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بازیابی مواد،
به نفع همه ما است

هر دفعه شما یک بستهبندی یا روزنامه را به مرکز بازیابی تحویل
میدهید ،اتفاق مهمی رخ میدهد.
تشتک قدیمی به یک ورق فلزی جدید برای بدنه خودرو تبدیل میشود.
مثال یک بستهبندی خالی پودر لباسشویی به یک قوطی کفش جدید
تبدیل میشود .روزنامه باطله به روزنامه جدید تبدیل میشود .به این
ترتیب مواد خام طبیعت بار دیگر مورد استفاده قرار میگیرند و مقادیر
عظیمی انرژی صرفه جویی میشود .به برکت این کار ،همه ما کمک
میکنیم تا دنیا به جای بهتری برای زندگی تبدیل شود.

بازیابی

همه مقواهای بستهبندی و روزنامههای باطله جمعآوری شده به مرکزبازیابی مواد حمل میشوند تا به
کارتن و مقوای جدید بستهبندی یا تولیدات دیگر تبدیل شوند .مثالً ممکن است بستهبندیهای پالستیکی
به مواد داخلی برای برس ظرفشویی یا گلدان گل و کیسههای پالستیکی تبدیل شود .ظروف شیشهای
و مقوای بستهبندی در درجه نخست به مواد جدید بستهبندی تبدیل میشوند .ممکن است قوطیها و
بستهبندیهای فلزی به آرماتورها و روزنامههای باطله به دستمال کاغذی آشپزخانه یا مجدد به کاغذ
جدید روزنامه تبدیل شوند.

مسئولیت تولیدکننده

در کشور سوئد قانونی به نام مسئولیتتولید کننده داریم .این قانون به معنای آن است که شرکتهای
تولید کننده یا فروشنده بستهبندیها یا کاالهای بستهبندی شده بایستی مسئولیت جمع آوری و بازیابی
محصوالت خود را بر عهده بگیرند .ما در شرکت سهامی جمعآوری مقوای بستهبندی و روزنامههای
باطله ( )Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTIاین مسئولیت را به جای
شرکتها انجام می دهیم .هدف ما این است که عمل بازیابی را برای شما آسان کرده و در عین حال
منافع عمل بازیابی برای محیط زیست را به حداکثر برسانیم .برای دستیابی به این هدف ،به کمک
شما نیازمندیم.

ایستگاههای بازیابی مواد

شرکت سهامی  FTIمسئولیت کلیۀ ایستگاههای بدون کارمند بازیابی مواد در سوئد را برعهده دارد.
شما روزنامههای باطله و مواد بستهبندی پالستیکی ،مقوایی ،فلزی و ظروف شیشهای را به منظور
بازیابی به این مرکز تحویل میدهید .اگر در یک آپارتمان زندگی میکنید که خود دارای یک مکان
مشترک برای بازیابی است ،باید مقوای بستهبندی و روزنامههای باطله خود را به این مکان ببرید.

اطالعات بیشتر

در وبسایت ما به نشانی  ،www.ftiab.se/hitta-atervinningsstationوهمچنین
میتوانید نزدیکترین ایستگاه بازیابی مواد را پیدا کرده و اوقات نوبت بعدی تخلیه و نظافت مکان
را مشاهده کنید .در این وبسایت همچنین راهنمائی تفکیک مواد ،فیلمهایی در مورد بازیابی مواد،
توصیه و راهنمائی و اطالع رسانی در مورد فعالیت این شرکت نیز وجود دارد.
اگر سوالی درباره بازیابی روزنامههای باطله و مقوای بستهبندی دارید ،می توانید از طریق ایمیل به
نشانی  kontakt@ftiab.seیا با شماره تلفن  0200 88 03 11با ما تماس بگیرید .اگر سوالی
در خصوص زبالههای حجیم ،کود کردن ،زبالههای برقی و دیگر مسائل مربوط به زباله دارید ،لطفا ً
با مسئولین محلی خود تماس بگیرید یا مطالب بیشتری را در این خصوص در وبسایت به نشانی
 www.sopor.nuمطالعه کنید.

