ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ؛ ﻫﻤﻪ آن ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺪاﻧﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۸ ،دی ۱۳۹۶
دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺣﻤﺎﺳﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺘﻨﺖ
اﺻﻮﻻ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی در دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و
ً

ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﻣﺮوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﺳﺎزﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
دﻧﯿﺎﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﭘﺘﻨﺖ
ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اش ﺑﺎﺑﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ دو ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎً از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺎﺑﺖ اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .اﭘﻞ
از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را از ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﻮدم

آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ ،از اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﭘﺘﻨﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﯾﻔﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد و از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﺟﺮا آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم
در ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎز
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﭘﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۰و  ۸۲۰ﻫﺸﺖ ﭘﺘﻨﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺾ  ۱۶ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ
دادﮔﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﻤﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش

ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺧﺎص از آﯾﻔﻮن ﻫﺎ را اراﺋﻪ داد.

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﻫﺎ در ﭼﯿﻦ
ﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻌﺪی را وارد ﻧﻤﻮد و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎﺑﺖ دزدی ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ
ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از دادﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﻫﺎ در ﭼﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در آن ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﮐﻮاﻟﮑﺎم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﭘﻞ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اش از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻧﺮژی و ﻓﻨﺎوری ﻓﻮرس ﺗﺎچ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد«.

ﺳﺨﻨﮕﻮی اﭘﻞ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »در ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎ در

ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺤﺚ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ«.
ﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺎﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰی ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات آﯾﻔﻮن
ﭼﯿﭗ ﺳﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻧﯿﺰ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﭘﻞ ﻃﯽ
درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﯾﻔﻮن

ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﻣﺪل ﻫﺎی وارد ﺷﺪه را ﮐﺮد.

ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ  ۶ﭘﺘﻨﺖ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

ﺷﮑﺎﯾﺖ اﭘﻞ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
در ﻣﺎه ژوﺋﻦ  ۲۰۱۷اﭘﻞ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را در دادﮔﺎه ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و از ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎﺑﺖ »در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪل
ﺗﺠﺎری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﯿﭗ ﻣﻮدم آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﻋﻼوه

ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ رﻗﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ ،داﻣﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ از ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
اﺻﻮﻻ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ً

اﭘﻞ ﻗﺪم ﺑﻌﺪی را ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت رﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه ﻣﯽ از
دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺘﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻧﺪه آﯾﻔﻮن ﻫﺎ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﭼﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ﺟﻤﻠﻪ »اراﺋﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮدم ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻨﺘﻞ« و
»دﺧﺎﻟﺖ اﭘﻞ در ﺷﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ« را ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ اﭘﻞ درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﺒﻠﻎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﭘﻮل ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻪ در ازای اﻋﻄﺎی
ﺣﻖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.

اﺗﻬﺎم ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮدم ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ادﻋﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮدم ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎ ﻣﻮدم ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮐﻪ ادﻋﺎی
ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺟﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ.

اﺛﺮات اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم
از زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺷﮑﺎﯾﺖ اﭘﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮدم ﻫﺎ ،اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اش را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورد.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ۲۰۱۷
را ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
دردﺳﺮﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻧﺒﺮد دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺰرگ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را در
ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﻮق اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ دارد و روی دو
ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮاﻟﮑﺎم :ﻣﺎ از ﻧﺒﺮد ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﻢ

ً
اﺧﯿﺮا در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﻋﻼم ﮐﺮده ﺷﺮﮐﺘﺶ آﻣﺎده
اﺳﺘﯿﻮ ﻣﺎﻟﻨﮑﻮف ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮده و از ﻧﺒﺮد ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ .او در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ:
»اﭘﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ در
ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ازای ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در

اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺮده و ﭘﻮل ﮐﻤﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از اﯾﻦ راه ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زده اﻧﺪ «.او اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﺶ در ﻫﺮ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﺎل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻋﻮای ﭘﯿﭽﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ دادﮔﺎه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

