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تفکیک پسمانــد از مبدا
 برنـامـه تفکیک پسمـانـد از مبـداء در شرکت مکــو برای پسمانـدهای عادی با تفکیک آنها به

3 بخش انجام خواهد شد

پسماند کاغـذ
کاغـذ، مقـوا، پوشـهکاغـذ، مقـوا، پوشـه

پسماند کاغـذ

َتــر پسماند 
نـان، باقیمانـده  غـذا،   باقیمانـده 

...میــوه، بیسکویت و
نـان، باقیمانـده  غـذا،   باقیمانـده 

...میــوه، بیسکویت و

َتــر پسماند 

ایجاد مشکالت بهداشتی برای زباله گـردها
کاهش و آلودگی محصوالت کشـاورزی

تکثیـر بی رویـه جانـوران موذی
بهــره برداری بیشتر از منابـع

 براساس آمار رسمی میزان پسماند تولید شده روزانه در ایران بالغ بر 55 هزار تن
 می باشد که بخش قابـل توجهی از آن را پسمـاندهای قابل بازیافت تشکیـل
می دهند. برای مثال تولید پسماند پالستیکی روزانه در ایران 11 هزار تن است
این در حالی است که در صورت عـدم بازیافت پسماندهایی همچـون شیشه

جالب است بدانیـد امکـان بازیافت کارتـن تقریبـًا نزدیک

به 100 درصد است. بازیافت کارتـن باعث صرفه جویی 85 درصدی 

 در مصـرف آب خواهـد شد، همچنیـن هر تـن کاغـذ بازيافتی معـادل 

اصله درخت جنگلی است.
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 برنامه
 پسماندتفکیکــــ

از مبـــداء
چیست؟

 پالستیک و … که طول عمـر باالیی دارند و رهایی آنها در طبیعت، این نوع پسماندها وارد زنجیـره 
 غذایی انسان و سایر موجودات زنده شده و می تواننـد سبب ایجاد بیماری های متعدد و حتی مرگ
 شوند. یکی دیگر از مشکالت ایجاد شده در صورت باال بودن میزان پسماند و عدم تفکیک پسماند
 از مبداء، معضل اختصاص محل مناسب برای دفن پسماندها می باشد که می تواند سبب آلودگی

خاک، آلودگی آب های زیرزمینی، تولید بوی نامطبوع، صرف هزینه های کالن و ... شـود
 از دیگر مشکالت ناشی از تولید بیش از حد پسماند و عدم تفکیک پسماند از مبداء می توان به

موارد ذیـل اشاره نمود

ظروف (بطری های) پت یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار روی آلودگی های

دریـا، کوه ها و اقیانـوس های جهـان است  برای تولیـد یک کیلوگرم پت

حـدود 1/9 کیلوگرم نفت الزم است. انـرژی مصرفی جهت تولید یک بطـری

پت حدود                  می باشد. از بازیافت ظروف بطـری های ِپت می تـوان 

ظروف جدیـد یا منسوجات پلی استـری تهیه نمود و به همین میزان در مصرف مـواد

اولیـه و انـرژی صرفه جویی کرد

مراحل مدیریت پسماند:

چه باید کـــرد؟

 بطـری های آب معـدنی، ظــرف ماست، 

 ظـروف آلومینیومی ســرو غذا، قاشـق و

... چنگال یکبـار مصرف و

 پسماند قابل بازیافت
 بطـری های آب معـدنی، ظــرف ماست، 

 ظـروف آلومینیومی ســرو غذا، قاشـق و

... چنگال یکبـار مصرف و

 پسماند قابل بازیافت
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نکته ضــرورى

با توجه به آنچه گفته شد، کاهش میزان تولید پسماند

و در مرحله بعد تفکیک پسماند از مبداء وظیفه ی همه شهروندان است 
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معاونت سیستم ها و منابع انسانى

56 

بدترین
حالت 

ین بهتر
حالت 

kwh/kg 23

پسماندهای قابل بازیافت و همچنین پسماند کاغذ جهت بازیافت به یکی از شرکت های معتبر دارای تجربه در این
زمینـه فروخته می شود 

 

یکی از بیشترین هزینه های مدیریت پسماند در هر جامعه ای مربوط به هزینه تفکیک پسماندها است. در صورت
مشارکت شهروندان در این مهم می توان قسمت اعظــم پسماندها را به چرخه مصرف بازگرداند. همچنین با توجه 
به فضـای محدود در شرکت مکــو و ایجـاد مشکالت بهداشتـی، انجام برنامه تفکیک پس از جمـع آوری در عمـل 

امکانپذیر نمی باشد 

در صورت عدم تفکیک مناسب پسماند چه اتفاقى مى افتد؟

ارائـه نظـرات محیط زیستـى با  همکاران گرامى در صورت تمایل مى توانید 
خود به ایمیل                                          مـا را در ادامه مسیر همراهى فرمایید 

سپاسگزاریم  شما  صمیمانه  همکارى  از  پیشاپیش 

THINK GREEN

تفکیک پسمانــد از مبدا

چه باید کـــرد؟

مراحل مدیریت پسماند:

 بازیافت بطرى هاى ِپت آب معدنى

با عنایت به وجود حس مسئولیت اجتماعی و وجود ساختار متعالی در صدد است  در این راستا شرکت مکو 

 طرح تفکیک پسماند از مبداء را در سطح شرکت به مرحله اجرا در آورد. آغاز چنین فعالیتی در سطح شرکت

هایی همچون مکو می تواند سبب تسری این امر در بخش های دیگر جامعه شود

پس از سـرو غـذا باقیمانده آن را تا حد امکان در سطل های پسماند َتــر تخلیه و ظرف آن به

سطل مخصوص پسماندهای قابل بازیافت انداخته شود


