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ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺷﻮرای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اش را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه و اﻟﺒﺘﻪ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﮐﺸﻮرش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﻟﮑﺲ ﮐﺎرپ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Palantirﻫﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺘﺎ در
ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از »داده ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد
اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﺿﺮوری از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﻮرای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ را ِﺟﺮد ﮐﻮﺷﻨﺮ )ﻣﺸﺎور و داﻣﺎد ﺗﺮاﻣﭗ( ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد ،در ﻣﺎه ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻫﺪﻓﺶ را »ﺗﻐﺮ و ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮدن« ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از  ITو
ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ادوﺑﯽ ،ﮔﻮﮔﻞ،
اﯾﻨﺘﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اوراﮐﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ از ﻏﺎﯾﺒﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد
اﻣﺎ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ و اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﯾﺒﺎن ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺪ او ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﯿﻤﺎن اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ،از اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ وﻋﺪه را ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮد.

ﮐﻮک ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺎﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎزه ﺷﻮرا ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺸﺎور ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺪارد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮک ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﺑﻮد
اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻓﺮدی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ را

ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪه ﮐﻪ درس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻣﺪارس آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ
ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن از ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ را
در  iBooksﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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