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 بسمه تعالی

 مقام معظم رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي:

ى حساس اقتصادى است تا بلكه بتوانند اين كشور را از لحاظ اقتصادى دچار  امروز دشمن چشمش به نقطه

توانند، در تبليغاتشان وانمود كنند كه اختالل  توانند اختالل ايجاد كنند و هرچه هم نمى اختالل كنند. هرچه مى

گيرد. راه مقابله  به شكلهاى مختلف انجام مىهست! اين كارى است كه امروز در تبليغاتِ دشمنان ما، با قدرت و 

خواهم به مردم عزيزمان  گرائى است. من اين را مى ى به مصرف جوئى و نگاه پرهيزگرانه هم انضباط مالى و صرفه

گرائى به صورت اسراف يكى از بيماريهاى خطرناك هر ملتى است. ما يك خرده به اين  تأكيد كنم: مصرف

 ر هستيم. گرائىِ افراطى دچا مصرف

 (11/2/1831)تاريخ : 

 صرفه جوئي و الزامات آن

عليرغم پاي بندي ظاهري مردم ما به دستورات شرع مقدس و نيز با همه ادعاي ايرانيان به برخورداري از هوش 

 و عقل برتر، مسئله اسراف منابع كمياب در ايران يك واقعيت دردناك است. 

و غنی نمی شناسد و در مسئله انرژي اسراف منابع بحدي است كه  مسئله اسراف آنچنان فراگير است كه فقير

همه مسئوالن ديروز و امروز را درآورده و ما شاهد توصيه و تأكيد همه مقامات بر لزوم صرفه جوئی در  داد

 تبليغات هم با كمترين موفقيتیه با همه اين توصيه ها واستفاده از همه رسانه هاهستيم كه البت مصرف انرژي با

  همراه بوده است .
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براستی آيا وضع موجود قابل ادامه و تحمل است؟ آيا هدر دادن اين حجم انرژي با عقل سالم سازگار است ؟ آيا 

 ما اولويت هاي ديگري براي صرف منابع حاصل از استخراج نفت و گاز خود نداريم ؟

امعه عاقل منابع خود را بدون دليل آتش پاسخ به اين سئواالت سخت نيست وبا كمی تأمل می توان فهميد كه ج

نمی زند و در كشوري كه دهها هزار كيلومتر اتوبان و هزاران كيلومتر راه آهن كم دارد و دشت هاي وسيع قابل 

بيكار و ميليون ها نفر انسان زير خط فقر دارد نبايد ساالنه  جوانان آن  اختيار داشته و ميليون ها نفر احياء در

 دالر منابع خود را بی جا مصرف نمايد. چندين ميليارد

 در اين ميان آنچه كه پاسخ به آن قدري سخت و مبهم است اين است كه راه حل چيست ؟

می توان به يك جمله اكتفا كرد و آن اينكه صرفه جوئی يا بهتر بگوئيم مصرف مناسب ، ولی آيا حاكم  در پاسخ

 ديگردارد.القی ممكن است يا راه كارهاي شدن فرهنگ صرفه جوئی در جامعه با توصيه هاي اخ

قدرمسلم اين است كه تغيير رفتار يك جامعه از جامعه اي مسرف به جامعه اي با الگوي مصرف مناسب نياز به 

 زمان دارد.اتخاذ سياست ها و برنامه هاي جامع فرهنگی و اقتصادي و البته استفاده از عنصر 

ممكن و ميســـر نمی باشد كمااينكه  با استفاده از ابزار تبليغات و فرهنگ  "تغيير الگوي مصرف در جامعه صرفا

نخواهند بود .استفاده توامان از همه ابزار ها و نيز لحاظ كردن  استفاده از ابزارهاي اقتصادي نيز به تنهائی راهگشا

 يك دوره زمانی مناسب ، تغيير رفتار جامعه را ممكن می سازد.

