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 متن کامل را در   
همشهری آنالین بخوانید

اگرچه اپراتورهای تلفن همراه برای نصب دکل  مجوز می گیرند اما هزاران شرکت و فرد، چنین اقدامی نمی کنند

تهران حدود 9هزار دکل مخابراتــی و اینترنتی دارد 
که شــهرداری از میان آنها 5هزار دکل را شناســایی 
کرده اســت؛ یعنی 5هزار دکلی که روی ساختمان ها 
و در فضاهای باز بوســتان ها و ســازمان ها می بینیم 
قانونی قلمداد می شــوند. ایــن در حالی اســت که 
حدود 4هزار دکل ارتباطاتی نقطه به نقطه شناسایی 
نشده اند و به نوعی می توان گفت که اغلب آنها غیرمجاز 
تلقی می شــوند؛ چراکه اساســا اگر مجاز بودند باید 
مشخصات شــان در سیستم شــهرداری تهران ثبت 
می شد. به هر ترتیب این همه دکل برای پوشش دهی 
مخابراتی و اینترنت شهر را پر از شاخک کرده اند؛ با وجود 
این، آنچه طی سال های گذشته همواره مورد توجه قرار 

گرفته، تنها رفع مشکل آنتن دهی ضعیف بوده است.
در چهل وســومین جلسه شورای اســالمی شهر 
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران 
شورای اســالمی شــهر تهران به تعدد دکل های 
مخابراتی در تهران واکنش نشــان داد و عنوان کرد 
که در هیچ جای دنیا به اندازه تهران دکل مخابراتی 

نصب نشده است. همچنین احمد صادقی، عضو دیگر 
شورای شــهر، عنوان کرد: بسیاری از این دکل های 
مخابراتی در تهران فاقد شناسنامه هستند. به همین 
منظور به شهرداری پیشنهاد داد تا برای شناسایی 
فوری دکل های فاقد مجوز حداقل طی 3ماه آینده 
اقدام کنند. در این باره محمدرضا مومنی، مدیرعامل 
شرکت ارتباط مشترک شــهر به همشهری گفت: 
»دکل ها به 2دسته کلی تقســیم بندی می شوند. 
دکل های BTM که مربوط بــه اپراتور های همراه 
است و دیگری دکل های ارتباطات نقطه به نقطه است 
که عمدتا مربوط به شرکت ها، سازمان ها، نهادهای 
مختلف و بعضا شــرکت هایی که خدمات اینترنتی 
ارائه می دهند، هستند. اما اینکه کدام دکل ها مجوز 
دارند یا ندارند باید در یک فرایند مستمر مورد توجه 
قرار گیرد. درواقع شبکه های مخابراتی پویا هستند و 
برای سرویس دهی مطلوب به مردم، دائما تعدادشان 
اضافه یا کم می شود. اکنون آمارهای تخمینی نشان 
می دهد تهران 5هزار دکل شناسایی شده دارد اما 3 یا 
4هزار دکل ارتباطات نقطه به نقطه شناسایی نشده اند؛ 
یعنی اطالعات آنها به درستی در سیستم شهرداری به 
ثبت نرسیده است. اگر دکل های غیرمجاز شناسایی 
شوند، حتما اقدامات الزم برای رعایت الزامات انجام 

می شود.« به گفته او شورای اســالمی شهر تهران 
مصوبه ای دارد که براساس آن هر سازمان یا نهادی 
چنانچه قصد جانمایی دکلی را داشته باشد باید به 

شهرداری مراجعه و اقدام کند.

بانک اطالعاتی دکل ها وجود دارد 
مدیرعامل شــرکت ارتباط مشــترک شهر گفت: 
»رنگ آمیزی، استفاده از المان ها، طرح های پوشاننده 
با کمترین اغتشاشات بصری ازجمله این موارد است. 
اما به همین منظور در حوزه زیباســازی شهرداری 
یکسری ضوابط تعیین شده که دکل قرار است کجا 
قرار بگیرد. حدود 2سال است که به موضوع بصری 
تأکید شــده و اپراتورها با مجموعه های دانشگاهی 

