ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ زاﮐﺮﺑﺮگ در  - ۲۰۲۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (SECﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﯿﺶ از  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﺶ ﺑﻮده.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺷﺎره دارد:

»زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﺘﺮادف ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ وی
ﺷﺪه و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﻗﺎی زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
زاﮐﺮﺑﺮگ و ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت،
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۰۲۰اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ زاﮐﺮﺑﺮگ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی وی و ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺷﺎره ﺷﺪه .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ از  ۱۰.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در  ۲۰۱۹ﺑﻪ  ۱۳.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در  ۲۰۲۰اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ:

»ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱دﻻر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎداش ،ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ از ﺳﻮی آﻗﺎی زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻓﯿﺴﺒﻮک اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮﮐﺎرﻣﻨﺪ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻀﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۰۲۰ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ زاﮐﺮﺑﺮگ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

