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حذف دوچرخه سواران از شهر با تعطیلی ۱۶۰ خانه دوچرخه

«بیدود» دود شد

خطر غبار نمک بر سر تهران و قم

در روزهایی که نفس کشــیدن در تهران دشوار است، اینکه بپرســیم چرا خبری از دوچرخه های نارنجی رنگ که 
قرار بود پروانه ها را به شــهر برگردانند نیســت، کمی بی موقع است. بر اساس هشــدارهای بهداشتی، قدم زنی 
در خیابان هــای تهران خطرآفرین بــوده و توصیه به ماندن در خانه و فعالیت محدود در فضای باز اســت. اما 
غیبت دوچرخه های اشــتراکی هم طوالنی مدت شــده است. ایســتگاه های دوچرخه این روزها به محل پارک 
موتورسیکلت بدل شــده و برخی نیز خالی اند. تعدادی از مســیرهای دوچرخه هم حذف شده و سه شنبه های 
بدون خودرو نیز به خاطره ها پیوسته است. به نظر می آید طرح توسعه دوچرخه سواری با دوچرخه های اشتراکی 
چندان دغدغه مدیران کنونی شهر نباشد؛ هرچند در برنامه شهردار تهران به آن پرداخته شده است. در سال های 
گذشته شهروندان تهرانی رغبت زیادی به رکاب زدن نشان نمی دادند و خبری از دوچرخه در کوچه و خیابان های 
این شهر نبود. در دوره ای تمام ۱۶۰ خانه دوچرخه تهران  یکباره تعطیل شدند؛ خانه هایی که برخی از آنها پر رونق 
بود و برخی هم نه. تالش ها برای افزایش ســهم دوچرخه درجابه جایی های روزانــه چندان موفق نبود،  اما با 

اجرای طرح دوچرخه اشتراکی به نظر می رسید تعداد دوچرخه سواران تهرانی بیشتر شده باشد.

  چه شد که تهران به شهری بدون دوچرخه تبدیل شد؟
ســیدجعفر تشکری هاشــمی، رئیــس کمیســیون عمــران و 
حمل ونقل شورای شهر تهران، درباره اینکه ایستگاه های دوچرخه 
در سطح شهر بدون استفاده رها شده و مدت هاست دوچرخه های 
بیدود نیز از سطح شــهر جمع آوری شده اند، می گوید: شورای شهر 
برای توسعه دوچرخه ســواری در تهران هم ردیف بودجه گذاشته 
و هم تأکید داشــته اســت که دوچرخه ســواری قابل حذف نیست. 
برای معابری که از ظرفیت مناســب برخوردار هســتند، باید امکان 
اســتفاده از دوچرخه را فراهم کنیم و این موضوع که قرار است با 
چه شرکتی قرارداد بسته شود، در حوزه اجرائی است و شورا به آن 

ورود نمی کند.
او با اشــاره به اینکه در برنامه چهارساله چهارم شهر تهران به 
توسعه دوچرخه ســواری تأکید کرده ایم، ادامه می دهد: با توجه به 
اینکه شــهردار تهران قول داده است برنامه های حوزه حمل ونقل 
را با زمان بندی به شــورای شهر ارسال کند و موضوع دوچرخه هم 
در آن دیده شــده، منتظریم که این امکان برای نقاطی که ظرفیت و 
جذابیت دارد، به ثمر برســد. مدتی پیش یعقوب آزاده دل، معاون 
توســعه حمل ونقل پاک شــهرداری، به رســانه ها اعالم کرده بود  
قرارداد بیدود به اتمام رســیده اســت و تا زمان ابالغ قرارداد جدید 
و تمایل شــرکت ها برای فعالیت در این حــوزه، دوچرخه ای در این 
جایگاه ها قــرار نمی گیرد و به محض بسته شــدن قــرارداد جدید 
فعالیت ها در این زمینه آغاز می شــود.  اما باید قرارداد ابالغ شود و 
شــرکت ها با توجه به قراردادها ابراز تمایــل کنند. یک بار فراخوان 
داده شــده که بیدود تمایلی برای مشــارکت در آن نداشت، اما در 
فراخوان جدید شرکت بیدود حضور یافته است. سایر شرکت ها هم 
پس از انتشار فراخوان حساس شده اند و برای حضور در این عرصه 
ابراز تمایل کرده اند، ولی تا زمان ابالغ قرارداد مشــخص نیست که 
چه زمانی دوچرخه ها به شــهر بازمی گردند. اما شــهرداری دیگر 

