ﺑﺤﺮان ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم؛
از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﮐﻮﻟﭙﺪ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ،ﺷﺮﮐﺖ
َ
دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﺪادی ﭘﺘﻨﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻤﻊ آوری  8ﮔﻮﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ در
ﺣﺪ  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در  4ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻮﻟﭙﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﺑﻪ ﻧﺎم
» «Yulong Computer Telecommunication Scientificاز  3ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻠﮑﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻓﮑﺘﻮری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ
ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در دادﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﺟﯿﺎﻧﮕﺴﻮ ﭼﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ
از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ،ردﻣﯽ ﻧﻮت  4اﮐﺲ ،ﻣﯽ ﻣﮑﺲ  ،2ﻣﯽ  ،6ﻣﯽ
ﻧﻮت  ،3ردﻣﯽ ﻧﻮت  ،5ردﻣﯽ ﻧﻮت  5ﭘﻼس و ﻣﯽ  5اﮐﺲ )ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ  ،2ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی
وﺑﺴﺎﯾﺖ  (CNBCاراﺋﻪ ﺷﺪه .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻮﻟﭙﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ

در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ )دی ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  (96ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﮐﻮﻟﭙﺪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮزی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای »راﺑﻂ ﺿﺒﻂ ﺗﻤﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ« اﺷﺎره دارد.
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﯾﮑﻮن ﻫﺎی اپ ﻫﺎ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و اﻋﻼن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺒﺮ داده .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﭙﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺎﻧﺴﯽ ژاﻧﮓ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﻟﭙﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ از

]ﺣﻘﻮق[ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی در ﭼﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻮﻟﭙﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .ژاﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :آﮔﻬﯽ ﺧﻮشﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار Mi Mix 2S

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

