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بازپس گیری و بازیافت پسماند گوشی های تلفن همراه

ورود�گوشی�های�تلفن�همراه�به�زندگی�ما��
پیشــینه ورود تلفن های همراه بــه بازارهای 
جهانی به دهــۀ 1970 میالدی بازمی گردد. اگرچه 
پیش ازایــن نیز از تلفن های همــراه در خودروها 
استفاده می شد اما موتوروال اولین شرکتی بود که 
در سال 1973 اقدام به تولید تلفن های همراه دستی 
کرد. در اواخر دهــۀ 1970 و در طول دهۀ 1980 
میالدی نسل های اولیۀ گوشی های تلفن همراه وارد 
بازار آمریکا و ژاپن شدند. در دهۀ 1990 نسل دوم 
این گوشی ها وارد بازارهای جهان شده و در تمام 
دنیا مورداستفاده قرار گرفتند. نسل دومِ گوشی های 
همراه قابلیت های گسترده تری مانند ارسال پیامک 
داشتند. اولین پیامک توسط گوشی های همراه در 
انگلستان و در ســال 1993 ارسال شد. هم اکنون 
گوشی های همراه به امکانات بسیار گسترده ای مجهز 
شده و گوشی های هوشمند قابلیت های ارتباطی 
بسیار گسترده ای را در اختیار کاربران قرار می دهند. 

گوشــی های تلفن همراه نه تنها پیشرفت عمده ای 
در بهره گیری و بسط فناوری های جدید داشته اند 
بلکه کمیت آن ها نیز از رشــد بسیار چشمگیری 
برخــوردار بوده و روزبه روز بر تعــداد دارندگان 
آن ها افزوده شده است. صنعت گوشی های همراه 
امروزه یکی از پردرآمد ترین صنایع دنیاســت. بر 
اســاس آمارهای منتشره، در سراسر دنیا هم اکنون 
حــدود 7 میلیارد کاربر تلفن همــراه وجود دارد. 
یعنی حدود 95 درصــد از جمعیت جهان دارای 
حداقل یک گوشی تلفن همراه هستند. بر اساس 
پیش بینی ها این رقم به زودی از رقم جمعیت جهان 
پیشی خواهد گرفت. طول عمر متوسط یک گوشی 
تلفن همراه حدود هفت ســال است. درحالی که 
رشــد و ارتقای سریع فناوری به گونه ای است که 
یک گوشــی همراه ممکن است به طور متوسط 
تنها به مدت 18 ماه مورداستفاده کاربر قرار بگیرد. 
باتوجه به این وضعیت، این سوال مطرح است که با 

ریحانه�بهبودی،�کارشناس�منطقه�ای�آموزش�پسماند�شرکت�WSROC.�استرالیا��
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نو به نو شدن سریع گوشی های همراه، با گوشی های 
پیشین که بدون استفاده هستند چه باید کرد. آیا این 
گوشــی ها را باید مانند سایر پسماندها به راحتی به 
ســطل زباله انداخت و یا باید آن ها را سال ها بدون 
وجود کاربری در کشوی میز تلویزیون نگاه داشت؟ 
گوشی های همراهِ بدوِن استفاده ما برای چه کسانی و 

چه صنایعی ارزشمندند؟

با�نو�شدن�گوشــی�تلفن�همراه�ما،�بر�سر���
کهنه�چه�می�آید؟

نتایج پیمایشی که در سال 2007 در بسیاری از 
کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و درحال توسعه، 
برای بررسی رفتار مصرف کنندگان تلفن های همراه 
قدیمی انجام شــد، نشــان می داد که هر خانوار در 
سراســر جهان به طور متوسط دارای 5 عدد گوشی 
همراه است. اگرچه تعداد بسیار اندکی از خانوارها 
مطلع می باشــند که گوشــی های تلفن همراه قابل 
بازیافت هستند )Damanhuri,2012(. دو سوم از 
پاسخ دهندگان در این تحقیق نمی دانستند که چگونه 
می توان یک تلفن همراه را بازیافت کرد و 71 درصد 
از پاســخ دهندگان آگاهی نداشتند که برای بازیافت 
تلفن همراه خود باید به کجا مراجعه کنند. اکثر افراد 
در این پیمایش تلفن های همراه قدیمی خود را در 
منزل نگاهداری کرده و یا آن ها را برای اســتفاده به 
دوستان و آشنایان خود می دهند. خوشبختانه نتایج 
این تحقیق نشان می دهد که تنها 4 درصد از تلفن های 

همراه از مراکز دفن سر درمی آورند. 

