كليةالهند سة

جامعةأ سيوط

" حىصياث ًــــــــــذوة "

مركزالدرا سا ت والبحو ثالبيئية

االسخخذام اآلهي للغاز الطبيعي يف املٌازل

تحت رعاية كريمة من السيــذ األسخار الذكخىر /حموذ عبذ السويع عيذ

رئيس الجامعة  ،وبرئاسة األسخار

الذكخىر /عادل رياى حموذ نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب والسيذ األسخار الذكخىر  /حموذ أبى

القاسن حموذ عميد كمية اليندسة والسيذ األسخار الذكخىر  /ثابج عبذ املٌعن إبراهين مدير مركز الدراسات

والبحوث البيئية.

قـــــــام قطــــــاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة (مركز الدراسات والبحوث البيئية بالتعاون مع كمية اليندسة جامعة
أسيوط)  ،بعقد ندوة من سمسمة ندوات نحو تفاعل أفضل بين الجامعة والبيئة بعنوان -:

" االسخخذام اآلهي للغاز الطبيعي باملٌازل"

ً
يىم االثٌني املىافق 2013 /12/10م بالقاعت الثواًيت باملبٌي اإلداري باجلاهعت ورلك يف متام الساعت العاشرة صباحا

ىذا وقد حاضر في ىذه الندوة أساتذة من المتخصصين من كمية اليندسة  ،والشركة المصرية لمخدمات الفنية
وصيانة األجيزة (صيانكو) وىم ا السادة :
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السيذ الذكخىر  /عبذ املٌعن حموىد ًصيب

أسخار املساعذ بقسن اهلٌذست امليكاًيكيت– كليت اهلٌذست

املهٌــــــذس ً /صر الذيي عبذ البــــــاسط

هذير إدارة العولياث واملشرف علي هٌطقت مشال الصعيذ -شركت صياًكى

وقد شارك في ىذه الندوة جمع غفير عمى رأسيم أ.د /عادل رياى حموذ نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم
وأساتذة من أعضاء ىيئة التدريس بكمية اليندسة والطالب نيابة عن رئيس الجامعة وأعضاء مجمس شئون

البيئة بالجامعة وأعضاء ىيئة التدريس من كميات اليندسة والعموم والزراعة والطب البيطري ومعيد بحوث صحة
الحيوان ،وربات البيوت

وممثمين من مديرية التربية والتعميم وطالب المدارس و

مديريات الزراعة و الصحة

والجمعيات األىمية وادارة السالمة والصحة المينية وجياز شئون البيئة والشركات العاممة فى الغاز الطبيعي

بأسيوط وبعض مديري إدارات الجامعة  .ثم استعرض السادة المحاضرين التحدث عن الغاز الطبيعي وطرق

استخداماتو المختمفة وطرق األمان الخاصة بالتركيب واالستعمال وشرح مفصل لمخاطر وايجابيات استعمال الغاز

الطبيعي من النواحي البيئة واالقتصادية  ،واالستخدام اآلمن لو  .ىذا وبعد المناقشات المستفيضة بين الحضور

والسادة المحاضرين تم التوصل إلي بعض التوصيات.

جانب من السادة الحضور
وخلصج الٌذوة إيل ها يلي هي حىصياث :-
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- 1ضرورة إنشاء محطات لتمويل السيارات بمحافظة أسيوط والمحافظات األخرى ،والحرص عمى تحويل كافة

أنواع السيارات والموتوسيكالت لمعمل بالغاز الطبيعي لما فى ذلك من تقميل لنسب التموث مع دعم النواحي

االقتصادية لممواطن والدولة .

- 2المناشدة بسرعة تعميم استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل والمؤسسات عمى مستوى الجميورية لما لو من
قيمة حرارية عالية وأمان في االستعمال .

- 3ضرورة ترشيد استيالك الغاز الطبيعي لكونو من الموارد التي تنضب وذلك من خالل التركيز عمى ضرورة

إجراء عمل الصيانة الدورية الوقائية وتركيب السخانات ذات اإلشعال الذاتي مما يؤدى إلى تحسين أداء

األجيزة وبالتالي ترشيد استيالك الغاز الطبيعي .

- 4في حالة الطوارئ نتيجة تسرب الغاز يمكن إعالم المواطنين بوجود خط لخدمة العمالء (  )19994والطوارئ
( )129يذاع في فترات مناسبة وذلك أثناء عرض اإلعالنات التمفزيونية قبل وبعد عرض المسمسالت.

 - 5ضرورة سرعة إدخال الغاز الطبيعي لممدن الصناعية ومزارع الدواجن بصفة خاصة لحل أزمة البوتاجاز عمى
مستوى الجميورية  ،والستقرار العديد من الصناعات فى ىذه المناطق.

- 6تركيب جياز تنبيو يعمل عند حدوث أي حالة تسرب لمغاز في أماكن تواجده.

- 7نشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية وتعميميا حفاظاً عمى المخزون االستراتيجي لمغاز الطبيعي من جية
ولالستفادة من الشمس طوال العام.

- 8ضرورة وجود مندوبين من الشركة يقوموا بالكشف عمى مواسير الغاز الطبيعي واالطمئنان عمى مفاتيح
األمان وذلك كل فترة دورية منتظمة .

 - 9مراعاة النظافة التامة لمواقد الغاز وغسل جميع الشعالت بانتظام إل زالة الدىون المتراكمة وغيرىا
فعالية الغاز وترشيد استيالكو.

 - 10ضرورة التأكد من غمق محبس العميل عند مغادرة الشقة ألكثر من يوم .
وًلقاكن علي خري يف الٌذواث القادهت ،،،،،،،
عميد كمية اليندسة

مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية

أ.د /حموذ أبى القاسن حموذ

أ.د /ثابج عبذ املٌعن إبراهين
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لزيادة

