چکلیستکاغذ

کاغذ
کاغذ که بیش از یک سوم ضایعات سازمان ها را تشکیل میدهد ،اغلب در محلهای دفن زباله دفع شده یا سوزانده میشود .بازیافت کاغذ مناافع زیتات محی ای زیااد داشانه نراش ب ر ای
دارد.کاغذ بازیافت شده با کیفیت باال را می توان در صورتی که کاغذ صحیح دسنهبندی شده باشد ،بد ن سفید کردن مجدد به دست آ رد.بازیافت کاغذ کمک میکناد تاا فشاار بار تناوت زیتانی
حاصل از جنگل داری منمرک کاهش یابد .صنعت کاغذ درخنان بیشنری را میکارد تا ق عیکند .اما زیتت اههای طبیعی اغلب تخریب میشوند تا راه را برای کشا رزی منمرک درخنان باز کناد.
بازیافت کاغذ بازده انرژی بیشنری دارد تا تولید کاغذ خام از چوب .از فرسناده شدن کاغذ که یک منبع تخریبپذیر یا قابل تج یه است .به محلهای دفن زبالاه جلاو یری مایشاود .ایان امار در
کاهش اننشار از منان کمک میکند.
ممیزی اتمسفر

 ه ینه خرید کاغذ در سازمان چه می ان است.؟
 آیا در سازمان سیتنم جدا سازی کاغذ جود دارد؟
 آیا کی ان مصرف کاغذ در هر احد(بخش/حوزه) معین است؟
 آیا فرایندهای کاهش مصرف کاغذ در سازمان جود دارد؟


هدف:کاهشوبهبودمصرفکاغذ
همپوشانی
1

مسئول

اقدامات
شناساییمیزانمصرفکاغذ



بررسی مصرف کاغذ به صورت ماهیانه در واحدها



محاسبه میزان مصرف کاغذ به صورت ماهیانه
1

زماناجرا

مصداق



ارزیابی پیمانکاران خرید کاغذ
2

بهبودسیستممصرفکاغذ



استفاده از دو روی کاغذ



استفاده از گزینه چاپ از دوطرف دستگاه کپی و پرینتر



کاهش حاشیههای کاغذ (تغییر تنظیمات در کامپیوتر)



استفاده از پاورپوینت در جلسات به جای پرینت کاغذی ( در حد امکان)



کاهش پرینت اسناد و جایگزینی تا حد امکان با نسخههای الکترونیک



پرینت نکردن فکسهای دریافتی (دریافت بر روی کامپیوتر)



استفادة صحیح از دستگاههای کپی و پرینت (یادگیری و استفاده از قابلیتهای آنها)



دفتر بدون کاغذ



سیستم انهدام کاغذهای محرمانه



استفاده از قسمتهای سفید کاغذ استفاده شده



{ تعریف مسئولیت برای کارکنان خدماتی جهت تهیه کاغذ یادداشت از قسمتهای سفید
کاغذهای استفاده شده در زمانهای فراغت }



استفاده از کاغذ بازیافتی



محدود کردن استفاده از کپی و پرینت رنگی



عودت تونر و کارتریج جوهر چاپگرها و دستگاه کپی به تامین کننده

3

اقداماتفرهنگی
آموزش روشهای کاهش مصرف

2

