در ﭘﯽ ﺗﻨﺶﻫﺎ ،ﻫﻨﺪ ﺑﺮای واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و اﭘﻞ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻨﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اداره
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻨﺪ ) (BISاز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ روﻧﺪ واردات ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
را دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ورود آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه،
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺠﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اوﭘﻮ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﻣﺪت  ۱۵روز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دو ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮ اﭘﻞ در ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ  BISاز ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻫﻨﺪ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﻨﺶﻫﺎ در ﻣﺮز ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﭼﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﺎﺧﯿﺮ در واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﻦ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻼوه ﺑﺮ روﯾﮑﺮد اﺧﯿﺮ  BISﮐﻪ روی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﭘﻞ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و اوﭘﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﻮز ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای واردات ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﯿﻦ
ﺷﺪه ﮐﻪ روی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺷﻮار ﮐﺮدن واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
از اپﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ را در ﻫﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

