
چه چیزی در کدام سطل می رود؟

زباله های باقی 
 مانده

سطل سیاه

 ضایعات طبیعی
سطل سبز

 کاغذ / مقوا /
 کارتون ها

سطل آبی 

 بسته بندی ها
سطل زرد

زبالھ ھایی کھ توسط 
سیستم ھای بازیافت 
جمع آوری نمی شوند 

در سطل سیاه جای می 
 .گیرند 

باغ و  هایزباله

آشپزخانه قابل 

کمپوست در سطل سبز 

)یا سطل سیاه/درب 

 روند.سبز( می

کاغذ، مقوا و مقوا  
در سطل آبی )یا سطل 
سیاه/درب آبی( جمع 

آوری می شوند. 

بستھ بندی ھای فروش 
کھ از شیشھ یا کاغذ/ 
مقوا ساختھ نشده اند 
یا سطل  در سطل زرد )
سیاه/درب زرد( تعلق 

دارند. 

چه چیزی در این سطل 

 مجاز است؟

 بستر حیوانات کوچک -

پوشک / لوازم  -

 بهداشتی

 ظروف چینی -

لیوان نوشیدنی و  -

 شیشه شکسته

 کیسه های جاروبرقی -

جارو کردن خیابان  -

 ها

 کاغذ پخت -

جعبه های کثیف  -

 پیتزا

کاغذ دیواری باقی  -

 مانده

 منسوجات پاره شده -

لوازم خانگی  -

 پالستیکی

چه چیزی در این سطل 

 مجاز است؟

  پوست میوه،-
 میوه باقی مانده 

باقی مانده غذای  -

 خام/پخته

ست قهوه و چای  -

نیز با کیسه های 

 فیلتر

برگ ها، بریده  -

 های سبز و چمن

غذای فاسد بدون  -

 بسته بندی

گل بریده /  -

 گیاهان داخلی

چه چیزی در این سطل 

 مجاز است؟

مجالت روزنامه ها /  -

 تمیز

 بروشور / کاتالوگ -

 دفترچه تلفن -

کاغذ تحریر و  -

 چاپگر

 مقوا -

 کاغذ کادو -

 جعبه های مقوایی -

 دفترچه یادداشت -

چه چیزی در این سطل 

 مجاز است؟

 ظرف ماست -

کیسه های شیر و  -

 آبمیوه

لوله های خمیر  -

 دندان

 ظرف شامپو -

مواد کامپوزیت  -

)مواد پوشش داده 

شده با آلومینیوم 

 یا پالستیک(

بسته بندی  -

 پالستیکی

 قوطی ها -

بسته بندی  -

 آلومینیومی

اینھا نباید در این 
سطل باشد: 

 باتری ها -
 کاغذ باطله -

 بطری شیشه ای -

 بسته بندی فروش -

ضایعات ساختمانی و  -

اینها نباید در این 

-

سطل باشد: 
 کیسھ ھای شیر و 

 آبمیوه

بستر حیوانات  -

 کوچک

 خاکستر سرد -

مانده -

-

-

-

 کاغذ کاربن  
کاغذ قیر 

 کیسھ ھای شیر و 

اینها نباید در این 

 سطل باشد:

بسته بندی فروش  -

 از شیشه یا کاغذ

-

-

-

 پوشک 
 دستمال کاغذی  
اسباب بازی ھای 

تخریب 
- قطعات برق و 

-

کامپیوتر 

 المپ های کم مصرف 


 

 
 



 الشه و مدفوع -

حیوانات 

اینھا نباید در این 
سطل باشد: 

 


پالستیکی 

- سبدهای لباس و 
سطل تمیز کردن 

- مسواک 

آبمیوه 

 عکس ها 

 جعبه های کثیف 

-

-
پیتزا 

 دستمال و دستمال 

توالت استفاده شده 

-

 www.mzv-biedenkopf.de :می توانید اطالعات بیشتر در مورد سطل ھا را در وب سایت ما بھ آدرس



 سیستم جمع اوری بردن و تحویل دادن

میشود برده شما خانه در از وسایل این :بیاورید زیر های مکان به را وسایل این لطفا 

 ضایعات تجهیزات الکتریکی



)تلفن:  INTEGRALمجموعه توسط 

( / تعداد کم: تحویل در حیاط 06421/944144

 ساختمان

 زباله های حجیم

بت نام اینترنتی از طریق کارت ضایعات ث

MZV/  حجیم که از شهرداری وMZV  .موجود است

متقاضیان در مراحل اولیه تاییدیه کتبی تاریخ 

 را دریافت خواهند کرد.

