
 
 

 
 

یدر مصرف انرژ جوییدر مورد صرفه  نکاتی   
 

. میشو یموضوع م نیمتوجه ا میزنیم نیبنز  یوقت یباال رفته است، حت ار یبس  یانرژ  متیچند هفته گذشته ق در   
 

. گران شده است ار یبرق بس  همچنان  
 

. دارد  یشتر یب ار یبس  نهیگرم کردن خانه ها در حال حاضر هز  یو نفت برا گاز   
 

شما به    ایصاحبخانه محاسبه خواهد کرد که آ نده،یدر سال آ  شود.  ی با اجاره پرداخت م شهیهم یانرژ  یها نهیهز 
ت. که پس از آن قبض آب و برق اس  ر،یخ ای دیپرداخت کرده ا شیپ یاندازه کاف  

 
تواند   یکه م د یبپرداز  یادیپول ز  یدر قبض بعد  دیبا د،یکن ی ل گذشته را مصرف مسا  یاالن همان مقدار انرژ  اگر 

! گرانتر شود  
 

. دینباش  یمجبور به بدهکار  د، یمجبور به بازپرداخت هست یتا وقت دیماه پول پس انداز کن هر   
 
 

 نکته:
د: یکن ییصرفه جو یدر مصرف انرژ  اکنون  

.گرمایش: ۱  
.د یگرم کن دیکن یم یسپر   یرا که در آن زمان طوالن ییفقط اتاق ها  

• شود   یم ییصرفه جو یدرصد در انرژ  ۶حدود  ابد، یکاهش  گرادیدرجه سانت  ۱اگر دما فقط   
د. در روز باش  وروی 10تا  5 نیتواند ب یم شیگرما  نهی. هز شودیمصرف م شتر یسرد زمستان ب ار یبس  یدر روزها      

.                        دیره ببنداو سپس پنجره ها را دوب دیاز کپک زدن، اتاق را به طور منظم هوا ده یر یجلوگ یبرا  
 

. آب گرم: ۲  

گران است  ژهیاگر با برق گرم شود، به و •  

دیتا حد امکان از آب سرد استفاده کن •  

• هدر رود دیو فقط اجازه نده دیاز آب گرم در کاسه استفاده کن شهیظروف هم یبکش آ یبرا . 

• شود، حمام کردن گران است   یها م نهیدر هز  ییدوش گرفتن کوتاه باعث صرفه جو  
 

.وسایل برقی: ۳  
کم مصرف استفاده کنید. ال ای دی از چراغ های   

دیبه مصرف برق توجه کن دیجد یدستگاه ها دیهنگام خر  •  
میکنید )نه در حالت اماده به کار(. دستگاه ها را فقط زمانی روشن کنید که واقعا از آنها استفاده   

 
 

 اطالعات بیشتر:
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/energie/mit-energie-haushalten-und-geld-sparen-
37311 

 
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2019-05/Energie-sparen-im-
Haushalt-Energiespartipps-einfache-Sprache-VZ-NRW.pdf 
   
https://www.hamburg.de/hamburg-barrierefrei/leichte-sprache/service/14964852/ls-infos-
zur-muell-trennung/ 
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