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پشت چهره ي ایالن ماسک، یكي از بزرگ ترین کارآفرینان 
خالق دنیای ما چه چیزهایي پنهان  شده  است؟

رؤياهاي
يك رؤياساز

محمدحسين جهان پناه|مرکز کنترل شمارش معکوس را از 10 شروع کرد و جمعيت حاضر خيلی زود با 
صدای بلندگوها هم صدا شدند؛ پنج، چهار، سه، دو و يك. سکوت تنها لحظه ای طول کشيد و غرش سهمگين 
موتورها به  يك باره هر صدايی را در خود غرق کرد. موشك آرام آرام به سوی فضا اوج گرفت و لحظاتی بعد در 
افقی دوردست در پرواز بود. صدای جيغ و تشويق جمعيت از هر سو شنيده می شد، اما در مرکز کنترل هنوز 

همه نگران بودند. 

موشک سفید چونان پیکانی آتشین تاریکی دل شب 
را می شکافت و به مسیر خود ادامه می داد، با این  حال 
خطر هنوز به  جای خود باقی بود. ایالن حتی یک ثانیه ي 
دیگر را هم نمی توانست پشت نمایشگرها منتظر بماند. 
به سرعت تاالر اصلی مرکز کنترل را رد کرد، دوان دوان 
از درهای بزرگ ساختمان گذشت و با نفسی به شماره 

افتاده، خودش را روی بام مرکز کنترل پیدا کرد. 
منظره پیش رویش هنوز هم پر از دود و نور موشکي 
بود که هر لحظه دور و دورتر مي شد؛ مشعل  سفیدي 
که تمام امیدها و آرزوهایش را با خود داشت. مرحله ي 
اول موشک جدا شد و موتور مرحله ي دوم با موفقیت 
به کار افتاد، در حالی  که مرحله ي اول سفر بازگشت 
خود را ش��روع کرده بود. روی زمین ص��دای جیغ و 
تش��ویق حتی بلندت��ر از قبل به گوش می رس��ید. با 
این  حال ایالن هیچ صدایی را نمی ش��نید و همچنان 
دست به سینه با سیمایی نگران به آسمان خیره مانده 
بود، ایرادی وجود داشت. راکت های کاهنده ي سرعت 
فرود، کمی دیرتر از چیزی که باید روشن  شده بودند 
و موشک با سرعت سرس��ام آوری در حال سقوط بود. 
مرکز کنترل پر از نگاه های مضطربی بود که س��قوط 
موش��ک را به نظاره نشس��ته بودند. ناگهان انتظارها 
به سررسید و سرانجام بوس��ترها برای بار سوم روشن 
شدند. موشک تعادل خود را بازیافت، اما فرودش در 
»کیپ کاناورال« گویی یک  عمر طول کشید. به محض 
فرود موشک روی زمین، شادی گویی پایانی نداشت. 
در مرکز کنترل همه ي آن نفس های حبس ش��ده در 
س��ینه ها به  یک باره رها ش��ده بودند. ایالن از شادی 
سر از پا نمی شناخت، او موفق ش��ده بود تا گام موفق 
دیگری را به سوی تحقق رویاهای جاه طلبانه ي خود 
بردارد؛ رویاهایی ک��ه زمانی حتی خودش هم باورش 
نمی شد روزی ش��خصا مجری تحقق آن ها باشد. اگر 
قبول کنیم که دنیای معاصر ما به خیال باف های بزرگ 
تعلق دارد، ایالن ماسک بی شک بزرگ ترین خیال باف 

دوران ماست. 

  دنياي خيال پردازان
شهرت بیشتر کارآفرینان خالق دنیا به حس ریسک پذیری 
باالی آن ها برمی گردد؛ حسی که از ایمانی تمام عیار به 
هدفی مشخص، خودباوری و حتی خودفریبی بیش  از حد  
آن ها ناشی می شود. از جف بزوس گرفته تا جک دارسی، 
سرگئی برین، لری پیج و مشهورترین آن ها ایالن ماسک، 
همگی را می توان نسل دوم خیال پردازان بزرگ دنیاي ما 
دانست. خیال پردازانی که با پر کردن جای کسانی مانند 
استیو جابز و بیل گیتس نقشه های به مراتب بزرگ تر و 
کامل تری را برای آینده کش��یده اند. در بین همه ي این 
اسامی، ایالن ماسک را باید یک استثنای خاص دانست. 
مردی برای تمام فصول، ب��ا آرزوهایی آن قدر بزرگ که 
کمتر کسی حتی جرئت فکر کردن به آن ها را دارد؛ تاجر 
جوانی که تازه میانه ي پنجمی��ن دهه ي زندگی خود را 
رد کرده، به تنهایی مسئول توسعه ي برخی از مهم ترین 
حوزه های دنیای فناوری است؛ حوزه هایی که به قول او 
می توانند دنیای بهتری را ب��رای فردای ما تصویر کنند. 
دنیایی که او آرزو دارد تا پیش از پایان عمرش دست کم به 
وقوع پیوستن بخشی از آن را شاهد باشد. دو دهه پیش، 
زمانی که هنوز خبری از هیچ کدام از شرکت هاي بزرگ 
امروزی او در میان نبود، ماسک جایی گفته بود که پنج 
چیزی که می توانند آینده ي بشر را تغییر دهند، اینترنت، 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر، کاوش ه��ای فضایی، هوش 
مصنوعی و اصالحات ژنتیکی خواهند بود و جدا از این که 
این ادعا تا چه حد درست بود، او امروزه یکی از پیشتازان 
س��ه تا از این پنج حوزه در دنیاست. با این همه، ماسک 
مخالفین و رقبای سرسختی هم دارد که به راحتی همه ي 
ادعاهای او را قبول ندارند. در این گزارش ضمن بررسی 
بخشی از دستاوردهای زندگی ماسک با مرور فعالیت های 
متعدد او در حوزه های مختلف  میزان موفقیت واقعی اش 
را در حوزه های گوناگون بررسی کنیم؛ این که او واقعا تا 
چه حد در شرکت های مختلفش تأثیرگذار و موفق بوده 
است و این آینده ای که ماسک از آن دم می زند، چه شکلی 

خواهد بود؟

    ايالن ماسك
ايالن ماسك را بسياري نماد پررنگ 
خيال پردازان موفق مي دانند. خيال 
پردازاني كه هم سرمايه و هم عزم كافي 
براي موفقيت را در اختيار دارند
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ایالن 
ماسک 

سال به سال

ایالن ماسک كيست و چگونه به موفقيت رسيد؟

مرد  ايده هاي بزرگ
حسين رحماني| »ایالن ماسک« مهندسي کانادایی-آفریقایی متولد آفریقای 

جنوبی است؛ فرزند مدلي کانادایي و مهندسي آفریقایي که از دوازده سالگي 
براي کامپيوتر کدنویسي می کرد. او مدرك کارشناسي فيزیكش را از 

دانشكده ي علوم »دانشگاه پنسيلوانيا« و کارشناسي دیگري هم در زمينه ي 
اقتصاد از »مدرسه ي وارتون« وابسته به همان دانشگاه گرفت. سپس در سال 

۱۹۹۵ )۱۳۷۴( در مقطع دکترای فيزیک کاربردی »دانشگاه استنفورد« ثبت نام 
کرد، اما کمی بعد دانشگاه را رها کرد تا روی کسب وکار خودش در زمينه های 
انرژی های تجدیدپذیر و فضا تمرکز کند و این تازه آغاز ماجراجویي ماسک 

در دنياي تكنولوژی بود.

ایالن ماس��ک، در طول س��ال هاي نخس��ت کاری اش 
 چند ش��رکت موف��ق کوچ��ک راه ان��دازی ک��رد که 
»زیپ  Zip2( »۲( یک��ی از آن ها ب��ود. »زیپ ۲« یک 
ش��رکت نرم افزاری بود که »ایالن« همراه با برادرش، 
»کیمب��ال ماس��ک«، راه انداخ��ت؛ ش��رکتی که یک 
راهنمای شهری، ویژه ی صنعت انتشار روزنامه به بازار 
عرضه کرد. در سال ۱۹۹۹ )۱۳۷۸( شرکت »کامپک« 
)Compaq(، »زیپ ۲« را با قیمت ۳۰۷میلیون دالر 
خرید که از این رقم، ۲۲ میلیون دالر به »ایالن ماسک« 
 »X.com« ،رسید. پس از فروش »زیپ ۲« ایالن ماسک
را راه انداخت که قرار بود یک س��رویس دهنده ي مالی 
باش��د و راه حلی ب��رای پرداخت ای میل��ی ایجاد کند. 
X.com، پس از مدتی کوتاه با ش��رکت »کانفینیتی« 
)Confinity( ترکیب شد و شرکت تازه ای پدید آمد 

که اکنون با نام »پی پل« شناخته می شود. »پی پل« به 
موفقیتی عظیم تبدیل شد و در سال ۲۰۰۲ )۱۳۸۱( به 
eBay فروخته شد. »ایالن ماسک« از این معامله چیزی 

حدود ۱۶۵میلیون دالر درآمد کسب کرد.
ایالن ماسک با استفاده از پولی که از فروش »پی پل« 
به دس��ت آورد، وارد باشگاه میلیونرها ش��د و در سال 
۲۰۰۲ )۱۳۸۱( شرکت دیگری به نام »اسپیس ایکس« 
را در حوزه ی صنایع فضای��ی راه انداخت. اما موفقیت 
»اس��پیس ایکس« راحت به دس��ت نیامد. شش سال 
پس از راه اندازی »اسپیس ایکس« و پس از سه آزمایش 
منجر به شکست در پرتاب موشک، آینده ی کسب وکار 
»ایالن ماس��ک« چندان روش��ن به نظر نمی رس��ید. 
س��رمایه ی او به ۷۵میلیون دالر کاهش پیدا کرده بود 
که هر چند ب��رای راه اندازی اس��تارت آپ های زیادی 

 به اتفاق برادرش، Zip2 را با قرض کردن ۲۸هزار دالر از پدر تأسیس کردند
Zip2  به ش��رکت »کام پك« فروخته ش��د و ۲۲ میلیون به ایالن رس��ید او با این پول 

»X.com« را تأسیس کرد که سرویسی برای پرداخت اینترنتی بود
از ترکیب »X.com« با رقبا، شرکت »Paypal« به وجود آمد

ازدواج با نویسنده ي کانادایی »جاستین ویلسون« و همزمان خلع غیابی از سمت 
مدیرعاملی پی پل 

ایده پردازی برای طراحی یك سفر فضایی به مریخ و تالشی ناکام برای خرید موشك 
از روسیه

 دریاف��ت 165 میلی��ون دالر از باب��ت ف��روش Paypal به 
»Ebay«

 تأس��یس »Space X« و برنامه ریزي براي توس��عه ي سریع 
فناوري فضایي خصوصي

 سرمایه گذاری در تسال و فروش اولین خودروهای این شرکت 
ظرف یکی دو سال بعد
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  روياهاي بزرگ 
بسیاري از زمینه هاي کاري امروز 
ماسك رویاهاي کودکي و جواني 
او هستند که به گفته ي خودش 
باور نمي کرد روزي شخصا 
مسِئول تحقق آن ها باشد



