آﻣﺎزون از ﻃﺮح ﻣﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزه
ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
آﻣﺎزون از ﻃﺮح ﻣﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﺷﻤﺎل اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن ﯾﮏ
ﺳﺎزه ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ.
ً
ﺣﺪودا  ۲۶۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮی را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ
ﻣﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎزون  HQ2ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و  ۲.۵ﺟﺮﯾﺐ ﻓﺮﻧﮕﯽ ) ۱.۰۱ﻫﮑﺘﺎر( ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺮ ﺳﺎزهای ﺷﯿﺸﻪای ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺑﻪ ﻧﺎم ) Helixﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎرﭘﯿﭻ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ دارای ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺑﻞ را در ذﻫﻦ ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻃﺮاف  Helixﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ۲۲ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺮژی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر  ۱۰۰درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﺎزون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر دوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ درﺧﺖ ﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﯿﺮون آن ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
دربﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از روزﻫﺎی ﻣﺎه ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎزون ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی ﺳﮓﻫﺎ و آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ
ﺳﻮاری دارﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ دارای ورودی وﯾﮋه دوﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ۹ﻫﺰار و ۲۹۰

ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و دورﻫﻤﯽﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺎزون
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری و »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ« را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﺎزون ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺣﺪاث  HQ2در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آرﻟﯿﻨﮕﺘﻮن در ﺷﻤﺎل اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
وﻋﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد  ۲۵ﻫﺰار ﺷﻐﻞ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دﻓﺎﺗﺮ و دورﮐﺎر ﺷﺪن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﻣﻘﺮ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد.
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