گوشــی�تلفن�همراه�ما:�معدن�کوچکی�از���
مواد�باارزش

گزارش هــا از منابــع مختلف نشــان می دهد 
که برای ســاخت گوشــی های همراه از 32 عنصر 
مختلف استفاده می شود. در این میان فلزات عناصر 
قالب هستند. گوشــی های تلفن همراه در حقیقت 
معادن فشــرده و قابل حملی از فلزات در دستان ما 
هستند. تقریباً 60 درصد از وزن یک تلفن همراه را 
فلزات گوناگون تشــکیل می دهد. عالوه بر فلزاتی 
که به وفور در طبیعت یافت می شــوند، گوشی های 
تلفن همراه نســبت به سایر تجهیزات الکتریکی و 
الکترونیکی دارای منابع بســیار غنی تر و همچنین 
گران بهاتری از فلزات ارزشمند هستند. از کل فلزات 
ارزشمند مورداستفاده در تولید تجهیزات الکتریکی 
و الکترونیکــی، حدود 39 درصــد آن ها در تولید 
گوشی های تلفن همراه و رایانه های شخصی به کار 
گرفته می شوند. میزان نقره و طالی به کاررفته در هر 
گوشــی تلفن همراه به ترتیب معادل 3000 و 320 
ppm 1اســت. تخمین زده می شــود که هر گوشی 
همراه حاوی 0/4 دالر طالســت. این میزان فلزات 
به کاررفته در گوشی های تلفن همراه آن ها را در آخر 
خط به پسماندهای ارزشــمندی تبدیل می کند که 
هواداران زیادی دارد. به عالوه بازیافت این ابزارهای 
الکترونیک می تواند از منظر محیط زیســتی حرکت 
بسیار مثبتی در جهت حفظ منابع با ارزش و کاهش 
آلودگی های مرتبط با استحصال و استخراج مواد اولیه 

دست اول باشد.

1 . Particle Per Million: ذره در میلیون

S�)برای�گوشی�های�همراه�کهنه�چه�اتفاقی�می�افتد�)مقایسه�درصد�گزینه�ها�در�کشورهای�درحال�توسعه�و�توسعه�یافته
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 بــرای بازیابی و بازیافت و یا حتی اســتفادۀ 
مجدد از گوشــی های همراه بال اســتفاده اولین و 
مهم ترین قــدم راه اندازی طرح هــای جمع آوری 
این پسماندها از کاربران است. چالشی که ابتدا با 
مقاومت صاحبان گوشی های قدیمی رو به رو می 

شود. 

تلفن��� گوشــی�های� جمع�آوری� طرح�های�
همراه�و�شرکت�های�پیشرو

طرح جمــع آوری گوشــی های تلفن همراه 
اولین بار در دهــۀ 1990 و در اروپا به اجرا درآمد. 
نتایج تحقیقی که توسط شرکت نوکیا در سال 2011 

انجام شد نشــان داد که در میان کشورهای مورد 
بررسی نرخ جمع آوری و بازیافت گوشی های تلفن 
همراه در سه کشور فنالند، آلمان و اسپانیا از همه 
بیشتر و در کشورهای امارات متحده عربی، نیجریه 
و اندونزی از همه کمتر است. در مجموع شهروندان 
کشورهای توســعه یافته آگاهی بیشتری نسبت به 
محتوای قابل بازیافت گوشــی های تلفن همراه و 
ارزش آن ها دارند. نتایج تحقیقات نشــان داده اند 
که بزرگ ترین چالش پیــش روی جمع آوری و 
بازیافت گوشی های تلفن همراه عالقه صاحبانشان 
به نگه داری آن ها در منزل به عنوان گوشــی یدک 

