چگونه از زباله پول بسازیم؟

 -14استفاده مجدد از بنرهای چاپ شده
چند سالی است که بنرها جایگزین مناسب و کارآمدی برای پارچه نویسیهای قدیمی شده اند
و بساط خطاطی پارچه را تا حدود زیادی برهم زده اند .این بنر های نه چندان تازه وارد  ،بعد
از چاپ عموماً استفادهای ندارند .خصوصاً آنهایی که برای مناسبتی خاص (نظیر تبریک و
تسلیت) چاپ می شوند .امروزه اگر هر یک از ما اطراف خود را جستجو کند بسیاری از بازمانده
های این بنر ها را میبیند و چه استفادهای از بنر های چاپ شده می شود؟ پاسخ واضح است
 :هیچ!! شاید پیش خود بگویید این بنر ها یکبار کار خود را کرده اند و حاال دیگر زباله اند ،
اما من با این دیدگاه موافق نیستم.
برای شروع کار بازیافت بنر های مستعمل ،شما نیاز به مقداری بنر دارید.توصیه میکنم ابتدا
برای تهیه این بنرها به سراغ موسسات چاپ بنر بروید و بنر های مستعمل و ضایعاتی را ازآنها
تهیه کنید .اولین و مهمترین ویژگی این بنرهای ضایعاتی  ،ضد آب بودن آن است .نکته مهم
دیگر در مورد این بنرها این است که فقط یک طرف این بنر ها چاپ خورده و معموال طرف
پشت بنر ها سفید باقی مانده است  ،بنابراین میتوان از سمت سفید آن استفاده های زیادی
کرد.تصور کنید که مثال دو بنر  2در  1چاپ خورده را از روبرو به هم بچسبانید (مثال با چسب
آهن) آنوقت شما یک شیت دو رو سفید  ،مقاوم و انعطاف پذیر خواهید داشت که میتواند
بسیار کاربردی باشد.مثال شما میتوانید با برش این شیت دست ساز  ،یک روکش ضد آب و
تمیز برای دیوار سیمانی کارگاه خود درست کنید یا اینکه با استفاده از این شیتها که در
سایزهای مختلف تولید شده اند و برش و دوخت آنها زیر اندازهایی مقاوم و خوب برای پیک
نیک بسازید.کافیست شیت ساخته شده خود را با نوار دور دوزی کنید که این نوار هم میتواند
از جنس خود بنر باشد.
ساخت کاور کولرهای آبی و گازی بنری  ،بستر کشت نهال بنری ،پوشش جوییهای خاکی بنری
 ،خطاطی و نقاشی بر سطح سفید پشت بنر و بسیاری از کارهای ثمر بخش دیگر  ،تنها گوشه
ای از فعالیتهایی است که میتوان در استفاده مجدد از بنرهای چاپ شده متصور بود .بدون
شک این پروژه بازیابی نیز نظیر تمامی کارهایی که در زمینه بازیافت انجام می شوند نیازمند
کمی صبرو تالش است اما بی تردید به موفقیت خواهد انجامید.
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