ات زمانیکه فقط خوب فکر میکنیم اما خوب عمل نمی کنیم چیه چیس بهتر نخواهد شد
توصیه های مدیزیت سبش بزای عموم کارکنان






کنتزل سیستم روشنایي
اسسفادُ از ًَر طثیعی تِ جای چراغ ّای
هصٌَعی (در صَرذ اهکاى)
تازآرایی چیذهاى هحل کار ترای اسسفادُ
تْیٌِ از ًَر طثیعی
اطویٌاى از ایي کِ چراغ ازاق ّای خالی
خاهَش اسر.
الهح ّای اضافی را خاهَش ًوائیذ.

کنتزل سیستم های حزارتي ،بزودتي و تهویه
مطبوع
 ختتاهَش ًوتتَدى کلیتتِ ٍستتایل ترقتتی ٍ
الکسرًٍیکی ٍ ًیس قطت تترق جعثتِ خریتس
هَجَد در ازاق (هَستَم تتِ ستِ راّتی)
تِ ٌّگام ازوام ساعر اداری
 در زهتتاى رٍضتتي تتتَدى سیستتسن ّتتای
گرهایطتتی ،سرهایطتتی ٍ زَْیتتِ ،درب ٍ
خٌجرُ ّا رٍ تثٌذیذ.
 زٌظین حذاقل دهتای سیستسن سرهایطتی
تر رٍی  25درجِ ساًسیگراد
 ختتاهَش کتتردى سیستتسن سرهایطتتی،
گرهایطی ٍ زَْیتِ ّتَا ٌّگتام خترٍ از
ازتتاق در ستتاعاذ اداری ٍ ًیتتس خایتتاى
ساعر کار اداری
 ختتاهَش کتتردى زَْیتتِ ّتتَا ٍ زٌظتتین
گرهتتای داخلتتی ازتتاق ّتتای ختتالی در
حذاقل هیساى










مدیزیت میشان مصزف کاغذ و اقالم
مصزفي
اسسفادُ دٍرٍ از کاغ در خریٌر
صرفِ جَیی در هصرف کاغ
هذیریر اسسفادُ از اقالم هصرفی زا حتذ
اهکاى
کاّص خریٌر اسٌاد ٍ جایگسیٌی زا حتذ
اهکاى تا ًسخِّای الکسرًٍیک
عذم چاج فکس ّای دریافسی (دریافتر
تر رٍی کاهدیَزر)
اًسطار اسٌاد تِ صَرذ لَح فطردُ
اسسفادُ از کاغ ّای تاطلِ تتِ ّتر ًحتَ
هوکي
اسسفادُ از کاغ تا اتعتاد کَچتک تترای
یادداضر ّا ٍ خیام ّای کسثی جسئی

کنتزل تجهیشات اداری و نحوو اسوتااد اس
آنها










خاهَش کردى ٍسایل الکسریکی زهاًی کِ
از آًْا اسسفادُ ًوی ضَد.
قرار ًذادى چاخگرّا ،دسسگاُ ّای کدی ٍ
 ...در حالتتر آهتتادُ تتتِ کتتار یتتا ّوتتاى
standby
کاهدیَزر ّا در زهاى اسسراحر طَالًی ٍ
تیص از  30دقیقِ خاهَش ضًَذ(.ضوٌاً
اسکریي سیَر ّا هصرف اًرشی کوسری
ًسثر تِ حالر عادی ًذارًذ)
صفحِ ًوایص کاهدیَزر در صَرذ عذم
ًیاز تیص از  10دقیقِ خاهَش ضَد.
یک دسسگاُ خریٌسر ترای ّر چٌذ ًفر تتِ
صَرذ هطتسر در ٍاحتذّای هرتَطتِ
اسسفادُ گردد.
ّوذها کردى غ ای داخل یخچال یا فریسر
تا هحیط ،قثل از داغ کردى آى

مدیزیت مصزف آب







ًطسسي ظرٍف در زیر جریاى فطار زیاد
آب
آتیاری گیاّاى در صثح زٍد یا دیرٌّگام
ضة
اسسفادُ از گًَِ ّای گیاّی کن هصرف ٍ
هسٌاسة تا اقلین
آب تاقی هاًذُ در لیَاى یا ظرٍف دیگر
را دٍر ًریسین تلکِ آى را خای گیاّاى
تریسین.
تا تسسي ضیر آب در ٌّگام ٍضَ گرفسي،
در هصرف آب صرفِ جَیی کٌین.

مدیزیت پسماند
 از ظرٍف یک تار هصرف خالستسیکی ٍ
کاغ ت ی زتتا جتتایی کتتِ اهکتتاى دارد
اسسفادُ ًطَد.
 سازگاری تا هحیط زیسر در اٍلَیتر
خریذ اقالم ،کاال ،خَدرٍ ٍ ...قرار گیرد.
 زفکیتک زتالتتِ ّتتا (از جولتتِ کاغت ،
خالستتسیک ٍ  )...را جتتذی تگیریتتذ ٍ
ضتتایعاذ را در ظتترف هخصتتَظ آى
تیاًذازیذ.

حمل و نقل

 اسسفادُ از ٍسایط ًقلیِ عوَهی زا حتذ
اهکاى

