ﺷﺶ راﻫﮑﺎر ﺳﺎده ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﯾﮑﯽ ازﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ؛
ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در درﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺳﺒﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﭘﺮاز زﺑﺎﻟﻪ در
درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﮕﺮﯾﺪ ﮐﺎﻟﺪوروﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
دﯾﮕﺮ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺬر ﮐﻨﻢ”.
اﻧﮕﺮﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎزهای دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻇﺮوف ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮ
ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﭙﻮ ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮگ ﭼﺎی ﺑﻪ آن ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﻣﻐﺎزه در ﺷﯿﺸﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎزه را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎن
را در ﻣﻐﺎزه او ﻣﺠﺪد ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﮕﺮﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺶ راه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ:

 :۱از ﺧﺮﯾﺪ آب در ﺑﻄﺮی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ آﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺲاﻧﺪاز ﻫﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اپ ) (appدر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻄﺮی ﺧﻮد را ﻣﺠﺎﻧﯽ ازآب ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

 :۲از ﻧﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﯽﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﮑﯽ از  ۱۰ﻣﻮردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﮕﺮآﻧﮑﻪ ﻧﯽﻫﺎ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﻠﺢ ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ

دﻫﯿﺪ ،از ﻣﺪﯾﺮ رﺳﺘﻮران ،ﺑﺎر ﯾﺎ ﭘﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی
را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ.

 .۳ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد
اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل ﻏﯿﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
را در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

 .۴از اﮐﻠﯿـﻞ و زرق وﺑﺮﻗﻬـﺎی ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ ﺗﺰﯾﯿـﻦ
ﺻﻮرت ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
وﻗﺘﯽ از
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
رﻓﺘﻪ از
اﺳﺘﻔﺎده
دوﺳﺘﺪار

اﮐﻠﯿﻞ و زرق و ﺑﺮﻗﻬﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ رﯾﺰ روی ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻮرﯾﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺳﺮ در ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ
از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 .۵ﮐﯿﺴـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ دوﺳـﺘﺪار ﻣﺤﯿـﻂ زﯾﺴـﺖ ﻫﻤـﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ  ۵ﭘﻨﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﯿﺶ از  ۸۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﯿﺴﻪ
دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ،از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

 .۶ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺨﺮﯾﺪ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯿﻮه ،ﺳﺒﺰی ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺎم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را
ﻧﺨﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

