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ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ رده ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ال ﺟﯽ در ﺣﻠﻘﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮت
ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﺪه ای از ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه

ای ﺷﺪ .ﺣﺎل ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﮑﺴﻮس  6Pﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﭘﺎی ﻫﻮآوی و
ﮔﻮﮔﻞ را ﻫﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮت ﻣﮑﺮر ،ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد

ﺑﺤﺚ ﻫﻢ اﺷﺎره دارد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار در دادﮔﺎه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻣﺘﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ دو ﻣﺸﮑﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻫﻢ در دوره ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻧﮑﺴﻮس  6Pو ﻫﻢ در دوره ﭘﺲ آن ﺑﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ

ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ در دوره ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺠﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روزﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر

ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﻮآوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺰان ﻏﺮاﻣﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﻮآوی
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪی ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺘﻌﺪد اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﻧﮑﺴﻮس ﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از دو
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﻮآوی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﻘﺼﺮ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ روﺷﻦ در ﺧﺼﻮص دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و راه ﻫﺎی ﺣﻞ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﻧﺪ.
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