سالم .سلسله نوشتاری که در ادامه مالحظه خواهید کرد  ،با عنوان:
چگونه از زباله پول بسازیم؟
به معرفی راههایی می پردازد که می توان توسط آنها  ،مشاغلی بر پایه بازیافت زباله ایجاد کرد .آمار
وزنی تولید زباله در ایران  45هزار تن در روز است که فقط 7درصد تفکیک از مبدا می شود .با این
حساب ایران در مقام باالیی در تولید زباله قرار می گیرد در حالی که در بازیافت آن مقام چندان
مهمی نداریم.
به هر حال امیدوارم این سلسله نوشتار بتواند کمکی در راستای بازیافت زباله و پاکسازی محیط زیست
بوده یا ایده ای هر چند کوچک در اختیار کسانی قرار دهد که قصد دارند کاری را آغاز کنند.
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تبدیل بطریهای شیشه ای به لیوان :

همه ما بطریهای شیشه ای حاوی انواع نوشابه و آبمیوه را دیده ایم.این بطریها معموال پس از مصرف
بال استفاده است و به عنوان زباله دور انداخته می شود .بگذارید کمی به عقب تر برگردیم.قبل از همه
گیر شدن بطریهای  PETدر بسته بندی مایعات آشامیدنی نظیر انواع نوشابه  ،این مایعات در شیشه
بسته بندی می شدند.شیشه های محتوی نوشابه پس از مصرف جمع آوری و بعد از شستشو دوباره پر
می شد و این چرخه ادامه داشت.در واقع با این شیوه بطریها پس از استفاده زباله محسوب نمی
شدند.اما امروزه ما با حجم قابل توجهی از بطریهای نوشیدنی بالاستفاده مواجه ایم که میتوانند تبدیل
به پول شوند!
در طرح پیشنهادی این هفته ،بطری های نوشابه پس از جمع آوری از لحاظ سایز  ،رنگ و...تفکیک
میشوند.سپس توسط یک ماشین برش شیشه ،از کمر (دقیقا از جایی که بطری شروع به باریک شدن
می کند) برش داده می شوند.در مرحله بعد  ،لبه برش خورده ،ساب زده شده و صیقلی می شود.
پس از اتمام کار ،بطری ها (که حاال دیگر تبدیل به لیوان شده اند!) بصورت بهداشتی شستشو و
خشک می شوند.در مرحله نهایی نیز میتوانیم بر روی لیوانها تبلیغات یا هر نوشته و آرمی را چاپ و
پس از بسته بندی در کارتن به بازار عرضه کنیم.
با این حساب شما به سادگی میتوانید صاحب یک کارگاه تولید لیوان شوید و اگر کمی منصف باشید و
لیوانهای خود را با قیمتی عادال نه بفروشید  ،خواهید دید که بازارش بد هم نیست.
خوب حاال کی از این لیوانها داره؟ ما یه چند تایی سفارش داریم!!
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