هاي مثبت و منفی در تغيير رفتارهاي اجتماعی است يكی از تجربه هاي گرانسنگ و البته  جامعه ما داراي تجربه

رها كردن سياست هاي كنترل جمعيت است. اين امر باعث افزايش انفجار گونه   مربوط به تجربه منفی ،

،يك گرديد و در مقابل آن بازگشت كشور به سياست هاي كنترل جمعيت در دهه هفتاد ۰۶ جمعيت در دهه

آن دهه فشارهزينه هاي اقتصادي ، توام با اجراي برنامه هاي  تجربه موفق از تغيير رفتارهاي اجتماعی است . در

فرهنگی و رسانه اي توانست طی يك دروه پنج   بهداشتی در شبكه بهداشت كشور و نيز بكارگيري نهاد هاي
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صد كاهش داده ورشد جمعيت كشور را به بيش از سه درصد به يك و دو دهم در ساله نرخ رشد جمعيت را از

 يك روال منطقی برگرداند.

كه ما با مشكل اسراف در منابع انرژي مواجه هستيم بكارگيري همزمان چندين سياست می تواند طی  اكنون

 ساله رفتارهاي جامعه را تحت تأثير جدي قرار دهد. ۵ يك دوره

اقتصادي است تا زمانی كه منابع انرژي به قيمت هاي يارانه اي استفاده از ابزار قيمت يكی از مؤثرترين ابزارهاي 

نسبتاً رايگان در دسترس مردم باشد، توصيه هاي فرهنگی و اخالقی راهگشا نيست ، استفاده از ابزار افزايش 

غی قيمت ها در كنار ارائه راه كارهاي فنی براي افزايش راندمان انرژي و استفاده از برنامه هاي فرهنگی و تبلي

وجه رفاه   تغيير رفتار بهيچ  جامع در ميان مدت منجر به تغيير رفتار و الگوهاي مصرف خواهد شد. البته اين

 و رفاه عمومی هم  ه با استفاده از تكنولوژي هاي جديد ، مصرف انرژي معقول نمی دهد بلك  عمومی را كاهش

 . افزايش می يابد

 دستورالعمل صرفه جوئي انرژي در تجهيزات كامپيوتري 

دستگاههاي كامپيوتر، پرينتر، اسكنر وساير تجهيزات جانبی خود را تنها هنگامی روشن كنيد كه به آن    .1 

نياز داريد و برحسب عادت درشروع روزكاري روشن ننمائيد. همچنين قبل از ترك محيط كار از خاموش بودن 

ده ، اطمينان يابيد. حتی االمكان همه دستگاههاي الكترونيكی خود را به يك جعبه برق متصل تجهيزات اشاره ش

 كنيد. اينكارباعث ميشود همه آنها راباهم خاموش نمائيد.

(كامپيوتر ومانيتورخود استفاده كنيد.بعنوان مثال Power Managementاز مديريت مصرف برق )   .2

رايانه اي استفاده نميكنيد، آنها را خاموش كنيد و درصورتی كه درفواصل چنانچه بمدت طوالنی از تجهيزات 

زمانی كوتاهتري استفاده متناوب از اين وسايل اجتناب ناپذيراست، بسته به نوع سيستم عامل خود، يكی از 

وسايل خود را فعال نمائيد. اينكار باعث ميشود تا « Sleep/StandBy/Suspend/Hibernate»حالت 
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در حالت خاموشی موقت قرارگيرند و ضمن آنكه به طور كامل خاموش نميشوند،مصرف انرژي آنها  تجهيزات

 %(.1۶بسيار كاهش مييابد )حدود 

حالتی است كه در آن كل محتويات رم عينا به هارد منتقل شده و دستگاه خاموش  Hibernate: 1توجه 

توانيد آن را در حالت  ه از دستگاه را نداريد میشود. اگر براي مدتی بيش از يك يا دو ساعت قصد استفاد می

Hibenate  قرار دهيد. وضعيتStandby  حالتی است كه در آن هاردديسك و صفحه نمايش خاموش

ها در كاهش مصرف برق  كنند. هر دو اين حالت شوند اما ساير قطعات همچنان شرايط قبلی خود را حفظ می می

 Hibenateهاي ميان مدت از  و براي وقفه Standbyكوتاه مدت از  هاي موثرند اما بهتر است براي وقفه

 هاي ويندوز نداشته باشيد. استفاده كنيد تا نيازي به اجراي مجدد فايل

 ميباشد. Standbyمعادل  Vistaدر  Sleepو  Linuxدر  Suspend:حاالت 2توجه 

( از كامپيوترهاي كيفی DeskTopدرصورت امكان بجاي استفاده از كامپيوترهاي روميزي )   .8  

