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 توجه:تعطیالت Dمنطقه  Cمنطقه   Bمنطقه  A منطقه زباله

 زباله های قابل سوختن
بار 3هفته   

 دوشنبه، چهارشنبه، جمعه

  بار 3هفته 

 دوشنبه، چهارشنبه، جمعه

 بار 3هفته 

 سه شنبه، پنج شنبه، شنبه

 بار 3هفته 

 سه شنبه، پنج شنبه، شنبه

روز های تعطیلی زباله جمع 

 آوری نمیشود

 باله های اشپزخانه )بازمانده های غذا،پوست سبزیجات، ز 

 ، استخوان ماهی،روغن آشپزی جامد.پوست تخم مرغ

 ،زباله های غیر قابل بازیافت )دستمال کاغزی، پوشاک نوزاد 

 میلی( 500قطی های جوس و یا شیر کوچک کمتر از 

 سانتی متر( 50چوب الی  تکه های چوب )هر نوع 

 از قبیل  کفش، کیف و کمر بند(ی )چرم و اجناس چرم 

 که از پارچه تهیه شده باشد( لباس )هر نوع اجناس 

  ً ن اسطفاده نماید.کیسه های زباله  مخصوص شهر یوتسوکایدو را خریداری نموده و از آلطفا 

 فاده نیست.تکیسه های زباله شهر های دیگر قابل اس ※

 .لطفا توجه کنید که داخل کیسه های زباله آب نباشد 

 .لطفا دهن کیسه زباله را محکم گره بزنید تا از ریختن زباله جلوگیری شود 

  5سانتی متر طول و  50قابل انداختن به داخل کیسه زباله هست )الی فقط تکه چوب های کوچک 

 30سانتی متر قطر ( لطفا تکه های چوب را با هم گره زده داخل کیسه زباله بندازین)قطر الی 

 سانتیمتر(

 سانتی باشد زباله بزرگ به حساب میاید. 5چوب که قطر باالی تکه های  ※

 .عروسک و یا هر چیز دیگه که داخل کیسه زباله جا نشود زباله بزرگ به حساب میاید ※

 اجناس پالستیکی )بغیر از بطری 
( های آب  

 هفته یک بار 

 سه شنبه

 هفته یک بار 

 پنج شنبه

 هفته یک بار

 چهار شنبه

 هفته یک بار

 جمعه

ز های تعطیالت نیز جمع رو

 اوری میشود

  اجناس پالستیکی 
 خریطه های فروشگاه مواد غذای، بطری مواد شوینده، بسته بندی اجناس،

 لیتر( اسباب بازی های  10)الی  سینی  گوشت، گل دانی کوچک، سطل های کوچک 

 بینیل، اجناس ساخته شده از پالستوفوم )سینی، جعبه، میانگیر(

 فاده نمایدتسه های شفاف و یا نیمه شفاف اسلطفا ازکی 
 فاده نیست.تکیسه های زباله شهر های دیگر قابل اس ※

 خشک نماید(اجناس مورد دفع را یک بار آب کشیده و  )لطفا

 زباله های غیر قابل احتراق
 ماه یک بار 

ماهشنبه اول   

 ماه یک بار

  شنبه دوم ماه

 ماه یک بار

 ماهدو شنبه سوم 

 ماه یک بار

  دو شنبه چهارم ماه

روز های تعطیالت نیز جمع 

 اوری میشود

 )ظروف و ظروف سفالین )ظروف، لیوان، گلدان 

 لوازم ارایش و بهداشتی( مخصوص )آینه، شیشه زره بین، بطری شیشه های 

  ،30)الی  هوا تهویه های فناجناس کوچک )اتو، گلدان چای، فالسک چای  

 )لی  حمل قابلکوچک  استریو، پلوپزدیگ  ،دیگ ،تابه ماهی سانتی متر(،

 سانتی متر( 30

  ی، چطری )بالستیک ویا پارچه اش باید جدافلزاسباب بازی های 

 شود(

 ( سپری قوطی خالی گاز، قوطی خالی وسایل کوچک خانه )رنگ 

 استریو)کست  تسف پالستیک ،CD، (DVD  

 بطری شیشه ای و فلزی  دارو 

 فاده نمایدتشفاف اس لطفا برای وسایل کوچک از کیسه. 

