
 

  :خبر داد و گفتگروه صنعتی داخلی توسط در کشور  اولیه زلزله همگانی حساس به امواجهشدار سیستم دستگاه از ساخت  ساغر گستر هستیشرکت  مدیر عامل 

 .قرار مي گيرد کارخانجاتی که با مواد شيميایی سروکار دارند مورد استفاده ها، پتروشيمی ها و یا پاالیشگاه، CNG ی جایگاه ها( در آب، برق و گاز ) حياتی این سيستم عالوه بر شریان های

 ایمني از تلفات  با خلق تجهيزات خيز است و تحقيق و پژوهش مي تواند اشاره به اینکه ایران کشوری زلزله با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفتگو اختصاصی با شرکت تواید کننده در

 مالي بکاهد افزود:  بالیاي طبيعي کاسته و از خسارات جاني و

  .موفقيت در این زمينه هستم انجام دادیم به طوري که اکنون شاهد را در خصوص آسيب شناسي کشور در قبال زلزله تحقيقاتي

 وی تصریح کرد: 

 و تحویل دادیم ،البته در سال گذشته در بختياری راه اندازی امواج اوليه زلزله را در شهر بلداجی در استان چهارمحال هشدار همگانی حساس به لين بار در ایران سيستمما برای او

  .( این طرح را در ابعاد کوچکتر اجرا کردیم دستک و سقالکسار) گيالن دو روستای توریستی استان 

 اشت: اظهار د توليد کننده این دستگاه

 بيشتر سيستم هشدار دهنده زلزله را در شهر بلداجی نصب کردیم با قابليت هم اکنون بصورت حرفه ای و وسيع تر با تکنولوژی باالتر و

  .جانی و هم مالی موثر است است که در کاهش تلفات ناشی از زلزله هم ساله 22کار  سيستم هشدار ماحصل این 

 اظهار داشت:ایشان 

 هستند بی سيم از طریق دکل های نصب شده با هم در ارتباطاست که بصورت سطح زمين متری 5معروف شهر بلداجی نصب کردیم که این سه حسگر دارای سازه ای با عمق  سه حسگر در حریم گسل 

  .شود سطح شهر منتقل میبه سيم  عملکرداین حسگرها تشخيص امواج اوليه زلزله است که بصورت بی که نتيجه 

 وی یادآور شد: 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6


  .الوقوع مطلع می کند را از یک زلزله قریب با انتقال امواج آژیری با شدت صوت مناسب پخش می شود که مردم

 معصومی افزود: 

 این صدا، صدای شروع زلزله است.  و صدای آژیر به مردم اطالع رسانی شده که در خصوص این سيستم

 مردم را از زلزله قریب الوقوع باخبر می سازد که این شروع نشده پخش می شود و که هنوز لرزش،  اوليه زلزله یا همان امواج P  رسيدن موج ژه این است که این صدا بااین پرو نکته مثبت

  .سيستم است خش نخست اینب  عملکرد 

 اشاره کرد و گفت:  دهنده زلزله عملکرد سيستم هشدار ، به بخش دومایشان 

 های حياتی سطح شهر را از جمله آب، برق و گاز قطع می کند تا  شریان که برای سيستم تعریف کردیم PGA  و با دریافت می کند 011از صفر تا  امواج زلزله را این سيستم هوشمند است و کليه

  .نبينند مردم آسيبيشرفت آتش سوزی پ در کوبه ژاپن داشتيم از طریق حریق ها و  مثل اتفاقاتی که

 وی خاطرنشان کرد:

 محترقه سروکار دارند  که با مواد شيميایی و کارخانجاتی ، پاالیشگاه ها، پتروشيمی ها و یاCNG وجود داشته باشد مثال جایگاه های عالوه بر شریان های حياتی هر پتانسيل خطری که در سطح شهر 

 زمان طالیی فعال می شود و ایمنی الزم هنگام که در آنها تعریف شده در آن ی از حسگرها را دریافت می کند و فرایندی ایمنیارسال می دهيم و سيگنالهای دتکتورهایی به آنها 

