ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران:
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﺑﺮ اﭘﻞ ،آﻟﻔﺎﺑﺖ ،آﻣﺎزون و ﻓﯿﺴﺒﻮک را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت

ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺎزه ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی زﻣﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ روی آﻣﺎزون و ﻓﯿﺴﺒﻮک

را در دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ روی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در اﺛﻨﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن  ۲۰۱۹اﭘﻞ ﺗﻮﺳﻂ روﯾﺘﺮز ،ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪ.

اﻣﺎ اوﺿﺎع ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻬﺎم ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ و ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺖ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
روز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﺰارش وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺠﺎرت دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﻔﺤﺺ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در  ۲۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺪت زﯾﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﻣﮑﺮات و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ

روی اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در
ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ارزش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﻣﮑﺮات و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺣﺎﻻ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی دﻣﮑﺮات ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ اﭘﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﻬﺎﻣﺶ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ .ارزش ﻫﺮ ﺳﻬﻢ

آﻣﺎزون ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۵درﺻﺪی ) ۹۶دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ( ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۶۸۰دﻻر رﺳﯿﺪ .ﺳﻬﺎم آﻟﻔﺎﺑﺖ ﻫﻢ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۷۴.۷۶دﻻری ) ۶.۷۶درﺻﺪی( ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۰۳۱.۵۳دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﭘﻞ و

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ اﻓﺖ  ۱.۷و  ۷.۹۵درﺻﺪی در ارزش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

