
 اطالعيه

  مسابقه بزرگ مديريت مصرف برق در خانه

  ويژه مشتركين برق خانگي شهر اصفهان

  

مند هاي جاري خود از جوايز ارزشمند در نظر گرفته شده بهرهبا حضور در اين مسابقه بزرگ ضمن كاهش هزينه

  شويد.مي

  در مسابقه كافي است : شركت داده شدنبراي 

  .درصد كاهش دهيد  20را نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل امسال  زمستان درمصرف برق خود  -1

و خانه فرهنگ مديريت مصرف برق شده  شهرستان اصفهان، صفحه وارد سايت شركت توزيع برق -2

 سوال موجود پاسخ صحيح دهيد ، 8سوال از  5به حداقل 

شماره اشتراك ( رمز رايانه ) و شماره شناسايي را از روي قبض برق خود مشاهده نموده و در محل مورد  -3

 نظر در سايت وارد نماييد .

  : شوددرصدي توصيه مي 20براي كاهش 

خود را روزانه حداقل به ميزان برقي  گرمايشيهاي و سيستم لوازم برقي پر مصرف زمان استفاده از   -

و يا در صورت استفاده از چند وسيله پر  .، سال گذشته كاهش دهيددوره مشابه نيم ساعت كمتر از 

ا را يكي از آنهمي باشد  21تا  17زمستان از ساعت برقي در ساعات اوج مصرف كه در  مصرف

 المقدور خاموش نگه داريد.حتي

االمكان از مصارف روشنايي خود كاسته و به اندازه نياز ضروري خود حتي 21تا  17در ساعات  -

طور تر و هميناستفاده نماييد. استفاده از روشنايي آباژور و لوسترهاي نصب شده در ارتفاع پايين

 كارهاي مناسب است.از جمله راه  LEDهاي استفاده از المپ

 

 در، اسفند ماه  مسابقه تا پايان اين كنندگان درها و ارزيابي مصارف شركتشركت برق پس از سنجش پاسخ -

نسبت به معرفي برندگان از طريق سايت خود اقدام نموده و به قيد قرعه به  ماه سال آينده  ارديبهشت

 خواهد نمود.حداقل يكصد برنده جوايزي ارزنده اهدا 

  

جويي شده از منابع ملي است كه به شما قسمتي از هزينه صرفه اهداييجوايز 

 به واسطه همكاري شما در اين طرح بزرگ محقق شده است.

مسابقه تنها حضور در براي 

سال  ماهاسفند يان پاتا 

 .فرصت باقي است جاري

تنها  مسابقهحضور در براي 

سال  ماه  اسفند يان پاتا 

 .فرصت باقي استجاري 