ایالن ماسک احساساتی
»ایالن ماسک«، با وجود سخت گیری های 
معروف�ش در محی�ط کار، ش�خصیتی 
در  دارد  ع�ادت  و  دارد  احساس�اتی 
مصاحبه ه�ای تلویزیون�ی، در لحظه هایی 
احس�اس برانگیز، اشک به چش�م بیاورد. 
یکی از این م�وارد وقتی بود که ماس�ک با 
یک ش�بکه ی دانمارکی مصاحبه می کرد. 
در آن مصاحبه گفت: »تأسیس یک شرکت، 
درست مانند بچه دار شدن است.« و وقتی 
مصاحبه کننده پرس�ید که چگونه بحران 
مالی سال ۲۰۰۸ )اشاره به سرنوشت نامعلوم 
»اس�پیس ایکس« و »تس�ال موت�ورز« در 
آن زمان( را پش�ت سر گذاش�تید، »ایالن 
ماسک« نتوانس�ت به احساسات خودش 
مسلط باشد و خواست مصاحبه برای دقایقی 
متوقف شود. زندگی شخصی ایالن ماسک 
هم همواره پر از افت وخیز بوده است: سه بار 
ازدواج کرده و س�ه بار هم طالق گرفته، آن 
هم در شرایطی که با همس�ر دومش دو بار 

ازدواج کرده است.
به نظر می رسد ایالن ماسک که در آفریقای 
جنوبی بزرگ شده اس�ت، شور و اشتیاق و 
انرژی اش را از خانواده اش به ارث برده باشد. 
مادربزرگ پرانرژی او نخستین فیزیوتراپ 
زن در کان�ادا ب�ود. پدربزرگش نخس�تین 
کس�ی بود که با یک هواپیمای تک موتوره 
از آفریقای جنوبی تا اس�ترالیا پرواز کرد و 
یک بار هم برنده ی مسابقه ی اتومبیلرانی 
از »کیپ ت�اون« )در آفریق�ای جنوب�ی( تا 

»الجزایر« شد. 
»توسکا ماسک« )Tosca Mask(، خواهر 
ایالن که کارش فیلمسازی است، درباره ی 
خانواده اش گفته اس�ت: »ما بیش�تر خطر 
می کنیم«؛ نکته ای که می تواند خطر کردن ها 
و بلندپروازی های ایالن را هم توضیح دهد. 
»ارول ماس�ک« )Errol Musk(، پ�در 
ای�الن، مهندس و کارآفرینی موفق اس�ت 
و در مجموع�ه ي معادن�ی در »زیمباب�وه« 
سرمایه گذاری کرده است. »مایه ماسک« 
)Maye Musk(، مادر ایالن هم، به عنوان 
یک متخصص تغذیه ی موفق مش�غول به 
کار اس�ت. اگر ارتباط انگیزه ه�ای »ایالن 
ماس�ک« را با ش�خصیت احساس�اتی اش 
نمی فهمید، بهتر اس�ت به ای�ن اظهارنظر 
او در یک�ی از مصاحبه های�ش دقت کنید: 
»بس�یاری از انگیزه های من از جایی آغاز 
می ش�ود که می بینم چیزی ب�ه خوبی کار 
نمی کند و از این که ناکارآم�دی آن چیز را 
در آینده تصور کنم، غمگین می ش�وم. اگر 
احساس کنم این وضعیت منجر به آینده ای 
غم انگیز خواهد ش�د، آن وق�ت خودم هم 
غصه می خورم. س�پس دلم می خواهد آن 

مشکل را رفع کنم.«

زندگي شخصي
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کافی بود، اما برای ادامه ی کار »اسپیس ایکس« کفاف 
نمی داد. با توجه به این که ساخت هر کدام از موشک های 
»اسپیس ایکس« ۹۰میلیون دالر هزینه داشت، یک 
شکست دیگر در پرتاب موشک می توانست به معنای 
پایان کار »اسپیس ایکس« و بلندپروازی های »ایالن 

ماسک« باشد. 
همچنین بعد از راه انداختن »اسپیس ایکس«، ماسک به 
»تسال« پیوست و نقش مهمی در جذب سرمایه ی اولیه 
برای این شرکت بازی کرد. طي سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ 
)۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷(، تسال به رش��د ادامه داد و نخستین 
اتومبیل خود را با نام »روداستر« )Roadster( توسعه 
داد. تس��ال کارخانه ی تولید خود را در شهر »فرمونت« 
)Fermont( کالیفرنیا و در فضایی که سابق بر آن به 
»تویوتا« و »جنرال موتورز« تعلق داشت، راه انداخت. 
این کارخانه با نام »Nummi« ش��ناخته می ش��ود و 
خط تولید آن در مجموع به چیزی بیش از ۲/5 کیلومتر 

می رسد. 

  تسال و رودستر
در س��ال ۲۰۰۸ )۱۳۸۷(، ایالن ماسک مدیرعامل و 
طراح محصول شرکت تسال شد و تا امروز این سمت ها 
را در اختیار دارد. در همان س��ال »تس��ال« نخستین 
اتومبیلش را که همان »روداس��تر« بود، معرفی کرد. 
این خودرو نقدهای مثبتی از طرف رسانه ها دریافت 
کرد و مشخصات فنی آن نشان می داد تسال به همان 
اندازه که به طراح��ی خودرو اهمی��ت داده، کیفیت 
را هم در نظر گرفته اس��ت. به گفته ی مدیران تسال، 
»روداستر« ظرف ۳/۹ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر 
ساعت می رسید و در ۱5۰هزار کیلومتر اول رانندگی، 
به جز تعویض الس��تیک، نیازی به تعمیر و نگهداری 

خاصی نداشت.
اما سال ۲۰۰۸ )۱۳۷۸( برای »تسال« هم سال سختی 
بود. »روداستر«، به عنوان نخستین خودروي الکتریکی 
تس��ال و با وجود نظرهای مثبتی که جل��ب کرده بود، 
آن چنان که باید موفق از آب درنیامده بود و به دالیل فنی 
متعدد، ش��رکت متحمل هزینه های فراخوان محصول 
می شد. از همه ی این ها گذشته، آن زمان زندگی شخصی 
ایالن ماسک هم دستخوش مسئله ی جدایی تلخ او از 
نخستین همس��ر و مادر پنج فرزندش بود. اما روزهای 
خوش گذش��ته قرار بود بار دیگر برای ماسک میانسال 

تکرار شوند.

  طلوع موفقیت
چهارمین آزمایش پرتاب موش��ک »اسپیس ایکس« 
در س��پتامبر ۲۰۰۸ )تابس��تان ۱۳۸۷( موفقیت آمیز 
بود. نتیجه ی این پرت��اب موفقیت آمیز، انعقاد چندین 
قرارداد میلیون دالری با ناسا برای حمل بار به ایستگاه 
فضایی بین المللی بود. در سال ۲۰۱5 )۱۳۹۴( شرکت 
»اس��پیس ایکس« ۱۲میلیارد دالر ارزش گذاری شد و 
توانست موشک پیشرفته تری به نام »فالکون ۹« را به 

شکل موفقیت آمیز روانه ی فضا کند. 
همچنین به گزارش »بلومبرگ«، »تسال موتورز« هم 
در سال ۲۰۱۳ )۱۳۹۲( در آستانه ی ورشکستگی قرار 
داشت، اما این ش��رکت هم توانست مسیر دشوارش را 
ادامه دهد و بار دیگر اعتماد عموم را جلب کند. به طوری 
که تا پیش از پایان سال ۲۰۱۶، تعداد پیش خریدهای 
»مدل ۳« )سومین خودروي الکتریکی تسال که سال 
۲۰۱۷ به بازار خواهد آمد(، از مرز ۳۰۰هزار دس��تگاه 

گذشت. 

  پي پل 
تقريبا تمامي اعضاي 

بنيان گذار پي پل امروزه 
دستي در مهم ترين 

تجارت هاي اينترنتي دنيا 
دارند  و گاهي به آن ها لقب 
مافياي پي پل را مي دهند. 

از اين ميان ماسك 
مشهورترين آن هاست

 پيروزی Space X در مناقصه ي هاي ناس��ا و رشد سريع اين 
شرکت در عرصه ي فضايی

 سرمايه گذاری در سوالرسيتی
 رونماي��ی از مدل های جديد تس��ا و افزايش محبوبيت اين 

شرکت

 اتصال کپسول »دراگون« اسپيس ايکس به ايستگاه فضايی
 ساخت اولين گيگافکتوری

 انتشار ايده ي هايپرلوپ
 معرفی شبکه ي گسترده ای از شارژرهای خودرو

 معرفی باتری های نوری جديد سوالرسيتی
 ادغام سوالرسيتی در تسا

 معرفی طرح بلندپروازانه ي ماسك برای فتح مريخ

ايان ماسك
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اسپیس ایکس، مهم ترین شرکت خصوصی فضایی این روزها،
 از کجا آمده است و به کدام سو می رود؟

مخترعي در آرزوی مریخ
پوريا ناظمی|  »ايالن ماسک« را نمی توان در يک طبقه بندی با مرزهای مشخص قرار داد. او حوزه های 
مختلفی را درنورديده و اثر انگشت خود را بر صنايع و بخش های مختلف فناوری به جا گذاشته است. اما اگر 
يک رويای نهايی باشد که تعريف کننده ی چشم انداز و جاه طلبی و درعين حال پشتکار و ممکن ساختن 
غيرممکن ها برای ماسک باشد، حوزه ی فضايی است. »اسپيس ايکس«، از خيلی جهات رويای بزرگ ماسک 
است؛ نخستين شرکت فضايی خصوصی کارآمد در جهان که به لطف تالش های ماسک، به يکی از 
مقرون به صرفه ترين شرکت های پرتاب کننده ي ماهواره به فضا تبديل شده است. شرکتی 
که حاال با ناسا برای نقل وانتقال محموله  به ايستگاه فضايی قرارداد بسته است و در گام 
بعدی، فضانوردان را هم با خود به فضا خواهد برد. اما اين حتی نزديک به مرزهای وسيع 
رويای فضايی ماسک نيست. او می خواهد مريخ را مستعمره کند؛ هدفی عظيم که 
نيازمند تالشی سترگ است. داستان ايالن ماسک و رويای فضايی او در ابتدا موضوع 
عجيبی نبود. ايده ی مشارکت در صنايع فضايی تقريبا در بين همه ی ثروتمندان جوان 
مشترک است. بيشتر آن ها مدتی روی طرحی سرمايه گذاری می کنند يا ايده ای بزرگ 
را ارائه مي دهند و بعد از مدتی هم ايده را فراموش می کنند. داستان عالقه ي ماسک به 
فضانوردي اما خيلي بيش از عالقه اي زودگذر بود. 

