اﭘﻞ رﺳﻤﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﯾﻔﻮن  ۱۲را در ﻫﻨﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﭘﻞ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﯾﻔﻮن  ۱۲در ﻫﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻫﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ اﭘﻞ ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﯾﻔﻮن  ۱۲در ﻫﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ اﭘﻞ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﯾﻔﻮن
 ۱۲را در ﻫﻨﺪ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای اﭘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ،اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،وﯾﺘﻨﺎم و ﻫﻨﺪ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ روی آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﯿﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن« و »وﯾﺴﺘﺮون« ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺗﻮﻟﯿﺪ

آﯾﻔﻮن را در ﻫﻨﺪ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن  ۱۲در ﻫﻨﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻞ ﻧﺎدو اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﯾﻔﻮن  ،۱۲ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن آﯾﭙﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻫﺰاران ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

