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گام بلند«گوگل» در بازیافت «زباله های الکترونیک»
میترا جلیلی

خبرنگار

و لــوازم جانبــی همچــون قابهــای تلفن
هوشمند و پایه شارژرها نیز در زیرمجموعه
ایــن طــرح قــرار بگیرنــد و بــه طــور کامــل
از مــواد بازیافتــی ســاخته شــوند.در حــال
حاضــر اســپیکرهای  Nest Audioجدیــد
گوگل تا 70درصد از مواد بازیافتی تشــکیل
شــدهاند .گوگل همچنین خبر داده اســت
که در ساخت ترموستاتهای نست(Nest
 )Thermostatهــم تــا 75درصــد از مــواد
بازیافتی اســتفاده کرده است .ازسوی دیگر
گوشــیهای هوشمند پیکسل گوگل هم به
ط زیست
جرگه محصوالت دوســتدار محی 
پیوستهاند چرا که آلومینیوم به کار رفته در
ســاختار گوشــی هوشــمند  5 Pixelاز لوازم
الکترونیک بازیافتی است .در وبالگ گوگل
آمده اســت :این نخســتین گوشی کمپانی
گــوگل اســت کــه از آلومینیــوم بازیافتی در
ساختآناستفادهشدهاست.مامیدانیم
که با این کار هم میزان آلومینیوم استخراج
شــده از معادن کاهش مییابد و هم زباله
الکترونیک کمتری تولید میشــود .ازسوی
دیگــر در مقایســه بــا اســتخراج آلومینیوم
خــام ،میــزان انتشــار کربــن تــا 35درصــد
کاهشمییابد.
گوگل و کربن صفر
گــوگل بــه موضوع پالســتیک هــم نگاهی
ویژه دارد؛ این کمپانی از سال  ۲۰۱۶کاهش
تولید پالســتیک را در دســتورکار خــود قرار

یک تلویزیون قدیمی اینترنت یک دهکده
را قطع می کرد

چرا دولت الکترونیک توسعه نمییابد؟
فرهاد مردوخی

از نوع دیگر

مدیر مرکز تخصصی معماری
سازمانی دانشگاه رازی(مسفا)

