راهکارهای مذیریت مصرف در بخش تجاری

ساّىبسّبی هذیشیت هصشف ٍیظُ هـتشویي تدبسی

سٍؿٌبیی :
هی داًین ػْن سٍؿٌبیی اص ول هصشف الىتشیؼیتِ خصَصبً دس صهبى اٍج هصشف چـوگیش اػت ثِ ًحَی وِ دس
وـَس حذٍد  03دسصذ اص ول اًشطی هصشفی ٍ حذٍد  54تب  43دسصذ اص هصشف پیه صشف تبهیي سٍؿٌبیی
هیؿَد.ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یىی اص ًوبدّبی هٌفی هصشف صحیح ثشق دس ٍاحذّبی تدبسی وِ ووتش ثِ آى پشداختِ
ؿذُ اػت الهپْبی پشهصشف (هذادی ،گبصی ٍ  )....اػت وِ داسای هعبیت فشاٍاًی اص خولِ اًتـبس همذاس صیبد
حشاست دس هحیط اطشاف  ،افضایؾ گبص  ٍ CO2خیَُ دس هحیط صیؼت  ،طَل عوش ًؼجتب پبییي ( هتَػط ّضاس
ػبعت )  ،ایدبد خیشگی دس چـن ٍ آػیت سػبًذى ثِ آى ٍتبثیش هٌفی ثش هتبثَلیؼن ثذى

هی

ثبؿذ  .هی تَاى ثب حزف ایي الهپْب ٍ ثىبسگیشی ساّىبسّبی صیش ًؼجت ثِ اصالح ػیؼتن سٍؿٌبیی ٍ وبّؾ ّضیٌِ
ّبی ثشق خَد الذام ًوَد:
 تب حذ اهىبى اص سٍؿٌبیی طجیعی اػتفبدُ ًوبئیذ.
 اص الهپ ّبی پش هصشف هذادی ٍ پش تَاى گبصی ثِ ّیچ ٍخِ اػتفبدُ ًىٌیذ.
 گشد ٍ خبن هَخَد دس هحیط اص هیضاى ثْشُ ًَسی الهپ ّب هی وبّذ .تویض وشدى هٌظن الهپ ّب ػجت
ًَسدّی ثیـتش آًْب هی ؿَد.
 اص الهپ ّبی  LEDثدبی الهپ ّبی ّبلَطى ػمفی وِ هصشف ثشق ووتش ٍ طَل عوش ثیـتشی داسًذ
اػتفبدُ ًوبئیذ.
 الهپ ّبی ون هصشف ثِ دلیل هضایبی صیش خبیگضیي هٌبػجی ثشای الهپْبی پش هصشف ّؼتٌذ :
 وبّؾ آالیٌذُ ّبی صیؼت هحیطی
 عذم ایدبد گشهب دس هحیط

 هیضاى ًَسدّی ثیـتش (  4ثشاثش الهپْبی سؿتِ ای )
 هصشف اًشطی الىتشیىی ووتش ( 03دسصذ الهپ ّبی سؿتِ ای )
 طَل عوش هتَػط ثیـتش (حذٍد 10ثشاثش عوش هتَػط ثْتشیي ًَع یه الهپ سؿتِ ای )
 اهىبى اًتخبة سًگ ًَس(آفتبثی; هْتبثی; سًگی)
 وبّؾ خؼتگی چـن ثذلیل ایدبد ًَس وبهال یىٌَاخت ٍ ثذٍى لشصؽ
اػتفبدُ اص الهپْبی ون هصشف ثِ خبی الهپْبی هذادی  ،هصذاق سٍؿي اصالح الگَی هصشف دس ثخؾ تدبسی
اػت .یه الهپ ون هصشف ٍ 03ات هعبدل یه الهپ پشهصشف هذادی ٍ 433ات ًَسدّی داسد .ثٌبثشایي تعَیض
آى ثب الهپ ون هصشف ػجت وبّؾ گشهبی تَلیذی ( هعبدل یه ّیتش ثشلی ٍ 503ات ) خَاّذ ؿذ .هطوئي ثبؿیذ
خبیگضیٌی الهپ ون هصشف ثب الهپْبی هذادی ٍ الهپْبی پش هصشف ثِ ػَد ؿوبػت  .اهتحبى وٌیذ !
اػتفبدُ اص ایي الهپ ّب چِ اص لحبظ التصبدی ثشای هـتشویي ٍ چِ اص لحبظ وبّؾ هصشف اًشطی دس وـَس ٍ هتعبلت آى
آثبس هثجت ثشخبی هبًذُ اص ایي وبّؾ هصشف دس چشخِ التصبد والى وـَس هفیذ خَاّذ ثَد.

