقیقات مربوط به کاربرد نانوذرات و نانوماواد در                                                                                                  3

 سالمت و ایمنی شغلی و کاربرد نانوذرات و نانومواد در بیماری و صدمات کاری تأسیس کرده است                                                                                    

مرکز تحقایاقااتای عالاوم                                              4های دولت فدرال )به عنوان مثال                                   به عالوه مراکز تحقیقاتی متعددی در آزمایشگاه                                          

مرکز مبتنی بر دانشگاه بنیاد ملای عالاوم در                                                            31ها )به عنوان مثال                       نانومقیاس متعلق به وزارت انرژی( و دانشگاه                                           

اند تا محققانی که در مرکز نایاساتاناد باتاواناناد از                                                                                  تأسیس شده             ((    NNIN)       2شبکه ملی زیرساخت فناوری نانو                            

   .   3  شود       ها توسط فدرال تأمین می                        مند شوند و بودجه آن                     تسهیالت، تجهیزات و ابزار و مهارت این مراکز بهره                                              

  ا و مراک  خصو   ف ال در زمینه فناوری نانو                                            شرک         -2 

اگرچه فناوری نانو نسبتاا جدید است، بخش خصوصی نیز در این فناوری مشارکت فعاالنه دارد. در این راساتاا،                                                                                                          

  3شورای شیمی آمریاکاا                           اند.        تأسیس شده           1های صنفی فناوری نانو در آمریکا از قبیل ائتالف تجاری نانو                                                         اتحادیه       

محیطی           ای مخصوص فناوری نانو هست و در زمینه تحقیقات مربوط به ایمنی و سالمت زیست                                                                        نیز دارای کمیته               

به منظور تحقیق در زمینه ایمنی و                                       4نانومواد فعالیت دارد. به عالوه، کنسرسیوم سالمت و ایمنی شغلی نانو ذرات                                                                     

زیسات             های غیردولتی محیط                   سازمان          سالمت شغلی نانوذرات معلق در هوا و یا محیط کاری تشکیل شده است.                                                              

( نیز در زمینه فناوری نانو فاعاالایات دارناد. باه عاالوه،                                                                                            NRDC)       2از قبیل شورای دفاع از حقوق منابع طبیعی                                      

  6المللی علوم طبیعی                   و مؤسسه بین             7های علمی از قبیل آکادمی ملی علوم، جامعه سلطنتی پادشاهی متحده                                                              سازمان      

1 The National Institute for Occupational Safety and Health  
2 National Nanotechnology Infrastructure Network  
3 Nano-business Alliance  
4 The American Chemistry Council  
5 Nanoparticle Occupational Safety and Health Consortium  
6 Natural Resources Defense Council  
7 Royal Society of the United Kingdom  
8 International Life Sciences  
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       33  زیست فعالیت دارند                   در زمینه فناوری نانو و محیط                           

المللی فناوری نانو، سازمانی غیرانتفاعی است و تاقاویات                                                                   انجمن بین          :          )        ا      فناوری نانو                    ان    بی          

تحقیقات علمی و توسعه تجاری در زمینه علم و فناوری نانو در راستای منافع جامعه از اهداف آن ماحاساوب                                                                                                                

شود. این انجمن همکاری بین اعضای خود در سراسر جهان را گسترش داده و تحات هایا  شارایاطای از                                                                                                                       می  

های آموزشای                 کند. به عالوه، انجمن برنامه                              های پیشرفته برای اهداف مخرب حمایت نمی                                       استفاده از فناوری                   سو    

هایی که در صنایع فناوری پاک و فانااوری نااناو                                                                 در محل کار را جهت تجهیز دانشمندان، مهندسان و تکنسین                                                   

باه           1و مؤسسه صنایاع پااک                             2کند. انجمن مذکور با همکاری شورای ابزار سبز آمریکا                                                     کنند، ارائه می                فعالیت می         

های فعال در صنعت حمل و نقل سبز، مراکز توسعه نیروی کار ماهر را در مناطق متعادد                                                                                   منظور آموزش تکنسین                  

