پیام توزیع
برق

قائممقام وزير نيرو:

اهمیـت ایمنـی و امنیت صنعـت بـرق کمتراز توسـعه و شـیوههای
مصرف آن نیسـت

مهنـدس سـتار محمـودی ،قائممقـام وزیـر نیـرو در سـومین
همایـش ارتبـاط صنعـت بـرق بـا دانشـگاهها و مراکز پژوهشـی در
سالن همایشهای خلیج فارس پژوهشـگاه نیرو با بیان اینکه ،وزارت
نیـرو راه ارتباطی خود را با دانشـگاهها و مراکز آموزشـی و پژوهشـی
هموار کرده اسـت ،گفت :صنعت برق و دانشـگاه به ادبیات مشترکی
رسـیدهاند.
وی اظهار داشـت :دانشـگاههای کشـور توان تحول خوبـی دارند
و از جنبههـای مشـارکت تئـوری بـه جنبههـای مشـارکت عملی
رسـیدهاند .سـتار محمـودی بـا بیـان اینکـه امـروزه بـرق در تمام
عرصههـای اجتماعی ،امنیتی ،سیاسـی و اقتصادی نقـش مهمی را
ایفا میکنـد و زندگی در عصـر امروز بـدون وجود برق تقریبـاً امکان
پذیر نخواهد بود ،افزود :در گذشـته بیشـتر کارها را با دست ،حافظه
و مجموعه جهـات محـدود آن زمان به انجام میرسـید ولـی امروزه
انجـام هیچکـدام ازاین کارهـا با شـیوههای گذشـته امکان نـدارد و
اگر امکان برگشـت برای بشـر وجود داشته باشـد به زندگی ابتدایی
خـود بـاز میگـردد.وی با اظهـار اینکه برق پیشـانی توسـعه اسـت
و شـاخصهای مصـرف بـرق شـاخصهای تمدنـی اسـت ،افـزود:
امروزه برق در یک نیروگاه فسیلی و روشـناییها و کامپیوتر خالصه
نمیشـود؛ بلکه امروزه ،انواع انرژی ،سـبد انرژی ،بـازار انرژی ،اقتصاد
انرژی ،اقتصاد برق ،تغییر و توسعه در صنعت برق هر یک محورهایی
هسـتند که بایسـتی جداگانه با آن روبهرو شـد ،زیرا بودن برق بودن
زندگی بشـر است.
قائممقام وزیـر نیرو با بیان اینکه کشـور ما در مسـیر توسـعه قرار
گرفتـه و هرجا کـه خودمـان تعیین مسـیر نکنیم دیگـران مـا را به
مسـیری هدایـت خواهنـد کـرد که ممکـن اسـت خاص کشـور ما
نباشـد ،گفت :کشـور مـا کشـوری دارای نیـروی انسـانی توانمند با
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سـطح دانش باال ،دانشـگاههای پویا و مردمان ریسـک پذیر و متدبر
اسـت که در کوران این موضوع در صنعت برق بایسـتی تمـام موارد
مورد وثـوق قـرار گیرد.
وی با بیان ایـن مطلب که امـروزه صنعت برق ممکن اسـت مورد
هجمه تهدیدهای بزرگی همچون تهدیدهای سـایبری ،تهدیدهای
مشـکالت شـبکههای بـزرگ ،خاموشـیهای گسـترده و اهـداف
نظامی قـرار گیرد ،افـزود :ایمنـی صنعت بـرق و امنیـت آن کمتر از
توسـعه این صنعـت و شـیوههای مصرف آن نیسـت.
محمـودی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه وزارت نیـرو همـواره
سـرمایه بزرگ کارشناسـی را در طـول تاریخ بـا خود همراه داشـته
و ایـن ظرفیت غیـر قابـل اغماض اسـت ودر ایـن بین ممکن اسـت
کاسـتیهایی نیز وجـود داشـته باشـد گفـت :ظرفیت برق کشـور
بیش از  76هزار مگاوات اسـت و آثار این ظرفیت سـازی هم سرمایه
ملی و هم سـرمایه عمر انسـانها اسـت .وی آنگاه به مسـیر حرکت
وزارت نیرو اشـاره کرد و افزود :مسـیر حرکـت وزارت نیرو همـواره با
گامهای اسـتوار و متکی بر دانش روز با قابلیت خـود اصالحی همراه
بـوده اسـت .قائممقـام وزیـر نیـرو ادامـه داد :وزارت نیـرو در عرصـه
برق ،همـواره یـک وزارتخانه پژوهـش محور بـوده که بـرای اینکار
ساختارهایی همچون پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات منابع آب
بنا کرده و رابطـه خوبی که با دانشـگاهها برقرار کرده موید این اسـت
که کمتر دانشگاهی اسـت در زمینههای پژوهشـی بهطور مستقیم
یا غیر مسـتقیم با وزارت نیرو ارتباط نداشته باشـد .وی ادامه داد :اگر
دانشـگاهی وجود داشـته باشـد که با وزارت نیرو مشـارکت نداشته
باشـد آمادگـی داریم تـا در تمـام عرصههای علمـی و پژوهشـی در
بخشهای مختلـف صنعـت آب و بـرق و فاضلاب بـا وی همکاری
داشـته باشیم.