یادداشت

زهرا کریمیگزارش
خبر نگار

 افزایش ایمنی معابر 
با نورپردازی صحیح

توجه به 2موضوع مهم روشنایی مناســب به لحاظ تامین 
روشنایی الزم معابر، خیابان ها، بزرگراه ها، بوستان ها و... با 
استفاده از منابع نوری اســتاندارد و باکیفیت و نورپردازی 
صحیح برای هویت بخشــی به ابعاد و مختصات، رنگ ها و 
طرح های ساختمان ها، پل ها، نمادها و آثار فرهنگی و هنری 
با روش کامال علمی، از نیازهای همه شهرهای کشور به ویژه 
تهران است؛ اما متأســفانه هم اکنون در هر دو زمینه دارای 

اشکاالت جدی فراوانی هستیم.
 LED اگر در تامین روشنایی مدرن با استفاده از منابع نوری
برای معابر، خیابان ها، اتوبان ها و جاده ها، مسئولیت متوجه 
وزارت راه و وزارت نیرو اســت که طی سال های اخیر توجه 
الزم به آن نشــده اســت، درخصوص نورپردازی صحیح و 
هویت بخشی به المان های شهری در شب به عنوان بخشی از 
کالبد زندگی شهری قطعا مسئولیت متوجه شهرداری ها و 
مشاوران شهرسازی آنهاست؛ که الزم است در هر دو حوزه 
با برنامه ریزی و اولویت بندی الزم، اقدامات مورد نیاز توسط 
دولتمردان و شهرداران جدید کالنشهرها مورد توجه و اقدام 

قرار گیرد.
قطعا تامین نور و روشــنایی مناســب و اســتاندارد راه ها 
و جاده ها در بهبود دید و هوشــیاری راننــدگان، کاهش 
تصادفات، افزایش امنیت و آســایش مســافران و کاهش 
انواع ســرقت و زور گیری اهمیت بسزایی داشته و از طرفی 
نورپردازی عناصر و تاسیسات مهم شهری موجب افزایش 
زیبایی بصری و هویت آفرینی ویژه برای مصنوعاتی مانند 
انواع ساختمان ها، پل ها، دروازه ها، تندیس ها و مشابه آنها و 
زنده نگه داشتن شهرها در شب خواهد شد که این نیز رونق 
اقتصادی بیشتر به واسطه حضور بیشتر مردم در مراکز مهم 

شهر را در پی دارد.
یکی دیگر از موضوعــات مهم در نورپردازی شــهرها که 
همیشه خواسته شــهروندان محترم هم بوده، نورپردازی 
صحیح بوستان های پایتخت و سایر شهرهای کشور است. 
درصورتی که می توان بــه جرأت گفت بیــش از نیمی از 
بوستان های کشور و همچنین شــهر تهران دارای سیستم 
روشنایی مناسبی نیســتند که موجب می شود فضای این 
بوستان ها در ساعات شب دلهره آور و ناایمن باشد. در آنهایی 
هم که مجهزتر هســتند، اســتفاده از چراغ های روشنایی 
غیراســتاندارد با رنگ نور عمدتا زرد و غیرشــفاف، صرفا 

نوری برای عبــور یا حضور 
کوتاه مدت افراد، نه حضور 

طوالنی مثال برای سپری کردن اوقاتی خوش با خانواده پس 
از فعالیت های روزانه است.
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معــاون نظــارت و امــور مناطــق ســازمان 
تاکسیرانی شهر تهران، درخصوص تخلف 
برخــی از راننــدگان مبنــی بــر ســوار کردن 
4مســافر گفــت: »سوارکردن4مســافر 
و اخــذ کرایــه 3مســافر تخلــف اســت.« 
امیــر هنجــن ادامــه داد: »براســاس 
دســتورالعمل های ابالغــی، تعیین شــده 
که در تاکســی های ون به جای 10مسافر، 
7مسافر و در سواری های تاکسی  به جای 

4مسافر، 3مسافر سوار شوند.«

3

عضــو کمیســیون حمل ونقــل و ترافیــک 
شــورای شــهر تهــران گفــت: »تاکنــون 
نــاوگان  150دســتگاه اتوبــوس وارد 
حمل ونقل عمومی شــده و طبــق وعده، 
قرار است 250دســتگاه اتوبوس دیگر تا 
پایان ســال، اضافــه شــود.« علی اصغر 
قائمی اضافــه کرد: »ما نیازمنــد اورهال 
اتوبوس هــا هســتیم؛ چــرا کــه بخــش 
عمــده ای از اتوبوس ها دچار فرســودگی 