متولی ارائه دوچرخــه نخواهد بود. مجتبی شــفیعی، مدیر عامل 
ســازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران هم درباره بازگشت 
دوچرخه به شــهر تهران می گویــد: روش های گذشــته در ارتباط 
با دوچرخه ســواری چندان موفق نبوده و ســهم دوچرخه سواری 
شش هزارم درصد اســت و با وجود اینکه دوچرخه سواری تأثیرش 
بر رفع آلودگی هوای شهر بسیار مهم است، باید این موضوع مورد 
توجه قرار بگیرد و قرارداد جدید دوچرخه اشتراکی به امضا خواهد 
رسید و ما به مدل های جدید حوزه حمل ونقل توجه ویژه ای داریم. 
 شبکه ای که برای دوچرخه سواری از گذشته ایجاد  شده است، کامل 
نیست و عمال تبدیل به عاملی مزاحم برای شهروندان در شهر شده 
است و بعضا موتورسیکلت ها از  آن تردد می کنند. به همین جهت 
اصالح مسیرهای دوچرخه سواری در دستور کار سازمان حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری تهران قرار گرفته است و مکان هایی که شبکه ای 
کامل در ارتباط با دوچرخه سواری باشد، آن را حفظ خواهیم کرد و 
در مکان هایی که نیاز به اصالح باشد، این کار را انجام خواهیم داد. 
او با تأکید بر اینکه دوچرخه ســواری نیازمند حمایت  مالی از سمت 
دولت و شــهرداری اســت، می گوید: به ازای هر یک سفر مدیریت 
شــهری برای هر نفر حدود ۲۰ هزار تومان هزینه می شود، اما برای 
دوچرخه ســواری هیچ اقدامی انجام نشــده و در مدل جدید خرید 
خدمت در قالب دوچرخه اشــتراکی به فردی که دوچرخه را ایجاد 
کرده است، یارانه پرداخت شده و این مسئله می تواند باعث تشویق 

و ترغیب دوچرخه سواری در سطح شهر می شود.
اما همه مدیران و اعضای شورای شهر تهران مدافع در اولویت 
قرار گرفتن توسعه دوچرخه سواری در تهران نیستند. محمد آقامیری، 
رئیس کمیته عمران شــورای شــهر تهران، در تذکری که در صحن 
شورای شهر تهران مطرح کرد، مسیر دوچرخه در تهران را یک مدل 
حمل ونقل شکست خورده توصیف می کند و می گوید: سال گذشته 
تذکری درباره ایجاد مسیر دوچرخه بیان کردم و با بیان دالیل مختلف 

عرض کردم که این مدل حمل ونقل شکست خورده است و بیشتر از 
این نباید در این حوزه هزینه شود و بودجه تعلق بگیرد که متأسفانه 
شــاهد هســتیم همچنان در برخی مناطق بودجــه تعلق گرفته و 
هزینه شده است. طرح مسیر دوچرخه در تهران مورد استقبال مردم 
قرار نگرفته و اســباب نارضایتی شــهروندان را فراهم آورده است. 
۳۲۰ کیلومتر مســیر دوچرخه در تهران ایجاد شــده اما ۳۲۰ نفر در 
این مسیر حرکت نکرده اند و در بازدید از برخی مناطق مانند منطقه 
۱۳ شــهروندان از این موضوع ناراضی هســتند. مسیر دوچرخه در 
بســیاری از محالت سبب کم شــدن عرض معبر، ایجاد ترافیکی و 
محل رفت و آمد موتورســواران و مشکالتی از این دست شده است 
و شــهرداری در این دوره باید شجاعت داشــته باشد و کاری را که 
انجام شــده  اما به استخوان الی زخم تبدیل شده است، با بررسی و 