نگاه

علیرضا احمدی /این روزها که همه جنبههای زندگی بشر با اینترنت عجین شده
و نمیتــوان از آن جــدا مانــد ،دیگر فرقی نــدارد در دهکــدهای دورافتاده زندگی
میکنید یا یک شــهر پرجمعیت؛ هرگونه اختــال ناگهانی در اینترنت میتواند
دردسرســاز باشــد و اســترس زیادی برای شــما ایجاد کنــد چراکه در بســیاری از
فعالیتهــای خــود بــه اینترنت وابســته هســتید بویــژه در روزهــای کرونایی که
دورکاری ،آمــوزش از راه دور و ...همگــی لزوم اتصال به اینترنت را چندین برابر
کرده است.
قطــع لحظــهای اینترنــت میتوانــد یک کابوس باشــد و اگــر این اختــال به 18
ماه برســد بیشــک میتواند مشــکالت حیاتی ایجــاد کند .ســاکنان یک دهکده
دورافتاده در بریتانیا با این مشــکل دســت به گریبان بودند و وقتی مقصر اصلی
مشکل را یافتند همه مات و مبهوت مانده بودند چرا که عامل اختالل اینترنت
یک تلویزیون کهنه و قدیمی بود.
قطعی اینترنت در این دهکده ،درســت ســر ســاعت  7اتفاق میافتاد و برخی
ت خانههای خــود را با این موضوع تنظیم میکردنــد .همه  400فرد
حتی ســاع 
ساکن دهکده  Aberhosanدر نزدیکی ولز بریتانیا رأس ساعت 7صبح با قطعی
اینترنــت مواجه میشــدند و پساز مدتی اختالل ،اینترنــت به حالت اولیه خود
بازمی گشت.
مهندســان کمپانــی ارتباطــی  Openreachبارهــا بــرای حــل این مشــکل راهی
دهکــده شــدند امــا ظاهــراً قرار نبود این مشــکل حل شــود تــا این که ســرانجام
30تــا  40مهنــدس تصمیــم گرفتنــد بــرای بررســی بیشــتر موضوع از سیســتم
مانیتورینگ اســتفاده کنند .مهندســان در اطــراف دهکده قدم زدنــد و با کمک
دستگاه مانیتورینگ با نام آنالیزور طیف امواج ،تالش کردند تا هرگونه پارازیت
الکتریکی را که احتماالً میتوانســت مشــکلی در پهنای باند اینترنت ایجاد کند،
پیــدا کنند .ســرانجام درســت در نزدیکــی خانه یکی از ســاکنان دهکــده متوجه
مقدار زیادی سیگنال الکتریکی مداخله گر در اینترنت دهکده شدند .مهندسان
از ســاعت  6تا  7صبح روز بعد زیر بارش باران ایســتادند تا با شناســایی امواج،
بتوانند خانه را پیدا کنند.
ســرانجام پــس از 18ماه راز اینکه چــرا کل اینترنت یک دهکده درســت رأس
ســاعت 7صبح قطع میشــد برمال شد ومهندســان در این دهکده دورافتاده
انگلیس باالخره موفق شدند مقصر این ماجرا را پیدا کنند .همه دردسرها زیر
ســر یک تلویزیون قدیمی بود؛ صاحب تلویزیون نیز «بیل چایلدز» 79ســاله
یکی از ساکنان بازنشسته دهکده  Aberhosanبود که هیچ اطالعی از موضوع
نداشــت .وی هر روز تلویزیون دســت دوم و قدیمی خود را برای روشــن شدن
رأس ساعت 7صبح تنظیم میکرد که به محض روشن شدن ،بر سیگنالهای
پهنای باند این دهکده تأثیر میگذاشت .این تلویزیون سیگنالهای پارازیتی را
که به  SHINEمعروف هستند به محض روشن شدن تلویزیون رأس ساعت
7صبح منتشــر میکرد .مهندســان پــس از 18ماه تحقیق و اجــرای کابلهای
جایگزیــن ،وقتی مشــکل را یافتند از وی قول گرفتند کــه دیگر از این تلویزیون
استفاده نکند.
«ســوزان رادرفورد»مدیر بخش مهندسی کمپانی  Openreachدر ولز بریتانیا
گفــت :هر ســیگنال الکتریکی همچون مایکروویو ،پتانســیل ایجــاد اختالل در
اتصــاالت اینترنت و پهنای باند را دارد اما این بدان معنا نیســت که همیشــه
ایــن موضــوع اتفــاق میافتــد بلکه باید شــرایط خاصی وجود داشــته باشــد.
بههرحال بهتر اســت همه مردم جهان از وســایل الکترونیکی اســتفاده کنند
کــه با اســتانداردهای کشورشــان تطابق داشــته باشــد؛ از مــردم بریتانیا بویژه
در دهکدههــای دورافتادهتــر خواســتار این موضوع هســتیم که حتمــاً به این
مهــم توجه کنند تا دیگر ســاکنان یک منطقه برای دریافــت اینترنت پایدار با
مشــکالتی مشــابه مواجه نشــوند .وی همچنین از مردم خواســت در صورتی
که احســاس میکنند با روشــن کردن یکی از وســایل الکترونیکی خود شــاهد
ایجاد اختالل در اینترنت میشــوند حتماً موضوع را جدی بگیرند و با شرکت
تأمین کننده اینترنت خود تماس بگیرند تا مشکل هرچه زودتر بررسی و حل
شود و دامنه مشکل گستردهتر نشود.

داد و بــرای کاهــش اســتفاده از پالســتیک
بهدنبال پیداکردن مــواد جایگزینی بود که
بتوانــد آنها را بازیافت کند .بههمیندلیل،
گــوگل همــکاری جدیــدی با شــرکتهای
مختلف آغاز کرد و تحقیقات زیادی انجام
داد تا ایــن که در نهایت تصمیم گرفت به
جای اســتفاده از ماده پلی استر استاندارد،
از پالســتیک بازیافتی استفاده کند اما حاال
موضوع دیگری مطرح است.
گــوگل منشــأ پالســتیکهای بازیافتــی در
همــه محصوالتــش را عنــوان نمیکنــد و
برخــی معتقدنــد ایــن یک تخلف اســت.
بهعنــوان مثال با این که این کمپانی اعالم
کرده پالســتیک به کار رفتــه در Nest Mini
از بطریهای آب ،سی دیهای بالاستفاده
و ســایر مواد بازیافتی تولید شــده است اما
هنوز منبــع بازیافتی پالســتیک موجود در
گوشیهای پیکســل یا کروم کســت خود را
فاش نکرده است( .کرومکست دستگاهی
اســت کــه از طریــق پــورت  HDMIبــه
تلویزیون متصل میشــود و کاربر میتواند
بــا اســتفاده از تلفــن هوشــمند و کامپیوتر
بهعنــوان ریمــوت کنتــرل ،بــه ویدیوهــا در
ســرویسهای یوتیــوب ،نتفلیکــس ،هلــو،
گوگلپلی و ســرویسهای دیگر دسترســی
پیداکند).
گوگل در ســاخت کروم کســت جدید خود
از پالستیک بازیافتی اســتفاده کرده ولی از