کالیفرنیا تأسیس کرده است. این انجمن به عنوان سازمان اصلی در زمینه فناوری نو هور در ساراسار جاهاان                                                                                                                         

 توان به موارد زیر اشاره کرد:                              کند که به عنوان نمونه می                          فعالیت می         

سازی حقوق مالکیت معناوی و                                   توسعه و تحقیق پیشرفته در زمینه نانومواد، نانوالکترونیک و نانودارو  هماهنگ                                                                         

شناسی نانو  توسعه مقررات مربوط به ساالمات و ایامانای                                                                         های سم        انتقال فناوری در سطح جهان  توسعه روش                                    

المللی نانوماواد جادیاد                                       های پیشگامی تولید نانو  استانداردها و نامگذاری بین                                                    شغلی  توسعه چارچوب و برنامه                           

هاای              های در سطح جهان  تأثیر اجتماعی و زیست محیطی فانااوری                                                          های محلی و دانشگاه                    آموزش در دانشکده                

زایی و ایجاد رفاه به ایاالت و مناطق  کاربرد نااناو فانااوری در انارژی                                                                                              همگرا  توسعه اقتصادی جهت اشتغال                               

1 International Association of Nanotechnology  
2 U.S. Green Vehicle Council  
3 Cleantech Institute 
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   .   33  ها و مقررات دولتی                     تجدیدپذیر  تعامل با دولت در توسعه سیاست                                       

دانشکده مهندسی و علوم نانومقیاس در نیویورک قارار دارد و                                                                    :         )      دانشک ه مهن س  و ع و  نانوم یا                                

های نو هور علوم نانو، علوم نااناوبایاو و                                                       اولین دانشگاهی است که به تحقیق، توسعه، آموزش و گسترش رشته                                                         

های آموزشی مهندسی و علوم نانومقیاس را در مقاطع تحصیلی متعدد ارائاه                                                                           اقتصاد نانو اختصاص دارد و برنامه                                

 .   32  دهد      می  

های آمریکایی در زمیناه تاولایاد                                               شرکت نانوفناوری آمریکا، یکی از اولین شرکت                                         شرک  نانوفناوری آمریکا:                           

های محافظت از سطح و مقاوم در برابر ساییادگای در                                                           شود. سیستم              محصوالت نانوفناوری بیونیک محسوب می                                 

شود. کسب موقعیت پیشتااز                               انواع متعدد سوبسترا از جمله عملکرد محصوالت تولیدی این شرکت محسوب می                                                                  

از جمله اهداف این شرکت ماحاساوب                                             2در بازاریابی و عرضه محصوالت نانوفناوری و نانوبیونیک خودسامان                                                           

 .   31  شود       می  

به منظور توساعاه فانااوری گارافان                                                         2333این شرکت در سال                   :           )                شرک  فناوری  هان                    

سازی محصوالت مبتنی                     تأسیس گردید. این شرکت در تولید انبوه گرافن باکیفیت پیشگام است و امکان تجاری                                                                           

 .   33    بر گرافن را فراهم آورده است                           

کننده نانوساختارهای متعدد از جمله اناواع                                                  این شرکت تولیدکننده و عرضه                            :    شرک  نانوساختار ای کاربردی                          

های با پروب اسکنر باکیفیت و باا                                        تخصصی و قدیمی میکروسکو  با پروب اسکنر است. تولید میکروسکو                                                             

ها با سرعت بیشتر و قیمت رقابتی از جمله و اایاف ایان                                                                     کاربردهای استاندارد، پیشرفته، سفارشی و عرضه آن                                              

1 College of Nanoscale Science and Engineering  
2 Nano-Bionic Self-assembly Nanotechnology Products  
3 Bluestone Global Tech 
4 Applied Nanostructures, Inc.  
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 .   34    آید     شرکت به شمار می               

های صنعتی باکیفیت، مقرون باه                                 حل   کند و راه           شرکت بلونانو در زمینه تولید نانومواد فعالیت می                                              :      شرک  ب ونانو            