برنامه ریزی جمع کند.
او پیشــنهاد می کند: بهتر اســت ایــن دوچرخه ها بــه پارک و 
بوســتان های جنگلی منتقل شــود تا مردم از این وســایل در آنجا 
بهتر اســتفاده کنند. با شرکت سرمایه گذار نیز صحبت  کردیم که در 
بوستان ها بهتر می تواند بازگشــت سرمایه داشته باشد. علی اصغر 
قائمی، عضو شــورای شــهر تهران هم معتقد است : نکته اساسی 
و مهم تــر اینکه پروژه دوچرخه ســواری در تهران به دلیل شــکل 
توپوگرافی شــهر، پروژه توجیه پذیری نیســت و این را بارها و بارها 
کارشناسان حوزه حمل ونقل متذکر شده اند، اما در ادوار مختلف این 
موضوع مورد توجه قرار گرفته و کارهای مقطعی و محدودی انجام  
شده است. من به طور مطلق نفی نمی کنم. توسعه دوچرخه سواری 
در تهران و در محدوده های مسطح تهران به خصوص محدوده های 
مرکزی مانند منطقه ۱۲ که بافت قدیمی شــهر است، به شدت هم 
از آلودگــی و ترافیک رنج می برد، کارکــرد دارد، اما اگر بخواهیم در 

مقیاس شهر استفاده کنیم، شاید خیلی کاربرد نداشته باشد.
این عضو شــورای شــهر تهران ادامه می دهد:  هندســه معابر 

شهر تهران هم پاسخ گو نیســت و دالیل زیادی وجود دارد که پروژه 
دوچرخه سواری در تهران شــاید نتواند خیلی موفق باشد و آثار آن 
را هــم می بینید؛ به این معنــا که حرف هایی زده  شــده و کارهایی 
انجام  شــده و به ســلیقه مدیران وقت به این پروژه بها داده شده و 
توســعه مقطعی صورت گرفته اما از آنجا که ذات پروژه توجیه پذیر 
نیست، به این سرنوشــت دچار شده است. در پژوهشی که به تازگی 
در شهرداری تهران درخصوص توسعه دوچرخه سواری انجام شده 
اســت، به سهم دوچرخه ســواری در کشــورهای مختلف پرداخته 
شــده و آمده است: در سیاست گذاری و مطالعات بین المللی تمایل 
زیادی به مبحث توســعه دوچرخه سواری شهری وجود دارد. دالیل 
متعددی هم وجود دارد، از افزایش کارآیی فضای شهری تا سالمت، 
محیط زیســت و تغییــرات آب و هوایی که ناشــی از تأثیر گســترده 
دوچرخه سواری بر این عوامل نسبت به دیگر روش های حمل ونقل 
است. اما ســهم دوچرخه سواری از ســفرهای شهری در شهرهای 
مختلف جهان بسیار متغیر اســت. در اروپای غربی، از دو درصد در 
انگلســتان تا ۲۶ درصد در هلند نشــان می دهد که چشم اندازهای 
متفاوتی برای توســعه دوچرخه ســواری تعریف شــده است. این 
تغییرات در شهرهای یک کشور هم دیده می شود. برای مثال میانگین 
دوچرخه ســواری برای سفرهای کاری در شهرهای انگلستان حدود 
یک درصد اســت،  امــا در کمبریج این عدد به ۳۳ درصد می رســد. 
همین طــور در شــهرهای آرژانتیــن از ۳٫۱ درصد در شــهر پرانا تا 
۳٫۹ درصد در شهر سانتافه متغیر است. در ایران نیز میزان استفاده از 
دوچرخه برای ترددهای شهری برای هر شهر متفاوت است و عوامل 
گسترده و درهم تنیده ای در بروز این تفاوت ها نقش دارد. حتی سهم 

دوچرخه سواران در مناطق مختلف یک شهر با هم متفاوت است.
در برخی مناطق شــهری در کشــورهای با درآمد بــاال، تعداد 
سفرها با دوچرخه سهم درخور توجهی از سفرهای کاری را شامل 
می شــود و در برخی مناطق شهری کشــورهای با درآمد پایین هم 