آنجا که بازیافت پالستیکهای سیاه رنگ
بسیار ســخت اســت در کالکشن محصول
جدید گوگل ،خبری از رنگ ســیاه نیســت.
البتــه بایــد گفــت در ســاخت ایــن کــروم
کســتها تا 49درصد از پالستیک بازیافتی
استفاده شده اما گوگل منبع این پالستیک
را مشــخص نکرده اســت .گوگل همچنین
خطتولید جدیدی راهاندازی کرده تا ســایر
شــرکا و همــکاران گــوگل هم بتواننــد روی
مواد بازیافتی ســرمایهگذاری کنند و مقدار
بیشــتری از زبالههــای الکترونیک بازیافت
شــوند.گوگل همچنیــن بــرای حفاظــت
ط زیســت ،در رونــد بســتهبندی
از محیــ 
محصــوالت و ارســال آنهــا به مشــتریان از
هیچ پالستیکی استفاده نمیکند و ازسوی
دیگر تالش دارد تا برای ارسال محصوالت
از خودروهــای هیبریدی یا با ســوخت پاک
استفاده کند هرچند هنوز در ابتدای راه قرار
دارد .گــوگل همچنین قصد دارد به منظور
به صفر رساندن میزان گازهای گلخانهای،
تــا ســال  ۲۰۳۰همه دفاتــر ،دیتاســنترها و
مراکز و شــعبات خــود در سراســر جهان را
بدون استفاده از سوختهای فسیلی اداره
کند«.ســاندار پیچــای» مدیرعامــل گــوگل
گفت :ما نخســتین کمپانی بزرگی هستیم
که ایــن کار را آغــاز کردهایم و در این راســتا
دیتاســنترها و همــه محیطهــای کاری مــا
در سراســر جهان در ایــن زیرمجموعه قرار

با وجود فراهم شــدن زیرساختهای،
دولــت الکترونیــک چــرا این طــرح در
ســطح قابــل قبولــی گســترش نیافته
اســت که البته دالیل متعــددی وجود
دارد .اما مهمترین آنها عبارتند از:
 نبود سیاست هماهنگ و برنامه
منسجم
زیرســاخت دولــت الکترونیــک نــه
تنهــا شــامل زیرســاختهای فنــی
مانند شــبکههای ارتباطــی ،پروتکلها
و مدلهــای مرجــع اســت ،بلکــه
زیرســاختهای حقوقــی و قانونــی
از اهمیــت باالتــری برخوردارنــد .بــه
نظــر میرســد نبــود مجموعــه قوانین
یکدســت و هماهنگ قابــل پذیرش از
ســوی تمامــی بخشهــای حاکمیت از
مهمترین دالیل عدم بهرهمندی کامل
از زیرساختهای فنی موجود است.
 عــدم اطــاع ســازمانها و
بهرهبرداران
بــه نظر یکی از دالیــل عمده در عدم
گســترش کاربری دولــت الکترونیک
در ســازمانهای مختلــف ،نداشــتن
اطــاع کامــل آنها از زیرســاختهای
موجــود اســت یا اگــر اطالعــی وجود
دارد ،ایــن موضــوع بهصــورت
سیســتماتیک در بدنه بعضــاً طویل
ســازمانی وزارتخانهها و دستگاههای
اجرایی نفــوذ نکرده اســت .بهعنوان
مثــال قانــون مشــارکت بخــش
خصوصــی کــه در تمامی کشــورهای
پیشــرو یکی از دالیل اصلی موفقیت
و توســعه دولــت الکترونیــک بــوده
اســت ،با وجود اینکــه از طریق هیأت
دولت اعالم شــده اســت با این حال
هنــوز مقاومتهایی در دســتگاههای
اجرایــی در مقابــل آن وجــود دارد،
زیرا ســازمانها همواره به روشهای
ســنتی عــادت کردهاند و بــرای برون
رفــت از ایــن موضــوع بایــد آییــن
نامــه و روشهــای اجرایی ســریعاً از
طریــق دســتگاههای باالســری اعالم
و در راســتای آن تمامــی بخشهــای
غیرفنی سازمانها نیز توجیه شوند.
 تقابل سازمانها در مقابل هم
بــه طــور کلــی چــه در ســطح ملــی و
حتی در ســطح اســتانی ،دستگاههای
اجرایــی در موضوعات مختلف با هم
تقابــل دارنــد در حالــی کــه در تمامی

