ﭘﺎداش  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻨﺮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻫﺎرد ﺣﺎوی  ۷۵۰۰ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﯿﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺮدی ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺧﻮد را دور اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﮐﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ  7500ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن وی ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ 25 ،درﺻﺪ ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ

ﯾﻌﻨﯽ  72ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ اﻫﺪا ﮐﻨﺪ.

»ﺟﯿﻤﺰ ﻫﺎوﻟﺰ« ﻣﻬﻨﺪس  ،ITﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را دور اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﮐﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  7500ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ارزش داراﯾﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه وی

ﺣﺪود  300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﯿﻮﭘﻮرت در
ﺟﻨﻮب وﻟﺰ دﻓﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮد  35ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2013در ﺣﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺣﺎوی رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را دور اﻧﺪاﺧﺖ .وی ﭘﺲ از ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ ،از ﺷﻬﺮداری

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮداری درﺧﻮاﺳﺖ وی را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﮐﻨﻮن ﻫﺎوﻟﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺎوﻟﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ﮐﻪ  25درﺻﺪ
ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎ را ﮐﻪ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  72ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ..
ﻇﺎﻫﺮا در ﺳﺎل  ،2013ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ روال ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮدالﻫﺎی
ﻣﺤﻞﻫﺎی دﻓﻦ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺎوﻟﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ را در ﺳﺎل
 2013ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺶ ﻫﻮا از ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎی دﻓﻦ ﺷﺪه زﺑﺎﻟﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻫﺎوﻟﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ از زﻣﺎن دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؛ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وی ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﮔﻢ ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