تفکیک بیشتر مواد
برای اینکه بتوانیم امکان بازیابی زبالههای بیشتری را فراهم کنیم ،به کمک شما نیاز داریم .همه بستهبندیها بایستی خالی شده و نسبتا ً
خشک باشند .بستهبندیهای دارای مواد مختلف را بایستی بر اساس موادی که فکر میکنید بیشترین وزن را دارد ،تفکیک کنید .از شما
سپاسگزاریم.
مواد بستهبندی پالستیکی

مثال :بطریها ،قوطیها ،کیسههای پالستیکی ،بستهبندیهای قابل پر شدن مجدد ،تیوپهای پالستیکی ،کیسههای بستهبندی چیپس
و استیروفوم (.)Styrofoam
چوب پنبهها و درب را بردارید .کیسه حاوی بستهبندیهای پالستیکی خود را در محفظه خالی کنید ،طوری که هر کدام
جداگانه قرار گیرند .اینطوری شما بازیابی مواد در مراحل بعدی را آسانتر میکنید.
محصوالت پالستیکی را که جز مواد بستهبندی نیستند ،مثالً مبلمان و اسباب بازی را مانند زبالههای حجیم یا زبالههای
خانگیها تفکیک کنید .بطریهای خالی را به فروشگاهها تحویل دهید و گروئی آن را دریافت کنید.

مقوای بستهبندی

مثال :قوطی آبمیوه ،شیر و ماکارونی ،کیسههای کاغذی خرید ،قوطی کفش ،لوله دستمال توالت و کارتنهای مقوایی.
بستهبندی را صاف و تا کنید .بستهبندیهای کوچک را در بستهبندیهای بزرگتر بگذارید تا جای کمتری بگیرند.
پاکتنامهها را در زبالههای خانگی و یا زبالههای سوزاندنی بیندازید .روزنامههای باطله ،اوراق تبلیغاتی و مشابه آن را
در محفظه روزنامههای باطله بیندازید.

قوطی وبستهبندی فلزی

مثال :قوطی کنسرو ،قوطی خالی اسپری ،تیوب ها ،درب و تشتک بطری و قوطی خالی رنگ.
درب قوطی کنسرو با لبههای تیز را خم کنید .درب  /درپوش تیوبها را بر ندارید.
قوطیهای دارای رنگ یا چسب را به عنوان مواد خطرناک تفکیک کنید .قراضه آهن ،لوله و اتصاالت آب و فاضالب،
ماهیتابه و سایر اجناسی که بستهبندی محسوب نمی شوند بایستی مانند زبالههای حجیم یا زبالههای خانگی تحویل داده
شوند .قوطیهای خالی را به فروشگاهها تحویل دهید و گروئی آنها را دریافت کنید.

ظروف و بستهبندیهای شیشه ای

مثال :بطری و ظروف شیشه ای بیرنگ و رنگی.
تشتک ،درب و چوب پنبه را بردارید و بر حسب ماده آن تفکیک کنید .ظروف شیشهای رنگی و بیرنگ را در محفظه
مربوطه بیندازید.
بطریهای دارای گروئی را به فروشگاهها تحویل دهید و پول آن را بگیرید .چینیآالت ،سرامیک و سایر اجناسی که
بستهبندی محسوب نمیشوند ،بایستی مانند زبالههای حجیم یا زبالههای خانگی تحویل داده شوند .المپ و مهتابی را
معموالً باید به مراکز دارای کارمند بازیابی مواد کمون تحویل دهید.

روزنامه باطله

مثال :روزنامه ،مجله ،هفته نامه/گاهنامه ،کاتالوگها ،بروشورها ،اوراق تبلیغاتی ،دفتر یادداشت و کاغذ نگارش و ترسیم.
قبل از انداختن ،کاغذهای چاپی کیسه پالستیکی یا کاغذ تبلیغاتی متصل به آن را جدا کنید.
پاکت نامهها و کتابهای دارای جلد را در زبالههای خانگی یا زبالههای سوزاندنی بیندازید .کیسههای کاغذی خرید،
کارتن/مقوا و امثال آن را در محفظه کارتن و مقوا بیاندازید.

