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مایکروسافت دی اکسید  کربنی را که وارد جو زمین کرده، 
جمع آوری می کند

نویسنده:�منیره�مژده�جویباری��

مایکروســافت تصمیم دارد برای نجات کره ی 
زمین از گرمایش جهانی، دی اکسید کربن موجود در 

جو را پاک سازی کند.
مایکروسافت به تازگی اعالم کرد که در نظر دارد 
تا سال ۲۰۵۰ تمام دی اکسید کربن را که تاکنون وارد 
جو زمین کرده است، از بین ببرد. این شرکت متعهد 
شده است که تا ســال ۲۰۳۰ به کربن منفی تبدیل 
شود )ازنظر انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای 
گلخانه ای به زیر صفر برسد(، به این معنی که قصد 
دارد به جای آنکه دی اکسید کربن را تولید و وارد جو 
زمین کند، این گاز و سایر گازهای گلخانه ای موجود 
در جو را که طی سالیان طوالنی در الیه های فوقانی 
جو زمین انباشته و موجب گرمایش زمین شده اند، 

جمع آوری کند و درنهایت آن ها را از بین ببرد.
 در حــال حاضر، فناوری موردنیاز برای تحقق 
این هدف بسیار گران است و ازنظر تجاری به طور 
گسترده در دسترس نیست، به همین جهت شرکت 

مذکور در نظر دارد که طی چهار ســال آینده، مبلغ 
یــک میلیارد دالر را به منظور توســعه ی نوآوری و 
خالقیــت درزمینه ی کاهش تولیــد، جمع آوری و 
حذف دی اکســید کربن از جو زمین سرمایه گذاری 
کند. این شرکت که از سال ۲۰۱۲ ازنظر میزان تولید 
دی اکســید کربن خنثی بوده، با خرید آفســت های 
کربــن و اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذیر، 
می خواهد انتشــار گازهای گلخانه ای اش را متوقف 
کند. این اتفاق با شروع پرداخت هزینه های داخلی 
نیز هم زمان می شود که مایکروسافت جهت کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای بــه واحدهای تجاری اش 
پرداخــت می کند تا از این طریــق تولید این گازها 
را به حداقل برســاند. به گفته ی بِرد اسمیت، مدیر 
مایکروسافت، چنین اقداماتی دیگر به اندازه ی کافی 
برای این شرکت بلندپروازانه نیستند. مایکروسافت 
اکنون قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ کل برق مصرفی اش 
را از منابــع تجدیــد پذیر تأمین کند. این شــرکت 
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به منظور کاهش تولید گازهایی که موجب گرمایش 
زمین شده اند، شروع به تأمین اعتبار برای واحدهای 
تجاری اش خواهد کرد تا کل زنجیره ی تجاری شان 
بودجــه ی کافی برای خرید تجهیــزات نوآورانه ی 

آب وهوایی را داشته باشند.
خولیو فریدمن، پژوهشــگر ارشد در دانشگاه 
کلمبیا که پیش ازاین ریاست بخش تحقیق و توسعه ی 
کارگروه انرژی را درزمینه ی جذب و ذخیره ی کربن 

بر عهده داشت، به وب سایت ِورج می گوید:
این کار مرا به یاد مایکروسافت قدیم می اندازد. 
آن ها همیشــه عادت داشــتند که کارهای بزرگ و 
جسورانه ای را مانند همین اقدام جدیدشان درزمینه ی 
حذف دی اکسید کربن انجام دهند و خوشحالم که 
می بینم این خصیصه در راســتای هدفی وابسته به 

حفظ سیاره ی زمین، دوباره بازگشته است.
پافشاری  مایکروسافت،  اقدام  جســورانه ترین 
بــرای جمع آوری کربــن از جو زمین اســت. این 
شرکت می خواهد به فناوری های نوپا اعتماد کند و 
از همین رو، ســرمایه ی قابل توجهی را نیز در یک 
راه حل اقلیمی که همچنان بحث برانگیز است، تزریق 
می کند. طرفداران طــرح جذب کربن از جو زمین، 
مانند فریدمن، معتقدند که فنــاوری روز دنیا برای 
دستیابی مایکروسافت به اهدافش، به اندازه ی کافی 
کامل است. اجرای این روش در حال حاضر بسیار 
گران تمام می شود. مایکروسافت در حال پشتیبانی 
این موضوع است و تزریق یک میلیارد دالر پول نقد 
درنهایت می تواند این فناوری را برای شــرکت های 
دیگری که به دنبال راه های نوین سبز شدن هستند، 

ارزان تر و درعین حال جذاب تر کند.
مایکروســافت انتظار دارد که امسال ۱۶ میلیون 
تُــن کربن را از بین ببرد کــه این حجم تقریبا برابر 
است با عملکرد ۱۵ کارخانه ی زغال سنگ در تولید 
گازهای گلخانه ای. زدودن دی اکســید کربن از هوا 
هنوز هم می تواند به ازای هر تُن ۶۰۰ دالر باشد. با 

این نرخ، مایکروسافت باید ۹.۶ میلیارد دالر هزینه 
کند تا بتواند فقط گازهای آزادشــده در سال جاری 
را از بین ببرد، چه رســد به نابودی کل گازهایی که 
از زمان تأسیسش در سال ۱۹۷۵ تا به امروز در جو 
زمین منتشــر کرده اســت؛ اما پیش بینی می شود که 
هرچه تعداد بیشتری از افراد، فناوری های جدیدی 
که میزان خروج گازهــای گلخانه ای از آن ها منفی 
اســت را به رســمیت بشناســند، در این صورت 
قیمت و هزینه ی اســتفاده از آن ها به شدت کاهش 
خواهد یافت؛ درست همان گونه که هزینه ی انرژی 
خورشــیدی از ۳۰ دالر در هر وات در سال ۱۹۸۰، 
به کمتر از ۱ دالر در هر وات در سال ۲۰۱۹ کاهش 

یافت.