تعداد ســفرهای بــا دوچرخه در ســطح باالیی قــرار دارد. در این 
مطالعات تأکید شده  تهران یک شهر با مشخصات و پیچیدگی هایی 
مختص خــودش بوده و مدل های مختلــف حمل ونقل را در خود 
جای داده است. ســفرهای درون شهری از الگوهای خاصی پیروی 
می کنند. محدوده مرکزی شهر محل تمرکز ایستگاه های حمل ونقل 
عمومی اســت که مســافران را از محدوده ها و مناطق غیرمرکزی 
به آنجا می آورند. طرح محدودســازی تردد خودروهای شــخصی 
(طرح ترافیک) در منطقه مرکزی اجرا می شود. تمرکز کاربری های 
تجاری و اداری در این محدوده بســیار باال است. سهم تردد و پارک 
موتورســیکلت در این محدوده بســیار زیاد است. آلودگی صوتی و 
آلودگی هوای این شــهر از نتایج سیســتم حمل ونقل خودرومحور 
تهران اســت. قیمت ارزان سوخت، اســتفاده از خودروی شخصی 
را در محدوده شــهر تهران به صرفه تــر از حمل ونقل عمومی کرده 
اســت. حمل ونقل عمومی انبوه بر مانند بی آرتــی و مترو، با وجود 
سرمایه گذاری های گسترده، نتوانسته اند سهم پیش بینی شده از کل 
ســفرها را داشته باشــند. تعداد واگن ها و قطارهای مترو متناسب 
با جمعیت متقاضی ســفر با مترو نیســت و سوار شــدن به مترو با 
دشواری های فراوانی روبه رو اســت. اتوبوس های سیستم بی آرتی 
سن باالیی دارند و دچار فرسودگی شده اند؛ بنابراین سهم پایین این 
سیستم ها از کل سفرهای تهران چندان دور از انتظار نیست. بر اساس 
داده های این پژوهش، دوچرخه سواری شهری در تهران یک پدیده 
مغفول یا به حاشــیه رانده شده نیست. حداقل در یک دهه گذشته، 
مدیران شــهری به دنبال افزایش ســهم دوچرخــه در حمل ونقل 
شــهری بوده اند  اما رویکردهای متفاوتی به آن وجود داشته است. 
دو مقوله هوای آلوده و شــیب شبکه معابر شــهر تهران همیشه 
محلی برای بحث درباره امکان پذیری توســعه دوچرخه سواری در 
شهر تهران بوده است. در مطالعه ای که در سال های گذشته درباره 
شیب معابر تهران انجام شده، این نتایج به دست آمده است: حدود 
۱۱ درصد از معابر نواحی شــهر تهران، دارای شــیب زیر دو درصد 
هســتند که دوچرخه سواری در آنها با دوچرخه معمولی به راحتی 
انجام می شــود. حدود ۶۰ درصد از معابر نواحی شهر تهران دارای 
شــیب بین دو تا پنج درصد هستند که دوچرخه سواری با دوچرخه 
دنــده ای در آن به راحتی امکان پذیر خواهد بود. ســهم دوچرخه از 
حمل ونقل شــهری، ارتباطی با نوع توپوگرافی شــهر ندارد. برخی 
مطالعات بیانگر این است که آمادگی فیزیکی باالتر دوچرخه سوار، 
تأثیر شــیب را کمتر می کند و در برخی دیگر از مطالعات مسیرهای 
طوالنی که  شــیب دار هســتند، برای دوچرخه ســواری نامناســب 
تشخیص داده شده اند. برخی از شهرهای غربی آمریکا که توپوگرافی 
کوهستانی دارند، دارای سهم دوچرخه بیشتری از سفرهای کاری در 
شهر هستند. در این سند توسعه دوچرخه سواری راهکارهایی برای 
افزایش ســهم دوچرخه سواری در شهر تهران پیشنهاد شده است. 
آمارها نشــان می دهد تهران توانســته بود تعداد دوچرخه سواران 
خود را افزایش دهد؛ هر چند آمارها از تعداد ترددهای درون شهری 
ســهم اندکی داشتند، برخی از کارشناســان شهری معتقد هستند 
ادامه سیاســت های گذشــته و تکمیل و اصالح آن می توانست به 
رشــد این آمار کمک کند؛ اتفاقی کــه نیفتاد و دوباره به نقطه صفر 

در این حوزه بازگشتیم.

