13

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 124

دانشگاه سبز تهران

ش و اصالح الگوي مصرف
نماد ترویج آموز 

گفتوگو با دکتر سعيد يزداني
معاون اداري و مالي دانشگاه تهران

در طرح دانشگاه سبز ذهن ابتدا به سمت فضای سبز
دانشگاهی میرود ،اما به صورت جدیتر منظور
ط زیستی
اداره کردن همه فعالیتهای بشری و محی 
در قرن  21با کمترین زیان برای محیط زیست است
تا استفادههاي حداکثري انسان از منابع طبيعي را که
در قرن بيستم به اوج رسيد جبران کند.
در این طرح دانشگاههاي سراسر جهان به عنوان
یک نماد و پایلوت در جهت حفظ و نگهداری،
سبزســازی و ترویج آموزشهای اساســی در
مدیریت منابع محیط زیستی موثر خواهند بود.
واضح اســت که دانشــگاهها به سختی تالش
میکنند تا نقش خود را در ساختن این سیاره برای
نسلهای آینده ایفاء کنند .آنها نه تنها فضای سبز
و سازگار با محیط زیست را در محوطه دانشگاه

گفت و گو :ليال احمدي

میسازند ،بلکه تالش میکنند تا آموزش و آگاهی
مردم از تأثیرات زیستمحیطی و نحوه مبارزه با
آن را ترویج دهند .میتوان ادعا کرد که اگر این
طرحهــا ادامه یابد ،ســالهای آینده جایگزینی
مناسب برای نسلهای آینده ایجاد خواهد شد.
دانشــگاه تهران نيز به عنوان نماد آموزش عالي
مدتي اســت فعاليت خود را در اين حوزه آغاز
کرده و به سوي سبز شــدن گام برداشته است.
مديريت سبز دانشــگاه در معاونت اداري مالي
تشکيل و درحال فعاليت است و دستاوردهاي آن
هر سهشنبه در سايت خبري دانشگاه درج ميشود.
براي اطالع بيشتر از اقدامات در اين حوزه گفت
و گويي با دکتر يزداني ،معاون محترم اداري مالي
دانشگاه ،انجام داديم.
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| جناب آقاي دکتر يزداني با تشکراز اينکه دراين گفت وگو شرکت کرديد در ابتدا اجازه
دهيد بدانيم تعريف شما از دانشگاه و مديريت سبز چيست و چه هدفي را دنبال مي کند؟

سه هدف اصلی را
در راستاي مديريت
سبز دنبال ميکنيم
که عبارتند از
کاهش هزینههای
عمومی و جاری
دانشگاهها ،ترویج
رفتارهای آموزشی
و پژوهشی مبتنی
بر کاهش مصرف
و تربیت نسلی از
دانشپژوهان و
فارغالتحصیالن که
به عنوان پيشروان،
متخصصان و
شاغالن آینده
جامعه فعاليت
خواهند داشت

ج| مديريت سبز محموعهاي از اقدامات جامع ،هدفمند و مستمري است که در سطوح
مختلف دانشــگاه انجام ميشود تا وضعيت موجود را براي رسيدن به مديريت سبز که
حفظ محيطزيســت و مصرف بهينه انواع انرژيها ارتقاء و تداوم بخشــد .درواقع در
مديريت ســبز از مجموعهاي از ابزارهاي مديريتي اجرايي استفاده ميشود که تحقق آن
افزايش بهرهوري در سطح سازما ن وحفظ محيط زيست را به همراه خواهد داشت.
به عبارت ديگر دانشــگاه ســبز رویکردی است که از یک ســو بر اصالح چرخههای
مصــرف مواد و انرژی و از ســوی دیگر بــر کاهش تولید آالیندههــا و مواد زاید در
دانشگاهها تاکید دارد.
درواقع دانشگاه سبز دانشگاهی است که تمام فعالیتهای آن اعم از آموزشی ،پژوهشی،
خدمات بهداشتی ،ایمنی و حفاظت از محیط زیست به منظور استفاده کارآمد و بهینه از
منابع و انرژي در تحقق اهداف توسعه پایدار جامعه باشد.
| مهمترین اهداف استقرار دانشگاه سبز را چه ميدانيد؟

