اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ۱۰۰
ﻫﺰار دﻻری ﺣﺬف دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ »روز زﻣﯿﻦ ﭘﺎک« ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ » «X-Prizeﺑﺮای ﺣﺬف دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ »ﭘﯿﺘﺮ اچ دﯾﺎﻣﺎﻧﺘﯿﺲ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎﯾﺰه اﯾﮑﺲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ »در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﻴﺎره در

اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ« ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮای ﺣﺬف دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را
اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ

ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روی وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﻋﺚ

ﮐﺎﻫﺶ  ۱۰۰۰ﺗﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از زﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﺬف ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺗﻦ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
داﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﺖ.

ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻗﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎم اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺑﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻣﺪت اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی وی در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺎﯾﺰه را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
در ﺣﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی او و دﯾﺎﻣﺎﻧﺘﯿﺲ ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن در آن ﺳﯿﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .وی در
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی »ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنوﻟﯽ« ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۳۶.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر درآﻣﺪزاﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

