دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻣﯽرود
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ دﯾﺮوز ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎزهای را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن در ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد

ﺧﻮاﺳﺘﺎر  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ در ﺑﺎزار
ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ زﯾﺎدی را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺒﻼ در ﻣﺎه ﻣﺎرس از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای

ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺴﺘﻪای  ۲ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ

ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽداد.

ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ

زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﻤﺒﻮد
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮده

اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دورﮐﺎری و آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ و
ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ را
ﮐﺎﻫﺶ داد.

ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﻪای ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن و روشﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﻔﺎﺑﺖ ،AT&T ،ﻓﻮرد ،ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،اﯾﻨﺘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