 فاده نیست.تکیسه های زباله شهر های دیگر قابل اس ※

 .لطفا از انداختن اشیای  بزرگ داخل کیسه خود داری نماید 

  سازید. مطمئنقوطی  گاز و قوطی  سپری رنگ خود را لطفا از خالی بودن 

 زباله بزرگ به هساب میاید.سانتی متر  30اشیای بزرگتر از  ※

 ماه یک بار  رناکخط های زباله

 دوم هر ماه )چهارم(دو شنبه 

 ماه یک بار 

 دوم هر ماه )چهارم(دو شنبه 

 ماه یک بار

 اول هر ماه )سوم(دو شنبه 

 ماه یک بار

 اول هر ماه )سوم(دو شنبه 

 یلروز تعین شده داخل قوس تعط

 )      ( ست ا

 (  خشک سلولبه  شمول  باطری )مرکیوری 

  ورسنتفل های المپهر نوع 

 دماسنج  

 .های تعین شده بگزارین، نه مکان زباله های معمولیمکانلطفا در 

 .کنید چک خود محله انجمن با لطفا ※

 فاده نیست.تکیسه های زباله شهر های دیگر قابل اس ※

 

 ☎ 8527-432-043ید ای برداشتن لطفاً با این شماره به تماس شوبر  دارد( هزینه) زباله های بزرگ

 اجاغ گاز(استریو، پنکه، مایکرووی و، برقی جاروه )لوازم خان  ، 

 موبل و فرنیچر ) قفسه،  میز،  میز دم دستی، الماری، سوفا، کمبل 

 پتو، فوتو ن(

  زیر  وغیره (50اسباب بزرگ از قبیل دوچرخه ، موتورسیکلت cc) 

 ارغنون،  وسایل ایسکی،  ماشین خیاطی. 

 ود دارد.گزینه وجزباله های بزرک دو  برای تحویل دادن

 کیلوگرم(  10ین  برای هر  200زباله را خودتان به مرکز پاکی شهر ببرید ) هزینه  (1

 زباله به تماس شوید.  لبرای انتقا (2

با شخص جمع کننده صحبت کنید.  اپارتمان زندگی میکنید، زباله را به منزل اول برده و اگر داخل

 .مطمئن سازید زائدداخل اسباب  ز درمایعات، روغن  و گافاً خودتان را از نبود لط
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 ؛ های زیر را بپذیرد رکز پاک نمیتواند چیزم

ساخته شده از کانکریت، رنگ، مواد شیمیایی  ین، خاکستر،خاک،سنگ ریزه،  اشیایاینچ و یا کمترهست( وسایل ماش 19) بغیر از چرخ های که ماشین های فت، چرخ گاز پروپان، کپسول گاز، نفت سفید، بشکه ن

 ) به عالوه  زهریات و ادویه( پیانو، وان حمام، زباله های ساخت و ساز و صنعتی، باطری ماشین. 

 ل خانگی(یده.  ) به علت قانون بازیافت وسادستگاه های خشک کننتلویزیون ،کولر، یخچال ، دستگاه های شوینده،  ※
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مونوی مونوی،  چایانوساکو،-مونوی ،کامیزاکی

کو، اوچیکورودا، ناگاوکا، چییودا، کوری  2
 یاما گوو، مارای،ِ 

ِدن ِدن کوری یاما، کاوادو، شوکو، موکای،  
ناری یاما، ناکادای، ناکانو، یوشیوکا، اُناگی، 

 ناباساما، اُوینو، وادا یچی
وادا، اوچی کوروداته تسودودانچی، ایکیهانا، 

. 2. 1، میوا ای کوری یامادنچی،تاکانودای-ِکن
   .چومی، مونینوساتو، یوشیوکامینامی 5
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بخش  -1چومی ) 2یوتسوکایدو 

کو، وارابی،  2( شیکاواتاشی 15
، سنسای، ورابی نیشی، میسورا

اساهی گاوکا، شیکاواتاشی، 
 کوناندای، ورابی گاوکا،

اساهی گاوکا دی نی گرین تون،  
 4. 3اوتسوکوشی گاوکا، میوا 

 .چومی، مینوری چو

 

 

 توجه: تعطیالت  D منطقه  C منطقه  B منطقه Aمنطقه  زباله های قابل بازیافت

 بطری های شیشه ای
 هفته یک بار 

 پنج شنبه 

 هفته یک بار 

 سه شنبه

 هفته یک بار 

 جمعه

 هفته یک بار 

 چهار شنبه

زباله روز های تعطیالت نیز جمع 

 اوری میشود.

 قابل بازیافت بطری های شیشه ای. 

 استفاده میشود. ی نگهداری مواد غزایی و یا نوشیدنینوع بطری های شیشه ای  که براهر 

 )قوطی شیشه ای  مساله جات، بطری آب میوه، بطری مشروبات الکلی، بطری سرکه، بطری مربا(

 

 

 

 

  زی شده و داخل رنگ جداسا بطری های خالی و پاک باید طبق 

 .اشته شوداسب آن گذسبد های من

  .بطری های شفاف« ید سبد سف

 .بطری های چوبی« سبد چوبی 

 .رنگ های دیگر« سبد آبی 

 اشتن داخل سبد شستشو کنید.بطری ها را قبل از گذ 

 سب آن دفع گردد ) سر پوش اسر پوش بطری ها باید باز شده و با زباله من 

 فلزی با بطری های فلزی و پالستیکی با زباله های پالستیکی(های 

 ارید.های بالستیکی نگذ ای را داخل کیسه شهبطری های شی 

 بطری های ادویه زباله های قابل سوختن نیست. ※

 قوطی های فلزی
 هفته یک بار

 پنج شتبه

  هفته یک بار

 سه شنبه

 هفته یک بار

  جمعه

 هفته یک بار

 چهار شنبه 

زباله روز های تعطیالت نیز جمع 

 اوری میشود.

