دادﮔﺎﻫﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺎزون را ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻣﺎزون ﺷﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ.

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ آﻣﺎزون ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﻼم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد

آﺗﺶﺳﻮزی در اﺳﮑﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵اﻋﻼم ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﻣﺎزون اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ راﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را اﯾﻔﺎ

ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﻀﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آنﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﮑﻢ اﺧﯿﺮ ،آﻣﺎزون در ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺮوز ﺑﻮد زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،

ﻃﺮﻓﺪاری ﮐﺮد.

آﻣﺎزون در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ و اﻧﺠﺎم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت آنﻫﺎ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ آنﻫﺎ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد
رای دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺣﮑﻢ

را در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

اﮔﺮ ﺣﮑﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺧﻮد را

ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .اﻣﮑﺎن دارد ﻃﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ آﻣﺎزون ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