زباله های حجیم شامل به عنوان مثال:  

 مبلمان، فرش)فرش دراز(، تشک و غیره.

  :اطالعات بیشترwww.mzv-biedenkopf.de/sperrmuell

 ضایعات فلزی

تحویل همراه با زباله های حجیم / جمع آوری 

 ایستگاه انتقال زباله ماربورگ /

 زباله های خطرناک



مجموعه: لطفًا برای تاریخ های فعلی به تقویم 

 مجموعه خود مراجعه کنید

ها باطری  



پسماندهای خطرناک در جعبه های مخصوص در 

 فروشگاه ها

 لباس ها و کفشهای قدیمی



 مجموعه های خیریه

 شیشه زباله

  به بود، پر کانتینر که صورتی در شیشه مخصوص سطل  
MZVدهید خبر

مستثنی شده: چینی، سرامیک، لیوان های آشامیدنی 

را در )ضایعات باقیمانده( لطفًا شیشه پنجره 

 ایستگاه انتقال زباله ماربورگ دور بریزید.

ساختمان اشغال  



مقادیر کم: کانتینر شهرداری شما )به تقویم 

دفع مراجعه کنید( / ایستگاه انتقال زباله 

 ماربورگ

 هرس شاخه و درخت



محل هرس در شهرداری شما )به تقویم مربوطه 

-Kirchhainمراجعه کنید( / تاسیسات کمپوست در 

Stausebach  ایستگاه بارگیری مجدد زباله در /

Marburg 

زباله های سبز مانند زباله های باغ، چمن و 

بریده های پرچین، لطفا در سطل سبز دور ریخته 

 شود.

قدیمی الستیک  
 ایستگاه انتقال زباله در ماربورگ

 مکان بخصوص اکثرا برای الستیک/



خوب است بدانید

 چه زمانی کدام سطل خالی می شود؟

یا می توانید از  -شما همیشه می توانید تاریخ های فعلی را در تقویم مجموعه خود بیابید 

 سرویس یادآوری هوشمندانه ما استفاده کنید و هرگز فرصت تعیین شده را از دست ندهید!

 قیمانده به چه معناست؟" روی سطل زباله باR2" و "R" ،"R1عالمت های "

 این برچسب ها فرکانس خالی شدن سطل را نشان می دهند.

"R" = 2 " / هفتهR1" و "R2" = 4 هفته 

 چگونه می توانم از یخ زدن سطل زیستی خود در زمستان جلوگیری کنم؟

می توانید از تراشه های چوب برای خط کشی کف استفاده کنید و ضایعات مرطوب را در روزنامه 

 پیچید.ب

 حجم زباله من تغییر کرده است، چگونه می توانم سطل ها را دوباره سفارش دهم؟

به سادگی یا به راحتی  -به صورت کتبی نیاز داریم  راشما ، تقاضای ما به خاطر این تغییر

 با استفاده از فرم. 

 وجود دارد؟من می خواهم سطل های خود را با همسایگانم به اشتراک بگذارم، آیا این امکان 

آره. شرط، شرط رضایت طرفین و قرار گرفتن امالک مستقیمًا در کنار یکدیگر یا روبروی یکدیگر 

 است.

می  -ما خوشحال خواهیم شد که به هر سؤال دیگری که ممکن است داشته باشید پاسخ دهیم 

 توانید اطالعات تماس ما را در صفحه بعدی بیابید!

هرگز فراموش نکنید که سطل را بیرون 

 بیاورید!

  هب قعوم هب هیلخت ل ازبق ام دآوریای سیورس 
الطا امش !داد دهاوخ ع

     www.mzv-biedenkopf.de/erinnerungsservice 

صفحه اصلی ما همچنین خدمات زیادی را به 

 صورت آنالین به شما ارائه می دهد.

