
 :شهروند گرامي
 يكميليون تا  ۵۰۰بق تحقيقات انجام شده ساالنه بين ط

عدد كيسه پالستيكي توسط مردم كره زمين  تريليون

های مصرف وافر كيسه متأسفانه .شوديماستفاده 

بار تنها پس از يك هاآنريختن ر پالستيكي و دو

جوامع مصرفي است كه  یامدهايپاستفاده، از 

افراد  .ذيری برای طبيعت داردناپهای جبرانزيان

های پالستيكي را توجهي كيسهدر كمال بيبسياری 

سازند و پس از استفاده در محيط اطراف خود رها مي

ولي . بردای ميرا با خود به هر گوشه هاآنباد 

خوشبختانه هر روزه تعداد بيشتری از مردم سراسر 

ه استفادمحيطي ناشي از دنيا نسبت به مشكالت زيست

و برای  شونديمنايلوني آگاه  یهاسهيكو رها كردن 

در . كنندحذف آن از زندگي روزانه خود تالش مي

به تعدادی از اين اثرات مخرب و راه  بروشوراين 

های برای كاهش يا حذف كيسه مناسب یهاحل

 .ميپردازيم پالستيكي
 

دار، فارغ از يستی سالم و پايط زيبرخورداری از مح

و نژاد، حقی مشترک برای همه سن و جنس 

 ها است. انسان

 در حفظ آن كوشا باشيم
 

هزار بيش از  پالستيكي ساالنه  یهاسهيكتوليد   -1

 .كنديمكيلوگرم كربن در هوا منتشر 

نفت برای ميليون بشكه  1۰۰تا  6۰ساالنه حدود  -2

 مورد نياز است. يپالستيك یهاسهيكتوليد 

بزی از قبيل وال، ساالنه هزاران گونه از جانوران آ -3

ها و پرندگان بر اثر ، ماهيپشتالك ،دلفين، فك

 ها دچاريا گير كردن در آن و های نايلونيكيسهبلعيدن 

تنها در دريای مديترانه )روندمياز بين  شده وخفگي 

تن  ۵۰۰ی پالستيكي به وزن ميليارد ذره 2۵۰حدود 

 .د(وجود دار

ي بيش از زمان بهها برای تجزيه اغلب اين كيسه -4

، اين حتي بعضي از محاسباتسال نياز است.  4۰۰

اين يعني ) اندزدهسال تخمين  1۰۰۰زمان را تا حدود 

 .نگشته استبه طبيعت بر یاسهيكتاكنون هيچ 

در طبيعت رها  هاسهيكدر مناطقي كه اين   -۵

، منظره هاآن، به علت روند بسيار كند تجزيه شونديم

و  آزارديمانساني را  بسيار ناخوشايند آن روح هر

اين  . عالوه برشوديمنوعي آلودگي منظر محسوب 

ساخته  از مواد پلي اتيلني ی پالستيكيهاسهيكچون 

بسيار مضری را نيز از  یاگلخانهگازهای شوند، مي

 .كنديمخود ساطع 

در  هاسهيكدر مناطق مرطوب و پرباران وجود  -6

انواع طبيعت محل مناسبي برای تخم گذاری و رشد 

 پشه ماالريا است.حشرات از جمله 

 ،كننديمشروع به تجزيه شدن  هاسهيكهنگامي كه  -7

بسيار كوچكي از مواد سمي ناشي از تجزيه به  یهاتكه

 هاانوسياقو  هااچهيدرو  هارودخانهآب  داخل خاك،

 .گردديم هايآلودگ گسترشو باعث  كنديمنفوذ 

 یهاسهيككه مصرف  دهديمآمارها نشان  -8

ميليارد كيسه در سال  ۵۰۰ا بيش از نيدر د يپالستيك

. شوديمصد از اين مقدار بازيافت در 3است و تنها 

يقه يك ميليون كيسه به عبارت ديگر در هر دق

 . شوديما مصرف ينپالستيك در د

انگلستان،  هدر حال حاضر كشورهايي از جمل -9

