اﭘﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ از
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﭘﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﺎل  2011ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﺒﺎﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﯾﻔﻮن را در ﻃﻮل ﻣﺪت

ﻗﺮارداد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﭗ ﺳﺎزی ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ را از اﭘﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﺧﻮد از ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﺒﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﻞ
ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و
ﻃﯽ آن از ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﭗ ﺳﺎزی درﺧﻮاﺳﺖ  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﭘﻞ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﻮﮐﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﭘﻞ در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ »ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ« ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.

ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر اﭘﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،TouchIDﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را اﺑﺪاع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺪون دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻣﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﮑﯽ از ده ﻫﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ روی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ از اﭘﻞ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺮارداد دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

