جزئیات وام ۲۰میلیوین فرهنگیان
گـودرز کریمیفـر بـا اشـاره بـه جزئیـات وام  ۲۰میلیونی بـه فرهنگیان
گفـت :طـی روزهـای آینـده قرارداد یـا تفاهمنامهای در راسـتای ارائه وام
 ۲۰میلیـون تومانـی بـه فرهنگیـان بـا بانک مهر امضـا میکنیم.
ایـن کار در راسـتای توجـه بـه منزلـت اجتماعی معلمان بـه عنوان یک
بسـته رفاهـی تعریـف شـده اسـت .بخشـی از ایـن تسـهیالت مربوط به
بانـک ملـی در قالـب وام مسـکن ،وامهـای قرض الحسـنه بانک رسـالت
اسـت و جدیدتریـن تفاهـم نامـهای کـه قرار اسـت بـه زودی بـا امضای
آقـای اکبـری مدیرعامـل بانـک قـرض الحسـنه و دکتـر الهیـار معـاون
توسـعه و پشـتیبانی وزارت آمـوزش و پـرورش منعقـد شـود ،همین وام
 ۲۰میلیـون تومانی اسـت.

7

وی ادامـه داد :اگـر فرهنگیـان همیـن امروز  ۱۰میلیون تومـان در بانک
مهـر سـپردهگذاری کننـد ،ظـرف  ۲۴سـاعت بـه آنها ده میلیـون تومان
پرداخـت میشـود و بـا پـول خودشـان بـه آنهـا  ۲۰میلیـون تومـان
میدهیـم .همچنیـن ایـن وام  ۲۰میلیـون تومانـی بـا کارمـزد  3تـا 4
درصـد و بازپرداخـت آن تـا  ۶۰مـاه اسـت.
کریمـی فـر در پاسـخ بـه این سـوال که چه کسـانی در اولویـت دریافت
ایـن وام قراردارنـد ،گفـت :براسـاس شـاخصها و اولویتهایی که تعریف
کردهایـم بعـد از انعقـاد تفاهـم نامه کسـانی که قبال از تسـهیالت قرض
الحسـنه و تسـهیالت کـم بهـره بانـک مهـر و یا سـایر بانکها اسـتفاده
نکـرده باشـند ،اولویت اول ما هسـتند.

نگه داشنت پول در جیب اب پمساند

چگونه برای پس انداز ،پسماندهای مان را مدیریت کنیم

ایـن روزهـا کمتـر کسـی را مـی بینیـد کـه بـه فکـر افزایـش درآمد خود نباشـد! همه ما بـه نوعی با گرانی و نوسـانات این روزها،دسـت و پنجـه نرم می کنیـم و اولین راه حلی کـه به ذهن
حانیه زحتمکش
مـا مـی رسـد بـاال بـردن سـطح درآمـد اسـت! راه حلـی کـه در این شـرایط کاملا منطقـی و عاقالنه اسـت .اما دراین بیـن می بایسـت ،نیم نگاهی هـم به سـبک زندگی خـود بیندازیم .ما
روزنامهنگار
چگونـه زندگـی مـی کنیـم؟ یـا واضـح تـر اینکه؛پایـه هـای فکـری ما چگونه چیده شـده اسـت؟ از دنیای اطـراف خود توقـع داریم که تمـام نیازهای مـا را مرتفع کند؟ اصال تعریف شـما
از نیـاز چیسـت؟ و آیـا تفاوتـی میـان نیـاز و خواسـته وجـود دارد؟ تامیـن این نیاز یا خواسـته ها،تا چقدر توانسـته فرصت زندگـی را از ما بگیرد؟
بـر کسـی پوشـیده نیسـت که،بـرای بهتـر زندگـی کـردن مـی بایسـت سـبک زندگی خـود را تغییر بدهیم .بـرای ایجا ِد ایـن تغییر باید ،نگاهـی به لیسـت نیازهایمان بیندازیـم ،چرا که نیازهای انسـان ،او را به سـمت
ِ
اسـت.تب بـاالی مصرف گرایـی آمارهای خوبـی برای سـرمایه گـذاران و صاحبان نفع
مسـیرهای مختلـف سـوق مـی دهنـد .ایـن روزهـا نوعـی مصـرف گرایـی در میـان اکثر جوامـع باالخص جامعه ما فراگیر شـده
صحیـح ورودی و خروجی هـای زندگی ،باعث
برجـای گذاشـته اسـت .حتـی باعـث رونـق تولیـدات داخلـی و خارجـی شـده اسـت .اما به چه قیمتـی؟ در کنا ِر تمام جوانب ذکر شـده ،مصـرف گرایی و یا عـدم کنترل
ِ
ایجـا ِد حجـم بـی سـابقه ای از زبالـه شـده اسـت .در هیـچ برهـه ای از تاریـخ انسـان هـا بـا ایـن حجم مواجه نبـوده اند و اکنون زمانی فرا رسـیده اسـت که ،تنها بازیافت و اسـتفاده مجدد از زباله ها ،کارسـاز نیسـت.