 و بوتان، بنگالدش فرانسه،، هند، اياسترالچين، ايتاليا، 

 هایشهربعضي از و  از كشورهای آفريقايي يبعض

های پالستيكي را ممنوع استفاده از كيسه آمريكا

رخي ديگر از كشورها، از جمله ايرلند، و ب اندكرده

بلژيك و چندين ايالت در آمريكا با تعيين ماليات 

 اند تارا افزايش داده هاآنها قيمت برای اين كيسه

 .برای مشتريان كاهش يابد هاآنجذابيت 

بازيافت شوند، به  تواننديم هاكيپالستكليه  -1۰

بازيافت تحويل  یهاگاهيپارا به  هاآنشرط اين كه ما 



 یهایبطراز  %1۰كه تنها  دهنديم! آمارها نشان دهيم

ديگر بر  %9۰و  شونديمپالستيكي توليد شده بازيافت 

 .ماننديمباقي  هاانوسياقروی زمين يا در 

 :هاحلراه 
يا  ایپارچه یهاسهيكهنگام خريد با خود  در  .1

 یهاسهيك ،يا در صورت موجود بودن پالستيكي ضخيم

 همراه داشته باشيم.پالستيكي قابل تجزيه 

 ظروفپالستيك و  یهاسهيكقبل از تحويل  .2

استفاده  هاآنبه بازيافت تا حد ممكن از  يپالستيك

 یهاسهيكای نمونه استفاده از . برمجدد نماييم

 زباله.   یهاسطلبرای مل عمست يالستيكپ

از دادن  يا فروشگاه در صورت داشتن مغازه .3

نايلوني خودداری كنيم و به جای آن از  یهاسهيك

و يا  پالستيك ضخيم یهاسهيككاغذی يا  یهاسهيك

نماييم و علت  استفاده ريپذپالستيك تجزيه یهاسهيك

 هاآننيز برای مشتريانمان توضيح دهيم تا اين كار را 

 نيز در اين راه با ما همراه شوند. 

دوستانه خود  یهاجمعرا در  بروشورمطالب اين  .4

و به صورت گروهي متعهد شويم كه از  مييبازگو نما

برای هر نوع خريدی از قبل با خود كيسه  بعد اين به

 به همراه داشته باشيم.

اصناف در زمينه  صخصوه بولين دولتي ئبا مس .۵

 یهاسهيكتصويب قوانيني برای كاهش و عدم مصرف 

 پالستيكي صحبت نماييم.

 حامي محيط زيست بپيونديم. یهاگروهبه  .6

 در زمينه محيط زيست مطالعه نماييم.  .7

اطالع رساني و آموزشي در  یهاتيساو  هاوبالگ .8

 ينه محيط زيست را بخوانيم.مز

رای داشتن كه ب مبه كودكان خود آموزش دهي .9

محيط زيستي سالم، كمتر از پالستيك استفاده كنند و 

را به  هاآنپالستيكي را دور نيندازند و  یهازباله

 .مپالستيكي تشويق كني یهازبالهآوری و تفكيك جمع

پالستیكي از  يهاسهیکاگر به جاي استفاده از  .10

 در طول هفتهدائمي استفاده کنیم  خريد يهاساک
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 ايم. را مصرف نكرده

 

 

 :ها هم سري بزنیدتوصیه مي کنیم به اين آدرس
www.sabzbashim.ir 

www.bisphinol.blogfa.com 

www.pishnahadha1393.blogfa.com 

www.hefzemohitzist.blogfa.com 

www.internationaldays.blogfa.com 

www.daryavacancer.blogfa.com 

www.notobacco.blogfa.com 
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به محیط زیست  حواستان، دیکنيموقتي خرید 

 .هم باشد

 سبز باشیم
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