اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎردر ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﻋﺼﺮ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﯾﻮﺳﻮﮐﻮ ﻣﺎﺋﺰاوا ﻣﯿﻠﯿﺎردر ژاﭘﻨﯽ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻟﺒﺎس ژاﭘﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Zozotownرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﻣﺎﺋﺰاوا ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﻣﯿﻼدی ﻋﺎزم اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﻮد و در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  #dearMoonرا از ﺳﻔﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدش ﮐﻠﯿﺪ

ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
ﻣﺎﺋﺰاوا ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۴۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻓﻮرﺑﺲ ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲.۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارد .وی
ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری آﺛﺎر ﻫﻨﺮی دارد و اﺧﯿﺮا  ۱۱۰.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر
ﻫﻨﺮی ﺟﯿﻦ ﻣﯿﺸﻞ ﺑﺴﮑﺖ ﻧﻘﺎش ﺳﺎل  ۱۹۸۲ﻣﯿﻼدی ﺻﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﺎن ﻣﯿﺸﻞ
وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮوﻧﺪ و
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش اﺧﯿﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎی راﮐﺖ  BFRاﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻗﺼﺪ دارد از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ای او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﺋﺰاوا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

دوﺳﺖ دارم  ۶ﺗﺎ  ۸ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺒﺮم  .اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی از ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ آﺛﺎرﺷﺎن اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻣﺎﺋﺰاوا ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﭼﻪ اﻓﺮادی را ﺑﺎ ﺧﻮود ﺑﺒﺮد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ اﺷﺨﺎص
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اش در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد
ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ژاﭘﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ او ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺼﻮر آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ در

ﺻﻮرت ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻀﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻣﺪه و در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻣﯽ
دارد:

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﯽ رﻓﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟ ﯾﺎ اﮔﺮ اﻧﺪی وارﻫﻮل ﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮن ﯾﺎ
ﺟﺎن ﻟﻨﻮن ﻗﺪم ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﺪ؟ در ﻣﻮرد ﮐﻮﮐﻮ ﺷﻨﻞ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

ﻣﺎﺳﮏ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎﺋﺰاوا ﺧﻮدش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ او داده .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ژاﭘﻨﯽ ﺣﺮﻓﯽ
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮدش ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﺋﺰاوا ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ روی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ  BFRداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

]ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﺋﺰاوا[ واﻗﻌﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .او اﻫﻞ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺳﮏ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻧﺪری ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از راﮐﺖ  BFRرا در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد
ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  BFRﺣﺪودا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ.

رﻧﺪر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﮏ از راﮐﺖ BFR
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﮐﻪ ﻣﺎﺋﺰاوا ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده .ﺧﻮد ﻣﺎﺋﺰاوا ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ و در
ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ از ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺮه ﻣﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﮐﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﻨﮕﻔﺖ را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
دور ﮐﺮه ﻣﺎه از ﻃﺮﯾﻖ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از اﻫﺎﻟﯽ ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ،اﯾﻼن
ﻣﺎﺳﮏ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ »راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺑﺰرگ« ﯾﺎ  BFRﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان راﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎه و ﻣﺮﯾﺦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

 Maezawaﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻣﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮی دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻋﻼم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮی را ﻋﻤﻼ اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Commercial Crewﻧﺎﺳﺎ ،ﮐﭙﺴﻮل دراﮔﻮن را
ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﭙﺴﻮل  Crew Dragonرا در آذرﻣﺎه ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و در ﺑﻬﺎر

ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآورد .ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻓﻌﻠﯽ  Crew Dragonﺗﺎ ﺳﺎل
 ۲۰۲۲ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎری و ﺗﺎ  ۲۰۲۴اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Commercial Crewاز اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ.
ﻣﺎﺳﮏ و  Maezawaﺑﺮ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﻨﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻼن
ﻣﺎﺳﮏ ﺣﺘﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ او از
ﺳﻮی  Maezawaاﺳﺖ:
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی و ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