در روزهای نخستي که ایالن 
ماس��ک پ��س از معامله ی 
پرس��ود پی پ��ل تصمیم 
گرفت سرمایه ی خود را 
در بخش فضایی وارد 
کند، بسیاری او را در 
رده ی همی��ن اف��راد 

می دانستند. 
او رویای مریخ را داشت 
و تصمیم گرفت موشکی 
را از روسیه بخرد و درون آن 
یک گلخانه  ی کوچک قرار دهد، 
به طوری که پس از فرود بر مریخ، گیاهی 
در خاک مریخ کشت  شود و با افزودن مواد 
الزم در مقابل دوربین هایی که این روند را 
پخش می کنند، نخستین گیاه را بر خاک 
مریخ بپروراند. در راه تحقق این هدف به 
همراه چند نفر از دوستان و مشاورانش از 
جمله »مایک گریفین« که بعدتر به سمت 
ریاست ناسا منصوب ش��د، عازم روسیه 
شد. مذاکره ی او با فروش��ندگانی که او 
را یکی از هم��ان میلیاردرهای تصادفی 
می دانستند، به بن بست رسید و عددی 
که در نهایت برای فروش موشک به او 
پیش��نهاد کردند، آن قدر باال بود که 
او با عصبانیت جلس��ه را ترک کرد. 
در راه بازگش��ت و درون هواپیما 
به مشاورینش گفت با بخشی از 
این هزین��ه  می توانیم خودمان 
موش��ک بس��ازیم. آن ها ابتدا 
گمان می کردند با ش��وخی یا 
اظهارنظری از روی عصبانیت 
طرف هستند، اما ماسک روی 
لپ ت��اپ خ��ود جدول ها و 

محاسباتی از هزینه های ساخت موشک را به آن ها نشان 
داد. معلوم شد در این مدت ماسک دوره ی خودآموزی 
را در طراحی موش��ک طی کرده اس��ت و موفق ش��ده 
تخمین نسبتا دقیقی به دس��ت آورد.  او تصمیم خود 
را گرفته بود. در برگش��ت به ایاالت متحده ي آمریکا و 
در سال 2002 )1381( او اس��پیس ایکس را تأسیس 
کرد. او دیگر ایده ی فرستادن یک گلخانه به مریخ را در 
سر نداشت. قصد او طراحی و ساخت راکت های سبک 
برای سفر به مدار زمین، راکت های سنگین برای سفر 
میان سیاره ای، طراحی کپسول های باری و سرنشین دار، 
کاهش هزینه ی نقل وانتقال بار به مدار و در نهایت اعزام 
انسان به مریخ و مستعمره سازی مریخ بود. همین هدف 
باعث شده است ماسک از س��هامی عام کردن اسپیس 
ایکس خودداری کند تا مبادا نظر و رضایت سهام داران و 

هیئت مدیره در این هدف مهم تغییر ایجاد کند. 

  شروع كار
تأسیس یک شرکت فضایی کار ساده ای نیست. جایی 
که بسیاری تالش کرده  بودند و شکست  خورده بودند، 
باید دنبال راهی تازه بود و ایالن ماس��ک این تغییر را با 
پیاده سازی س��بک و مدیریت شرکت های »سیلیکون 
ولی« در صنایع فضایی پیاده کرد. ساختار یکپارچه ای که 
همه ی بخش های مدیریتی، طراحی، بیشتر بخش های 
ساخت و سرهم بندی در یک محل صورت می گیرد و از 

اتالف های فراوان و رایج تولید جلوگیری می شود. 
ماس��ک با جمع کردن گروهی از مهندس��ان جوان و 
همچنی��ن برخ��ی از باتجربه ه��ای صنای��ع فضایی و 
همین طور سرمایه گذاری شخصی و قبول ریسک فراوان 
شروع به توسعه ی اسپیس ایکس کرد. او و همکارانش 
موتور »مرلین« را طراحی و آزمایش کردند و در نهایت 
توانستند پایگاهی دورافتاده در میانه ی اقیانوس را برای 
آزمایش پرتاب های خود اجاره کنن��د. تالش های اول 
با شکست  های متوالی همراه بود و در نهایت ماسک تا 

آخرین دالر سرمایه ي خود را وارد بازی کرد. 

  موتور موشك فالكن 9 
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اس��پیس ایکس درحالی که تنها برای یک پرتاب دیگر 
بودجه داش��ت، همه ي موجودی��ت و رویاها و آینده ی 
خود را بر س��ر چهارمین تالش خود برای اعزام موشک 
»فالکون« به مدار زمین قمار کرد. در س��پتامبر 2008 
)شهریور 1387( بود  که موشک »فالکون – 1« اسپیس 
ایکس موفق شد به مدار زمین برس��د تا نه تنها نام این 
شرکت را به عنوان اولین شرکت خصوصی اي که موفق 
شده است راکتی با سوخت مایع را به مدار زمین بفرستد، 
در تاریخ ثبت کند، بلکه سرمایه های جدیدی را جذب 
شرکت کند که بقای اسپیس ایکس را تضمین می کرد.

در همان سال ها بود که دولت تازه ي »اوباما« به قدرت 
رسیده بود و یکی از نخستین فعالیت های اوباما در بخش 
فضایی، تعطیل��ی برنامه ي معروف به »کانسلیش��ن« 
بود که بوش در اواخ��ر دوران خود معرف��ی کرده بود. 
یکی از بخش های این طرح که با بازنشستگی اجباری 
شاتل ها همزمان بود، واگذاری سفرهای مدار پایین به 
شرکت های خصوصی بود. در آن سخنرانی معروف اوباما 
در کیپ کندی، او پیش از سخنرانی به همراه ماسک به 
دیدار موشک فالکون – 1 رفت که امید اصلی آمریکا برای 

رهایی از وابستگی به روسیه برای سفرهای مداري بود.
ماسک و اسپیس ایکس از آن  پس موفقیت های متعددی 
را به دست آورده اند. آن ها توانسته اند کپسول »دراگون« 
را طراحی و در قس��مت حمل ونقل بار عازم ایس��تگاه 
فضایی کنند و طراحی بخش سرنش��ین دار آن را برای 
س��ال 2018 )1397( به پیش ببرند. یکی از مهم ترین 
فعالیت های اس��پیس ایکس موفقیت��ش در طراحی و 
آزمایش سیستم های فرود دوباره ي راکت های جنبی 
پرتابگرهای خود بود. ای��ن کار مهم، انقالبی در اقتصاد 
سفرهای فضایی بود. برای مقایسه تصور کنید به جای 
هواپیماهای امروزی، الزم ب��ود که هواپیماها هر بار که 
به مقصدی سفر می کنند دور انداخته شوند و هواپیمای 
نو و تازه  ي دیگری برای سفر بعدی استفاده شود. چنین 
روند پرهزینه و شگفت انگیزی عمال در صنایع فضایی 
در حال اتفاق افتادن است. اسپیس ایکس و در پی آن 
شرکت هایی مانند »بلو اوریجن«، پیشگام تغییر این روند 
هستند. اسپیس ایکس موفق شد تا راکت های سوخت 
پیشران را پس از انتقال محموله به مدار با موفقیت روی 

یک سکوی شناور خودکار فرود بیاورد.
البته مس��یري که اس��پیس ایکس طي کرد، چندان 
راح��ت هم نب��ود. چندین شکس��ت از جمل��ه انفجار 
غیرمنتظره ي فالک��ون در زمانی که قرار ب��ود یکی از 
مهم ترین محموله های خود را که ماهواره ي فیسبوک 
)برای دسترس��ی عمومی به اینترنت(  ب��ود را به مدار 
ببرد، برنامه ی این شرکت را با تأخیر مواجه کرد. راضی 
نگاه  داشتن سرمایه گذارها و تش��ویق به ادامه ي خرج 
کردن پ��ول در ای��ن راه و درعین ح��ال فرهنگ کاری 
دشوار اسپیس ایکس، از یک  سو و از سوی دیگر تغییر 
سیاست های حاکم بر ایاالت متحده ي آمریکا بخش هایی 
از مشکالت پیش روی ماسک و اسپیس ایکس هستند. 
اما اسپیس ایکس به نظر می رس��د مسیرش را درست 
انتخاب کرده اس��ت. تاکنون همه ي وعده های ماسک 
- البته با تأخی��ر قابل توجهی- رن��گ واقعیت به خود 

گرفته ان؛ موفقیتی که نمی توان همه ي آن را به شانس 
نس��بت داد. ماس��ک اکنون جدی تر به کلوني س��ازي 
)مسکونی  کردن( در مریخ می نگرد. او قصد دارد سفر به 
مریخ را در س��ال 2018 )1397( و با همکاری JPL در 
قالب پروژه ي »اژدهای سرخ« آغاز کند و تا نیمه ي این 
سده، نخستین کلونی های بزرگ خود را در مریخ تأسیس 
کند. او سال گذشته معماری این طرح و مأموریت را با 

جزئیات بیشتری مطرح کرد. 

  در مسير موفقيت؟
آیا اسپیس ایکس می تواند قول های خود را عملی کند؟

به نظر می رسد باید پاسخ را در چند بخش جست وجو 
کرد. اس��پیس ایکس که همی��ن  االن هم ب��ه یکی از 
پیمانکاران اصلی ناس��ا برای اعزام محموله به ایستگاه 
فضایی بین المللي تبدیل شده است، قرار است از سال 
2018 )1397( اعزام فضانورد به این ایستگاه را بر عهده 
بگیرد. این شرکت االن یکی از رقابتی ترین قیمت ها را 
برای مشتریان خصوصی اي که می خواهند ماهواره به 
فضا بفرس��تند، ارائه می کند. اما هنوز برای رسیدن به 
استقالل مالی کامل، راه طوالنی اي پیش روی اسپیس 
ایکس است و تا وقتی این شرکت نتواند پرتاب های خود 
را به چند مورد در ماه افزایش دهد، سود تضمینی باالیی 
نخواهد داشت. اما به هرحال در بخش مدارهای نزدیک 
به زمین، چه در بخش سرنش��ین دار و چ��ه در بخش 
محموله، مانع جدی اي سر راه ماسک نیست. البته حضور 
بازیگران تازه مانند بلو اوریجن متعلق به »جف بزوس« 
)مدیر آمازون( هم رقابت را س��خت تر خواهد کرد، اما 
مسیر در این بخش اطمینان بیش��تری دارد.در بخش 
مدارهای باالتر، اس��پیس ایکس در مسیر درستی قرار 
دارد، اما موفقیت این بخش به طور جدی به سرمایه ای 
که صرف آن می شود، وابسته است و این سرمایه تابعی 
از موفقیت این شرکت در بخش مدارهای پایین دستی 
است. دس��ت کم در بخش تحقیق و توس��عه و طراحی 
موشک های دوربرد و سنگین به نظر نمی رسد مشکل 
بنیادی اي غیر از س��رمایه وجود داشته باشد. اما وقتی 

داستان به مریخ می رسد، شاید اوضاع پیچیده تر شود.

  روياي مريخ
داستان مریخ کمی متفاوت است، به خصوص اگر ماسک 
واقعا متعهد به کلونی  کردن مریخ باشد، این امر نیازمند 
توسعه ي پیشران ها، سیس��تم های فرود، سیستم های 
حیات پا )پش��تیباني از حیات(، سیستم های خودکار، 
چاپگرهای سه بعدی، سیستم های سنجش ازدور و ده ها 

و صدها خرده فناوری دیگر است. 
ش��اید اگر اس��پیس ایکس در مدارهای نزدیک و دور 
بتواند موفقیت خود را دنبال کند و در صورت مشارکت 
با سازمان های بزرگي مانند ناسا -که در پروژه ای مانند 
اژدهای س��رخ )Red Dragon(  شاهد آن هستیم- 
رویای ماسک دور از انتظار نباش��د، اما باید این روند را 
بااحتیاط دنبال کرد و زیر نظر داش��ت. نباید فراموش 
کرد که ماس��ک برای موفقیت اسپیس ایکس فرهنگ 
سیلیکون ولی را وارد صنایع موشکی کرده است و بخشی 

از فرهنگ س��یلیکون ولی، تبلیغ های بزرگنمایی شده 
و ارائ��ه ي تاریخ هایی اس��ت که مخاط��ب آن در اصل 
سرمایه گذارهای ریسک پذیر هستند. بنابراین اگرچه 
براساس آنچه تاکنون اتفاق افتاده است و در صورت روي 
ندادن تغییر جدی اي در روندهای پیش رو، می توان با 
درصد باالیی نسبت به موفقیت اسپیس ایکس امیدوار 
بود، اما نباید روی تاریخ هایی که ماسک اعالم می کند، 
حساب کرد. خود در گفت وگویی تأکید کرده بود من به 
همه ي قول های خود عمل می کنم، اما وقتی صحبت از 
زمان می شود کمی خوش بینانه پیش بینی های خود را 
بیان می کنم. اما فارغ از این که آینده ي اسپیس ایکس 
چه شود، این شرکت نقشی مهم در تاریخ صنایع فضایی 
جهان ایفا کرده است. ماس��ک تا همین  االن هم رویای 
فتح فضا را از دست آژانس های دولتی یا کنسرسیوم های 
چندملیتی خارج کرده اس��ت و نش��ان داده که بخش 
خصوصی می توان��د بازیگری مه��م و قابل اعتنا در این 
بخش باش��د.یکی از موتورهای پیشران بزرگ ماسک، 
رویای بزرگ او اس��ت. او هیچ گاه به م��دار زمین راضی 
نبود، او رویای شهرس��ازی در مریخ را دارد و می خواهد 
این س��یاره را مس��کونی کند. وقتی رویای شما بزرگ 
باشد، حتی اگر به آن دست پیدا نکنید، در آن راه حتی 
قدم های کوچک ش��ما، انقالبی بزرگ برای دیگران به 

همراه خواهد داشت.

