اﭘﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺷﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،دی ۱۳۹۵
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ  ،Greenpeaceاﭘﻞ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺻﺪر
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺒﺰﺗﺮن و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه
ٰ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ زودی از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺮژی

ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺮ ﺗﺎزه ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۶۵۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺮژی

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 Greenpeaceاز ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻣﯿﻼدی ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را زﯾﺮ

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش ﺗﺎزه آن ﺑﻪ درﺻﺪ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺣﻮزه اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺣﺪود  ٪۷از ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ

رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﻗﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ.

از اﯾﻦ رو ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی

ﻫﺎی ﭘﺎک و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺮژی ﭘﺎک ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از رﻗﻢ  56درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،Greenpeaceﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ ﻫﺮ دو در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی در ﻣﻮرد اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ،
ﺑﻬﺮه وری و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺧﺮﯾﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ

اﻣﺘﯿﺎز  Aرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز  Bآن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﻧﺠﺎم داده اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎ  Aﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺮژی ﭘﺎک اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  83درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﻣﺘﯿﺎز  Aرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز  Bآن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺮژی ﭘﺎک آن ﮐﻤﺘﺮ از  56درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﺎ در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮاداﯾﯽ  Switchﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد
و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﻣﺘﯿﺎز  Aرا در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺮژی ﭘﺎک  100درﺻﺪی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

