
 بروشور اطالع رسانی
 در مورد تفکیک زباله از مبدا تولید

این اطالعات تنها برای امالک شخصی کاربرد دارد

20
16

ر 
بها

فارسی

Farsi



 چگونه و چطور باید زباله را از مبدا تولید تفکیک کنید؟
زباله ای که در مبدا تولید تفکیک می شود می تواند بازیافت شود. هنگامی که ما زباله را بازیافت می کنیم، کمتر از زمان تولید با 

 مواد اولیه جدید آلودگی ایجاد می کنیم.

هر مالک ملک/خانه همکار/مشترک باید با استفاده از زباله دان های فراهم شده توسط MOVAR زباله ها را در مبدا تولید 
 تفکیک کند.  

 تمامی زباله دان ها روی پوشش خود برچسب دارند، که رنگ های مختلفی هم دارند تا دسته بندی آسان تر شود: 

مقوا، کاغذ و جعبه های نوشیدنی  آبی: 
بسته بندی پالستیکی  خاکستری روشن: 

بسته بندی شیشه ای و فلزی محصوالت خوراکی و نوشیدنی  سبز: 
زباله عادی  مشکی: 

برای تفکیک بسته بندی های پالستیکی می توانید میان قراردادن آنها در زباله دان یا یک کیسه پالستیکی انتخاب کنید. 
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طرح جمع آوری زباله انعطاف پذیر
 اگر ملک شما در تفکیک در مبدا خوب عمل می کند؛مقدار زباله معمولی کاهش می یابد. 

این مسئله به ما اجازه عرضه زباله دان های زباله معمولی کوچک تر و تعداد دفعات کمتر جمع آوری زباله 
معمولی را می دهد.  این کار هزینه جمع آوری زباله را کاهش می دهد. ببینید پیشنهاد شهرداری شما چیست 

به زباله دان بزرگ تر نیاز است؟ می توانید بدون اینکه متحمل هزینه شوید، به جز زباله دان های زباله معمولی، 
 اندازه زباله دان های دیگر را افزایش دهید. 

اگر چند همسایه بخواهند در زباله دان های جمع آوری زباله با هم شریک شوند، با MOVAR تماس بگیرند.   این کار 
تعداد زباله دان ها را کاهش می دهد و در بیشتر موارد منجر به هزینه های کمتر در جمع آوری زباله می شود.

 زباله معمولی به طور چشم گیری پر هزینه تر از دیگر زباله ها است.
همیشه هم برای محیط و هم جیب شما سودمند است که تفکیک در مبدا تولید انجام شود.



 آیا می دانستید که ...
 مقوا و کاغذ تبدیل به محصوالت جدیدی همچون دستمال توالت، دستمال سفره و کاغذ چاپ می شوند. 

جعبه های نوشیدنی به محصوالت جدیدی همچون پدها، پوشه ها، پاکت های نامه و کاغذ چاپ تبدیل می شوند.

 مقوا، کاغذ و جعبه نوشیدنی ها
)زباله دان با پوشش آبی رنگ(

 چه چیزی باید تفکیک شود؟

مقوا و کاغذ مثل روزنامه ها، مجالت، تبلیغات، جعبه پیتزا، قوطی تخم مرغ، مقوای شیار دار،و 

غیره. قوطی شیر، آب میوه، دوغ، پودینگ، سس ها،و غیره.
 

فقط مقوا، کاغذ و جعبه های نوشیدنی می توانند در این زباله دان ریخته شوند. 

 
نباید آنها را مثال با کیسه های پالستیکی در زباله دان انداخت. 
 

 نه ممنون: 

کالسورها، کتاب های جلد مقوایی، کاغذ کادو براق و کاغذ کثیف شده با غذا/روغن/رنگ/الک،و 
 غیره. 

قرعه کشی جعبه:           برای شرکت در قرعه کشی شما باید جعبه های نوشیدنی را بشویید، تا کنید 

و در یک "قوطی" بگذارید.  شش جعبه در جعبه هفتم قرار می گیرند. 
 

نام و شماره تلفن خود را بنویسید، جعبه را در زباله دان مخصوص مقوا، کاغذ و جعبه های نوشیدنی 

www.grontpunkt.no :قرار دهید. به سایت های زیر مراجعه کنید
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 آیا می دانستید که ...
بسته بندی های پالستیکی محصوالت جدید پالستیکی می سازند مثل کیسه های پالستیکی، کیسه های زباله و پوشاک 

پشمی .

 بسته بندی پالستیکی 
 )کیسه های شفاف یا

زباله دان با پوشش خاکستری رنگ(

 چه چیزی باید تفکیک شود؟

انواع بسته بندی های پالستیکی مثل بطری ها، قوطی ها، ظرف ها، ورقه ها، پارچ ها، زیر گلدانی 

 ها،و غیره.

توجه! بسته بندی باید خالی، تمیز باشد و در صورت نیاز با آب سرد شسته شود.

 

 نه ممنون: 

مبلمان باغی، لوازم آشپزخانه، قوطی های پالستیکی، سطل های پالستیکی، لوله های پالستیکی، 

لباس بارانی، اسباب بازی، بطری هایی که حاوی زباله مضر هستند مثل روغن/رنگ/الک/چسب/گاز 

فندک،و غیره. 

