اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﭙﺪ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻻﺑﯽ ﺑﺎ
دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﭘﻞ از دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﻔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﭙﺪ در ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری »روﯾﺘﺮز« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﭘﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺪﯾﺪ
دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت راﯾﺎﻧﻪای ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﯾﭙﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ» ،ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدی« ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻨﺪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  PLIراهاﻧﺪازه ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در ازای ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﺎت راﯾﺎﻧﻪای اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﭘﻞ از دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺣﻮزه  ITﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖ ،ﻟﭗﺗﺎپ و ﺳﺮور اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۲.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ از اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﯾﭙﺪﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﭘﻞ
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ،وﯾﺴﺘﺮون و ﭘﮕﺎﺗﺮون در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪام
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﭙﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﮐﺪام ﻣﺪل آﯾﭙﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﭘﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﭙﺪ در ﻛﻨﺎر آﯾﻔﻮن و
ﻣﮏ در ﻫﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از اواﺳﻂ ﺳﺎل
ﺟﺎری آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ  PLIﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺪادی از ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻫﻨﺪ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮕﺎﺗﺮون ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮد در
ﻫﻨﺪ را ﺗﺎ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ و در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻫﻨﺪ را ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻫﻨﺪ ،ﺷﻮرشﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
وﯾﺴﺘﺮون دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش زدﻧﺪ و ﺑﺎ ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﺮدﻧﺪ .اﭘﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،وﯾﺴﺘﺮون را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻗﺮار
داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ اﭘﻞ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﮑﺎری
ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه را از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﺎرج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

