ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۵۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری ﺑﻪ اﭘﻞ ﺟﻬﺖ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از آﯾﻔﻮن -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۴
ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﭘﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ
آﯾﻔﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﯾﮑﯽ از دادﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﺮه ای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﭘﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﻧﻤﻮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را داده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺟﺰﯾﯽ ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف

ﺣﻘﻮﻗﯽ وارد ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺪارﮐﯽ را ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮده ﻣﺒﻠﻐﯽ
ﻣﻌﺎدل  ۵۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﭘﻞ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت دادن ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ،ﮐﺮه ای ﻫﺎ

در ﻣﺪت  ۱۰روز ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ

اﺧﺘﻼف ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﺳﻨﺎد ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ در
آﯾﻨﺪه دادﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﺮده ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﭘﻞ ﻫﻢ از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮ ﺑﺎز زده اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر و در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎه ﮐﺮد ،رﻗﻢ درﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﺣﺪود  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و اﭘﻞ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﺻﺖ
دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

