
www.sharghdaily.comجامعه۸
دوشنبه

۱۶  خرداد ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۵

جنگل انبوه دکل های مخابراتی در تهران

نورا حســینی: به آســمان تهران که نــگاه کنیم یــا دکل مخابراتــی می بینیم یا 
جرثقیل های غول پیکر ساختمانی. روزگاری تهران را به جنگل دکل های مخابراتی 
تشــبیه کرده بودند و برنامه ریزی هایی هم برای ســاماندهی و تجمیع این دکل ها 
انجام شده بود؛ اما به تازگی دوباره نصب دکل های مخابراتی افزایش یافته است.
یکی از شهروندان تهرانی که در غرب تهران زندگی می کند، از نصب دکل های 
مخابراتــی در ال به الی درختان محل زندگی اش می گوید. او که در حاشــیه غربی 
جنگل چیتگر در شــهرکی به نام آزادشــهر زندگی می کند، می گوید: ســاکنان این 
محله با دغدغه مندی، حاشــیه غربی ســبز شــهرک که ما را از باغ گیاه شناســی 
جدا می کند، آبیاری کرده، نهال های کوچک کاشــته و مانع خشک شــدن درختان 
می شوند. به تازگی یکی از شرکت های مخابراتی، درست در البه الی درختان، دکل 
بســیار بلندی نصب کرده و قابل تصور است که به زودی راه اندازی خواهد کرد. در 

سطح شهرک باز هم دکل و تأسیسات مشابهی نصب شده اند.
او ادامه می دهد: این تأسیســات و امواج برای ســالمتی انســان بسیار مضر و 
خطرناک است و نصب آنها در محیط های مسکونی مجاز نیست. اهالی شهرک به 

این موضوع معترض بوده و به شــهرداری ناحیه هم مراجعه کرده؛ اما نتیجه ای 
نداشته است.

 ماده هجدهم برنامه پنج ســاله ســوم شهر تهران شــهرداری تهران را موظف 
کرده نسبت به ساماندهی و رعایت حریم دکل های رادیویی و مخابراتی اقداماتی 
مانند همکاری در تکمیل و اجرای پروژه شــبکه ایستگاه های پایدار برای ارتباطات 
رادیویی، به روزرسانی طرح مکان یابی به منظور کاهش آلودگی الکترومغناطیسی 
و بصری را در دســتور کار قرار دهند؛ اما مشــخص نیســت این بخــش از برنامه 

پنج ساله سوم مانند سایر فصل های آن اجرائی شده است یا خیر؟
اعضای شورای شهر تهران نسبت به افزایش این دکل ها واکنش های مشابهی 
دارند. آنها این اطمینان را به شــهروندان می دهند که دکل های نصب شده از نظر 

سالمتی آنها را تهدید نمی کند.
علی اصغر قائمی، عضو کمیســیون عمران شورای شهر تهران، درباره افزایش 
نصب دکل هــای مخابراتی در برخی مناطق تهران به ویژه در منطقه ۲۲ می گوید: 
آنتن هایی که در حوزه مخابرات وارد کشور می شوند، از دو مرجع اجازه استفاده و 

آنتن دهی در تهران مشــکل نداریم و نقاط کور نزدیک به صفر اســت؛ ولی چون 
کاربران اینترنت خود را روی تلفن همراه اســتفاده می کنند، باعث می شود تعداد 
دکل ها در تهران افزایش یابد. اگر زیرســاخت فیبر نوری را توسعه دهیم که دچار 
عقب ماندگی شده، مشکل حل می شود. جزء اولویت هاست که فیبر نوری توسعه 
پیدا کند و به تبع آن اینترنت روی اینترنت خانگی بیاید و فشار از روی تلفن همراه 