  .شود زلزله در آن محل پتانسيل خطر برقرار می 

 تاکيد کرد: ایشان

 .جانی و مالی منطقه موثر هستند جهت کاهش تلفات ياتی و پتانسيلهای خطر تعریف کرده ایم تماما درایمنی که برای شریان های ح فرایندهای از شروع صدای آژیرها با امواج اوليه تا پایان 

 اتوماتيکساعت بصورت  22در طول  کنترلی در درون این سيستم نصب شده که سيستم خود 00بر ویژگی های ذکر شده  همگانی ژاپن حرفه ای تر و پيشرفته تر است عالوه از سيستم هشدار  این سيستم 

 .پشتيبانی شرکت ارسال می کند خراب یا مشکل را به بروز هر عيب و خرابی ، یک پيامک حاوی اطالعات قطعات مختلف را چک می کند و در صورت  قسمت های 

 وی خاطرنشان کرد:

 .خواهد شد تلفات جانی هشداردهنده زلزله همگانی با بيدار کردن مردم باعث کاهش قابل توجهی از  سيستم 

 

 اتفاقات آموزنده ای داشتيم . قطع شود اظهار داشت: در کوبه ژاپن در مورد آب ن های حياتی شهر هنگام زلزله با اشاره به اینکه باید شریا ایشان

 گسستگی شبکه آب بود. ژاپن دالیل پيشرفت حریق در کوبه شود و یکی از سيستم آتشنشانی با کمبود آب روبرو شبکه آب و فقدان آب در شبکه باعث شد شکستگی



 .شد ساختمانها ساختمانهای مانده از زلزله بعلت نفوذ آب در پی و فوندانسيون آب باعث ویرانی دوم نشت آب از شبکه آسيب دیده 

 شهر شد .  سطح سوم آسيب شبکه آب باعث آلودگی شبکه آب و شيوع بيماریهای خطرناک در 

 شود . هنگام زلزله باید متوقف شهر ب از محل ورودیهای آبعالوه بر لزوم مقاوم سازی شبکه آب ، جریان آ

 .مجددا راه اندازی شود اصلی می بندد تا بعد از بحران  شهر را از مدخل سيستم هشدار همگانی بصورت اتوماتيک آب 

 : اشاره نمودند ایشان 

 باشيم  زلزله بودیم را نداشته ساعت از وقوع 22پيشرفت حریق و آتش سوزی بعد از  باعث می شود مثل کوبه ژاپن که شاهد ت کهایستگاه تقيل فشار گازورودی شهراس موضوع دوم قطع گاز در

   .پيشگيری از گسترش آتش سوزی شویم و باعث

   گفت: وی

 و صورت نصب در ساختمان ها ولين بار در دنيا در ایران ساختيم و درالکترونيک را برای ا گاز بصورت ضمن اینکه برای پيشگيری از شروع آتش سوزی سيستم های قطع اتوماتيک

 در  آتش سوزی پيشگيری می شود و در صورت قطع گاز صورت قطع گاز در ورودی ساختمان از شروع پيشگيری از شروع آتش سوزی شود در دریافت سيگنال زلزله از این شبکه می تواند باعث 

  .يشگيری می شودپسعه حریق حين و بعد از زلزله گسترش و تو ایستگاه تقليل فشار از

 افزود:  ایشان

 از حریقهای ناشی از تخریب  کرده و قطعا جلوگيری ميگيرد واز جرقه هایی که از کابل های برق در سطح شهر و منازل ایجاد می شود برق سومين شریان حياتی است که با این شبکه تحت کنترل قرار

 .شود می يریپيشگ شبکه برق در سطح شهر 

 با همکاری استانداری به مردم  که تدوین کردیم حاوی نکات آموزشی رفتارهای صحيح انسانی هنگام زلزله و قرار است را عالوه برشبکه هشدار همگانی ما برای مردم شهر بلداجی پکيج های آموزشی

