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با تولید  7.3کیلوگرم پسماند الکترونیکی بهازای هر نفر
میثم لطفی
خبرنگار

حجــم زبالههــای الکترونیکــی که ســاکنان کره
خاکــی طی یک ســال گذشــته تولیــد کردند به
 53.6میلیون تن رســید و سازمان ملل متحد
این هفته با نگرانی فراوان گزارشــی منتشر کرد
که نشــان میدهد تولید زبالههــای الکتریکی و
الکترونیکــی ( )EEEبــه طور میانگین هر ســال
 2.5میلیــون تن بیشــتر میشــود و ایــن اتفاق
بسیار ناخوشایند است.
اگر مجموع زبالههای تولید شده در سال 2019
میالدی را  53.6میلیون تن محاسبه کنیم ،در
ایــن دوره زمانی به ازای هــر نفر در جهان 7.3
کیلوگــرم زباله الکترونیکی بهجا مانده اســت،
احتمــال مــیرود ایــن رقــم در ســال  2030از
 74.7میلیون تن هم فراتر رود؛ولی تجهیزات
الکترونیکــی کجــا دور ریختــه میشــوند و چــه
سرنوشتی دارند؟
اینزبالههایارزشمند
بــرای مشــخص شــدن حجــم زبالههــای
الکترونیکــی کــه طــی یــک ســال گذشــته در
سراســر جهــان تولیــد شــده اســت ســازمان
ملــل متحــد ،اتحادیــه جهانــی مخابــرات،
دانشــگاه ســازمان ملل ،انجمــن بینالمللی
زبالههــای خشــک ،ســازمان بهداشــت
جهانــی ،وزارت توســعه و اقتصــاد آلمــان و
انجمــن همکاریهــای بینالمللــی آلمان با
یکدیگــر فعالیتهای مشــترک انجام دادند
تــا در نهایت گــزارش  120صفحــهای مربوط
بــه وضعیــت تولیــد و بازیافــت زبالههــای
الکترونیکی طی یک ســال گذشــته مشخص
شــود .در ایــن گــزارش بــه هرگونــه دســتگاه
الکترونیکــی مصــرف شــده و قطعــات آن
نظیــر گوشــی هوشــمند ،رایانــه و ...که حاوی
فلــزات خطرنــاک از جمله ســرب ،کادمیوم
و جیوه هســتند و با پایان عمــر مفید خود در
صورت رهاسازی در طبیعت و عدم بازیافت
صحیــح میتواننــد بــرای انســان و محیــط
زیســت خطرنــاک باشــند زبالــه الکترونیکی
گفته شده است.
بررســیها نشــان داد از مجمــوع زبالههایی به
این شکل که انسان طی یک سال گذشته تولید

