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 کنندها پرداخت می  کمی برای قبض راز افرادی که هزینه

دهنده این است که میزان  که آخر هر ماه باید بپردازید، نشان برق و گاز ، آب های قبض

 .های مشخص شده چقدر استانرژی مصرفی شما در حوزه

شاید این مورد برای شما پیش آمده باشد که میزان مصرف انرژی همسایه یا دوستانتان در  

 .ی دانستتوان در مصرف بهینه انرژمقایسه با شما بسیار کمتر است. تنها دلیل آن را می

های پرداختی آنها در مقایسه با شما بسیار کمتر خواهد بود. شما با  قبض به همین خاطر

های کمتر انرژی در حفظ  توانید عالوه بر پرداخت هزینهمدیریت کردن مصرف انرژی می

 .محیط زیست نقش بسیار مهمی داشته باشید

ه دهیم، باید میزان مصرف  راهکار ارائ  پرداختی های هزینه کاهش اگر بخواهیم جهت

انرژی را تا حد امکان مدیریت نماییم. در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با مجموعه  

های کاربردی در زمینه کاهش مصرف انرژی در سه حوزه آب، برق و گاز آشنا روش

 .نماییم

 راهکارهای کلیدی جهت کاهش هزینه قبض برق 

دهنده میزان مصرف انرژی شما در استفاده از  انبرق در آخر هر ماه، نش قبض هزینه

 .وسایل الکترونیکی است

مسلما صرفه جویی در مصرف برق وسایلی نظیر: یخچال، تلویزیون و سایر وسایل  

های الزم جهت مدیریت مصرف  ریزیالکترونیکی، نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت. برنامه

 .معه خواهد شدبرق باعث وضع بهتر اقتصادی خانواده و حتی جا

های  ای از راهکارهای کلیدی جهت کاهش هزینهبه همین دلیل بهتر است که با مجموعه

 .مصرفی برق آشنا شویم 

های اضافی و اولین نکته مهم جهت مدیریت مصرف برق، خاموش کردن المپ •

 .همچنین جدا کردن وسایل برقی غیر ضروری از پریز است
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 .مصرف با بهره نوری باال استفاده کنیدکمهای جهت کاهش هزینه برق از المپ •

هنگام خرید وسایل برقی به برچسب انرژی درج شده بر روی آنها توجه نمایید.   •

تواند مصرف انرژی را تا حد بسیار زیادی کاهش  زیرا این مورد به تنهایی می

 .دهد

به هیچ عنوان از وسایل برقی نظیر: اتو، ماشین لباسشویی، مایکروویو، ماشین   •

ظرفشویی و… در ساعات اوج مصرف استفاده نکنید. زیرا این مورد باعث 

 .افزایش مصرف انرژی خواهد شد

وسایل صوتی و تصویری را بعد از هر بار استفاده از پریز برق جدا نمایید.   •

کنند و وسایل برقی را در حالت متاسفانه بسیاری از افراد به این مورد توجه نمی

چیزی که باید بدانید این است که وسایل برقی در  دهند. آنآماده به کار قرار می

برق   قبض توانید درکنند. اثر آن را هم میحالت استندبای هم انرژی مصرف می

 .پرداختی خود در آخر هر ماه مشاهده نمایید 

هایی را کنید، حتما مدلاگر از وسایل سرمایشی و گرمایشی برقی استفاده می •

 .ترموستات قابل تنظیم برخوردار باشند خریداری نمایید که از

 پنکه  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 راهکارهای کلیدی جهت کاهش هزینه قبض گاز 

دهنده میزان مصرف انرژی در آخر هر ماه است. گاز پرداختی هر خانوار، نشان قبض

های پرداختی خانواده و همچنین کاهش  میزان مصرف انرژی به طور مستقیم بر هزینه

 .های محیط زیست تاثیرگذار استآلودگی

 

 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%86%da%a9%d9%87/
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های کنند تا بتوانید هزینهاشته که به شما کمک میراهکارهای زیادی در اینباره وجود د