(LapTop استفاده كنيد. بعنوان مثال هر كامپيوتر روميزي درسال )570kwh  انرژي مصرف ميكند

با   DeskTopانرژي برق مصرف مينمايد، لذا با جايگزينی نوع  100kwhودرمقايسه باآن، هر كامپيوتر كيفی 

LapTop  470، ساالنه حدودKwh  جوئی خواهدشد.درانرژي مصرفی صرفه 

 هايی را كه استفاده نميكنيد، ببنديد. Applicationنرم افزارها و       .4 

در مصرف  Power Schemeدرمواقعی كه عمليات اجرائی طوالنی با كامپيوتر داريد، با تعريف مناسب    .۵ 

انجام ميدهيد، طوري  CDبرروي  Writeبرق صرفه جوئی كنيد. بعنوان مثال اگر درپايان وقت اداري عمليات 

 ، دستگاه كامپيوتر نيز خاموش گردد. Writeبرنامه ريزي نمائيد كه درخاتمه عمليات 

نقشی در صرفه جوئی مصرف « Screen Saver-محافظ صفحه نمايش»توجه داشته باشيد كه حالت    .۰ 

 انرژي كامپيوتر ندارد.
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تخاب كنيد. هرچه اندازه مانيتور يك كامپيوتر ( را متناسب با نياز خود انMonitorصفحه نمايش )   .1 

% بيشتر از 8۵اينچ تقريباً  11بزرگترباشد، مصرف انرژي برق آن بيشتر خواهدبود. بعنوان مثال يك مانيتور رنگی 

اينچ انرژي مصرف ميكند. همچنين مانيتورهاي تك رنگ نيز نسبت به مانيتورهاي رنگی  14يك مانيتور رنگی 

 انرژي مصرف ميكنند.  % كمتر۵۶% تا 8۵

( را متناسب با نيازكاري خود تنظيم نمائيد. Resolutionميزان وضوح و دقت صفحه نمايش كامپيوتر )   .3 

 افزايش ميزان وضوح نمايش يك مانيتور رنگی باعث افزايش توان مصرفی ميگردد.

تقريباً  LCDيد. زيرا مانيتورهاي استفاده نمائ LCD، از مانيتورهاي CRTبجاي استفاده از مانيتورهاي    .9 

 انرژي برق مصرف ميكنند. CRT% كمتراز مانيتورهاي ۵۶

 Ink(، حتی االمكان از چاپگرهاي جوهر افشان )Laser Jet.بجاي استفاده از چاپگرهاي ليزري)1۶

Jet متر انرژي ك %9۶      % تا3۶(استفاده نمائيد. زيرا چاپگرهاي جوهر افشان درمقايسه با چاپگرهاي ليزري

% كمتراز چاپگرهاي ليزري انرژي مصرف 9۵برق مصرف ميكنند. همچنين چاپگرهاي جوهر افشان سياه وسفيد 

 ميكنند.

.پيش نويس نامه هاي تايپ شده ، نقشه ها وگزارش ها را حتی االمكان برروي صفحه كامپيوتر تصحيح 11 

 انرژي وهزينه ها را افزايش ميدهد.نمائيد. گرفتن پرينت وانجام تصحيحات برروي كاغذ، مصرف 

 ( استفاده كنيد.E-Mail) درصورت امكان به جاي پست كردن نامه يا فكس كردن آن از پست الكترونيكی .12 

 

 صرفه جوئي در مصرف برق

ال اي دي كه فوق العاده كم مصرف   استفاده هرجه بيشتر از المپهاي كم مصرف بخصوص المپهاي -1

 ميباشند.
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و تسمه و بلوئر و ياطاقان( از كولر هاي كم  واتی 12۶۶كولر هاي آبی بجاي سيستم فعلی ) موتوردر  -2

 واتی 1۵۶مصرف

استفاده كنيد. چون اين نوع كولر اصطكاك ندارد . موتور آن گرم نمی شود و هوا را گرم نمی كند . و حتی 

قليل داد.و همينطور در مصرف آب صرفه برابر ت 1 آن را بدون پمپ آب روشن كرد.و مصرف برق را تا ميتوان

 جوئی كرد.

