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نازیال مرادی

پاییز امسال جاده چالوس، شاید پاییز ماندگار و بی برگشتی 
باشد و در حافظه تاریخ ثبت شود. در این پاییز زیبا، در همهمه 
و ازدحام تبلیغات رسانه ای و نور فالش ها و لنز هاي دوربین ها، 
پروژه ای افتتاح شد که چون قاتلی سرسخت و بی رحم، کمر 
به قتل طبیعت بسته است. صحبت از افتتاح پروژه انتقال آب 
رودخانه کرج برای تامین آب شرب تهران است؛ پروژه ای که 
درختان آزاد و بلند سرو، سپیدار و چناران را به خاک می اندازد 

و حاشیه رودخانه را به زمینی خشک و بی بار تبدیل می کند.
این پروژه در حالی افتتاح شــد که صدای اعتراض فعاالن 
محیط زیســت کرج در گلو ماند و البی  ها و بیانیه های متعدد 
سمن  ها یا همان تشکل های زیســت محیطی استان راه به 

جایی نبرد.
البی  ها و رایزنی های نماینــدگان فعلی کرج در مجلس و 
بیانیه اعتراضی فدراسیون کوهنوردی نیز که به امضای همه 
کوهنوردان البرزی رسید، تغییری حتی در روند اجرای این 
پروژه ایفا نکرد. انتقال ســهم حداکثری حقآبه رودخانه کرج 
به تهران و سهم اندک باغات و زمین های کشاورزی البرز از این 
حقابه، مرگ حتمی و زودهنگام اکوسیستم منطقه و طبیعت 
و محیط زیست حاشیه رودخانه کرج و اراضی مجاور آن را در 

پی خواهد داشت.
 دور نیست که از طبیعت آزاد و پربار پایین دست سد کرج 
تنها تصاویری چند به یادگار بماند. اکنون نفس های البرز به 

شماره افتاده است.
با اجرای این پروژه آیــا از طبیعت زیبای جاده چالوس که 
بنا بود در فهرست آثار ملی ثبت شود چیزی به جا می ماند؟ آیا 
می توان امیدوار بود که در آینده نه چندان دور هنوز هم مسیر 
پایین دست سد کرج مقصد گردشــگران بومی و شهرهای 
همجوار باشد؟ بر سر باغداران و کشاورزان بومی و بومیانی که 
درآمدشان از قِبل گردشگری بود چه می آید؟ تاریخ، خود به این 

پرسش  ها به درستی پاسخ خواهد داد.
 چنبره پایتخت بر منابع آبی کرج

انتقال آب رودخانه کرج به تهران در تاریخ ریشه دارد. این 
اولین باری نیست که کرج بار کم آبی و سوءمدیریت پایتخت را 

بر دوش می کشد.
از۱۷۰سال پیش، یعنی از زمان حکومت محمدشاه قاجار 
تا به امروز، هر بار که تهران تشنه شد، مسئوالن وقت دست به 

دامان رودخانه کرج شدند. این بذل و بخشش  ها در شرایطی 
صورت می گرفت که وسعت اراضی کشاورزی و باغ های حاشیه 
و اطراف رودخانه کرج به واســطه کم آبی، به مرور زمان کمتر 
وکمتر می شد، اما سایه سنگین پایتخت بر منابع آبی شهر و 

بعدها استان همجوار، همواره اولویت را به تهران م بخشید.
 این در حالی اســت که در حال حاضر ۷۸ درصد از منابع 
آب استان البرز، از منابع زیرزمینی و ۲۲ درصد نیز از آب های 
سطحی تامین می شود؛ در صورتی که این درصد برای تهران 
۵۰ به ۵۰ است و کسی به این پرسش پاسخ نمی دهد که دلیل 
این تبعیض و توزیع ناعادالنه و نابرابر منابع، بین تهران و کرج 