کند. در واقع این شرکت با استفاده از روش منحصر به فرد خود قادر باه                                                                        صرفه و معتبر مبتنی بر نانو را عرضه می                                     

 .   32    باشد      های تولید فعلی می                  افزایش  رفیت تولید و کیفیت نانومواد در مقایسه با نانومواد حاصل از روش                                                                     

فعالیت خود را آغاز کرد و در زمینه تولید ماواد                                                       2333سی در سال           -شرکت خصوصی  نانو                :     2س   -شرک  نانو         

      ها در جهان پیشگام است                      ها و مشتقات شیمیایی آن                       شیمیایی و مواد کربنی نانوساختار از جمله فولرن و نانولوله                                                        

37   . 

شرکت نانودینامیک در زمینه تولید محصوالت و مواد پیشرفته مبتنی بر فانااوری پااک                                                                                              :    شرک  نانودینامیک                

ماحایاطای و                               های آن بر بازار انارژی و زیسات                                            های جهانی فعالیت دارد و عمده فعالیت                                     جهت مقابله با چالش                  

 کند:     زیرساختی متمرکز است. به طور کلی این شرکت خدمات و محصوالت متعددی را به شرح زیر ارائه می                                                                                     

پودرهای فلزی در مقیاس میکرو و نانو  نانوسرامیک با اکسیدهای سااده و مارکاب  ماحاصاوالت کاربانای                                                                                                                                 

های گلف توخالای در                           اولین تو               NDMهای کربنی چنددیواره  تشدید فرآیند                                      نانوساختار از جمله نانولوله                           

 .   36    سطح جهان        

رسانای با قابلیت تحرک بااال در                                          شرکت نانواینتگریس به عنوان تولیدکننده اصلی نیمه                                                 :    شرک  نانواینتگری                  

های کربنی، گرافن و نانومواد با هدف توسعه علام و فانااوری از                                                                                شود. تولید نانولوله                       سطح جهان محسوب می                 

 .   32    آید    جمله و ایف اصلی این شرکت به شمار می                                   

1 Blue Nano Company  
2 Nano-c  
3 Nano-dynamics Inc.  
4 Nano-Integris  
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های موجود در باازار                        شرکت نانومارکت در زمینه تحقیقات بازار و بررسی صنعتی فرصت                                                          :    شرک  نانومارک               

  333های نو هور و بازار مواد پیشرفته فعالیت دارد و از زمان تأسایاس آن بایاش از                                                                                                     الکترونیک، بازار انرژی                      

 .   23    های نو هور منتشر کرده است                           گزارش تحقیقاتی جامع درباره بازار فناوری                                       

شرکت ابزار علوم نانو در زمینه ارائه محصوالت و خدمات مبتنی بر علوم نانو فعالایات                                                                                    :     2شرک  اب ار ع و  نانو                    

کند و بر تولید میکروسکو  با پروب اسکنر و ابزار دقیق برای بررسی سطح نانومقیاس متمرکز اسات. ایان                                                                                                            می  

های کارکنان و دانش مربوط به محصوالت و بازار                                              های بازاریابی گسترده، شبکه                            شرکت با برخورداری از برنامه                           

 .   23    العاده به مشتریان خود شده است                               موفق به ارائه خدمات فوق                       

 ا      آمریکا در زمینه فناوری نانو                                        بی        کاری        -  

کند. در زیر چاناد ناماوناه از                                                         آمریکا با کشورهای متعددی در سطح جهان در زمینه فناوری نانو همکاری می                                                                   

 المللی به اختصار شرح داده شده است.                                      های همکاری آمریکا در سطح بین                              برنامه      

  1های تولیدی جدید                 رشته علوم نانو، فناوری نانو، مواد و فناوری                                                کاری ایا   مت  ه آمریکا با ات ادیه اروپا:                                             

 (NMP                                                                                                        بخش جدید تحقیق و توسعه است که در ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تأکایاد زیاادی ،)

باا             3222قرار گرفته شده است. همکاری ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه فناوری نانو در دسامبر                                                                                                

