وﻗﺘﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،آذر ۱۳۹۷
ﺗﺴﻼ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﻤﻪ
ﺧﻮدران اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ – ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت – دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ اﺧﯿﺮا در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آن در داﺧﻞ
ﻣﺪل  3ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را از روی ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت را ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو
در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آن راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن دﺳﺖ
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻓﺮﻣﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎده واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺎﺷﺪ.
در ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ آﻣﺪه:

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ روی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ در ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ “ ”Minutes 60ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت
دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را از روی ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت را

ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وی ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در ﻣﺎه آورﯾﻞ و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ”  ” CBS This Morningﻧﯿﺰ ﭘﺲ از
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ،ﻓﺮﻣﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﯽ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻗﻮع
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی آن اﺗﮑﺎ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ وﻗﻮع
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺴﻼ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده
و راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ رو و ﺣﻔﻆ دﺳﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮ روی ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده؛ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ را دارد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

آﻗﺎی ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰوده وی ﻫﯿﭻ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﺎﺳﮏ از ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻢ روﺑﯿﻦ دﻧﻬﻠﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﻋﺮﺿﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪ  35ﻫﺰار دﻻری ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3در ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﭗ ﻣﺪل  3ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻤﺎﯾﯽ در ﻣﺎرس  2016ﻗﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ آن داده ﺷﺪه ﺑﻮد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن،
ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺗﺴﻼ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﯾﺰی زده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در

ارزش ﺳﻬﺎم ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﺎﺪ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

آﻗﺎی ﻣﺎﺳﮏ در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﺟﺎﻟﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﺑﺮاز ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد از

ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ او از ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