ســه هدف اصلی را در راســتاي مديريت ســبز دنبال ميکنيم کــه عبارتند از کاهش
هزینههای عمومی و جاری دانشــگاهها ،ترویج رفتارهای آموزشی و پژوهشی مبتنی بر
کاهش مصرف و تربیت نسلی از دانشپژوهان و فارغالتحصیالن که به عنوان پيشروان،
متخصصان و شــاغالن آینده جامعه فعاليت خواهند داشت .بنابراين حفاظت از محیط
زیســت ،بهبود روشهای مدیریت سبز در واحدهاي آموزشــی ،اداری و… ،کاهش
مصــرف منابع طبیعی و اولیــه ،کاهش مصرف انرژی ،کاهش ضایعات و پســماندها،
اجتناب از وقوع حوادث اضطراری ،رعایت مقررات و قوانین زیســت محیطی ،جذب
کمکهای ملی و بینالمللی در جهت بهینهســازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در
دانشگاه از مهمترين اهداف مديريت سبز است.
| يکي از مسائل مهم و موثر در مديريت سبز ،مديريت سبز منابع انساني است و آموزش
سبز يکي از اقدامات مهم و دراقع پيشنياز مديريت سبز است در اين خصوص چه برنامههايي
انجام شده و يا در نظر داريد؟

در حوزه آموزش و پژوهش برنامههايي اجرا شده است از جمله دعوت از متخصصان
براي آموزش و اصالح الگوي مصرف ،مصرف درســت انــرژي و برگزاري دورههای
آموزشــی همچون اصالح الگوی مصرف ،آشنایی با مبانی دانشگاه سبز و سومین برنامه
راهبردی برای کارکنان دانشــگاه و همایش دانشگاه ســبز ویژه معاونان اداری و مالی
واحدهای دانشــگاه را برگزار کرديم که بســيارمفيد بوده و اثر اين دوره کامال در رفتار
مديران و همکاران مشهود است.
از جمله اقدامات و برنامههاي ديگر مديريت ســبز در دانشگاه شامل :تعریف عناوین
و پایاننامههای مرتبط با اهداف توسعه پایدار در حوزههای مختلف ،تشويق موسسات
و دانشــکدههايي که در حوزه محیط زیست ،مديريت سبز و توسعه پایدار عمل کنند،
تشکيل تشکلها و کميتههاي مختلف که در زمینههای توسعه پایدار و حفاظت از محیط
زیســت فعالیت مینمایند ،استفاده از نشریات و ســايت دانشگاه براي اطالعرساني از
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اقدامات انجام شده و ارائه اطالعات مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار و برگزاری
رویدادها و همایشهای علمی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار از ديگر اقدامات
انجام شده در حوزه آموزش است.
| شوراي راهبردي مديريت سبز بر چه اساس تشکيل شد و چه ساختاري دارد؟

دســتورالعمل مدیریت ســبز که به تایید وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه رسیده
بود ،ســال ۱۳۹۵به دانشگاهها ابالغ شد و طبق ماده  ۳اين دستورالعمل براي دستيابي به
اهداف اين طرح الزم اســت شوراي راهبردي مديريت سبز در تمامي دانشگاهها همراه
با کميتههاي تخصصي مربوطه تشکيل شود.
مديريت شــوراي راهبردي دانشــگاه تهران به عهده رياســت محترم دانشگاه است و
معاونت اداري مالي نيز مســئول نظارت و اجراي مديريت ســبز در دانشگاه است .در
ســطح کالن اين شورا سياستگذاري و نظارت و تصويب و اجراي برنامههاي مديريت
سبز را بر عهده دارد.
| چه اقداماتي تا کنون در دانشگاه تهران در راستاي کاهش مصرف انرژي و توسعه
پايدار انجام شده است.

