در پسامند زباله منزلتان
چه چیزهایی هست؟

در سال  2021به طور متوسط برای هر شخص چه مقدار پسامند زباله ایجاد شد؟  243کیلو! اما فقط
بخش کوچکی از آن واقعا پسامند زباله بود .بقیه  ،اگر آنها را خوب تفکیک کنید و در جعبه صحیح
بیاندازید ،قابل بازیابی است .در سال  2021پسامند زباله شامل مواد زیر بوده است:

پوست میوه و پسامنده های خوراکی و گیاهی  74کیلو
کاغذ و کارتن

تعرفه بازیافت چگونه عمل می کند؟
در پسامند زباله ساکنان ِزوِیندرِخت عموما مواد قابل استفاده مجدد فراوانی وجود دارد .مثال ،می توان
پس مانده های خوراکی و پالستیک را از آن میان نام برد .اگر زباله را خوب تفکیک کنید ،پسامند زباله
خیلی کمرتی باقی می ماند و این برای محیط زیست خوبست.
از اول ژانویه  ،2023شهرداری ز ِویِندرِخت تعرفه بازیافت اعامل می کند .مالیات زباله شامل یک بخش ثابت
و یک بخش متغیر است .تعرفه بخش متغییر با دفعاتی که شام از کانتیرنهای زیرزمینی برای پسامند زباله
خود استفاده می کنید و یا جعبه زباله را در کنار راه قرار می دهید ،تعیین می شود .هرگاه شام زباله خود
را خوب تفکیک کنید ،دفعات کمرتی کیسه زباله در کانتیرن زیرزمینی می اندازید یا جعبه زباله خود را
بیرون می گذارید .به این ترتیب شام خود بر بخش متغییر مالیات زباله تاثیر می گذارید .اطالعات بیشرت در
این باره را می توانید در تارمنای www.zwijndrecht.nlمشاهده کنید.

 15کیلو

منسوجات

مواد قابل استفاده مجدد دیگر

پسامند  61کیلو

در زباله پالستیک ،قوطی و پاکتهای نوشابه چه چیزهایی می توان دور ریخت؟

بخش ثابت:

ساالنه توسط شهرداری
تعیین می شود

 9کیلو

(ازجمله دستگاه ،آت و آشغال ،نخاله ،چوب ،مواد مصنوع سخت)

وضعیت از اول ژانویه :2023
مبلغی که بابت بخش متغییر باید
بپردازید بستگی به دفعاتی دارد
که کیسه زباله ای را در کانتیرن
زیرزمینی می اندازید و یا جعبه
زباله را در کنار راه قرار می دهید.

در تعرفه بازیافت ،مالیات زباله
شامل دو بخش است :مبلغ ثابت
(که پایین تر از سابق است) و
مبلغ متغییر.

پاکتها /بسته های نوشابه
• پاکتها/بسته های (نوشابه ،لبنیات)
• کیسه های سوپ و سوس ماکارونی
وضعیت کنونی چیست؟
مالیات زباله شامل یک مبلغ ثابت
است.

غیر از این ساالنه  30کیلو زباله درشت هم ایجاد می شود.
از اَپ  HVCمی توانید کمک بگیرید .آیا موفق می شوید زباله تان را بهرت تفکیک کنید و پسامند کمرتی
باقی بگذارید؟ از ژانویه  2023می توانید در ا َپ تازه ببینید چند دفعه پسامند زباله در مخازن انداخته اید.

hvcgroep.nl

پالستیک ،قوطی
و بسته های
نوشابه

تفکیک بهرت  -مالیات کمرت

 10کیلو

 24کیلو

پالستیک ،قوطی ،پاکتهای نوشابه
شام را ما بر اساس نوع تفکیک
می کنیم .مثال ،از مواد بسته بندی
پالستیکی قوطی های شامپو،
قوطی نوشابه ،قوطی تازه و از
پاکتهای نوشابه ،از جمله سفال
سقف خانه ساخته می شود.

بخش متغییر:

پالستیک ،قوطی و بسته های نوشابه  20کیلو

شیشه

پالستیک :از قوطی کوالی شام می توان یک زنگ
دوچرخه ساخت.

اطالعات بیشرت را می توانید در تارمنای  www.zwijndrecht.nl/recycle-tariefمشاهده کنید.

چه چیزی با پالستیک دور
ریخته می شود؟
چک کنید:
• آیا این یک بسته است؟
• خالی است؟
• در آشپزخانه یا حامم مرصف می شود؟
اگر پاسخ هرسه بار بله است
در این صورت با پالستیک ،قوطی و
پاکتهای های نوشابه همراه می شود.
استثناها( :قوطی) اسپری /افشانک ها.
اینها در پسامند زباله جای می گیرند.