Sسهم�عناصر�تشکیل�دهنده�یک�گوشی�تلفن�همراه�

Sعناصر�تشکیل�دهنده�یک�گوشی�تلفن�همراه�



37

13
99

یز 
 پای

 8
ره 

شما
w

w
w.

to
se

es
ab

z.
ir

است. 
شرکت نوکیا در سال های اخیر پیشروی غلبه بر 
این چالش بزرگ بوده است. این شرکت اجراکنندۀ 
طرح های جمع آوری و بازیافت گوشی های تلفن 
همراه در بیش از 100 کشور جهان است. جمع آوری 
این ابزارها با روش های متفاوت و توسط نهادهای 
مختلفی صورت می پذیرد. شیوۀ جمع آوری بسته 
به فرهنگ جامعۀ میزبان و تســهیالت و امکانات 
موجود متفاوت است. از جمله این روش ها می توان 
به اســتقرار مخازن ویژۀ پسماندهای الکتریکی و 
الکترونیکی و طرح های بازپس گیری2 اشاره کرد. 
در بعضی از شــهرهای دنیا از صندوق های پست 
نیز برای جمع آوری گوشی های تلفن همراه استفاده 
می کنند. در این روش گوشــی به داخل صندوق 
انداخته شــده و به وسیلۀ ادارۀ پست برای مجری 
اصلی طرح جمع آوری ارســال می شود. در اکثر 

موارد هزینه پست برعهدۀ مجری طرح است. 
طرح های بازپس گیــری یکی از قدیمی ترین 
و رایج ترین ســناریوهای جمع آوری گوشی های 
تلفن همراه است. این طرح اولین بار در کشورهای 
سوئد و انگلســتان و به وسیلۀ شرکت های عضو 
نهــاد اروپایی صنایــع الکترونیــک و ارتباطات 
)ECTEL(3 صورت پذیرفت. این نهاد شــامل 
شش شرکت تولیدکنندۀ گوشی تلفن همراه بود. 
از آن زمان تاکنون کارزارهای بسیاری برای افزایش 
آگاهی مصرف کنندگان از ارزش گوشی های تلفن 
همراه برای صنایع بازیافت به راه افتاده است. نوکیا 
در این میان بازهم پیشرو سایر شرکت ها بوده است. 
یکی از کلیدهای موفقیت این شــرکت، تمرکز بر 
بازارهای روبه رشــد در کشورهای درحال توسعه 

است. 

2 Take back programs 
3 . European Telecommunication and Profes-
sional Electronics Industry Association

هند  ��
در کشــور هند تا ســال 2008 میالدی هیچ 
برنامــه و زیرســاختی برای بازیافــت تلفن های 
همراه وجود نداشت. شهروندان اطالعی در مورد 
مزایای بازیافت این پسماند نداشته و ذی نفعان نیز 
در این مقوله مشارکتی نداشــتند. در سال 2009 
شرکت نوکیا یک برنامۀ بازیافت را در هند به اجرا 
گذاشت. زیرســاخت های مورداستفاده این طرح 
عبارت بودند از: مخازن بازیافت، اقالم آموزشــی 
و اطالع رســانی برای شــهروندان، یک نرم افزار، 
یک پیمانکار جمــع آوری و آموزش کارکنان. این 
طرح ابتدا به صورت آزمایشــی به مدت 40 روز 
در چهار شــهر بنگلور، دهلی، گورگان و لوهیانا 
به اجرا گذاشــته شد. در مرحلۀ دوم، اجرای طرح 
به 28 شهر دیگر نیز گسترش یافت. شرکت برای 
تبلیغات از بیلبوردهای شهری، تبلیغات رادیویی، 
بروشور، نمایش های خیابانی، ستاره های بالیوود و 
همچنین طرح »کاشت یک درخت به ازای هر تلفن 
همراه« استفاده کرد. شایان ذکر است که در دو سال 
و نیم اول اجرای این طرح، شرکت نوکیا موفق به 

جمع آوری 50 تن تلفن همراه شد. 

