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به استقبال هدفمندى يارانه ها برويم

ــه باور  ــت ك ــيده اس ــر وقت آن رس ديگ
ــم بخوانند؛  ــل و خرج بايد با ه كنيم، دخ
ــطح  ــه خواندنى! هم خوانى در س آن هم چ
ــت كه قديمى ترها كه  ملى! مگر نه اين اس
ــان در برخى از مهارتهاى  همه به باورهايش
ــى ايمان داريم، گفته اند: «موقع خرج  زندگ
ــد. شب  ــت به دخلت هم باش كردن حواس
ــياه زمستان هم در راه است!» اگر زمانى  س
ــاه،  ــنجى فقط دربارة يك پادش اين نكته س
ــهر يا خانواده مى توانست مصداق  حاكم ش
داشته باشد، امروزه كه همة زندگى ها به هم 
ــت و به اصطالح يك جيب  گره خورده اس

شده ايم، مهم تر به نظر مى آيد.
ــدى يارانه ها» و  ــالح «هدفمن ــر اصط اگ
ــرژى» را كه اين روزها  «مديريت مصرف ان
ــوان متغيرهاى دو  ــنويد، به عن ــاد مى ش زي
ــايد اين  ــرف يك معادله فرض كنيم، ش ط
اتفاق خوبى كه اسمش «رفاه عدالت محور» 
ــت و همه منتظرش بوديم، زودتر پيش  اس
بيايد. فقط يادمان نرود، حاال كه قرار است 
ــاب  بانكى  ــاى نقدى كه به حس ــا يارانه ه ب
سرپرست خانواده ها واريز مى شود، مصرف 
انرژى را مديريت كنيم، طورى عمل كنيم 
ــراى آيندگان به ارث  ــه در فرهنگى كه ب ك
ــتى،  مى گذاريم، بلند طبعى، ميهمان دوس

آرامشگرى و... كم رنگ نشده باشد.

مديريت مصرف نه مصرف مديريت!
ــت كه به  مديريت مصرف به اين معناس
دنبال پيدا كردن روشهايى باشى كه با به كار 
بردن آنها، به بهترين شكل ممكن از انرژيها 
استفاده كنى. مديريت مصرف در دو بخش 
ــرد دارد كه در بخش  ــد و مصرف كارب تولي
ــيار مؤثرتر از بخش توليد است.  مصرف بس
چند راهكار ساده كه تقريباً بدون هزينه يا 
با هزينه هاى ناچيز قابل اجراست، به اضافة 
ــى مديريت مصرف را در  چند نتيجة بديه
اين جا برايتان مي نويسيم تا بخوانيد و آنهايى 

را كه جا افتاده اند، برايمان بفرستيد.

زندگي به سبك امروز



ــوز، از  ــيلة برقى يا گاز س ــراى خريد هر وس  ب
ــب انرژى هر  ــابى مطالعه كنيد. بر چس قبل حس
ــت كه حرف  ــى از حرف A تا G اس ــيلة برق وس
ــان دهندة كمترين ميزان مصرف انرژى و  A نش
ــترين ميزان مصرف  ــان دهندة بيش حرف G نش
انرژى است. پس يك دستگاه صرفه جو را با خود 

به خانه ببريد!

 وقت سفر سيم همة وسايل برقى به جز يخچال 
را از پريز بكشيد. تا حاال به اين موضوع فكر كرده ايد 
ــه چرا بايد تلويزيون خانه هم زمان با ما از خواب  ك

بيدار  شود و تا آخر شب صدايش را بشنويم:

ــال تنظيم دماى آب موقع   فكرى هم به ح
ــتتان  ــت چپ و راس دوش گرفتن كنيد تا دس
ــج نزنند! يك  ــز و آبى گي ــيرهاى قرم روى ش
ــزن آب گرم  ــاده، تنظيم درجة مخ ــل س راه ح
روى عددى است كه براى دوش گرفتن مناسب 
ــت با آب سرد مخلوط  ــت و ديگر الزم نيس اس
شود. راه حل ديگر استفاده از تنظيم كننده هاى 
ــان  ــت كه احتماالً در آينده جايش خودكار اس
ــردوش  ــازار باز مى كنند. انتخاب يك س را در ب
ــب كه آب را منظم پخش كند، به اضافه  مناس
كوتاه كردن زمان دوش گرفتن، حتى به اندازة 
ــى دو دقيقه، مى تواند يكى از رقمهاى قبض  يك

آب را حذف كند.

ــتن كم  ــان آب را موقع ظرف شس ــدت جري  ش
ــب قبل مانده اند، آنها را با  كنيد. اگر هم ظرفها از ش
آب پاش خيس كنيد و بعد از چند دقيقه سراغشان 

برويد.

 از پدر بخواهيد هر چند وقت يك بار موتور خودرو را تنظيم كند 
تا مصرف بنزين كمتر شود.
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 ماشين پدر را در حياط 
ــر امكان  ــوييد. اگ خانه نش
دارد آن را به كارواش ببريد 
ــطل آب  ــا فقط با چند س ي

بشوييد.

 تمرين كنيد موقع مسواك زدن به جاى اين كه دستتان را زير 
شير آب ببريد، ليوان آب را پر كنيد و با آن مسواك بزنيد.

 تلفن بانكها هم عجب اختراع جالبى هستند! بدون 
اين كه زحمت بيرون رفتن از خانه را به خود بدهيد و 
در بانك منتظر بمانيد تا نوبت به شما برسد و احتماالً 
متصدى بانك كلى از مزاياى پرداخت غيرحضورى را 
ــما يادآورى كند، هم به سبك تر شدن ترافيك  به ش
ــالمت هوا و اقتصاد  ــهر كمك كرده ايد، هم به س ش

خانواده و...

ــه چه قدر بايد منضبط  ــر از همه مى دانيد ك  بهت
ــته  ــيد تا لباس هايتان به اتوى كمترى نياز داش باش
باشد. يا اين كه صداى چك چك آب آن قدر هم براى 
شنيدن موزون نيست كه نتوان با يك واشر ساده از 

مزاحمت آن خالص شد. 

 سيستم هاي سرمايشى و گرمايشى خورشيدى به صرفه ترين سيستم در كشورهاى 
ــيده اند، گران  ــتند. البته در ايران به خاطر اين كه هنوز به توليد انبوه نرس ــرقى هس ش
ــتند. شك نكنيد با داوطلب شدن شما و حمايت دولت از توليدكنندگان، فرهنگ  هس

استفاده از انرژى هاى پاك رايج خواهد شد.

 همين حاال به يخچال و فريزر خانه سرى بزنيد. 
ــانت  ــتى كمتر از 20 س اگر فاصلة آنها از ديوار پش
ــتند، مشكل را  ــت، يا در معرض نور آفتاب هس اس
برطرف كنيد. راستى! به ازاى هر چند ثانيه كه شما 
مقابل در باز يخچال مى ايستيد و به دنبال گمشدة 
ــرژى هدر  ــان مى گرديد، كلى ان ــزة خودت خوش  م
مى رود. به مادر هم سفارش كنيد، محتويات يخچال 
ــا فاصله از هم بچيند تا هوا راحت تر جريان پيدا  را ب
ــى در مصرف برق  ــورى كل ــاور كنيد اين ط كند! ب

يخچال صرفه جويى كرده ايد!


