ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
در ﺗﮕﺰاس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ  ،TSMCﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  3ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی در
ﺗﮕﺰاس راه اﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺮهایﻫﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪای  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ  TSMCﻗﺪرت ﺑﺎزار ﭼﯿﭙﺴﺖ را دﺳﺖ دارد و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﺼﺪ
دارد وارد ﻣﺒﺎرزهای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﻮد را در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زده اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺟﺬب ﮐﺮده و از
 TSMCﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﺳﺘﯿﻦ ﺗﮕﺰاس ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 3
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺳﺎل  2022آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ از

ﺳﺎل  2023ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﻃﯽ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  116ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ

در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ،ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در آﺳﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ و آﻣﺎزون ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد
را ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ  TSMCﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را در ﺑﺎزار از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  TSMCﻧﯿﺰ در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ در آرﯾﺰوﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۲۰۲۴اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

