ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ۱۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
»ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻣﺮوز در روﯾﺪاد »آﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮان اﻗﺘﺼﺎد
دﯾﺠﯿﺘﺎل« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،از ﻣﺮﮐﺰ داده ﯾﺎ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺰرگ ﺧﻮد
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﮐﺰ داده ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﻪ  ۴۰۷رک دارد و ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ ﺑﻪ  ۱۵۱۸ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۱۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻇﺮف  ۹ﻣﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ ۲۵
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داده در ﮐﻼس ﻣﺮاﮐﺰ داده »ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ« ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﻣﺎژوﻻر و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮوژه آن در ﻣﺮداد  ۹۸آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮور را ﻧﯿﺰ دارد .در اﺳﻼﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﻫﻢ ﺟﺰﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ  ۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ارزی و  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری رﯾﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺣﺪود  ۴۵۰۰ﺳﺮور ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴۰ﻫﺰار ﺳﺮور
ﻣﺠﺎزی در ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮی ،ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺧﺪﻣﺎت
داﺧﻠﯽ و ﮐﺴﺐ  ۷۰درﺻﺪی آن از ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﻟﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج اﻃﻼﻋﺎت از
ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ دادهای ﻋﻨﻮان ﺷﺪ.

آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﺣﻀﻮر رﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر را اراﺋﻪ
ﮐﺮد .ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﺴﻞ ۸۷.۰۵ ،درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺎ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ،اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار  ۴۳.۴۶درﺻﺪی را در ﺑﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر در
اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻣﯿﺎن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ۴۹.۷ ،درﺻﺪ

اﺳﺖ.

او اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۳۰۰ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  ۷۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  ۳۰۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎور ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ از

اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