 های بسياری در رابطه با بهسازی غيره سازه  در این پکيج به آموزش مات الزم قبل، حين و بعد از زلزله ميباشد وارزشمند و نيز اقدا نکات آموزشی حاوی  منطقه تحویل داده شود که این پکيج

 .می توانند استفاده کنند باشند از آن  شده که مردم در هر سطحی تحصيلی پرداخته

 وی تاکيد کرد:   

 .تلفات ناشی از زلزله داشته باشيم زلزله نقش بسزایی در کاهش مردم در خصوص رفتارهای صحيح انسانی هنگامآموزش  شبکه هشدار و قطع شریان های حياتی و ما برآن هستيم که با

 .استفاده قرار گرفته است شور مورداز ک در داخل و خارج  و در حال حاضر این دستگاه پخشامواج زلزله را  اتوماتيک قطع گاز حساس به سيستم های الکترونيکی این شرکتدر  بجز این شبکه  



 با شرکت ساغر گستر هستی تماس حاصل نماییدجهت هرگونه سوال و خرید 

 

 اظهار داشت:  ایشان

 .کردستان عراق استفاده می شود ،ایتاليا و کشور لرزه خيزدنيا از جمله فيليپين، ترکيه، اسپانيا، شيلی ایران هم اکنون در شش حسگر امواج اوليه زلزله ساخت

 داد وگفت:  بار در دنيا خبر در قبال زلزله برای اولين وی از ساخت سيستم ایمنی آسانسور 

 می کند. پتانسيل های خطر هنگام زلزله را ایمن را ساختيم که CNG سوخت بنزین و همچنين سيستم ایمنی جایگاه

  .پذیری را کاهش می دهد آسيب مردم است که را در کشور ساختيم که بسيار ارزان و قابل استفاده برای تمام پناه زلزله و اتاق امن جان 

 : اشاره نمودند ایشان

 . بهره برداری است نصب شده و در حال 89شماره  TBS تهران در ایستگاه االن بصورت پایلوت در شهرک غرب تقليل فشار گاز شهری را در کشور ساختيم که سيستم ایمنی برای ایستگاه های

 .است و قابل استفاده نفتی که هنگام زلزله خطرناک هستند بسيار ایمن کننده  سياالت و مشتقات انتقال سيستم برای پاالیشگاه ها و پتروشيمی ها، برای خطوط این

 در حال ساخت یک تيم فنی شامل متخصصين الکترونيک، مخابرات، مکانيک ، سازه و زلزله نظارت به عبارتی دیگر کليه تجهيزات ما ایمنی هنگام زلزله می باشند که االن تحت

  .کيفيت هستندکنترل  و 

 اشاره کرد و گفت:به برنامه آینده  ایشان

 داریم تقاضا داشتيم ما تصميم  TBS، CGS اتوماتيک گاز و سيستم ایمنی ایستگاههای کشورهای ترکيه و امریکا برای انتقال تکنولوژی سيستم الکترونيک قطع رغم اینکه از علی 

 ماحصل که می کنم افتخار  سال کار تحقيقاتی و عمرم بوده و 22واینکه این تجهيزات ماحصل  تعميم دهيم ات را در سطح کشورخودمان ترویج وهر نحو ممکن در قدم اول این تجهيز به  

  .به کليه کشورهای لرزه خيز دنيا خواهيم پرداخت گام بعدی قطعا به سرویس دهی این دانش را در اختيار هموطنان خود قرار دهم و در

 ادامه داد:  وی همچنين

 مولکول های هوا در حين زلزله و رادن و آرگون وهمچنين یونيزاسيون اشاره شد در دست داریم که بررسی گازهای حاضر یک کار تحقيقاتی با گروهی که به آن در حال

 .مردم خواهيم رساند ه اطالع عمومب باشدو به نتایجی خوبی دست پيدا کرده ایم و بعد از نهایی شدن پيش نشانگرهای زلزله می قبل ازآن و دیگر 

 
 



 


