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  عنايت وھمن: فرستنده

 ٢٠١٣ می ١١

  

  ک ميليارد دالری و طرز پرداخت آنيجريمۀ 
  

رم کپی برداری مريکا به جا از سوی يک دادگاه در "سامسونگ"ری شرکت ال سنگين و يک ميليارد دۀدر پی جريم

  ! ارسال شد»اپل« سنتی برای ۵ ۀ کاميون سک»٣٠اَپل«از چند محصول شرکت 

  

 

در .  در کاليفرنيا ارسال شده است»اپل«شرکت   سنتی به دفتر اصلی۵ کاميون پر از سکه ھای ٣٠چند روز پيش

به آنجا آمده اند ولی چند دقيقه  به اشتباه فکر کردند که اين کاميون ھا "اپل"نگاه اول کارمندان بخش حفاظت شرکت 

 دارد دريافت می کند که اعالم می »سامسونگ« تماسی را از مدير شرکت »اپل« مدير عامل »تيم کوک«بعد 

  . پرداخت خواھد نمودکوريا نقدی خود را طبق قوانين ۀ جريم»سامسونگ«وريائی شرکت ک

...  
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 »سامسونگ« شده روش پرداخت مشخص نشده و شرکت ءبخش خنده دار اين موضوع آن است که در سند امضا

کار .  پرداخت نمايد»آيفون« ۀ مورد نظر را به شرکت سازندۀمی تواند به ھر نحوی که خود ترجيح می دھد جريم

  حاال بايد ساعات زيادی را صرف شمارش اين ھمه سکه کند و در آخر ھم شايد اصالً »اپل«جالبی نبود ولی شرکت 

  .شته باشد که اين ھمه سکه را برای واريز به حساب اپل قبول کندبانکی وجود ندا

Lee Kun-hee شنود نيست ولی ھدف از و اعالم کرد که از انجام اين کار خ»سامسونگ الکترونيک« مدير شرکت

ما می ش. انجام آن را اين می داند که اگر قرار به انجام بازی ھای کثيف باشد آنان نيز اين نوع بازی را بلد ھستند

  .مھم اين است که قانون محقق شده است. بخريد و اين مشکل من نيست… توانيد با اين سکه ھا تنقالت و 

  !!! در اين باره چيست»اپل« سنتی تحويل شده است و بايد ديد که عکس العمل ۵ ۀ بيليون سک٢٠به ھر حال 

 