هصبسف عوَهی:
خَة اػت ثِ هیضاى هصشف ثشق ولیِ لَاصم ثشلی هحل وبس خَد حؼبع ثَدُ  ،اسلبم هَخَد دس لجضْب سا وٌتشل
وٌین ٍ ثشای خَد ثشًبهِ سیضی هٌبػجی دس خْت هصشف ثْیٌِ ثشق دس ًظش گشفتِ  ،ػعی وٌین ثب حزف هصبسف غیش
ضشٍسی دس ّضیٌِ ّبی خَد صشفِ خَئی وٌین .
ثذیي هٌظَس ساُ وبسّبی صیش اسائِ هی گشدد:

ً ؼجت ثِ چگًَگی وبسوشد یخچبلْب حؼبع ثَدُ ٍ دسخِ تشهَػتبت آى سا دسػت تٌظین وٌین.
 اص ّیتش ٍ گشم وٌٌذُ ّبی ثشلی خْت گشم وشدى غزا اػتفبدُ ًگشدد.

 لجل اص خبسج ؿذى اص هحل وبس خَد اص خبهَؽ وشدى ٍػبئل ثشلی اطویٌبى حبصل فشهبئیذ.
 دس صَست عذم اػتفبدُ اص ٍػبیل ثشلی آًْب سا اص حبلت آهبدُ ثىبس (  )stand byخبسج ًوَدُ ٍ وبهال
خبهَؽ ًوبئیذ.

ٌّ گبم خشیذ ثِ ٍخَد عالهت اػتبًذاسد ٍ ثشچؼت هصشف اًشطی ثشسٍی تدْیضات ثشلی تَخِ ًوبئین

 ػعی وٌین ثب وبّؾ هصشف خَد دس ػبعبت اٍج هصشف ثشق ثِ صٌعت ثشق دس تبهیي ثشق هطوئي ٍ
وبػتي اص هیضاى خبهَؿیْب ووه ًوبئین.
 آؿٌبیبى ٍ دٍػتبى خَد سا آگبُ ػبصین تبدس هصشف ثشق هیضاى اعتذال سا سعبیت ًوبیٌذ.
ػشهبیؾ :
اهشٍصُ وَلش ّب ػْن ثضسگی اص هصشف ثشق هـتشویي ثخؾ تدبسی وـَس سا ثِ خَد اختصبف هی دٌّذ.
هـبّذُ هی ؿَد ّش ػبلِ اػتفبدُ اص وَلشّبی گبصی دس وـَس حذٍد  033تب ّ 033ضاس دػتگبُ افضایؾ هی یبثذ ،ثب
تَخِ ثِ سًٍذ سٍ ثِ سؿذ اػتفبدُ اص ایي وَلش ّب (پٌدشُای ٍ اػپیلت) ٍ هصبسف ثبالی ثشق آًْب ّ ،ضیٌِ ّبی ثشق
هصشفی هـتشویي ًیض افضایؾ هی یبثذ .ثِ ایي هٌظَس سٍؿْبی صیش ثشای اػتفبدُ ثْیٌِ اص تدْیضات ػشهبیـی ٍ وبّؾ
ّضیٌِ ّبی ًبؿی اص آى تَصیِ هی گشدد:
 دس تبثؼتبى  ،دهبی هٌبػت هحیط وبس یب صًذگی  02دسخِ ػبًتیگشاد اػت  .هحیط وبس خَد سا ثیؾ اص اًذاصُ
ػشد ًىشدُ ٍ اص ّذس سفتي ػشهب خلَگیشی ًوبییذ.
ّ ش فصل لجبع خبف خَد سا هی طلجذ  ،ػعی ؿَد ثدبی اػتفبدُ ثیؾ اص حذ اص ٍػبیل ػشهبیـی  ،اص
لجبػْبی ثب خٌغ هٌبػت فصل اػتفبدُ گشدد.
 دس اطشاف پٌدشُ ّب اص ػبیجبى اػتفبدُ گشدد تب دس فصل تبثؼتبى اص تبثؾ هؼتمین اؿعِ خَسؿیذ ثِ داخل
ػبختوبى خلَگیشی گشدد.