استفاده بهینه از آب يکي از برنامههاي ما براي کاهش مصرف آب بوده است .دو رشته
قنات دانشــگاه که ريزش کرده بود با اختصاص بودجه از سوي وزارت علوم ترميم و
احيا شد .خريداري و نصب سيستمهاي کاهنده فشار آب ،استفاده از آب بازیافتی ،ایجاد
بستر فرهنگسازی عمومی در زمینه کاهش تولید پسماند و استفاده مجدد از پسماندها
و تفکیک از مبدا.
تعویض المپهای پرمصرف داخلی ســاختمانها به ويژه در خوابگاهها که بيشــترين
مصــرف را دارند با المپهاي کم مصرف .يک ميليارد بودجه براي اصالح روشــنايي
در دانشــگاه اختصاص دادهايم که در صــورت اجرا  ۵۰درصد کاهش مصرف خواهيم
داشت .عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف ،فرهنگسازی تغییر آداب و رفتار ناهنجار
با محیط زیست… ،استفاده از سیســتمهای آبیاری نوین در فضای سبز ساختمانهاي
دانشــگاه ،مدیریت زبالههای الکترونیکی و ســختافزاری ،کاهش استفاده از خودرو،
آموزش دانشــجویان برای تبدیل شــدن به شــهروندان مســئولیتپذیر محیط زیست
(خصوصا خوابگاه) از جمله اقداماتي است که در دانشگاه درحال انجام است .عالوه بر
آن ،به منظور نظارت بر اجراي برنامههاي مديريت سبز در دانشگاه در هر ساختمان يک
نفر مســئول کنترل مصرف انرژي تعيين شده است که نحوه مصرف را در هر ساختمان
بررسي و گزارش ميکند.
| به کارگيري سيستمهاي هوشمند و تکنولوژي نوين که ميتواند بسياري از عادات
منفي مصرف را کاهش دهد در کاهش مصرف انرژي و توسعه پايدار موثر است در اين زمينه
چه برنامههايي داريد.

اکثر تجهيزات دانشــگاه از جمله کابلها و موتورخانهها ،لولههاي آب و زيرساختها
فرسودهشده که خود باعث هدررفت انرژي ميشود تا به حال  ۲۰درصد اين تجهيزات
اصالح و بازســازي شــده و اميدواريم بودجه الزم به دانشــگاه داده شــود تا تمامي

مشارکت
دانشجويان و
حمايت از پاياننامه
هاي مرتبط با
مديريت سبز از
برنامههاي ما در
راستاي مديريت
سبز است .کميته
مديريت سبز در
بسياري از واحدها
ايجاد شده که بايد
حمايت شوند و
درصدد هستيم در
صورت اختصاص
بودجه از آنها
حمايت کنيم
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تجهيزات اصالح شــود .همانطور که اشــاره کردم امسال
يــک ميليارد بودجه براي اصالح روشــنايي در دانشــگاه
اختصاص داده شــده و با چند شــرکت توليدي روشنايي
کممصرف قرارداد بســتهايم .هوشمندسازي موتورخانهها
هم يکي از اقدامات اســت که در راســتاي مديريت سبز
بســيار موثر خواهد بود .موتورخانههــاي ما واقعا قديمي
است و نياز به هوشمندسازي دارد .وزارت علوم به ما قول
داده که بودجهاي براي هوشمندســازي به ما پرداخت کند
و اميدواريم با هوشمندســازي ايــن موتورخانهها ونصب
کنتورهاي مجزاي بــرق ،آب و گاز براي هر واحد بتوانيم
اقدام موثري در کاهش انرژي برداشته باشيم.
| براي ايجاد انگيزه در مديران و کارکنان براي حرکت
به سوي سبز شدن و توسعه پايدار چه برنامههايي انجام شده
است؟

دریافت گزارشهای دورهای از واحدهای مختلف دانشگاه،
ارســال گزارشهای ساالنه به وزارت علوم براي رتبهبندی
ســاالنه دانشــگاههای ســبز ،برگزاری رویداد رقابتی بین
واحدهای مختلف دانشگاه در حوزه مدیریت سبز و انتخاب

واحدهــا و افراد برگزیده به منظــور ایجاد انگیزه و رقابت
بین واحدهای مختلف دانشــگاه و معرفي دستاوردهاي هر
واحد از جمله اقدامات انگيزشــي ما بوده است .واحدها را
تشــويق کرديم تا درصورت حرکت به سمت دانشگاه سبز
و برداشــتن گامهاي الزم و موثر  ۵۰درصد هزينهها به آنها
بازگردانده شود و با انتخاب و معرفي واحدهاي کم مصرف
جايزهاي به آنها تعلق خواهد گرفت تا انگيزهاي شود براي
کاهش مصرف انرژي و اصالح الگوي مصرف .بايد تالش
کنيم دانشــجويان هم در اين حوزه وارد شوند و مشارکت
دانشــجويان و حمايت از پاياننامه هاي مرتبط با مديريت
ســبز از برنامههاي ما در راستاي مديريت سبز است .کميته
مديريت ســبز در بســياري از واحدها ايجاد شده که بايد
حمايت شــوند و درصدد هســتيم در صورت اختصاص
بودجه از آنها حمايت کنيم.
| بودجه دانشگاه براي اجراي مديريت سبز راچگونه
ميبينيد.

