
 چگونه از زباله پول بسازیم؟

 بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی-6

دستگاههای الکتریکی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش روزافزون استفاده از ادوات و 

وقتی ما به کامپیوتر ،تلفن  بحث بازیافت ضایعات حاصله داغ و جذاب است. ،و الکترونیکی

کنیم شاهد سرعت بی نگاه میدستگاههای الکتریکی  و بسیاری دیگر از ونیزیتلو ،همراه

و در نتیجه انباشت ضایعات روز  محصوالتحدو حصر در پیشرفت تکنولوژی تولید این 

مریکا بزرگترین تولید کننده و چین بزرگترین آدر حال حاضر  افزون مربوط به آن هستیم.

 هستند. در جهان وارد کننده ضایعات الکتریکی و الکترونیکی

گرم طال ،سه کیلوگرم  300تا  150هر تن ضایعات تلفن همراه حاوی  به این آمار دقت کنید:

به این اعداد میتوانید ضایعات پالستیک و ...رانیز کیلوگرم مس است. 100نقره و در حدود 

رم طال یک گ تنها برای استخراجاضافه کنید.این آمار زمانی جالب به نظر میرسد که بدانیم 

میلیون کامپیوتر و 4تا  3اکنون حدود هم نیاز به استحصال یک تن سنگ معدن طالست!!

های میلیون تلویزیون از رده خارج در کشور وجود دارد، ضمن اینکه بسیاری از تلفن18

شود که نیز به این آمار اضافه می الکتریکی دیگرهای رومیزی، قطعات الکترونیکی و دستگاه

در اکثر بوردهای .ز آنها دارای فلزات گرانبها در ترکیب ساختاری خود هستندبسیاری ا

ل یبوردهای کامپیوتر که قطعات و وسامادربوردهای الکترونیکی مخصوصا موبایل یا مادر

 .شودبه میزان زیادی استفاده مییی باال زیادی دارد، از طال و نقره به خاطر رسانا

البته باید این نکته را هم در  چقدر بزرگ و با ارزش است. فرمایید که این بازارمالحظه می

نظر داشت که وجود مواد و فلزات سمی نظیر جیوه و سرب در ترکیب این ضایعات ، بازیافت 

آنرا به مبحثی تخصصی و حساس تبدیل میکند که بدون مطالعه و تحقیق کافی امکانپذیر 

کار شما نیاز به مطالعه و تحقیق  نیست.آنچه مسلم است اینکه برای شروع این کسب و

 کافی و عمیق داشته وباید از تجربیات بدست آمده در این زمینه استفاده کنید.

توانید به مغازه های تعمیرات کامپیوتر و شما برای خرید و جمع آوری این ضایعات می

شاید  کنید.مغازه های تعمیرات لوازم برقی و الکتریکی و... مراجعه  شرکتهای بزرگ، موبایل،

سود  با ادوات ابتدایی و در محلی کوچک در ابتدای کار یک جدا سازی ساده و کم زحمت

خوبی نصیبتان کند.در ایران نیز یک شرکت بنام پارس چرخش بصورت تخصصی در این 

 تواند منبع خوبی برای حمایت از شما در شروع این کار باشد.زمینه فعال است که می
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