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وقتی همهی ما بازیابی میکنیم،
این کار به فایده همه ماست

هر دفعه شما یک پوشش بستهبندی یا روزنامه را برای بازیابی
جمعآوری میکنید ،این شروع یک تحول است.
سرپوش بوتلهای قدیمی را میتوان به یک ورق فلزی جدید برای
بادی موتر تبدیل کرد .بطورمثال ،یک جعبه خالی پودر کاالشویی
به یک کارتن بوت جدید تبدیل میشود .روزنامه باطله میتواند به
روزنامه جدید تبدیل شود .به اینصورت ،مواد خام طبیعت مجددا مورد
استفاده قرار میگیرند و مقدار زیادی انرجی صرفهجویی میشود.
به برکت این کار ،همه ما کمک میکنیم تا دنیا به جای بهتری برای
زندگی تبدیل شود.

بازیابی

همه پوششهای بستهبندی و روزنامههای باطله جمعآوری شده به مرکزبازیابی مواد انتقال داده
میشوند تا به پوششهای جدید بستهبندی یا تولیدات دیگر تبدیل شوند .بطورمثال ممکن است
بستهبندیهای پالستیکی به مواد داخلی برای برس ظرفشویی یا گلدان گل و خریطه های پالستیکی
تبدیل شود .پوششهای بستهبندی شیشه و کاغذ معموال به پوششهای جدید بستهبندی تبدیل میشوند.
ممکن است قطیها و بستهبندیهای فلزی به سیخها و روزنامههای باطله به دستمال کاغذی آشپزخانه
یا مجدد به کاغذ جدید روزنامه تبدیل شوند.

مسئولیت تولیدکننده

در کشور سویدن قانونی به نام مسئولیتتولید کننده داریم .این قانون به این معناست که کمپنیهای
تولید کننده یا فروشنده بستهبندیها و روزنامهها باید مسئولیت جمع آوری و بازیابی محصوالت
خود را به عهده بگیرند .ما در کمپنی سهامی جمعآوری کارتن بستهبندی و روزنامههای باطله
( )Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTIبه نمایندگی از این کمپنیها کار
میکنیم .هدف ما این است که عمل بازیابی را برای شما راحت کرده و در عین حال منافع عمل
بازیابی برای ماحول زیست را به حداکثر برسانیم .اما برای رسیدن به این هدف ،به کمک شما
ضرورت داریم.

مرکزهای بازیابی مواد

کمپنی سهامی  FTIمسئولیت تمامی مرکزهای بدون کارمند بازیابی مواد در سرتاسر سویدن را به
عهده دارد .اینها محلهایی هستند که باید روزنامههای باطله و پوششهای بستهبندی پالستیکی،
کارتنی ،فلزی و شیشهای خود را جهت بازیابی به آنجا تسلیم کنید .اگر در یک بالک زندگی میکنید
که خود دارای یک مکان مشترک برای بازیابی است ،باید پوششهای بستهبندی و روزنامههای باطله
خود را به این مکان ببرید.

معلومات بیشتر

در ویبسایت ما به آدرس www.ftiab.se/ hitta-atervinningsstation
و همچنان میتوانید نزدیکترین مرکز بازیابی مواد را پیدا کرده و اوقات دفعه بعدی تخلیه و نظافت
مکان را مشاهده کنید .در این ویبسایت همچنان رهنمایی تفکیک مواد ،ویدیوهایی در مورد بازیابی
مواد ،توصیه و رهنمایی ،ضمن معلومات مربوط به فعالیت کمپنی ما نیز وجود دارد.
اگر سوالی درباره بازیابی روزنامههای باطله و پوششهای بستهبندی دارید ،می توانید ذریعه ایمیل
به آدرس  kontakt@ftiab.seیا با نمبر تلیفون  0200 88 03 11با ما به تماس شوید .اگر
سوالی در مورد باطلههای ضخیم ،کمپوست کردن ،باطلههای برقی و دیگر موضوعات مربوط
به باطله دارید ،لطفا ً با مسئولین محلی خود به تماس شوید یا مطالب بیشتری را در این مورد در
ویبسایت به آدرس  www.sopor.nuمطالعه کنید.