به صورت دستوري دانشگاهها بايد هرساله طي ابالغي ،یک
درصــد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور اســتقرار
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سیســتم مدیریت سبز هزینه کنند و گزارش هم از ما خواسته ميشود ،ولي حقيقت اين
است که هزينههاي باال و محدوديتهاي مالي دانشگاه ما را در اجراي اين طرح محدود
ميکند .با ســازمان برنامه و بودجه مذاکراتي انجام شــده است و طرحي ارائه کردهايم
که بر اســاس آن چيزي حدود  ۸ميليارد پول نيــاز داريم .در صورت تامين اين بودجه
اقدامات موثري انجام خواهد شد.
| به نظر شما دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي جايگاه مناسبي در اين حوزه
به دست آورده است؟

متاسفانه در دورههاي قبلي دانشگاههاي ديگر در اين حوزه به عنوان دانشگاههاي پيشرو
در اجراي سياستهاي مديريت سبز معرفي شدند .دليل اين امر درواقع عدم اطالعرساني
و درج اطالعات در ســامانه ويژه مديريت سبز بوده که درصورت توجه به اين بخش و
ورود کليه اطالعات مربوط در سامانه ،رتبه بهتري به دست ميآورديم .دانشگاه تهران در
کشور الگو است و بايد رتبه اول را داشته باشد .ما با وزارت علوم همسو هستيم و در سال
 ۱۴۰۰همايش بينالمللي مديريت سبز را در دانشگاه تهران برگزار خواهيم کرد.
همانطور که عرض کردم فعاليت زيادي در دانشگاه انجام شده که متاسفانه جمعآوري
و اطالعرســاني نشده اســت .در اين راستا دفتر مديريت ســبز در اداره کل طرحهاي
عمراني دانشگاه تاسيس شده و همکاران خوبي با اين دفتر همکاري دارند.
همچنين سایت دانشگاه ســبز با هدف فرهنگسازی در خصوص فعالیتهای زیست
محیطی ،حفظ منابع و بهینهســازی مصرف به پيشــنهاد معاونت اجرايي حوزه رياست
وروابطعمومي راهاندازی شــد .وب ســایت دانشگاه ســبز اخبار مدیریت سبز را هر
سهشنبه در سایت دانشگاه بارگذاري کرده و اينها بسيار کمککننده است و اميدواريم با
انعکاس درست و کامل اخبار اين حوزه دانشگاه جايگاه واقعي خود را به دست آورد.
| همکاري دانشگاه تهران با دانشگاههاي داخلي و بينالمللي چگونه است؟

با  ۱۳دانشگاه سطح يک کشور همکاري داريم و از تجربيات آنها استفاده ميکنيم .عالوه
بر آن از تجربيات بينالمللي نيز اســتفاده ميکنيــم و متخصصان ما درحال رصدکردن
تجربيات و اقدامات دانشــگاهها در سطح بينالملل هســتند .مطالعات تطبيقي در اين
خصوص در حال انجام اســت و اميدوارم با دانشــگاههايي که تجربيات خوبي در اين
زمينه دارند به صورت مســتقيم همکاري داشته باشيم .در حوزه بینالملل ارتقای قابل
توجه دانشگاه در رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان تحت عنوان «گرین متریک» در سه
ســال گذشته قابل تقدير اســت .همچنین از اهداف آتی دانشگاه در این حوزه ،حضور
دانشگاه تهران در باشگاه دانشگاههای سبز در سطح دانشگاههای برتر جهان و عضویت
در نهادهای بینالمللی مرتبط در عرصه محیط زیست و مسائل جهانی آن است.
| همکاري پرديسها ودانشکدههاي دانشگاه را با مديريت سبز چگونه ارزيابي ميکنيد.

