ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪی ﺳﺮﻋﺖ آﯾﻔﻮن؛ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺮاﻣﺖ  ۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﭘﻞ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آژاﻧﺲﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم

» ،«Altroconsumoﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﭘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪی ﺳﺮﻋﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ  ۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ.
اﭘﻞ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا و ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ،اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ داده و ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن

ﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ،ﻣﺸﮑﻞ ﮔﻮﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺮاﻣﺖ  ۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﺑﺮای
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن  ،۶آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس ،آﯾﻔﻮن  6Sو آﯾﻔﻮن  6Sﭘﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺣﺴﺎب اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن  ۷۳دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،اﭘﻞ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ  ۳۴اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﭘﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪ
ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی آﯾﻔﻮنﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪون ﻗﺒﻮل اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ  ۱۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری دﯾﮕﺮ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .اﻟﺰ ﺑﺮوﮔﻤﻦ« ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و اﺟﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن اﭘﻞ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را دارﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ
ﻫﺪف در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۶ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﭘﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
اﺳﺖ«.
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﭘﻞ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﭘﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻋﻤﺪا
ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آن را
دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﭘﻞ ،در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺪ ﺷﺪن آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی اﻧﺠﺎم داده ﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﭘﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺗﺮی و ﺳﻼﻣﺖ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
آﯾﻔﻮن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺴﺨﻪ  iOS 13وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺷﺎرژ ۱۰۰
درﺻﺪی ﺑﺎﺗﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

