اﭘﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ اش اﺋﺘﻼف
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ،ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ در ﻧﺒﺮد ﺣﻘﻮﻗﯽ اﭘﻞ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ
ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮﺳﻮم از آﻧﻬﺎ ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ را زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ.
اﭘﻞ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ،Compal Electronics ،ﭘﮕﺎﺗﺮون و وﯾﺴﺘﺮون ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﻮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد
ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮑﯽ از دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ را ﺑﺮای اﭘﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮدم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮای
اﭘﻞ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﭘﻞ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه؛ ﻟﺬا ﺳﺎزﻧﺪه آﯾﻔﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺎﺟﺮا اﻣﺎ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﮐﺸﺎﻧﺪ و از آﻧﻄﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری اش
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد؛ در ﻣﺎه ﻣﯽ،
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭼﻬﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز« ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺣﻀﺎر ﮐﺮد .در ﻣﺎه
ﺟﻮﻻی ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ورود آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده
و از ﻓﺮوش ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﭗ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ اش ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ادﻋﺎﻫﺎی اﭘﻞ و ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ »ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭼﯿﭗ را ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه
ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

