چگونه از زباله پول بسازیم؟
-11استفاده از ضایعات کاغذ باطله
تجارت کاغذ باطله یک تجارت پر رونق و سودآور در کشور است .کافی است در میان آگهی
های روزنامه یا در فضای مجازی بدنبال خریداران کاغذ باطله بگردید .آنوقت خواهید دید
که این ضایعات چقدر پر طرفدارند .ابتدا به ساکن اولین ایده راجع به استفاده از ضایعات
کاغذ ،جمع آوری  ،تفکیک و فروش این ضایعات به خریداران عمده آن است که معموالً در
این شیوه ضایعات کاغذ تحویل کارخانه های مقوا سازی شده و به مقوا  ،شانه تخم مرغ و
دیگر محصوالت بازیافتی از خمیر کاغذ تبدیل میشوند .اما غیر از این روش برای تبدیل این
ضایعات به پول  ،روشهای دیگری هم وجود دارد .در تمام شیوهها شما نیاز به جمع آوری و
تفکیک کاغذ دارید.کاغذهای بدون پوشش (مانند روزنامه) را از کاغذ های لمینت شده و
پوشش دار جدا کنید .کاغذ های بدون پوشش رنگی و سفید هم باید تفکیک شوند .ساخت
یک خمیر از این کاغذ ها نیاز به یک همزن ،مقداری آب ،چسب چوب و کمی رنگ پودری
(مثل رنگ نساجی) دارد .ابتدا کاغذها را بامقداری آب بخیسانید .بعد از چند ساعت این
مخلوط را در همزن بریزید و آنقدر هم بزنید تا یکنواخت شود .در مرحله بعد مقداری چسب
چوب به مخلوطتان اضافه کنید و نهایتا پودر رنگ را اضافه نمایید .خمیر شما آماده است!
این خمیر میتواند ماده اولیه ارزان و قابل توجهی برای خلق هر اثر هنری ،کاربردی و حجمی
باشد .از انواع قالبهای بسته بندی اقالم صنعتی نظیر المپ و قابهای زینتی گرفته تا مجسمه
های فانتزی و  ....با این خمیر بدلیل سبکی و خصوصیات مثبت دیگر امکان ساخت سازه
های بزرگ نیز وجود دارد .برای پوشش این نوع احجام نیز شما فقط نیاز به کمی کیلر یا پلی
استر دارید.
یکی دیگر از کاربردهای این کاغذ های باطله ،خصوصا انواع پوشش دار آن  ،ساخت ظروف و
انواع سبد با لوله شده و یا تا شده این کاغذ هاست .البته این ظروف به استحکام ظروف
فلزی و پالستیکی نیستند اما اگر درست و اصولی ساخته شوند کامال زیبا ،کاربردی و قابل
استفاده اند.
نکته ای که ذکر آنرا در اینجا الزم میدانم اینکه برای استفاده از این کاغذ ها و امتحان
کاربردهای مورد اشاره در این نوشتار و دهها کاربرد دیگر شما باید سعی و خطا کنید و
خسته نشوید .مطمئن باشید اگر کمی صبور باشید و در صورتیکه به کار مسلط شوید ،دست
ساخته های کاغذی شما پر فروش و درآمد آن قابل توجه خواهد بود.
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