20
16

ر 
بها



 آیا می دانستید که ...
شیشه ها تبدیل به شیشه های جدید ، مواد زهکشی و سیمان شیشه ای می شوند. فلزات ذوب شده و به مواد خام جدید 

تبدیل می شوند.

 شیشه و فلز شکل بسته بندی 
محصوالت خوراکی و نوشیدنی

)زباله دان با پوشش خاکستری رنگ(

 چه چیزی باید تفکیک شود؟

فقط بسته بندی های محصوالت غذایی مثل شیشه مربا، بطری های شیشه ای، ظرف نمک و فلفل، 

قوطی نمک و فلفل، مواد غذایی کنسرو شده،و غیره. 
 

فقط بسته بندی های شیشه ای و فلزی محصوالت غذایی و نوشیدنی باید در زباله دان انداخته شوند. 

نباید آنها را با مثال کیسه های پالستیکی در زباله دان انداخت. 
 

توجه! بسته بندی باید خالی، تمیز باشد و در صورت نیاز با آب سرد شسته شود.

 نه ممنون: 

دیگ ها، ماهی تابه ها و درب ها، ابزارها، قطعات  ماشین، قطعات دوچرخه، شیشه نسوز، شیشه های 

نوشیدنی ها، بلور، چینی، سرامیک ها، آینه ها، شیشه پنجره، المپ های برق، مهتابی ها، زباله بسته 

بندی های مضر مثل روغن/رنگ/الک/چسب،و غیره. 
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 زباله عادی
)زباله دان با پوشش مشکی رنگ(

 آیا می دانستید که ...
انرژی زباله های معمولی از طریق سوزاندن بازیافت می شود.

 چه چیزی باید تفکیک شود؟

زباله هایی که هیچ طرح بازیافت مجزایی برای آنها وجود ندارد مثل فرش ها، بسته بندی های پالستیکی و 

کاغذی کثیف، پارچه ها، اشیاء پالستیکی، زباله غذا و تکه های کوچک سرامیکی و چینی،و غیره. 

 

 نه ممنون:

زباله های بزرگ مثل مبلمان، دوچرخه، مواد، ضایعات ساختمانی و تخریب،و غیره.                            •

زباله های الکتریکی و الکترونیکی مثل المپ های برق، چراغ ها، رادیو ها، کفش های چراغ دار، غیره.       •

زباله های مضر مثل باتری ها، روغن، رنگ، الک، چسب، مایعات آتش زا، قوطی های اسپری،و غیره.  •
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 شما باید موارد زیر را هم در مبدا تولید تفکیک کنید:
زباله مضر خطر زیادی برای سالمتی و محیط ایجاد می کند. بنابراین ضروری است که چنین زباله هایی را به روش درست 

دور بیاندازید. زباله های مضر مثل روغن، رنگ، لکه، الک، چسب، باتری ها، اسپری ها، غیره. می توانند به Miljøbilen یا 
 ایستگاه های بازیافت ما تحویل داده شوند. افراد حقیقی می توانند بدون هزینه این موارد را در این مکان ها دور بیاندازند. 

زباله های الکترونیکی و الکتریکی مثل سیم ها، چراغ ها، المپ های برق، تلفن های همراه،و غیره. می توانند به ایستگاه های 
 بازیافت یا Miljøbilen تحویل داده شوند . افراد حقیقی می توانند این موارد را بدون هزینه در این پایگاه ها دور بیاندازند. 

 زباله پزشکی می تواند به داروخانه ها تحویل داده شود.

زباله باغی نباید به عنوان گیاهان باغی در طبیعت دور انداخته شود چون ممکن است به گیاهان بومی آسیب برساند. زباله های 
 باغی باید در سطل زباله های مواد پوسیدنی ریخته شوند یا به ایستگاه های بازیافت ما تحویل داده شوند. 

شاخه ها، گیاهان، برگ ها، چمن و درخت ها تا قطر 15 سانتیمتر می توانند بدون هزینه به ایستگاه های بازیافت ما تحویل داده 
 شوند. 

زباله های بزرگ مثل مبلمان، دوچرخه، ضایعات ساختمان و تخریب، غیره. می توانند به ایستگاه های بازیافت ما تحویل داده 
شوند. هزینه های مجزایی برای تحویل این چنین زباله ها در نظر گرفته شده است.

 ایستگاه های بازیافت ما:

Solgård Avfallsplass 
 آدرس محل: 

 Moss 1599 ,81 Industriveien 
 ساعات کار: 

 دوشنبه، پنجشنبه و جمعه 
 از 07:30 تا 15:00
 سه شنبه و چهارشنبه 
 از 07:30 تا 19:00 

 شنبه از 09:00 تا 13:00 

Vestby Gjenvinningsstasjon 

 آدرس محل: 
Vestby 1540 ,7 Industriveien 

 ساعات کار: 
 چهارشنبه و پنجشنبه از 15:00 تا 19:00

تلفن: 50 85 20 69 47+ �│������� �www.movar.no���������│���������renovasjon@movar.no

 اگر در مورد تفکیک، هزینه ها، Miljøbilen یا هر مورد دیگری سوالی دارید
– لطفا با ما تماس بگیرید
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