ﺷﺎرژر ﻫﻮاوی  P50ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﭼﯿﭗ از
ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻮاوی ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮاوی  P50ﺷﺎرژر را از ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﺷﺎرژر ﺑﺮای
ﻫﻮاوی ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﭘﻞ ﺷﺎرژرﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺣﺬف ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
روال را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ

ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﺷﺎرژرﻫﺎ را از ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺟﻌﺒﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮاوی P50
ﻫﻢ ﺧﺒﺮی از ﺷﺎرژر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻮاوی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺬف ﺷﺪن ﺷﺎرژر ﮔﻮﺷﯽ  P50ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺷﺎرژر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﻢرﺳﺎﻧﺎ
در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﻤﺒﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﭗ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻮاوی اﻓﺰوده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﻮاوی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎرژرﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را در دﺳﺘﺮس
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد.

اﭘﻞ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺷﺎرژر و ﺣﺘﯽ ﻫﺪﻓﻮن از ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن از ﺷﺎرژر اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
ﺣﺬف ﺷﺎرژر ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻣﯿﺰان زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﭘﻞ از ﯾﮏ ﻃﺮف در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وادار ﮐﺮدن
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺳﻮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺒﻨﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻗﺪام ﺗﺠﺎری اﭘﻞ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎره ﺷﺎرژر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺳﺮی ﻫﻮاوی  P50ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی رواﻧﻪ ﺑﺎزار
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

