ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﭘﻞ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ آﯾﻔﻮن ﯾﺎ ﻣﮏ دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺧﻮد اﭘﻞ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را روی وبﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﺶ
آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ اﭘﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﮕﺎه،

دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﭘﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻠﯽ را درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،

آﯾﻔﻮن  ۱۲از  ۱۰اﻣﺘﯿﺎز  ۶را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۱اﻣﺘﯿﺎز  ۴.۵را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮاﺷﻪ  M1اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز  ۵.۶دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ

ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎز  ۶.۵را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﮐﺎﻫﺶ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎﺳﺖ و از  ۱ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۱اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﭘﺎرﺳﺎل ﻓﻘﻂ  ۴۰درﺻﺪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺎر  ۶۰درﺻﺪی زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده و
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﻧﺠﺎم داده و ﮔﺎﻫﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﺶ را از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰آداﭘﺘﻮر ﺷﺎرژر
را از ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺣﺬف ﮐﺮد ﺗﺎ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺣﺠﻢ ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ اﯾﻦ روﯾﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآورﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﻖ ﺗﻌﻤﯿﺮ« اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪزودی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اروﭘﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را اﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

