
سطل های بازیافت آبی رنگ
ویژه آپارتمانها و مجتمع های مسکونی

این برنامه از سال. 1989  در بخشی از ونکوور شروع شد با این
هدف که روزنامه ها،  قوطی ها و شیشه های فلزی و پالستیکی

جمع آوری گردند.
از اکتبر 1990 این برنامه کل شهر را در بر گرفت و بیش از

9500 خانواده را تحت پوشش قرار داد.
آیا این برنامه واقعا ارزشمند است؟

آیا این زحمتی که شما می کشید و آنها را جمع آوری و جداسازی
می کنید به حساب می آید؟

پاسخ این است: %100
به واسطه جدا کردن زباله ها و بازیافت آنها،  شهروندان ونکوور

کمتر مبادرت به تولید آشغال نمودند تا آنجا که تولید زباله به میزان
نصف سال 1990 تقلیل یافت.

برنامه سطل های آبی ساالنه 18 میلیون کیلوگرم بازیافت می نماید
این موفقیت بخاطر زحمات شماست.

تشکربخاطر این تحول بزرگ.

راهنمای بازیافت برای زباله ها ی آپارتمانها و خانه های مسکونی
سطل های زباله آبی رنگ

جمع آوری زباله

در سطل های زباله که با برچسب
مشخص شده اند باید ظروف زیر ریخته شوند:

- قوطی های فلزی
- ظروف و بطری های شیشه ای
- ظروف و قوطی های پالستیکی

   با کد های 1 2 4 5

قبل از انداختن در سطل آبی
بازیافت توجه کنید

- درب آنها را بردارید
- الزم نیست برچسبهای آنان را بردارید
- قبل از انداختن ، محتوای آنها را کامال

  تخلیه نمایید.
- تا حد امکان آنها را تا و فشرده کنید

یاد آوری:
مطمئن شوید تا تمام ظروف پالستیکی دارای کد 

1، 2، 4 و 5 باشند

_ ظروف نوشیدنی خالی که بابت آنها پول پرداخت 
_ کرده اید را به فروشگاه ها و یا انبارها باز گردانده 

   و پول خود را دریافت دارید.
_ برای یافتن این مراکز به وب سایت زیر مراجعه

www.encorp.ca .نمایید   

موارد زیر را در سطل ها نیاندازید
X کیسه های پالستیکی

X جعبه های نوشدنی
X سرامیک

X جعبه های مقوایی شیر
X ظروف، بسته ها و ظروف فومی



در سطل های زباله که با برچسب
مشخص شده اند باید ظروف زیر ریخته شوند:

- مجالت
- مراسالت تبلیغاتی

- مقوا
- جعبه های خالی و تمیز پیتزا

- جعبه های خالی و تمیز تخم مرغ،
- جعبه های کادویی و بسته های مقوایی

قبل از انداختن در سطل آبی
بازیافت توجه کنید

- تمام جعبه ها را صاف و تا حد
  امکان تا و فشرده کنید

- روکش و آسترهای پالستیکی را
  از آنها جدا کنید

- جعبه های بزرگ را که در سطل جا نمی گیرند 
   به اندازه های کوچک ببرید

- غذا و هر چیز اضافی را از جعبه های پیتزا خارج کنید.

یاد آوری:
جعبه ها و کارتن های بزرگ در سطل ها جا نمی 
گیرند به این دلیل آانها را به قسمت های کوچک 

بریده تا براحتی در سطل زباله جا شوند.

موارد زیر را در سطل ها نیاندازید
X کیسه های پالستیکی

X کاغذ هایی با روکش روغنی
X دستمال کاغذی

Foil ورق های آلومینیومی X
X آسترها و روکش های پالستیکی جعبه ها

X پس مانده غذاها
X جعبه های مقوایی شیر
X جعبه های مقوایی آب

در سطل های زباله که با برچسب
مشخص شده اند باید ظروف زیر ریخته شوند:

- روزنامه ها
- اطالعیه ها و فالیرهای داخل روزنامه

قبل از انداختن در سطل آبی
بازیافت توجه کنید

- روزنامه های باطله را با چسب و یا
  چیز دیگری بسته بندی نکنید و

  بصورت باز در سطل بازیافت بیاندازید

یاد آوری:
فالیرها و برگه های تبلیغاتی که در مبان روزنامه 

ها می آیند را درون این سطل بیاندازید.
این دسته فالیرها و برگه های تبلیغاتی ارزش 

بازیافت بیشتری نسبت به دیگر محصوالت مقوایی 
دارند.





روزنامه و فالیرهامحصوالت کاغذیظروف مختلف

فقط ظروف پالستیکی، شیشه ای و قوطی 
های حلبی با عالمت

ظروف زیر را در داخل سطل آبی نگذارید
قوطی مقوایی شیر

قوطی اسپری
ظروف

جعبه نوشیدنی
کیسه های پالستیکی

مجالت،  کاغذهای نوشته شده،   جعبه 
های پیتزا،   کتاب های راهنما،   پاکت 

های نامه

ظروف زیر را در داخل سطل آبی نگذارید
کاغذهای روغنی

جعبه های شیر و نوشیدنی
دستمال های کاغذی

کیسه های پالستیکی

ظروف زیر را در داخل سطل آبی نگذارید
پاکت نامه

نخ های کالف
کتاب های راهنما

نامه های باطله
مجالت

کیسه های پالستیکی

روزنامه ها و فالیرهای تبلیغاتی

ضایعات کوچک  و دور انداختنی می توانند تبدیل به محصوالت مفید گردند