 اگر سر دوش حمام تان سوراخ هاي درشت دارد آن را با سر دوشی از نوع سوراخ ريز تعويض نمائيد. -8

 رف شوئی استفاده كنيد.ظاز شير قطع سريع در حمام و  -4

 فشار آب را كم كنيد تا مصرف پائين بيايد.  با كم كردن شير ورودي آب -۵

 و شب هنگام آبياري كنيد.  اگر باغچه بزرگ داريد حتما آن را بروش قطره اي -۰

 شيرها وشناور كولر و منبع آب را كنترل كنيد. -1

 كولر آبی را در ضلع شمالی ساختمان نصب نمائيد. و اگر روي بام نصب است روي آن سايه بان بگذاريد.-3

هواي خنك داخل ساختمان ذخيره شود و روز همه پنجره ها را شبهاي تابستان پنجره ها رابازكنيد . تا -9

 ببنديد.تا هواي گرم وارد نشود.

 دقيقه روشن بگذاريد تا خاك آن پاك و مقداري خنك شود.2قبل از زوشن كردن كولر پمپ آب را  -1۶

 الف : بخش خانگی 

 ي استفاده كنيم .براي آب دادن به درختان ، باغچه و گل ها از روش آبياري قطره ا      -1
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 براي شستن سبزي ها ابتدا آنها را در ظرفی خيس كرده و سپس آب بكشيم .       -2

 براي نظافت حياط و جلوي درب منزل به جاي مصرف آب ، بهتر است از جارو استفاده كنيم .       -8

 تمالی آب جلوگيري شود .كنترل كنيم تا از نشتی اح "شيرآالت و اتصاالت لوله كشی منزل را مرتبا      -4

هنگام استفاده از دستشويی ، شير آب را به طور مداوم باز نگذاريم . چون جريان دائم آب موجب هدر       -۵

 روي آن می شود .

 در هنگام استحمام در فاصله بين شستن بدن و سر لزومی ندارد كه شير آب به طور پيوسته باز باشد .       -۰

 موقع مسواك زدن از ليوان استفاده كرده و شير آب تصفيه شده را باز نگذاريم .      -1

آب خنك مورد نياز خود را همواره در يخچال نگهداري كنيم تا مجبور نباشيم شير آب را براي مدتی باز       -3

 بگذاريم تا آب خنك شود .

گذاريم بهتر است ابتدا چند قطعه يخ در ليوان براي نوشيدن آب به جاي آنكه شير آب را براي مدتی باز ب   -9

 قرار داده و سپس شير آب را باز كنيم .

 هرگز آبی را كه می توان به مصارفی نظير آبياري يا شستشو رسانيد ، فاضالب حساب نكنيم .    -1۶

لباس   مقدار زيادي آب مصرف می كنند ، پس از ظرفيت كامل ماشين "ماشين هاي لباس شوئی معموال   -11

 شوئی استفاده كنيم .

 كنترل شود .  "ضروري است براي اطمينان از سالمت لوله ها و شيرهاي آب ، آنها مرتبا   -12

 به كودكان آموزش دهيم تا با بستن به موقع شير ، از هدر رفتن آب جلوگيري كنند .   -18
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 نيم . به جاي شستن اتومبيل با شيلنگ آب ، از يك سطل آب استفاده ك   -14

 براي جلوگيري از چكه كردن آب واشر شير را تعوض كنيم .    -1۵

 در هنگام احداث ساختمان حتی االمكان از آب تصفيه شده استفاده نكنيم .    -1۰

هرگونه اتالف قابل توجه آب ، شكستگی لوله ها و هدر رفتن آب در هر نقطه را به مركز ارتباطات مردمی   -11

 شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستائی اطالع دهيم . 

نصب كولر در سايه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگيري از نشت آب كولرهاي آبی ، باعث صرفه   -13

 شود .  جوئی در مصرف آب می

 باغچه منزل خود را در شب يا صبح زود آبياري كنيم تا از تبخير آب جلوگيري شود .   -19

زمانی كه سرگرم آب دادن باغچه و گل هاي منزل هستيم با شنيدن صداي زنگ تلفن يا زنگ در بهتر   -2۶

 است ابتدا شير آب را ببنديم و بعد به آن ها پاسخ دهيم . 

