
Gemeinsam durch die Enegiekriese 

Maßnahmen, Anforderungen & Hintergründe. 

 

انرژی بحران در همگانی بستگی هم . 

ها زمینه در نیاز مورد گیری اندازه . 

             

Rinteln 

Stadt an der Weser 

 

 

 

Liebe Rintelnerinnen und 

Rintelner! 

 

رینتلن ساکن آقایون و ها خانم ...... محترم اهالی . 

بشماست ما نهاد پیش.... ..........زمان ساعات این در انرژی در کامل جویی صرفه . 

دهند وآگاهی کنند راحمایت شما اطالعات این با میخواهند مسئولین . 

در  شهر دراین سریع انداز چشم یک  

است ومقایسه گیری اندازه حال . 

وات کیلو هر در شما جویی صرفه  

است  مهم لیماخی برای  

میدهیم  ونشان کنیم می امتحان درشهر را مختلفی های ماروش  

قابل شما های جویی صرفه همه   

هست شمارش . 

بماند ذخیره ودر نشود مصرف که آنست انرژی بهترین . 

 

نشود استفاده اصال که واتی کیلو هر ، 

کنیم راسپری خوب وزمستانی پائیز بلکه که همه برای است بزرگ کمکی . 

پذیرفتند   را انرژی جویی صرفه در شرکت درخواست آلمان دولتی واماکن  شهر وانجمن  مراکز ادارات، . 

در  شدن ومتحد سراسری همکاری  

و  وضروری حیاتی استثنایی مواقع  

معناست پر . 



 

گاز مخزن در اینکه تا کنیم جویی صرفه انرژی در  وباهم هم دست در دست همگی متحد بایستی ما   

باشیم داشته ذخیره ضروری مواقع در . 

برای بهتری وشانس است ضروری چالشی     درانرژی    جویی صرفه  

 .ما

هستیم وباشما کنارشما در میل ماباکمال . 

Ihre Bürgermeisterin 

شما شهردار  

Andrea Lang  

النگ  آندریا  

 

 

Verordnungen zur Energieeinsparungen auf Bundesebene  erlassen. 

فدرال آلمان مجلس در انرژی در جویی صرفه جهت نامهای آئین  24.08.22 تاریخدر  

شرح این شدبه تصویب . 

 

میتواند که درانرژی جویی صرفه فرم دو   

مدت کوتاه در باشد موثری اقدام . 

28.02.23    تا  01.09.22    از  

ها ،برپایی دولتی قسمتهای تمام   در انرژی در جویی صرفه ، 

خصوصی  های وخانواده.....شرکنها  

برای  وکمکی کنند راحذف ضروری غیر انرژی که شده گرفته درنظر  

حال در انرژی کمبود شرایط   

باشند حاضر  

ها بیمارستان..ها کودک مهد..مدارس حال شامل قانون این..........البته  

نمیشود اجتماعی قسمتهای  ......وسایر..سالمندان خانه . 

از  که میباشد مدت میان در موثر اقدامی شامل نامه آئین این.دوم  

سال  2و شروع 01.10.22 تاریخ  

شود اجرا باید . 

 

 

 



 

 

Auswirkungen auf die Stadt 

Rinteln 

باشد درجه 19 حرارت  دولتی ادارات کار دراطافهای ،گرما لزوم درمواقع . 

شوند گرم نیست الزم تکنیکی اطاقهای راهروها،سرسراها،یا . 

باشد گرماضروری اینکه مگر . 

لزوم درموارد مگر دیدنی وجاهای تاریخی وآثار ها ساختمان درنمای روشنای . 

ازتاریخ درشبها خیابانها خاموشی  

از 31.03.23.....تا 01.10.22   

از  بغیر صبح 06 تا 22.00 ساعت  

هست آنجا در خطر امکان که راهایی روها،گودیها،یا پیاده.میاندازد درخطر را رانندگی که قسمتهایی . 

دارد ورزش وسالن کار بهنوع بستگی درانرژی جویی وصرفه میمانندومصرف باز ورزش سالنهای . 

میباشد درجه 27 آنها ودوش آب حرارت میمانند باز برگن اشتاین و رینتلن در  شنا حمامهای . 

 

 

Zum Hintergrund: 

و گاز مخزن نشدن خالی درجهت است کمکی..اوال انرژی در جویی صرفه فرم دو هر  

قسمتهای در انرژی و برق تولید در گاز کردن مصرف کمتر  

دولتی وسازمانهای ها شرکت خصوصی، های خانواده . 

باشیم داشته انداز پس انرژی قسمت در ایرو میلیارد 10.8 تقریبا آینده دوسال در میتوانیم داده هم دست در دست همگی . 

 

Stadt Rinteln 

Die Bürgermeisterin 

Klosterstraße 19 

31737  Rinteln 

Tel: 05751-403-0 

www.rinteln.de 

 

http://www.rinteln.de/

