آلودگ ــی و زباله ها

م ــا زباله های زی ــادی در مکان
س ــکونت خ ــود تولید م ــی کنیم
– بوتله ــای پالس ــتیک ،بس ــته
بندیه ــا ،برتی ه ــا ،فاضل آب،
روغنی ــات مرصف ش ــده و مواد
کیمیــاوی از منازل.

دهقان ــان از آف ــت کش ــهای زراعت ــی ه منظ ــور حفاظ ــت از زراعت و
ک ــود کیمی ــاوی را ب ــه خاط ــر افزایش اس ــتفاده م ــی کنند ،ول ــی آبهای
آبی ــاری زمی ــن ای ــن م ــواد کیمیاوی را به آبه ــای زیرزمین ــی و دریاها
انتق ــال م ــی دهن ــد و باع ــث آلودگ ــی منابع آب ما می ش ــوند.

کوهنوردان ــی ک ــه غفل ــت کارانه زبال ــه های خودرا
پ ــرت م ــی کنند م ــی توانند به آس ــانی صحن ــۀ زیبای
ک ــوه و اکوسیس ــتم را خ ــراب کنند.

رشکته ــای اس ــتخراج مع ــدن بای ــد ضایعات خ ــودرا به طور
مص ــون نگ ــه دارن ــد و آن بای ــد از جانب مقام ــات نظارت
ش ــوند ،ول ــی هن ــگام حادثه و آف ــات طبیع ــی آالینده ها
ممک ــن اس ــت به دریاه ــای محلی ری ــزش کنند.

تجم ــع ان ــواع مختل ــف زبال ــه ها و آلودگ ــی در دریاها
باع ــث آلودگ ــی آب آنه ــا می ش ــود و دریاهارا ب ــرای بهره
برداری ناس ــازگار می س ــازد.

س ــوزاندن زبال ــه در هوای ب ــاز از جمل ــه تایرهای مرصف
ش ــدۀ موتره ــا محی ــط را آلوده می س ــازند و آن زیان
ج ــدی ب ــه صحت عامه وارد می س ــازد.

م ــا باید در م ــورد مدیریت
زبال ــه ه ــا محتاط باش ــیم و در
رون ــد پروسس ــینگ مجدد و
م ــرف دوبارۀ ان ــواع مختلف
زباله ه ــا س ــهم بگیریم.

جم ــع آوری ،مدیری ــت و برخورد درس ــت با
زبال ــه ه ــای خطرن ــاک خدمات افراد مس ــلکی
آم ــوزش دی ــده را تقاضا م ــی کند.

محی ــط را متی ــز و زیب ــا نگه دارید!

ابت ــکار مس ــاعدت ب ــرای هم ــکاری افغانس ــتان و تاجیکس ــتان از جان ــب کمیس ــیون محی ــط زیس ــت مل ــل متح ــد ب ــرای اروپ ــا ،روس ــیه و فنالند حامیت می ش ــود.
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