
 

 

آیب شوب طبحت یک شرکت سبخت ٍ سبز ّستیذ؟ آیب شوب از آى دستِ افرادی ّستیذ کِ توبیل دارًذ اجرای پرٍشُ ّبی ثسرگ را ثر ػْذُ 

طَرت الزم است اطویٌبى حبطل کٌیذ کِ از ثْتریي اثسار ٍ تجْیساتی کِ هی تَاًیذ فراّن کٌیذ، استفبدُ هی شَد. اگر شوب در  ّرثگیرًذ؟ در 

هذت پی آى ّستیذ کِ از گَشِ کٌبرُ ّبی ّسیٌِ ّب ثسًیذ ٍ تجْیساتی را خریذاری کٌیذ کِ زیر هؼیبر ّبی استبًذارد ّستٌذ، ًْبیتبً در دراز 

هی شَیذ. در حبلی کِ اگر شوب ثرای تْیِ تجْیسات ػبلی پَل ثیشتری ًسجت ثِ تْیِ تجْیسات ثب ثرًذ ّبی ارزاى تر ّسیٌِ  دچبر پشیوبًی

ر ایي کٌیذ، هسایبی آى ثِ طَر لطغ ثیشتر از هضرات آى خَاّذ ثَد. اّویت کبرثرد ثْتریي اثسار ٍ تجْیسات اطالً یک هسئلِ اغراق آهیس ًیست. د

 َرد از دالیل استفبدُ از ثْتریي تجْیسات اشبرُ هی کٌین.جب هب ثِ چٌذ ه



 

 ایوٌی -1

در طَرتی کِ شوب پَل ثیشتری ثرای تْیِ اثسار ٍ تجْیسات الزم ّسیٌِ کٌیذ، اثساری را در دسترس خَاّیذ داشت کِ ثِ ًسجت ثرًذ 

ی استفبدُ هی شَد. ایي ثِ هؼٌبی ایي است کِ ّبی ارزاى تر استحکبم ثیشتری دارًذ. در تَلیذ ایي لجیل تجْیسات از هَاد اٍلیِ ثْتر

احتوبل خراثی ایي تجْیسات در لحظبت خبص ٍ ثحراًی کِ جبى شوب ٍ کبرکٌبًتبى در هؼرع خطر لرار هی گیرد، کوتر است. اگر 

ت کِ همبٍهت آى لظذ داریذ از ایي تجْیسات ثِ طَرت رٍزاًِ ٍ در شرایط سختی استفبدُ کٌیذ، لطؼبً ثِ تجْیساتی ًیبز خَاّیذ داش

 ّب در شرایط سخت ٍ دشَار ثسیبر ثبال ثبشذ. ایي لجیل تجْیسات ایوٌی ّوِ افراد را در یک کبرگبُ سبختوبًی تضویي هی کٌٌذ.

 طرفِ جَیی در ّسیٌِ تؼویرات -2

یذ کوتر خَاّذ ثَد. الزم زهبًی کِ شوب شرٍع ثِ استفبدُ از اثسار ثْتری هی کٌیذ، احتوبل ایي کِ آى ّب را در تؼویر ٍ یب جبیگسیي کٌ

ثِ رکر ًیست کِ اًجبم ایي کبر ّب ثب ّسیٌِ ّبی گبُ زیبد ّوراُ است. در حبلتی کِ شوب حبضر ًیستیذ ثرای تْیِ تجْیسات خَة ٍ 

بى الزم ّسیٌِ ای هٌبست اًجبم دّیذ، هججَر خَاّیذ شذ ایي پَل را کِ در راُ هٌبست ّسیٌِ ًکردُ ایذ در راستبی تؼویرات ثی پبی

 دستگبُ ّبی ثی کیفیت خرج کٌیذ.

 تکویل پرٍشُ طجك ثرًبهِ زهبى ثٌذی -3

زهبًی کِ اثسار ٍ تجْیسات دچبر ًمض ٍ یب هشکلی شًَذ، پرٍسِ کبری شوب ثِ طَر لطغ هستلسم ایي است کِ تب زهبى تؼویر ٍ یب 

دیگری ثر ػْذُ گرفتِ ثبشیذ، ًکتِ هْن ایي جبیگسیٌی تجْیسات هتَلف شَد. اگر شوب اجرای یک پرٍشُ سبختوبًی را ثرای شخض 

است کِ پرٍشُ طجك ثرًبهِ زهبى ثٌذی پیش ثرٍد. در ثرخی هَارد، هوکي است شوب ثِ دلیل ایي کِ پرٍشُ را در زهبى تؼییي شذُ ثِ 

 پبیبى ًرسبًذُ ایذ، دستوسدی دریبفت ًکٌیذ.


