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ﻫﮏ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎﻫﻮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﮏ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎرﺷﺎن از  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﯾﺎﻫﻮ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ) Oathﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وراﯾﺰن( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ

ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺎﮐﻦ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﮏ ﮔﺴﺘﺮده اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰد وﮐﻼی ﭘﺮوﻧﺪه
ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده و ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  AllClearرا ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی
 ۳۵۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت دوﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و اﻓﺮادی ﻫﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﮏ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن
ﺷﺪه اﻧﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ زﯾﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻫﻮﯾﺖ ،ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺑﺮوز ﮐﺮده .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮﯾﻤﯿﻢ ﯾﺎﻫﻮ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۲۵درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن از ﺳﻮی ﻟﻮﺳﯽ ﮐﻮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اواﯾﻞ آذر ﻣﺎه ﺑﻨﺎﺳﺖ دادﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره را رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﺎﻫﻮ در زﻣﺮه داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  Oathﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت  ۵۰-۵۰ﻣﯿﺎن آن و ) Altabaﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﯾﺎﻫﻮ(
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﯾﺎﻫﻮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی رخ داده ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﮐﺎﻧﺖ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد روﺳﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪاری
ﯾﺎﻫﻮ ﺗﻮﺳﻂ وراﯾﺰن ﺑﺎ ﻗﺮارداد  ۴.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻓﺎش ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

