دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺮارداد اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ و آرم را از دﯾﺪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ آرم ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻔﺤﺺ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻣﺮداد ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪای درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
»اوﻟﯿﻮر داودن« ،وزﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮔﻔﺘﻪ» :اﻣﺮوز اﻋﻼن ﻣﺪاﺧﻠﻪای در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮدم .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺎﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار اﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی آﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ اﺛﺮاﺗﯽ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آرم ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎﺳﺖ و در
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻠﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۹۵درﺻﺪ از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺎزار از ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی آرم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺎده ﺷﻮد ،داودن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن آن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻔﺎدش
اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺎز دوم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .وزﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم در آنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از زﻣﺎن اﻋﻼم اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آنﻫﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد«.
اﻃﻼﻋﯿﻪ اﻣﺮوز دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺎﺑﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت
ﻓﺪرال ﻣﺸﻐﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ آرم را از ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻘﺮ آرم و ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻋﺪم ﺗﻐﺮ ﻧﺎم آن اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