چیست؟
الهه ابوالحسنی، استاد دانشگاه که خود از اهالی روستای 
بیلقان در جاده چالوس است، با اشــاره به پیشینه انتقال آب 
به پایتخت به »توسعه ایرانی« می گوید: »چهار رودخانه آب 
شیرین با عالیترین کیفیت و با حجم بسیار زیاد که در چهار فصل 
پرآب هستند، عبارتند از طالقان، کرج، کن سولقان و جاجرود. 
متاسفانه از دوره پهلوی دوم تا به امروز، آب هر چهار رودخانه به 
تهران سرازیر می شود. روزانه چندین میلیون متر مکعب آب 
تصفیه شده وارد شمال تهران می شود و تا هنگام شب همین 
مقدار فاضالب در جنوب تهران با بوی متعفن انباشته می شود. 
این آب ها در شرایطی به تهران منتقل می شود که زمین  ها و 
باغات حاشیه این چهار رودخانه بزرگ از آب چاه برای مصارف 
روزانه خود استفاده می کنند  و از آب تصفیه شده محروم هستند. 
نمونه بارز این ادعا، روستای بیلقان است که نزدیک به نیم قرن 
است که یکی از بزرگترین تصفیه خانه های آب آشامیدنی کشور 
در آن احداث شده ولی آب تصفیه شده در این مرکز، مستقیما 
به تهران رفته و ساکنین این روستا هنوز هم آب ناسالم وتصفیه 

نشده را مصرف می کنند.«
مسئوالن غیربومی، بی تفاوت و آسیب زا

امروز بیش از هر زمان دیگری، دامنه تصمیمات ناصواب و 
تبعات مدیریت ناکارآمد درگذشته، مؤید این است که مسئوالن 
و مدیران شهری باید بومی آن شهر یا استان باشد. این در حالی 
اســت که انتصاب شهرداران و اســتانداران و مسئوالن سایر 
دستگاه های دولتی در کرج، بجز مواردی انگشت شمار، همواره 
از میان انتصاب های فرمایشی بوده است. شاید یکی از مهمترین 
دالیل عقب ماندن استان البرز از استانداردهای رشد و توسعه در 
همین نکته نهفته باشد. چگونه می توان انتظار داشت شهردار یا 
استانداری که امروز در شهر ما گماشته شده و فردا جل و پالسش 

را جمع می کند و پربارتر! به شهری دیگر می رود، دلسوزانه به 
روند تصویب و اجرای پروژه  ها بپردازد؟

در پروژه انتقال آب رودخانــه کرج به تهران نیز بی تفاوتی 
و عدم پیگیری مسئوالن وقت نســبت به آثار مخرب زیست 

محیطی، کامال مشهود است.
برزو کالنتری، از فعاالن منتقد در پروژه مذکور که خود نیز 
ساکن جاده چالوس است به »توسعه ایرانی« می گوید: »حتی 
نمی توان فاجعه ای را که در انتظار رود زیبای چندهزارســاله 
کرج اســت، تصور کرد. تاریخ البرز تا ابد نام مدیران البرز را به 
یاد خواهد داشت و آنها را نخواهد بخشید. نمایندگان مجلس 
در دوره های مختلف مدیران ناالیق را به البرز تحمیل کردند. 
آیندگان باید بدانند که ما برای توقف اجرای این پروژه تالش 
کردیم، اما مسئولین امر همراهی نکردند و دست آخر آن شد 

که نباید می شد.«

انتقال رودخانه، جنگل را بیابان می کند!
گمانه زنی  ها حکایت از آن دارد که از منظر زیست محیطی، 
انتقال تونلی آب رودخانه کرج از پایین دســت سد امیرکبیر، 
منجر به خشک شــدن ۲۵ کیلومتر از مسیر رودخانه خواهد 
شد و خشک شدن این ۲۵ کیلومتر به معنای از بین رفتن حجم 
وسیعی از باغات و مزارع است و آثار سوء زیادی به دنبال خواهد 
داشت. تضعیف سفره های آب زیرزمینی، فرونشست خاک، 
تخریب پوشش گیاهی منطقه، تهدید حیات برخی گونه های 
جانوری و آثار سوء بر اکوسیستم منطقه، از جمله مواردی است 

که از تهدیدهای زیست محیطی این پروژه به شمار می رود.
سعید کاراندیش، پزشک متولد جاده چالوس با تاکید بر 
مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کشور، در این مورد به »توسعه 
ایرانی« می گوید: »از تبعات میان مدت انتقال آب رودخانه کرج 
به تهرانتبدیل این رود زالل زیبا به یک مرداب و مرگ صدها 
گونه گیاهی و جانوری وابسته به آن است. سرنوشت غم انگیزی 
که قبال برای زاینده رود رقم خورد. در تهران می توان مانند سایر 
شهرهای مدرن جهان با استفاده از روش های مدرن، آب مورد 
نیاز برای صنعت و آبیاری درختان را از بازیافت آب پســماند 

