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مليت اذلٌدست – هنخب الْميل لشئْى
خدهت اجملخوع ّحٌويت البيئت

مليت هعخودة هي ّحدة ضوبى اجلْدة

جوصيات ندوة
" حرشيد اسخِالك الطبقت "
األحد ادلْافق 2015 /2/22م

مبرمز حطْير الخعلين اذلٌدسي – بنليت اذلٌدست

حتث رعاية
السيد األسخبذ الدمخْر  /حسي صالح مبهل

ًبئب رئيـس اجلبهعت لشئْى خدهت اجملخوع

السيد األسخبذ الدمخْر  /حمود عبد السويع عيد
رئيــــــــس اجلبهعت

ّحٌويت البيئت

وحتث إشراف
ّميل النليت

عويد النليت

لشئْى خدهت اجملخوع ّحٌويت البيئت

أ.د /حمود أبْ القبسن حمود

أ.د /حسي يًْس أمحد
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حْصيبث ًدّة

" حرشيد اسخِالك الطبقت "

يْاصــــل قطبع خدهت اجملخوع ّحٌويت البيئت جببهعت أسيْط بصفت عبهت ّقطبع خدهت اجملخوع ّحٌويت

البيئت بنليت اذلٌدست بصفت خبصت هسبُوبحَ ّأدّارٍ اإلجيببيت يف ًشر ثقبفت احلوبيت البيئيت ّذلل ضوي

السيد األسخبذ

آليت الخالحن بني مليت اذلٌدست ّهؤسسبث اجملخوع ادلدًي ّاخلدهي ّبرعبيت مرميت هي

الدمخْر /حمود عبد السويع عيد -رئيس اجلبهعت ...قامــت لجـــنة خــــدمة المـجتمع وتنمية البيئة
ولجنة المشاركة المجتمعية ومكتب وكـــيل الكميـــة لشئـــون خـــدمة المجتـــمع وتنـــمية البيئــة بكمية
اليندسة  -جامعة أسيوط بعمل ندوة بيئية عن " حرشيد اسخِالك الطبقت "،

حيث قام السيد

األسخبذ الدمخْر /حسي صالح مبهل ً -بئب رئيس اجلبهعت لشئــْى خـدهت اجملخوع ّحٌويت البيئت ّالسيد
األسخبذ الدمخْر /حمود أبْ القبسن حمود – عويد مليت اذلٌدست ّ الســيد األسخـبذ الدمخْر /حسي يًْس

أمحدّ -ميل النليت لشئْى خدهت اجملخوع ّحٌويت البيئت بتنظيم وادارة ىذه الندوة .
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جبًب هي السبدة احلضْر
ّقد خلصج الٌدّة ببلخْصيبث الخبليت -:

* تطبيق نظام استخدام العدادات الديجيتال عمي المباني القديمة اى استبدال العدادات القديمة
وأيضا تطبيقيا عمي المباني الحديثة والمحالت التجارية وذلك لمحد من استيالك الكيرباء
وسرقتيا أيضا.
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* نشر ثقافة ترشيد استيالك الطاقة الكيربية في األوساط االجتماعية المختمفة عن طريق
الجيات المتخصصة ويمكن البدء بالجيات التعميمية والمدارس .

* تفعيل دور الدولة والجيات المختصة بالطاقة بتشجيع المستيمكين عمي استخدام أجيزة
ومعدات عالية الكفاءة وقميمة االستيالك لمطاقة والمداومة عمي صيانة ىذه األجيزة بشكل دوري
* تشجيع وتقديم تسييالت حقيقية في توليد الطاقة الكيربية من الطاقة الجديدة والمتجددة مثل

الطاقة الشمعية وطاقة الرياح الشمسية عمي مستوي األفراد والمباني الصغيرة والمباني الحكومية

وأعمدة إنارة الطرق والشوارع وبالتالي توفير مجيودات الدولة وتوزيع المسؤولية عمي المواطنين
وتوفير مصادر طاقة نظيفة لمدولة و يجب عمي الدولة دعم أسعار " الخاليا الشمسية " حتى
يتسنى لممواطنين جميعاً استخدام ىذه الخاليا نظ ارً الرتفاع أسعارىا

* رفع الوعي لممواطن المصري لترشيد استخدام الطاقة (نشرات توعية – تحفيز ).
* عدم تشغيل الغساالت والمكواة واألفران في ساعات الذروة .
*استخدام وسائل األعالم إلرشاد المستيمكين بالمنازل لترشيد استخدام الطاقة التي تصل إلي
 %40من االستيالك الكمي لمطاقة .

* تعميم استخدام لمبات الميد موفرة لمطاقة ولممستيمكين بسعر مناسب وتعميميا في المصالح
الحكومية والطرق .
* تم إصدار كوادر ترشيد الطاقة في المباني عام 2006م التوصية بالعمل بيذا الكود كما ىو
مطبق مثل كود التصميم وكود الحريق .

* االحتياج لحمول غير تقميدية لتقيل النشاط البشرى في أوقات الذروة مثل بدء العمل مبك ارً
الساعة ( 6صباحاً) واإلغالق العام لممحال التجارية حوالي (  8-7مساءاً) .

* محاسبة المسئولين عن إنارة الطرق واغالق الممبات مع طموع الشمس .فنحن نرى لمبات
إنارة الطرق تعمل في فترات النيار وىذا استيالك سيئ لمطاقة.

* ترشيد استيالك أجيزة التكييف والتدفئة في محل إقامتنا والحفاظ عمى غمق أبواب وشبابيك
الحجرات المكيفة أثناء االستخدام.
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* رفع أسعار الطاقة في الشرائح العميا حتى يدفع المستيمك ما يزيد عمى االستيالك العادي دون دعم.
* التوسع في استخدام الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والشمس مع خفض أسعار وسائل توليدىا.

* اإلسراع في ربط استيالك الطاقة في مصر والسعودية وباقي الدول التي تختمف معنا في وقت
الذروة كذلك أفريقيا وأوربا.

* محاولة خفض سعر الكيرباء في وقت االستخدام المنخفض لمطاقة وزيادتو في وقت الذروة
أسوة بما يحدث فئ التميفون المحمول.

* دعم وسائل اإلعالن واإلعالم خاصة لترشيد االستيالك المنزلي.
* اإلسراع في تنفيذ شراء الممبات  LEDوتوزيعو عمى المستيمكين بالتقسيط .
* حث الموظفين في المصالح بإطفاء األنوار غير الضرورية.
* تشجيع إنتاج الكيرباء من مصدات األمواج في المسطحات المائية.

* تدبير االستثمارات الالزمة إلنشاء محطات توليد الكيرباء.
* عمل حافز لممستيمك الذي يقوم بترشيد استيالكو..

* يرجى مراقبة إضاءة الشوارع والتأكد من إطفاءىا أثناء وقت النيار.
* مراقبة وعدم بيع لمبات ذات الفتيل المتوىج وذلك لتجنب االستيالك العالي لمكيرباء .
* الرقابة الشديدة والجيدة عمى سارقي التيار الكيربائي في المنازل.

* رفع كفاءة توليد الكيرباء في محطات التوليد مع االستمرار في عمل الصيانة الدورية ليذه
المحطات.
ّالسالم علينن ّرحن اهلل ّبرمبحَ ّ ...ايل لقبء أخر يف ًدّاث أخري أى شبء اهلل
عميد الكمية

وكيل الكمية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د /حمود أبْ القبسن حمود

أ .د /حسي يًْس امحد
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