ِ
ِ
شـاهد نابودی طبیعت نباشـیم.
«پسـماند صفر» حرکت کنیـم تا بیش ازاین
چـرا کـه در مرحلـه بازیافـت هـم دوبـاره انـرژی حرارتـی و آب زیـادی مصـرف خواهد شـد! بلکه می بایسـت به سـمت

ِ
زندگی«پسـماند صفـر» حرکت
سـبک
آیـا مـی تـوان به سـمت
ِ
کنیم ؟
بـرای شـرو ِع ایـن سـبک نیـاز اسـت ابتـدا دربـاره نوع عـادات و
رفتارهـای روزمـره خودمـان فکـر کنیـم و در صورت نیـاز آن را،
روی کاغـذ بیاوریـم .از خودمـان سـوال هایـی زیـر را بپرسـیم :
 .۱در طول روز چه چیزهایی را مصرف میکنم؟
 .۲زباله های حاصل ازاین مصرف ،چه مقدار هستند؟
جیب شما و طبیعت دارند؟
 .۳این زباله ها چه ضرری برای
ِ
پرسش این سواالت مسیر را برای ادامه کار روشن خواهد کرد.
جیب خانـوار و طبیعت
پاسـخ این پرسـش ها بـر
تاثیـر
ِ
ِ
چیست ؟
حـال میخواهیـم بدانیـم ارتبـاط پاسـخ های ما بـا جیب و دخل
و خـرج مـا چگونـه اسـت ،بـرای مثـال شـما در طـول یـک مـاه
دوبـار بـرای خریـد یـک پیراهـن هزینـه مـی کنید .دفعـه اول را
بـرای نیـاز خـود خریـداری مـی کنیـد اما بـرای بـار دوم تنها به
دلیـل تخفیـف یـا خوشـامد خودتـان خرید کـرده اید ،آیـا خری ِد
شـما واجـب بـوده اسـت؟ خیـر .ایـن خریـد باعـث کسـ ِر هزینه
ای اضافـی از جیـب شـما شـده اسـت و علاوه بـر جیب تـان به
طبیعـت نیـز آسـیب زده ایـد امـا چگونه؟ بسـته بنـدی نایلکس
کاالی خریـداری شـده میلیـون هـا سـال در طبیعـت باقـی می
مانـد و تجزیه نمی شـود .شـما بـا خری ِد ایـن کاال زباله ای جدید
را تولیـد کـرده اید!
امـا تفکـر «پسـماند صفـر» اینجـا چگونـه بـه کمک شـما خواهد
آمد؟
مـی توانیـد بسـته بندی نایلکـس پیراهن را به فروشـنده تحویل
دهیـد و از گرفتـن آن صـرف نظـر کنیـد! در این صورت شـما در
اشـاعه فرهنـگ نـه بـه پالسـتیک گام برداشـته ایـد حتـی دیده
شـده ،فروشـنده هزینـه پالسـتیک را نیـز از قیمـت کلـی کـم
کرده اسـت.
ایـن مثالـی بـود کـه تـا حدودی شـما را با سـبک زندگـی بدون
زبالـه آشـنا میکـرد .امـا مثـال های عینـی تری بـرای فهم بهتر
موضـوع و بـه کارگیری آن الزم اسـت.
