اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻬﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ارز
راﯾﺞ دوجﮐﻮﯾﻦ در ﺗﮕﺰاس ﺑﺴﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ »اﺳﭙﯿﺲاﯾﮑﺲ« در ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﺘﺎرﺑﯿﺲ« ) (Starbaseدر
اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺎب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺷﮏ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﮕﺰاس اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ اﺳﭙﯿﺲاﯾﮑﺲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،ﻣﺎﺳﮏ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮای ادﻏﺎم دﻫﮑﺪه »ﺑﻮﮐﺎ ﭼﯿﮑﺎ« و ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎرﺑﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او
ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ،در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎرﺑﯿﺲ در ﺗﮕﺰاس

اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،او ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
اﺳﺘﺎرﺑﯿﺲ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او در در اداﻣﻪ ﺗﻮﺖ ﺧﻮد
ﺟﻤﻠﻪ »از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ .و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن« را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﻣﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻬﺮ
اﺳﺘﺎرﺑﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺑﻮﮐﺎ ﭼﯿﮑﺎ را اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺑﯿﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﻫﮑﺪه ﺑﻮﮐﺎ ﭼﯿﮑﺎ
ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ از ﺳﺎل  ۲۰۱۴آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺷﮏ را در
آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺎﺳﮏ در اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﺰارز
»دوجﮐﻮﯾﻦ« راﯾﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

»ادی ﺗﺮﯾﻮﯾﻨﻮ« ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﺮون ،ﺗﮕﺰاس ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ اﻇﻬﺎرت اﯾﻼن
ﻣﺎﺳﮏ درﺑﺎره ادﻏﺎم ﺑﻮﮐﺎ ﭼﯿﮑﺎ و ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎرﺑﯿﺲ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼع داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل
در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ۴۹ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﺗﮕﺰاس ﻣﺼﻤﻢ
اﺳﺖ .اﺳﭙﯿﺲاﯾﮑﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺷﮏ در ﺷﻬﺮ »ﻣﮏﮔﺮﮔﻮر« دارد و در اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ
دارد در »آﺳﺘﯿﻦ ،ﺗﮕﺰاس« ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺴﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ژوﺋﯿﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺴﻼ در ﺧﺎرج از آﺳﺘﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﮕﺰاس اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎم داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