  روياي مريخ 
اين تصويري از فضاپيماي 

خيالي ايالن ماسك است كه 
او در برنامه  ي جاه طلبانه ي 
خود براي مسكوني  سازي 

مريخ از آن رونمايي كرد

  كپسول جديد دراگون2 
اين نسخه از كپسول 

دراگون ضمن حمل 
سرنشين به ايستگاه 

فضايي در آينده سفر به 
مريخ را هم در برنامه ي 

خود خواهد داشت



چرا تسال برخالف بیشتر استارت آپ های انرژی پاک، توانسته رشد کند؟

راندن به سوی آینده
حسین رحمانی | »ایالن ماسک« در سال های اخیر به نماد شرکت »تسال« تبدیل شده است و بیشتر، به اشتباه، به عنوان بنیان گذار یا 

یکی از بنیان گذاران این شرکت قلمداد مي شود. هر چند که واقعا این طور نیست، با این حال تسال با او به موفقیت امروز خود رسید. »تسال 
موتورز« )Tesla Motors( از آن شرکت هایي است که شاید اصال نباید امروز وجود مي داشت. آخرین استارت آپ موفق آمریکایی 

در حوزه ی تولید اتومبیل، ۱۱۳ سال پیش کارش را آغاز کرد؛ خودروسازی که اکنون آن را با نام »فورد« می شناسیم. با این حال »تسال« 
که قدمت آن به زحمت به یک دهه می رسد، همین حاال هم بزرگ و ستودنی است و ارزش بازار آن در بورس به حدود ۳۵میلیارد دالر 

رسیده است. مؤسسه ی »مورگن استنلی« )یک مجموعه ی سرمایه گذاری در آمریکا( این شرکت را »مهم ترین شرکت خودروسازی« 
لقب داده است. همچنین طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۴ )۱۳۹۳(، خودروي »مدل اس« )Model S( تسال، توانست به عنوان 

»دوست داشتنی ترین خودرو در آمریکا« انتخاب شود. بیایید ببینیم تسال چگونه این مسیر را طی کرده است.

بازار خودروهای الکتریکی آمری��کا فعاالن جاافتاده ای 
مانند »فورد« و »ش��ورولت« )Chevrolet( دارد. اما 
در این بازار خودروساز دیگری به نام تسال موتورز کامال 
خودنمایی می کند. تسال در سال ۲۰۱۳ )۱۳۹۲( و زمانی 
که ایالن ماسک، مدیرعامل ش��رکت، خودروي »مدل 
اس« را معرفی کرد، مورد توجه مردم و رس��انه ها قرار 
گرفت.معرفی مدل اس، نه تنها موفقیتی عظیم در میان 
خریداران اتومبیل بود، بلکه نام تسال را به سرعت به یکی 
از موفق ترین اتومبیل سازان مستقل تبدیل کرد و افزون 
بر این، لقب »پیشرو« را در بازار خودروهای الکتریکی 
برای این ش��رکت به ارمغان آورد.»مدل اس«، که یک 
س��دان لوکس با قیمت ۶۹ هزار دالر است، امتیازهای 
باالیی از طرف بازار و رس��انه ها دریافت کرده است. در 
سپتامبر ۲۰۱۴ )ماه آخر تابستان ۱۳۹۳(، »مدل اس« 
با فروش ۲5۰۰  دستگاه به رکورد فروش در آمریکا دست 
یافت و در سه ماهه ی نخست ۲۰۱5 )زمستان ۱۳۹۳(، 
۱۰۰۳۰ دس��تگاه از این خودرو فروش رفت. هم اکنون 
نام مدل اس با بازار خودروهای الکتریکی گره خورده و 
به مهم ترین خودرو در این بازار تبدیل شده است. اما بر 
خالف باور عموم، تسال یک شبه موفق نشده است و دیگر 

یک استارت آپ جوان هم نیست.

   ریشه های تسال موتورز
شرکت تسال در سال ۲۰۰۳ )۱۳۸۲( به دست »مارتین 
ابرهارد« )Martin Eberhard( و »مارک تارپنینگ« 
)Marc Tarpenning( دو مهن��دس آمریکایي در 
سیلیکون ولی پایه گذاری شد؛ کسانی که به نوشته ی 
سایت رسمی تسال، می خواستند نشان دهند خودروهای 
الکتریکی می توانند بهت��ر از خودروهای بنزینی عمل 
کنند. اما ریشه های این شرکت حتی به سال های قبل 
از این باز مي گ��ردد. در س��ال ۲۰۰۱ )۱۳۸۰( ابرهارد 
و تارپنینگ در مراس��می در »دانش��گاه اس��تنفورد«، 

ایالن ماس��ک را دیدند و خودش��ان را به 
او معرف��ی کردند. ایالن ماس��ک در 
همان زمان هم سابقه ای درخشان 
در راه اندازی و به موفقیت رساندن 
استارت آپ ها داش��ت و همراه با دو 

نفر دیگر »پی پل« )PayPal؛ 
شرکتی در حوزه ی تجارت 
الکترونیکی و انتقال وجه  
به ص��ورت الکترونیکی( 
را راه انداخته ب��ود. ایالن 
ماسک پس از فروش پی پل  

شرکت »اس��پیس ایکس« 
)Space X( را ب��ه راه انداخت 

و چند سال بعد دست سرنوشت 

ابرهارد، تارپنینگ و ایالن ماس��ک را بار دیگر در مسیر 
یکدیگر قرار داد. در واقع ابرهارد و تارپنینگ می خواستند 
درباره ی ایده هایشان در زمینه ی خودروهای الکتریکی، 
با ایالن ماسک مشورت کنند و از او بخواهند به پروژه ی 
آن ها بپیوندد. سرانجام در سال ۲۰۰۳ )۱۳۸۲(، شرکت 
تسال به طور رسمی و با هدف طراحی و تولید خودروهای 
الکتریکی زیبا و قدرتمندی بدون هیچ گونه آالیندگی، 
از طرف ابرهارد و تارپنینگ ثبت ش��د. در سال ۲۰۰۴ 
)۱۳۸۳(، بنیان گذاران تس��ال نخس��تین مراحل ثبت 
س��رمایه را انجام دادند و یک س��ال بعد ایالن ماسک 
به عنوان رئیس هیئت مدیره ی ش��رکت انتخاب شد.  
»پیت��ر تی��ل« )Peter Thiel(، یک��ی از کهنه کاران 
سیلیکون ولی، بر این باور است که موفقیت تسال به خاطر 
شخصیت کاریزماتیک و کاردان مدیرعامل آن و البته 
مقداری بخت و اقبال است.دالیل این موفقیت اما فقط 

این ها نیست.

  فناوری پیشرفته
فناوری تس��ال به قدری خوب اس��ت که خودروسازان 
دیگر از این فناوری ها اس��تفاده می کنن��د. »دایملر« 
)Daimler( از باتری های تس��ال اس��تفاده می کند، 
»مرسدس بنز« از مکانیس��م انتقال قدرت تسال بهره 
می گیرد، »تویوتا« موتورهای تس��ال را به کار می برد و 
»جنرال موتورز« گروه ویژه ای تش��کیل داده است تا 

حرکت های بعدی تسال را رصد کند.
 خ��ودروی مدل اس تس��ال یک ش��اهکار تکنولوژی 
اس��ت و از طرف بسیاری از س��ایت ها و مجله های 
تخصصی خودرو، نظرات مثبت دریافت کرده 
است. اما ش��اید رس��یدن به این نقطه بدون 
جذب سرمایه های سنگین امکان پذیر نبوده 
باش��د. در ژانویه ی ۲۰۱۰ )دي ۱۳۸۸( 
شرکت تسال توانس��ت وامی به ارزش 
۴۶5میلی��ون دالر از وزارت انرژی 
ایاالت متحده ي آمریکا دریافت کند. 
پنج سال پیش از آن، دریافت چنین 

  تسال 
بسياري نقش شيوه ي 

مديريتي ماسك را يكي از 
مهم ترين عوامل موفقيت 

تسال مي دانند

پرونده ي جلد
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وامی تصورناپذیر بود و اکنون، یعنی زمستان ۱۳۹۵، باز 
هم کسی نمی تواند فکرش را بکند. تنها یک بار چنین 
موقعیتی پیش آمد و تس��ا به خوب��ی از این موقعیت 
استفاده کرد. تسا توانس��ت اهمیت خود در توسعه ی 
فناوری های پاک را به »ب��اراک اوباما«، رئیس جمهور 
ایاالت متحده، بقبوالند و کمک هزینه ای بسیار بزرگ 

دریافت کند. 
در حقیقت، تمرکز روی طراحی و توسعه ي خودروهای 
الکتریکی و سیستم های مرتبط بخشی از فرمول طایی 
موفقیت این ش��رکت اس��ت. در حال حاضر، تسا ۸۰ 
فروشگاه و گالری در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا دارد 
و بیش از ۱۰۰ ایستگاه شارژ در آمریکا راه اندازی کرده 
است. در حالی که تسا به تولید مدل اس مشغول است، 
آرام آرام مدل های دیگری ه��م عرضه می کند تا پایگاه 
مشتریانش را تقویت کند. با همین دیدگاه، این شرکت 
از حدود یک سال پیش تولید »Model X SUV« را 
آغاز کرده است. همچنین تسا مدل ارزان تری را با نام 
»مدل ای« )Model E( )با قیمت ۴۰هزار دالر( معرفی 
کرده است تا تعداد بیشتری از خریداران را جذب کند. 

تس��ا برای آن که مزیت ه��ای رقابتی خ��ود را در بازار 
نفسگیر خودروهای الکتریکی حفظ کند، کارخانه هایی 
دیگ��ری در کالیفرنیای آمریکا و هلند تأس��یس کرده 
است. همچنین برای آن که قیمت باتری های لیتیم یونی 
خودروهای خود را پایین نگه دارد، با همکاری شریک 
راهب��ردی اش »پاناس��ونیک«، کارخان��ه ی بزرگی در 
»نوادا« )Nevada( راه انداخته اس��ت که تولید انبوه 
خودروي »مدل Model 3( »۳( را آسان تر خواهد کرد.
بازار خودروهای الکتریکی، با ورود شرکت های بزرگی 
مانند »مرس��دس بنز« و »بی ام و«، در حال رشد است. 
طبق آمارها، فروش خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۱۴ 
)۱۳۹۳( بیش از ۳۲۰هزار دستگاه بوده و این تعداد در 
سال ۲۰۱۵ )۱۳۹۴( به ۵۰۰هزار دستگاه رسیده است. 
این در حالی است که تسا فروش ۵۰۰هزار دستگاه از 
خودروهای تولید خودش را برای سال ۲۰۲۰ )۱۳۹۹( 

هدف گذاری کرده است. 

