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 کاغذ کهنه، مقوا 

ها، کاغذها،  ها، دفترچه روزنامه ها، پوسترهای تبلیغاتی، کاتالوگ 
 کاغذ مخصوص پخت و پز، زنبیل های کاغذی، مقوا، کاغذ

محفظه  شده در تا دیواری، کارتن را به صورت مسطح و
 قرار دهید. مخصوص به خود

تترا پاک و غیره را که کاغذی نیستند مواد پالستیکی، پوشک بچه، 
 در محفظه کاغذ نریزید.

 
 
 
 

 

 شیشه های سفید 

کامالً بی رنگ،   های های سفید، بطری ها و شیشه تنها شیشه 
های مشروبات،  مصرف )بطری بطری های شیشه ای یکبار

های کنسرو )میوه، سبزیجات، مربا، غذای  آبمیوه،...(، شیشه
 بچه،...(

 
 

 

 

 

 شیشه های رنگی 

یکبار مصرف ای، آبی ...( بطری های  های رنگی )سبز، قهوه تنها شیشه 
 )شراب، شامپاین، مشروبات، آبمیوه ...(، شیشه های کنسرو. 
 آنچه که به زباله دان مخصوص جمع آوری شیشه تعلق ندارد:

ای، شیشه رومیزی، آیینه، شیشه  شیشه پنجره، ظروف شیشه
تر )المپ، چراغ های مهتابی، چینی، کریستال شده، لوس

 سرامیک(. 
 
 

 
 
 



 

جمع آوری بطری های پالستیکی، بسته های تتراپاک  
 بسته بندی های فلزی و

بطری های پالستیکی برای نوشیدنی ها )مسطح و فشرده شده(،  
برای مواد پاک کننده ، مواد مخصوص نظافت، مواد شوینده لباس، 

شوینده بدن، شامپو و غیره )برای  مواد شوینده ظروف، مواد
های  های سس، برای لوازم آرایشی، قوطی ها( بطری خوراکی

های کنسرو، درپوش فلزی، درپوش پیچ شونده،  نوشیدنی، قوطی
درپوش کائوچویی، تیوب سس خردل، قوطی های غذای حیوانات 

ها  های آلومینیومی، برگه های آلومینیومی، کارتن نوشیدنی و فنجان
 اپاک( برای شیر، آبمیوه، شراب)تتر

 
 

 

 

 زباله های طبیعی 

های  دورریختی های حاصله از مواد طبیعی تنها در بشکه 
 مخصوص مواد طبیعی یا محفظه تهیه کود طبیعی

زباله های آشپزخانه مانند میوه و مانده های سبزیجات،   باقی مانده
و فیلتر قهوه(،  جات کهنه، ته مانده قهوه )کیسه چای نان و شیرینی

گل هرس شده، گیاهان گلدانی، )بدون گلدان(، باقی مانده های 
های افتاده، چمن و بوته  های ریخته شده، میوه باغبانی مانند برگ

 هرس شده 
در صورت زیاد بودن مقدار هرس شده از درخت، بوته ها و شاخه 

 های آن ها را به مرکز جمع آوری مواد کهنه تحویل دهید   
 
 

 

 

 زباله های حجیم 

زباله هایی که به دلیل حجم زیاد شان در زباله دان های مخصوص  
ها، مبلمان، تشک،  مواد زاید قابل جمع آوری نیستند مانند کفپوش

 وسایل خانگی بزرگ، تأسیسات فنی جداگانه جمع آوری شوند.  
 

 
 
 



 

 محل مخصوص زباله های زاید  

 های غیر قابل استفاده دوباره و بدون خطر باقی مانده زباله 
پوشک بچه، ته مانده سیگار، کیسه جارو برقی، خاکستر، زغال 
سخت، زغال معمولی، چوب )المپ، شیشه پنجره، ظروف 

ای، اشیاء خانه( غیر فلزی )اسباب بازی، اجسام بهداشتی  شیشه
ار ویدئو و ضبط مانند مسواک، سرامیک ) بشقاب، گلدان ...( نو

 صدا 
های زاید ریخته نشوند:  وسایل زیر به زباله دان مخصوص زباله

وسایل برقی و ماشینی، باطری، مواد مشکل زا را جداگانه بسته 
 بندی کرده و در ظروف باال نیندازید

 
 
 

 

 محل مخصوص فلزات کهنه، قراضه های آهنی  

ر، ظروف پخت غذا از های فلزی، مانند آرماتو همه فلزات و قسمت 
های فلزی، وسایل  ها، ماهی تابه ها(، سیم ها، لوله جنس فلز )قابلمه

از قبیل فر گاز، اجاق پخت و پز، دوچرخه باید به مرکز جمع 
 آوری مواد کهنه تحویل داده شوند. 

 
 

 

 های کهنه، کفش ها محل مخصوص پارچه های کهنه، لباس 

رچه های مورد استفاده در خانه ملحفه، پوشاک، رومیزی ها، پا 
داری، پتوهای نخی، کفش ها )جفت شده به هم بسته شده(، پارچه 

 های کهنه و کفش ها باید تمیز و قابل استفاده باشند.  
 
 
 

 

 NÖLIروغن ها و چربی های غذایی  

 مواد فوق را به مرکز جمع آوری مواد مربوطه تحویل دهید. 
ضالب نریزید، زیرا باعث اختالل در مواد فوق را هیچگاه در فا

 کانال های فاضالب و مجموعه تسویه آب می گردد. 
 

 
 
 



 

 مواد مشکل زا 

زباله های خطرآفرین و سمی و نیز محفظه های حاوی پس مانده  
های آسیب رسان. مواد شیمیایی، مواد محافظ گیاهان، پاک کننده 

داروها، زباله های های لوازم خانه، رنگ ها، الک ها، چسب ها، 
آغشته به روغن، گازوییل، روغن موتور، بنزین، قطوی های 

 اسپری، باتری ها، مواد شوینده   
 

 
 

 

 

 دستگاه های الکترونیکی و برقی قدیم؛ دستگاه های خنک کننده 

دستگاه های فوق را به فروشندگان دستگاه های نو و یا به مرکز جمع  
 د.آوری مواد کهنه تحویل دهی

 این وسایل به پنج دسته تقسیم بندی شده اند:
 وسایل بزرگ: ماشین لباسشویی، اجاق پخت و پز برقی

وسایل کوچک: هم زن برقی، مسواک برقی، دریل، دستگاه پخش صدا 
 مانند رادیو و ضبط صوت

 وسایل دارای صفحه نماگر: تلویزیون، مانیتور کامپیوتر
خانه، یخچال، دستگاه های خنک وسایل خنک کننده و منجمد کننده: سرد

 کننده هوا، چراغ های مهتابی 
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