شارکت های جالب در مورد موضوعات فعلی دفع م

 زباله، پیشنهاد را تکمیل می کند.

 www.mzv-biedenkopf.de 

 ازم ؟  ازدنیب را دور  یمیدی قوطا اجک 
الطا "رآج" ات "رپیرت"اس   ردوم در یتاع

  د دروخ یاه هلابدفع ز ABC ام یاه هلابز
.درک دیهاوخ ادیپ

www.mzv-biedenkopf.de/das-abfall-abc 

سالم، من نستور هستم، کارآگاه زباله 

. مراکز مراقبت KITAدر جعبه فعال 

روزانه، باشگاه ها و گروه ها می 

توانند ماجراهای هیجان انگیزی را با 

تماس بگیرید  MZVمن تجربه کنند! با 

 و مرا بخواهید!



 
 تماس شما با ما:  

   0-06465/9269                  مرکز
  info@mzv-biedenkopf.de                                                               ایمیل
  26-06465/9269                 فاکس
 

 :مسول هستندشهرداری های که درافراد  

 

Biedenkopf, Breidenbach, Fronhausen, Neustadt, Wohratal 
 آدرس ایمیل عمومی:  

     veranlagung1@mzv-biedenkopf.de 
بوروک خانم     06465/9269-23  brueck@mzv-biedenkopf.de 
شمیدت خانم     06465/9269-16  schmidt@mzv-biedenkopf.de 

گایسلر ـ ولته خانم                  06465/9296-21  velte-geissler@mzv-biedenkopf.de 
 

Angelburg, Bad Endbach, Dautphetal, Lahntal, Steffenberg 
 آدرس ایمیل عمومی:  

     veranlagung2@mzv-biedenkopf.de 
کیراشتاین خانم     06465/9269-19  kirstein@mzv-biedenkopf.de 

هوفمن خانم                  06465/9269-24  hofmann@mzv-biedenkopf.de 
 

Cölbe, Gladenbach, Lohra, Münchhausen, Wetter 
 آدرس ایمیل عمومی:  

     veranlagung3@mzv-biedenkopf.de 
کلسوی خانم     06465/9269-17  kelsoy@mzv-biedenkopf.de 
کهلینگر خانم                  06465/9269-22  kehlinger@mzv-biedenkopf.de 
)  باخ اخن خانم  achenbach@mzv-biedenkopf.de  20-06465/9269                ( تیم سر

 
 سایر افراد مسول:  

 
 مدیریت دفتر  

مولر اقای                   06465/9269-15  mueller@mzv-biedenkopf.de 
 

 بخش مالی  

سیفارت خانم ( تیمسر )               06465/9269-13  seyfarth@mzv-biedenkopf.de 
بنر خانم                  06465/9269-11  benner@mzv-biedenkopf.de 

 
 روابط عمومی  

الیشنر اقای                 06465/9269-14  leischner@mzv-biedenkopf.de 
 

 مامور حفاظت از اطالعات شخصی  

گایسلر ـ ولته خانم                 06465/9269-21  datenschutz@mzv-biedenkopf.de 
 

 
 بعد            12:00صبح تا  8:30از دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت  -می توانید با ما تماس بگیرید   

 08:30می توانید با ما تماس بگیرید. جمعه ها از ساعت  15:30تا  14:00از ظهر و از ساعت 

 شب در خدمت شما هستیم. 12:00ا صبح ت

 

فقط کافی است به دفتر ما در  -آیا می خواهید شخصًا از ما دیدن کنید؟ مشکلی نیست 

Breidenbach هایی که گفته شد مراجعه کنید: در زمانMZV Biedenkopf, Hausbergweg 1, 35236 

Breidenbach 

 
                                                                                       

 

www.mzv-می توانید ما را در هر زمان به صورت آنالین در آدرس زیر پیدا کنید: 

biedenkopf.de    :یا به سرعت با گوشی هوشمند خود اسکن کنید 

: 
 

 شرکت های سفارش داده شده:

 
سماندهای باقیمانده و پسماندهای ارگانیک، در زمینه پ

&  Knettenbrechکاغذ/مقوا/کارتن و زباله های حجیم، شرکت 

Gurdulic  را راه اندازی کرده ایم. این همچنین شرکت فعال

سیستم های دوگانه آلمان برای سطل های زرد وسطلهای مخصوص 

 برای شیشه است.

 

KNETTENBRECH & GURDULIC 
Mittelhessen GmbH & Co. KG 
Solmser Gewerbepark 30-32 
35606 Solms 

mailto:info@mzv-biedenkopf.de
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