ﭘﯿﺮوزی اﭘﻞ ﺑﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم؛ واردات آﯾﻔﻮن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از واردات آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮد.
درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ﺣﺪود  2ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﭘﻞ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻮدم ﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،اﭘﻞ را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻗﺖ
اﺳﺮار ﺗﺠﺎری و ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد واردادت آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  7و
 7ﭘﻼس 8 ،و  8ﭘﻼس و آﯾﻔﻮن  10ﮐﻪ از ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
 AT&Tو  T-Mobileﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺾ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮدم ﻫﺎی  LTEاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ را اراﺋﻪ ﻧﺪاده ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در روز ﺟﻤﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﭘﺘﻨﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮو را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده
وﻟﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺣﮑﻢ داده اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ،ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ده ﻫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ از
ﺳﻮی دو ﻃﺮف در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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