شهروندگرامي:

 -1توليد كيسههای پالستيكي ساالنه بيش از هزار

 -6در مناطق مرطوب و پرباران وجود كيسهها در

طبق تحقيقات انجام شده ساالنه بين  ۵۰۰ميليون تا يك

كيلوگرم كربن در هوا منتشر ميكند.

طبيعت محل مناسبي برای تخم گذاری و رشد انواع

تريليون عدد كيسه پالستيكي توسط مردم كره زمين

 -2ساالنه حدود  6۰تا  1۰۰ميليون بشكه نفت برای

حشرات از جمله پشه ماالريا است.

استفاده ميشود .متأسفانه مصرف وافر كيسههای

توليد كيسههای پالستيكي مورد نياز است.

 -7هنگامي كه كيسهها شروع به تجزيه شدن ميكنند،

پالستيكي و دور ريختن آنها تنها پس از يكبار

 -3ساالنه هزاران گونه از جانوران آبزی از قبيل وال،

تكههای بسيار كوچكي از مواد سمي ناشي از تجزيه به

استفاده ،از پيامدهای جوامع مصرفي است كه

دلفين ،فك ،الكپشت ،ماهيها و پرندگان بر اثر

داخل خاك ،آب رودخانهها و درياچهها و اقيانوسها

زيانهای جبرانناپذيری برای طبيعت دارد .افراد

بلعيدن كيسههای نايلوني و يا گير كردن در آنها دچار

نفوذ ميكند و باعث گسترش آلودگيها ميگردد.

بسياری در كمال بيتوجهي كيسههای پالستيكي را

خفگي شده و از بين ميروند(تنها در دريای مديترانه

 -8آمارها نشان ميدهد كه مصرف كيسههای

پس از استفاده در محيط اطراف خود رها ميسازند و

حدود  2۵۰ميليارد ذرهی پالستيكي به وزن  ۵۰۰تن

پالستيكي در دنيا بيش از  ۵۰۰ميليارد كيسه در سال

باد آنها را با خود به هر گوشهای ميبرد .ولي

وجود دارد).

است و تنها  3درصد از اين مقدار بازيافت ميشود.

خوشبختانه هر روزه تعداد بيشتری از مردم سراسر

 -4برای تجزيه اغلب اين كيسهها به زماني بيش از

به عبارت ديگر در هر دقيقه يك ميليون كيسه

دنيا نسبت به مشكالت زيستمحيطي ناشي از استفاده

 4۰۰سال نياز است .حتي بعضي از محاسبات ،اين

پالستيك در دنيا مصرف ميشود.

و رها كردن كيسههای نايلوني آگاه ميشوند و برای

زمان را تا حدود  1۰۰۰سال تخمين زدهاند (اين يعني

 -9در حال حاضر كشورهايي از جمله انگلستان،

حذف آن از زندگي روزانه خود تالش ميكنند .در

تاكنون هيچ كيسهای به طبيعت برنگشته است.

چين ،ايتاليا ،استراليا ،هند ،فرانسه ،بوتان ،بنگالدش و

اين بروشور به تعدادی از اين اثرات مخرب و راه

 -۵در مناطقي كه اين كيسهها در طبيعت رها

بعضي از كشورهای آفريقايي و بعضي از شهرهای

حلهای مناسب برای كاهش يا حذف كيسههای

ميشوند ،به علت روند بسيار كند تجزيه آنها ،منظره

آمريكا استفاده از كيسههای پالستيكي را ممنوع

پالستيكي ميپردازيم.

بسيار ناخوشايند آن روح هر انساني را ميآزارد و

كردهاند و برخي ديگر از كشورها ،از جمله ايرلند،

نوعي آلودگي منظر محسوب ميشود .عالوه بر اين

بلژيك و چندين ايالت در آمريكا با تعيين ماليات

برخورداری از محيط زيستی سالم و پايدار ،فارغ از

چون كيسههای پالستيكي از مواد پلي اتيلني ساخته

برای اين كيسهها قيمت آنها را افزايش دادهاند تا

سن و جنس و نژاد ،حقی مشترک برای همه

ميشوند ،گازهای گلخانهای بسيار مضری را نيز از

جذابيت آنها برای مشتريان كاهش يابد.

خود ساطع ميكند.

 -1۰كليه پالستيكها ميتوانند بازيافت شوند ،به

انسانها است.

در حفظ آن كوشا باشيم

شرط اين كه ما آنها را به پايگاههای بازيافت تحويل

دهيم! آمارها نشان ميدهند كه تنها  %1۰از بطریهای

 .۵با مسئولين دولتي به خصوص اصناف در زمينه

پالستيكي توليد شده بازيافت ميشوند و  %9۰ديگر بر

تصويب قوانيني برای كاهش و عدم مصرف كيسههای

روی زمين يا در اقيانوسها باقي ميمانند.

پالستيكي صحبت نماييم.

راه حلها:

 .6به گروههای حامي محيط زيست بپيونديم.

 .1در هنگام خريد با خود كيسههای پارچهای يا
پالستيكي ضخيم يا در صورت موجود بودن ،كيسههای
پالستيكي قابل تجزيه همراه داشته باشيم.
 .2قبل از تحويل كيسههای پالستيك و ظروف
پالستيكي به بازيافت تا حد ممكن از آنها استفاده
مجدد نماييم .برای نمونه استفاده از كيسههای
پالستيكي مستعمل برای سطلهای زباله.
 .3در صورت داشتن مغازه يا فروشگاه از دادن

 .7در زمينه محيط زيست مطالعه نماييم.
 .8وبالگها و سايتهای اطالع رساني و آموزشي در
زمينه محيط زيست را بخوانيم.
 .9به كودكان خود آموزش دهيم كه برای داشتن
محيط زيستي سالم ،كمتر از پالستيك استفاده كنند و
زبالههای پالستيكي را دور نيندازند و آنها را به
جمعآوری و تفكيك زبالههای پالستيكي تشويق كنيم.
 .10اگر به جاي استفاده از کیسههاي پالستیكي از

كيسههای نايلوني خودداری كنيم و به جای آن از

ساکهاي خريد دائمي استفاده کنیم در طول هفته

كيسههای كاغذی يا كيسههای پالستيك ضخيم و يا
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كيسههای پالستيك تجزيهپذير استفاده نماييم و علت

را مصرف نكردهايم.

اين كار را نيز برای مشتريانمان توضيح دهيم تا آنها
نيز در اين راه با ما همراه شوند.
 .4مطالب اين بروشور را در جمعهای دوستانه خود
بازگو نماييم و به صورت گروهي متعهد شويم كه از
اين به بعد برای هر نوع خريدی از قبل با خود كيسه
به همراه داشته باشيم.
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