ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان
ﻣﻤﻨﻮع  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۶
ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرت ﭘﻨﺞ رﯾﺸﺘﺮی آﺷﻔﺘﮕﯽ زﯾﺎدی در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻓﺮوش ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ آﻧﯽ از
زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮﺧﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ.
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ رﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت» ،ﺻﺎدق ﺑﯿﮏ ﭘﻮر« در
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ و ﻣﻬﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻔﺖ:

»ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺤﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ
اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﻗﺎﺑﻞ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﻮد«.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻤﻬﯿﺪات وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار
داد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﯿﮏ ﭘﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رادﯾﻮ ﺗﺮاﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  93ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود و
اﻟﺒﺘﻪ در دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ:

»در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎط رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد«.
در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﮏ ﻧﻮع رادﯾﻮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯽﺳﯿﻢ
راه دور ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻮن ادارات ﭘﻠﯿﺲ ،اورژاﻧﺲ و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و… در ﻣﻮاﻗﻊ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در

رادﯾﻮﺗﺮاﻧﮏ ﺳﺮﻋﺖ ارﺳﺎل داده ﮐﻢ ،ﭘﻮﺷﺶ وﺳﯿﻊ ،ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﻦ اﺳﺖ.
ﺑﯿﮏ ﭘﻮر ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط رﺳﺎﻧﯽ در دوران ﺑﺤﺮان  ۱۲ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ

آن از ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد» :ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه ﻧﺼﺐ و

راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﻟﺰﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ﺑﯿﺶاز ﺣﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ و دﯾﮕﺮ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺮﺑﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

