جداسازی صحيح زباله
قابلل از افت
بازيافت
ھای قا
شه ھا
شيشه
کانتينر ش
کانت ن

رگانيک )بيو(
بزرگ برای مواد ا ُ گ
سطل گ
ط

گ آآبی نگ
رنگ
طل بزرگ
سطل

برای ظروف شيشه ای

کيسه برای مواد اُرگانيک )بيو(

برای کاغذ  /مقوا  /کارتن

رنگ جداگانه پر کن د:
کنيد:
اساس نگ
لطفا ً بر ا ا
لطفا

پوست تخم مرغ
پر ھا
پس مانده ھای تميز کردن سبزيجات
مو ھا
شاخ و برگھای بريده شده
کاه
خردۀ نجاری
علف ھرزه
تفالۀ قھوه
برگ درخت
خزه
پوست ا ل
اجيل
پس ماندۀ ميوه
چمن برش شده
پس ماندۀ ساالد
گلھای مصرفی
تراشه ھای چوب
پوشال
کيسۀ  /تفالۀ چای
گياھان گلدانی
علف ھرز
شاخه ھا

بطری عطر
بطريھای شيشه ای
شیشه ھای کنسرو
شيشه ھای مربا
بطريھای عرق
بطريھای شامپاين
بطريھای شربت
بطريھای شراب

سفيد :شيشۀ بی رنگ
قھوه ای :شيشۀ قھوه ای
سبز :شيشۀ سبز  +ساير)ديگر(
رنگھا

نامه ھا
بروشورھا
پاکت نانھای کوچک )بروتشن(
کتابھا
کارتن تخم مرغ
کاغذ بسته بندی )جھت پيچاندن کاال درآن(

اعالميه ھا
کاغذ کادو
دفترچه ھا
مجالت
کارتن
کاتال گ ا
کاتالوگھا
کاغذ بسته بندی
بسته بنديھای کاغذی
رولھای مقوايی
جعبه ھای مقوايی
کارت پستال
جزوه ھای تبليغاتی
کتابچه ھای تلفن
پستھای تبليغاتی
کاغذ رسم و نقاشی
روزنامه ھا

بزرگ ززرد نگ
رنگ
سطل ز گ
طل

باقی مانده
گ زباله ھای ق
سطل بزرگ

کيسۀ زرد رنگ

کيسۀ زباله ھای باقی مانده

برای بسته بنديھای فروش

سرپوشھای آلومينيومی  /کاسه ھای
آلومينيومی
فويل آلومينيومی
زرورق )بليستر(
قوطی کرم
ظروف يکبار مصرف
فويل ببسته ببندی
ی
ويل
قوطی ھای نوشابه
جام ماست
قوطی ھای کنسرو
بسته بنديھای مواد آرايشی  -بھداشتی
درب فلز بطری يا قوطی
کارتن شير
پالستيکی
ی
ھای پ ي
کيسه ی
ي
گلدانھای گياھان
کارتن ھای آب ميوه
خامه پاش
بسته بنديھای فوم دار )اسفنجی(
کيسۀ لوله
سرپوشھای پيچی
ی(
پری )خالی
قوطی اسپری
و ی
شيشه ھای ماده ظرفشويی
بسته بنديھای فوم دار )پلی استايرن(
لوله )خمير دندان و(...
بسته بنديھای خالء دار

نبايد انداخت:

نبايد انداخت:

نبايد انداخت:

نبايد انداخت:

شيشۀ پنجره ,المپ,
سفال ,آيينه ,اشياء سفالی سنگ نما

تيغ ماھی ,استخوان ,شن,

کاغذ عکس ,کاغذ پوشش دار,

مواد فلزی يا پالستيکی,

لجن ,پس ماند ھای غذا ,سنگھا

کاغذ بسيار کثيف

که جزء بسته بندی محسوب نميشوند
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برای زباله ھای باقی
مانده پس از مرتب سازی
پالستيک نازک پوشاندن
خاکستر )سرد!( آشغال جارو شده
قاشق ,کارد و چنگال
ريش تراش يکبار مصرف
عکسھا
روغن سرخ کردن
ظرف  /سفالين
المپھا
)لوازم( اقالم بھداشتی  /نوار بھداشتی

کاه )پوشال( گربه
اقالم زيبايی و آرايشی
پارچه ھای کھنه
دا ھا
داروھا
خرده شيشه
کفش ھا
پس مانده ھای غذا  /استخوان
اسباب بازی
کيسۀ جارو برقی
ظروف سنگی
کاغذ ديواری
کاست ويديو
پوشک
ته سيگار

نبايد انداخت:
باتری
وسايل الکتريکی قراضه
المپھای کم مصرف
مواد آالينده

