ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺰوس ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺟﻒ ﺑﺰوس ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺎزون و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد دﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮔﺸﺎده دﺳﺘﯽ
در اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
او روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد از آﻏﺎز ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ  42ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ  10ﻫﺰار ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع  152ﻣﺘﺮی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﻧﺮژی

ﺧﻮد را از ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﺪه
اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻧﯽ ﻫﯿﻠﺰ« در ﺳﺎل  1989ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮﯾﺖ را در دراز ﻣﺪت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺰوس در وﺑﻼگ
ﺧﻮد ﻃﺮح ﻫﯿﻠﺰ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮح داده اﺳﺖ:

ﻫﺪف او ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل ﺷﻤﺎر و ﻗﺮن ﺷﻤﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﺰار ﺳﺎل ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﺪا در آﯾﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻋﺠﯿﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺣﻔﺎری ﮐﻮﻫﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ روی آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻋﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﺰدﯾﮏ دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای  700ﻣﺘﺮ ﺻﻌﻮد از
ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﭘﺮوژه ﺑﺰوس اوﻟﯿﻦ
ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

