ﻇﻬﻮر ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ؟

اوﻟﯿﻦ روﺑﺎت وﮐﯿﻞ ﺟﻬﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را رﺳﻤﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد

اوﻟﯿﻦ ﭼﺖﺑﺎت راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﭼﺖﺑﺎت ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺖﺑﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺳﯿﺎﺗﻞ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﮐﻨﻮن در ﺗﻤﺎم 50
اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد .ﺟﺎﺷﻮا ﺑﺮاودر ،اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﭼﺖﺑﺎت ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ آنرا ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده
از ﻋﺒﺎرت اوﻟﯿﻦ روﺑﺎت وﮐﯿﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ او در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در  375ﻫﺰار ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﺎﺷﻮا ﺑﺮاودر ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﺳﺖ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﭼﺖ ﺑﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻦ ﻧﮕﺮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ وﮐﻼ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺴﺘﻢ .ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻘﻮق ﺟﺰء ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ دارد .اﻣﺎ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهام
ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ از
اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺖﺑﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺖﺑﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﭘﻮل ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﺴﺒﺖ وﻗﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  14ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻠﺒﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﺖﺑﺎت  DoNotPayﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻔﺎفﺗﺮ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ «.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاودر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭼﺖﺑﺎت را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ از وﮐﻼی داوﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭼﺖﺑﺎت ﻓﻮق ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﻮاﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ و اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﭼﺖﺑﺎت درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
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