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میلیارد دالری تکمیل خواهد    ۲۰در ایالت اوهایوی آمریکا با سرمایه اولیه    ۲۰۲۵جدیدترین کارخانه تراشه اینتل تا سال  

سازی جهان ترین مرکز تراشه شد. اینتل مدعی شده که این کارخانه تراشه پس از تکمیل فرایند ساخت خود به بزرگ

می کارخانه  این  آیا  اما  شد.  خواهد  بزرگتبدیل  معضل  به  تراشه تواند  دهد؟   کمبود  پایان  آن  با  مرتبط  مشکالت  و 

برباید و آیا این کارخانه   صنعت تراشه ای گوی سبقت را از دیگر پیشتازانتواند با ساخت چنین کارخانهمی اینتل آیا

 خواهد شد؟  بزرگترین کارخانه تراشه جهان واقعاً به

بدانید،   کارخانه تراشه اینتل در این مطلب به این سؤاالت پاسخ خواهیم داد و در مورد هر آنچه را که باید در مورد

 .دهیمیح میتوض

را در آمریکا با وسعتی در   دنیا تراشه  ترین کارخانه ساختبزرگ اینتل مدتی پیش اعالم کرد قصد دارد به ادعای خود

 .احداث کند اوهایو نی ایالتکیلومتر مربع در شهر نیو آلبا  4حدود 

، مایک دواین، فرماندار اوهایو، جینا ریموندو،  جو بایدن جمهور آمریکا،ساعاتی بعد از اعالم این خبر توسط اینتل، رئیس

پاتریک پی. جلسینگر، آمریکا،  ایالت متحده  بازرگانی  اجرایی و مقامات محلی   مدیرعامل اینتل وزیر  و سایر مدیران 

تواند هر مشکلی را برطرف کند و مثل یک نوش دارو باشد.  میلیارد دالری می  ۱۰۰کردند تخصیص بودجه  اوهایو اذعان  

های جهانی، امنیت ملی، مشکل کمبود تراشه، توان به مسائلی همچون رقابتاز میان مشکالت مورد نظر این مقامات می

 .دتبعیض نژادی و جنسیتی در استخدام در مشاغل مهم و پایه و حتی خود مسئله تورم اشاره کر

در اوهایو تبدیل خواهد شد.   سیلیکون ولی ای ازمسئوالن اینتل مدعی هستند کارخانه این شرکت در آینده به نسخه

حداقل هشت بار در رویدادی زنده تکرار شد. تردیدی نیست  سیلیکون به معنی مرکز و قلب «Heartland» عبارت

 .شودنتل محسوب میگذاری عظیمی موفقیت بسیار بزرگی برای ایکه چنین سرمایه

همین موضوع باعث شد این شرکت رویکرد تولیدش را کامالً تغییر دهد و از یک سو میزان تولیدش را دو برابر کند و از 

های اختصاصی خود از رقبایش  سازی برای تولید تراشه سوی دیگر برای رقبای خود تراشه تولید کند. حتی این غول تراشه 

خواهد در کارخانه جدید تراشه خود سال گذشته این نخستین باری است که اینتل می  4۰نیز کمک گرفته است. در  

های اینتل در شکنی کند و تمام رویکردهای تولید خودش را تغییر دهد. در حقیقت در این کارخانه جدید کارخانهسنت 

 .شوندآریزونا، مکزیکوسیتی و اورگن با یکدیگر ادغام می
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 مورد کارخانه تراشه جدیدشهای اینتل در  وعده

و   است  مشخص  جدید  کارخانه  این  برای  شده  گرفته  نظر  در  برای    ۲۰اعتبار  اولیه  سرمایه  دالر   Fab ۲میلیارد 

ها معموالً ویفرهای  به معنای کارخانه تولید است؛ در این کارخانه  Fabrication Plants مخفف کلمه Fab کلمه)

فته شده است. عملیات احداث این دو کارخانه از اواخر سال میالدی جاری آغاز  شوند( در نظر گرسیلیکونی تولید می