انتخاببازاربیرقیب
شرکت تسا کارش را با بازار بسیار کوچکی آغاز کرد که 
کسی در آن فعالیت خاصی نداش��ت؛ بازار خودروهای 
الکتریکی رده باال. با این که روداس��تر خودروی موفقی 
نبود، اما به قدری درآمد عاید تس��ا ک��رد که بتواند به 

کارش ادامه دهد.
 تسا در س��ال های بعد مفهوم خودروی الکتریکی را با 
مدل اس و بعدتر با نسل س��وم خودروهای خود، یعنی 
مدل ۳، توسعه داد؛ نسلی که به عقیده ی ایان ماسک 

می تواند به تولید و فروش انبوه برسد.
البته این نکته را هم نباید نادیده گرفت که ایان ماسک 
مهندس و بازاریاب تمام وکمالی است و کوشیده گروهی 
را برای تسا تشکیل بدهد که همین ویژگی ها را داشته 
باش��ند؛ گروهی که خود ایان ماسک آن را به »نیروی 
ویژه« تشبیه می کند. نیروي ویژه اي که پشت تسا به 

آن ها گرم است.

مروري بر خودروهاي مختلفي كه تسال تا كنون به بازار عرضه كرده است
تسال، مدل به مدل

مهارت ایان ماسک در بازاریابی و فروش است و تساهم سیستم توزیع را بیشتر از هر شرکت دیگری جدی گرفته است. به همین دلیل است 
که تسا یک زنجیره ی توزیع مستقل در اختیار دارد. پیتر تیل اشاره می کند که قیمت تمام شده ی خودروهای تسا )برای خود شرکت(، به 
خاطر تفاوت هایی در مدل کسب وکار و نبودن شبکه ای از نمایندگی های فروش، باالتر از خودروهای دیگر است. اما همین مدل کسب وکار 

امکان نظارت دقیق تر بر تجربه ی مشتریان را فراهم می کند؛ چیزی که در بلندمدت می تواند به نفع شرکت تمام شود.

ايالن ماسك

16 ارديبهشت 1396       دانستنيها          29

)1387( 2008

)1394( 2015

)1392( 2012

)1396( 2017

Tesla Roadster

Tesla Model S

Tesla Model X

Tesla Model 3

قيمت: 109هزار دالر
تعداد ساخت: 2450 دستگاه

قيمت: 80هزار دالر
تعداد ساخت: 25هزار تا 
تاريخ 2017

قيمت: 57400 دالر
تعداد ساخت: 112400 دستگاه

قيمت: 42هزار دالر
تعداد ساخت: 325هزار پيش خريد

اين خودرو  ركورد توليد انبوه خودروهاي 
الكتريكي را شكست.

280

966

966 532 3/2

532 2/8 250

250

539

413

288 3/7 201 392
نيوتن متر

نيوتن متر

نيوتن متر

اسب بخار

اسب بخار

اسب بخار

ثانيه

ثانيه

ثانيه

كيلومتر 
بر ساعت

كيلومتر 
بر ساعت

كيلومتر 
بر ساعت

كيلومتر

كيلومتر

كيلومتر

اين خودرو  اولين 
خودروي الكتريكي 
بود كه صدرجدول 

فروش ماهانه در 
برخي كشورها را از 

آن  خود كرد.

اين خودرو  ركورد 
سريع ترين 
و قوي ترين 

خودروي 
الكتريكي را 

شكست.

جديدترين خودروي تسال با قيمت تمام شده ي 
اقتصادي تر براي بازار عمومي؛ هدف از توليد اين 
خودرو 10 برابر كردن بازار تسال از سالي 50هزار 

دستگاه به 500هزار دستگاه است.

* تمام مسافت هاي درج شده 
با بزرگ ترين باتري هاي موجود 

بوده است.

 

بيشينه ي 
مسافت طي شده

بيشينه ي
گشتاورقدرتصفر تا صد سرعت

*



  شهر خورشيدي  
ايالن ماسك و همكارانش موفقيت هاي 
سوالرسيتی را جشن مي گيرند

پرونده ي جلد
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پروژه هاي عجيبي و غريبي که
 ماسک به فكر توسعه ي آن هاست

در سرزمين 
ماسك

ماسک در حال حاضر به طور همزمان درگير طرح ها و استارت آپ های فراوانی 
است که اگرچه بيشتر آن ها به بزرگی »تسال« يا »اسپيس ايکس« نيستند، اما 
همگی مستقيم يا غيرمستقيم در آينده ی يکديگر نقش بازی می کنند، ضمن 

اين که همگی بخشی از تصوير بزرگ ماسک از آينده ی موردنظرش شمرده 
می شوند. برخالف برخی از تصورات رايج، او در انتخاب زمينه های کاری جديد 

خود بسيار با احتياط عمل می کند و معموال زمينه ي سرمايه گذاری های 
کنونی اش حوزه های جذاب يا آينده دار تکنولوژی است. ضمن اين که تجربه 

نشان داده که اگر اين استارت آپ ها برای سرمايه گذاری در دسترس نباشند، 
خود او حاضر است که برای توسعه و آغاز به کار آن ها پيش قدم شود. در اين 

صفحه برخی از مهم ترين طرح های کنونی را که ماسک مستقيم يا غير مستقيم 
درگير آن هاست، با هم مرور می کنيم.

ايستاده با خورشيد
اسپیس ایکس و تسال ش��اید مش��هورترین و الهام بخش ترین دستاوردهای ماسک باش��ند، اما احتماال 
کاربردی ترین دس��تاورد او برای دنیای امروز و فردا را باید در »سوالرسیتی« جست وجو کرد. جایی که 
در سال ۲۰۰۶ )1385( به وسیله ي برادران »پیتر« و »لیندون ریو« )پسرعموی ایالن ماسک( براساس 
طرحي مفهومی که ایالن پیشنهاد داده بود، تأسیس شد و ایالن اگرچه در آن جا تنها عضو هیئت مدیره بود، 
اما همچنان نقشی تعیین کننده داشت. در فاصله ی یک دهه ی گذشته این شرکت تبدیل به بزرگ ترین 
عرضه کننده ی انرژی های خورشیدی در ایاالت متحده ي آمریکا شده و با قول کاهش هزینه ی برق مصرفی 
در ازای فروش یا اجاره ی باتری های خورشیدی به خانه ها محبوبیت زیادی پیدا کرده است، به طوری  که 
در طول دوران طالیی خود ماهانه 1۲هزار مشتری به فهرست مشتریانش اضافه می شدند. تمرکز اصلی 
سوالرسیتی رایج کردن استفاده از صفحات خورشیدی روی س��قف خانه ها و ساختمان های اداری بود، 
صفحاتی که در حالت عادی خرید آن ها بسیار گران تمام می شد. در نتیجه سوالرسیتی عمده ی پنل های 
خود را به کاربران خانگی یا اداری اجاره مي   دهد و مبلغ ناچیزی را به صورت ماهانه دریافت می کند. این مبلغ 
در مقام مقایسه به مراتب کمتر از هزینه ی برق مصرفی ساختمان است. این شیوه اگرچه از سوی کاربران 
و بازار با استقبال روبه رو شد، اما فشار مالی بسیار سنگینی به سوالرسیتی وارد کرد، چون شرکت مجبور 
بود از بودجه ي داخلی خود برای در اختیار قرار دادن صفحات خورشیدی استفاده کند و این پول بازگشت 
سرمایه ی بسیار کندی داش��ت. همین موضوع هم موجب شد تا رفته رفته سوالرسیتی در سال های بعد 
مدل فعالیت تجاری خود را از اجاره به سوی فروش شرایطی تغییر دهد. این شرکت همزمان با عرضه ی این 
سرویس ها، به توسعه ی تکنولوژی صفحات خورشیدی هم مشغول شد. مهم ترین دستاورد آن هم چیزی 
بود که ماسک تحت عنوان »سوالرروف« در سال ۲۰1۶ )1395( رونمایی کرد. این صفحات که شباهت 
زیادی به سرامیک های معمولی سقف شیروانی خانه ها دارند، طوری طراحی شده اند که می توان کل سقف 
خانه ها را با آن ها پوشاند، بدون آن که با دردسر نصب پایه ي صفحات خورشیدی روی بام مواجه شوید. این 
صفحات کوچک انعطاف پذیری بهتری در استفاده دارند و ظاهر ساختمان را هم آن قدرها دستخوش تغییر 
نمی کنند. با این حال مهم ترین عالقه ی شخصی ماسک در سوالرسیتی به ارتباط آن به تسال باز می گردد. 
ماسک از ابتدا به دنبال راهی برای استفاده از توانایی بالقوه ی سوالرسیتی در شارژ ماشین های تسالی خود 
بود. تا جایی که سوالرسیتی با خرید شرکت »سولسورس« وارد بازار ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی 
شد. با این قدم، ماسک اعالم کرد که از این به بعد شارژ مالکین خودروهای تسال به صورت مادام العمر در 
این ایستگاه ها رایگان خواهد بود. با این همه، سوالرسیتی در سال های اخیر همزمان با افول بازار مرتبط با 
انرژی خورشیدی با مشکالت مالی زیادی مواجه شد که به کاهش اجباری تعداد کارمندانش هم انجامید. 
این مشکالت دست به دست هم دادند تا در نهایت با قطعی شدن فروش سوالرسیتی به تسال و مالکیت کامل 
ماسک، این شرکت از ورشکستگی احتمالی نجات پیدا کند. دوران سوالرسیتی زیر بال های تسال تازه شروع 

شده است و باید منتظر ماند و دید که چه تغییرات عمده ای در مسیر توسعه ي آن رخ خواهد داد.

SolarCity
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کارخانه سايبورگ سازی
در بین پروژه های کنونی ماسک، احتماال »نورولینک« مرموز ترین آن هاست. شرکتی که 
سال پیش تأسیس شد و با انتشار اولین خبرهای آن در »وال استریت ژورنال« به شهرت 
رسید. هنوز اطالعات زیادی در مورد این استارت آپ تازه تأسیس منتشر نشده، با این حال 
می دانیم که هدف از تأسیس آن ممکن کردن راهی برای برقراری ارتباط میان مغز انسان 
و هوشی مصنوعی اس��ت؛ چیزی ش��بیه فیلم های تخیلی اي که در آن ها آدم ها با کمک 
ایمپلنت های کامپیوتری اي که درون مغزهای خود دارند، کارایی های مختلف خود را بهبود 
می بخشند. در دنیای واقعی ایمپلنت های کامپیوتری برای مغز، دست کم فعال وجود ندارند. 
نزدیک ترین چیزی که به این تعریف داریم، الکترودهای استفاده ش��ده در اسکن مغز در 
دنیای پزشکی است که روی سر نصب می شوند. این استارت آپ را در حقیقت دکتر »پدرام 
محسنی«، محقق ایرانی »دانشگاه کیس وسترن« تأس��یس کرده بود که در اوایل سال 

گذشته، ماسک با خرید آن سرمایه گذاری روی این طرح را شروع کرد.  

