
تغییر می یابدجمع آوری زبالھ منزلتان 

ھرداری برونکھورست تغییر پیدا می کند و شجمع آوری زبالھ در حوزه شیوه 2020ازاول ژانویھ 
مشمول تعرفھ ھای جدیدی می شود.

حتی االمکان خوب تفکیک کنیم. زبالھ خود را تالش می کنیم کھدر حوزه شھرداری برونکھورست، 
آینده ای پایدار مھم است. بدین طریق، می توانیم کاغذ کھنھ، پالستیک، مواد بستھ بندی، این کار برای 

)، پوست میوه جات و پسماندھای  خوراکی و گیاھی PMD.ام.د.پقوطی و پاکتھای نوشابھ (
ای کھ باقی می ماند و *بھ طور جداگانھ تحویل دھیم. با این روش، پسماند زبالھ) را GFT(خ.اف.ت. 

برای محیط زیست زیان آور است، بھ حداقل می رسد. ازآنجا کھ شھرداری برونکھورست با ھزینھ 
ھای باالی جمع آوری و بازیافت و سود پایین حاصل از آن روبروست، از اول ژانویھ آینده شیوه دفع 

زبالھ و تعرفھ ھای آن تغییر پیدا می کند.

می کند؟چھ چیزی تغییر پیدا 

زیرزمینیکانتینردر *زبالھپسماند دفع-1

زیر زمینی مخازن کانتینرھا/ را بھ خودزبالھ منزل پسماند بایدھمھ ساکنان2010اول ژانویھ از
لیتری 60باز می کنید. ھربار می توانید یک کیسھ آشغال محیطیرا با کارت زیست کانتینر .ببرند
یورو پرداخت می کنید. غیراز این، ھرخانوار 2,03بیاندازید و برای ھر کیسھ مبلغ کانتینردر 

خاکستری کانتینرھایکند. ) پرداخت می2020برای سال یورو 116,40تعرفھ ثابتی (مبلغساالنھ 
این آخرین می شوند.تخلیھ 2020ژانویھ 24و تا روز زبالھ حداکثر طی ھفتھ بیستم پسماند حاوی 

می شود. در ژانویھ نامھ هخاکستری شما بردکانتینر بعداز این، رایگان انجام می گیرد.تخلیھ است و 
دریافت می کنید.کانتینر ای حاوی تاریخ بردن 

خاکستری کانتینرنگھداشتن 

ابت آن بباید خاکستری را نگھدارد، اما ھزینھ باالیی را کانتینرھرکس کھ مایل باشد می تواند 
ای می کھ ھر باشندهرا تعرفھ ثابتی بیشتر. شما، ھم چنین یورو 110بپردازد، یعنی ساالنھ مبلغ 

نگھداریبرای دھی ھربار تخلیھ (رجوع شود بھ تعرفھ ھا) باید بپردازد. اطالع پردازد باضافھ تعرفھ 



یا تلفن www.inzamelingbronckhorst.nlاز طریق تارنمای 2019دسامبر 15تا تاریخ کانتینر
در نامھ ای کھ شھرداری رقوم امکان پذیر است. برای اینکار بھ کد شخصی م9552-0900

مبر بھ شما می فرستد نیاز دارید.نواماهدربرِکل -برونکھورست و سیرکولوس

توانکم افراد برای کانتینر

خاکستری را بھ دالیل پزشکی نگھدارند، می کانتینرکھ مشکل حرکت می کنند و یا مایلند  ساکنانی
این دستھ از این کانتینر را کانتینر اشخاص کم توان می نامیم.ادامھ دھند.کانتینرتوانند بھ استفاده از 
ثابتی را کھ ھمھ خانوارھای عرفھ عمومی اما تیورو را نمی پردازند، 110ساکنان مبلغ اضافی 

از طریق می توانید ، پرداخت می کنند. یھ می پردازندشھرداری برونکھورست برای ھربار تخل
قصد خود دایر بر )9575(750250یا تلفن www.bronckhorst.nl/zorgcontainerzتارنمای 

نتینر را اطالع دھید.نگھداری کا

استخودتان ببرید مجانی اما اگر ، دارداز منزل ھزینھن زبالھ پ.ام.د. برد-2

ستیکی، قوطی نوشابھ یا پاکتھای مواد بستھ بندی پالحاوی قرمز کانتینربھ بعد گذاشتناز اول ژانویھ 
شما تخلیھ می شود کانتینر دیگر مجانی نیست. ھربار کھ در بیرون برای تخلیھ )(پ. ام. د.نوشیدنی

بھ کانتینرھای جمع آوری .د.ام.پکانتینر) می پردازید. بردن 2020یورو (تعرفھ سال  1,54مبلغ 
قرمزتان را دیگر نمی خواھید، لطفا کانتینر مجانی است. اگر محیطیزبالھ در پارکھای زیست 

و یا شماره تلفن www.inzamelingbronckhorst.nlق تارنمای از طری2019دسامبر 15حداکثر تا 
اطالع دھید. برای اینکار بھ کد شخصی مرقوم در نامھ ای کھ شھرداری9552-0900

نوامبر بھ شما می فرستد نیاز دارید.ماه در برِکل-برونکھورست و سیرکولوس
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ی زبالھ کانتینر سبزآورجمع برای تازه زمانیجدول-3

) از اول ژانویھ آینده درفصل زمستان ھر چھارھفتھ GFTخ.اف.ت.پسماند سبزیجات، میوه و گیاه (
.از ماه دسامبر جدول زمانی جمع آوری انجام می گیرددر فصل تابستان ھردو ھفتھ یکبارویک بار

ببینید.می توانیدبرکل-ویم دیجیتال سیرکولوسقتنیز اَپ دیجیتال و را درنطقھ خودتان زبالھ در م

BEST-tasکیسھ بِست دفع برای دھیاطالع-4

تاس، کتاب، وسایل برقی، اسباب بازی و منسوجات، بھ طور مجانی جمع آوری می -با کیسھ بست
تحویل دھید، ار اول ژانویھ بھ بعد، باید ازپیش، از طریق اَپ یا ھرگاه بخواھید کیسھ پر بستشود.