 .آغاز کنند ۲۰۲۵رود فعالیت خود را از سال شود و انتظار میمی

سازی های پر سروصدای دیگری هم داده است؛ مثالً اینکه در سایت تراشهاینتل در مورد کارخانه تراشه جدید خود وعده

های این کارخانه  هشت کارخانه ایجاد خواهد شد. درصورت ساخت تمام بخش Fab ارخانه یا همانجای دو کاوهایو به

سرمایهبه میزان  کامل،  در  صورت  آن  در  به    ۱۰گذاری  آینده  به    ۱۰۰سال  کارخانه  این  و  رسید  خواهد  میلیارد دالر 

 .در جهان تبدیل خواهد شد هادینیمه ترین مرکز تولید قطعاتبزرگ

اذعان کرده اینتل در کنفرانسی مطبوعاتی  امر  نیستند و ممکن است البته مسئوالن  این موضوع مطمئن  اند در مورد 

جهان تولید کنند. مسلما تحقق چنین هدفی به تالش زیادی   ساخت تراشه ترین مرکزنتوانند سایت خود را به بزرگ

های فدرال به اینتل اختصاص  شود که یارانهمحقق می  شود و تنها در صورتینیاز دارد و هدف خطرپذیری محسوب می

 .پیدا کند

سال    ۱۰ای اذعان کرد که این شرکت قصد دارد در  در مصاحبه سخنگوی اینتل ،(William Moss) ویلیام موس

ی را های دولتکه اینتل کمک گذاری کند؛ اما مطمئناً درصورتیمیلیارد دالر در کارخانه تراشه خود سرمایه   ۱۰۰آینده  

 .گذاری برای آن دشوار خواهد شددریافت نکند، رسیدن به این رقم سرمایه

گذاری کند  میلیون دالر برای آموزش نیروهای انسانی خود نیز سرمایه  ۱۰۰سال آینده   ۱۰در ضمن اینتل قصد دارد در 

 .ستخدام کندتا بتواند تعداد بیشتری از افراد بااستعداد و با مهارت را از منطقه اوهایو جذب و ا

فرصت شغلی دیگر نیز در زمینه   ۷۰۰۰فرصت شغلی ایجاد کند و در کنار آن    ۳۰۰۰همچنین این شرکت قول داده  

کننده با اینتل روابط تجاری برقرار  عنوان تأمینشده در اوهایو نیز بهشرکت تأسیس  ۱4۰وساز ایجاد شود. ظاهرا  ساخت

 .هزار دالر است ۱۳۵ های اینتلکارخانه اند متوسط درآمد ساالنه کار درهخواهند کرد. مسئوالن امر اینتل اذعان کرد 
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برای ساخت ابرکارخانه ساخت تراشه در این ایالت جان هاستد، معاون فرماندار ایالت اوهایو در حال تحسین تصمیم اینتل  

 .های فناوری بزرگ نیز چنین مراکز تولیدی را در اوهایو احداث کننداست. او پیشنهاد کرده سایر شرکت

 سازی اینتل در اوهایو سواالت پیرامونی کارخانه تراشه

 .دهیماینتل پاسخ میدر ادامه مطلب به سؤاالتی در رابطه با ابرکارخانه تراشه آینده 

 تواند مشکل کمبود تراشه، قیمت خودرو و تورم را برطرف کند؟آیا این کارخانه تراشه اینتل می

را   صنعت خودرو شود وبا وجود اینکه کمبود تراشه یکی از مشکالت بسیار بزرگ در حوزه زنجیره تأمین محسوب می 

مرتفع خواهد شد؛    ۲۰۲۲کامالً تحت تأثیر قرار داده است، پیشتازان صنعت تراشه معتقدند این مشکل در نیمه دوم سال  

طور مدت به رفع این مشکل کمکی نخواهد کرد؛ زیرا هماناما متأسفانه تأسیس کارخانه عظیم تراشه اینتل هم در کوتاه

