ﻓﺸﺎر  ۲ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺰرگ اﭘﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﻔﻮن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۶
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ  ۲ﮔﺮوه ﺑﺰرگ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﭘﻞ ،اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن اﺑﺰاری اﻋﺘﯿﺎد آور اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻢ
ﺳﻦ و ﺳﺎل را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﭘﻞ را وادار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری Jana Partners LLC
و  CalSTRSﻧﺎم دارﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﻼس درس ،ﺣﻮاس ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن را ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺴﺘﺮش اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از  ۱۰ﺳﺎﻟﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۴.۵ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز آﻧﻬﺎ ﺻﺮف اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎی زﻣﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و
ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ.
در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ای ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺧﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﻮز در ﺳﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰی ﻗﺮار دارد«.
اﯾﻦ  ۲ﮔﺮوه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل در دراز ﻣﺪت ﺑﺮای اﭘﻞ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و  ۳ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ:
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه رﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﺗﻌﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 Jana Partnersﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Barry Rosensteinﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ً
آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼش
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی  El Pasoرا ﺑﻪ  ۲ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد CalSTRS .ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺘﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده اﯾﻦ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺪه» :اﭘﻞ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،از
ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﻫﺒﺮان آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺳﻮد دراز ﻣﺪت ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ «.در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

