ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت راﯾﮕﺎن ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺑﺮای ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ راﯾﮕﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن دو اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺮای آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی
ﺳﯿﻞزده اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻌﻪ  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ  ۹۸ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
در ﭘﯽ وﻗﻮع ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﻫﻤﺮاه
اول ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده را ﺗﺎ  ۱۶ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه راﯾﮕﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ
اﯾﻦ دو اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞﺳﺎزی و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده

اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن را ﺗﺎ  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﺎن ﺷﺪن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ درون ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺎﯾﺮ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻌﻪ  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ در ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ،دورود ،ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ ،روﻣﺸﮕﺎن و ﻣﻌﻤﻮﻻن
در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،اﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ راﯾﮕﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻠﯽ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽﺳﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ راﯾﮕﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻞزده

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﯾﻼم ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻋﻼم ﮐﺮد:

»در ﭘﯽ وﻗﻮع ﺳﯿﻞ و آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان و
در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ)درون و ﺑﺮون ﺷﺒﮑﻪ( در
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف دورود ،ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ،ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ ،روﻣﺸﮑﺎن و ﻣﻌﻤﻮﻻن در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن را
ﮐﻪ از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١٣ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ  ١۶ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه راﯾﮕﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ  ٢٣ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ »ﻧﻮرآﺑﺎد
دﻟﻔﺎن« ،ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻫﻢ راﯾﮕﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ«.
اﭘﺮاﺗﻮر اول ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ درون و ﺑﺮون ﺷﺒﮑﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی آق ﻗﻼ،
ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ و ﮔﻤﯿﺸﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده اﺳﺘﺎن اﯾﻼم را راﯾﮕﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