کرده اســت  17.4میلیون تن شــامل تجهیزات
کوچــک میشــود 13 ،میلیــون تــن از آنهــا را
تجهیزات بزرگ تشکیل میدهند و  11میلیون
تــن هــم پســماندهای الکترونیکی تهویــه هوا
هســتند .نمایشــگرها و گیرندههــای تلویزیون،
تجهیزات کوچک فناوری و ارتباطی و المپها
بــه ترتیــب  4.7 ،6.7و  0.9میلیــون تــن از این
زبالههــا را به خــود اختصاص دادنــد .طی این
دوره زمانی آسیا بزرگترین مقصر در این اتفاق
بــود و با  25میلیون تن ،بیشــترین زباله را طی
یک ســال گذشــته تولید کرد ،پس از آن امریکا
بــا  13میلیــون تن قــرار گرفت و اروپــا هم با 12
میلیــون تن در رتبه ســوم ایســتاد .در این میان
آفریقا و اقیانوسیه هر کدام با  2.9و  0.7میلیون
تن کمتر از بقیه قارهها تولید زباله کردند.
عالوه بر این ،از نظر میزان زباله به جا مانده به
ازای هر نفر  ،قارههای اروپا و اقیانوســیه از دیگر
مناطق جهان جلوتر بودند و در بازه زمانی یاد
شــده به ازای هر یک از شــهروندان این دو قاره
 16کیلوگرم زباله الکتریکی یا الکترونیکی تولید
شــد و در امریــکا این رقــم حــدود  13کیلوگرم
محاســبه شــد .آســیا که پرجمعیتتریــن قاره
جهان اســت در ایــن دوره به ازای هر شــهروند
خــود  5.6کیلوگــرم زبالــه الکترونیکــی تولیــد
کــرد و آفریقــا هــم  2.5کیلوگــرم محصــوالت
الکترونیکــی را بــه ازای هــر یــک از شــهروندان
خود دور ریخت .براساس آمار مربوط به سرانه
زبالههای الکترونیکی ،در این گزارش مشخص
شــد به طــور متوســط بــه ازای هــر زن ،مــرد یا
کــودک ســاکن کره زمین در یک ســال گذشــته
 7.3کیلوگــرم زبالــه الکترونیکی تولید شــد که
این رقم بسیار نگرانکننده است.
تعــداد کشــورهایی کــه طی پنج ســال گذشــته
سیاســتهای ملی ،مقــررات و قوانین داخلی
خــود را بــا برنامههــای جهانــی مربــوط بــه
جمــعآوری و بازیافــت زبالههــای الکترونیکی
همســو کردنــد از  61مــورد به  78مورد رســیده
اســت و بــا وجــود ایــن ســازمان ملــل متحــد
میگویــد در ســال  2019میــادی از مجمــوع
پسماندهای تولید شده در این حوزه تنها 17.4
درصد آنها جمعآوری شد تا به چرخه بازیافت
راه پیدا کند .این مســأله به این معنی است که

در سال  2019میالدی معادل  57میلیارد دالر
طــا ،نقره ،مس و دیگر فلزات ارزشــمندی که
از آنهــا بهعنــوان «مــواد بازیافــت شــدنی» یاد
میشــود دور ریختــه شــد و هرگــز وارد چرخــه
بازیافت نشد.
اینتحفهشومتکنولوژی
«دیوید مالون» نماینده دبیرکل ســازمان ملل
براســاس بررســیهای جدیــد اعــام کــرد کــه
انســان به انــدازه کافی اهداف توســعه پایدار را
پیــش نمیبــرد و تقریبــاً بــرای غالب ســاکنان
زمین ،دور ریختن زبالههای الکترونیکی حاوی
مــواد خطرناک اهمیــت چندانی نــدارد .او در
گــزارش اخیــر اظهــار داشــت« :بــرای حصول
اطمینــان از فرآینــد تولیــد ،مصــرف و دفــع
تجهیــزات الکتریکــی و الکترونیکــی ،دولتها
بایــد هوشــمندانهتر و پایدارتــر عمــل کننــد و
راهکارهــای اساســیتر بــه کار گرفته شــود .این
گزارش تا حد زیــادی فوریت در اصالح چرخه
خطرناک دفع زبالههای الکترونیکی در عرصه
جهانی را گوشزد میکند».
ســازمان ملــل متحــد براســاس آخریــن
بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که
تــا پایان ســال  2030میالدی حجــم زبالههای
الکترونیکی که در سراسر جهان تولید میشود
از  74میلیون تن هم فراتر میرود و این فرآیند
بــا افزایــش وابســتگی مــردم بــه محصــوالت
الکترونیکی مصرفی ،عمر کوتاهتر دســتگاهها،

گزینههــای محدودتر برای تعمیــر و رقابتیتر
شدن بازار جهانی این قبیل محصوالت ارتباط
مستقیم دارد.
«آنتونیــس ماورپولــس» رئیــس انجمــن
بینالمللی زبالههای خشک در این خصوص
گفــت« :افزایش قابــل مالحظه پســماندهای
الکترونیکــی فشــارهای زیســت محیطــی و
بهداشــتی را هم بیشــتر کرده اســت و ضرورت
ادغام چهارمین انقــاب صنعتی با محوریت
رشــد اقتصــادی را نشــان میدهــد .چهارمین
انقــاب صنعتی چــه برمبنای رویکــرد جدید
اقتصــاد چرخشــی پیــش رود ،چه بر اســتفاده
بیشــتر از منابع تأکید داشــته باشــد ،در نهایت
میتوانــد تولید هرچه بیشــتر زبالــه را بهدنبال
داشته باشد».
مایکروسافت اوایل ســالجاری میالدی اعالم
کــرد ،برنامههــای طوالنی مدت خــود را پیش
میبــرد تــا در ســال  2030میــادی به شــرکت
بدون هرگونه پسماند کربنی تبدیل شود و این
کمپانی همچنین امیدوار اســت تا ســال 2050
تمــام مــواد کربنــی کــه از ســال  1975میالدی
بــه بعــد طــی دوران فعالیــت خــود بهصورت
مســتقیم یا از طریق مصرف الکتریســیته وارد
طبیعت کــرده اســت،جمعآوری کنــد .در این
طرح ،مایکروســافت مســئولیت ردپای کربنی
خود را در تمام ســالها پذیرفته اســت و قصد
دارد بــا ســرمایهگذاری در بخشهای مختلف