 ری مواد غذای فلزی که برای نگهدا خالی قوطی های 

 از جملهفاده میشود. ) تو یا نوشیدنی اس

 قوطی بییر، آب میوه، نوشابه گازدار،

 قوطی  بیسکوت و یا کلوچه، قوطی چای(

 پاک و شستشو شده داخل سبد های زرد  باید قوطی های فلزی 

 تهیه شده گزاشته شود.

  ًید.کیسه های پالستیکی نگذارقوطی های فلزی را داخل  لطفا 

 

 قابل سوختن نیست. فلزی ادویه زبالههای  قوطی ※

 PET بطری های
 هفته یک بار

 پنج شتبه

  هفته یک بار

 سه شنبه

 هفته یک بار

  جمعه

 هفته یک بار

 چهار شنبه

زباله روز های تعطیالت نیز جمع 

 اوری میشود.

 دارای این مارک هستند. بطری های پالستیکی قابل بازیافت 

                       

                 

 سر پوش بطری باید از بطری باز شده باشد. 

  با آب شستشو نمایید. ( جالیتوری )داخل بطری ها را قبل از انداختن داخل کیسه 

  بطری ها را فشار دهید که کوچک شوند. برای صرفه جویی مکان تا حد امکان 

 .برچسپ بطری را جدا نکنید 

 ارید.بگذ سبامن (جالی) بطری ها را داخل کیسه های توری 

                

 کاغذ و پارچه های قابل بازیافت
 هفته یک بار

 پنج شتبه

 هفته یک بار

 سه شنبه

 هفته یک بار

  جمعه

 هفته یک بار

 چهار شنبه

زباله روز های تعطیالت نیز جمع 

 اوری میشود.

 

 کاغذ 

 روز نامه، تبلیغات کاغذی  ☆

 مجله،  کتاب، کاتالوگ☆

 شیرینی، جعبه لباس جعبه☆

 شیر و آب میوه قوطی  کاغذی☆

 کاغذ بسته بندی، مقوی )اگر فیلم پالستیکی داشته باشد☆

 باید جدا شود(

  پارچه 

 زیر لباس، ژاکت، پرده، حوله.لباس های کهنه،  ☆

 

 

 

  ًببندید.باریک کتاب، مجله و دیگر اشیای کاغذی را جدا از هم  با  ریسمان  لطفا  

ذی شیر و آب میوه باید طوری از وسط بریده شود که به هالت هموار قرار گرفته، بعد قوطی های کاغ

 با هم گره زده شوند. باریک با ریسمان

 گره زده شود. باریک ای باید با هم قرار گرفته و با ریسمانپارچه چیز های 

 

 لطفاً  با این اجناس پنبه نگزارید. ※

  ارید.لطفاً این اجناس را  روز های بارانی نگز ※

 روغن نباتی خوراکی
 هفته یک بار

 پنج شتبه

 هفته یک بار

 سه شنبه

 هفته یک بار

  جمعه

 هفته یک بار

 چهار شنبه

زباله روز های تعطیالت نیز جمع 

 اوری میشود.

 

   روغن نباتی خوراکی.فقط 

 

 

 توجه: ※

روغنیات حیوانی  و روغن موتور قابل  

 .پزیرش نیست

 

 

 

 انتقال.طریقه اماده سازه برای  ※

 

 بعد از سرد شدن روغن، نا پاکی ها را از آن جدا نموده داخل بطری های مایعات بریزین. (1

 سر پوش آن را محکم ببندید. (2

 سبد های رنگ آبی بگذارید.بطری را داخل  (3

 

黄色 

  صبح در روز معین آن در مکان تعین شده   8:30لطفاً زباله ها را قبل از ساعت

 ارید.ا را در روز غیر معین و یا شب نگذبگزارید. لطفاً زباله ه

 ین آن مع زباله های که به طریقه درست جدا سازی نشده باشد یا در روزهای غیر

 اشته شده باشد جمع اوری نخواحد شد.گذ

  لطفاً به برگه روابط عمومی  در ایام آخر سال و یا روز سال نو: جمع اوری زباله

 شهر یوتسوکایدو مراجعه نماید.


