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تفکیک زباله

این گونه زباله ها را صحیح تفکیک می کنید!

تفکیک صحیح
تفکیک زباله برای انسان ها ،طبیعت و برای صرفه
جویی در هزینه ها بسیار مهم است .تفکیک زباله به
حفاظت از آب ،زمین و هوا کمک می کند .با تفکیک
زباله به عالوه در هزینه تولید مواد اولیه ارزشمند
صرفه جویی می شود.
چرا در آلمان زباله ها تفکیک می شوند؟
هر روز مواد مختلفی را در زباله می اندازید :روزنامه روز گذشته ،بطری
های خالی پالستیکی ،باقیمانده های غذا و بسیاری دیگر.
در زباله های شما مواد ارزشمند فراوانی وجود دارند که قابل بازیافت و
استفاده مجدد هستند .به این کار بازیافت گفته می شود.
مثال:
•	از زباله های پالستیک محصوالت پالستیکی جدید تولید می شوند
•	فلزات قدیمی ذوب شده و مجددا استفاده می شوند
•	از کاغذ کهنه کاغذ جدید تولید می شود
•	از شیشه کهنه شیشه جدید تولید می شود.

بازیافت باعث صرفه جویی در مواد اولیه می شود .مواد اولیه مثال درختانی
هستند که از آن ها مبلمان و کاغذ تولید می شود .مواد اولیه در سیاره ما کم
هستند .لذا این مواد ارزشمند و گران قیمت هستند .لذا با بازیافت در هزینه ها
صرفه جویی نموده و از محیط زیست محافظت می کنیم.
سطل های زباله در آلمان رنگ هایمختلفی دارند .سطل های سیاه و قهوه
ای و سطل های با درب های زرد و آبی وجود دارند .هر رنگی مربوط به
نوع خاصی از زباله است.
مثال:
•	آبی به این معنی است که در این سطل تنها زباله کاغذی باید انداخته شود.
مانند روزنامه ها و کارتن های کهنه.
•	قهوه ای به این معنی است که تنها زباله های تر باید در این سطل انداخته
شوند .مانند میوه و سبزی های خراب شده.

کاغذ
کاغذ باید در سطل های با در آبی یا در کیسه های آبی انداخته شود.
چه زباله ای باید این جا انداخته شود؟
•	روزنامه ،کتاب ،بروشور
•	 کارتن و مقوا
•	 بسته های مقوایی

چه زباله ای نباید این جا انداخته شود؟
•	کاغذ های آلوده
•	 کاغذ های بهداشتی مانند دستمال کاغذی یا دستمال توالت

زباله تر
زباله های تر باید در سطل های قهوه ای یا در کیسه
انداخته شوند .چه زباله ای باید این جا انداخته شود؟
•	میوه و سبزی (خام)
•	فیلتر چای و قهوه
•	پوست تخم مرغ
•	دستمال های کاغذی آشپزخانه
•	گل و گیاه

چه زباله ای نباید این جا انداخته شود؟
•	مواد غذایی پخته شده
•	پوشک

بسته های پالستیکی و فلزی
بسته بندی مواد غذایی (بسته های سبک) باید در سطل با درب زرد یا در
کیسهزرد انداخته شوند.
چه زباله ای باید این جا انداخته شود؟
•	 بسته بندی های پالستیکی
•	 ورق پالستیکی و آلومینیومی
•	 بطری های پالستیکی (مانند بطری شامپو)
•	 کاسه (ماست ،ماست میوه ای و غیره)
•	 بسته نوشیدنی و شیر
•	 بسته قهوه
•	 کنسرو و قوطی
•	 بسته و ورقه های آلومینیومی

چه زباله ای باید این جا انداخته شود؟
•	کاغذ مقوا و شیشه
•	 پوشک
•	 سطل ،کاسه ،اسباب بازی ،وسایل الکتریکی

مهم:
وسایل بزرگ از پالستیک باید در مرکز جمع آوری مواد ارزشمند
تحویل داده شوند .این وسایل مثال اسباب بازی های بزرگ هستند.
وسایل کوچک با باتری یا سیم را می توان در فروشگاه هم پس داد.
حتی وقتی که آن ها را آن جا خریداری ننموده باشید.

شیشه
شیشه باید در سطل مخصوص شیشه انداخته شود.
این محفظه های بزرگ را در محل جمع آوری مواد ارزشمند می یابید.
سه نوع سطل مختلف برای شیشه وجود دارد:
•	محفظه سفید (شیشه بی رنگ)
•	محفظه قهوه ای (برای شیشه قهوه ای)
•	محفظه سرد (شیشه سبز یا شیشه های رنگ دیگر)

چه زباله ای نباید این جا انداخته شود؟
•	چینی
•	آینه
•	شیشه پنجره

Wertstoffhof

مرکز جمع آوری مواد ارزشمند
زباله هایی وجود دارند که در هیچ سطلی نباید انداخته شوند .این زباله های در
مرکز جمع آوری مواد ارزشمند تحویل داده می شوند:
• لباس و کفش های کهنه
•	زباله های ساختمانی
•	وسایل الکتریکی بزرگ (ماشین لباس شویی یا تلویزیون)
•	وسایل الکتریکی کوچک (پرینتر ،سشووار ،تستر ،موبایل،
کامپیوتر)
•	سی دی و دی وی دی
•	جوهر پرینتر

زباله های متفرقه
زباله های متفرقه تمام زباله هایی هستند که پس از تفکیک باقی می ماند.
زباله های متفرقه باید در سطل های سیاه یا کیسه سیاه انداخته شود.
چه زباله ای باید این جا انداخته شود؟
•	مواد غذایی پخته شده
•	کیسه جاروبرقی
•	خرده چوب قفس حیوانات
•	وسایل بهداشتی و پوشک
•	خرده شیشه (ظروف و لیوان های شکسته)
•	باقی مانده شمع ها

چه زباله ای نباید این جا انداخته شود؟
•	باتری
• وسایل الکتریکی
•	زباله های ویژه (سطل رنگ)
زباله خود را به خوبی بررسی نمایید :آیا زباله واقعا نباید در سطل
دیگری انداخته شود؟ سپس می توانید زباله را در سطل زباله های
باقیمانده بیاندازید.

•	فلزات و اوراق
•	الستیک ماشین
•	چوب و زباله های حجیم (میز ،صندلی ،مبل ،کمد ،موکت ،تشک)
•	زباله های ویژه (سطل رنگ ،باتری ،المپ های کم مصرف)
نشانی نزدیک ترین مرکز جمع آوری مواد ارزشمند را این جا می یابید:
http://www.aha-region.de/oeffnungszeiten.html

به صورت رایگان با ما تماس بگیرید.
برای ما رضایت مشتریان مهم ترین موضوع است.
سوال و یا دغدغه ای دارید؟
آیا نیاز به موعدی برای تحویل زباله های حجیم و یا اطالعات در مورد
خدمات ما دارید؟
با تماس گرفته یا برای ما بنویسید:

(0800) 999 11 99
دوشنبه تا پنج شنبه	 16.30 – 7.00
15.00 – 7.00
جمعه 	
service@aha-region.de

انجمن بازیافت زباله
منطقه هانوفر
Karl-Wiechert-Allee 60 c
 30625هانوفر
تلفن (0511) 99 11-0
فاکس (0511) 99 11-308 95
service@aha-region.de
www.aha-region.de

