اﭘﻞ ﮔﺰارش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد:
»ﻣﺎ در ﭘﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ«  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
اﭘﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﻮﯾﺎ اﺧﯿﺮا اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺸﺘﻪ زﯾﺮا

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮔﺰارش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ  «۲۰۱۵از ﺳﻮی
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه» :ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﮔﺮش آب و ﻫﻮا را ﮐﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﻨﯿﻢ؛

ﻫﺪف ﻣﺎ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ«.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ» :ﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﯾﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده و از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﯾﻢ؛ دﻓﺎﺗﺮ،
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻫﻤﻪ در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺣﺬف ﮐﺮﺑﻦ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را زﯾﺎدی را در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ،

ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

در ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۲۰۱۵اﭘﻞ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۴را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﺗﻤﺎم دﻓﺎﺗﺮ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ  ۸۷درﺻﺪ از اﻧﺮژی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﻄﻪ
ﺿﻌﻒ اﭘﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اش در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ
اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر  ۱۰۰درﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ی دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ و دﻓﺎﺗﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Conservation Fundﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل

 ۲۰۱۴ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای  ۸۰درﺻﺪ از آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ،
آﯾﭙﺎد ،ﻣﮏ و اﭘﻞ  TVﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﭘﻞ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ۱۰۰درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﻔﺘﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎری اش را ﺑﺎ  Conservation Fundاﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻢ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ از  ۳۶۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻮی
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه
داده ﺷﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺼﺪی ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در
ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ ﮔﺰارش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد ،وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی اﭘﻞ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻓﺮﻣﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

