ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﺑﺨﺶ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻧﺘﻦ و دﮐﻞﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺣﺎدﺛﻪدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و اﺑﻌﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺿﺮوری و اﺳﺎﺳﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺎﺟﺮای ﺳﯿﻞ ﺧﺮمآﺑﺎد و ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ،از ﺑﺎﻟﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ارﺗﻔﺎع  ۱۰۰ﻣﺘﺮی ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را
زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻓﻀﺎﯾﯽ ۸ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وایﻓﺎی راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی و ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان
دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ﺳﯿﻞزده ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ در روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ ،از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻧﺘﻦ و دﮐﻞﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺣﺎدﺛﻪدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و اﺑﻌﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺿﺮوری و اﺳﺎﺳﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯿﻞﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ،از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪم.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اول وزارت ﺧﻮد )ﺳﺎل  (۱۳۹۶ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮد،
دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺼﻮب ﮐﺮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺟﻮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎﻟﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺮان و زﯾﺎد آن ،آﯾﺎ ﺿﺮورت
دارد ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻟﻦ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف اﺿﻄﺮاری آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺘﻮان دﻗﯿﻖﺗﺮ و روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ داد .اﮔﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن وﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺎﻟﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯽﺷﮏ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﻣﻮﺛﻖﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرات و ﺻﺪﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم و
روﺳﺘﺎﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
اﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه؛ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وایﻓﺎی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻣﺜﻼ ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺑﮕﺮدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﺑﺮای اﻧﺴﺎن در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎدی ﯾﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻮﻟﻮﺗﯿﮑﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ در دوردﺳﺖ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ و وزن ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﯿﺎر ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد وﯾﮋه ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺑﺎزهﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ و ﻣﺮز ﻣﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
دﯾﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺑﻬﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎ ،روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وایﻓﺎی راﯾﮕﺎن و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻦ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص در ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ،
اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻠﻮغ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﺑﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﯾﺎ رﻣﺰﻋﺒﻮر وایﻓﺎی و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮده و ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺧﯿﺮ ،در ﮐﺸﻮر ،وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺧﺴﺎرات زﯾﺎد و ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮد ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﺗﺎ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﻞزدهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﻣﺪن ﺑﺎﻟﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ و
اﺛﺮات زﻧﺪﮔﯽﺑﺨﺶ و اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ آن ﺑﺮای ﺷﻬﺮ و ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد ﭼﺮا ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز دارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ادﻫﺎک اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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