Hyperloop

The Boring Company

OpenAI

Neuralink

نوع پنجم
»هايپرل�وپ« اي�ده ای اس�ت 
ک�ه ماس�ک ب�ه آن پنجمي�ن 
ش�يوه ی حمل ونقل می گويد؛ 
طرحي مفهومی برای وسيله ی 
حمل ونقلی متفاوت از وس�ايل 
امروزی که او نخس�تين بار سه 
س�ال پيش در مورد آن سخن 
گف�ت و ايده ه�ای خ�ود را به 
صورت رايگان روی وبس�ايت 
شرکت اس�پيس ايکس منتشر 
کرد. ايده ی کلی اي�ن بود که با 
قرار دادن قط�ار خاصی درون 
لوله ای ک�ه تقريبا هوايی درون 
آن نيست، با از بين بردن موانعی 

مانند عوارض جغرافيايی، مقاومت هوا و همچنين ش�رايط بد آب وهواي�ی امکان حرکت قطار با 
بيش�ترين س�رعت ممکن را فراهم کند. برای تحقق اين ايده هم، از گروه های پژوهشی دعوت 
به همکاری کرد، ضمن آن که با انتشار رايگان ايده ی آن به استارت آپ های عالقه مند هم امکان 
فعاليت روی آن را داد. گروه های دانشگاهی زيادی در چالشی که طراحی کرده بود، شرکت کردند و 
طرح هاي برگزيده ی اين فرصت را پيدا کردند تا ماشين های ساخت خود را درون لوله ی مخصوصی 
که اسپيس ايکس طراحی کرده بود، آزمايش کنند. فاز نخست اين چالش چند ماه پيش به پايان 
رسيد و فاز بعدی آن  هم در آينده ی نزديک شروع خواهد شد. به جز اين، چند شرکت ديگر هم 
درگير توسعه ی نسخه ی تجاری از اين سيستم حمل ونقل هستند که از جمله ي آن ها می توان به 
»HTT« اشاره کرد که اخبار احتمال ساخت يک شبکه ی هايپرلوپ در ابوظبی به وسيله ي آن ها، 
سال پيش خبرساز شد. ضمنا خود ماسک در مورد کاربرد احتمالی چنين سيستمی در آينده ی 

مريخ هم سخن گفته است.

ترافيک پاک کن
تازه ترین ش��رکت ماس��ک که خودش می گوید تأس��یس آن نتیج��ه ي گیرکردنش در 
ترافیک های اعصاب خردکن لس آنجلس است. در ۱6 دس��امبر گذشته )26 آذر( وقتی 
ماس��ک در یکی از همین ترافیک های اعصاب خرددکن گیر کرده بود، پستی در توییتر 
منتشر کرد که در آن گفته بود ترافیک روانی ام کرده است، می خواهم یک ماشین حفر تونل 
بسازم و از همین االن شروع به کندن کنم. ظرف یک ساعت بعد از این توییت، پروژه ي جدید 
او با نام  »Boring« )واژه ي Boring به جز سر رفتن حوصله، حفاری هم  معنی می دهد( 
اعالم موجودیت کرد؛ شرکتی که ظاهرا تمام هدف آن ساخت تونل در شهرهای پرترافیکی 
مانند لس آنجلس است تا سرعت حمل ونقل عمومی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. 
این شرکت هنوز در ابتدای راه اس��ت و باید منتظر ماند و دید ایده ي شتاب زده ي ماسک 

به کجا می رسد.

تهديد هوش مصنوعی
ایالن ماسک بارها در نشست های مختلف گفته است که هوش مصنوعی 
را تهدیدی برای آینده ی بش��ر می داند. بر این اساس دست کم روی کاغذ 
»OpenAI« حاصل همین دیدگاه اوست؛ شرکتی که به وجود آمده است 
تا با تحقیق روی توس��عه ی هوش مصنوعی تالش کند تا با هدایت آن در 
مسیری ایمن،  مانع از تبدیل شدن آن به تهدید بشود. OpenAI را ایالن 
ماسک با همکاری »سم التمن« )بالگر و برنامه نویس جوان( در سال 2۰۱۵ 
)۱394( پایه گذاری کرد؛ شرکتی که از آن زمان تا به امروز تقریبا در سکوت 
خبری به کارهای مختلفی مشغول بوده است. اواخر سال پیش، این شرکت 
رسما از نخستین محصول خود تحت عنوان »OpenAI Gym« پرده 
برداشت؛ پلتفرم هوشمندی که با هدف توسعه و مقایسه ی الگوریتم های 
یادگیری ماشینی به صورت رایگان عرضه شده اس��ت و البته هنوز در فاز 
 OpenAI توسعه ی خود قرار دارد. گذشته از این، پروژه های دیگری هم در
در حال توسعه است که آینده ي آن ها بدون شک در فعالیت های اقتصادی 
دیگر ماسک تأثیر خواهند داشت. از تس��ال تا اسپیس ایکس، همگی روی 

آینده ی هوش مصنوعی حساب باز کرده اند.

صفحه آرا:آرش

 تاریخ: */*/*             ساعت: *:*

نام و امضاي مجاز فني:

 تاریخ:                      ساعت:

  کنترل نهايي شد

باز بين صفحات:

 تاریخ:                   ساعت:

تعداد غلط ها:   

سربرگ نسخه سوم صفحات

گ��روه مجالت



پرونده ي جلد

32          دانستنيها         16 ارديبهشت 1396

 ایالن ماسک کیست؟ 

پوريا ناظمي
روزنامه نگار علم

کارآفرینی رؤیاپرداز و 
ماجراج��و ک��ه در راه 
تحقق رؤیاهای خود، 
حت��ی زماني که هم��ه ي دنی��ا علیه اوس��ت، دس��ت از تالش 
برنمی دارد؟ ثروتمندی جاه طلب که از هیچ مسیر و راهی برای 
افزایش توان و نفوذ خود فروگذار نمی کند؟ پیشگامی که آینده ي 
فناوری س��یاره ي ما را در دس��تان خود گرفته اس��ت و راه ها و 
روش های زندگی ما بر این س��یاره را تغیی��ر می دهد یا  صاحب 
امپرات��وری عظیم��ی ک��ه نام��ش را بر موفقیت ه��ای دیگران 

مي گستراند؟
به نظرم نه پاسخ این سوال ها چندان ساده است و نه خود سوال ها 
ما را به جایی می رس��انند. در دنیای درهم تنیده ي امروز، افراد 
تنها در یک طبقه بندی و یک قالب و کلیش��ه ق��رار نمی گیرند. 
»ایالن ماس��ک« همه ي آن چیزهایی اس��ت که در باال نوشته 
شد و درعین حال هیچ  کدام از آن ها نیست. ایالن ماسک، ایالن 
ماسک اس��ت؛ کودکی که با خواندن کتاب های علمی-تخیلی 
و داس��تان های مصور ابرقهرمان ه��ا رؤیای تغییر جه��ان را در 
س��ر پروراند و برای تحقق آن دست به س��فری طوالنی زد. او از 
تجربه هایش آموخت، گام به گام رشد کرد و زمانی که نخستین 
میلیون دالر خود را به دست آورد احساس نکرد که به حد کفایت 
رسیده است. ایالن ماس��ک رؤیای خود را بزرگ ترسیم کرده و 
چنان پایبند تحقق آن است که بسیاری از بدیهی ترین رفتارهای 
اجتماعی امروز را نقض می کند. چند س��ال پیش وقتی یکی از 
مهندسان ارش��د »اس��پیس ایکس«، به دلیل تولد فرزندش در 
بیمارستان، چند ساعتی دیرتر به س��ر کار آمد، با نامه ي تند و 
تیز ماس��ک مواجه ش��د که در آن به جای تبریک در آن نوشته 
بود: »ما در این جا قصد داریم دنیا را تغییر دهیم. تو باید اولویت 
خود را مش��خص کنی که آیا هدف ما اولویت توس��ت یا چیزی 
دیگر.« ماس��ک برای موفقیت در ماجراجویی های شگفت انگیز 
خود بازی را به هم زده اس��ت. او و همکارانش نخستین شرکت 
خودروسازی دوران معاصر را در حالی توسعه دادند که در برابر 
همه ي باورهاي سنتی خودروسازی که به »فرهنگ دیترویت« 
معروفند، قیام کردند. آن ها الگوی شرکت های استارت آپی )نوپا( 
سیلیکون ولی را نه تنها وارد »تس��ال« و »سوالر سیتی« کردند 
که در اس��پیس ایکس هم به کار گرفتند. ماس��ک که عالقه ي 
خود برای انقالب انرژی پاک و مستعمره س��ازی مریخ را پنهان 
نمی کند از همه ي ابزارهای ممکن برای تحقق اهدافش استفاده 
می کند. یکی از زندگینامه نویس��ان او نوش��ته بود: »ماسک آن 
قدر به خیر عظیم بش��ریت فکر می کند ک��ه رفتارهای به ظاهر 
غیراخالقی با افراد مستقل او را آزرده نمی کند.« شاید به همین 
دلیل هم هست که پیشگام انرژی های پاک، نه تنها در جلسه اي 
با »دونال��د ترام��پ«، رئیس جمهور منتخ��ب ایاالت متحده ي 
آمریکا ک��ه ضدمحیط زیس��تی ترین کابینه ی تاری��خ معاصر را 
تش��کیل داده است، ش��رکت می کند، بلکه پیش��نهاد عضویت 
در کمیته ي مش��اوره ي اقتصادی او را رد نمی کند.  می گویند 
ایالن ماسک تجسم واقعی شخصیت »آیرون من« )مرد آهنی( 
دنیای کمیک هاست. اما ماسک قهرمان نیست. ماسک انسانی با 
پشتکار، استعداد و قدرت تخیل و رؤیاپردازی کم نظیر است که 
حاضر است برای تحقق اهدافش دست به خطر بزند. دنیای امروز 
ما را قهرمان ها نمی سازند. انس��ان  هایی واقعی با شخصیت های 
چند الیه و چند گانه می س��ازند که بزرگ می اندیشند و گامی 
برای تحقق رؤیاهای خود بر می دارند.  ب��ا این همه، نمی توانیم 
انکار کنیم که او یکی از بازیگرانی است که دید و زیست ما را در 

سال های نخست قرن 21 میالدی تغییر داده است.

ايالن ماسك
ايالن ماسك است

ايالن ماسك يك كارآفرين روياپرداز است يا فقط يك جاه طلب 
ثروتمند؟ كارشناسان به اين سوال پاسخ مي دهند 

مـاسك 
بـي مـاسك
ايالن ماسك اين روزها در دنياي صنعت و فناوري چهره ي معروف دوست داشتني است كه موافق و مخالفان خاص خود را دارد. 
موافقان دو آتشه اي كه برخي او را بديل واقعي توني استارك)مردآهني( مي دانند و مخالفاني كه از اساس او را به چالش مي كشند. 
در اين صفحات ديدگاه برخي از روزنامه نگاران حوزه ي علم و فناوري را در مورد او با هم مرور مي كنيم.