ِ
بـدون پسـماند و
سـبک زندگی
مثـال هایـی عینـی از
ِ

تاثیـر کلـی آن بـر اقتصـا ِد خـرد و کالن:
طبیعـی اسـت کـه هرچـه درخواسـت خریـد یـا به نوعـی تقاضا
ی انـواع مـواد و کاال در بـازار بیشـتر شـود ،به همان نسـبت زباله
بیشـتری تولید خواهد شـد ،که بازیافت آن کار دشـوار و هزینه
بـری اسـت ،علاوه بـر آن اختصـاص ثـروت هـای هنگفـت برای
صـرف هزینـه های بسـته بنـدی ،واردات مـواد اولیـه و...نیز باید
انجـام و پرداخت شـود.
پـس بـرای صرفـه جویـی در هزینـه هـای خانـوار و همچنیـن
هزینـه هـای ملّـی کالن ،سلامت خانـواده ،سلامت طبیعـت و
سـازگاری بـا آن ،بـه اسـتقبال روش هـای زیـر مـی رویـم؛
 .۱هنگامـی کـه بـه خرید می رویم سـعی کنیم از خرید کاالهایی
بـا بسـته بنـدی هـای لوکـس و زرورق دار خـودداری کنیم ،بااین
کار هزینـه ای اضافـی بـرای بسـته بندی ها پرداخـت نمی کنیم.
مثلا اگـر بـرای خریـد لبـاس اقـدام مـی کنیـم از دریافـت انواع
بسـته بنـدی یا نایلکس از فروشـنده خـودداری کنیم.
 .۲همـان طـور کـه می دانید سـرانه مصرف نان در کشـور ما باال
اسـت ،اگـر بـرای هر وعـده خرید نـان ،یک نایلکس از فروشـنده
دریافـت کنیـم علاوه بر پرداخت هزینـه باعث ایجاد زباله شـده
ایم،بنابرایـن کیسـه ای پارچـه ای را دوختـه و مرتـب از آن برای
حمـل نان ،اسـتفاده کنید.
 .۳همچنـان کـه بـه فصـل تابسـتان نزدیـک مـی شـویم،بازا ِر
آبمیـوه فروشـی هـا و یـخ در بهشـت هـا گـرم می شـود ،گوشـه
و کنـار خیابـان نیـز پـر مـی شـود از انواع ظـروف یکبـار مصرفِ
رفتـن بـه یـک برنامـه عصرگاهـی
غیرقابـل بازیافـت! اگـر قصـد
ِ
را داریـد و انتخـاب شـما یـک شـیر مـوز یـا هـر نوشـیدنی دیگر
اسـت ،لطفـا لیوانـی سـبک و شـکیل را به همراه داشـته باشـید
تـا فروشـنده در ظـرف خودتـان ،نوشـیدنی شـما را منتقل کند.
 .۴سـعی کنید در انتخابِ فروشـگاهی که از آن خرید می کنید
دقـت کنید ،فروشـگاه هایی هسـتند کـه در ازای دریافت نکردن
حجـم زیـادی از پالسـتیک های خریـد ،تخفیفـی را روی هزینه
نهایی شـما اعمـال می کنند.
.۵شـوینده هـا به صورت نامحسـوس مقدار زیـادی از هزینه های
خانـوار را بـه خـود اختصاص مـی دهند .در سـبک زندگی بدون

پسـماند ،اسـتفاده از انواع شـوینده با فرمول های شـیمیایی مضر
بـرای طبیعـت ممنـوع اسـت .سـعی کنیـد ،هزینـه متناسـبی از
سـبد خانـوار خـود را به آن ها اختصاص دهید.خرید یک شـامپو
گـران قیمـت باعـث رشـد موهـای شـما نخواهـد شـد ،بـه جای
آن مـی توانیـد از انـواع گیاهـان سـدر،حنا،بابونه یـا روغـن های
گیاهـی مفیـد اسـتفاده کنید.اینگونه هم زباله تولیـد نکرده اید،
هـم کاهـش چشـم گی ِر هزینـه را برای خود به ارمغـان آورده اید.