انعقاد قرارداد همکاری علمی و فناوری آمریکا و اتحادیه اروپا و باالخص با اجرای قرارداد منعقد شاده بایان                                                                                                                    

شورای اروپایی و بنیاد ملی علوم آمریکا جهت همکاری در زمینه علوم مواد آغاز شد. بنا به قارارداد عالام و                                                                                                                          

دهی هاماکااری بایان شاورای                                                  خاصی با هدف سازمان                        قراردادهای اجرایی                     فناوری آمریکا و اتحادیه اروپا،                                

1 Nano-markets  

2 Nano-science Instruments  
3 Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 
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،   2331های تحقیقاتی آمریکا امضا شد. در ناتایاجاه از ساال                                                                                 های تأمین بودجه در بخش                        اروپایی و نمایندگی                  

محیطی با بنیاد ملی علوم و آژانس حفا ت                                         قراردادهای اجرایی متعددی به عنوان مثال در زمینه تحقیقات زیست                                                            

اندازی شده است. قراردادهای همکاری رسمی دیگری نیز در زمینه مترولوژی با ماؤساساه                                                                                              از محیط زیست راه                

ملی استاندارد و فناوری و در زمینه علوم مواد از جمله فناوری نانو با بنیاد ملی علوم اجرا شده اسات. باه طاور                                                                                                                           

نااناو، ماواد و                                       های همکاری ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه علوم نانو، فناوری                                                                          کلی، در برنامه              

 های تولید جدید موارد زیر مورد تأکید قرار گرفته است:                                                       فناوری      

های نانو که منجر باه                              ها و دستکاری مواد در مقیاس نانو و توسعه فناوری                                                مطالعه پدیده              ع و  نانو و فناوری نانو:                          

 شود         تولید محصوالت و خدمات جدید می                            

 استفاده از دانش فناوری نانو و فناوری زیستی برای تولید فرآیندها و محصوالت جدید                                                                                مواد:     

دهی و تسهیالت تولید، ایجاد امنیت و                                         ایجاد شرایط برای نوآوری مستمر و تولید فناوری، سازمان                                                      تو ی    ی :             

های جدید جهات                   ها برای کاربردهای صنعتی و به عبارتی تأکید بر فناوری                                                     محیطی، تلفیق فناوری                     شرایط زیست          

 .   23  های فناوری اروپایی متعدد                            فرم     بررسی موارد موردنظر از طریق پلت                               

هاای              المللی از جمله برناماه                          های بین         های عضو ابتکار ملی فناوری نانو در بسیاری از فعالیت                                                    نمایندگان و آژانس                 

همکاری دوجانبه و چندجانبه، بررسی پیشرفت خارجی در تحقیق و توسعه فناوری نانو، ارتقای تجارت و منافع                                                                                                  

کنند. همکاری با سایر کشورها در زمینه تحقیق و توسعه فناوری و                                                               بازرگانی ایاالت متحده آمریکا مشارکت می                                     

لمللی آمریاکاا در تاحاقاق                                               ا   علوم نانومقیاس موجب توسعه برنامه ابتکار ملی فناوری نانو شده و به شرکای بین                                                                          

کند. توسعه بازار جهانی سالم برای محصوالت فناوری نانو مستلزم جلب اعاتامااد                                                                                        اهداف مورد نظر کمک می                     
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هاای              محیطی فناوری نااناو، طارح                                         های مشترک درباره ایمنی، سالمت و مسائل زیست                                           مشتری و ایجاد دیدگاه                    

 های تجاری یکسان در سراسر جهان است.                                    نظارتی مؤثر و روش                 

های عضو ابتکار ملی                      المللی بین آژانس                  های بین         ( مس ولیت هماهنگی فعالیت                          IN )       3امور جهانی در فناوری نانو                         

مس ولایات ارتاقاای                                      OIRA)   2المللی و نظارتی کاخ سفید                          دفتر امور بین               فناوری نانو را بر عهده دارد و همزمان                                    

با کاناادا                1های متعدد از جمله شوراهای همکاری نظارتی                                         المللی در بخش               های نظارتی بین                همکاری میان سازمان                  

 اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.                                3باالی        و مکزیک و انجمن همکاری نظارتی در سطوح                                     

  واب ت ه ب ه                             )        آژان    ا   از م ی  زی  ، بنیاد م   ع و ، م س ه م   مواد   ای  و کشاورزی                                                                        

های علمی دربااره                          افزایش داده               : برنامه اعطای جوایز تحت عنوان                                  وزارت کشاورزی آمریکا و شورای اروپای                                     

توساط             محیطی موردنظر               های زیستی و زیست                  وضعیت، حمل و نقل و عملکرد نانومواد طراحی شده در ماتریس                                                      

( وابسته به آژانس حفا ت از محیط زیست، بنیاد مالای عالاوم و                                                                              NCER)       2محیطی       مرکز ملی تحقیقات زیست                     

پیشنهاد شد. ارزش کال جاایازه                                            2333مؤسسه ملی مواد غذایی و کشاورزی آمریکا و شورای اروپایی در سال                                                              

 میلیون دالر تخمین زده شد.                            382تقریباا         

محیطی وابسته به آژانس حافاا ات از                                                   مرکز ملی تحقیقات زیست                         آژان    ا   از م ی  زی   و انگ ی :                                    

(، باودجاه دو                         STARS  )     7علم جهت تحقق اهداف                      محیط زیست بر اساس برنامه تحقیقاتی خود تحت عنوان                                                 

سال بودجه اختصاص داده است. این دو                                           3میلیون دالر به مدت                     2گروه تحقیقاتی را تأمین کرده و به هر گروه                                          

1 Global Issues in Nanotechnology (GIN) Working Group  
2 White House Office of International and Regulatory Affairs 
3 Regulatory Cooperation Councils  
4 High Level Regulatory Cooperation Forum  
5 National Institute of Food and Agriculture  
6 National Center for Environmental Research  
7 
 Science to Achieve Results  program 
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کنسرسیوم فراوانی زیستی نااناوماواد                                              گروه با همکاری دو گروه تحقیقاتی از انگلیس بر روی موضوعاتی نظیر                                                                

 کنند.       تحقیق می            3تولیدی و قرارگیری در معر  محیط زیست                                   

آوری در زمینه علم و فناوری بین آمریکا                                         قراردادهای الزام                     وزارت کشور ایا ت مت  ه آمریکا و سایر کشور ا                                           

و سایر کشورها توسط دفتر همکاری علم و فناوری وزارت کشور منعقد شده است. ایان قاراردادهاا مازایاای                                                                                                                     

های مهم           زیادی را دربر دارند و موجب تسهیل تبادل نتایج علمی و دستیابی به منابع جدید و اطالعات در بخش                                                                                         

 .     24    شوند      از جمله فناوری نانو می                      

المللای از جاملاه                                   های بین         های عضو ابتکار ملی فناوری نانو در بسیاری از فعالیت                                                    ها و آژانس            همچنین، سازمان              

های خارجی در حوزه تحقیق و توسعه فناوری نانو و                                                 های مشارکتی دوجانبه و چندجانبه، پیگیری پیشرفت                                               برنامه      

کنند. همکاری با دیگر کشورها در زمینه علوم و                                                     متحده مشارکت می                 ارتقای تجارت و منافع تجاری در ایاالت                                   

آورد.             های با مقیاس نانو امکان پیشبرد ابتکار ملی فناوری نانو و تحقق اهداف مورد نظر را فاراهام مای                                                                                                      فناوری      

کنندگان، اتاخااذ                            های فناوری نانو مستلزم جلب اعتماد مصرف                                        ایجاد بازار جهانی سالم برای محصوالت و ایده                                         

های ناظاارتای کاارآماد و                                              رویکرد مشترک درباره ایمنی، سالمت و شرایط محیطی فناوری نانو، اجرای طرح                                                                    

[. در زیار                          26های تجارت عادالنه برای فناوری نانو نه تنها در ایاالت متحده بلکه در سراسر جهان است ]                                                                                         شیوه    