صفحه آرا:آرش
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كسب وكارش
برآوردن روياهاست

 45 سال سن دارد، ولی 

محمدجواد ترابی
روزنامه نگار علم

به س��ان کودکی است 
که خواب هر رؤیایی را 
می بین��د، ب��رآورده 
می شود. این بار اما نه والدین، بلکه همت و اراده ي خود اوست که 
ای��ن رؤیاها را محق��ق می کند. گوی��ی کس��ب وکارش برآوردن 
رویاهاست. او بسیاری از چیزهایي را که ما به شیوه ي سنتی شان 
عادت کرده بودیم، دس��تخوش تغییر کرده است. در عصری که 
غول های فضایی جهان، سازمان های فضایی اي با پشتیبانی یک 
ملت بودند، از نخس��تین افرادی بود که ایده ي طراحی و اعزام و 
هدایت و بازگشت فضاپیما به دست یک شرکت خصوصی را پروارند 
و ش��رکتش را ب��ه راه  انداخ��ت. حت��ی در تغیی��ر ذائق��ه ي 
سفارش دهنده های صنعت فضا و کاهش هزینه ها گام برداشت و با 
موفقیت در پروازهای اخیر )با بازگشت مرحله ي اول فضاپیما به 
سکویی روی زمین یا ش��ناوری روی دریاها و استفاده ي مجدد و 
موفق از بخشی که به زمین بازگشته بود(، فاکتور هزینه ي ارسال 
ماهواره ها، پیش مدیرانی که صنعتشان با فضا گره خورده است با 
رقم نازل تری از گذشته همراه شد.  »ماسک« در دنیایی که صنعت 
خودروهای برقی لوکس به نظر می آمد، »تسال« را پایه گذاری کرد 
که خودروهایش، عالوه بر مصرف انرژی بسیار پایین، زیبایی بصری 
دوچندان و س��رعتی قابل رقابت با نامداران صنعت اتومبیلرانی 
دارند. تسال آن قدر هوشمند است و به قدری »سواری« خوبی دارد 
که تجربه ي سفر با آن خاطره انگیز باشد و به تغییر ذائقه ي کاربران 
حتی حرفه ای در دنیای اتومبیل بینجامد. تسال محدود به خودرو 
نمانده است و باتری های پاوروال این شرکت، معنای جدیدی از 
ذخیره ي انرژی را به جهان معرفی کردند. »سوالرسیتی«، دیگر 
شرکت ماس��ک هم حرف اصلی را در زمین بهره برداری از انرژی 

خورشید برای تأمین انرژی در ایاالت متحده ي آمریکا می زند.
او یکی از پایه گذاران سامانه ي پرداخت اینترنتی اي است که سبک 
و سیاق پرداخت الکترونیکی و حساب داشتن در جهان را در جایی 
خارج از بانک ها تعریف کرد. پی پل حاال به عنوان یکی از معتبرترین 
روش های پرداخت و انتقال وجه در جهان ش��ناخته مي ش��ود. 
ماسک به تغییر نگاهمان به صنعت فضا،  تأمین و ذخیره ي انرژی و 
خودروسازی و بانکداری الکترونیک بسنده نکرد و حال در رؤیای 
ارسال گردشگر به ماه در سال های پیش  روست و کلونی سازی در 
مریخ را در دهه های آتی در سرمی پروراند. گرچه این جاه طلبی او 
مورد نقد بسیاری هم قرار گرفته است، اما خوش به حال ما که در 
عصر او زندگی می کنیم؛  عصری که بزرگان هم به دنبال رؤیاهایشان 

می روند و راه و رسم محقق کردن آن  را به ما نشان می دهند.

در می�������ان 

آرش برهمند
روزنامه نگار تکنولوژي

کاریکاتورهای 
انبوهی که مرگ 
»استیو جابز«، 
خالق و مدیرعامل شرکت »اپل« )Apple(، را دستمایه ي 
طنزی تلخ قرار داده اند یکی س��روصدای زیادی کرد. در این 
کاریکات��ور ک��ه اصالتا ب��رای مجل��ه ي معتب��ر بریتانیایی 
»اکونومیست« بود،  استیو جابز در آستانه ي بهشت در مقابل 
فرشته ي مأمور کارنامه ي اعمالش ایستاده و در حالي که ملک 
مربوطه به س��رعت در حال ورق زدن پرونده هایش اس��ت، 
می گوید: »می دانید یک اپ برای این هم وجود دارد!؟« طبیعتا 
چون کاریکاتور اشاره ي مش��خصی به نمادهای مسیحیت 
داشت، اعتراضات پراکنده ای را از چند نهاد کلیسایی پراکنده 
برانگیخت، ولی در نهایت یک ام��ر غیرقابل انکار بود: جهان 
فناوری یکی از شخصیت هاي مهمش را از دست داده است و 

جایگزینی هم برای او ندارد. 
طی سال  های پس از جابز مشخص شد که نبودن یک منبع 
الهام برای بازار فناوری چالشی جدی است. در جهان غرب 
و بسیار از کشور صنعتی، فناوری آشکارا بیش از یک ابزار یا 
حتی سبک زندگی است. وقتی می بینید که مردم عاشقانه 
اخبار یک دستگاه دیجیتالی را دنبال می کنند، هزاران نفر 
برای حضور در یک مراسم رونمایی صف می کشند، عرضه ي 
یک گوشی جدید در صدر اخبار جهان است و عده ي زیادی 
در مقابل درهای فروشگاه، شب را صبح می کنند که یک 
تبلت یا موبایل را قبل از دیگران بخرند، می فهمید که این 
دیگر یک ابزار یا سبک نیست؛ مردم به فناوری باور دارند. هر 
باوري هم نمادهای خودش را می خواهد و جابز در دهه ي 

آخر حیاتش نماد تمام قد این باور به فناوری بود. 
وقتی جهان فناوری سعی کرد جایگزین هایی برای جابز 
پیدا کند تازه مشخص شد این ردا بر قامت همه هم برازنده 
نیس��ت. »بیل گیتس«، بنیان گذار »مایکروسافت«،  آن 
لوطی منشی جابز را نداش��ت. »جف بزوس«، مدیرعامل 
آمازون بیش از حد تاجر ب��ود. »پل اوتیلینی« از »اینتل« 
خیلی آینده نگر نبود، »لری پیج« و »سرگئی برین« بیش 
از حد خجالت��ی بودند و »مارک زاکرب��رگ« هنوز خیلی 
جوان بود. پیش��نهاد اپل برای جابز هم »تیم کوک« بود؛ 
مردی که مدیر بهتری بود، ولی کاریزمای جابز را نداشت. 

پس هیچ کدام از حواریون دیجیتال��ی، آن تمایز، هیجان 
و شخصیت جابز را نداش��تند و در یک کالم انتخاب هایی 
»بی مزه« بودن��د. چند س��الی این کی��ش دیجیتالی در 
غرب بدون ش��خص اول��ش دوام آورد ت��ا اندک اندک از 
غیرمنتظره ترین بخش بازار، چهره ي جدیدي ظهور کرد؛ 

»ایالن ماسک«. 
ماس��ک به س��رعت نش��ان داد که هر چند بس��یاری از 
س��رمایه گذاران، بورس ایاالت متحده ي آمریکا، رؤسای 
بانک ها و در یک کالم سردمداران بانک ها رابطه ي خوبی 
با او ندارن��د، در مقابل او خودش ذاتا تم��ام ویژگی های 
چهره ای را داراست که باید مردم به او نگاه کنند؛ درست 
مانند جابز، او هم حاصل خانواده ای عجیب و جهان وطن 
است، درست مانند جابز طرح هایش از قطار فوق پرسرعت 
گرفت��ه تا ش��اتل های تجاری ب��وي جن��ون می دهند و 
خودروهای خودرانش را در ابتدا تنها کسانی باور کردند 
که باور داشتند که فناوری می تواند و باید زندگی انسان 
را تغییر دهد. ایده اش برای ش��هرهای خورش��یدي آرام 
آرام دید جهانی را به کس��ب ثروت از طبیعت تغییر داد، 
درست همان طور که مهاجرت جابز به صفحه های لمسی 
و فروشگاه های آن الین موسیقی و نرم افزار، زندگی ما را 

برای همیشه تغییر داد. 
ماس��ک درس��ت مانند جابز چهره ای دوست داشتنی یا 
مدیری مهربان نیست. مواضع سیاسی  و انسانی اش همیشه 
بحث برانگیز است و وقتی از ایده یا شرکت بعدیش رونمایی 
می کند همیشه می توان پیرنگی از دیوانگی را در آن دید؛ 
درس��ت همان گونه که جابز جوان در اپل همیشه کانون 
مناقشه بود. زندگی خصوصیش حتی بیشتر از بنیان گذار 
اپل عجیب و پرحاشیه است و وقتی با همسر دومش عمال 
در توییتر قطع رابطه ک��رد، همه فهمیدند چهره ي جدید 
فناوری از قبلی بی دردس��رتر نیست. همچنان بسیاری از 
ماسک متنفر خواهند بود، از او انتقاد خواهند کرد و باز هم 
او دقیقا همان کاری را خواهد کرد که کاربرانش از او انتظار 

دارند: زندگی ما را متحول می کند. 
به خاطر بیاورید زندگینامه ي مشهور »والتر آیزاکسون« 
از جابز با جمله ي مشهوری شروع ش��ده است: »جهان را 
آنان تغییر می دهند که آن قدر دیوانه هستند که باور کنند 

می توانند.«

مثل استيوجابز 
ايده هايش بوي جنون مي دهد
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  استيو جابز  

  ايالن ماستا
تصوير گرافيكي ايالن ماسك در 

لباس فضانوردي
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ایده های »ایالن ماسک« از ایجاد کلونی انسانی در 

عرفان کسرایی
 پژوهشگر مطالعات علم

مریخ گرفته تا شیوه های آینده ی مبادالت بانکی و 
صنایع حمل ونقل، شگفت آورند؛ ایده هایی که بیشتر 
به داستان ها و فیلم های علمی-تخیلی شباهت دارند 
تا دنیای واقعی. بس��یاری از طرح ها و ایده های بلندپروازانه ی ایالن ماس��ک با در نظر گرفتن 
فناوری های روزگار ما اعجاب آور و حتی گاه دور از دسترس به نظر می رسند. بسیاری ماسک را 
با »تس��ال« و »ادیس��ون« مقایس��ه می کنند و معتقدند که آین��دگان از او به عن��وان یکی از 
برجسته ترین ایده پردازان قرن ما یاد خواهند کرد. این سکه روی دیگری هم دارد و عده ای هم 
به او نگاهی انتقادی دارند. برخی از این انتقادها و اتهام ها اگرچه ممکن است به اثبات نرسیده 
 Joshua( »باشد، اما در مواردی چندان هم غیرمنطقی به نظر نمی رسد. زمانی که »جاشوا براون
Brown( اهل اوهایو سوار خودروی بدون راننده ی تسال می شد حساب این مسئله را نکرده بود 
که این خودروی هوشمند آن قدرها هم هوشمند نیس��ت که وقتی به سمت کامیون حرکت 
می کند، ترمز بگیرد و او که به این فناوری شگرف اعتماد کرده بود، در پی یک تصادف مرگبار 
جان خود را از دست داد. هر چند ایالن ماسک در پیامی  توییتری مرگ او را به خانواده ي براون 
تسلیت گفت، اما ظاهرا بنا نبود انتقادها از قابل اعتماد بودن سیستم خودروی خودکار بدون 
راننده به این سادگی ها و با یک پیام تسلیت توییتری فروکش کنند. در همین کشاکش، خبر 
دومین تصادف هم منتشر شد که البته مانند تصادف اول مرگبار نبود. در ادامه ی این دومینوی 
بدشانسی برای کمپانی ایالن ماسک، در نروژ هم از کمپانی تسال به دلیل کالهبرداری شکایت 
شد و در آمریکا و آلمان، سازمان های امور حمل ونقل، سیاستی همراه با چاشنی شک و تردید و 
احتیاط در قبال خودروهای هوشمند پیش گرفتند. این تنها چالش های پیش روی ایالن ماسک 
نبود. به همان میزان که ایده های ماس��ک از س��وی هوادارانش به عنوان ایده های ناب یکی از 
پیشتازان تکنولوژی های آینده تحسین می شد، سیل انتقادها و مخالفت ها هم شتاب بیشتری 

