
بازیافت زباله های خانه 
بسته بندی پالستیکی

• پالستیک های مواد غذایی

بسته بندی هایی مانند قوطی ماست، 

گوشت برش شده 

و بسته بندی های پنیر. 

• بسته های مواد شوینده و شامپو

• بوتل های پالستیکی، بشکه ها و قوطی ها

• خلته، بوجی و بسته بندی های پالستیکی

فقط بسته بندی های پاک و خشک. سری بوتل ،

سرپوش ها و قطعات پمپ از بسته بندی جدا باشد.

بسته بندی های کثیف را در زباله های مخلوط قرار دهید.

زباله ها به محل باطله دانی شرکت مسکن برده می شود.

فلز
• قوطی های فلزی ، سری  

و سرپوش

• ورقه های آلومینیومی

• پوش شمع و اجاقهای بیرونی

• قوطی های خالی و خشک 

رنگ

• اشیاء فلزی

فقط بسته بندی خالی و پاک.

غراضه های بزرگ فلزی را به مرکز مرتب سازی و

 بازیافت ببرید، و یا به مراکز کوچک زباله ببرید.

شیشه و سرامیک
• ظروف شیشه ای و تابه اجاق

• ظروف چینی و سرامیک

• شیشه کریستال و عقیق

• شیشه کیلکین ها و آینه ها

زباله ها به محل باطله دانی شرکت مسکن برده می شود.

زباله های مخلوط
• اجناس پالستیکی

• کارتن های کثیف، کاغذ و بسته بندی های پالستیکی

• کاغذهای بسته بندی تحفه، و کاغذ های بسته بندی

• محصوالت بهداشتی

• لباس های غیرقابل استفاده، کفش و تکه های خانگی 

• خریطه های گرد و خاک و زباله های پاک کاری

• فلتر سیگرت و خاکسترش

• ساجق

• خشک کن های حیوانات خانگی

• ضایعات کوچک چوب

زباله ها به محل باطله دانی شرکت مسکن برده می شود.

زباله های بیولوژیکی
• تفاله وغذای باسی

• پوست میوه جات

و سبزیجات

• تفاله قهوه ، چای پاکتی

• دستمال کاغذ ی

• گیاهان / سبزیجات

مایعات ز باله را تخلیه کنید. قبل از قرار دادن در ظرف جمع

آوری، ضایعات زیستی را در خریطه یا پاکت کاغذی قابل 
تجزیه بسته بندی کنید.

زباله ها به محل باطله دانی شرکت مسکن برده می شود.
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زباله های خطرناک

تجهیزات الکترونیکی

کارتن

کاغذ

• سخت نشده ها )مواد مایع(

رنگ ، شرش و مواد زائد 
الک، همچنان بوتل های خالی 

اسپری این موادها

• روغنهای های استفاده شده ،

ضایعات روغنی

• همه لوازم برقی، تجهیزات 
که با بالتی و یا بطری کار 

میکنند.

• یخچال ها، فریزر ها

• تلویزیون ها، کامپیوتر ها

• جاروبرقی ، دستگاه قهوه،

تلفن ها، رادیو ها

)به عنوان مثال صافی های چرب( و فیلترهای مبلین

• حالل هایی مانند سقز ، نازک کننده و اَِستون

• بطری موترو ماشین آالت کار

• مواد های محفاظت از گیاهان و حشره کش و

بسته بندی آنها

• مواد نگهدارنده و اشباع کننده چوب

• مواد های زهری و مواد ضد عفونی کننده

• ُسرب سال نو

زباله ها به مرکز دسته بندی و بازیافت برده شود.

زباله ها به مرکز دسته بندی و بازیافت برده شود.

• چراغ های لوله یی فلورسنت ، چراغ های کم مصرف ،

LED چراغ های

این زباله ها به مغازه هایی که آن را می فروشند برده می 
شود.

تشکر از اینکه
زباله ها را مرتب می کنید!

• قوطی های شیر و آب میوه

• بسته های بیسکو یت ، خریطه های آرد ، کارتن های پیتزا

• بسته بندی های نوشابه

• صندوق های کارتن

بسته بندی های کثیف را

بشویید. صا ف کنید و تخت

بسته بندی کنید.

زباله ها به محل باطله دانی

شرکت مسکن برده می شود.

• روزنامه ها و مجالت 

• تبلیغات

• پاکت نامه

• کاغذهای فتوکاپی و چاپ 

• پست کارت ها

• کاتالوگ محصوالت و کتاب

  

زباله ها به محل باطله دانی شرکت مسکن برده می شود.

کاغذ را جداشده به مجموعه ببرید.

منگنه یا گیره های کاغذی نیازی به برداشتن ندارند.

روکش های سخت یا پالستیکی را از کتاب ها جدا کنید.

)پوش های ضخیم کتاب را جدا کنید (


