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ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن اﻣﯿﺪوار
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن روی ﮐﺎر آﻣﺪه .ﺣﺎﻻ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻫﻮاوی» ،رن ژﻧﮕﻔﯽ« اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ در

دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪن ﯾﮏ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز« را در
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
رن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن در ﻫﻨﮕﺎم
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻫﻮاوی اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺎ رﺷﺪ درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
آن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ .رن ژﻧﮕﻔﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ  5Gﻫﻮاوی در ﯾﮑﯽ
از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺎﺋﯽﯾﻮان« ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از اﻣﯿﺪواریاش ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد«.

ژﻧﮕﻔﯽ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ از ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮدهای را ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮاوی وﺿﻊ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻫﻮاوی ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻏﻮل ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎی  TSMCدﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد.
رن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺬف ﻫﻮاوی از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن اﺟﺎزه دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،رن درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻮاوی ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رن ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪش را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻫﻮاوی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ اﯾﻨﺘﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﺷﻪ را
ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد:

»اﮔﺮ آﻣﺎر ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ
دارد؟ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﺰرگ اﺳﺖ«.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ رن اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ و
ﺗﻐﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪان را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺮی ﻣﯿﺖ و  Pﻫﻮاوی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