توان برای پایان دادن به  آغاز شود و طبیعتاً تا آن زمان نمی  ۲۰۲۵ه از سال  رود فعالیت این کارخانکه گفتیم انتظار می

، تحلیلگر شرکت پژوهشی «مور اینسایت  (Pat Moorhead) «مشکل کمبود تراشه روی آن حساب کرد. »پت مورهد

 .نیز این موضوع را تأیید کرده است (Moor Insights & Strategy) «و استراتژی 

اندازی کارخانه عظیم این  کند )حداقل در زمان کنونی(؛ بنابراین حتی در صورت راهتراشه تولید نمی  اینتل برای خودروها

سال   در  اینتل  شد.  نخواهد  برطرف  خودروها  برای  تراشه  کمبود  مشکل  هم  باز  عرضه   ۲۰۱۷شرکت  کننده  شرکت 
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های موردنیاز این شرکت را اینتل شه را خریداری کرد؛ اما ترا (Mobileye) آیموبایل خودروهای خودران  هایتراشه 

 .این وظیفه را برعهده دارد TSMC کند وتولید نمی

ایاالت متحده آمریکا و مایک   افزایش قیمت خودروها توسط جینا ریموند، وزیر بازرگانی  از این مسائل مانع  هیچ یک 

آن قیمت  کردن  وابسته  و  اوهایو  فرماندار  بهدواین،  قیمت  جلوگیری   تورم ها  افزایش  ریموندو،  گفته  به  است.  نکرده 

سوم تورم کنونی است. در حال حاضر به اندازه کافی تراشه موجود نیست. به همین دلیل اعالم خبر خودروها مسبب یک

 .شودسازی توسط اینتل در آینده نزدیک، خبر بسیار خوبی محسوب میساخت یک کارخانه عظیم تراشه

 اینتل دقیقاً چه چیزی تولید خواهد کرد؟ترین کارخانه تراشه بزرگ

های پیشرفته اینتل هنوز اطالعات دقیقی در مورد این موضوع ارائه نکرده؛ اما طبق گفته مدیرعاملش، این کارخانه تراشه 

 .نانومتری و کمتر تولید خواهد کرد ۲با گره پردازشی 
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 :چنین گفته استیکی از سخنگویان اینتل در مورد این موضوع این

با قابلیت   (Angstrom era) های متعلق به عصر آنگسترومکارخانه جدید تراشه در اوهایو برای طراحی و تولید تراشه

 .طراحی شده است Intel 18A های پردازشی اینتل مثلپشتیبانی از جدیدترین فناوری

 ترین مکان ساخت تراشه جهان تبدیل خواهد شد؟آیا واقعاً کارخانه جدید تراشه اینتل به بزرگ

که این کارخانه موفق شود چنین عنوانی را از آن خود کند، مدت  ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد؛ اما حتی درصورتی

را در  های حافظهتراشه اعالم کرد که این شرکت تولید  ۲۰۲۰تواند آن را حفظ کند. سامسونگ در اوت  زیادی نمی

آغاز کرده که وسعت آن تقریباً  (Pyeongtaek Line 2) ۲ترین خط تولید جهان یعنی خط تولید پیونگ تک  بزرگ

 .است (Soccer) زمین فوتبال آمریکایی  ۱۶اندازه به

، رئیس بخش زنجیره تأمین و مدیر تولید اینتل ممکن  (Keyvan Esfarjani) «اما طبق گفته »کیوان اسفرجانی

اندازه سایت تراشه اندازه  است  اینتل تقریباً  از کارخانهزمین فوتبال باش  ۳۰سازی  اندازه هر یک  با  د و  های این سایت 

 .زمین فوتبال باشد 4اندازه )کلین روم( به اتاق تمیز احتساب مساحت

 

 

