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چكيده
شورای شهر ،بر اساس طرح " الزام شهرداری تهران به ارايه اليحه ساختمانهای مسكوني و غير مسكوني بلند
مرتبه به پيش بيني ،طراحي و نصب زير ساختهای مورد نياز ارتباط راديويي و فيبر نوری" ،شهرداری را مكلف
نموده است تا به منظور بهبود و ساماندهي دکلها و آنتنهای مخابراتي ظرف مدت  3ماه از زمان ابالغ مصوبه،
نسبت به ارائه اليحه "الزام ساختمانهای مسكوني و غير مسكوني بلند مرتبه به پيش بيني ،طراحي و نصب زير
ساختهای مورد نياز ارتباط راديويي و فيبر نوری" و دستورالعملهای اجرايي آن جهت تصويب به شورا اقدام
کند.
بر همين اساس مقرر شده است اين طرح موارد زير را نيز دنبال کند:
• نظارت دقيق و اصولي بر استحكام سازه برای نصب تجهيزات راديويي
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• حفظ و توسعه زيبايي سيمای شهری
• رعايت اصول مبلمان شهری
• حفظ محيط زيست و سالمت شهروندان
گزارش حاضر به بررسي و تحليل کارشناسي موضوع طرح مذکور ميپردازد .لذا ضمن بررسي محتوايي طرح و
ابعاد مختلف موضوع ،پيشنهاداتي نيز در راستای ارتقاء موضوع طرح ارايه خواهد شد.
مقدمه
با افزايش چشمگير تعداد مشترکين تلفن همراه و اينترنت پرسرعت در سالهای اخير و لزوم به کارگيری
تجهيزات فني استاندارد به منظور آنتندهي و ارتقا کيفيت سرويسهای مخابراتي ،تعداد ايستگاههای
راديويي و آنتن تلفن همراه ( )BTSاستاندارد در مناطق مسكوني به صورت اجتناب ناپذيری افزايش يافته-
است .از سوی ديگر نحوه نصب آنتنهای  BTSدر سطح شهر نيازمند يک ظرفيت ارتفاعي است و بايد به
گونهای باشد که پرتوهای هريک از اين آنتنها منطقه وسيعي را تحت پوشش قراردهد ،به همين دليل
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اين آنتنها عموما روی پشت بامها و يا روی دکلهای بلند و در ارتفاعات باال نصب ميشوند.
امروزه در دنيا از تكنولوژی سازهای در اسكلت ساختمانهای بلند،عالوه بر گاربری مورد نظر در موارد
ديگری نظير نصب سيستمهای مخابراتي ،ماهوارهای بهرهبرداری ميشود.
متاسفانه در کشور ما اغلب اين آنتنها به دليل عدم وجود دستورالعملهای اجرايي منسجم تا کنون بدون
ضابطه خاص و با شيوههای ناکارآمد و تنها به لحاظ نياز و ضرورت محدوده تحت پوشش اجرا شدهاند که
در چنين شرايطي عدم التزام به استانداردهای مناسب و رعايت وحدت رويه سبب ايجاد آشفتگي اجرا
شدهاند که در چنين شرايطي عدم التزام به استانداردهای مناسب و رعايت وحدت رويه سبب ايجاد
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آشفتگي در جانمايي نصب آنتنها و تجهيزات مورد لزوم شدهاست که ضرورت دارد تا به نحو احسن بر
اساس امكانات موجود ،راهكارهای منطقي برای استانداردسازی محل نصب ايستگاههای فوق ارائه شود.

پيشينه
در خصوص موضوع طرح ،سوابق قانوني مختلفي وجود دارد که در شورای شهر ،شهرداری تهران ،وزارت
ارتباطات و  ...مطرح شده و ميتوانند در بررسي موضوع اليحه موثر باشند:
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مصوبه "ساماندهي دکلها ،آنتنها و ايستگاههای ارتباط راديويي در شهر تهران" – ابالغي به
شماره  7235/1151/161مورخ 1331/7/5



ضوابط نصب سايت ،آنتن و دکل در شهر تهران مصوبه  1337/3/23شورای اسالمي شهر تهران
ابالغي به شماره 31116/2132/161