شنبه
۱۷ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۵

فرزانه احمدی: این روزها که کم آبی در صدر اخبار کشور جا خوش کرده است، یکی 
از پروژه های تأمین آب شــرب که دولت ســیزدهم بر افتتاح هر چه سریع تر آن تأکید 
دارد، آب گیری ســد باالخانلو است که درباره آن حرف و حدیث هایی وجود دارد. این 
ســد از یک دهه پیش در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی قزوین، در شهرستان بویین  زهرا 
در حال ســر بر آوردن از میان مصالح اســت و دولت برای تأمین آب آشــامیدنی پنج 
شــهر جنوبی این استان یعنی اســفرورین، بوئین زهرا، دانسفهان، شال و آبگرم و نیز 
۳۰ روستای پیرامون به آن دل خوش کرده است. حجم مخزن سد باالخانلو به اندازه 
۳۸میلیــون و ۵۰۰ هــزار مترمکعب آب جا دارد. دولتی ها می گویند این ســد از نظر 
احداث و تکمیل در وضعیت مطلوبی است و در صورت تخصیص اعتبارات تا پایان 
سال جاری آب گیری می شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین می گوید 
این ســد را با هدف تنظیم جریان آب رودخانه حاجی عرب و کنترل ســیالب های آن 

برای تأمین بخشــی از نیاز آب شرب و بهداشت مناطق مورد نظر ساخته اند. به گفته 
یداهللا ملکی، پیش بینی می شود این سد میزان پنج میلیون مترمکعب آب را در سال 
ذخیره و در شرایط بهبود، آب مورد نیاز چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را 
به میزان ســه میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب تأمین کند. آن طور  که دولتی ها گفته اند، 
پیشــرفت فیزیکی ســد تا مهر ماه امســال بیش از ۷۰ درصد بوده است. با همه این 
توصیف ها اما فعاالن محیط زیســت می گویند آب گیــری آن تهران، قم، البرز و حتی 

خود استان قزوین را به دردسر می اندازد، اما چگونه؟
 همه چیز به دریاچه نمک قم ختم می شود

به گفته یک کارشناس محیط زیست، تا پیش از این، آب چند رودخانه به دریاچه 
نمک قم وارد می شــد. یکــی از این رودها، ُقم رود بود که ســد ۱۵خرداد بر روی آن 
احداث شده است و با احداث آن، از این رود دیگر آبی به دریاچه قم وارد نمی شود.

اخـبـار  بـرگـزیـده

هوای تهران «ناسالم» برای تمام گروه ها
 احتمال تشکیل جلسه کمیته اضطرار

ایسنا: رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال 
حاضر شــاخص کیفیت هوا در تهران ناسالم برای تمام گروه هاست، گفت: جلسه 
اضطرار آلودگی هوا، با پیش بینی ســازمان هواشناســی و در صورتی که وضعیت 

جوی به دلیل افزایش غلظت هوا پایدار بماند، تشکیل خواهد شد.
دکتــر عباس شاهســونی گفت: بــا توجه به گزارش های ایســتگاه ســنجش 
آالینده های هوا، در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در تهران باالتر از ۱۵۰ و ناسالم 
بــرای تمام گروه هاســت. وی با بیان اینکه باالترین شــاخص کیفیــت هوا با عدد 
۲۵۱ و بسیار ناسالم مربوط به ایستگاه منطقه ۳ تهران است، گفت: جلسه اضطرار 
آلودگی هوا، با پیش بینی ســازمان هواشناسی و در صورتی که وضعیت جوی به 

دلیل افزایش غلظت هوا، پایدار بماند، تشکیل خواهد شد.
شاهســونی تأکید کرد: مردم در این شــرایط آلودگی هوا، کمتریــن تردد را در 
فضای باز داشــته باشند و حتما از ماسک مناسب استفاده کنند. گروه های حساس 
به ویژه کودکان، ســالمندان، افراد مبتال به بیماری های تنفسی، قلبی و عروقی و... 
و افراد چاق، مبتالیان به دیابت و ســایر بیماری هــای زمینه ای، کمترین تردد را در 
فضای باز داشــته و ورزشــکاران هم در این شرایط در فضای باز ورزش نکنند و در 

