ﺷﮑﺴﺖ داﯾﻠﻤﺮ از ﻧﻮﮐﯿﺎ در دادﮔﺎه؛ اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ در
آﻟﻤﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داﯾﻤﻠﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ را در داﺧﻞ آﻟﻤﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ داﯾﻤﻠﺮ ﺑﺎ رای دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ رای ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻢ ) ،(Mannheimﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺑﺮﺧﯽ از

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻮﮐﯿﺎ را ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﭼﻨﺪ ﭘﺘﻨﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ رای ﻧﻮﮐﯿﺎ در دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ داﯾﻤﻠﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ از
ﻓﺮوش ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ در آﻟﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
راﺣﺘﯽﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻮﮐﯿﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ وﺛﯿﻘﻪای  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
)ﻣﻌﺎدل  8.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﻨﻬﺎﯾﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻮﺳﻂ داﯾﻤﻠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ دادﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ داﯾﻤﻠﺮ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ
ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ راﯾﺞ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ داده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﻨﺘﺎل و ﺑﻮش در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از داﯾﻤﻠﺮ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس رای دادﮔﺎه ﻣﻨﻬﺎﯾﻢ ،داﯾﻤﻠﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﭘﺘﻨﺖ ﻧﻘﺾ
ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮا از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ در آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﺣﺘﻤﺎل آن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ داﯾﻤﻠﺮ و ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺧﻮدروﺳﺎزان در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮدروﺳﺎزان اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎ روز
ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯽﺳﯿﻢ دورﺑﺮد واﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد

درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ را در ﭘﯽ دارد .ﺑﻪ ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎی ﻻﯾﺴﻨﺲ  1.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ) 1.67ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻮﮐﯿﺎ داﯾﻤﻠﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ رﯾﻨﮓ ﺑﺮده اﺳﺖ!
ﻧﻮﮐﯿﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده داﯾﻤﻠﺮ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻻﯾﺴﻨﺲﻫﺎی
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰوده در ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎری ،ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻨﺘﻔﻊ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﻧﻮآوران و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺰهای ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