 سامسونگ یکی از خطوط تولید پیونگ تک
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سامسونگ تنها یکی از ابر خط تولیدهای تراشه این شرکت است و طبق گزارش شرکت  2پیونگ تک   تولیداما خط  

زمین فوتبال   ۲۵اندازه  های تمیز وسعتی بهژاپن، سومین کارخانه عظیم جدید تراشه سامسونگ با اتاق  (Nikkei) نیکی

 .آمریکایی دارد. الزم به ذکر است که وسعت زمین فوتبال آمریکایی بیش از زمین فوتبال معمولی است

گذاری کد و این شرکت قبالً  ر سرمایهمیلیارد دال  ۲۰کارخانه تراشه خود    ۲طور که گفتیم اینتل وعده داده برای  همان

گذاری کرده است، اما با توجه به اینکه هیچ یک از این میلیارد دالر سرمایه  ۲۰نیز بیش از   کارخانه تراشه آریزونا برای

توانند مشکل کمبود تراشه را در آینده برطرف کنند، پس چرا ساخت مراکز تولید جدید تراشه توسط  مراکز تولید نمی

 شود؟موفقیت بزرگی برای این شرکت محسوب می اینتل

شود و که در مورد آن تبلیغ شده است، دستاورد بزرگی برای اینتل محسوب نمی چنان توان گفت چنین موفقیتی آن می

 .سازی استهای کنونی این غول تراشهاین موفقیت هم در حد موفقیت

خواهند اقدام مؤثری برای تقویت  تراشه را دارند، بیشتر می  در حقیقت بایدن و مسئوالن اینتل که قصد ساخت کارخانه

به تصویب   کاخ سفید عنوان یک اهرم فشار برای مجبور کردنتواند از این موضوع به اقتصاد کشور انجام دهند. بایدن می

 .ترین قانون مربوط به این تصمیم استفاده کنداصلی

های  ها و یارانهای تأسیس کارخانه تراشه خود در اوهایو به دریافت کمک اگر به خاطر داشته باشید قبالً گفتیم اینتل بر

 .دولتی چشم دوخته و در واقع آماده است در صورت دریافت این مبالغ با قدرت وارد عرصه ساخت تراشه شود

سنا هم  ماه آوریل سال قبل بایدن دستور تأمین بودجه توسط فدرال برای کاهش شدت مشکل کمبود تراشه را صادر و  

میلیارد دالر برای تولید قطعات    ۵۲بایست  ای را تصویب کرد که بر اساس آن میدر ماه ژوئن در پاسخ به این دستور الیحه

متحده آمریکا  شد؛ اما این الیحه به تصویب مجلس نمایندگان ایاالتهادی در داخل خاک آمریکا تخصیص داده مینیمه 

قانو از  مورد حمایت  در  حتی  و  عنواننرسید  تحت  که  نیز  (CHIPS Act) «قانون تراشه» نی  بود  مطرح شده 

میلیارد دالری به دلیل عدم وجود منابع مالی، از آن زمان تاکنون در کنگره    ۵۰دودستگی وجود داشت و الیحه بودجه  

 .متوقف شده است

گذاری در حوزه ساخت های بارز اتفاقات ممکن آینده سرمایهرا یکی از نمونه کارخانه تراشه اینتل در اوهایو بایدن

میلیارد دالری به تصویب نرسد، ممکن   ۵۰که الیحه تخصیص بودجه  داند. درصورتیتراشه در داخل خاک آمریکا می

ادی جهانی افزایش  های مرتبط با رقابت اقتصهای واهی در مورد امنیت ملی و همچنین نگرانیاست توهمات و نگرانی

 .یابد

 :بایدن برای اشاره به پسرفت بسیار زیاد حوزه تولید تراشه در داخل خاک آمریکا این جمله را بیان کرده است
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اول بودیم؛ اما حدس بزنید اکنون در این حیطه چه جایگاهی داریم؟   (R&D) زمانی در دنیای تحقیق و توسعه

