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 برای بهزیستی
سرفه جویی در مورد آب و برق : 11فیش شماره 

Farsiفارسی - 

شـــوفاژ
منزل خود را به اندازه کافی گرم کنید  ولی نه زیاد. ●
فقط اتاق های که در آن هستید شوفاژ را روشن کنید.●
هنگام تهویه هوا شوفاژ را ببندید. ●
اگر سرد تان هست بجای بال بردن درجه حرارت شوفاژ یک ژاکت بپوشید.●

 دقت کنید  و کمتر از این شوفاژ ها استفاده نمایید.به دستگاه های شوفاژ قابل حمل و نقل 
شوفاژهای خطرناک )مثل شوفاژ نفتی و بوتان( را مراقبت کنید. 

در صورت امکان، منزل خود را روکش کنید. ●
موقعی که منزل خود را ترک میکنید درجه حرارت  شوفاژ را کم کنید. ●
دستگاه شوفاژ گازی خود را  بطور مداوم تمیز کنید، چونکه کار کرد آن بهتر میشود. ●
پرده های شما نباید دستگاه شوفاژ را بپوشاند )اتلف حرارت و خطر حریق(.●
 17 الی 16شبها درجه حرارت شوفاژ را از ●

 پائین تر نیاورید و  گر نه در صبح روز بعد
برای.

 گرم کردن منزل خود به انرژی بیشتری  نیاز●
خواهید داشت. 

 از خشک کردن لباسهای خود بوسیله شوفاژ●
 و)خطر حریق در مورد شوفاژ  گازی اجتناب کنید 

. شوفاژ برقی(
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گاز و برق 
 هنگامی که اتاق و یا منزل خود را ترک میکنید چراغ ها را●

خاموش کنید. 
 و یا لمپ های نئونکم مصرف در صورت امکان از لمپ های ●

استفاده کنید. 
 مصرف انرژی  هنگام آشپزی با دیگ سر دار کمتر از آشپزی در●

)اجاق( میباشد. ََفــر 
 در صورت آشپزی با دستگاه برقی از دیگ های استفاده کنید●

 که اندازه آن  برابر قطر پلک دستگاه برقی باشد چون در این حالت انرژی از دست نمیدهید و
پلک را قبل از پایان پختن خاموش کنید.

با آب کم آشپزی کنید، چونکه مصرف انرژی کمتر بوده و از نظر بهداشتی بهتر است. ●
یک اجاق گازی دو برابر کمتر از یک اجاق برقی انرژی مصرف میکند. ●
  را دو سانتیمتر یخ زدگی مصرف  برق4یخ زدگی  یخچال و فریزر را باید بطور مرتب تمیز کنید . ●

برابر خواهد کرد.

نرخ سوسیال
   بر خور دار هستند کاهشCPAS کمک مالی اجتماعیو یا از درآمد ائتلف اجتماعی کسانی که از 

 نرخ های برق و گاز به آنها تعلق میگیرد )متقاضیان پناهندگی واجد این شرایط نیستند(. تقاضای نرخ
 باشند.CPASاجتماعی باید همراه با یک گواهینامه از طرف 
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02/549.41.00تلفن کلی : 

در مورد آب
 چونکه مصرف آبدوش بگیرید سعی کنید بیشتر ●

از دوش میباشد. وان سه برابر بیشتر 
 راواشر ها شیر آبها را خوب ببندید و در صورت لزوم  ●

 تعویض کنید . شیر آب و یا سیفون توالت که میچکد
 لیتر آب از دست میدهد. 4 الی 3

جلوگیری از یخ زدگی 
- بیهوده درب یخچال را باز نگذارید، 1     

- غذا های آماده شده را پس از سرد شدن در یخچال بگذارید. 2     
  

  میله های  پشت یخچال را جهت اجتناب از زیاد گرم کردن تمیز کنید ، چون این گرما به●
مصرف برق میافزاید.

  ) تلویزیون ، ویدئو( دستگاه های خود را خاموش کنید شار ژور خود را ازآماده بکارچراغ های ●
(.Standbyبرق قطع کنید )موبایل ، با تری( )

آبگرمکنهای قدیمی را نباید بیهوده روشن گذاشت.●
 درجه تنظیم کنید ) آشپزخانه و حمام(45آبگرمکن خود را روی ●
 حد اقل هر دو سال یک بار آب گرم کن خود را جرم گیری کنید .وجود جرم وقت لزم برای گرم●

.کردن آب را زیاد میکند بدین صورت مصرف برق زیاد میشود

 ماشین لباس شوی کامل پر شده  آنرا به کار باندازید و از برنامه های کوتاه هنگامی که●
  درجه برای60 درجه برای لباسهای رنگی و 30مدت با درجه حرارت پائین استفاده )

لباسهای سفید(. 
 یک  بطری پر از آب را داخل مخزن سیفون توالت بگذارید تا از مصرف آب در موقع●

سیفون بکاهید.کشیدن 

نرخ مسئولیت مشترک )همبستگی( 
 ین نرخ به کلیه افرادی که در دفتر جمعیت ثبت احوال شهرداری ثبت شده اند تعلق میگیرد . در غیر

این صورت میتوانید از شهرداری محل یک گواهینامه تقاضا کنید )گاهی لزم به اصرار است(.
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