جلســات قــول مســاعدت میدهنــد
ولــی در عمــل همــکاری نمیکننــد.
مثــاً در ضوابط دولــت الکترونیک که
از نظــر من یکــی از اســناد فوقالعاده
ارزشــمند درخصوص گسترش دولت
ی کند
الکترونیک اســت ،مشــخص م 
کــه ســازمانها در اشــتراک دادهای
بایــد با هــم همــکاری داشــته باشــند
و حتــی الــزام میکنــد ،اما ســازمانها
در عمــل بهصــورت ســنتی دادههــای
خــود را در دســترس قــرار نمیدهند.
در بیشــتر مــوارد ســاختارهای اداری
ایــن اجــازه را نمیدهــد و نهادهــای
حــوزه فنــاوری اطالعــات لزومــاً بــا
دستورالعمل نمیتوانند این مسأله را
حل کنند .مســأله زمانی حل میشود
کــه حوزههــای غیرفنــی دســتگاههای
اجرایی مانند حوزههای مدیریتی آنها
در موضوع ورود کند.
مثالً در موضوعی مانند اشتراک نقشه
و آدرس بین شــهرداری ،شــرکتهای
خدمت رسان شهری مانند آب ،برق،
گاز و تلفــن ،بعد از ســالها هنوز مایل
بــه اشــتراک دادهای در ســطح قابــل
قبولی نیستند.
 نبود دیدگاه خدمت محوری
گرچــه معمــاری دولــت الکترونیــک
براســاس دیــدگاه خدمت-محــوری
تنظیــم شــده اســت ،امــا هنــوز در
دســتگاههای اجرایــی ایــن موضــوع
بدرســتی اجرایی نشده است که سبب
میشــود شــهروندان بــرای دریافــت
خدمــات خــود مراجعــه حضــوری را
ترجیــح دهنــد .بهعنــوان مثــال هنوز
در پورتــال دســتگاههای اجرایــی
اطالعرســانی در خصــوص مدیــر
ســازمان بیــش از هــر چیزی اســت که
به هیــچ وجه مــورد عالقــه مخاطبان
نیســت .مخاطــب عالقهمنــد اســت
بداند کجا و چگونــه خدمتی را بگیرد.
یا مثالً دســتورالعملی به دستگاههای
اجرایــی داده شــد کــه شناســنامه

خدمــات دســتگاههای اجرایــی روی
پورتال قرار گیرد .وقتی به ســاختار آن
نــگاه میکنــی کامــاً یک فرمــت فنی
اســت و اصالً مخاطب-محور نیست.
من بســیار بعید میدانم شــهروندان
و مخاطبان از این شناســنامه خدمت
استفادهای داشته باشند.
 مدیریت بودجه
به نظــر من مهمترین وجه توســعه
دولــت الکترونیــک اســتفاده از
مکانیــزم بودجــه بــرای توســعه آن
بوده اســت .بهدلیل ســاختار بودجه
کشــور ،دســتگاههای اجرایــی در
مــوارد بســیاری بودجــه را صــرف
مــوازی کاری و انجــام پرو ژههایــی
کردهانــد کــه در محــدوده وظایــف
آنهــا نبــوده اســت یــا پتانســیل و
کفایت اجرایــی آن را نداشــتهاند .با
ابــزار اصلــی و قوی بودجــه میتوان
اجرای سیاســتهای توســعه دولت
الکترونیک را مدیریت کرد .بهعنوان
مثال بودجه دولت در این بخش به
دو صــورت جاری و عمرانی تقســیم
میشــود و بودجــه عمرانــی زیر نظر
سازمان فناوری اطالعات در سراسر
کشور به پروژه ها و برنامههایی داده
میشــد که مطابق معمــاری دولت
الکترونیک حرکت میکنند.
 نبود استانداردها و چارچوبهای
پراکنده
یکی از مهمترین دالیل عدم توســعه
کامل دولت الکترونیک آن بوده است
که تدوین اســتانداردها ،چارچوبها و
مدلهایی که بتوانند راهنمای حرکت
تمامی دستگاههای اجرایی در توسعه
پروژههــای حــوزه فنــاوری اطالعــات
باشد ،در زمان مناسبی ارائه نشدهاند.
مثــاً ،ایــن اســتانداردها چنــان دیــر
تدویــن و ارائه شــدهاند که بســیاری از
سازمانها برای پاسخ به نیازهای خود
سامانهها و خدماتی را توسعه دادهاند
که اگر فرض کنیم با این اســتانداردها