بسته های پالستیکی
• بسته های پالستیکی خوراک
• قوطی ها /بطریهای مواد شستشو ،شامپو و صابون
• بسته های مسواک ،پیچ و مهره و اسباب بازی (پستانک
و مانند آن)
• پوشش نازک /فویل روزنامه ها و برشورهای تبلیغاتی
• گلدانها (ظرفی که هنگام خرید ،گل در آن قرار دارد).
• کیسه های پالستیکی
• بسته های قهوه
• کیسه فرشدنی (از جمله کیسه خوراک گربه ،لبنیات)
• کیسه یک بار مرصف
• کیسه چیپس
قوطی
• قوطی نوشابه و کنرسو
• قوطی فلزی رشبت
• فویل و ظروف آلومینیومی
• فنجان شمع

پسامند زباله :هنوز چیزهای کوچکی باقی می ماند.

7x

در مرکز انرژی زباله ،پسامند
زباله سوزانده می شود .سوزاندن
گرما تولید می کند .از این گرما
حرارات و برق تولید می کنیم.
پس از سوخت ،پس ماند خاکسرت
باقی می ماند ،که یک بار دیگر
در آسفالت خیابانها مورد استفاده
قرار می گیرد.

کاغذ تا هفت بار قابل
بازیافت است .روزنامه های
شام دوباره به کاغذ توالت
تبدیل می شوند و جعبه تخم
مرغ دوباره روزنامه می شود.

پسامند

در پسامند زباله چه چیز دیگری جای می گیرد؟
• کاغذ پالستیکی ،کارتن ،عکس
• کالسور ،پوشه
• حوله بهداشتی ،تامپون ،پوشک بزرگساالن ،پوشک/
کهنه بچه
• افشانک ،پیستوله (برای کرم ،الک مو ،دئودورانت)
• پاکت دارای حبابهای پالستیکی
• مواد پرکردنی بالش و خرسک
• کربیت و جعبه کربیت
• خاکسرت زیرسیگاری ،اجاق /شومینه و کباب
• شن قفسه پرنده ها و جعبه تخلیه گربه
• ماسک و دستکش یک بار مرصف

کاغذ کهنه :نامه های عاشقانه شام کاغذ توالت می
شود.

• لوله های چیپس
• چای کیسه ای ،پَد قهوه ،فیلرت قهوه
• آدامس
• جعبه پیتزا و پپسامنده خوراک چرب
• کاغذ یا کارتن مرطوب و /یا کثیف مثل کاغذ پخت و
لفاف کَره
• فوم بسته بندی ،مثل بسته های غذای حارضی ،و
بسته های گوشت
• کیسه خرید پاره شده
• دستامل استفاده شده ،کاغذ آشپزخانه
• تیغ صورت تراشی
• گرانولها /دانه رطوبت گیر
• کیسه جارو برقی
• چوب پنبه

از پوست میوه و پسامنده های
خوراکی و گیاهی شام می توانیم
گاز سبز /بیوگاز و کود درست
کنیم .از یک دسته گل ،گاز سبز
و از جناغ ماهی کود ساخته می
شود.
پوست میوه و
پسامنده های
خوراکی و گیاهی

کاغذ و کارتن

در پسامند کاغذ چه چیزهایی می توان ریخت؟
• فولدرهای تبلیغاتی (بدون بسته بندی پالستیکی)
• کیسه ها و کیفهای کاغذی
• کاغذ فاکس و چاپ
• بسته بندی های کاغذی و کارتنی دانه های شیرینی/
شکالت ،چای ،برنج ،کیک ،آبجو و پیتزای فریزر
• لفافه های کارتنی درس و ساالد
• کاغذ رسید خریدها
• جعبه های کارتنی

پوست میوه جات و پسامنده های خوراکی و گیاهی
( .)GFTپوست موز شام تبدیل به کود می شود.

• جعبه تخم مرغ ،رول توالت و آشپزخانه
• کاغذ کادو ،کارتهای تربیک
• کاغذ خودچسب ،دفرتچه ،یادداشت
• پاکت پست (همین طور با پنجره) بدون حبابهای
پالستیکی
• کاغذ نوشنت و نقاشی کردن
• روزنامه ها و مجالت قدیمی
• کتاب ،کتابهای مصور پاره شده

چه چیزی با پوست میوه جات و پسامنده های خوراکی و گیاهی ( )GFTدور ریخته
می شود؟
• خوراک فاسد شده
• پسامنده های کوچک آب میوه
• برگ چای و تفاله قهوه
• گلهای تزیینی و گیاهان محل رسپوشیده
• علف هرزه ،زباله َهرس شده ،چمن و برگ درو شده
• پهن ،کاه و علف خشک حیوانات کوچک خانگی مثل
خرگوش و هامسرت

• پوسته و پسامنده سبزیجات ،میوه و سیب زمینی
• پسامنده خوراکها (شامل جناغ ماهی ،فلس و
استخوان گوشت)
• پوسته پنیر (هلندی) بدون پالستیک
• نان ،پاستا و برنج
• پوسته تخم مرغ
• پوسته بادام زمینی ،پسته و آجیل

