ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری  ۱۰ﻫﺰار
ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارد ﺑﯿﺶ از  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای راه
اﻧﺪازی دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ راه اﻧﺪازی دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺪود  10ﻫﺰار ردﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی«
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪ

ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و در  19اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪی راه اﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻫﺮ زﻣﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  135ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺪدا  10ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﻮﮔﻞ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﭘﯿﭽﺎی

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه راه اﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در دﻓﺎﺗﺮ آﺗﻼﻧﺘﺎ،
واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ ،ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﮋادی را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده ،ﻗﺼﺪ
دارد در ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ،ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ،ﻧﻮادا و ﺗﮕﺰاس ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ،اوﻫﺎﯾﻮ ،ﺗﮕﺰاس و ﻧﻮادا در
ﺳﺎل  2021ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  2020ﻧﯿﺰ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و در
ﺳﺎل  2019ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  13ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

