ﺑﺤﺮان ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ و اﺳﮑﺎن
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻮﮔﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺳﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ در ﺷﻤﺎل اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺷﺎره دارد و دﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ اﺟﺎره
در دﻧﯿﺎ را دارد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و اﺟﺎزه ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻇﺎﻫﺮا آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺗﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺳﮑﺎن در آن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ

ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ارزش اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  300واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Factory OSﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر ﺗﺨﺼﺺ دارد
ﺳﻔﺎرش داده .ارزش اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ در داﺧﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎزل در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﮔﺰارش داده ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺑﺎب ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎزل ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ،ﮐﺎﻧﺎل CNBC

ﮔﺰارﺷﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در آن ﺑﻪ ﺗﺒﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻣﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و ﺳﯿﺎﺗﻞ داﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ؛

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﻧﻮآور در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ.
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