شده و در پارکینگ هستند.«

۲5۰

عدد خبر

 4هزار شاخک مخابراتی غیرمجاز در تهران

حسین گلی اسکاردی
فعال اجتماعی

مسافر

اتوبوس

امیر شهرابی
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران

 ارتقــای کیفیــت زندگــی در محــالت کــم 
برخــوردار اولویــت  شــهرداری بــه شــمار 
می رود. این امر در الیحه بودجه سال1401 
لحاظ شده و با رشد 186درصدی اعتبار در 
9منطقه کم برخوردار شهر تهران، جهش 

چشمگیری داشته است.

محمدجواد لشکری
معاون امور ایثارگران شهرداری تهران

ویزیــت در منــزل، مشــاوره تلفنــی، 
هماهنگی با مراکز بیمارستانی و درمانی 
طرف قــرارداد با شــهرداری تهران، جهت 
ارجــاع خانــواده معــزز شــهدا، از جملــه 
اقدامــات درخــور تحســین اداره درمــان 

شهرداری است که ادامه دارد.

نقل قول 

تفاهمنامه هایــی امضا کرده اند تــا طرح هایی ارائه 
بدهند که به لحاظ زیبایی متناسب با محیط باشد. 
ناگفته نماند که بانک اطالعاتی دکل های شناسایی 
شده وجود دارد و اطالعات آنها در سامانه اطالعاتی 
مکان یابی شهرداری وجود دارد. سامانه های دیگر 
از این اطالعات اســتفاده می کنند و چنانچه دکل 
جدیدی شناسایی یا نصب شــود اطالعات به بانک 
اضافه خواهد شــد. با این حــال تأکید می کنم که 
ثبت لحظه بــه لحظه دکل ها به  دلیــل جانمایی و 
حذف محال اســت.« مومنی افزود: »برای چنین 
اقدامی نیاز به چندهزار نیرو و تیم اســت. نمی توان 
در مقطعی مشخص پایش را انجام داد چون ممکن 
اســت روز بعد دکل جدیدی نصب یا حذف شود. 
بنابراین پایش مستمر الزم است. اپراتورهای بزرگ 
در چارچوب قانون از ایــن موضع تبعیت می کنند 
و معموال از شــهرداری و مراجع مجوز را می گیرند. 
اما هزاران شرکت و فرد حقیقی و حقوقی دیگر در 
شهر وجود دارند که خودشان را مکلف نمی دانند که 

مجوز بگیرند.«

تهران چند دکل نیاز دارد؟
برای ساماندهی دکل های مخابراتی، باید ابتدا طرح جامع مکان یابی دکل ها براساس اصول 
شهرسازی در هیأت دولت تصویب شــود تا همه وزارتخانه ها و ساختمان های دولتی ملزم 
شوند دکل ها را روی پشت بام های خودشان نصب کنند و از مالکان در بافت های مسکونی کمتر 
درخواست شود. برای این منظور، کم ساختمان بلند اداری در محالت تهران نداریم که بتوانند 
در این پروژه همکاری داشته باشند. برنامه بعدی نیز باید این باشد که برآورد کنیم شهر تهران 
نیاز به چند دکل دارد. این نیاز 10هزار دکل است یا یک میلیون. اگر این برنامه طراحی و اجرایی 

شود می توانیم امیدوار باشیم که برنامه روی نظم و ترتیب حرکت خواهد کرد.
سیدمجید نادری، معاون معماری، اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران

مکث

شهروندان می توانند شکایت 
در مورد دکل  های مخابراتی را 
به سامانه 137 اطالع بدهند.

شهروندان می توانند 
درخواست هایشان در مورد 
نصب یا جمع آوری دکل را به 
  195.ir سامانه 195 یا سایت

اعالم کنند.

دکل در تهران وجود دارد.
9۰۰۰

دکل شناسایی شده اند.
5۰۰۰

دکل نقطه به نقطه 
شناسایی نشده اند.

4۰۰۰