 شود.        های همکاری چندجانبه ایاالت متحده آمریکا در زمینه فناوری نانو شرح داده می                                                                         ای از برنامه              نمونه     

          2کارگروه نانوماواد تاولایادی                                           ابتکار م   فناوری نانو و سازمان توس ه و   کاری اقتصادی                                                            ای ع و         آژان      

    WPMN                                                                                                         وابسته به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، مس ولیت هماهنگی و همکااری کشاورهاای عضاو

ها و کشورهای غیرعضو جهت شناخت بهتر تأثیرات ایمنای،                                                        سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سایر سازمان                                           

1 Consortium for Manufactured Nanomaterial Bioavailability & Environmental Exposure 
2 Working Party on Manufactured Nanomaterials 
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المللی مشترکی با هدف                        برنامه بین            2336محیطی و مزایای فناوری نانو را بر عهده دارد. در سال                                                      سالمت و زیست           

 محیطی توسط این کارگروه طراحی شد.                                  مکان زیست           42نوع نانومواد در                   33آزمایش        

زمینه           گذاری نو هور در                 ای در زمینه امور سیاست                        این کارگروه به عنوان انجمن مشاوره                                   کار روه فناوری نانو :                     

کند و امکاان ماذاکاره و                                         علم، فناوری و نوآوری مرتبط با توسعه فناوری نانو و کاربرد این فناوری فعالیت می                                                                             

آورد. وزارت کشور ایاالات                                  های متعدد فراهم می                    اندازهای سیاسی درباره فناوری نانو را برای دولت                                                تعیین چشم         

 [.  24متحده آمریکا بنیانگذار این انجمن بوده و بر آن نظارت دارد ]                                                          

دفتر مذکور مس ولیت انعقاد توافقنامه در زمایاناه عالام و فانااوری بایان                                                                                                                :  دفتر   کاری ع م و فناوری وزارت امور خار ه                                         

 متحده با دیگر کشورها را بر عهده دارد.                                           ایاالت     

المللی میان نهادهای عضو ابتکار ملی فناوری نااناو                                                            های بین         فعالیت      مس ولیت هماهنگی                     : 2وا     ا نگ  امور  هان                        

 را بر عهده دارد.                

الامالالای مشاارکات                                           های بیان            ها و پروژه            ها، همکاری            در بسیاری از گروه                 ابتکار ملی فناوری نانو                          به عالوه، نهادهای عضو                    

 ها عبارتند از:                کنند که برخی از آن                    می  

الامالالای                          کننده استانداردهای بیان                           ترین تعیین            المللی استاندارد به عنوان بزرگ                                سازمان بین               :     )      ا      استان ارد                  سازمان بی           

شود و با گروه مشاور فنی مؤسسه استاندارد ملی آمریکا جهت تعیین استانادارد فانااوری نااناو                                                                                                                           داوطلبانه در جهان محسوب می                          

 (   ISO Tc           همکاری می )                                                                 المللای تاعایایان                                   کند. جدیدترین مشخصات ویژه محصوالت و خدمات مطابق استانداردهای بین

[.    26شاوناد ]                      شوند که باعث ایجاد صنایع کارآمد و تسهیل روند تجارت بین المللی این گاروه از ماحاصاوالت  مای                                                                                                                         می  

1 The State Department Office of Science and Technology Cooperation 
2 Global Issue Coordinator 
3 International Organization for Standardization  
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های مختلف از قبیل وزارت دفاع، وزارت انرژی، آژانس حفا ت از ماحایاط زیسات،                                                                                        کارشناسان فنی آژانس                   

داری            مؤسسه ملی سالمت و ایمنی شغلی، مؤسسه ملی سرطان، مؤسسه ملی استاندارد و فناوری، خدمات جنگل                                                                                      

المللی فناوری ناناو بار اسااس ساازماان                                                                وزارت کشاورزی آمریکا در راستای توسعه استانداردهای مستند بین                                                           

