اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت  Dellﺗﺎ ﺳﺎل
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دل اﻋﻼم ﮐﺮده در ﭼﺎرﭼﻮپ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ« ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ دل ﺗﺎﻣﯿﻦ ۷۵

درﺻﺪی اﻧﺮژی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۴۰ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ
ﺑﺮﺳﺪ.
دل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اش را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ

ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ،اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﭘﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ دل اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از آن ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اش از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ دل در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﮑﺮده ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دوام ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻬﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ از زﺑﺎﻟﻪ داﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دل ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای را در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ Latitude
 E5270ﺗﻮﻟﯿﺪ دل ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی دوران ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد.
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