در اﯾﺎﻟﺖ آﯾﻮا اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺎﻟﺖ آﯾﻮا اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ دادهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺎرغ
از ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎلآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮی و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ وﺳﺖ دس ﻣﻮﯾﻨﺲ اﯾﺎﻟﺖ آﯾﻮوا ﻗﺮار دارد .ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﻬﻨﺪس و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در
ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮوژهای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ
ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  1.1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ.

ﮐﻼی اﯾﻮاﻧﺲ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ وﺳﺖ دس ﻣﻮﯾﻨﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن روی آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ دادهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺷﻬﺮ وﺳﺖ دس ﻣﻮﯾﻨﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  87ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رﻗﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ زد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻮاﻧﺲ وﺳﻌﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻤﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای آن در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن
اوﺿﺎع ﺟﻮی ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺎز ﺗﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن داده اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داده  84ﺷﻐﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ
داده ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ ﺑﻪ اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از  10ﻣﮕﺎوات ﺗﺎ  100ﻣﮕﺎوات ﺗﻮان ﻧﯿﺎز

دارﻧﺪ ،ﮐﻪ  80ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ داده وﺟﻮد دارد ﺑﺤﺚ ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارد.
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