برداشته شود.
برخی کارشناســان سالمت نگرانی مردم از حضور این آنتن ها در محیط زندگی 
خــود را یکی از مهم ترین عــوارض دکل های مخابراتی می داننــد. به اعتقاد آنها 
آســیب روانی یکی از مهم ترین مواردی است که این دکل ها در تمام دنیا از جمله 
ایران ایجاد می کنند که در نهایت می تواند باعث آسیب جسمی شود. مردم از این 
آنتن ها که نزدیک خانه های شان نصب می شود، می ترسند. با توجه به این موضوع 
بایــد تا جایی که امکان دارد، شــیوه هایی را به کار گرفت کــه مردم این دکل ها را 
نبینند. تجمیع و اســتتار آنتن های تلفن همراه یکی از اقداماتی است که می تواند 
در کاهش نگرانی مردم در این زمینه مؤثر باشــد و باید به سمتی رفت که آنتن ها 
و دکل های کوچک مقیاس اســتفاده شــود. ترســی که مردم از یک مودم اینترنتی 
ساده و کوچک در خانه های شان دارند، به مراتب کمتر از ترسی است که نسبت به 

دکل های مخابراتی بزرگ و بلند مرتبه دارند.
موضوع اثرات دکل های مخابراتی برای ســالمت انســان ها مدت هاســت که 
مطرح اســت و اظهار نظرها در این میان بعضا ضد و نقیض اســت. برخی در حالی 
از مضرات احتمالی اشــعه ها و پرتوهای ساطع شده از دکل های مخابراتی سخن 
می گویند که مســئوالن شرکت های مخابراتی به شــدت این احتماالت را رد کرده 
 BTS و مدعی می شــوند در هیچ موردی شــدت پرتو رادیویی ناشــی از آنتن های
اندازه گیری شده نه فقط از حد پرتوگیری مردم براساس استاندارد ملی بیشتر نبوده 

است؛ بلکه در اغلب موارد از یک صدم این حد نیز کمتر بوده است.

_

خبر ویژه

متروپل باید عبرتی شود برای 
سوء  استفاده کنندگان 

رئیس جمهور گفت: تا روزی که مشکالت آبادان حل شود مدام به خوزستان 
سفر خواهم کرد.

آیت اهللا ســیدا براهیم رئیسی که   ۱۳خردادماه بدون اطالع قبلی و به صورت 
ســرزده به آبادان ســفر کرده بود،  با حضور در خیابان امیرکبیر (امیری) آبادان 

عملیات آواربرداری را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. 
وی با حضور در منزل خانواده جلیلیان که چهار نفر و خانواده صالحیان پور 
در جزیره مینو که ســه نفر از آنها در حادثه متروپل عزیزانشــان را از دست داده 
بودند، ضمن تســلیت، با آنها گفت وگو کرد و در ادامه به جلســه شورای اداری 
آبادان رفت.  رئیس جمهور در جلســه شــورای اداری آبادان با بیان اینکه  مردم 
بحق انتظار دارند به روابط ناســالم و فســادهای صورت گرفته منجر به حادثه 
متروپل پرداخته شــود، اظهار داشــت:  به موازات اقدامــات فنی و میدانی، باید 
به ســرعت عملیات آواربرداری انجام شــود. وی با بیان اینکه این وضعیت حق 
مردم این خطه نیســت، تصریح کرد: تا روزی که مشکالت آبادان حل شود مدام 
به خوزســتان ســفر خواهم کرد و نمی گذاریم دیگر چنین اتفاقاتی تکرار شود. 
حادثه متروپل آبادان باید عبرتی برای سوء اســتفاده کنندگان شود. رئیس جمهور 
با تأکید بر رسیدگی به روابط ناسالم و فسادهای منجر به حادثه گفت: امیدوارم 
حادثه متروپل با سرعت رســیدگی میدانی شود.  وی با اشاره به چهارمین سفر 
خود به خوزســتان افزود: خاطیــان بدانند که گذر زمان آنها را از مســئولیت و 

پاسخگویی مصون نخواهد داشت. 

