ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻔﻮن در ﻫﻨﺪ از آﻧﭽﻪ اﭘﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۵
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی
اﻣﺮوز ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .دﻫﻠﯽ ﻧﻮ در ﻋﻮض
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻨﺪ« را دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دوﺑﺎره،
ً
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻗﺮار

اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﭘﻞ ﺟﻠﺴﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن آﯾﻔﻮن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮ روی واردات ﻟﻮازم
آﯾﻔﻮن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻮ و ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ در اﻧﺘﻈﺎر
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﭘﻞ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و

ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اش را در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﺪ ﻗﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۳۰درﺻﺪ از آن را در داﺧﻞ ﺧﺎک
ﻓﻌﻼ ﻣﺸﻤﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺸﻮد و ﻣﺪﻋﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد در
ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﭘﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
ﺣﺎل وارد ﮐﺮدن »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ« ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.
وزارت اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ اﭘﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ«
ﺟﺎی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﻞ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ  ۳۰درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﺧﺎک
ﻫﻨﺪ ،رد ﮐﺮد.
در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺮآورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﺸﺪن ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻔﻮن را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

