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ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﭘﮕﺎﺗﺮون ،دوﻣﯿﻦ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﻨﻨﺪه آﯾﻔﻮن ﭘﺲ از ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در
اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﭘﻞ اﺳﺖ.
ﺗﻨﺶ ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﮕﺎﺗﺮون را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻧﺪوﻧﺰی از ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  PT Sat Nusapersadaﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺳﺎم آور اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ  ۶۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ » «Kylie Huangﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن XR
را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎب ﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭘﮕﺎﺗﺮون ﺗﻐﺮ ﻣﮑﺎن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﭘﮑﻦ و واﺷﻨﮕﺘﻦ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎﻻ آن را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ﺻﻮرت راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﮏ ﺑﻮک و آﯾﭙﺪ ﻧﯿﺰ در آن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﻧﺪوﻧﺰی ،در ﺣﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﭼﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ وارداﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﮕﺎﺗﺮون ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راه اﻧﺪازی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺨﺸﯽ از
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻧﻈﯿﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آیﺳﯽ  Kinsus Interconnectو ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺪار  Fuyang Technologyﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.
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