ﺗﺴﻼ رﺳﻤﺎ از رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﯿﻨﯽ
ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﺎز ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﺘﺮاض ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ،ﮐﺎری ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن اﻋﺘﺮاض ﯾﮏ ﻧﻔﺮه در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ زود رﺳﺎﻧﻪای ﺷﻮد ،ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻫﻤﯿﻦ
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی  ،2021ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﺳﺎﺧﺖ  2020اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﻣﺪل  3ﺣﺎﺿﺮ در ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺴﻼ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه رﻓﺖ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ژاﻧﮓ ﻧﺎم دارد،
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪام او ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮ وﺻﺪا ﮐﺮده و در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ در ﺣﺎل راﻧﺪن ﺧﻮدرو ﺑﻮد و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺟﻠﻮﯾﯽ ،ﺗﺼﺎدف
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،دو ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺖ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ او ،ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدرو از ﺳﻮی ﺗﺴﻼ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﺴﺎرتﻫﺎ و ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎنﻫﺎی وارده اﺳﺖ.
از آن ﻃﺮف ،ﺗﺴﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻮاﻫﺪی از وﺟﻮد ﻧﻘﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدرو ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه
و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺎدف ،ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ژاﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ وی ،اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﺗﺮﺟﯿﺢ

داده ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺒﺮد.

ﺑﺮ روی ﺗﯽ ﺷﺮﺗﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی »ﻗﺎﺗﻞ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ« و »ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ« دﯾﺪه ﺷﺪه

اﻧﺪ .او ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺴﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻨﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻼ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او اﮐﻨﻮن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و  5روز در ﺑﺎزداﺷﺖ

ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد ﮐﺮده را ﻧﯿﺰ ،ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﭘﺲ از واﯾﺮال ﺷﺪن اﻋﺘﺮاض وی ،دو ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ درﺑﺎره

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺴﻼ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض

ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد ،دﯾﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده ،ﻣﻌﺘﺮف ﺷﻮد .ﺗﺴﻼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل داده ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺮای
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،راه ﺣﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  30درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﺗﺴﻼ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،روز ﺑﻪ روز رﻗﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی در
اﯾﻦ ﺑﺎزار ،ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در
ﺑﺎزار ،ﺑﻪ ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﻇﺎﻫﺮی روی ﺑﯿﺎورد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺘﺮاض

ﺧﺎﻧﻢ ژاﻧﮓ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ وی از ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﻣﺪل  3ﺑﻮده ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﻏﺮﻓﻪ ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