آماده سازی مرکز داده مادر شبکه ملی اطالعات

برای کاهش مصرف کربن ،با شــفافیت هرچه
بیشتر به بهترین شکل در این زمینه عمل کند.
مایکروسافت همچنین اعالم کرده است که تا
سال  2030تمام وسایل نقلیه برای جابهجایی
کارمندان خود در سراسر جهان را برقی میکند.
مایکروســافت بهعنوان بزرگتریــن تولیدکننده
نرمافــزار جهــان بــا انتشــار مطلبــی در وبالگ
رسمی خود توضیح داد« :کارشناسان اقلیمی
و زمین شناسی به این نتیجه رسیدهاند که باید
برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در جهان
اقدامــات فوری انجام داد .در نهایت ما باید به
نقطهای برســیم که انتشــار گازهای گلخانهای
صفر شــود .این مســأله بــه این معنــی خواهد
بود که به ازای هر ساکن کره زمین هر سال باید
حجم کمتری گاز گلخانهای تولید شود .تحقق
این هدف در شرایط کنونی ممکن نیست ،ولی
سیاستهای ما به گونهای است که در دهههای
پیشرو آن را محقق میکنیم».
شــرکت آمــازون کــه بزرگتریــن ارائــه دهنــده
خدمــات پــردازش ابــری و فروشــگاه اینترنتی
جهــان محســوب میشــود هم مــاه گذشــته از
ســرمایهگذاری  2میلیــارد دالری برای توســعه
فناوریهایــی خبر داد که میــزان تولید گازهای
گلخانــهای توســط ایــن شــرکت را بــه حداقــل
میرســاند .آمــازون میکوشــد در ســال 2030
میــادی بهصــورت  100درصــد از منابع انرژی
تجدیدشــدنی اســتفاده کنــد و در ســال 2040
میالدی میزان تولید گازهای گلخانهای توســط
آنها صفر شود.
الزم بــه ذکــر اســت ســازمان ملــل متحــد در
مجموع  54مــدل مختلف زبالــه الکترونیکی
شناســایی کــرده اســت کــه آنهــا را در شــش
خانــواده بــزرگ طبقهبنــدی میکنــد و نحــوه
تولیــد و بازیافــت هرکــدام از آنهــا را متفــاوت
میدانــد .تجهیــزات تبــادل دما ،نمایشــگرها
و گیرندههــای تلویزیــون ،المپهــا ،تجهیزات
الکترونیکــی بــزرگ ،تجهیــزات الکترونیکــی
کوچک و تجهیزات کوچــک فناوری ارتباطات
و اطالعات شــش خانوادهای هســتند که تمام
زبالههای الکترونیکی جهان در آنجا میشوند
و هرکدام از آنها به اشکال مختلف در کشورها
دور ریخته میشوند.

