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توجه داشته باشید كه:

از كیسه كاغذی مناسب پس ماند مواد غذائی و محفظۀ مخصوص آن باشد. بشقابهای 

یك بار مرصف ، آدامس، دستامل، پوشك، اسنوس، سیگار، پارچه و یا شن مخصوص گربه 

را در آن نگذارید.

زباله غذایی/ زباله آلی:
پس مانده غذای پخته و یا خام، گوشت، ماهی و استخوان، میوه، سبزیجات، گل، تفاله قهوه كه شامل فیلرت 

نیز میباشد و چای كیسه ای.

توجه داشته باشید كه:

پاكت نامه و كیسه های كاغذی و پالستیكی را در قسمت روزنامه ها نریزید.
روزنامه ها: 

هر چیزی را كه قابل ورق زدن باشد. روزنامه، كاغذ تبلیغات، كاتالوگ، كتاب و ورقه های كاغذ.

توجه داشته باشید كه:

اگر بسته بندی دارای مواد دیگری به جز مقوا، برای مثال چوب پنبه باشد، در صورت 

امكان آن را جدا منایید.

بسته بندیهای مقوایی:
 بسته بندیهای مقوایی را خالی و متیز و تا منایید. كارتن ها، كاغذ كادو، پاكت پودر رختشویی، لیوانهای 

كاغذی و كیسه های غذائی را در این قسمت بیندازید.

توجه داشته باشید كه:

درپوشهای شیشه و چوب پنبه ها را جدا كنید. بطریهای نوشابه، المپ، آینه و یا شیشه 

پنجره ها مربوط به این قسمت منیباشد

شیشه های بی رنگ:
ظروف شیشه ای و بطریهای بی رنگ را خالی و متیز منایید.

توجه داشته باشید كه:

 درپوشهای قوطی و چوب پنبه ها را جدا كنید. بطریهای نوشابه، المپ ، آینه ویا شیشه 

پنجره ها مربوط به این قسمت منیباشد.

شیشه های رنگی:
ظروف شیشه ای و بطریهای رنگی را خالی و متیز منایید.

توجه داشته باشید كه:

آنها را بتكانید كه خرده ریزهایی كه ته آن جمع شده است، خالی شود. باد كیسه ها را 

خالی كرده و گره بزنید. 

بسته بندیهای پالستیكی نرم:
 آنها را خالی و متیز منایید. كیسه های پالستیكی، فونه )پالستیك نازكی كه روی غذا كشیده میشود(، نی 

نوش، یونولیت، كیسه های بزرگ پالستیكی. 

توجه داشته باشید كه:

منظور فقط بسته بندیهای پالستیكی میباشد، وسایل دیگری كه از پالستیك ساخته 

شده باشد، نظیر بُرُس ظرفشویی، مسواك و سورمته كودكان را اینجا نریزید. بطریهای 

پالستیكی كه دارای گرویی میباشند را در دستگاه اتومات قرار دهید. 

بسته بندیهای پالستیكی سخت:
 آنها را خالی و متیز منایید. دبه و یا گالنها، بطریها و یا بسته بندیهایی را كه از پالستیك سخت ساخته شده اند.

توجه داشته باشید كه:

منظور فقط بسته بندیهای فلزی میباشد، وسایل دیگر فلزی، نظیر ماهیتابه و یا قاشق و 

چنگال را اینجا نیندازید. قوطیهای فلزی كه دارای گرویی میباشد را در دستگاه اتومات 

قرار دهید.

بسته بندیهای فلزی:
آنها را خالی و متیز منایید. قوطی های كنرسو، تیوبهای خاویار، فویل آلومینیوم، درپوش های فلزی ظرفهای 

شیشه ای، تشتك، قوطی فلزی شمع گرمایشی.

توجه داشته باشید كه:

زباله های خطرناك به انبارهای مخصوصی كه در مركز بازیابی زباله ها قرار دارند 

تحویل داده میشوند.

زباله های خطرناك:
سموم كشاورزی، مواد حالل، چسب مایع، روغنها، دماسنج، رنگ.

توجه داشته باشید كه:

حتی شام كه در آپارمتانهای اجاره ای زندگی میكنید، این حق را دارید كه زباله های 

بزرگ را در كنار ساختامن بگذارید تا كه سپس از آن محل منتقل شود. برای اطالعات 

بیشرت و رشایطی كه به شام مربوط میشود، با صاحب ملك متاس حاصل فرمایید. زباله 

های بزرگ را میتوان به تأسیسات بازیابی زباله های رشکت )RSN( نیز تحویل داد.

زباله های حجیم:
زباله های حجیم، زباله هایی محسوب میشوند كه بزرگ میباشند و در ظرفهای مخصوص زباله جا منیگیرند. 

برای مثال مبل، وسایل بهداشتی ساختامن و دوچرخه ها.

زباله های باقیامنده )بعد از جداسازی زباله ها(: 
زباله های باقیامنده، زباله هایی محسوب میشود كه بعد از جداسازی زباله ها باقی میامند، برای مثال 

پاكت های نامه، پوشك، رسامیك، دستامل ظرفشویی، آدامس، ته سیگار، اسنوس، شن مخصوص گربه و كیسه 

جاروبرقی.

توجه داشته باشید كه: 

زباله های باقیامنده فقط آن زباله هایی هستند كه منیشود آنها را جدا كرد. 