ها ترین تراشهدرصد از پیشرفته  ۹۰درصد تولید جهان متعلق به آسیای شرقی است و    ۷۵جایگاه نهم. اکنون  

 .شونددر تایوان تولید می

میلیارد دالری برای تولید تراشه در داخل آمریکا گفته است    ۵۰جلسینگر در رابطه با دستور بایدن برای اختصاص بودجه  

 .تر خواهد شد و زودتر تکمیل شوداگر این الیحه به تصویب نهایی برسد، کارخانه عظیم تراشه اینتل بزرگ

 یر؟ هایی در رابطه با امنیت ملی وجود دارد یا خآیا نگرانی

از آن  بر جاسوسی  اخباری مبنی  تاکنون  آمریکا  عموم مردم  تراشهشاید.  با  تنها یک  های ساخت چین نشنیدهها  اند و 

گزارش از سوی بلومبرگ در رابطه با این موضوع منتشر شده که آن هم مورد انتقاد قرار گرفته است؛ اما با این وجود 

های نامشخص و بدون دلیل مرتبط با امنیت به دالیل مربوط به نگرانی  ویژههنوز هم دولت آمریکا به دالیل مختلف به 

 .ها پایان نداده استدهندگان تجهیزات مخابراتی چینی و تحریم آنملی، به برخوردهای قانونی مکرر خود با ارائه

های دارای روابط  گذاری از سوی آمریکا در شرکتهای سرمایهها و ممنوعیتبایدن هم رویکرد ترامپ در مورد تحریم

 .ها را گسترش داده استنزدیک با ارتش چین را ادامه داده و حتی این ممنوعیت

صراحت گفته چنانچه های دیگری نیز در رابطه با امنیت ملی به اشکال مختلف مطرح شده است: مثالً مورهد بهنگرانی

مدرن و پیشرفته دسترسی   هادینیمه دیگر به قطعاتچین به تایوان یا کره شمالی به کره جنوبی حمله کند، آمریکا  

سرمایه است  معتقد  همچنین  او  داشت.  مکاننخواهد  گسترش  دلیل  به  عمدتاً  حوزه  این  در  تولیدکننده  گذاری  های 

 .گیردمنظور حفظ منافع آمریکا، انجام میهای مدرن و پیشرفته و بهتراشه 

 ادی چه کمکی خواهد کرد؟ابرکارخانه تراشه اینتل به تقویت رقابت اقتص

تواند در زمینه بهبود رقابت اقتصادی مؤثر باشد؛ اما حتی اگر مجلس  ترین پیشرفت در زمینه تراشه نیز میمطمئناً کوچک

هادی در داخل این کشور را تصویب میلیارد دالری به تولید قطعات نیمه  ۵۲نمایندگان آمریکا قانون اختصاص بودجه  

پای  تواند بهسال آینده هم اصالً نمی  ۱۰میلیارد دالر برساند، حتی در    ۱۰۰گذاری در اوهایو را به  یهکند و اینتل هم سرما

 .برسد سامسونگ و TSMC سازیدو غول تراشه

گذاری میلیارد دالر در زمینه ساخت تراشه سرمایه  ۲۵طبق اطالعات منتشرشده در گزارش نیکی، سامسونگ ساالنه  

دهد و  سازی اختصاص میمیلیارد دالر بودجه به افزایش ظرفیت تراشه   44،  ۲۰۲۲در سال    هم تنها TSMC کند ومی

های عظیمی  گذاریمیلیارد دالر در این زمینه صرف کرده است. با چنین سرمایه  ۳۰ای معادل  نیز سرمایه   ۲۰۲۱در سال  

 .پای این دو شرکت برسدبعید است اینتل بتواند در آینده نزدیک به
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های جدید در آمریکا تا جایی که رقابت جهانی اجازه  مسئوالن امر آمریکایی امیدوارند تصمیم اینتل برای تأسیس کارخانه

پذیر خواهد شد؛  رسد چنین هدفی امکانهای مشابه نیز این رویکرد را دنبال کنند؛ به نظر میشود شرکت  دهد، باعثمی