بررسی و ارزيابی طرح:
در ماده  16مصوبه "ساماندهي دکلها ،آنتنها و ايستگاههای ارتباط راديويي در شهر تهران" – ابالغي به شماره
 7235/1151/161مورخ  ،1331/7/5شهرداری تهران موظف است ضوابط الزم برای نصب دکل و آنتن را تهيه
کند .اين ضوابط در سال  1337طي مصوبه  ،31116/2132/161با عنوان «ضوابط نصب سايت ،آنتن و دکل در
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شهر تهران» به تصويب شورای شهر تهران رسيده است که نياز به ضوابط جديد موضوع اين طرح را برطرف
ميکند .کليات اين مصوبه ،به شرح زير است:
 در ماده  1مصوبه ،تعاريف مشخص شدهاست. در ماده  2مصوبه به بيان اولويتها پرداخته شدهاست. ماده  3به مدل ارزيابي ،الزامات عمومي و شرايط مختصات صدور مجوز را بيان نموده است. -ماده  7فرآيند درخواست و مدارك الزم را تشريح کرده است.
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 ماده  1اطالعات شبكهای مورد نياز نام برده. ماده  6شرايط الزام به اشتراكگذاری سايت موجود بهجای تأسيس سايت جديد بيان شدهاست. ماده  5به ارزيابي و پاسخ به درخواست اشتراكگذاری سايت پرداختهاست. ماده  2به ارائه طرح برای جايگزيني دکلها پرداختهاست. -ماده  3بازرسي و ارزيابي را تشريح نموده است.
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 ماده  11در ارتباط با کارگروه توضيحاتي ارائه دادهاست. ماده  11در ارتباط با صدور مجوز نكاتي را بيان نمودهاست. ماده  12در ارتباط با اطالعرساني و ماده  13به به روز رساني پرداختهاست.موارد مطرح شده در طرح پيشنهادی و مقايسه آن با ضابطه مصوب به شرح زير ميباشد:
ضوابط نصب سايت ،آنتن و دکل در شهر

موارد مطرح شده در طرح پيشنهادی

تهران
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در اجرای ماده  16مصوبه "ساماندهي

مصوبه فوق دقيقا در اجرای ماده  16مصوبه

دکلها ،آنتنها و ايستگاههای ارتباط

ساماندهي دکلها به تصويب رسيدهاست.

راديويي در شهر تهران
ماده  6مصوبه به موضوع سايت اشتراکي و

سايتهای اشتراکي

جلوگيری از نصب دکل اضافي پرداختهاست.
بند الف ماده  2مصوبه استحكام سازهها را

استحكام سازه برای نصب تجهيزات
3

راديويي

جزء اولويتها به حساب آورده است.

حفظ و توسعه زيبايي سيمای شهری

بند ج ماده  2مصوبه حفظ و توسعه زيبايي
محيط زندگي شهری را جزء اولويتها به
حساب آورده است.
بند د ماده  2مصوبه حفظ و توسعه مبلمان

رعايت اصول مبلمان شهری

شهری را جزء اولويتها به حساب آورده
است.
بند ب ماده  2مصوبه سالمت شهروندان،

حفظ محيط زيست و سالمت شهروندان

تأثير امواج الكترومغناطيسي را جزء اولويتها
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به حساب آورده است.
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از سوی ديگر طبق ماده  3ضوابط مصوب ،شرکت ارتباط مشترك شهر مسئوليت تهيه و بهروزرساني پايگاه داده
سايت ،دکل و آنتن شهر تهران را به عهده داشته و موظف است نسبت به ارزيابي ساالنه سايتها و ثبت تغييرات
آنها اقدام نمايد.
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همچنين الزام تمامي ساختمانهای با ارتفاع مشخص به استفاده از فيبر نوری در همة ساختمانها نيازمند
تبديل به مقررات ملي ساختمان يا ضوابط طرح تفصيلي است که در ساير مراجع بايد تصويب شود باضافه اينكه
ممكن است ساختمان درخواستي برای استفاده از اين تجهيزات نداشته باشند ،منطقي نيست و سبب دشواری
ساخت و ساز و افزايش قيمت تمام شده ميشود.
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جامع؛ مدیریت معماری و
شهرسازی

پيشنهادات اصالحی مرکز مطالعات:
پيشنهاد ميشود جهت ارتقاء طرح ارائه شده موارد زير در نظر گرفته شوند:
• به نظر مي رسد جهت اجرای بهتر مصوبه ضوابط نصب سايت ،آنتن و دکل در شهر تهران ،ارائه
اصالحيه کافي باشد و بتوان با انجام اصالحات کارايي ضابطه را بيشتر کرد.

•
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سازوکار الزام سازندگان برای استفاده از فيبر نوری در ساختمانها ميتواند توسط شهرداری تهران
تهيه و به کميسيون ماده  1جهت قرارگيری در ضوابط طرح تفصيلي يا دفتر مقررات ملي ساختمان
جهت قرارگيری در قانون مربوطه ،ارسال شود.
به منظور اجرايي کردن و به ويژه نظارت بر حسن اجرای مصوبة  ،31116/2132/161به نظر ميرسد
الزم است شهرداری تهران با همكاری سازمان نظام مهندسي ،وزارت اطالعات و ارتباطات و وزارت نيرو
اقدام الزم را به عمل آورد و در صورت نياز کميتة مشترك تشكيل دهد.
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