اخبــــار

زنگ خطر زبالههای الکترونیکی به صدا در آمد

معاون وزیر ارتباطات خبر داد

معــاون وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات از آخرین مراحل آمادهســازی مرکــز داده
مادر شــبکه ملی اطالعات با بیشــترین تمرکز روی حمایت از پیامرسانها و موتورهای
توجوگر خبر داد .به گزارش «ایران» حمید فتاحی ،مدیرعامل شرکت ارتباطات
جســ 
زیرســاخت در حســاب کاربری خود در توئیتر از آخرین مراحل آمادهســازی مرکز داده
مادر «شبک ه ملیاطالعات» خبر داد و گفت :این مرکز داده توسط همکارانم در شرکت
ارتباطات زیرســاخت در حال طی شــدن اســت .وی افــزود:این مرکــز داده در فاز اول با
توجوگر و ســایر خدمات پایه
ظرفیت  ۱۰۰رک ،خدمات ابری ویژه پیامرســانها ،جســ 
شبکه ملی را فراهم میآورد.

بنا بر اعالم وزیر ارتباطات

اینترنت معلمان و دانش آموزان رایگان می شود

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات اعالم کرد :قرار اســت برای ســال جدید تحصیلی،
بستههای اینترنت رایگان برای معلمان و دانشآموزان در نظر بگیرند .به گزارش ایرنا،
محمدجــواد آذری جهرمی در اینســتاگرام خود نوشــت :برای تحقق عدالت آموزشــی
و ارائــه بســتههای رایــگان بــرای معلمهــا و دانــش آموزان در ســال تحصیلــی جدید،
برنامهریزی میکنیم .گفتنی اســت از ســال گذشــته و با شــیوع پاندمی کرونــا ،آموزش
مجازی در کشــور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و دانش آموزان بیش از پنج ماه،
آموزش مجازی را تجربه کردند .با نزدیک شــدن به آغاز ســال تحصیلی جدید و تأکید
کارشناســان بر اینکه آموزش مجازی باید در کنار آموزش فیزیکی ادامه داشــته باشــد،
تعریف بستههای اینترنت برای دانش آموزان ،دانشجویان و معلمان نیاز جدی است
که در وزارت ارتباطات دنبال میشود.
ستاری تأکید کرد

دعوت از استارتاپ ها برای ورود به هوش مصنوعی

معــاون علمی و فناوری ریاســتجمهوری از اســتارتاپهای فعال در حــوزه  ICTبرای
ورود به بخش هوش مصنوعی دعوت کرد و گفت :این معاونت از اســتارتاپهای ICT
حمایت میکند .به گزارش مهر ،سورنا ستاری در مراسم «رونمایی از سکوهای بومی در
اولین برنامه ملی هوش مصنوعی کشور» که در محل معاونت علمی و فناوری برگزار
شد ،گفت :ما شرکتهای موفقی در حوزه هوش مصنوعی داریم که به تازگی فعال شده
و به موفقیتهای قابل توجهی رسیدهاند .وی ادامه داد :در مقایسه با کشورهای پیشرفته
بخصــوص چین میبینیــم که موفقیت شــرکتهای ایرانی در حــوزه هوش مصنوعی
قابل توجه بوده است .معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به سه پلتفرم
رونمایی شده در این مراسم که در حوزه هوش مصنوعی بوده است ،افزود :این شرکتها
پلتفرمهایی را ارائه کردند که کسب و کارها میتوانند از سرویسهای آنها استفاده کنند؛
یکی از بخشهای جالب این پلتفرمها ،تبدیل گفتار به نوشتار است که توسط خبرنگاران
استفاده میشود و برای آنها میتواند کاربردی باشد .به گفته ستاری ،تشخیص چهره،
تشــخیص احساســات و عواطــف و ...از دیگر اقدامــات این شــرکتهای دانشبنیان با
استفاده از فناوری هوش مصنوعی بوده است .ستاری با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی
حوزه وسیعی است ،گفت :به تازگی دانشگاهها رشته هوش مصنوعی را در مقاطع ارشد
و دکتری بهعنوان یک رشته قرار دادهاند که دانشجویان میتوانند پس از تحصیل در این
رشتهها ،وارد کسب و کارهای فوقالعادهای شوند زیرا پیشبینی میشود که این بخش از
فناوری ،آینده خوبی داشته باشد .معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت :ما از
سایر استارتاپها در حوزه  ICTدعوت میکنیم که به هوش مصنوعی ورود پیدا کنند زیرا
کشور میتواند در این زمینه با وجود فارغالتحصیالن دانشگاهی پیشرفت کند و بواسطه
آن ،آینده خوبی داشته باشد.

