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نه خا له با ز فت  یا ز با کز  مر

 زباله های تَر / پسماند
 مواد خوراکی/
ارگانیک/آلی

مقوا/کاغذ/کارتون  بسته بندی های بسته بندی های
شیشه ای یا فلزی

 پسماند زباله های
 تفکیک شده

 اشیاء قابل استفاده
مجدد

زباله های باغ و باغچهپارچه/لباس/کفش  ضایعات وسایل
الکتریکی

زباله های خطرناک انواع دیگر زباله

 پوست/هسته میوه و
 سبزیجات/ میوه/ سبزیجات

گندیده

روزنامه ها  آلومینیوم فویل/ ظروف
بسته بندی آلومینیومی

کیسه های مدفوع سگ /
پوشک بچه

مبل لباس خار و خاشاک/ شاخه  اسباب بازی های الکتریکی
/ کفش های نور دار

 چوب ضد آب شده بوسیله
مواد شیمیایی

مواد/ قطعات چوبی

اضافات نان و شیرینیجات کاغذ های تبلیغاتی  
 

شیشه / بطری ها کیسه جارو برقی کتابها کفش چمن/ علف     / سشوار
صنعتی / تینر

فلزات

 چای کیسه ای / فیلتر قهوه
/ تفاله قهوه

 ظروف بسته بندی 
 

 مرغ،ماهی،میوه،توت،سبزیجات،
 و فرآورده هایی که روی نان

گذاشته میشود

قوطی های کنسرو خاکستر / زغال سرد شده بشقاب ، فنجان، کاسه حوله برگ  مبایل / لوازم رایانه/ ساعت
مچی

روغن سوخته سرامیک/ چینی/ بتون

 ماهی /حلزون و صدفهای
دریایی

پاکت های نامه  
اه سُس،وپماش، هدنیوش

درب های فلزی بطری ها دوچرخه ته سیگار / تیوپ های پرده گیاه /علف هرز  
مهتابی

پنجره ها

اضافات گوشت و استخوان کارتون شیر و آبمیوه درب های فلزی ضایعات اسباب بازی ها لوازم ورزشی روتختی پارچه های  مواد شیمیایی گچ ساختمانی
درخت کریسمس  گاز و یخچال / ماشین

ظرفشویی

 پوست تخم مرغ /پوست
دانه و مغز ها

 
و مغزهای مخصوص صبحانه

تایناخد /سونِسا یطوق  قوطی آبجو/ آب معدنی
بدون پانت

 پشم شیشه/ پشم سنگ  کیسه بسته بندی قهوه یا
/ عایق

 حجم کم از دستمال کاغذی
آغشته به مواد غذایی

 مقوای لوله ای وسط دستمال
توالت/دستمال کاغذی

 بسته بندی های تیوپی
فلزی

کاغذ کادو های براق لوازم برقی قابل استفاده باتری ها مقوا / کاغذ

 گل و گیاه/شاخ و برگ/میوه
های خراب روی زمین

کارتون / تخته های مقوایی کپسول شمع
کفش آغشته و کثیف

وسایل بچه کفپوش  ظروف بسته بندی شیشه
ای/ فلزی

 زباله های غیر باز یافت را در
زباله های بازیافتی نیندازید

 در صورت تمایل، دریافت
 پیامک برای تخلیه مخزن
کاغذ زباله رایگان است

 در صورت لزوم، ظرف
 

آبکشی شود
 عاری از هر گونه مواد

غذایی
 زباله های قابل تبدیل به

انرژی سوخت
 بمنظوِر حفظ محیط زیست،
 از دور انداختن لوازم قابل
استفاده خودداری کنید

لباسهای تقریباً کهنه
 گیاهان جزء لیست سیاه/

 خطر زیست محیطی بعنوان
 زباله محسوب میشوند

 ما دارای خدمات مطمئن
 برای رسیدگی به زباله های

الکتریکی هستیم

 
 در بسته یا ظرف مخصوص بخود

دور انداخته شود
 زباله ها ی باقیمانده، پس از

 تفکیک زباله ها

تادئاز ای رَت یاه هلابز  
غذایی،آلی

مقوا/ کاغذ/ کارتون  بسته بندی های شیشه  کیسه زباله برای ظروف
ای و فلزی

 زائدات یا پسماند زباله 
 خشک

 مغازه/کانکس دست دوم 
فروشی

 مخزن لباس/پارچه/کفش
دست دوم

هلابز ِصوصخم هطوحم  
های باغ و باغچه

هلابز ِصوصخم ه هاگیاج  
های الکتریکی

هلابز ِصوصخم هاگیاج  
های خطر ناک

 جدا سازی شود در 
کانتینر ها

راهنمای تفکیک زباله، مختص به شرکت جمع آوری و بازیافت زباله منطقه جنوب


