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باله ها ست زدر
خانه ی  ان نصب کنیدشپزی/ کابینت آی در داخل الارروآان یادا به عنوست راین پوًلطفا

گانی است که متعلق به رکت بازل میلیو" یک شکت سهامی هسلیهو"ش

ی کزمایش مرکت خدمات سیستم گرل می باشد. این شن هسلیهوکمو

ن ن بر  وضه داشته و افزل و تیرینگی عرای مناطق هسلیهولید و برا تور

باله های خانه ه ی زباری دوی، بازیابی و قابل استفاده سازبه کار نگهدار

د. دازها نیز می پرها، صنایع و دیگر کار

ل باله ها در هسلیهو فکیک و دسته بندی ز
ل ایجاد می کنیم همه باهم  غییر و  حو

ان باله های خانگی تحت عنوشغال و زا جدا و دسته بندی می کنیم.  باله ها رل تام زن هسلیهوما در کمو

دند. ن تفکیک و تقسیم می گرناگوع گونو 12باله ها« به »تجزیه و تفکیک ز
خ داد. این بدین معنی است که ما ه ی مجاز" رپیشامدی بنام "گذر از انداز 2015ست سال گو  13ز ودر ر

دجوخایر مودیم و در بقیه ی این سال بیشت از ذا بکار برمنابع زیست محیطی ر 2015 ماه سال در طی 8 ا  فکیک می کنیم؟ باله ها را این زچر
ز بهودند، امرگی می کرندئد انجام می دهیم، زز در سوونه ای که ما امردیم. اگر همه به گومینی استفاده کرز ر ا به طوانده شده ی کهنه رتل یا یک مجله ی خوش بوطی کهنه، سپوی که شم یک جعبه یا قوهر بار

هفتار و شیوو داریم. باید همه با هم رمین نیاز می داشتیم. ما همه یک کار بسیار مهمی پیشه ی ز3.7 کر اد کهنه و بابی این مودند. با بازضه می گرت نو عرره بازیابی و بصوبارن ها دوست از هم جدا کنید،  در

ش کنیم ریم و تلود  جوباله به وی زا تغییر دهیم. ما باید کمت خرید کنیم تا مقدار کمتد رگی خوندی زه ها ی شیشه ای( به پیچ و مهرتل )بطرش های کهنه بود. سپوت می گیررهای جالبی صواستفاده شده، کار

ابر محیطه بازیابی ناییم. ما همه در بربارای استفاده ی دوا نیز برباله ها رتا جایی که امکان پذیر است ز نامه زوت و رد، مجلاد شوینده، جعبه های کاغذی کفش ساخته می شوند، از پاکت های موتبدیل می شو
اه ایجاد جامعه ی مدافع و پاسبانگی در ررباله ها یک قدم بزلیت داریم. بازیابی ززیست خویش مسئو اد استفاده شده نه موگاه ما این گودند. هرت نو تبدیل می گرنامه ها و مجلزوانده اید به رهایی که شم خو

محیط زیست می باشد. خی داشته ه بازیابی کنیم، دیگر نیاز به استفاده از منابع طبیعی جدید نداشته و از یک سو بربارا دوی کهنه ر

است می کنیم و حتی به ا پاسبانی و حری دیگر محیط زیست رده و از سوه نوخیرا ذهای طبیعی خویش ر

دار رخومتی بری شم هم محیط زیست ما از سلدازیم. پس به کمک و همکارو نیز می پری نیره سازخیرذ

ه مند می شوید. دیده و هم شم از این کار بهرگر
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ی های شیشه ای ساده بطر