چین��
در کشور چین، اپراتور چاینا موبایل4 به همراه 
شــرکت نوکیا و موتوروال در اواخر ســال 2005 
برنامۀ بازیافت تلفن های همــراه را آغاز کرد. در 
سال 2006 شش شرکت دیگر نیز به اجرا کنندگان 
این طرح پیوستند. این طرح با پوشش 40 شهر در 
کشور آغاز شــده و هم اکنون 300 شهر را تحت 
پوشش قرار داده اســت. تا پایان سال 2009، این 
طرح موفق به جمــع آوری 150 تن تلفن همراه، 

باتری و شارژر در سراسر چین شد.

4 . China Mobile 
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اوگاندا���
کشور آفریقایی اوگاندا، با وجود 11 میلیون نفر 
کاربر تلفن همراه بازار بسیار مناسبی برای طرح های 
بازپس گیری شرکت نوکیا محسوب می شد. طرح 
بازپس گیری با وجود تمام شــک و شبهه هایی که 
در مورد موفقیت این طرح در یک کشور آفریقایی 
و کمتر توســعه یافته وجود داشت، در سال 2010 
آغاز شــد. اولین بار این طرح در یک فروشگاه در 
شــهر کامپاال و برای مدت دو روز به اجرا درآمد. 
در کمال شگفتی در طول دو روز اول اجرای این 
طرح، این فروشگاه موفق به جمع آوری 459 گوشی 
تلفن همراه کهنه، 254 شارژر و 239 باتری گوشی 
تلفن همراه شــد. این طرح پــس از آن در مبادی 
جمع آوری که نوکیا در سراسر کشور راه اندازی کرد 
ادامه یافت. شرکت برای تشویق کاربران از تبلیغات 
رادیویی و اهدای هدایــای کوچک و برنامه های 
قرعه کشــی برای اهدای گوشــی نــو به تحویل 

دهندگان گوشی های کهنه استفاده کرد. 
یکی دیگر از طرح های موفق شرکت نوکیا در 
کشورهای آمریکای جنوبی بوده است. این طرح 
در ســال 2006 در مکزیک و با همکاری اپراتور 
اصلی تلفن همراه این کشور »تلفنیکا«5 آغاز شد. 
این طرح در سال های بعد از 2006 در کشورهای 
پرو، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور و آرژانتین نیز به 
اجرا درآمد. کشورهای آمریکای التین با کمک این 
طرح تاکنون موفق به جمع آوری 375 تن پسماند 

الکتریکی و الکترونیکی شده اند. 
یکــی از راهکارهای موفقیت نوکیا همکاری 
این شرکت با سازمان های مردم نهاد و سازمان های 
متولی محیط زیست در کشورهای مقصد است. از 
جمله این موارد می توان به همکاری نوکیا با نهاد 
جنگل ها6 برای ارتقای نرخ بازیافت در دانشگاه های 
5 . Telefonica 
6. Association for Forests 

لبنان و گروه محیط زیست امارات در امارات متحده 
عربی7 اشاره کرد.  

سنگاپور��
در سنگاپور شرکت نوکیا با همکاری اپراتور 
»ســینگ تل«8 از ســال 2011 اقدام به جمع آوری 
گوشی های تلفن همراه و لوازم و تجهیزات جانبی 
آن کرده است. در این کشور کاربرهایی که دارای 
گوشی های کهنه هســتند جعبۀ مخصوصی را از 
فروشگاه های این اپراتور گرفته و گوشی خود را 
داخل آن می اندازند. اگر کاربران مایل به کاشــت 
درخت به نام خود باشــند، می توانند نام خود را 
روی یک برچسب مخصوص که داخل جعبه قرار 
دارد بنویسند و سپس جعبه را به همراه محتویات 
آن بــه داخل صندوق های مخصوص اپراتور و یا 
صندوق های پســت بیندازند. نوکیا بعد از تحویل 
جعبه و کاشت درخت، گواهی کاشت درخت و 

مکان آن را به نشانی کاربر گوشی ارسال می کند. 

