ﺗﺴﻼ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺮدم
ﺑﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺮو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺗﺴﻼ در ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در
ﺗﻮﺘﺮ اﺳﺖ.
»اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ« وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻮﺘﺮ ﻧﺸﻮد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ در ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎدر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از راه دور
اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻮﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در

ﺗﻮﺘﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺗﺴﻼ ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی و اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد و ﻃﺒﻖ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم و ﭼﻬﺮه ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺴﻼ ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﯾﺎ ﺗﻨﺶ زداﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

ﺗﻨﺶﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺴﻼ و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ
وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی وﯾﮋه اداری ﺟﺰ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ«.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺗﺴﻼ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ
ﺗﻮﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد  COVID-19ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺖ ﮐﺮدن
ﻣﺎﺳﮏ
ً
درﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﺷﺪ .ﺗﺴﻼ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺎرج از
ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺖ .ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽرود.

ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻮﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل او اﺧﯿﺮا در
ﺗﻮﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی واﺗﺴﺎپ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم

رﺳﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺪ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺨﺺ )ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد( ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﻼ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻮﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و ﺗﺴﻼ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