خالد توکلی، جامعه شناس، در گفت وگو با «شرق» از دیوار بی اعتمادی میان مردم و دولت گفت
قانع نمی شوند

سامان موحدی راد: شش سال پس از فاجعه پالسکو یک ساختمان بلند دیگر در گوشه ای از ایران 
فروریخت و این آوار بار دیگر زخم های کهنه ای را تازه کرد. یکی از موضوعات تکرار شونده در چنین 
فاجعه ای چه در پالسکو و چه در متروپل ماجرای طوالنی تر شدن شکاف بی اعتمادی میان مردم 
و دولت است؛ زیرا اکنون در فاجعه متروپل هم چنین رخ داده و در شبکه های اجتماعی می بینیم 
که مردم هم به خبر درگذشت حسین عبدالباقی بی اعتماد هستند و هم به آمارهایی که از فاجعه 
منتشــر می شود. با خالد توکلی، درباره این بی اعتمادی گفت وگو کردیم. این جامعه شناس درباره 
اینکه ریشه این بی اعتمادی از کجاســت، می گوید: ذات چنین رویدادهایی چنین است که اغلب 
شــایعه در باره آن و اطراف آن بسیار شکل می گیرد. در چنین فضایی است که اهمیت رسانه های 
قابل  اعتماد بیش از پیش جلب توجه می کند. جایی که رسانه قابل اعتمادی وجود نداشته باشد، 
این شــایعه و اخبار غیرموثق است که جلب توجه می کند. ذات شایعه هم چنین است که مردم 
تمایل بیشتری برای پذیرفتنش دارند. به ویژه وقتی رسانه قابل اعتمادی وجود نداشته باشد و تقابل 
میان محتوایی که در شایعات بیان می شود، در برابر محتوایی که رسانه های رسمی بیان می کنند، 
موجب می شود تا پذیرش آن از سوی مردم بیشتر باشد. در اینجا ما درباره صحت شایعات حرفی 

نمی زنیم و تنها درباره جریان انتشــار اخبار سخن می گوییم. به نظرم چنین رویدادهایی منجر به 
فرســایش سرمایه اجتماعی می شوند. اینکه رسانه ملی به طور شفاف و صادقانه با مردم سخن 
نمی گوید و اطالع رسانی نمی کند. همین مسئله یکی از مهم ترین دالیل بی اعتمادی است که در 
جامعه شــکل می گیرد و در چنین حوادثی خودش را به شــکل ویژه ای به نمایش می گذارد. این 
یک مدل تکرار شونده است که در ماجرای آبادان هم شکل گرفته است؛ چرا که مردم بنا به تجربه 
و همچنین ســابقه ای که از رســانه ملی دارند، می دانند که این رسانه ها اخبار را به طور شفاف و 
دقیق به جامعه منتقل نمی کنند. یک عامل دیگر هم که در به وجود آمدن این وضعیت تأثیرگذار 
بوده، بحران اقناع است. رسانه های ما چون مخاطب زیادی ندارند و کارشناس های خوبی هم به 
برنامه های شان دعوت نمی کنند، برای همین از سطح استدالل ضعیفی برخوردارند. همین سطح 
استدالل ضعیف موجب می شود که این رسانه ها نتوانند افکار عمومی را قانع کنند. برای همین 
بحران اقناع موضوعی است که دامن رسانه های ایرانی را گرفته است و موجب بی اعتمادی مردم 
به آنها شده است. این رویدادها در سطح کلی و سطح ملی موجب می شود که چنین رویدادی به 
قطورتر شــدن دیوار بی اعتمادی بین مردم و رسانه ها کمک کند؛ اما در سطح محلی هم اتفاقاتی 