 ظشفیت ثشٍدتی وَلشّب ثبیذ هتٌبػت ثب فضبی هَسد اػتفبدُ ٍ ؿشایط آة ٍ َّائی ( اص لحبظ دهب ٍ سطَثت )
ثبؿذ .اص سٍؿي ًگِ داؿتي دائن وَلش خَدداسی وٌین ٍ ػعی وٌین حتوب اص تشهَػتبت ثشای وٌتشل دسخِ
حشاست هحیط اػتفبدُ ًوبئین .

ٌّ گبم خشیذ وَلش ّبی آثی ٍ یب گبصی  ،حتوب ثِ ًـبًِ ثشچؼت اًشطی آى تَخِ گشدد.
 وبًبل وـی وَلش سا اص وَتبّتشیي هؼیش اًدبم دادُ ٍ اگش وبًبل خبسج اص ػبختوبى اػت حتوب عبیك وبسی
ؿَد.
 هصشف وٌٌذگبى دس صَست اػتفبدُ اص وَلشّبی گبصی پٌدشُ ای ثِ ایي ًىتِ تَخِ وٌٌذ وِ هحل ًصت
وَلش دس هَلعیتی لشاس گیشد وِ دس ثیـتش صهبى هوىي دس ػبیِ ثبؿذ ٍ دس وَلشّبی دٍ تىِ لؼوت وٌذاًؼَس

آى دس ػبیِ ثبؿذ ٍ ّیچَلت تشهَػتبت وَلشّب دس دسخِ ًْبیی لشاس ًگیشد ،صیشا افضٍى ثش هصشف ثشق ثیـتش
طَل عوش آى ون خَاّذ ؿذ .
ً فَر َّا اص دسّب ٍ پٌدشُ ّب ثبعث افضایؾ صهبى وبسوشد وَلش ٍ ثبالسفتي ّضیٌِ ثشق هصشفی آى هی ؿَد.
گشهبیؾ :
 ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دس صهؼتبى دهبی هٌبػت دس سٍص  03دسخِ ٍ دس ؿت  54دسخِ ػبًتیگشاد اػت  ،ػعی ؿَد
ثب اػتفبدُ اص تشهَػتبت یب دهبػٌح دهبی هحیط سا دس حذٍد همبدیش فَق ًگْذاؿت .
 دس صَستی وِ َّای هحل وبس دس صهؼتبى ثیؾ اص اًذاصُ هَسد ًیبص گشم ؿَد  ،ثدبی ثبص وشدى دس ٍ پٌدشُ
ٍ ،ػبیل گشم وٌٌذُ سا خبهَؽ ًوبییذ.
ّ ش فصل لجبع خبف خَد سا هی طلجذ  ،ػعی ؿَد ثِ خبی اػتفبدُ ثیؾ اص حذ اص ٍػبیل گشهبیـی  ،اص
لجبع هٌبػت فصل صهؼتبى اػتفبدُ ؿَد..
 اػتفبدُ اص پٌدشُ ّبی دٍخذاسُ  ،عالٍُ ثش وبّؾ تلفبت حشاستی  ،ثِ وبّؾ ًفَر ػشهب ٍ ػشٍ صذا ّبی
ًبٌّدبس ًیض اص هحیط ثیشٍى ووه ثؼضائی خَاّذ وشد.
غیش التصبدی تشیي ٍػیلِ ثشای گشم وشدى هحیط  ،ثخبسی ثشلی ٍ ثشای گشم وشدى آة  ،آثگشهىي ثشلی هی
ثبؿذ  .تب حذ اهىبى اص اػتفبدُ اص ایي دٍ ٍػیلِ اختٌبة ؿَد.

