ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ را از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﮐﻮاﻟﮑﺎم از دادﮔﺎه ﻓﺪرال ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺮخ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاض دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ً
ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﺶ را ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﭙﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن
ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺻﺪی از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻓﺮوش ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﭙﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ،ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ،ﭘﮕﺎﺗﺮون ،وﯾﺴﺘﺮون و ﻏﯿﺮه )ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺷﺎن را ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺿﺮر ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آﯾﻔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪی  10دﻻر ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺮخ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  10دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آﯾﻔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ )ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﭘﻞ( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ درآﻣﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ  10دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آﯾﻔﻮن درآﻣﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮای ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد،

اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  40درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻧﺒﺮد اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﭼﻪ آﯾﻨﺪه
ای را ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﭘﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ  21ﺷﻬﺮﯾﻮر دارﯾﻢ؟
آﯾﻔﻮن ﺑﺪون دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