میگیرند .ما در دیتاســنترهای خود تالش
کردهایم از انرژی پاک استفاده کنیم .جالب
اســت بدانیــد شــما هــر ایمیلی که ارســال
میکنید هر ویدیوی یوتیوبی که میبینید یا
توجوی گوگل
هر واژهای را که در موتور جس 
سرچ میکنید یا از روی نقشه گوگل بهدنبال
مکانی میگردید ،در تأمین این انرژی پاک
ســهیم هســتید .همچنیــن بایــد گفت که
گوگل قصد دارد تا ســال  ۲۰۲۵اســتفاده از
پالستیکرادرمحصوالتشمتوقفکند.
ط زیست
محصوالت دوســتدار محی 
اپل
اپــل نیــز از کمپانیهایــی اســت کــه بــرای
بازیافــت زبالههــای الکترونیک پیشــقدم
شــده اســت .ایــن غــول دنیــای فنــاوری از
روباتهایــی بهنــام  Daisyو Daveبــرای
بازیافت قطعات لــوازم الکترونیک کمک
میگیــرد تا به افــرادی کــه در بازیافت این
لوازم دخالت دارند ،آسیب کمتری برسد.
اپل همچنین در برنامه خود اعالم کرده که
قصد دارد تا سال 2030میزان تولید کربن و
گازهای گلخانهای در این کمپانی را به صفر
برســاند که تحقق این طــرح عزمی جدی
میخواهد.اپــل تاکنــون در ســاخت آیفون
 ،11آیفــون  Pro 11و همچنین آیفونPro 11
 Maxاز آلومینیوم ،قلع و تنگستن بازیافتی
استفادهکردهوبراینخستینباردرقسمت
دوربین ،کانکتورها و صفحه لمسی آیفون
 12بهصــورت 100درصــد از مــواد بازیافتی
بهــره گرفته اســت .اپــل همچنیــن آیفون
جدیــد خود را بــدون هدفون و شــارژر ارائه
داده که هرچند مورد تمسخر کمپانیهای
رقیب قرار گرفته امــا اپل این موضوع را در
ط زیست میداند.
راستای حفاظت از محی 
ســخنگوی اپــل در ایــن بــاره توضیــح داد
مشــتریان اپل تاکنون بیــش از 700میلیون
هدفون همراه با گوشــی خریداری کردهاند
و برخی مشتریان هم بدون استفاده از این
هدفونها به ســمت تجربه انــواع هدفون
وایرلس ،ایرپادها و ...رفتهاند و عمالً از این
هدفونهای سیمی استفاده نمیکنند پس
چرا ما باید در حالی این قطعات را بسازیم
کــه میدانیم دیگر طرفدار ندارند و محیط
زیست را هم آلوده کنیم.

و مدلهــا تعــارض داشــته باشــند ،در
مقابل گســترش اســتانداردها مقابله
میکنند تا فعالیتهــای قبلی خود را
نادیده بگیرند.
 عــدم تقســیمبندی مناســب؛
وظایف حوزه دولت الکترونیک
در بســیاری از مــوارد نیــز وظایــف هــر
دســتگاهی در ســطح ملــی و اســتانی
بهصــورت مشــخص تدویــن نشــده
اســت .به عبارت دیگر خدمات دولت
بدرســتی از نظــر دیــدگاه پیادهســازی
و اجرایــی تقســیمبندی نشــدهاند.
بهعنــوان مثــال در همــه اســتانها ما
نیــاز به یــک پورتال اســتانی داریم ،که
هر اســتانی ایــن موضــوع را بهصورت
یک مسأله استانی بداند؟ آیا در سطح
ملــی یــک پورتــال متمرکز بــرای ارائه
خدمــات بــه تمامــی اســتانها ایجــاد
شــود؟ آیا یک اســتاندارد ملــی ارائه و
هر اســتانی برحسب منابع خود اقدام
نمایــد؟ در همیــن مســأله ســاده ،گاه
ابهــام وجــود دارد و ایــن موضــوع بــه
تمامی ارکان دیگر هم قابل گســترش
است.
 عــدم توجــه بــه بهرهبــرداری و
استفاده
بــه نظر میرســد کــه در حــوزه دولت
الکترونیــک اغلــب دیــدگاه صــرف
توســعه ســامانهها و زیرســاختها
شــده اســت و بــه موضــوع اســتفاده
و بهرهمنــدی از ایــن قابلیتهــا و
زیرســاخت توجــه کافی نشــده اســت
و بــه همین دلیــل مخاطبــان و بویژه
شــهروندان از بســیاری از خدمــات
دولــت الکترونیک بیاطالع هســتند.
بنابرایــن دولت باید در این خصوص
فرهنگســازی و اطالعرسانی بهتری
داشــته باشــد .بــه صــورت خالصــه
آنچــه که ســبب عــدم توســعه دولت
الکترونیــک در ســطح شــهروندان
شــده اســت ،ارتبــاط بســیار کمتــری
بــه موضوع فنــی دارد و دلیــل عمده
آن را بایــد در ضعفهای ســازمانی و
اداری کشور جســتوجو کرد .راهحل
آن وجــود یــک نهاد باالســری اســت
کــه بتواند در تمامــی ارکان حاکمیت
دســتورالعملها و ضوابــط دولــت
الکترونیــک را اجرایــی کنــد .بعــاوه،
قوانیــن مربوط به دولــت الکترونیک
در مجلس از فوریت باالیی برخوردار
شــود کــه بتــوان ســریعاً بــه تنظیــم
قوانین و اجرای آنها اقدام کرد.

