ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن در ﻫﻨﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

اﺳﺖ.

در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﭘﮑﻦ و واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ دود آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽرود .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﭘﻞ ﺑﻪ آراﻣﯽ و در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل

ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ،ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﭘﻞ ،ال ﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

روﯾﺘﺰر اﺧﯿﺮا در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﺧﺒﺮ از اﯾﻦ داده ﮐﻪ اﭘﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را از ﭼﯿﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ:

»اﭘﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺷﺪﯾﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ
ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻞ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﯾﻔﻮن  XRدر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ » «Sriperumburدر  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺷﻬﺮ »ﭼﻨﺎی« اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه در
ﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از
اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد  ۶۰۰۰ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در »ﺗﺎﻣﯿﻞ ﻧﺎدو«،
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  Sriperumburدر آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﭘﻞ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آن در اﯾﺎﻟﺖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ »آﻧﺪرا ﭘﺮادش« ﻗﺮار دارد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﻨﺪ
ﺧﺒﺮ داد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