 ی كه نشتی دارند آب را به داخل كاسه توالت هدر می دهند .فالش تانك هائ   -21

براي صرفه جوئی در مصرف آب يك عدد آجر يا بطري پالستيكی نوشابه داخل فالش تانك قرار دهيم تا   -22

 مصرف آب را در هر بار كشيدن سيفون كاهش دهيم . 

ها ي آب گرم روشی است كه هدر رفتن لوله هاي آب منزل خود را عايق بندي كنيم . عايق كاري لوله   -28

 آب را قبل از خروج آبگرم كاهش می دهد . 
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لوله هاي آب گرم را عايق بندي كنيم تا براي رسيدن آب گرم به شير آب الزم نباشد آن را بی جهت باز    -24

 بگذاريم .

آن را با  "آن صورت حتماليتري را پر نمايد در  4ثانيه يك ظرف 2۶اگر دوش حمام بتواند در كمتر از    -2۵

   يك سردوش كاهنده تزئين نمائيم .

دقيقه برسانيم . با اين روش ماهيانه حدود  ۵براي دوش گرفتن در حمام زمان بگيريم و آن را به كمتر از   -2۰

 چهار هزار ليتر آب صرفه جوئی خواهد شد . 

از جريان آب به منظور باز شدن يخ گوشت يا ديگر مواد غذائی منجمد استفاده نكنيم . اين كار غير از   -21

 مصرف بی رويه آب كيفيت مواد غذائی را هم كاهش می دهد .

 فرزندان خود را در مورد نياز به حفاظت از آب آگاه كنيم .    -23

 رد ديگري مسئول پرداخت آب بهاست آب را هدر ندهيم . از آب حفاظت كنيم و هيچگاه به دليل اينكه ف   -29

از تمامی قوانين و محدوديت هاي حفاظت آب كه ممكن است در محل زندگی ما اعمال شود آگاه شده و    -8۶

 از آن تبعيت كنيم . 

 بخش ادارات و سازمانها و نهادهاي دولتی  –ب 

تناب شود . مگر اين كه آب در همان سيستم بازيافت از نصب سيستم هاي آب تزئينی ) مثل فواره ها ( اج -1

 شود .

 براي آبياري فضاي سبز شهري و ادارات از آب شرب لوله كشی شده استفاده نكنيم .  -2
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در مراكز آموزشی و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدوديت منابع آب و روش هاي صرفه جوئی آن را  -8

 آموزش دهيم .

طوالنی ضروري است شير فلكه بعد از كنتور آب را ببنديم تا از وقوع هرگونه حادثه در ايام تعطيالت  -4

 پيشگيري شود .

در محل كار ، كاركنان را به صرفه جوئی در مصرف آب تشويق كنيم . همچنين پيشنهاد كنيم گرايش به  -۵

 حفاظت از آب در فعاليت هاي عملی و دوره هاي آموزشی آن ها گنجانده شود . 

 خودداري كنيم .  "از شستن اتومبيل و محوطه اداري با آب شرب جدا -۰

 از شيرآالت هوشمند ) ليزري ( يا پدالی جهت صرفه جوئی استفاده كنيم .  -1

با كنترل ساليانه سامانه هاي لوله كشی ، شيرها و بستن شير فلكه ها در تعطيالت و بازديد از محفظه كنتور  -3

 ري كنيم . از نشت احتمالی آب جلوگي

 بخش بنگاههاي اقتصادي ، توليدي و صنعتی  -ج

 از وارد كردن زباله هاي صنعتی در آب جلوگيري كنيم . -1

 از آلودگی حرارتی آب كه باعث تغيير وضعيت اكوسيستم می گردد جلوگيري كنيم .  -2

 از روش هاي آبياري مناسب و تكنولوژي هاي روز استفاده كنيم .  -8

 با استفاده از پساب هاي تصفيه شده در مصرف آب صرفه جوئی كنيم .  -4

 آب شرب و بهداشت كارگران را از آب كارگاه جدا كنيم .  -۵
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