دوران کرونا می تواند گسست چند ساله
الکترونیکی کردن خدمات را جبران کند

اخبــــار

هــر وقــت از گرمایــش کره زمیــن ،تخریب
ط زیســت ســخن
جنگلهــا و آلودگی محی 
بــه میــان میآیــد انگشــت اتهام به ســوی
کمپانیهــای تولیدی بزرگ جهان نشــانه
مــیرود و البتــه غولهــای فنــاوری هــم از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند .در همیــن
راســتا ایــن کمپانیها هــر بار تــاش دارند
تــا با راهکارهایی فناورانه ،کمترین آســیب
ط زیســت وارد کننــد .یکــی از
را بــه محیــ 
ایــن غولهای فنــاوری ،گوگل اســت که در
تازهتریــن طــرح خود متعهد شــده اســت
تــا ســال  2022همــه محصوالتــش از مواد
بازیافتی تولید شــوند و دامنه این بازیافت
هم از بطریهای پالستیکی گرفته تا لوازم
الکترونیکیبالاستفادهخواهدبود.
این زبالههای 57میلیارد دالری
امــروزه محصــوالت الکترونیکــی بــه جزء
حیاتی زندگی بشر تبدیل شدهاند و هر روز
هم بر میزان اســتفاده از این وسایل افزوده
میشــود .در پاندمی کرونا که تغییر سبک
زندگــی مــردم ازجملــه دورکاری ،خریــد
آنالین و ...را بهدنبال داشته ،میزان استفاده
ازوسایلالکترونیکرشدیچشمگیریافته
ط زیســت نیز
و درنتیجــه ،تنشهــای محی 
بیش از گذشــته خواهد بود که این موضوع
مــورد توجــه گــوگل و ســایر کمپانیهــای
فناوری قرار گرفته است.
موضوع مهم دیگری که گوگل بر آن تأکید
دارد بازیافت لوازم الکترونیکی بالاستفاده
در جهان است .در وبالگ گوگل آمده است:
وســایل الکترونیکــی قدیمــی و از کارافتاده
حــاوی مقدار زیادی مــواد باارزش ازجمله
طــا ،مس ،آلومینیوم ،قلع و ...هســتند اما
ازآنجــا کــه ایــن مــواد بازیافت نمیشــوند
ط زیســت شــدهاند .ارزش
بالی جان محی 
مواد بازیافتی موجود در لوازم الکترونیکی
ازکارافتــاده حدود 57میلیارد دالر تخمین
زده شده است که رقم باالیی است اما فقط
17.4درصد این لوازم الکترونیک بازیافت
میشود .از ســوی دیگر بهعنوان مثال تنها
در اروپــا حــدود 100میلیون دســتگاه تلفن
همــراه در کشــو و کمدهای خانههــا وجود

