چگونه از زباله پول بسازیم؟

-10استفاده از ضایعات الستیک خودرو
الستیک خودرو یکی دیگر از ضایعاتی است که به وفور در کنار جاده ها  ،آپاراتیها
،تعمیرگاههای اتومبیل و خیلی جاهای دیگر میبینیم .اوالً ذکر این نکته را الزم میدانم که
بازیافت صنعتی الستیک هم اکنون یک صنعت فعال در کشور است و از این ضایعات  ،پودر
الستیک (در سایزهای مختلف ) برای مصارف گوناگون نظیر ساخت کفپوشهای پارکی و ...
تولید میشود.
اما همانگونه که مشخص است همه الستیکهای مستعمل در این صنایع مصرف نمیشوند و
حجم انبوهی از آنها به عنوان ضایعاتی حجیم رها میشوند .در این نوشتار من به بخش
دیگری از موارد استفاده این الستیکها اشاره میکنم .الستیکهای خودروها معموالً در
سایزهای مختلف موجودند .از الستیک خودروهای سواری گرفته تا الستیک تراکتور و
خودروهای سنگین ،در مرحله اول و برای شروع به کار بازیافت الستیک  ،شما نیاز به اجاره
محلی برای کارگاه دارید .ادوات و لوازم اصلی مورد نیاز کارگاه شما هم یک اره عمود بر و
یک کمپرسور رنگ به همراه پیستوله و رنگهای خودرویی است .شما در ابتدا باید کار با اره
و پیستوله را یاد بگیرید .در مرحله بعد الستیکها باید از محلهای مورد اشاره جمع آوری
شوند .پس از جمع آوری  ،الستیکها را از لحاظ سایز و مدل طبقه بندی میکنیم.
تولید ادوات پارکی و باغی نظیر تاب و االکلنگ  ،قارچهای عظیم الجثه و فانتزی تزئینی
پارکی (با استفاده از کنده درخت)  ،جای گل و بوته های پارکی و باغی  ،صندلیهای نشیمن
گرد (با پوششهای مختلف نظیر طناب کتان ) و دهها طرح جذاب و زیبای دیگر از جمله
کارهایی است که شما میتوانید با این الستیکهای مستعمل و به ظاهر بی ارزش انجام دهید.
توصیه میکنم در ابتدا نمونه هایی از کارهای خود تهیه و از آنها کاتالوگی تهیه کنید و به
سازمان فضای سبز شهرداریها ،صاحبان ویال و مراکز تجاری و ...ارائه دهید .رنگها در داشتن
جلوه زیبای تولیدات شما نقشی اساسی دارند و اگر بجا استفاده شوند کاالی شما را مشتری
پسند میکنند .از آنها بخوبی استفاده کنید .شما مشتریان بالقوه زیادی با این تولیدات
دارید ،آنها را از دست ندهید.
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