می گرفت. این انتقادها به تدریج از جنبه ي فنی ماجرا خارج ش��د و رنگ حقوقی به خود 
گرفت. صرف نظر از این که مسئله ی فنی خودروی هوش��مند تسال چه بوده، اتهامات 

جدیدتری درباره ي فروش سهام »تسال« مطرح شد. در ایاالت متحده ي آمریکا این 
مسئله به مناقشه ای دامنه دار تبدیل شد و ماجرا از این  قرار بود که گویا کمپانی تسال 
خریداران سهام خود را از مس��ئله ی تصادف خودروی هوشمند آگاه نکرده و این 
مسئله را عامدانه از آن ها پنهان نگاه داشته بود. تصادف مرگبار در هفتم ماه می )18 
اردیبهشت( رخ  داده بود و درست 11 روز پس  از آن، کمپانی تسال بدون آن که 
خریداران س��هام را از این موضوع مطلع کند، 1/4 میلیارد دالر سهام فروخت. 
مجله ی »فرچون« )Fortune( که برای نخستین بار این اتهام را مطرح کرد، 
با واکنش تند ایالن ماس��ک روبه رو شد. ماس��ک این بار در پیامی توییتری 
مقاله ی مجله ی فرچون را اراجیفی دانست که تنها برای فروش بیشتر روی 

پیشخوان روزنامه فروشی ها، نوشته  شده است. 
هم خود ایالن ماسک و هم ایده پردازی های او جنجالی و مناقشه برانگیزند. 
حتی اگر اش��تباهات ایالن ماس��ک را بپذیریم، نمی توانیم سهم او را در 
توسعه ي فناوری های نوین نادیده بگیریم. نقل  قولی منسوب به »کارل 
پوپر« فیلسوف علم هست که شاید درباره ی ایالن ماسک هم صدق کند: 

»مردان بزرگ، اشتباهات بزرگ می کنند.«

مردان بزرگ 
 اشتباهات بزرگ می کنند

  طرح جلد مجله ي 
آتالنتیک 
این تصویری است 
که مجله ي آتالنتیک 
به مناسبت گزارشی 
پیرامون بزرگ ترین 
مختراعان معاصر روی جلد 
کار کرده بود. ماسک که 
توسط مدیران برخی از 
مهم ترین شرکت های دنیای 
تکنولوژی نامزد شده بود، 
رتبه ي اول را در فهرست 
آتالنتیک از آن خود کرد

  طرح جلد مجله ي 
فرچون 
جلد مجله ي فرچون 
چهار سال پیش 
ماسک را   به عنوان 
موفق ترین تاجر سال 
معرفی کرده بود
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»تسال«، »اسپیس ايکس«، »سوالرسیتی«، »پی پل« 

بابک نقاش
روزنامه نگار تکنولوژي

و چندين نام درش��ت ديگر ما را به يک نشانی هدايت 
می کنند؛ مردی نیمه بور با لبخندی شیرين و پیشانی 
بلند که سخنرانی های آتشینش بر دل می نشیند. او 
الگويی بی نقص از يک مدير فناوری اس��ت؛ مردی نابغه که خیلی زودتر از آنچه تصور می کرديم 
صحنه های بهت انگیز فیلم های تخیلی را برای آينده ی مردم دنیا ترسیم کرد؛ شخصیتی ماورايی با 
قدرتی فراطبیعی که وقتی از او می پرسند چگونه کارآفرين شدی، می گويد راه اندازی کسب وکار مانند 

خوردن شیشه است. 
مشابه اين تعريف ها را قبال هم شنیده بودم، آن مرحوم هم قدرتی جادويی داشت که جهان را به جايی 
بهتر برای زندگی تبديل کرد. هنگام مرگ »استیو جابز« برخی رهبران قدرتمند جهان پیام تسلیت 
دادند و مردم دنیا در فراغ اسطوره ی فناوری، شمع ها روشن کردند. از شما چه پنهان بعد از شنیدن 
خبر، اگرچه کار به قطره ي اشکی نرسید، اما غمی سنگین بر دلم نشست. تا آن زمان هیچ گاه تجربه ی 
استفاده از محصوالت »اپل« را نداشتم، اما نام او را بارها نوشته بودم. هر قلمی برای هر محصولی از اپل 
در دستم چرخیده بود، آقای جابز دوست داشتنی هم بی اختیار خودش را به جايی سنجاق کرده بود. 
اما وقتی برای پرونده ي مرگش بیوگرافی می نوشتم متنی سیاه نگاهم را خیره کرد، متني که مانند 
سیلی محکمی بود که در سرما به صورت می نشیند. استیو ديگری را ديدم که زير پای غول مانده بود، 
بی آن که هیچ  يک از افتخارت اپل به نامش باشد. »استیو ووزنیاک« همان مردی بود که به جابز ياد 
داد چگونه می تواند مدير باشد و از نبوغ ديگران استفاده کند. او بود که فرصت يادگیری هنر 

چانه زنی برای سلب حق اختراع را به پانکی گیاهخوار ياد داد، ولی هیچ گاه اجازه پیدا نکرد زير نورافکن، 
محصول دستانش را خود معرفی کند. آقای جابز با اين که نمی توانست کد های کهکشانی بنويسد و در 

الکترونیک هم نخبه حساب نمی شد، همیشه تک ستاره ي صحنه  بود.
در اين که ايالن ماسک يک س��تاره اس��ت، ترديدی وجود ندارد. اما من اين افتخار را نه برای تمام 
نوآوری هايی که در دنیای فناوری ايجاد کرده است که برای شیوه ی مديريت و درک صحیحی که از 
رفتار مصرف کننده دارد، به او می دهم. او هنر تبلیغات را می شناسد و بیشتر از آنچه فکر می کنیم روی 
آن سرمايه گذاری کرده است. او می داند چگونه می توان يک لشکر از ژنرال ها را سامان داد و اوست 
که توانسته نابغه ترين مهندسان جهان از 200 کشور بافرهنگ های متضاد را کنار هم در آرامش نگاه 

دارد. 
ضمن اين که ماجرای برند هم خیلی پیچیده نیست. مردم می توانند يک شخصیت انسانی را به عنوان 
نمادی از نوآوری و رهبری بپذيرند، اما برای آن ها دشوار است که اين افتخار را حاصل کار يک تیم 
بدانند. برند با همه ي قدرتی که دارد تنها می تواند يک حس را منتقل و يک تعهد را باورپذير کند. اما 
برندسازی شخصی برای مديرعامل، باعث می شود خريداران بیشتر به محصوالت يک نام  تجاری 
اعتماد کنند و وفاداری آن ها بلندمدت و البته تا حدودی بدون پرسش باشد. در يک دنیای آزادتر، 
فارغ از تمام تئوری های دايی جان ناپلئونی، ترجیح می دهم محصولی از صنايع آقای ابرقهرمان را 
انتخاب کنم، چون باور دارم که اين مرد جاه طلب خودشیفته به اندازه ي کافی کمال گرا ست تا بهترين 
انتخاب را در اختیارم قرار دهد؛ فارغ از اين که اين بهترين انتخاب، واقعی است يا تنها من دوست دارم 

واقعی باشد. 

مديري جاه طلب و خودشيفته
ولي به اندازه ي كافي كمال گرا

مردی با سواالتی
 كه گويی تمامی ندارند

 آن قديم تره��ا، 

محمدحسین جهان پناه
روزنامه نگار تکنولوژی

آن وقت ه��ا ک��ه 
عاش��ق  هن��وز 
نقاش��ی اس��ب ها 
بودم، مانند خیلی های ديگر باورم اين بود که آدم بزرگ ها 
بايد همه فن حريف باشند يا دست کم از هرچیزی چیزی 
بدانند تا اگ��ر کوچک ترها چیزی از آن ها پرس��یدند، 
بتوانند پاسخی در خور بدهند. سال ها بعد مانند همه ی 
آدم های ديگر به اين نتیجه رسیدم که موفقیت واقعی تنها 
زمانی محقق می شود که تنها روی يک حوزه متمرکز باشید. 
در دنیای واقعی وقت و انرژی کافی برای تمرکز روی چندين 
و چند حوزه به صورت همزمان وجود ندارد. اما ايالن ماسک 
در عمل برهان خلف اين ديدگاه اس��ت؛ تاج��ری به ظاهر 
همه فن حريف که گويی در هر حوزه ی بی ربطی 
که وارد می شود، موفق است. او که هنوز در 
میانه ی چهارمین دهه ی زندگی خود 
به س��ر می ب��رد، به تنهاي��ی مرد 
ش��ماره ی ي��ک چه��ار ح��وزه ی 
نرم اف��زار، ان��رژی، حمل ونق��ل و 
همچنین هوافضاست. در اصطالحی که 
 چندان هم رايج نیست آدم هايی مانند او را 
»expert-generalist« می نامیم؛ يعنی کسانی 
که در حوزه های بسیار متفاوت و متنوعی مطالعه کرده اند 
و از اين راه به خوب��ی می توانند راه ه��ای مرتبط کردن اين 
حوزه ها به هم را دريابند، سپس با اضافه کردن ايده ی خود 
طرحی جدي��د بچینند. نمونه های موف��ق چنین آدم هايی 
بسیار کمیابند، با  وجود اين ماس��ک نمونه ی خوبی از يک 

expert generalist موفق است. در حالت عادی موفقیت 
برای کسی که خود را همه فن حريف تصور می کند مفهومی 
نسبی است، اما در مورد او همه  چیز اندکی پیچیده می شود. 
تالش برای همه فن حريف بودن موجب می شود گفته های 
ش��ما در هرکدام از اين حوزه ها خطاپذيری زيادی داش��ته 
باشند. به همین خاطر هم هست که ماسک تقريبا در تمامی 
حوزه هايی که خود را صاحب کمال می داند، منتقدين جدی 
آکادمیک فراوانی دارد؛ منتقدينی که نظرات او را از ديد علم 
و فناوری ب��ه چالش می کش��ند و او را بیش��تر ي��ک تاجر 
خیال پرداز می دانند. به عالوه همه فن حريف بودن موجب 
می ش��ود تا مانند يک دوربین کراپ در ه��ر منظره ای تنها 
بخش��ی از تصوير اصلی را ببینید و در نتیجه بیش��تر مواقع 
تصوير نهايی شما کامل نیست.  در واقع به همین خاطر هم 
راه حل های ماسک خارج از پوشش پرزرق وبرق خود همیشه 
آن قدرها هم قانع کننده نیس��تند. در اي��ن میان چیزی که 
ماسک را متفاوت می کند، رندی پاسخ های او نیست، بلکه 
سختی سواالتی است که می پرسد. استعداد واقعی او در هر 
حوزه، يافتن س��وال اصلی اس��ت؛ س��واالتی که از ديگران 
می خواهد تا پاسخی برای آن ها پیدا کنند و مصرانه منتظر 
اين پاسخ می نشیند. هر چه اين سواالت غیرممکن تر به نظر 
برس��ند، پاس��خی که دريافت می کنند ساختارش��کنانه تر 
خواهد بود. به همین خاطر دست کم به عقیده ی من برخالف 
تصويری که گاهی از او منعکس می شود، بهترين درخشش 
ماسک زمانی نیس��ت که در پی پاسخ گفتن برمی آيد، بلکه 
زمانی است که به پرسش های درست فکر می کند. فراموش 
نکنیم که درک درس��ت يک س��وال به خودی خود نیمی از 

مسیر يافتن پاسخ را هموار می کند.
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