دارد و از آن هیــچ اســتفادهای نمیشــود
درحالی کــه بازیافت این وســایل میتواند
اتفاقی بزرگ در حــوزه فناوری را رقم بزند
بــدون این که کــره زمین آســیبی ببیند .به
همیندلیلگوگلدرکنارسایرکمپانیهای
فنــاوری تصمیم گرفته اســت بحران زباله
الکترونیــک را بــه فرصــت تبدیــل کنــد تا
ط زیســت حمایت شــود و هم
هــم از محی 
برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد
البتــه در این میان ،کیفیت مواد بازیافتی از
اهمیتباالییبرخورداراست.
مجمع جهانی اقتصاد نیز به این موضوع
ورود کــرده و در حمایت از برنامه ســازمان
ملل متحــد به منظور مقابله بــا زبالههای
الکترونیــک در آمــاری عنــوان کرده اســت
اســتخراج طــا از معــادن ،میــزان انتشــار
گازهــای گلخانــهای را افزایــش میدهــد
درحالــی که با اســتخراج ایــن فلــز از لوازم
بازیافتی ،میتوان آن را به حداقل رســاند.
همچنین در این گزارش آمده است به ازای
بازیافت هر هزارتن وسایل الکترونیکی15 ،
شغل و  110فرصت آموزش ایجاد میشود
که میتواند در کشورهای فقیرنشین بسیار
گره گشــا باشــد به همین دلیل از غولهای
فنــاوری جهــان میخواهیــم درایــن بــاره
گامهاییجدیتربردارند.
بازیافت در کانون توجه گوگل
گوگل بهعنوان یکی از غولهای فناوری که
طزیستمهربانترباشد،
قصدداردبامحی 
متعهد شــده اســت تا ســال  2022در همه
محصوالتش از مواد بازیافتی استفاده کند.
این غــول دنیای فنــاوری همچنین تالش
دارد تا ســال  ۲۰۲۲بتواند گواهی 2799 UL
 Zero Waste to Landfillرا برای خطتولید
محصوالت خود دریافت کنــد .این گواهی
عمــاً تضمیــن میکند که تمــام قطعات
محصوالتاینکمپانیبازیافتمیشوندو
دیگرهیچضایعاتیوجودنخواهدداشت.
این کمپانی در ســالجاری هم در ســاخت
محصــوالت پیکســل و Nestتــا حــدی
مــواد بازیافتــی را بــه کار گرفته امــا با توجه
بــه تعهد ایــن شــرکت ،انتظــار مــیرود تا
ســال  2022گوگل پیکســل ،پیکســل بوک،
اســپیکرهای گــوگل هــوم ،نســت ()Nest

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات:

دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات با اشاره به عقب ماندگی
چنــد ســاله در حــوزه الکترونیکی کــردن ســرویسها و خدمات،
دوران کرونا را فرصتی دانســت که میتوانیم این عقب ماندگی
را جبران کنیم.
بهگزارش «ایران» ،رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری
اطالعــات و رئیس گارگــروه تعاملپذیری دولــت الکترونیک در
نشســت خبری آنالین درگزارشــی به روند شــکلگیری این شورا
و مأموریتهــای آن اشــاره کــرد و گفــت :هــم اکنــون ایــن شــورا
بهعنــوان نهــادی مســتقل عمــل میکنــد و در ایــن دوره جدیــد
فعالیت شــورا ،نظارتها ،هماهنگی و تعاملپذیری دســتگاهها
بیشتر شده است.
وی بــه برگــزاری  17جلســه کارگــروه تعاملپذیری اشــاره کرد و
افــزود :این کارگروه در ذیل شــورای عالی فضــای مجازی و مرکز
ملی فضای مجازی فعالیت میکند.
رئیــس کارگــروه تعاملپذیــری دولــت الکترونیــک بــا اشــاره به
چالشهــای ایــن حوزه ،گفــت :چالشهای اصلی ایــن حوزه در
الیههای فنی ،معنایی ،بین ســازمانی و سیاســتگذاری مشــاهده
میشــد کــه ایــن کارگــروه نقــش پررنگــی در رفع ایــن چالشها
داشــته و با ایجاد هماهنگی و کمک به دســتگاهها برای رفع این
مشکالت تالش کرده است.
باقــری اصــل با اشــاره بــه اینکه  5جلســه آخــر شــورای اجرایی
فنــاوری اطالعات با حضور رئیسجمهوری برگزار شــده اســت،
گفت :در ابتدای ســالجاری  10پروژه اولویت دار از طرف رئیس
جمهــوری ابــاغ و برخــی از پروژههــا کــه در زمان کرونــا اولویت
بیشــتری داشــت هدفگذاری شــد و بهصورت هفتگــی و ماهانه
درباره این پروژهها به مسئوالن گزارش ارائه شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد جدیــد شــورای اجرایــی فناوری
اطالعــات ارائــه واقعی خدمــات و ســرویسها به مردم اســت،
افزود :دبیرخانه این شورا زمانی از اجرای پروژهای قانع میشود
که نتیجه آن برای مردم ملموس شده باشد.
دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات با بیان اینکه برخی از این
پروژهها در حال اجرایی شــدن و برخی نیز به موانعی برخورده،
گفت :دبیرخانه شــورا با همکاری دستگاههای متولی ،بهصورت
ویژه در حال بررسی این موانع و رفع آنها است.
وی اســتعالم مــدارک تحصیلی و گواهی اشــتغال به تحصیل را
یکی از محورهای موفق در این حوزه عنوان کرد و افزود :بسیاری
از پایگاه دادهها مانند پایگاه داده مدارک تحصیلی باید مرجع و
درباره صحت داده نیز پاسخگو باشد و هم اکنون نیز با همکاری
وزارت علــوم و بهداشــت و دانشــگاه آزاد امــروز یــک پایــگاه
اطالعات از مدارک تحصیلی تشــکیل شــده کــه دامنه اطالعات
آن در حال افزایش است.
باقری اصل تصریح کرد :با این پروژه ثبتنام برخط دانشجویان
نیز انجام میشــود و تاکنون بیش از  90دانشــگاه امکان ثبتنام
آنالین را ایجاد کردهاند.
وی پــروژه دیگــر ایــن حــوزه را برگــزاری الکترونیکــی مجامــع
شــرکتهای بورســی ،توزیع ســود ســهام و ثبتنام سجام اعالم
کــرد و افــزود :پرتفوی ســهام عدالت اتفاق بزرگی بــود که مردم
بدون نیاز به مراجعه ،وضعیت ســهام عدالت خود را مشــاهده
میکردند.
دبیر شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات از واریز  13میلیون ســود
سهام بدون مراجعه حضوری سهام داران خبر داد.
وی گام بعدی این حوزه را سالمت الکترونیک بیان کرد و افزود:
برای نخستین بار پایگاه بیمهای کشور بهصورت یکپارچه درآمد
و با این کار امکان اجرای نسخه الکترونیک و حذف دفترچههای
بیمه نیز میسر میشود.
باقــری اصــل تأکیــد کــرد80 :درصــد مراکــز درمانــی بــه بیمــه
ســامت و تأمیــن اجتماعی متصل شــدند و بــرای حذف کامل
دفترچههــای کاغــذی نیــاز بــه اقداماتــی در حــوزه داروخانههــا
داریم که با انجام آن با اخذ کد ملی تمام این مراحل بهصورت
الکترونیکی انجام میشود.
وی افــزود :با تصویب شــورا در جلســه آینده ،این پــروژه در ابتدا
بهصورت آزمایشــی در  4استان و تا پایان سال نیز در تمام کشور
اجرایی میشود.

