پیام توزیع
برق

با راهاندازی دفاتر خدمات انرژی صورت میگیرد:

صرفهجویی بیش از  14هزار گیگاوات ساعت مصرف برق در کشور
مجری طرحهای بهینهسـازی مصرف انرژی سـابا گفت :بـا راهاندازی
دفاتر خدمات انرژی ،سـاالنه حـدود  14هزار و  800گیگاوات سـاعت در
مصرف بـرق و  5میلیارد مترمکعـب در مصـرف گاز صرفهجویی خواهد
شـد .مجـری طرحهـای بهینهسـازی مصـرف انـرژی سـابا گفـت :بـا
راهاندازی دفاتر خدمات انرژی ،سـاالنه حـدود  14هـزار و  800گیگاوات
سـاعت در مصرف برق و  5میلیارد مترمکعب در مصرف گاز صرفهجویی
خواهـد شـد .احمـد توکلـی بـا اعلام ایـن خبـر کـه بـه زودی دفاتـر
خدمات انرژی از سـوی سـابا تأسـیس میشـود ،گفت :با توجـه به عدم
ارائهخدمات بهرهوری مصرف انرژی به مشـترکین کوچک و متوسـط با
بیش از  30میلیون مشـترک و وجود پتانسـیل باالی صرفهجویی انرژی
در ایـن بخـش از مصرف کنندگان ،سـابا اقـدام بـه تأسـیس و راهاندازی
دفاتر خدمات انرژی در سـطح کشـور خواهد کرد .توکلـی تصریح کرد:

تاکنون پیشنویـس آییننامهحمایت از تأسـیس دفاتر خدمـات انرژی
در  20ماده تهیه و تنظیم شـده اسـت .وی ادامه داد :با تأسیس این دفاتر
و ارائهخدمات مدیریت انرژی به مشـترکین کوچک و متوسـط با اجرای
راهکارهای بدون یـا کمهزینهسـاالنه حـدود  14هـزار و  800گیگاوات
سـاعت در مصرف برق و  5میلیارد مترمکعب در مصرف گاز صرفهجویی
خواهد شـد .توکلی با بیـان اینکه حـدود  41درصد برق کشـور توسـط
واحدهـای کوچـک (مصـرف کننـدگان مسـکونی و تجـاری) مصـرف
میشـود ،گفت :بخـش خانگی و تجـاری با داشـتن بیـش از 30میلیون
مشترک حدود  94درصد از مشترکین برق را شامل میشوند و برآوردها
نشـان میدهد که پتانسـیل صرفه جویـی در بخـش خانگـی و تجاری
حدود  14هزار و  800گیگاوات سـاعت یعنی معادل  20درصد از مصرف
کل ایـن بخشها باشـد.

معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي وزير نيرو:

فنالندی ها در ایران کارگاه انرژی نو برگزار میکنند
معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي وزير نيرو گفت :در کارگاه آموزشـي
انـرژی نو بيـش از 10کمپاني مجـرب و بـزرگ فنالندي حضـور خواهند
داشـت و سـعي مي شـود تـا ايـن شـرکتها در ايـن کارگاه ها بـه انتقال
آخرين تجربيات خـود در زمينه افزايش کارآيي انرژي ،توسـعه انرژیهای
تجديدپذير ،کاهش تلفـات و ...بپردازند .مهندس عليرضا دائمـي در ديدار
با «پتـري پلتونن»معاون وزيـر امور اقتصـادي و اشـتغال فنالند با اشـاره
به لـزوم تـداوم همکاري هـاي تنگاتنگ ميـان دو کشـور بويـژه در بخش
برق و انرژي ،گفت :ايـران داراي قابليـت هاي فراوانـي در زمينه توليد برق
در بخـش فسـيلي و انرژیهـای تجديدپذير اسـت و مطلعيم که کشـور
فنالند نيـز در اين زمينـه بويـژه در زمينه افزايـش کارايي انرژي و توسـعه
انرژیهـای پـاک از قابليت هـاي فراوانـي برخـوردار اسـت .دائمي ضمن
اشـاره به برگزاري يک کارگاه آموزشـي با شـرکتهاي مجـرب فنالندي
در روز هاي آتي ،اظهار داشـت :در اين کارگاه آموزشـي بيش از 10کمپاني
مجرب و بـزرگ فنالندي حضور خواهند داشـت و سـعي ميشـود تا اين
شـرکتها در ايـن کارگاه ها بـه انتقـال آخرين تجربيـات خـود در زمينه
افزايـش کارآيي انـرژي ،توسـعه انرژیهـای تجديدپذيـر ،کاهش تلفات
و ...بپردازنـد .معاون امـور اقتصـادي و برنامه ريـزي وزير نيرو تأکيـد کرد:
اين کارگاه هـا صرفا بر پايـه آموزش تکنيـکال تکيه نخواهد کرد و سـعي
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خواهد شـد تا در حوزه هـاي سـرمايه گـذاري و فاينانس بويـژه در زمينه
توسـعه سـرمايه گذاري در انرژیهای تجديدپذير نيز آموزشهايـي داده
شـود .وي خاطرنشـان کرد :بررسـي اثرات زيسـت محيطي انرژیهای نو
و لزوم انطباق سياسـت بخـش انرژي با مسـايل تغييـر اقليم نيـز از ديگر
نکات مهمـي خواهد بـود کـه در ايـن کارگاه ها بـه آن پرداخته مي شـود.
در ایـن نشسـت پتـري پلتونـن گفـت :ايـران داراي قابليت هاي بسـيار
خوبـي در زمينـه انـرژي اسـت و مـا بسـيار خوشـحال خواهيم شـد که
جلسـات «کارگروهي» که در سـفر دي مـاه وزير تجـارت خارجي فنالند
به ايران بر روي آن توافق شـد ،تداوم داشـته باشـد .وي تصريح کرد :کارگاه
مشترک مورد اشاره در روز چهارشـنبه به مدت يک روز در هتل اسپيناس
تهـران برگزار مـي شـود .در اين نشسـت مديـران عامل چندين شـرکت
معتبـر فنالنـدي در زمينه سـرمايه گـذاري ،تأميـن قطعـات نيروگاهي
و توسـعه انرژیهـای تجديدپذيـر ماننـد شـرکتهاي «،»ARAFIN
«NOCART OY»، «VALMET»، «EAST CONSULTING LTD

و ...معاون امور اقتصادي و اشتغال اين کشور را همراهي مي کردند .گفتني
اسـت ،قرار اسـت وزير نيـرو در روز دوم فروردين ماه سـال آينـده در رأس
هياتي براي شـرکت در هفته انـرژي «واسـا»( )VAASAبه فنالند سـفر
کـرده و در آنجا با وزير تجـارت خارجي اين کشـور نيز ديـدار کند.

