ﭼﻪ اﻓﺮادی در ﭘﺮوژه ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ
درﺧﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﯿﻤﯽ داﻧﻠﺪﺳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی  MrBeastدر اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺻﻠﻪ درﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺎرد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از آﻏﺎز ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه و ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ  Team Treesﻧﺎم دارد ،ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ را در ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در آن از دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک را در اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺻﻠﻪ درﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد
ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ  Arbor Dayﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭼﻪ اﻓﺮادی در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؟

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻃﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ:
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ ﺑﺎ اﻫﺪای ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
 Tobi Lütkeﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی ﺑﺎ اﻫﺪای  ۱۰۰۰۰۰۱دﻻر
 Susan Wojcickiﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﺎ اﻫﺪای  ۲۰۰ﻫﺰار دﻻر
ﺟﮏ دورﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ اﻫﺪای  ۲۰۰ﻫﺰار دﻻر
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﯾﻮﺗﯿﻮب را ﺑﻪ  Treelonﺗﻐﺮ داده ﮐﻪ در
زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺧﺖ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آواﺗﺎر ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻐﺮ داده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺘﺮ و اﺳﮑﻮﺋﺮ ﺧﺒﺮ اﻫﺪای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم
دورﺳﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺖ  Team Treeدر ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺳﮏ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد داﻧﻠﺪﺳﻮن ) ۲۰۰۰۰۲دﻻر( ،ﻣﺎرک راﺑﺮ
) ۵۰۰۰۰دﻻر( و ) PewDiePieﻣﺒﻠﻎ  ۶۹۴۲۰دﻻر( ﻫﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژ اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺪاف آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