W�:اسمیت�در�رویدادی�با�حضور�رسانه�ها�گفت
تنها راهی که می توانیم در آن حرکتی روبه جلو 
داشــته باشیم، قدم برداشــتن در مسیر حذف کربن 
از محیط اســت. در حال حاضر، فناوری موردنیاز 
ما برای حل این مشــکل وجود ندارد، حداقل نه به 
شیوه ای که بتواند به شکلی که دنیای امروز به آن نیاز 

دارد، مقرون به صرفه و کارآمد باشد.
منتقدان طرح جذب کربن، مانند برنی سندرز، 
سناتور امیدوار به رسیدن به مقام ریاست جمهوری 
ابراز نگرانی می کنند که چشم امید داشتن به نابودی 
کربــن و ســایر گازهای گلخانه ای پس از انتشــار 
در هــوا، باعث می شــود که فشــارهای مربوط به 
مصرف کمتر ســوخت های فسیلی، از روی صنایع 
آالینده برداشته شــود. طرح جذب کربن در صنایع 
سوخت های فســیلی محبوب است به طوری که ۱۰ 
شــرکت نفت و گاز در کنارهم تصمیم گرفتند که 
یک میلیارد دالر برای توســعه ی این فناوری ها در 

سال ۲۰۱۶ هزینه کنند.
مایکروســافت می گوید که این شرکت متعهد 
شــده است تا ســال ۲۰۳۰ میزان انتشــار گازهای 
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گلخانــه ای را تا 
نصف  از  بیــش 
کنونــی  میــزان 
دهــد.  کاهــش 
مســیر  تغییــر 
منابع  به ســوی 
پذیــر  تجدیــد 
بــرق در ســال 
بخشــی   ،۲۰۲۵
رســیدن  راه  از 
به ایــن هدف را 

هموارتر خواهد کرد، امــا زمینه های دیگر نیز باید 
اصالح شوند. این شــرکت نه تنها مسئولیت انتشار 
گازهــای گلخانه ای را که خودش به طور مســتقیم 
تولید و منتشر کرده  اســت، به عهده می گیرد، بلکه 
مسئولیت گازهای منتشرشده از طرف تولیدکنندگانی 
که با آن ها قرارداد دارند و آلودگی های ایجادشده از 
طــرف مصرف کنندگان محصوالتش را نیز بر عهده 
می گیرد. به عنوان مثال، وقتی صحبت از ایکس باکس 
مایکروسافت می شــود، این شرکت در مورد تولید 
آلودگی هایی مانند موادی که برای ســاخت کنسول 
بازی در نظر گرفته است، میزان برقی که در عملیات 
ســاخت آن مصرف کرده، میزان گازهای گلخانه ای 
منتشرشده طی عملیات حمل و نقل و درنهایت مقدار 
انرژی ای که هر فرد بااتصال کنسول به برق و بازی 

با آن مصرف می کند، خود را مسئول می داند.
جهت پرداختن به موضــوع تغییرات آب وهوا 
از طریق به کارگیری فناوری هایی که میزان انتشــار 
گازهای گلخانه ای در آن ها منفی است، مایکروسافت 
باید مطمئن باشد که روشــی ایمن و اساساً دائمی 
بــرای ذخیره ی کربنی که از جو جمع آوری می کند، 
وجود خواهد داشــت تا بعدها دوباره آزاد نشــود. 
نواه دِیــک، مدیر اجرایی نهاد مردمی کربن ۱۸۰ که 
درگذشته یک مرکز حذف کربن بود، به وب سایت 

ورج گفت:
اصلی  نــکات 
جزئیات  در  همیشه 
همین  به  نهفته انــد، 
جهت ما به زمان نیاز 
این طرح  تــا  داریم 
اجرایی  کامل  به طور 
می کنم  فکر  شــود. 
شــفاف  عملکــرد 
در  مایکروســافت 
مورد اینکه منظور از 
منفی بودن کربن چیست و چگونه قصد دارد به آنجا 

برسد، واقعاً مهم است.
مایکروســافت هنــوز مشــغول دادوســتد با 
شــرکت هایی اســت که سوخت فســیلی مصرف 
می کنند. در ماه ســپتامبر، این شرکت اعالم کرد که 
با استفاده از بستر ابر محاسباتی مایکروسافت آژور، 
همکاری مهمی را بــا غول های صنعت نفت یعنی 
ِشورون و شــلومبرژره آغاز کرده  اســت تا از این 
طریق توسعه ی راه حل های ابر-بومی را تسریع کند 
و اطالعات قابل تعقیب را به راحتی در اختیار صنایع 
قرار دهد. مایکروســافت در اطالعیه ی امروز خود 
اعــالم کرد که در حال راه اندازی یک »محاســبه گر 
پایداری« جدید اســت تا به مشــتریان آژور کمک 
کند ردپای کربن خودشــان را دنبــال کرده و آن را 
گزارش کنند. کارمندان مایکروسافت از این شرکت 
خواســتند تا اقدامــات بزرگ تــری در جهت رفع 
بحران آب و هــوا انجام دهند. آن ها در نامه ای که در 
ماه ســپتامبر نوشتند، خواستار لغو قرارداد همکاری 
با شرکت هایی که سوخت فسیلی مصرف می کنند، 
عدم حمایت مالی از سیاســتمدارانی که منکر بحران 
آب و هوا هستند و عدم انتشار گازهای گلخانه ای از 

سوی مایکروسافت تا سال ۲۰۳۰ شدند.
منبع: زومیت
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