 :مصرفی گاز خود را کاهش دهید. در ادامه به تعدادی از این موارد اشاره شده است

ها جهت کاهش مصرف سوخت  های دوجداره، یکی از بهترین روشنصب پنجره •

ه های دوجداراند که استفاده از پنجرهاست. بسیاری از کارشناسان انرژی گفته

 .درصد از اتالف انرژی در فصل زمستان جلوگیری نماید  60تواند تا حدود می

های گاز این است که مکان قبض های دیگر جهت کاهش هزینه یکی از روش •

اتالف انرژی در منزلتان را بررسی نمایید. سپس باید جهت برطرف کردن مشکل،  

 .حد زیادی کاهش یابد  اقدامات الزم را انجام دهید تا میزان مصرف سوخت شما تا

بندی غیر اصولی در این زمینه عواملی نظیر: طراحی نامناسب حرارتی، عایق •

بندی دیوارها  ها و عدم عایقهای گرمایشی، شکاف درب، درز پنجرهسیستم

 .های مصرفی بسیار تاثیرگذار باشندتوانند در اتالف انرژی و افزایش هزینهمی

تواند تا حد زیادی کاهش یابد. اما به شرطی که با گاز مصرفی می قبض هزینه •

 .های کاربردی در این زمینه آشنا باشید روش

ها جهت کاهش هزینه سوخت مصرفی این است که دیوارها و  یکی دیگر از روش •

درصد از  20تواند  کاری شوند. این عامل به تنهایی میها عایقها در آپارتمانسقف

 .رفی را کاهش دهدهای مصهزینه

هایی که مجهز به شوفاژ و فن استفاده از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه در مکان •

 .کویل هستند، یکی از بهترین راهکارها جهت مدیریت مصرف انرژی است

استفاده از این سیستم، بهترین دمای آب گرم را برای ساکنین آپارتمان فراهم کرده  •

 .واقع غیر ضروری جلوگیری خواهد کردها در مو از روشن شدن مشعل
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های گاز مصرفی این است که لوله قبض ها جهت کاهش هزینهیکی دیگر از روش •

کاری شوند. البته جا دارد که بگوییم این روش در مقایسه با دیگر  آب گرم، عایق

 .ها، بسیار پر هزینه استروش

اینکه در خانه لباس گرم  بسیاری از افراد تمایل دارند که در فصل زمستان به جای  •

 .های گرمایشی را تا آخرین حد، افزایش دهندبپوشند، درجه سیستم

های مصرف سوخت به طور قابل توجهی  این روش بسیار اشتباه بوده و هزینه •

های افزایش خواهد یافت. به جای باال بردن حداکثر درجه بخاری و سیستم

 .استفاده نمایید  های گرم زمستانیتوانید از لباسگرمایشی می

 راهکارهای کلیدی جهت کاهش هزینه قبض آب 

دهنده این است که یک جای کار آب هر خانوار، زیادتر از حد معمول باشد نشان قبض اگر

جویی  لنگد. به همین دلیل بهتر است که به دنبال بهترین راهکارهای ممکن جهت صرفهمی

 .امکان کاهش دهیدهای خود را تا حد در مصرف آب باشید تا هزینه

آب هر خانوار اشاره   قبض های کاربردی جهت کاهش هزینهدر ادامه به مهمترین روش

 :ایمکرده

ایفا نمایند.   پرداختی های هزینه کاهش توانند درشیرهای آب نقش بسیار مهمی می •

های انجام شده در این زمینه نشان داده است که حتی نشت یک قطره در بررسی

 .ها تاثیرگذار باشدند در افزایش هزینهتوا ثانیه می

هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، درون آن را کامال پر نمایید. متاسفانه بسیاری   •

شرت و یک جفت جوراب  از افراد ماشین لباسشویی را به خاطر شستن چند تی

 .کنند روشن می

تواند به  اندازی دستگاه به تعداد دفعات زیاد شده و میاین کار از طرفی باعث راه  •

گذارد. از طرف دیگر هم روشن شدن زیاد آن تاثیر طور مستقیم بر استهالک 

 .دستگاه باعث افزایش میزان مصرفی آب خواهد شد
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توانید از ماشین ظرفشویی استفاده نمایید. زیرا  جهت شستشوی دستی ظروف می •

ماشین ظرفشویی میزان آب کمتری را در مقایسه با شستشوی دستی، استفاده 

 .کندمی

ت شیرهای آب به هنگام استحمام و یا شستشوی ظروف  مداز باز گذاشتن طوالنی •

آب هر خانوار خواهد   قبض جدا پرهیز نمایید. مسلما، این کار باعث افزایش هزینه

 .شد

دهیم، کاهش دهید.  توانید با روشی که به شما پیشنهاد میآب را می قبض هزینه •

 .ییدتوانید از سر شیرهای فشارشکن استفاده نماجهت کاهش جریان آب می

کنید مدل جدید باشد، دیگر نیازی به تهیه نصب سر  اگر شیرآالتی که خریداری می •

 .شیرهای فشارشکن نخواهید داشت

 بندی نهایی جمع

توانند نقش مهمی در افزایش  های روزمره ما در زندگی میبسیاری از عادت

 .داشته باشند  قبض هزینه

توانید تا حدود زیادی  اشاره نمودیم، میبا یادگیری چند ترفند ساده که در جمالت باال 

 .های ناشی از قبوض آب، برق و گاز پرداختی خود را کاهش دهیدهزینه

 