میلیارد دالر در شهر تیلور در ایالت  ۱۷زیرا از یک سو سامسونگ وعده داده در آینده یک کارخانه تراشه مدرن به ارزش 

کنندگانش هم  و تأمین TSMC دهندشده که نشان می  هایی منتشرتگزاس تأسیس خواهد کرد و از سوی دیگر گزارش

 .کنندگذاری بیشتر در ایالت آریزونا فکر میبه سرمایه

سال    ۱۰میلیارد یورویی در    ۸۰گذاری  های جدیدی را با سرمایهاینتل قصد دارد عالوه بر آمریکا، در اروپا نیز کارخانه

، رئیس بخش ضد انحصارطلبی اتحادیه اروپا در  (Margrethe Vestager) «آینده تأسیس کند. »مارگارت وستاگر

ها را به بازی بگیرند و به تعهدات خود در برابر ، دولتسازان برای گرفتن یارانه ماه نوامبر هشدار داد که ممکن است تراشه 

اینتل کارخانهها نشان میها عمل نکنند. گزارشآن  آلمان، فردهند که  را در کشورهای  ایتالیا های جدید خود  انسه و 

 .تأسیس خواهد کرد

 .های جدید و گسترده در اروپا را بدهندگذاریمسئوالن اینتل امیدوارند بتوانند تا چند ماه آینده قول سرمایه

 آیا کارخانه تراشه اوهایو واقعاً به یک سیلیکون ولی تبدیل خواهد شد؟

تولیدکننده قطعات    شود؛فردی محسوب می بدون تردید سیلیکون ولی منطقه منحصربه  از یک مکان  زیرا بسیار فراتر 

گذاران هم  گذاری هستیم و حتی خود سرمایههادی است. در این منطقه شاهد حجم عظیمی از استعدادها و سرمایهنیمه 

تی  اند یا مسبب آن هستند، برطرف کنند )مشکالتوانند تمام مشکالتی را که خودشان ایجاد کردهدر آن حضور دارند که می

 مثل قیمت بسیار باالیی مسکن در این منطقه(

نظر می سخنرانیبه  از  یکی  در  اینتل  مدیرعامل  فعالیترسد  مکانهایش،  تأسیس  راستای  در  اینتل  مشابه  های  هایی 

 :سیلیکون ولی را به این صورت تشریح کرده است

؛ در زمان احداث کارخانه خود  که کارخانه خود را در اورگن تأسیس کردیم، جنگل سیلیکون را ساختیموقتی

در آریزونا، صحرای سیلیکون را به وجود آوردیم و در زمان ساخت کارخانه خود در ایرلند جزیره سیلیکون  

 .را ساختیم

ای که در زمینه توسعهیافته جهان و حتی کشورهای درحالجز آمریکا، در سایر کشورهای توسعهجالب است بدانید که به

هایی مشابه سیلیکون ولی ایجاد شده است؛ حتی در  اند نیز مکانهای مختلف پیشرفت خوبی داشته فناوریدستیابی به  

 .نوعی سیلیکون ولی ایرانی دانستها را بهتوان آن ایران هم چند پارک علم و فناوری وجود دارد که می
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یزان توسعه کارخانه تراشه اینتل بسیار ، م(TIME) جدا از این موضوع، طبق اطالعات منتشر شده در گزارش مجله تایم

نشان می این موضوع  با  رابطه  در  اطالعات منتشرشده  است که  میزانی  از  این کارخانه جزو مکان بیشتر  و  هایی  دهند 

 .شود که بیشترین سرمایه را در اوهایو به خود جذب کرده استمحسوب می

 

 

 طرح اولیه کارخانه تراشه اینتل در اوهایو 

غول سایر  اینتل،  بر  عالوه  که  است  ذکر  به  الزم  یعنیالبته  آمریکایی  فناوری  هم   آمازون و متا ،گوگل های 

اند.  اند و چندین پایگاه داده )دیتاسنتر( در آن تأسیس کردهآلبانی اوهایو انجام دادههای عظیمی در نیو  گذاریسرمایه

پایگاه این  بینتمام  تجاری  پارک  از  بخشی  داده  آلبانیهای  نیو   New Albany International) المللی 

Business Park) اند و پراکنده هستند های آن در یک نقطه متمرکز نشدههستند که تمام بخش. 