اپل ��
عالوه بر نوکیا شــرکت های دیگر ســازنده 
گوشی های همراه نیز به بازار جمع آوری و بازیافت 
گوشــی های همراه وارد شــده اند. از جمله این 
شرکت ها می توان به اپل اشاره کرد. اپل در طرحی 
به نام »ترید این«9، گوشی های اپل و سایر تجهیزات 
الکترونیک ساخت این شرکت را که ارزش استفاده 
مجــدد و بازیابی دارند بازپــس گرفته و پس از 
بررسی قیمت بازار و متناسب با آن برای کاربران 
کارت های هدیه اپل می فرستد. کاربران می توانند با 
ارائۀ کارت های هدیه مبلغ معادل را از فروشگاه های 
معتبر اپل خرید کنند. تفاوت طرح اپل با طرح های 
نوکیا در مشوق های اقتصادی آن است. اگرچه اپل 
7. Emirates Environmental Group
8. SingTel 
9. Trade In 
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تجهیزات الکترونیک و گوشــی های غیر از اپل را 
که ارزش اقتصادی ندارند نیز بدون هزینه تحویل 
گرفته و آن ها را به مقاصد بازیافت این تجهیزات 

ارسال می کند. 

 سامسونگ��

سامســونگ نیز از ســال 2010 در بازار هند 
اقــدام به طراحی و اجرای طرح های بازپس گیری 
تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی ساخت خود از 
جمله گوشی تلفن همراه کرده است. در این طرح 
که  STAR10 نام گرفته است کاربران گوشی های 
قدیمی خود را به مراکــز مخصوص جمع آوری 
این پســماندها در سرتاسر هند تحویل می دهند. 
سامسونگ متعهد اســت که این پسماندها سر از 
مراکز دفن و پسماند سوزها درنیاورده و با استفاده از 
روش های پذیرفته شده و کم خطر بازیافت/بازیابی 
شوند. سامسونگ هیچ گونه مشوقی برای این طرح 
در نظر نگرفته است. اگرچه غیر از هند سامسونگ 
در آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی 
)بلژیک، آلمان، فنالند، فرانســه، آلمان، لهستان، 
ایرلند، ایتالیا، رومانی( نیــز پیش ازاین برنامه های 

بازپس گیری خود را به اجرا گذاشته است. 

�کسب�وکارهای�مستقل��
عالوه بر شرکت های سازندۀ گوشی های تلفن 
همراه، کســب وکارهای مستقلی نیز در این زمینه 
ورود پیدا کرده اند. در این زمینه برای مثال می توان 
  www.phonerecyclebank.com  به وب سایت
اشــاره کــرد که در کشــور انگلســتان خدمات 
بازپس گیری گوشــی های قدیمی را ارائه می دهد. 
برای استفاده از خدمات این وب سایت ابتدا کاربر 
مدل گوشی خود را در ســایت جستجو کرده و 
ارزش آن را مشــاهده می کند، سپس آن را توسط 
10  SAMSUNG Take Back and Recycling 

پست بدون هزینه برای شــرکت ارسال می کند، 
شــرکت بعد از دریافت گوشی آن را کارشناسی 
کرده و مبلغ موردنظر را برای کاربر ارسال می کند. 
این شرکت گوشی هایی را که قابلیت استفاده مجدد 
دارند برای کاربران کشــورهای کم تر توسعه یافته 
ارسال کرده و گوشی های غیر قابل استفاده را نیز به 

مراکز بازیافت ارسال می کند. 
با درنظرگرفتن طرح های فوق در کشورهای 
گوناگون و همچنین کوتاه شدن عمر گوشی های 
تلفن همراه در دســت کاربر، باتوجه به روی کار 
آمدن نســل جدیدی از گوشی های هوشمند، به 
نظر می رســد بازار ایران می تواند مقصد مناسبی 
برای راه انــدازی طرح های جمع آوری و بازیافت 

گوشی های همراه باشد. 
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