 [.  24کنند ]        المللی استاندارد فعالیت می                            بین   

باا هادف ایاجااد                                        2336این اتحادیاه در ساال                                         :      )      سازی سالم  م ی  و ای ن  نانو                             ا        ا ن                ات ادیه بی            

 های فعال در این زمینه تأسیس شده است.                                      ها و سایر بخش               های بررسی سمیت نانومواد برای آزمایشگاه                                        پروتکل      

شورای مذکور با مشارکت سهامداران مختلف در راستای تاوساعاه و تشاریاک                                                                                               :      )     2ا      فناوری نانو                      شورای بی          

زیست و کاهش خطرات در حین افازایاش مازایاای                                                            اطالعات مربوط به خطرات بالقوه فناوری نانو در زمینه سالمت و محیط                                                             

 کند.      اجتماعی آن فعالیت می                    

یک گردهمایی دو ساالنه جهت تسهیل توسعه فناوری  نااناو اسات کاه باا                                                                                            ا      ت  ی  و توس ه فناوری نانو:                                     تگوی بی           

 شود.          مشارکت تمامی کشورهای عالقمند برگزار می                                     

های آماوزشای در زمایاناه                                              المللی و کارگاه                 این گروه مس ولیت سازماندهی مذاکرات بین                                          :           م س ه       

 بر عهده دارد.               1توسعه فناوری نانو را به عنوان بخشی از پروژه گفتگوی جهانی در مورد فناوری نانو و فقر                                                                                  

ای در زمایاناه                        های منطقه           این گروه مس ولیت گسترش همکاری                                  :      )    ان    فناوری نانو آسیا و اقیانوسیه                                  

تحقیق و توسعه فناوری نانو را با مشارکت کشورهای عضو شامل استرالیا، چین، کره، ژاپن، مالزی، نیوزیالاناد،                                                                                                             

1 International Alliance for NanoEHS (Environment Health and Safety) 
2 International Council on Nanotechnology 
3 Global Dialogue on Nanotechnology and the Poor 
4 Asia Pacific Nanotechnology Forum  
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 سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام بر عهده دارد.                                              

  2333انجمن مذکور با مشارکت بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسایاه در ساال                                                                                                :    ان    نانوی آسیا                

های مشترک به منظور ارائه اطالعات و حمایت از توسعه فانااوری                                                                     تأسیس شده است و مس ولیت اجرای پروژه                                   

 را بر عهده دارد.                      نانو در سطح منطقه                 

های مرتاباط                   ها، صنایع و دیگر بخش                      یک انجمن تخصصی برای مراکز تحقیقاتی، دانشگاه                                               :   2ان    نانوی اروپا                 

 [.  26با فناوری نانو است و مس ولیت ارائه اطالعات مربوط به این حوزه را بر عهده دارد ]                                                                             

 2 22-2222ان از فناوری نانو در بازه زمان                                     شم     -2 

به مصرف انباوه                    2323تا سال            رود محصوالت و فرآیندهای فناوری نانو                                    با توجه به تقاضای روزافزون انتظار می                                    

تر محصوالت فناوری نانو و ضرورت بررسای مشاکاالت اجاتامااعای                                                                                  های پیچیده            برسد. تغییر گرایش به نسل                          

رود کاه ناوآوری و                                         گسترده از قبیل توسعه پایدار و سالمت بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی انتظار مای                                                                                  

زایی موردتوجه بیشتری قرار گیرد و اقدمات الزم جهات                                                      سازی فناوری نانو در توسعه اقتصادی و اشتغال                                            تجاری     

رود کاه فانااوری نااناو باه فانااوری                                                                                تضمین ایمنی و مشارکت عمومی صورت گیرد. همچنین انتظاار مای                                                                  

پاذیاری                   ای خواهد داشت و در رقاابات                                            ها کاربرد گسترده                  شود که در بسیاری از بخش                         ای تبدیل            منظوره        همه   

هایی نظیر مواد پیشرفته، الکترونیک و داروسازی نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. علاوم نااناوماقایااس و                                                                                                                         بخش   

