ﭼﺮا ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در ﺣﺎل ﺗﺮک ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن
وﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،دی ۱۳۹۹
»ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ« ) (Silicon Valleyﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ
ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
ً
اﺧﯿﺮا ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ

ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد از ﺷﻤﺎل
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﮕﺰاس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺎم ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
»اوراﮐﻞ« ،ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری و دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ
»آﺳﺘﯿﻦ« در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺧﺒﺮ داد .ﺳﺨﻨﮕﻮی اوراﮐﻞ دﻟﯿﻞ ﺧﺮوج ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ از ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را »ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ«
اﻋﻼم ﮐﺮد.

» «HPﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﯿﻮﺳﺘﻦ در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻣﻘﺮ ﺗﺴﻼ از اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ و ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﮕﺰاس ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺗﮕﺰاس ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺧﺮوج ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و دورﮐﺎر
ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
از ﺣﺎﻻ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دورﮐﺎر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ

ﺧﺮوج از ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺻﻼ در ﺗﮕﺰاس ﯾﺎ ﻓﻠﻮرﯾﺪا
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ) ۱۲.۳درﺻﺪ( را دارد؛ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ً
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ  ۱۶۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺲ از ﺟﻒ ﺑﺰوس
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﮕﺰاس ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺪت در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﮕﺰاس ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮی ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺣﺪود  ۱۴۴ﻫﺰار و  ۸۰۰دﻻر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار
ﻣﺴﺘﻐﻼت در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻧﻮاﻣﺒﺮ( در
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪاﻧﺪ ۱.۳۸ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻠﮏ در ﺗﮕﺰاس
ﯾﮏ ﺳﻮم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻠﮏ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ آﺳﺘﯿﻦ در اﯾﺎﻟﺖ
ﺗﮕﺰاس اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺎﻻ ﻟﻘﺐ »ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻫﯿﻠﺰ« ) (Silicon Hillsﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻣﺎه
ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل  ۳۹ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Dellاﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺿﺮر
ﺧﻮاﻫﺪ زد» .ﮐﺎرل ﮔﺎردﯾﻨﻮ« ) (Carl Guardinoﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ Silicon Valley
 Leadership Groupﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﻮد .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯽﺷﻮد
اﺻﻼ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﮐﻪ
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

