ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮﯾﺪ و ادﻏﺎم ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
»ﺟﺎش ﻫﺎوﻟﯽ« ،ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﻃﺮﺣﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﻓﺮاﺗﺮ
از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را از ﺧﺮﯾﺪ و ادﻏﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮی

ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﻏﻮلﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ ،آﻣﺎزون ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش وبﺳﺎﯾﺖ  ،Axiosﻃﺮح آﻗﺎی ﻫﺎوﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ و ﭘﺎﻦ آوردن
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ
آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪرﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت

ﻓﺪرال ﻫﻢ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺟﺎش ﻫﺎوﻟﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮔﻔﺘﻪ» :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ اداره
ﺷﻮد .ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺳﺖ«.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻗﺎی ﻫﺎوﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی را ﻫﻢ ﻫﺪف ﻗﺮار داده.
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اداره ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آنﻫﺎﺳﺖ.
ﺳﻨﺎﺗﻮر اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺰوری از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد و ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺒﯿﻪ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮر
ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ
ِ
»اﯾﻤﯽ ﮐﻠﻮﺑﻮﭼﺎر« در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻠﻮﺑﻮﭼﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﯾﺎﺳﺖ زﯾﺮﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺳﻨﺎ در ﺣﻮزه رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ ،آﻣﺎزون ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﻮﺘﺮ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و دادﮔﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﮐﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ دﺳﺖ از ﺳﺮ

آنﻫﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