در خریـد انـواع پـاک کننـده نیـز دقت کنیـد ،تجربه نشـان داده
اسـتفاده بیـش از حـد پـاک کننده ها بر سلامت ریه و سیسـتم
تنفسـی فـرد اثـر مـی گـذارد .ترکیـب سـنتی جـوش شـیرین و
سـرکه ،بـا خاصیـت ضدعفونی کنندگـی و پاک کنندگـی باال،به
راحتـی مـی توانـد منزلی درخشـان را به شـما هدیـه بدهد.
 .۶صنعـت بسـته بنـدی ،خـود عامـل تولید انـواع زباله اسـت اما
اگـر ایـن صنعت به سـمت بسـته بندی هـای پایدار و سـازگار با
طبیعـت بـرود بـه نفـع همـه اسـت .در هنـگام خرید بـه عالمت
سـه فلـش سـبز کـه تشـکیل چرخـه بازیافـت را می دهنـد ،نیز
دقـت کنیـد .بسـته بنـدی هایی که قابـل بازیافت کامل هسـتند
یـا بـه طبیعـت برمی گردنـد را حمایـت کنید.
.۷تلاش کنیـم به سـمت خریـد خوراکی هایی با بسـته بندی های
کمتـر برویـم .قطعـا خریـد یـک کیـک با وزنـی نزدیک به دویسـت
گـرم نیـاز بـه چندالیه پوشـش زرق و برق دا ِر پالسـتیکی ندارد! و ما
نیز ،قسـمتی از هزینه فرایند بسـته بندی را پرداخت نخواهیم کرد.
 .8میـوه هـای دفرمـه امـا مفیـد! گـذر همه مـا به میوه فروشـی
هـا افتـاده اسـت ولـی همه ما به دنبال میوه ها سـالم و یکدسـت
هسـتیم .کمتـر کسـی بـه دنبال میوه های بدشـکل مـی رود ،اما
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه میوه و تره بـار دفرمه همـان خاصیت
را کـه میـوه هـای دیگـر دارنـد ،حفـظ کـرده اسـت فقـط بـه
دلیـل فـرم شـان مورد اسـتقبال قـرار نمی گیرنـد .در صورتیکه
در خـارج از کشـور بـرای همیـن تـره بـار دفرمـه اسـتارتاپ و
اپلیکیشـن طراحـی شـده اسـت .خریـد ایـن نـوع تره بـار هزینه
هـای شـما را تـا چنـد برابـر کاهـش میدهد.
 .9ارگانیـک و سـالم مصـرف کنیـد تـا از هزینـه هـای درمان در
امـان بمانیـد! اسـتفاده از محصـوالت اصلـی و طبیعـی علاوه بر

در سبک زندگی
پسماند صفر سه
پرسش وجود دارد
 .۱در طول روز چه
چیزهایی را مصرف
میکنم؟
 .۲زباله های حاصل
ازاین مصرف ،چه
مقدارهستند؟
 .۳این زباله ها
چه ضرری برای
ِ
جیب شما و طبیعت
دارند؟
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کاهـش هزینـه هـای بسـته بنـدی و تولیـد زباله باعث سلامتی
شـما نیـز می شـود.
 .10ظـرف تـان را زمیـن نگذاریـد! در ایـران ،هنـوز فـروش فله
برندسـازی شـده بـه آن صـورت جـا نیفتاده اسـت .هـم کارخانه
دار و هـم مشـتری درگیـر هزینه های بسـته بندی هسـتند ،اگر
کارخانـه هـا بـه جنبـش فـروش فلـه برندسـازی بپیوندنـد تاثیر
زیـادی در کاهـش هزینـه هـا ،بـرای هر دو طرف خواهد داشـت.
.11اسـفنج هـای تجزیـه ناپذیـر را کنـار بگذارید! اسـتفاده از گیاه
لوفـا بـه عنوان اسـفنج ظرفشـویی تجربه ای فوق العاده اسـت .این
گیـاه پـاک کنندگـی باالیـی دارد و عمـر آن تـا یکسـال هـم می
رسـد و درنهایـت بـه کمپوسـت یـا اجـزای خاک تبدیل می شـود.
