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ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻓﺮﯾﺐ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در
دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اواﯾﻞ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ درﮔﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﺳﺘﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع
ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ
از آن ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﮑﻮاﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﭗ ﺳﺎزی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از
ﻓﺮوش ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﺳﻮد ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را در ازای ﻓﺮوش ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﺶ،
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن از ﺟﻤﻠﻪ ،Compal Electronics
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ،ﭘﮕﺎﺗﺮون و  Wistronﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻦ دﯾﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﻓﻨﺎوری ﻣﺎ در ﻗﻠﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﻗﺮار داد«
ﺑﻮد.
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در اداﻣﻪ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﮑﻮاﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺗﺨﻄﯽ از ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻻﯾﺴﻨﺲ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻫﺎی ﺧﻼف واﻗﻊ و ﺗﺤﺮﯾﮏ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
ای ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮاﻻم ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﭘﻞ ﻧﯿﺰ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺣﺪاﻗﻞ

ﻫﺸﺖ ﭘﺘﻨﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی در ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  800و  820ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﻓﺪرال اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺒﻼ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﺑﻪ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی LTE
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش اﭘﻞ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻨﺘﻞ و ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽ رﺳﺪ.
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