برکل اطالع دھید.-تارنمای سیرکولوس

مراکز تاس سفارش بدھید ویا بھ شھرداری و یا -کیسھ بستwww.best-tasمی توانیداز طریق 
دیگری مراجعھ کنید.  دریافت

تعرفھ ھای جدید -5

دتان زبالھ را در مخازن کھ خودرصورتی.می یابندتعرفھ ھای زبالھ تغییر 2020از اول ژانویھ 
دفع کنید کمترین ھزینھ را پرداخت می کنید.

20192020تعرفھ ثابت سالیانھ
یورو116,40یورو84,96عمومی ثابتتعرفھ

یوزو110,00---خاکستریسطل/مبلغ اضافی برای نگھداری کانتینر

20192020تخلیھا یدفع ر تعرفھ متغیر برای ھر با

یورو2,03یورو2,00لیتری)60پسماند زیرزمینی (کیسھ کانتینر
یورو 6,92یورو6,82لیتری80کانتینر خاکستری 
یورو12,10یورو11,93لیتری140کانتینر خاکستری

یورو20,76یورو20,46لیتری240کانتینر خاکستری 



یورو0,87یورو0,86لیتری80کانتینر سبز خ.اف.ت. 
یورو1,54یورو1,52لیتری140ت. خ.اف.کانتینر سبز 

یورو2,63یورو2,59لیتری240کانتینر سبز خ.اف.ت. 
رایگانرایگاند. بھ کانتینر جمع آوری زبالھبردن کانتینر پ.ام.

یورو1,54رایگانلیتری240د. رمز پ.ام.کانتینر ق
رایگانرایگانلیتری240یا 140کانتینر کاغذ 

رایگانرایگانتاس-ستکیسھ بِ 

)پرسیده می شود غالباسئواالتی کھ پرسشگان (

توانم این می وب نگھ دارم، آیا چانبار کردن برای مثال ،من می خواھم کانتینر خاکستری خودم را
  ؟کار را بکنم

دسامبر 15ھدارید. پیش از شما می توانید کانتینر خاکستری خود را بدون ھزینھ ای نگ.بلھ، می توانید
برکل با شماره تلفن -ویا تماس با سیرکولوسwww.inzamelingbronckhorst.nlا از طریق اینر

دیگر نمی توانید کانتینر را برای 2020اطالع دھید. توجھ کنید: از اول فوریھ 9552-0900
کانتینر غیرفعال خواھد ه استفاده کنید، یرای اینکھ چیپ الکترونیکگذاشتن پسماند زبالھ در کنار را

شد.   

ی ندارم، چھ کار باید بکنم؟محیطمن کارت زیست

دارید. با این کارت، ھم زمحیط زیستی نیازیرزمینی پسماند بھ کارت کانتینرھای برای باز کردن 
چنین می توانید بھ میادین بازیافت زبالھ در دوسبورگ، دوتیِخم و زوتفن نیز مراجعھ کنید. ھر 

برکل -خانواری باید کارت محیط زیستی داشتھ باشد. اگر کارت محیط زیستی ندارید، با سیرکولوس
می فرستند. یرید. آنھا رایگان کارتی بھ منزل شماتماس بگ

مقررات معافیت وجود دارد؟کم درآمدآیا برای اشخاص 

) برای مالیات زبالھ نزد اداره مالیات بخشیبلھ، تحت شرایط خاصی می توانید تقاضای معافیت (
، کھ امور مالیاتی شھرداری برونکھورست را نیز انجام می دھد، بنمایید. GBTwenteشھری تونتھ 

http://www.inzamelingbronckhorst.nl/


آیا بازھم سئوالی دارید؟

بھ تارنمای می توانیدبرای اطالعات راجع بھ کانتینر/ مخزن زبالھ برای اشخاص کم توان  ●
0575-750250ویا با تلفن شماره www.bronckhorst.nl/zorgcontainerشھرداری برونکھورست: 

تماس بگیرید.

.gbtwente.nlwwwبرای اطالعات راجع بھ معافیت از پرداخت می توانید بھ تارنمای   ●

تماس بگیرید.053-4815889مراجعھ نمایید ویا با تلفن شماره 
ل مراجعھ کنید. ما از جانب برکِ -سبرای تمام سئواالت دیگر می توانید بھ سیرکولو  ●

شھرداری برونکھورست مسئول جمع آوری زبالھ شھر ھستیم. اوقات کاری ما: روزھای 
اره ماز ظھر. می توانید از طریق شبعد 17:00صبح تا  8:00کاری ھفتھ از ساعت 

پیامک دون ھزینھ اضافی)و باتعرفھ معمولی (ب  0900 -9552و یا 10507300-06
www.inzamelingbronckhorst.nlواتساپ برای ما بفرستید

_________________________________________________________________________
و ، میوه و سبزیکھ بعد از تفکیک (کاغذ، پالستیکاستخش از زبالھآن ب، یا پسماندپس ماند زبالھ:توضیح مترجم

مواد جامد دیگر) باقی می ماند و دیگر قابل بازیافت نیست.
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