ﻋﻨﻮان اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺗﺴﻼ از »ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ« ﺑﻪ
»ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻨﺎوری« ﺗﻐﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ
) (SECاﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و »زﮐﺮی ﮐﺮﮐﻬﻮرن« ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﻘﺎب ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ  Technokingﯾﺎ »ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻨﺎوری« و  Master of Coinﯾﺎ »ارﺑﺎب ﺳﮑﻪﻫﺎ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﺑﺎره اﯾﻦ دو ﻋﻨﻮان ﯾﺎ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ

اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه
ﻗﺮار اﺳﺖ »ﺟﺮوم ﮔﯿﻠﻦ« ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروی ﺗﺴﻼ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ﻣﺎرس در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ
واﻧﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺗﺴﻼ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪه و ﺑﻪزودی اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو
ﺑﺎ اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮﮐﻬﻮرن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎ و
ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺗﺴﻼ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺖ و ﯾﮏ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۶۰۰درﺻﺪی را

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﺳﻄﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ ﺟﻒ ﺑﺰوس واﮔﺬار ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺗﺴﻼ در دو ﻣﺎه
ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۲۱اﻓﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۴درﺻﺪی داﺷﺖ.

ﻣﺎﺳﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را
ﺗﻐﺮ داده و ﺟﻠﻮهای ﻣﺘﻔﺎوت را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻮﺘﺮ دارد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎرﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و دوجﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
»ﺗﮑﻨﻮﮐﯿﻨﮓ« ﺗﻨﻬﺎ واژه اﺑﺪاﻋﯽ ﺗﺴﻼ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺒﻼ واﻧﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و آن را از ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻨﺎوری
ﺗﺴﻼ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ ارﺑﺎب ﺳﮑﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی
ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﯿﻔﺘﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻧﺲ آورده
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