سایت انتخاباتی ترامپ هک شد

هکرهــا با نفوذی کوتاه مدت به ســایت انتخاباتی دونالد ترامپ
توانستند کنترل آن را در اختیار بگیرند و طی این مدت تهدید به
افشای اسناد طبقهبندی شده کردند.
بهگــزارش مهــر ،در شــرایطی که کمتــر از یک هفته بــه برگزاری
انتخابات ریاســت جمهوری امریکا باقی مانده ،هکرها توانستند
نیم ســاعتی کنتــرل ســایت  DonaldJTrump.comرا در اختیار
بگیرند.
البتــه هکرهــا تنهــا توانســتند به بخش دربــاره یا  Aboutســایت
دونالــد ترامپ نفوذ کنند و در آن متنی تهدیدآمیز را به نمایش
بگذارنــد .در ایــن پیــام اعتبــار ترامــپ بــرای ریاســت جمهوری
زیــر ســؤال رفته و تصریح شــده بود که اســرار زیــادی از ترامپ و
خانــوادهاش در دســت اســت کــه برخــی از آنها نشــان میدهد
دولت ترامپ در تولید ویروس کرونا دست داشته است.
در بخش دیگری از پیام ،هکرها تصریح شده که جهان به اندازه
کافی اخبار و پیامهای جعلی منتشر شده توسط رئیسجمهوری
امریکا را دریافت کرده است.
در ادامــه این پیام افزوده شــده کــه چند سیســتم رایانهای برای
دسترســی کامــل بــه ترامــپ و نزدیکانــش هــک شــده اســت.
هنوزهیــچ شــخص یا گروهی مســئولیت ایــن حملــه را برعهده
نگرفته است.

روبات آسفالت کار طراحی شد

یــک اســتارتاپ خــاق موفــق شــده اســت بــا حمایــت بخش
خصوصــی یــک روبــات چرخشــی جدیــد بهنــام Robotiz۳d
را طراحــی کنــد کــه خیابانها را آســفالت میکند .ایــن روبات
جــذاب هنــوز در مرحله آزمایشــی اســت ،امــا میتواند بســیار
کارآمد باشد.
بــه گزارش انتخــاب تحقیقات ثبت اختراع این محصول نشــان
میدهــد ،روبــات مذکور میتوانــد نقایص جادهای را شناســایی
کند ،چالهها و شکافهای جادهها را نیز تعمیر کند.
گفتنــی اســت این محصــول برای تجاریســازی بــه حداقل یک
میلیــون پونــد هزینه نیــاز دارد .از جملــه بنیانگــذاران این طرح
میتوان به پائولو پائولتی و سباســتینو فیچرا اشــاره کرد که دارای
سابقه گستردهای در زمینه تحقیقات در حوزه روباتیک دارند.