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/image__2_.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/image__2_.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/new_albany_business_park.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/image__2_.jpg
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المللی نیو آلبانی؛ ممکن است محل احداث کارخانه تراشه اینتل قسمت باالی سمت راست نقشه نقشه پارک تجاری بین

 .باشد

سرمایه زیادی برای رشد فناوری در آن صرف شده است، دوست  رسد اینتل حضور در شهر نیو آلبانی را که  به نظر می

سازی اینتل در نیو آلبانی تا مدتی پیش بخشی از منطقه مسکونی  دارد. در ضمن از نظر فنی زمین زیربنای سایت تراشه 

 .تازگی این منطقه جزو نیو آلبانی شده استنیوجرسی بود؛ اما به

 رخانه تراشه چه تعهداتی داده است؟اینتل در قبال جذب سرمایه برای ساخت کا

ها و  اینتل از ارائه اطالعات دقیق در رابطه با این موضوع اجتناب کرده و تنها اذعان کرده است اعتبار مالیاتی، معافیت

، معاون  (Jon Husted) «رسد »جان هاستدتقویت زیرساخت، بخشی از تعهدات این شرکت هستند؛ اما به نظر می

هایی را در رابطه با این موضوع انجام داده و در یک سخنرانی بدون اینکه از او بخواهند نظر خود بینیفرماندار اوهایو پیش

سرمایه سنت  هر شش  ازای  به  اینتل  است  گفته  کند،  بیان  موضوع  این  با  رابطه  در  سود  را  دالر  یک  کالن،  گذاری 

 .گرداندبازمی

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/new_albany_business_park.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/new_albany_business_park.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/new_albany_business_park.jpg
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میلیارد دالری اینتل را با تخصیص   ۲۰گذاری  دهد که مسئوالن دولتی اوهایو سرمایهیآیا این حساب سرانگشتی نشان م 

دهند؟ اینتل چنین حرفی نزده است؛ اما طبق گزارش منتشر شده از سوی میلیارد دالر افزایش می  ۱.۵ای معادل  سرمایه

 .هد کردگذاری خوامجله تایم، بخش دولتی حداقل یک میلیارد دالر در این ایالت سرمایه

گذاری یک میلیارد دالری در جهت  طبق اطالعات ذکرشده در این گزارش، مقامات دولتی محلی این ایالت برای سرمایه

 State) ۱۶۱اند؛ یکی از موارد مصرف این بودجه دولتی، توسعه بزرگراه استیت روت  ها موافقت کردهتقویت زیرساخت 

Route 161)  های نزدیک به آن استراشه اینتل و دیگر بخشمنظور پشتیبانی از کارخانه تبه. 

شکل زمینه  کردن  فراهم  برای  اوهایو  دولتی  فعالیتمقامات  توسعهگیری  بزرگ  کارخانههای  ایجاد  مثل  و  دهنده  ها 

های شغلی که افراد مشغول تأسیساتی نظیر کارخانه تراشه اینتل، باید قوانین را طوری تغییر دهند که فرصت ایجاد سمت

ای با روزنامه سال افزایش پیدا کند. هاست در مصاحبه   ۳۰سال به    ۱۵شوند، از  ها مشمول پرداخت مالیات میآندر  

تغییری در وضعیت  (Columbus Dispatch) کلمبوس دیسپچ نشود،  تصویب  قانونی  که چنین  زمانی  تا  گفته 

 .شودکنونی حاصل نمی

 The Verge : منبع
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