ﭼﯿﻦ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﭼﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر ﺟﺪﯾﺪ
را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ آﻧﻬﺎ را رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ ﭼﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ،JD ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﺮوه  Antو

ویﭼﺖ ﭘﯽ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﻦ ) (SAMRﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﻠﻮی ﺑﺮﺧﯽ از

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﺰرگ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .اداره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻠﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی

اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از رﻗﺎﺑﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺑﺎزار ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺎﻧﯽ در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻠﻮی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ و

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای اﺧﺘﻼل در ﺑﺎزار را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

اداره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و اﯾﻦ اداره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.
روﯾﺘﺮز اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﻗﺮار
داده و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ روﯾﮑﺮد ﻗﺒﻠﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ را آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ.
»ﺟﮏ ﻣﺎ« ﻣﺆﺳﺲ ﮔﺮوه ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ و ﮔﺮوه  Antاز ﻫﺪفﻫﺎی اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در ﺟﻠﺴﻪای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭼﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﮔﺮوه  Antﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

