ﮐﺎﻫﺶ  ۸۶۱ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻓﻠﺰات ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺷﺎرژر از ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۲در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺷﺎرژر از ﺟﻌﺒﻪ
آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ  ۸۶۱ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﻠﺰات

ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺲ ،ﻗﻠﻊ و روی ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮﺑﻦ ﺧﻨﺜﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺬف ﺷﺎرژر از ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﻓﻠﺰات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه،
اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه .ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه و وزن ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ

دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﺑﺎر  ۷۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﻔﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪاش
را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده .در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺬف ﺷﺎرژرﻫﺎ از ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﻗﺪﻣﺎت آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎدی اﭘﻞ در داﻧﻤﺎرک ﺑﻪ اﻧﺪازهای در ﺳﺎل اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮق ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۲۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺮی iMessage ،و آیﮐﻠﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭗ  M1در ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺼﺮف آن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮﺑﻦ آن
 ۳۴درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺮﺑﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺤﻮه ﺗﻼش اﭘﻞ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻋﻼوه ﺑﺮ

اﯾﻦ ،ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺮدارد در آن
وﺟﻮد دارد.

اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ .از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز،

ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﺮﺑﻦ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۳۰
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎ  ۱۱۰ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻗﺮاردادی اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