باله ها: نه های زنو

تل( های شیشه ای ساده ی )بوبطر

طی های شیشه ای ساده قو

ا چی می کنند؟ باله ها راین ز

طی های شیشه ای ی ها و قواز این شیشه ها، بطر

ند. جدید می ساز

باید در نظر داشت 
تل ها و شیشه ها باید کاملً تخلیه بو

های چوبی ش ها یا درند. سپوشو

ختنی و اد سوباله دان مون ها در زآ

باله دان ن ها در زی آش های فلزسپو

ند. ی انداخته شواد فلزمو

باید در نظر داشت 
مزلو ینزا.شندباک ناخطرد اموی ارادست اممکن ها یطربا

.ندگیرر اقربی یازبادرموتا  ندشوخته انداییجار دست ا

قی مپ های برل

باله ها: نه های زنو

ق لی برمپ معمول

مپ مهتابی ل

ف مپ ک  مصل

نی مپ هالوژل

ا چی می کنند؟ باله ها راین ز

ی داره برد بهررمپ ها بازیابی و مود در لجواد مومو

ند. ار می گیره قرباردو

باید در نظر داشت 
د رمپ ها مود در لجواد مو79% مو

ار ی مجدد قره گیربازیابی و بهر

ند. میگیر

نگیی های شیشه ای ربطر

باله ها: نه های زنو

نگی تل( های شیشه ای ری )بوبطر

نگی طی های شیشه ای رقو

ا چی می کنند؟ باله ها راین ز

طی های شیشه ای ی ها و قواز این شیشه ها، بطر

ند. جدید می ساز

باید در نظر داشت
تل ها و شیشه ها باید کاملً تخلیه بو

های چوبی ش ها یا درند. سپوشو

ختنی و اد سوباله دان مون ها در زآ

باله دان ن ها در زی آش های فلزسپو

ند. ی انداخته شواد فلزمو

ی ها باطر
باله ها: نه های زنو

د ری ها مواد استفاده شده در باطرمو

د استفاده ره موبارفته و دوار گربازیابی قر

ند ار می گیرقر

چکتباله های کوز

باله ها: نه های زنو

شی تلفن موبایل گو

 دستگاه/ ماشین مو خشک کن

ق سی  بر

قی ط کن برمخلو

شی گو

اشی ماشین ریش تر

س دندان بر

فشویی س ظربر

ا چی می کنند؟ باله ها راین ز

قی جدید تبدیل می م برازقی به لوم برازباله های لوز

ند. شو

باید در نظر داشت 
خی ای برقی دارم برازباله های لوز

و خیلی ناکی هستند. ازین راد خطرمو

ای بازیابی و ا برن ها رمه  است تا آ

ه تحویل داد. بارساخت و ساز دو

ستیکی طی های پلجعبه/قوطی های کاغذیجعبه/قوتنامه ها و مجلزور

باله ها: نه های زنوباله ها: نه های زنوباله ها: نه های زنو

می وس بادنجان ری سوبطرپاکت شیر نامه/مجله زور

خ شده( ی سکیسه چپس )کچالودشده( رت و حبوبات خور )غلپاکت فلینگوچه گ/دفتکاتالو

م دندان پ کرتیواد شوینده پاکت مو کاغذ نقاشی

ستیکی کیسه/خریطه ی پلاتن پیتزکارگه ی تبلیغات بر

م( طی/ جعبه اسفنجی )فوقو کاغذ بسته بندی تحفه )کادو(سید گه ی ربر

تل شامپو بو کیسه ی کاغذی

ا چی می کنند؟باله ها راین زا چی می کنند؟ باله ها راین ز
ا چی می کنند؟باله ها راین ز لید می کنند.ستیک نو توستیکی، پلطی های پلاز قولید می کنند. ت، کاغذ نو تونامه ها و مجلزواز ر

لید میکنند. طی های کاغذی، کاغذ نو تواز قو
باید در نظر داشت 

باید در نظر داشت باید در نظر داشت ا در گه های یادداشت رپاکت خط و بر
طی هایب کشیدن قونیاز به آا باه  ببندید تا طی های کاغذی رقوختنی بیاندازید. اد سوباله دان موز

انیدستیکی نیست، شم می توپلد آید. جوی به وجای بیشت

استیکی رم و سخت پلطی های نرقو

باه  بیندازید. 

قابل بازیابیباله های غیرزباید در نظر داشت
باله ها: نه های زنوباله ند، ازین جهت زباله ها بازیابی می شوی از زبسیار

ی شکسته رب خوس آگیلند. خیلی های زیادی نیستند که در این بخش گنجانده شو

 گلدانن در بخش دند، اکنوه بووو این گرهایی که پیشت جزاز چیز

 بشقاب شکستهند. ار داده می شوی قرباله های فلزز

اتفلزاکیراد خوباله های موزختنیاد سومو

باله ها: نه های زنوباله ها: نه های زنوباله ها: نه های زنو

و شده طی غذاهای کنسقوه ها ست سبزیجات و میوپوشک اطفال پو

ف وش/ در ظرسپوانات دریایی سته ی حیوشت، ماهی و پوگوخ  بندی ار/ باند زنو

تل ی بوش فلزسپوه تفاله ی چای و قهونان ص زچه های مخصوپار

ی پ فلزتیوده مرگل های پژقی ب بروکیسه ی جار

می مینیولوق آرواکی ربقیه ته مانده های خو بست پشک

اد غائطه سگ کیسه ی مو

ک ش کاوپنبه های گو

ف خشک کن چه های ظرپار
ا چی می کنند؟باله ها راین زا چی می کنند؟ باله ها راین ز

س دندان بر
د.ات جدید ساخته میشوباله ها، فلزاز این زان گاز تبدیل و به عنواکی به بایوراد خوباله های موز

فشویی س ظربر
باید در نظر داشت ل س های هسلیهوتر ها و اتوبوخت مواد سومو

ند. استفاده می شو
باله دن زستیکی بوی یا پلاگر به فلز

نها اینگون رای مطمئ نیستید، آا چی می کنند؟ باله ها راین ز باید در نظر داشت 
ر بفشارید تاومایش کنید که به ززآ اد غذایی باید در کیسه باله های موزن مایش در کمولید گرای سیست  تواد براین مو

بیاید. اگر اینپ درت یک توربه صو اد باله موص زهای کاغذی مخصوند. ل استفاده می شوهسلیهو
فت،گرارپ قرباله به شکل یک توز لید ند. دستگاه تواکی انداخته شورخو
د،ا باز کردش ری است و اگر خوفلز ده برا به کارستیکی راد پلگاز موبایوباید در نظر داشت 

ستیکی می باشد.پل اندنی توده ه زستیکی باید گرکیسه های پل
ی نیست که ی دیگراد بیشتند. موشو

ند. ختنی انداخته شواد سوباله مودر ز

اد در داخل کیسه نه موی ازینگوبسیار

ند. ها گذاشته شو




