ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۲.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری آﻣﺎزون در
ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ  AWSﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
»راﻣﺎ راﺋﻮ« وزﯾﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد آﻣﺎزون ﺣﺪود  2.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﺮای ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ وب ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ در اﯾﺎﻟﺖ »ﺗﻠﻨﮕﺎﻧﺎ« اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﻣﺎزون ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  AWSﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ ،دوﻣﯿﻦ
ﭘﺮوژه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ در ﻫﻨﺪ روی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

آﻣﺎزون ﺻﺤﺒﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮد در ﻫﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮد.
آﻣﺎزون در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ:

» AWSﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دوﻟﺖﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺮا ﮐﺮده و از ﻣﺮاﮐﺰ داده واﻗﻊ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

»ﺟﺎﯾﺎﻧﺖ ﮐﻮﻻ« ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره » «Convergence Catalystﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻫﻨﺪ ،آﻣﺎزون ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺣﺖﺗﺮ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای

ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی دادهﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ آﻣﺎزون ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار اﺑﺮی
ﻫﻨﺪی را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
»ﭘﯿﺘﺮ دﺳﺎﻧﺘﯿﺲ« ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮی  AWSآﻣﺎزون ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:

»ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮی در ﻫﻨﺪ و ﺧﺎرج از
ﻫﻨﺪ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد«.
ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد  AWSﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ )ﺑﻤﺒﺌﯽ( ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش  IDCﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2024ارزﺷﯽ در ﺣﺪود 7
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