صورت ورزش در فضای باز، مدت و ساعت آن را کاهش دهند.
وی گفت: در شــرایط ادامه آلودگی هوا، افزایش قابل توجه خطر بیماری های 
قلبی و عروقی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و سالمندان ایجاد می شود 

و افزایش قابل توجه عالئم تنفسی در کل جمعیت رخ خواهد داد.
رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت همچنین اظهار کرد: 
بیماران قلبی، تنفســی، مادران باردار، ســالمندان و بیماران دیابتی از منزل خارج 
نشــوند و افراد عادی هم از فعالیت های طوالنی و سنگین خارج از منزل اجتناب 

کنند.

قرص جدید کرونا با عوارض جانبی کمتر
ایســنا: داده های جدید پزشــکی حاکی از نتایج امیدبخش آزمایشــات گروهی از 
متخصصــان چینی روی یک قرص ضدویروســی جدید برای کنترل عالئم شــدید 
بیماری کووید ۱۹ اســت کــه احتماال به دلیل بهبودی ســریع تر و عوارض جانبی 
کمتر، تأثیر بهتری نســبت به قرص «پاکســلووید»، تولید شــرکت «فایزر» خواهد 
داشــت. ایــن داروی خوراکی جدید برای درمــان کرونا که VV116 نــام دارد در 
مطالعات فاز ســوم آزمایشــات بالینی که در چین انجام شده، نتایج امیدبخشی را 
در درمان بیماری نشــان داده، به گونه ای که در مهار بیماری خفیف تا متوسط در 
بیمــاران پرخطر به اندازه قرص پاکســلووید (Paxlovid) تأثیرگذار بوده و در عین 

حال عوارض جانبی کمتری داشته است.
نتایج فاز ســوم آزمایش ها که در مجله پزشــکی نیوانگلند منتشر شده، نشان 
می دهد درمان با این دارو عوارض جانبی کمتری نســبت به پاکســلووید دارد، به 
 VV116 نحوی که در پایــان این مرحله از آزمایش، ۶۷٫۴ درصــد از بیمارانی که
مصــرف کرده بودند، عوارض جانبی را گزارش کردنــد، در حالی که این میزان در 

بیمارانی که به آنها پاکسلووید داده شده بود، ۷۷٫۳ درصد بوده است.
بــه گزارش هلت دی نیــوز، همچنیــن داروی VV116 در واکنــش به مصرف 
هم زمان با سایر داروها مانند داروی خواب، تشنج یا فشار خون باال، عوارض جانبی 

و غیرمنتظره به مراتب کمتری را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر میانگین مدت زمان بهبودی برای مصرف کنندگان VV116 چهار 
روز و برای بیمارانی که پاکســلووید مصرف کردند، پنج روز بوده است. با این حال 
هیچ یک از شــرکت کنندگان در هر دو گروه که با دو داروی مختلف تحت آزمایش 
بودند، نه فوت کردند و نه تا روز بیست وهشــتم پس از ابتال، به نوع شدید بیماری 

دچار شدند.