تفکیک بیشتر مواد
برای اینکه بتوانیم امکان بازیابی باطلههای بیشتری را فراهم کنیم ،به کمک شما ضرورت داریم .همه بستهبندیها باید بطورمکمل تخلیه
شده و نسبتا ً خشک باشند .اگر پوشش یا بستهبندی دارید که از بیشتر از یک ماده ساخته شده است ،باید در دسته موادی که فکر میکنید
بیشترین وزن را دارد ،تفکیک کنید .از شما تشکری میکنیم.
مواد بستهبندی پالستیکی

بطور مثال :بوتلها ،قطیها ،خریطههای پالستیکی ،بستهبندیهای قابل پر شدن مجدد ،تیوپهای پالستیکی ،خریطههای بستهبندی
چیپس و استیروفوم (.)Styrofoam
سرپوش و سر بوتلها را بگیرید .خریطه حاوی انواع مختلف بستهبندیهای پالستیکی خود را در کانتینرهای جداگانه
مخصوص هر یک از آنها تخلیه کنید .با این روش شما بازیابی مواد در مراحل بعدی را راحتتر میکنید.
محصوالت پالستیکی را که جز مواد بستهبندی نیستند ،بطور مثال مبل وفرنیچر و سامانآالت بازی را مثل باطلههای
ضخیم یا باطلههای خانگیها تفکیک کنید .بوتلهای خالی را به فروشگاهها تسلیم کنید و پول آن را بدست بیاورید.

کارتن بستهبندی

بطور مثال :قطی آبمیوه ،شیر و ماکارانی ،خریطههای کاغذی سودا ،کارتن بوت ،لوله کاغذتشناب و کارتنهای نازک.
بستهبندی را صاف و دوالی کنید .بستهبندیهای خرد را در بستهبندیهای کالنتر بگذارید تا جای کمتری بگیرند.
پاکتمکتوبها را در دستههای باطلههای خانگی و یا باطلههای قابل احتراق تفکیک کنید .روزنامههای باطله ،اعالنات
تبلیغاتی و مشابه آن را در کانتینر روزنامههای باطله بیندازید.

قطی وبستهبندی فلزی

ی خالی اسپری ،تیوب ها ،سر و تشتک بوتل و قطی خالی رنگ.
ی کنسرو ،قط 
بطور مثال :قط 
لبههای تیز قطیهای کنسرو را قاط کنید .درب  /سرپوش تیوبها را بر ندارید.
قطیهای حاوی زیر رنگ یا چسب را به صفت مواد خطرناک تفکیک کنید .آهن کهنه ،لوله و اتصاالت آب و فاضالب،
ماهیتابه و دیگر اجناسی که بستهبندی محسوب نمیشوند باید در دستههای باطلههای ضخیم یا باطلههای خانگی از هم
تفکیک کرد .قطیهای خالی جمعآوریشده را به فروشگاهها تسلیم کنید و پول آنها را بدست بیاورید.

ظروف و بستهبندیهای شیشه ای

بطور مثال :بوتلها و ظروف شیشهای شفاف و رنگی.
تشتک ،سر و چوب پنبه را بگیرید و بر حسب مواد آن تفکیک کنید .ظروف شیشهای رنگی و شفاف را در کانتینر
مربوطه بیندازید.
بوتلهای جمعآوری شده را به فروشگاهها تسلیم کنید و پول آن را بدست بیاورید .چینیباب ،سرامیک و دیگر اجناسی که
بستهبندی محسوب نمیشوند ،را باید در دستههای باطلههای ضخیم یا باطلههای خانگی تفکیک کرد .گروپ و مهتابی را
معموالً باید به مراکز دارای کارمند بازیابی مواد کمون تسلیم کنید.

روزنامهها

بطور مثال :روزنامه و هفته نامه ،مجالت ،کتالگها ،بروشورها ،اعالنات تبلیغاتی ،دفتر نوت و کاغذ تحریر ونقاشی.
قبل از انداختن ،استیکرهای تبلیغاتی و نایلونهای بستهبندی را جدا کنید.
پاکت مکتوبها و کتابهای صحافیشده را باید در دستههای باطلههای خانگی یا باطلههای قابل احتراق از هم تفکیک
کنید .خریطههای کاغذی سودا ،کارتن/مقوا و امثال آن را باید در محفظه مخصوص بستهبندی کاغذ بیاندازید.