داروها و آمپول، رسنگ: 
داروها را در یك كیسه بی رنگ )شفاف( و یا كیسه مخصوص برگشت دارو گذاشته و به داروخانه تحویل 

دهید. آمپول و رسنگ را در مخزنهای مخصوصی كه از داروخانه ها دریافت میشوند، قرار میگیرند. 

توجه داشته باشید كه:

دماسنج بدن و یا باطریها را داروخانه تحویل منیگیرد. آنها را میبایست در زباله های 

خطرناك انداخت. 

توجه داشته باشید كه:

زباله های برقی با حجم بزرگ كه جزو زباله های بزرگ محسوب میگردند، به تأسیسات 

بازیابی زباله ها برده میشود. زباله های برقی كوچكرت در یك مخزن مخصوص در محل 

زباله دانی گذاشته میشود. زباله های قطعات الكرتونیكی و یا وسایل الكرتونیكی را 

میتوان به تأسیسات بازیابی زباله های رشکت )RSN( نیز تحویل داد. 

زباله های قطعات و یا وسایل الكرتونیكی:
وسایلی كه دارای باطری و یا سیم میباشند مثل یخچال، اجاق برقی، اسرتیو، كامپیوتر، وسایل روشنایی مثل 

المپهای مختلف و مهتابی، تلفن موبایل و اسباب بازیهای برقی.

در خانه های چند واحدی

راهنامی جداسازی زباله ها
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 چرا زباله ها را جدا میكنیم؟ 
جداسازی زباله ها از منظر محیط زیست و برای نسلهای آینده دارای 

اهمیت میباشد. جداسازی زباله ها و استفاده مجدد برخی مواد نه تنها 
رصفه جویی در منابع طبیعی است بلكه كوششی است در جهت كاهش 

فضوالت.

مهمرتین زباله هایی كه میبایست جدا شوند 
جداسازی زباله های خطرناك از اهمیت باالیی برخوردار است. این زباله 

ها برای انسان و محیط زیست خطرناك میباشند. آنها را باید جمع كرد 
و با روشهای صحیح با آن عمل كرد. برای مثال مواد شیمیایی، رنگ، مواد 

حل كننده، المپ، مهتابی، همه وسایل الكرتونیكی و باطری. زباله های 
خطرناك را میتوانید به تأسیسات بازیابی زباله ها )NSR( تحویل دهید.

زباله های بزرگ 
شام میتوانید زباله های بزرگ، الكرتونیك، زباله باغچه و باغ، زباله های 

خطرناك، فلز، چوب و زباله های دیگر را بدون هزینه به تأسیسات 
بازیابی زباله ها )NSR( تحویل دهید.

بسته بندی ها و روزنامه ها 
ما معتقد هستیم كه جدا سازی صحیح زباله ها می بایست به آسانی 
انجام گیرد. اكرث ساكنین ناحیه NSR، بسته بندی ها و روزنامه ها را، 

نزدیك محل مسكونی خود می گذارند.  برای شام كه ازچنین امكاناتی 
برخوردار نیستید، می بایست آنها را در یكی از ایستگاه های بازیابی 
 )NSR( زباله كمون و یا در یكی از مراكز تأسیسات بازیابی زباله ها

بگذارید.

از میزان زباله ها بكاهید 
مسلأم تولید هر چه كمرت زباله، بهرتین روش جهت حفظ و نگهداری 
از محیط زیست می باشد. اگر لباس، وسایل آشپزخانه، مبل، دوچرخه 
و وسایل دیگری در اختیار دارید كه هنوز قابل استفاده می باشد، می 

توانید آنهارا به محل های مختلفی كه جزو ناحیه NSR می باشد، 
تحویل دهید.

اطالعات جهت شام كه در آپارمتان زندگی میكنید 
مدیریت زباله در ساختامن به عهده مالك میباشد.اجاره و یا هزینه رسقفلی مسكن معموال شامل هزینه مدیریت زباله نیز میباشد. در نزدیكی 
ساختامن میبایست یك اتاق زباله قرار گرفته باشد كه زباله ها در آنجا گذاشته شود. در اتاق زباله ها باید ظرفهای زباله، مخصوص زباله غذا و 

زباله های باقیامنده ) بعد از جداسازی زباله ها( موجود باشد. در باقی موارد این مالك است كه تعیین میكند كه جدا سازی زباله ها به چه وسعت 
انجام گیرد ویا اینكه چه خدماتی به مستأجرین ارائه شود. برای مثال بسته بندیها، روزنامه ها، قطعات كوچك الكرتونیكی و باطریها. فارغ از اینكه 

امكانات شام برای جداسازی زباله ها به چه میزان است، باید زباله های خود را جدا كنید.

مالك همچنین میبایست محلی را برای زباله های بزرگ و وسایل الكرتونیكی اسقاطی، اختصاص دهد. زباله های بزرگ غالبأ قابل بازیابی میباشند، 
برای مثال مبلهای چوبی و فلزی و دوچرخه ها. وسایل  الكرتونیكی إسقاطی نیز به همراه زباله های بزرگ به مركز بازیابی زباله ها برده میشود. 

زباله های بزرگ غیر قابل بازیابی نظیر تشك و فرش باید جدا از زباله های قابل بازیابی در اتاق زباله ها گذاشته شود. برای اطالعات بیشرت در 
مورد جداسازی زباله ها در ساختامنتان، با مالك و یا تعاونی آپارمتانهای رسقفلی دار متاس بگیرید.
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