چکلیستحملونقل

حملونقل
در حال حاضر به طورعموم پذیرفته شده که گرههای ترافیکی هزینه زمانی و مالی دارند ،آلودگی ایجاد میکنند و لذت رانندگی را از بین مییبرنید ،و بیهطورفزاینیده ای توافی عمیوم بیرای تریییر و ایجیاد رویکیرد
جدیدی به سوی مدیرت حمل و نقل وجود دارد .حمل و نقل حوزه ای است وقتی افراد تأثیرات زیست محیطی دفترشان را در نظر میگیرند معموالً به آن فکر نمیکنند .دفاتر میتواننید از مریر کننیدگان سیننین
حمل و نقل باشند هم در رفت و آمدهای شهرها و هم در مسافرتهای کسب و کار .فروش اتومبیلهای شرکتی نرف ماشینهای جدید خریداری شده را رقم میزند و ماشینهای شرکتی کیلیومترهیای بیاالتر از
ماشین های خروصی دارند .در نتیجه تأثیرات زیست محیطی احتیاجات حمل و نقل شما ممکن است بخش عمده ای از تأثیرات کلی دفتر شما بر محیط زیست باشد .استفاده مؤثر از حمل و نقیل هیمچنیین میؤثر
بودن کسب و کار و سودآوری را بهبود میبخشد.

ممیزی اتمسفر سازمان
 مدیریتی حمل و نقل با رویکرد سبز وجود دارد؟
 نظام پاداش دهی برای توسعه حمل و نقل سبز وجود دارد؟


هدف:استفادةمؤثرازوسائلنقلیهوکاهشمصرفانرژیوآلودگیهوا
همپوشانی
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اقدامات
مدیریتحملونقل



تعهد مدیریت (انتصاب فردی برای هماهنگی و )...



بررسی رفت و آمد پرسنل



ایجاد نظام تشویق کارکنان





مسئول

استفاده از برنامههای مسافرتی محل کار در سازمانهای بزرگ تر سرویس گروهی
کارکنان
نصب تابلو اعالنات
مسافرتهای با تخفیف
1

زماناجرا

مصداق



پول نقد برای محل پارک ماشین



طرحهای لیزینگ و اجاره



گروههای استفادهکنندگان از دوچرخه



حذف سفرهای غیرضروری




استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات (تلهکنفرانس،
ویدئو کنفرانس ،چت و  )..به جای جلسات حضوری
نیازمند سفرهای کاری
تجمیع سفرهای کاری



استفاده از خودروهای کممصرف



استفاده از خودروهای دیزلی



استفاده از خودروهای هیبریدی




استفاده از خودروهای با سوختهای پاک (الکتریکی،
گازسوز ،سوخت زیستی ،هیدروژنی و )...
استفاده از قطار به جای هواپیما



تضمین امکان استفاده از آژانس را برای مواقع ضروری



ارائة اطالعات سیستم حمل و نقل عمومی به کارکنان



با هم روی کارکنان ()Carpooling







سبک رانندگی سبز ( آرام و بدون شتاب ،خاموش کردن در ترافیک و پشت چراغ قرمز ،رعایت
سرعتهای بهینه با توجه به نوع اتومبیل متفاوت است).
استفاده از دوچرخه
پارکینگ دوچرخه ایمنی و محافظت شده
تغییر امکانات (امکانات دیگری که مورد نیاز است
دوشها و رختکنها است)
کمپین روز «ماشینتان را در خانه بگذارید»
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