 .12رسـتوران هـای سـبز را انتخـاب کنیـد! اگـر حامـی محیـط
زیسـت و اقتصـاد خـود و کشـورتان هسـتید به سـراغ رسـتوران
هایـی برویـد کـه از شـما با انـواع ظـروف یکبار مصـرف پذیرایی
نکننـد! کافـه و رسـتوران هـای زیـادی هسـتند کـه دوسـتدار
محیـط زیسـت انـد ،از ظـروف پذیرایـی با جنس خوب اسـتفاده
می کنند .در نتیجه قرار نیسـت رسـتوران دار و شـما هزینه ای
اضافـی بـرای پالسـتیک های غیرقابـل بازیافـت پرداخت کنید.
بدون پسـماند روی نخریـدن کاالهای اضافی
 .13سـبک زندگـی
ِ
تاکیـد زیـادی دارد ،ضـرری کـه خریـد کاالهـای اضافـی بـه
طبیعـت و جیـب شـما وارد مـی کنـد کمتر از خرید پالسـتیک
و ریختـن آشـغال نیسـت .انرژی زیـادی( حرارت،آب،نفـت و)...از
طبیعـت گرفتـه شـده تـا این کاال سـاخته شـود و انـرژی زیادی
بایـد صـرف شـود تـا زباله هـای حاصـل از آن تجزیه شـود ،البته
اگـر قابـل بازیافت باشـد.
 .۱۴حتـی لـوازم آرایـش! بلـه حتـی خریـد و نگهـداری لـوازم
آرایـش شـما هـم بایـد به سـمت یـک پسـماند صفر یا بـی زباله
حرکـت کنـد .نشـدنی نیسـت چـون بسـیاری در ایـن راه موفق
شد ند .
حجـم زیـاد تبلیغـات لوازم آرایشـی تنها عامل خرید آن هاسـت.
تبلیغـات مـی توانـد کمبودهایـی را کـه هرگـز احسـاس نکـرده
ایـد ،تبدیـل بـه نیـاز اساسـی کند! این هنـر تبلیغات اسـت و اما
هنـر یـک آدم چیسـت که قدرت تشـخیص خوب از بـد را دارد؟
همـه مـا مـی دانیـم تمرکـز روی تغذیـه درسـت و سـالم باعـث
سلامت پوسـت و مـو خواهـد شـد و نیـاز بـه ایـن حجـم از فوم
شسـت وشـو ،صابـون هـای شـیمیایی ،انواع اسـکراب ،لوسـیون
هـای معطـر و انـواع ماسـک های بسـته بندی و....نیسـت .شـما
بـا بررسـی و اسـتفاده از چنـد نـوع ماسـک طبیعـی مـی توانیـد
نیـاز روزانـه پوسـت و مـوی خـود را برطـرف کنیـد .اگـر حجـم
خریـد لـوازم آرایشـی و بهداشـتی خـود را کاهـش دهیـد و بـه
سـمت لـوازم آرایـش گیاهـی قـدم بردارید پول زیـادی در جیب
شـما خواهـد مانـد و طبیعـت را از شـر زبالـه هـای آرایشـی کـه
گاه شـیمیایی هـم هسـتند ،نجـات خواهیـد داد .روغن نارگیل،
روغـن بـادام بـه عنـوان مرطـوب کننـده انتخاب خوبی هسـتند.
سـفیداب ،بـه عنـوان یـک اسـکراب طبیعـی انتخـاب مفیـدی
خواهـد بود.اخیـرا انـواع رژلـب هـای گیاهـی وارد بازار شـده اند
کـه طرفـداران مخصـوص به خـود را دارند .مقدار زیـادی از لوازم
آرایش مخصوص به چشـم را کنار بگذارید و به سـمت اسـتفاده
از «سـرمه» برویـد .فواید سـرمه ثابت شـده اسـت ،مـی توانید با
تهیـه یـک سـرمه اصـل و مرغـوب ،در مدت زمان یک تا دوسـال
خودتـان را از بابـت هرگونـه لـوازم آرایشـی چشـم راحـت کنید.
