اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﮏ ﯾﺎﻫﻮ و ﺻﺮف  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ  ۳ﻣﺎه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﺒﺎر ﻫﮏ ﺷﺪن ﭘﯿﺎﭘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎﻫﻮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺿﺮﺑﻪ ی ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ وارد آورد ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای وﮐﻼی ﯾﺎﻫﻮ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻇﺮف  ۳ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺣﺪود  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
و  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای وﮐﯿﻞ و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎﻫﻮ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎً  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮج ﮐﺮده ﺑﻮد و از آن رﻗﻢ
ﻫﻢ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ وﮐﻼ و رﻓﻊ و رﺟﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﭘﯽ ﻫﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻪ دزدﯾﺪه ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎرق ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ و اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎﻫﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﺰ ﺳﺎل  ۲۰۱۶از اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﺑﻮد
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻧﻔﺮ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﯾﺎﻫﻮ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و
ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺎﺟﺮا ،ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺷﮕﻔﺖ آور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪه در اداﻣﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ و رﺟﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺻﺮف اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﯾﺎﻫﻮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد رﻗﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﺑﺮای
رﻓﻊ و رﺟﻮر اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺻﻼح ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