دهند. همزماان باا رشاد                                          های صنعتی متعدد را تشکیل می                             های جدید در بخش                 های مهندسی مبنای فعالیت                         طرح   

های اطالعات کوآنتوم،                       تر، این فناوری امکان  هور بیولوژی مصنوعی، سیستم                                                 فناوری نانو در ساختاری گسترده                             

1 Asian Nano Forum  

2 European Nano Foram 
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آورد. در دهه آینده نه تنها                              های نو هور را فراهم می                        ، مهندسی جغرافیایی و سایر فناوری                                3مهندسی نورومورفیک                 

های مادی و به عبارتی ارزش اقتصادی و پزشکی فناوری نانو، بلاکاه ارزش شانااخاتای، اجاتامااعای و                                                                                                                                    جنبه    

محیطی این فناوری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.  به عالوه، حاکمیت فناوری نانو در تحقیق، آماوزش،                                                                                                     زیست    

تولید و پزشکی با هدف تحقق مزایای اجتماعی بهینه باید نهادینه شود. البته به منظور همااهاناگای کشاورهاای                                                                                                                         

محیطی فناوری ناناو                        المللی، امور ایمنی، سالمت و زیست                                 جهان از نظر فهرست اصطالحات و استانداردهای بین                                            

شناسی و ارزیابی خطرات و کاهش آنها( و کاربردهای اخالقی، حقوقی و اجتماعی فنااوری                                                                                     )نظیر آزمایش سم                 

نانو )نظیر مشارکت عمومی در تحقق مزایا، ایمنی و کاهش شکاف بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال                                                                                               

 .   22  بینی شده است                المللی پیش            های مالی مشترک در سطح بین                           توسعه(، سازوکاری جهت کمک                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Neuromorphic Engineering 
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 عالئم اختصاری                          
 

APNF: Asia Pacific Nanotechnology Forum 

ARS: Agriculture Research Service 

ATP: Advanced Technology Program  

CBAN: Joint Consultative Board of Nanotechnology 

COT: Committee on Technology  

CPSC: Consumer Product Safety Commission 

DHS: Department of Homeland Security 

DHSS: Department of Health and Social Services 

DOC/NIST: Department of Commerce/National Institute of Standards and 

Technology 

DOC: Department of Commerce  

DOD: Department of Defense 

DOE: Department of Energy 

DOT: Department of Transportation 

EC: European Commission  

EHS: Environmental, Health and Safety 

EPA: Environmental Protection Agency 

FDA: Food Drug and Administration 

FFDCA: Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 

FS: Forest Service 

GIN: Global Issues in Nanotechnology  

IANH: International Alliance for NanoEHS (Environment, Health, and 

Safety) 

IANT: International Association of Nanotechnology 

ICON: International Council on Nanotechnology 

ISO: International Organization for Standardization 
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IWGN: Interagency Working Group on Nano-scale Science, Engineering 

and Technology 

NASA: The National Aeronautics and Space Administration 

NCI: National Cancer Institute  

NGO: Non-governmental Organizations  

NIFA: National Institute of Food and Agriculture 

NIH: National Institutes of Health 

NIOSH: The National Institute for Occupation Safety and Health 

NIST: National Institute of Standards and Technology 

NNCO: National Nanotechnology Coordination Office  

NNI: National Nanotechnology Initiative 

NNIN: National Nanotechnology Infrastructure Network 

NRDC: Natural Resources Defense Council 

NSE: College of Nano-scale Science and Engineering  

NSEC: Nano-scale Science and Engineering Centers  

NSF: National Science Foundation 

NSIs: Nanotechnology Signature 

NSRC: National Science Research Centers    

NSTC: National Science and Technology Council  

OIRA: Office of International and Regulatory Affairs 

OMB: Office of Management and Budget  

OSTP: Office of Science and Technology Policy 

PCAST: Presidential Council of Advisors in Science and Technology  

PPP: Purchasing Power Parity 

TIP: Technology Innovation Program  

USAD: The United States Department of Agriculture 

VC: Venture Capital 
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WPN: OECD Working Party on Nanotechnology 
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