هنوز آن طور که انتظار ميرود مديران دانشــگاه بحث مديريت ســبز را به جد پيگيري
نکردند .برخي واحدها همکاري خوبي داشتهاند .خوشبختانه حوزه معاونت داشجويي
کارهاي خوبي را آغاز کرده است .يکي از واحدهايي که مصرف انرژي باال است خوابگاهها
هســتند .اگر بتوانيم بحث مديريت ســبز را در تمامي خوابگاههاي دانشگاه اجرا کنيم،

اجراي موارد مرتبط
با مديريت سبز،
همکاري همه
واحدهاي دانشگاه
را ميطلبد .حوزه
معاونت اداري
مالي به کمک همه
مديران و واحدهاي
دانشگاه نياز دارد
و از پيشنهاد و
ايدههاي آنها
استقبال مي کند تا
دانشگاه بتواند در
مديريت سبز الگو
شود
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امور فرهنگی و اجتماعی نيز ،در قالب جشنوارههای فرهنگ
دانشگاه تهران در سالهای گذشته در بخشهای انجمنهای
علمی دانشــجویی ،کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و
دینی ،نشریات دانشــجویی ،ایدههای برتر فرهنگی ،آثار و
تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان ،اعضای هیأتعلمی
و کارکنان و همچنین پایاننامه دانشــجویی برتر در حوزه
فرهنگ دانشگاهی و مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی ،با
محور مشخص و خاص «دانشگاه سبز و حفظ محیطزیست»
صورت گرفته است.
در پرديسهاي کشــاورزي و منابع طبيعي و ابوريحان نيز
کارهاي خوبي انجام شــده به خصوص پرديس ابوريحان
يکي از واحدهاي پيشگام در راستاي مديريت سبز است و
طي سالههاي گذشته اقدامات موثري را انجام داده است.
| آيا برنامهاي براي همکاري با سازمان محيط زيست
درنظر داريد؟

قطعا همکاري با اين ســازمان به نفع دانشگاه خواهد بود.
ما از همکاري با اين ســازمان استقبال ميکنيم و اميدواريم
در بحث محيط زيســت به خصوص توسعه فضاي سبز و
مصرف آب همکاري موثري داشته باشيم.
| در پايان چه انتظاري از دانشگاه تهرانيها براي سبز
شدن دانشگاه داريد؟

موفقيت چشمگيري خواهيم داشت .اداره کل خوابگاهها در
چهارچوب طرح «سرای ســبز» دانشگاه ،موضوعاتی مانند
بهینهسازی مصرف آب ،بهینهسازی مصرف انرژی ،افزایش
میزان فضاهای سبز ،استفاده از آبهای خاکستری ،مدیریت
پسماند و آموزشهای محیطزیستی به دانشجویان را انجام
داده است.
اداره کل خوابگاهها دستاوردهایی نسبتا خوبي داشته است
که توسعه و بومیسازی فناوری پیشرفته تصفیه فاضالب و
بازیافــت آب با کیفیت در مبدأ تولید ،بهرهگیری از فناوری
هیبریدی ازناســیون -بیوراکتور غشایی بهصورت درجا و
زیرزمینی ،توســعه فناوریهای حذف آالیندههای نوظهور
و ترکیبــات آنتیبیوتیکی و هورمونها از فاضالب و ایجاد
الگوی توســعه فضای سبز و تأمین بخشی از آب مورد نیاز
از طریق بازیافت آب از پساب از جمله اقداماتي که در اين
حوزه انجام شده است.
ضمنا فعالیتهــای مؤثری در معاونت فرهنگی و اداره کل

از همــه عزيزان انتظــار دارم که از مصــرف بيش از حد
انرژي پرهيز کنند ،چرا که بايد پاســخگوي نسلهاي آينده
باشــيم .اجراي موارد مرتبط با مديريت سبز ،همکاري همه
واحدهاي دانشــگاه را ميطلبد .حوزه معاونت اداري مالي
به کمک همه مديران و واحدهاي دانشــگاه نياز دارد و از
پيشنهاد و ايدههاي آنها استقبال مي کند تا دانشگاه بتواند در
مديريت سبز الگو شود.
پيشنهاد من اين اســت که واحدي را به نمايشگاه دانشگاه
ســبز اختصاص دهيم تا دســتگاهها ،اقدامات ،نشريات و
بروشــورهاي مرتبط با دانشگاه سبز را براي عموم مردم به
نمايش بگذاريم تا حرکت به سمت جامعه سبز مورد توجه
همه مردم قرارگيرد .لذا فکر ميکنم اگر دانشــگاه تهران به
عنوان دانشــگاه مادر در کشــور در اين زمينه تالش کند،
پيشگام باشــد و اطالعرساني کند ميتواند گامهاي موثري
در مصرف بهينه کل کشور بردارد.
| با تشکر از اينکه در اين گفت وگو شرکت کرديد.