حتـی ابـرو هـم سـرمه مخصوص به خـود را دارد که تاثیر چشـم
گیـری در پرپشـت شـدن ابروهایتـان خواهـد داشـت .عاقالنه تر
کـه نـگاه کنیـم خرید یک ضد آفتاب مناسـب ،بیشـترین هزینه
ای اسـت کـه بـرای لـوازم آرایـش باید پرداخـت کنیم.
 .۱۵سـبز آشـپزی کنیـد! ادویـه و مـواد اولیه در آشـپزی اهمیت
بسـیار باالیـی دارد .انتخـاب های شـما در این زمینـه ،بر کیفیت
آشـپزی شـما اثر مـی گذارد.
اگـر بـرای خریـد اقـدام مـی کنیـد ،ادویـه های «سـابیده نشـده»
گزینـه اول انتخـاب شـما باشـد ،ظرف مخصوص به ادویـه را هم با
خودتـان ببریـد تـا ادویه در مغازه آسـیاب شـود یا در خانه آسـیاب
شـر حتی یـک ظرف ادویه هـم نجات دهید.
کنیـد وطبیعـت را از ّ
 .۱۶سبزی را سبز بخرید!
اگـر از مغـازه هـای سـبزیجاتی خریـد مـی کنیـد ،از بـردن
ظـرف سـبزی تـان بـه مغازه خجالت نکشـید ،شـما فروشـنده را
خوشـحال خواهیـد کـرد چرا که بسـته بندی بـرای او نیز هزینه
و سـختی هایـی دارد .ترجیحـا از ظـرف در دار اسـتفاده کنیـد تا
سـبزی ،در مـدت زمـان رسـیدن بـه منـزل و بسـته بنـدی ،از
میکـروب و گردوخـاک در امـان باشـد.
 .۱۷فریـزر را بـا کیسـه هـای پالسـتیکی خفـه نکنیم! اگـر برای
مـوادی کـه در فریـزر نگهـداری مـی کنیـد ظرف هـای جداگانه
در نظـر بگیریـد نیـازی بـه اسـتفاده بیـش از حد از کیسـه های
پالسـتیکی نیسـت .ظـرف هایـی کـه مخصـوص فریزر هسـتند
بـرای ایـنکار مناسـب انـد بـا طبقه بندی مناسـب آن هـا فریزر
مرتـب و سـبزی خواهید داشـت.
 .۱۸آجر پالستیکی بسازید!
در نهایـت اگـر مجبـور بـه خریـد هـای اضافـی شـدید یـا نمـی
توانسـتید از خریدی صرف نظر کنید ،از پالسـتیک و زباله های
حاصـل از آن بـه سـادگی نگذریـد؛ بطـری هـای آب پالسـتیکی
مـی تواننـد آجرهـای پالسـتیکی خوبـی شـوند .زبالـه هایتان را
بـه کمـک چوبـی باریـک بـه داخـل بطـری فرسـتاده و فشـرده
کنیـد تـا اگـر در طـول زمـان بطـری شـما پـر شـد ،تبدیـل بـه
یـک آجـر پالسـتیکی شـود ،ایـن آجرهـا در کشـورهایی مثـل
فیلیپیـن  ،آفریقـای جنوبـی و اوگانـدا طرفـداران زیـادی دارد.
انـواع ورکشـاپ در مـدارس و به اصطالح کار جهـادی در مناطق
محـروم را بـه کمـک آن ،انجـام میدهنـد .حتـی بـرای سـاخت
مدرسـه و دیوار چینی,جداسـازی فضای سـبز،میز و صندلی و...
نیـز مفیـد اسـت .امـا حواسـتان باشـد که،بطـری هر چـه دیرتر
پـر شـود ،بهتر اسـت.
نکتـه آخـر؛ باتوجـه به تحریم کشـور ما در زمینه پالسـتیک چرا
بایـد ارز وارداتـی زیـادی صـرف هزینـه پالسـتیک شـود! آن هم
پالسـتیکی کـه تـا صدهـا سـال در طبیعـت باقی می مانـد! بهتر
نیسـت در نـوع مصـرف خـود تجدید نظـر کنیم؟

