ﻧﺎﻗﻮس ﺑﯿﮓ ﺑﻦ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ
ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﻧﺎﻗﻮس ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﮓ ﺑﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺎره ای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ و ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺻﺪا در ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺎﻻ ﻣﺪت  ۱۵۷ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی آن از ﮐﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﻟﻨﺪن و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮی از ﻇﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺮج

اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ )ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﺳﺎل  (۲۰۲۱ﻧﺎﻗﻮس آن ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽ
آﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺻﺪاﺳﺎزی ﻧﺎﻗﻮس ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮج را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺿﺮوری ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

زﻧﮓ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻤﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺮج ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺠﺎورت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺟﺪی را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن روی ﺑﯿﮓ ﺑﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺧﻄﺮات از
ﺑﺮﺧﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺪا ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺪود در
ﻣﻌﺮض ﺻﺪا ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار اﺳﺖ روی دارﺑﺴﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺮج را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺻﺪای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻗﻮس ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۰۷و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۸۳ﺗﺎ

 ۸۵ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﯽ ﺻﺪا ﺷﺪﻧﺪ.

وزن ﻧﺎﻗﻮس ﺑﯿﮓ ﺑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۳.۷ﺗﻦ اﺳﺖ
وزن ﻧﺎﻗﻮس ﺑﯿﮓ ﺑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۳.۷ﺗﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﺪا ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻟﻨﺪن ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﺪای آن ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه
ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻟﻨﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺻﺪای ﺑﯿﮓ ﺑﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
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