ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ» ،ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ« ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪای از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻏﻮلﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮔﻮﮔﻞ و آﻣﺎزون ﻣﺎﻟﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ وﺗﻮی دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،ﻻﯾﺤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل اول ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ۲۵۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﺎﻟﯿﺎت در اﺧﺘﯿﺎر
اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم آن ﺑﺮای ﻣﺪارس ﺧﺮج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻏﻮلﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و دوﻟﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ

ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زده .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ
دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮد.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ،اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ« و »ﮐﻨﺘﯿﮑﺖ« ﻫﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ
و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ دوﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ،ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮده آنﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ
ﮔﺴﺘﺮدهای از دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻮﮔﻞ
و ﻓﯿﺴﺒﻮک اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

در دوران ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ درآﻣﺪ ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺣﺎﻻ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ درآﻣﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﻣﯿﺎن  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۲.۵درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪای ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ در ﯾﺎﻟﺖ
ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ،آن را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭼﻨﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪای در
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻻﺑﯽﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و
ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