WWW SETADIRAN IR

IR

https iets mporg ir www tavanir org ir www erec co ir www setadiran ir

آن طور  که محســن موسوی خوانســاری می گوید، یکی از دیگر این رودخانه ها، 
َقره چای بود که از سمت ساوه به این دریاچه می ریخت و سد الغدیر ساوه جلوی 
ورود آب آن بــه دریاچــه را گرفت. رودخانه دیگری که از شــمال وارد می شــد، 
جاجرود نام داشــت که اکنون دو ســد لتیان و ماملو روی آن ساخته شده است و 
بنابراین از این رود هم آبی به دریاچه نمی ریزد. طبق توضیحات موسوی، آب رود 
جاجرود برای شــرب تهران و کشــاورزی در دشت ورامین به کار می رود و بنابراین 
از ایــن رود آبــی وارد این تاالب و دریاچه قم نمی شــود. در محل ریزش رودخانه 
جاجرود بــه دریاچه نمک هم تاالبی به نام بند علیخان وجود داشــت که اکنون 
خشک شده اســت. این فعال محیط زیست خشک شدن این تاالب را خطری برای 
تهرانی ها می داند؛ چراکه به دنبال آن، شــمال دریاچه قم هم خشــک می شــود. 
موســوی احداث ســد بر روی این رودها را عاملی برای بر هم زدن اکوسیستم های 
مناطــق اطراف آن در چهار دهه گذشــت دانســت. مســئله  دیگری کــه در این 
منطقه می تواند برای ســاکنان اســتان های اطراف دریاچه خطرساز باشد، مربوط 
به رود دیگری اســت؛ رود شور که سرشاخه آن در تاکستان و بوئین زهرا قرار دارد 
و پس از تغذیه شــهر اشــتهارد، از شــهر پرند و فرودگاه امام خمینی می گذرد و 
وارد دریاچه قم می شــود. موســوی از یک تاالب هم در ایــن منطقه نام می برد: 
«در محل اتصال رودخانه شــور با دریاچه نمک و در منطقه کویری قم، تاالب ُمّره 
قــرار دارد که انواع گونه های گیاهی و جانــوری در آن زندگی می کنند. این تاالب 
منحصر به فرد اکنون با احداث دو ســد در باالدست رودخانه شور، در خطر نابودی

 قرار گرفته است».
 شور حیات در دریاچه نمک با رودخانه شور

او از رودخانه شور به عنوان تنها رودخانه ای نام برد که د رحال حاضر سیالب آن 
به دریاچه قم وارد می شــود و یک خواســته را در این زمینه مطرح  کرد: «خواسته 
فعاالن محیط زیســت این اســت؛ اکنون که از رودهای دیگر، آبی به دریاچه وارد 
نمی شــود، جریان حداقلی رود شور حفظ شــود. فاضالب در پرند و فرودگاه امام 
خمینی به این رود می ریزد که در صورت نبود سیالب رود شور، فاضالب ها شسته 
نمی شــود و در نتیجه شــرایط نامطلوبی را در منطقه ایجاد می کند». به گفته این 
کارشناس محیط زیســت، در قزوین سد ُنهب در تاکستان بر روی رود شور احداث 
شــده و ســد باالخانلو نیز بر روی همین رود در  حال احداث است. انتقاد او به این 
اســت که با احداث این ســدها این رود خشک می شــود: «معموال گفته می شود 
بعد از آب گیری ســدها حقابه محیط زیست داده می شــود؛ اما تجربه به ما ثابت 
کرده اســت که این حقابه داده نمی شــود». صحبت های موسوی از ادامه حیات 
دریاچه قم در صورت جاری بودن رود شــور حکایت دارد: «دریاچه نمک قم حتی 
با ۱۰ درصد از حجم آب هم توان ادامه حیات دارد. نقشــه های هوایی سه، چهار 
دهه گذشــته نشــان می دهد که بعد از احداث سدها بر روی رودخانه هایی که به 
این دریاچه می ریخته اســت، دریاچه از طریق رودخانه شــور به حیات خود ادامه 

داده است».
 خطر غبار نمک بر سر تهرانی ها

او هشــدار داد: با قطع جریان رود شــور و خشــکی دریاچه، به تدریج الیه های 
زیرین آن نیز خشــک می شود و غبار نمکی، استان تهران، البرز، قزوین و استان های 
اطــراف دریاچه را دربر می گیرد؛ چراکه رودخانه شــور رطوبتــی را برای دریاچه 
ایجاد می کرد که مانع بلندشــدن غبار نمکی می شد. او به صحبت های وزیر نیرو 
تکیه کرد: وزیر نیرو به طور مکرر در دو ماه اخیر گفته  اســت طرحی را که مخالف 
محیط زیســت باشــد، اجرا نمی کنیم. حرف ما این است که سد باالخانلو مخالف 
منافع محیط زیســتی است و نباید آب گیری شود. وی گفت: جایگزین این سد برای 
شــرب می تواند همان روش های فعلی و چاه ها باشد؛ چراکه سد باالخانلو آسیب 

بیشتری برای محیط زیست به دنبال دارد.
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