
بله: روزنامه، مجالت، کاتالوگ، برگهای تبلیغاتی، 
کتاب، کاغذ تحریر، نامه، دفرت تحریر و دفرتچه تلفن، 

کاغذ غیر مشمع، جعبه مواد فریزری، پاکتهای کاغذی، 
جعبه کارتنی )باز کرده و روی هم تا کرده یا پُر شده 

با کاغذ(، مقوا

جعبه های کارتنی بزرگ را لطفاً به مراکز بازیافت بربید.

خیر: بسته بندی کاغذی مرکب مشمعی مانند پاکت شیر یا نوشیدنی، کاغذ 
کاربن، کاغذ آلوده یا چرب، مقوا و کارتن مشمع، صورتحساب ها

کاغذ باطله

بله: پسامند درخت، بوته، چمن زنی و گیاهان، میوه 
درختی، برگ درخت، گیاهان آبی، پسامند میوه و 

سبزیجات خام بدون ادویه، نان کهنه، تفاله چای و 
قهوه

خیر: کیسه پالستیکی، کیسه و دیگر بسته بندی 
پالستیکی طبیعی )Bio(، گوشت، استخوان، پسامند غذاها، شاخه درخت 

کلفترت از 8 سانتیمرت، ریشه درخت و بوته، تخم مرغ، لبنیات، زباله 
جاروبرقی، زباله بهداشتی گربه، چوب الک زده و یا روکشدار، مواد 

خطرناک، مواد مرکب )پوشک بچه، پاکت شیر(، خاک
 

زباله فاسدشدنی

بله: بطری های شیشه ای یکبار مرصف و شیشه کنرسو بی رنگ، 
شیشه شیر کندانسه و لیموناد، ظروف شیشه ای بی رنگ، شیشه 

رشاب و مرشوبات الکلی بی رنگ

خیر: شیشه رنگی، رسپیچ بطری، کپسول، چوب پنبه، سیم 
رسبی رسبطری )مانند شامپاین(، بطری های سنگی، بطری های 

پالستیکی، آینه، شیشه پنجره، شیشه مسطح، شیشه شبکه دار سیمی، المپ 
برقی، رسامیک و چینی آالت، کریستال، لیوان آبخوری

بله: بطری های شیشه ای یکبار مرصف رنگی، شیشه کمرنگ، 

شیشه رشاب و مرشوبات الکلی رنگی، شیشه لیموناد رنگی

خیر: شیشه بی رنگ، رسپیچ بطری، کپسول، چوب پنبه، سیم 

رسبی رسبطری )مانند شامپاین(، بطری های سنگی، بطری های 

پالستیکی، آینه، شیشه پنجره، شیشه مسطح، شیشه شبکه دار سیمی، المپ 

برقی، رسامیک و چینی آالت، کریستال

.

شیشه بی رنگ شیشه رنگی

 ،)PET( بله: بطری های پالستیکی برای نوشیدنی ها
برای مواد غذایی )مانند رسکه، روغن غذایی، لبنیات( 

و یا مواد پاک کننده، قوطی پالستیکی برای مواد 
بهداشتی، بطری.های پالستیکی برای مواد رسدکننده 

و آب مقطر و کارتن بندی قوطی های نوشیدنی 
)ترِتاپَک(، قوطی های فلزی نوشیدنی، قوطی کنرسو، 

فویل فلزی، تیوب فلزی، رسپیچ های فلزی

خیر: بطری های پالستیکی چندبار مرصف، قوطی روغن موتور، گریس و 
چسب آالت، لیوان پالستیکی، فویل، کیسه پالستیکی، بسته بندی گوشت، 
استیروپُر، مواد اسفنجی، چوب، پارچه جات، گالُن، سطل، ظروف آشپزی، 

ابزار کار، کابل و سیم، شیرآالت، لوله-جات، نوارهای فوالدی، قوطی اسپری 
و قوطی رنگ و روغن و غیره

فویلهای پالستیکی بزرگ و همچنین قطعات فلزی تیز و یا بزرگ و لوازم 
برقی بزرگ را لطفاً به مراکز بازیافت بربید!

 

بطری های پالستیکی،
کارتن بندی نوشیدنی ها، قوطی های فلزی

مواد خطرناک، روغن غذایی کهنه، باتری، المپهای کم مرصف، لوازم برقی 

کوچک، باطریهای لیتیومی )لطفاً قطب های باتری را با چسب بپوشانید( 

و داروها را لطفاً به یکی از محل های بازیافت مواد خطرناک و یا یکی از 

مراکز بازیافت بربید.

زباله بزرگ، لوازم برقی بزرگ، چوب، استیروپر، جعبه های کارتنی، 

پسامنده باغچه و الستیک کهنه در حجم معمول خانگی را لطفاً به مراکز 

بازیافت بربید.

مواد خطرناک و زباله های دیگر 

مواد خطرناک، روغن غذایی کهنه، باتری، المپهای کم 

مرصف، لوازم برقی کوچک، باطریهای لیتیومی )لطفاً 

قطب های باتری را با چسب بپوشانید( و داروها 

را لطفاً به یکی از محل های بازیافت مواد خطرناک و یا یکی از مراکز 

بازیافت بربید.

زباله بزرگ، لوازم برقی بزرگ، چوب، استیروپر، جعبه های کارتنی، 

پسامنده باغچه و الستیک کهنه در حجم معمول خانگی را لطفاً به مراکز 

بازیافت بربید.

جلوگیری از تولید زباله
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ساعات کار: دوشنبه تا شنبه 7 صبح تا 6 بعدازظهر

شامره تلفن زباله: 54648 1 43+

متام نهادهای اداره 48 شهرداری وین آنالین در نقشه شهر 

48er-App و در www.wien.gv.at/stadtplan :“تحت عنوان „شهر پاک

مراکز بازیافت 

زباله شهر وین
زباله سازی نکنیم.

2.,  Dresdner Straße 119
10., Eva-Zilcher-Gasse 3
11., Johann-Petrak-Gasse 1
12., Wundtgasse/
 Jägerhausgasse
14., Wientalstraße 51
16., Kendlerstraße 38a
17., Richthausenstraße 2

19., Grinzinger Straße 151
21., Fultonstraße 10
21., Nikolsburgergasse 12
22., Percostraße 4
22., Mühlwasserstraße 2
23., Seybelgasse 7
23., Südrandstraße 2


