ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﺷﺮق

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼود« و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﺶ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ

درﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ آﻣﺎزون ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و آیﺑﯽام ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺎزار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺟﻬﺎن را
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮدﻧﺪ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻼن و ﺟﺪی روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »راﯾﺎﻧﺶ و ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی« ﺷﻤﺎره  205ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ
اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﭼﯿﻨﯽ »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم وارد ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت
اﺑﺮی ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ » «Alibaba Cloudﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼود« ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻗﺒﻀﻪ
ﮐﺮدن ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﻓﯿﻔﺎ و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل  2017ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2022ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز
رو ﺑﻪ ازدﯾﺎد اﺳﺖ» .ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ،2018ﺑﻪ رﺷﺪی  104درﺻﺪی
ﺑﺮﺳﺪ و ارزش ﻣﺎﻟﯽ آن ﺣﺪود  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪزودی ،اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی دﻧﯿﺎ را ﮐﻪ در دﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنوﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد.

ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ آﻣﺎر
»ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ،ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮیاش را در ﺳﺎل  2009و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ  AWSآﻣﺎزون ،اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد؛
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2015ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺤﺪود در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮد .در ﺳﺎل ،2015
»ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﻪﻃﻮرﺟﺪی وارد ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﮔﺮدﻧﮑﺸﯽ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« در ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎل  2015ﻧﯿﺴﺖ!
ﺷﺮﮐﺖ »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼود« در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2017ﺑﻪ ارزش ﻣﺎﻟﯽ  2.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از
ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2017ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  699ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  2017ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 553ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﻼمﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ  103ﺗﺎ  104درﺻﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ در
دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  4درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺟﻬﺎن ،در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺲ از آﻣﺎزون ) 33درﺻﺪ( ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
) 13درﺻﺪ( ،آیﺑﯽام ) 8درﺻﺪ( و ﮔﻮﮔﻞ ) 6درﺻﺪ( ﻗﺮار دارد .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﺷﺪت از ﺟﺎﻧﺐ »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼود« اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل  ،2018اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
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ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﮏ ﻣﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد آﺳﯿﺎ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ» ،ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ را در ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی دﻧﯿﺎ دارد .در ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  47.6درﺻﺪ ﺑﺎزار ،رﺗﺒﻪ اول را در دﺳﺖ دارد .در ﺳﺎل  ،2017ﻓﻘﻂ  43درﺻﺪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ در آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  316ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده در ﮐﺸﻮر
اﻧﺪوﻧﺰی راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن» ،ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« در  18ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﺮﮐﺰ داده اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺑﺮی را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل  ،2018از
 39ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﺎ  68ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای راهاﻧﺪازی و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارد؛ در ﺳﺎل  2024ﺑﻪ ارزش ﻣﺎﻟﯽ  28.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪه و از  316ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﺪود 60
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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»ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼود« ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ» ،ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼود« ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ China National
 Petroleum Corporation، Malaysia Digital Economy Corporationو  Cathay Paciﬁcﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﯿﻔﺎ ﺑﺮای اﺳﭙﺎﻧﺴﺮی و ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل 2022
ﻗﺮاردادی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری دارد و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﻣﺎﻟﺰی
را ﺑﺮﻋﻬﺪهﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪاش ﺑﻪ ﻧﺎم  AliCloudﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﺑﺮی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺎﻣﯽ ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺎ 2022
ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2022ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد» .ﻓﯿﻔﺎ« و »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،ﻗﺮارداد
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺷﺶ ﻗﺎره ﺷﻮد.
ﻗﺮار اﺳﺖ »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ورزش ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻨﺎوری در ﻓﻮﺗﺒﺎل و ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد» .ﺳﯿﻤﻮنﻫﺎی« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼود« درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎزی در ﯾﮏ
ورزﺷﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻟﺬت ﺑﺮدن
ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻔﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ«.
»ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺷﺮاﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻨﺎوری در ﻓﻮﺗﺒﺎل را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ ،آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را ﻧﺪارﻧﺪ از اﯾﻦ ورزش ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﻓﯿﻔﺎ« و »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﭼﻪ در ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼود« زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ» .ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« از ﺳﺎل  2017و در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺷﻬﺮ دﺑﯽ اﻣﺎرات ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  2022ﺣﺎﻣﯽ اول اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﺷﺮق
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﭼﯿﻨﯽ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﯾﺎ دوم ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
دارد؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺟﻮک و ﻃﻨﺰ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﻣﺮوز ،ﻫﻮاوی رﺗﺒﻪ دوم ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ در ﺟﻬﺎن را دارد و
ﺷﯿﺎﻣﯽ ﻫﻢ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد .ﺣﺎﻻ ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼود« در آﯾﻨﺪه رﺗﺒﻪ دوم ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪه
ﮐﻼود را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک ،آیﺑﯽام و
دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺑﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی »ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮوﯾﺲ  AWSآﻣﺎزون را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺖﺳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را در ﺳﯿﻄﺮه ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .اﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺷﺮق دﻧﯿﺎ در ﭼﯿﻦ و ﻣﺎﻟﺰی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ
ﻏﺮب دﻧﯿﺎ در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنوﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻨﺪان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار را از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻮﭘﻮﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
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