رخ می دهد که نتایج نگران کننده ای دارد. در سطح محلی هم فقدان فعالیت رسانه های مستقل 
و نهادهای مدنی مســتقل موجب می شود تا دسترسی مردم به اطالعات محدود شود. در چنین 
رویدادهایی رســانه های مستقل محلی می توانند با فعالیت و ارتباط برقرار کردن با مردم کمی از 
تنش های موجود را کم کنند؛ اما نبود چنین رسانه ها و نهادهایی در ایران موجب شده که شایعه 
به وجود بیاید و مردم به رســانه های رسمی اعتنا نکنند و به سراغ شبکه های اجتماعی و منابع 
غیررسمی اخبار بروند که در میان خبرهای شان ترکیبی از شایعه و واقعیت وجود دارد. خالد توکلی 
معتقد اســت حتی موضوعی مثل فســاد هم که مردم را بی اعتماد کرده، در زمینه همین بحث 
«بحران اقناع سازی» قابل بیان است. او می گوید: در ماجرای متروپل دیدیم که رسانه های رسمی 
ابتدا اعالم کردند که عبدالباقی دستگیر شده و بعد صداوسیما تصویر جنازه ای را به مردم نشان داد 
و گفت که مالک متروپل در حادثه جان سپرده است. این تناقض رفتاری و گفتاری یکی از عواملی 
است که بی اعتمادی را ایجاد می کند. موضوع دیگری که مردم را بی اعتماد می کند که به نظرم آن 
هم در زمینه بحث «بحران اقناع» قابل توضیح است، مسئله فساد است. در جامعه عده ای نوکیسه 
ابتکار عمل را در شهرها برعهده گرفته اند. این گروه در شهرها خودنمایی می کنند و در دستگاه های 

محلی و حتی کشوری نفوذ دارند و اغلب این نفوذ را هم به رخ شهروندان می کشند. چون اغلب 
این افراد مانند عبدالباقی در آبادان خودشان را متصل به دولت معرفی می کنند، برای همین هم 
تالش می شــود تا مجموعه ای از اخبار خوب و امیدبخش از آنها منتشــر شود. همین تالشی که 
بــرای جلوگیری از تخریب آنها وجود دارد، موجب می شــود که مردم در قبال فعالیت های آنها 
قانع نشوند. اگر رسانه های مستقلی بودند که در کنار هزار کار خوب و خیرخواهانه آنها اشتباهات، 
تخلفات و فسادهای آنها را هم افشا می کرد، افکار عمومی هم در چنین فاجعه هایی راحت تر قانع 
می شــد. خالد توکلی در پایان می گوید: راه حل برای از بین بــردن این بی اعتمادی دادن آزادی به 
مطبوعات و نهادهای مدنی است. نهادهای مدنی درست است که منتقد دولت هستند و ممکن 
است گزارش ها و اسناد و مدارکی را منتشر کنند که نگاه منتقد گونه ای به دولت دارد؛ ولی به نفع 
دولت عمل می کنند. دولت بار زیادی بر دوش خودش گذاشته که واضح است از پس حمل این 
بار بر نمی آید. شاهد مثالش هم همین که نمی تواند در چنین حادثه ای افکار عمومی را قانع کند. 
وقتی رســانه های آزاد وجود داشته باشد و آزادی عمل به نهادهای مستقل داده شود، دولت هم 

کوچک تر می شود و هر بخش با کوچک تر شدن دایره عملش بهتر از گذشته بقیه را قانع می کند.

نصب می گیرند که نخست سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور و دیگری سازمان 
انرژی اتمی که موضوع اندازه گیری میزان تشعشعات با این سازمان است.

