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 چگونه از کاغذ باطله بهترین استفاده را داشته باشیم

 

 ایداگر در محیط کار و یا منزلتان از کاغذهای زیاد اطرافتان خسته شده

 خواهید داشته باشیدگذاری منبع درآمدی میو یا بدون هیچ سرمایه

 های کالن نیازهای روزمره خود را رفع کنیدکه بدون هزینهو یا این

 کنم این مقاله را بخوانیدای تهیه کنید، به شما پیشنهاد میو یا کادو و هدیه

های دوباره استفاده مجدد از کاغذهای باطله بازیافت آن است، شاید از خودتان بپرسید یکی از راه
توانیم این کار را انجام راحتی میانه انجام داد اما ما در اینجا بهشود در خکه بازیافت را که نمی

 دهیم.

 

 کنیم.ابتدا کاغذ را خرد می-1

 گیریم.سپس آن را با آب گرم مخلوط کرده و آب اضافی خمیر را می-2

الیه طلق دیگر بر روی خمیر کنیم و یکته را بر روی طلقی ریخته و صاف میمخلوط خمیر و نشاس-3
 دهیم.قرار می
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 خمیر مسطح شده را خشک کرده.-4

 زنیم.ی دلخواه برش میسپس بعد از کامل خشک شدن خمیر کاغذ را در اندازه-5

مورد  های مختلفهای زیبا و طرحاز این خمیرها برای ساخت کارت تبریک و دعوت به شکل
ها بعد از استفاده قابل توانید روی خمیر تخم گیاه بپاشید تا این کارتگیرد. میاستفاده قرار می
 کاشت هم باشد.

های باطله این است که با استفاده از چسب یکی دیگر از راه خای استفاده از کاغذها و روزنامه
شه و ساخت انواع ظروف و چوب و آب و روزنامه و کاغذ خمیری درست کرده و با آن پایه ما

های خانه و یک منبع درآمد های نشکن و مقام درست کنید بهترین راه برای دکوریمجسمه
 های مناسبی خواهد بود.هزینه و هدیهکم

 

  

ها در موارد زیر در توانید از آنداشتن انبوهی از کاغذ و روزنامه میجای انبار کردن کاغذ و نگهبه
 خانه و محل کارتان استفاده کنید:
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ا مالیدن روزنامه کاهی مرطوب به از روزنامه برای برق انداختن سینک استیل استفاده کنید، ب-
 سینک، درخشش و جالی اولیه را به

 ها برگردانید.آن

های صورت رولهایی که بهجای یک تکه چوب از روزنامهبرای روشن کردن شومینه یا آتش به-
 اید، استفاده کنید.سفت درآورده

ه مانع ورود و رشد ها با روزنامهای چوبی با پوشاندن کف آنهنگام ساخت باغچه یا کرت-
 های هرز شوید.علف

گیرهای پالستیکی جای استفاده از ضربهبندی استفاده کنید. بهاز روزنامه برای پیچیدن و بسته-
 ونقل کاال، برای داخل جعبه از روزنامه مچاله شده استفاده کنید.هنگام حمل

زننده و رطوبت از کشو  با انداختن روزنامه در داخل کشوهای یخچال، به جذب بوهای تند و-
 مخصوص سبزیجات جلوگیری کنید.

ها در داخل پاکت باعث های کال مانند هلو و آوکادو داخل روزنامه یا قرار دادن آنبا پیچیدن میوه-
 شود.ها میرسیدن زودتر این میوه

صورت نوار بریده، بگذارید ها را بهها و ایجاد کمپوست است. آنروزنامه بستر مناسبی برای کرم-
 ها آن را تبدیل به طالی باغ )کمپوست( نمایند.کرم

صورت نخ های باطله را بهریسی داشته باشید تا روزنامهاگر ذوق هنری دارید، کافی ست دوک نخ-
 کنید استفاده نمایید.آنچه دوست دارید یا فکرش را میدرآورده و از آن برای بافتن هر 

 پردازیمدر ادامه بهترین استفاده مجدد از کاغذ باطله می

ها در پرینتر است. پرینت دوباره: یکی از بهترین راه استفاده مجدد از کاغذ باطله، استفاده آن
اده کنید. این به شما کمک توانید در پرینترها استفکاغذهایی را که یک روی سفید دارند را می

 کند تا از یک سری کاغذ دو بار استفاده کنید.می
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هایی را نویس: بسیاری از دانش آموزان نیاز دارند تا مسائلی را حل کنند و یا یادداشتچرک
های مختلف مناسب تواند برای نوشتن فرمولهای سفید دارند میبنویسند. کاغذهایی که بخش

 باشند.

ها برای سرگرم کردن های استفاده بهینه از کاغذهای باطله استفاده از آن: یکی از راهبازی کودکان
 ها نقاشی کنند.توانید کاغذهای باطله را در اختیار کودکان قرار دهید تا در آنکودکان است. شما می

 

های خیلی عالی برای استفاده دوباره کاغذ درست کردن اوریگامی اوریگامی درست کنید: یکی از راه
توانید با تهیه یک کتاب ساخت اوریگامی بهترین استفاده از کاغذ باطله را داشته است. شما می

 باشید.

که استرس زیادی داریم استرس را خالی کنید: از کاغذهای باطله در زمان عصبانی بودنمان و یا وقتی
خطی کردن بر روی کاغذ و پاره کردن کاغذ استفاده کنیم، محققان این راه را توانیم با خطمی

 کنند.همیشه پیشنهاد می

 
 چاپ، کاغذ، کاغذ باطله، اوریگامی :کلمات کلیدی