او ادامه می دهد: وظیفه کارگروه ســاماندهی دکل ها و آنتن ها در شــهر تهران 
کنترل همین مسئله است. اینکه برخی شهروندان از نصب دکل های مخابراتی در 
محل سکونت شان نگران شده، می توان گفت این نگرانی اندکی بیش از حد است؛ 
چــون نصب این دکل ها بدون درنظرگرفتن رویه های تعیین شــده نیســت. ممکن 
است اعتراض به سیما و منظر شهری باشد و ظاهر منطقه بد شده باشد که حرف 
درســتی اســت؛ اما اگر نگرانی از جهت آلودگی فرکانسی و میزان تشعشع وجود 
داشــته باشــد، باید از مراجع قانونی و ذی صالح کسب تکلیف شود و تا جایی که 

خبر دارم این مسیر طی شده است.
این عضو شــورای شــهر تهران درباره اینکه به نظر می آید ســاماندهی نصب 
دکل ها رها شــده و تهران دوباره به جنگل دکل های مخابراتی تبدیل شــده است، 
هم می گوید: اینکه گفته می شــود مدتی اســت رها شــده و بی توجهی می شود، 
اطالعی ندارم. مدیریت شــهری عوض شده و مدیران الیه یک و دو همگی عوض 
شدند و افراد جدیدی آمدند و شاید به حساب این بگذاریم که هنوز به این مسائل 
چندان آگاه نیســتند که توجیهی پذیرفتنی نیست و باید کسی مسئولیت قبول کند 

که به این قضایا آگاه باشد و امیدواریم این نقص وجود نداشته باشد.
قائمی درخصوص اینکه آیا نصب بی رویه دکل ها بر ســالمت شهروندانی که 
در مجاورت این دکل ها زندگی می کنند، تأثیر دارد یا خیر، هم توضیح می دهد: این 
دکل ها از ُبعد سالمت خیلی نگران کننده نیست؛ چون هم سازمان تنظیم مقررات 
و هم ســازمان انرژی اتمی این کنترل را انجام می دهد و سپس به اپراتورها اجازه 
استفاده از آن نوع خاص از BTS را می دهد. اگر این نگرانی از جهت سیما و منظر 
شهر باشد، این اشکال وارد است و وظیفه شهرداری بوده که شرکتی تأسیس کرده 
تا دکل ها را ســاماندهی کند و در دکل ها و زیرساخت های شان، امکانات فنی مانند 
برق و تجهیزات مشترک و هزینه های کلی صرفه جویی شود که این اتفاق در تهران 
چندان رقم نخورده؛ ولی در برخی شهرهای دیگر بهتر عمل شده و شهرداری این 
شــهرها بضاعت بهتری داشتند و توانستند بیشــتر از جهت مسئله زیباشناختی و 

سیما و منظر شهری دکل ها را ساماندهی کنند.
مهــدی بابایــی، نایب رئیس کمیســیون ســالمت، محیط زیســت و خدمات 
شــهری شــورای شــهر تهران هم افزایش دکل های مخابراتی در تهــران را تأیید 
می کنــد و می گوید:  مجوز برای نصب دکل ها بر اســاس میزان درخواســت هایی 
کــه از اپراتورها می آید، مورد بررســی قرار می گیرند و چنــد آیتم در صدور مجوز 
برای ما بســیار مهم اســت و اصلی ترین موضوع که ســالمت است، بحث میزان 
فاصلــه دکل هــا از ســاختمان های مســکونی اســت و موضوع ســیما و منظر 
شــهری هم یکــی دیگــر از اولویت های مهم در صــدور مجوز اســت. او اضافه 
می کنــد: یک کمیته ایــن موضوع را بررســی می کند که نماینده ســازمان محیط 
زیســت و نماینده ســازمان ارتباطات رادیویی در آن حضور دارنــد و در هر مورد 
کــه نیاز به تشعشع ســنجی اســت، آنها را برای تشعشع ســنجی می فرســتیم و 
گزارشی که ســازمان انرژی هسته ای از تشعشع ســنجی می دهد، معیار می شود 

که مجوز بدهیم یا ندهیم.
به گفته بابایی دلیل اصلی افزایش دکل ها این اســت که زیرساخت فیبر نوری 
در تهران ضعیف اســت و فشــار بار بر روی دکل ها وارد می شــود. االن از لحاظ 