تامین و با این روش از هدر رفتن میلیاردها لیتر آب قابل شرب 
جلوگیری کرد. در تاریخ جهان بی سابقه است که رود و طبیعتی 
در این حد زیبا و شگفت انگیز را این چنین بی رحمانه، قربانی 

بی مباالتی مدیران شود.«
حقابه، مطالبه ای بی پاسخ

 حقابه به زبان ساده یعنی حق یک کاربر یا مصرف کننده در 
استفاده از یک منبع آب مثل رودخانه، جویبار، تاالب یا منبع آب 
زیرزمینی. مهمترین سند تعیین میزان حق آبه رودخانه کرج به 
دوره قاجار و زمان صدارت امیرکبیر باز می گردد. در این سند که 
هنوز هم دست نویس آن موجود است به زیبایی، سهم آب همه 
ساکنین پایین دست رودخانه، حتی یافت آباد و سرخه حصار 
نیز تعیین شده است و تا سال۱۳۷۰ نیز تخصیص میزان حقابه 
از همین سند پیروی کرده و آب شرب و آب مورد نیاز زراعت 

کشاورزان را به خوبی تامین کرده است.
بر اساس مطالعات وزارت نیرو، میزان حق آبه برای رودخانه 
کرج ۶۴.۵ میلیون مترمکعب در ســال تعیین شده ولی این 
رودخانه برای ادامه حیات و زیســت بوم نیاز به حقآبه ای سه 

برابری دارد.
فردین حکیمی، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست 
اســتان البرز، هفته پیش در گفتگو با ایرنا به این مطلب اشاره 
کرد که رودخانه کــرج از قدیم، یکــی از رودخانه های مهم 
حفاظت شده کشور بوده که عالوه بر تامین آب شرب، به لحاظ 

زیستگاهی نیز دارای اهمیت ویژه است.
این رودخانه به عنوان زیســتگاه اصلــی ماهی قزل آالی 
خال قرمز)گونه حمایت شده( تلقی می شود لذا تامین حقابه 
زیست محیطی برای حیات طبیعی رودخانه و آبزیان، کامال 

ضروری است.
حکیمی معتقد است میزان حقابه در نظر گرفته شده بعنوان 
حقابه زیست محیطی رودخانه کرج، براساس نتایج مطالعات 
وزارت نیرو بوده که این میزان تخصیص، برای حفظ کیفیت 
و شرایط زیست محیطی رودخانه مطلوب نبوده و مورد تایید 

محیط زیست نیست.
 ازاین رو تاکید ســازمان تحت ریاســت وی، بازنگری در 
تخصیص حقابه زیســت محیطی اســت که بر اساس نتایج 
مطالعات دانشگاه پردیس کشــاورزی کرج، در سال ۱۳۹۷، 

مشخص شده است.
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز تاکید دارد که 
برای تحقق این موضوع مهم و جلوگیری از هر گونه تبعات منفی، 
باید از طریق سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان کرج 
در مجلس شورای اسالمی و سایر مسئوالن استانی تالش شود 
تا با ارائه راهکارها و روش های جایگزین )انتقال بخشی دیگر از 
آب از طریق آبگیر بیلقان و ...( و حقابه مناسب، از خطر احتمالی 

نابودی رودخانه کرج جلوگیری شود.

الزم به ذکر اســت نمایندگان کرج در مجلس شورای 
اسالمی نیز پیگیر موضوع تغییر میزان حقآبه رودخانه کرج 
هستند. علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس، بر 
این باور اســت که مصوبه هیئت وزیران میزان حقابه برای 
رودخانه کرج را ۲/۶۳ میلیون متر مکعــب در نظر گرفته 
است؛ اما بنا به نظر کارشناســان و متخصصان و همچنین 
طبق طرح مطالعاتی پژوهشگران، باید ۴/۱۸۱ میلیون متر 
مکعب به عنوان حقابه زیست محیطی رودخانه کرج در نظر 
گرفته شود. با این تفاسیر اکنون این پرسش پیش می آید، 
چرا وزارت نیــرو در قبال طرح مطالعاتــی مبنی بر حقابه 

رودخانه کرج سکوت کرده است؟
به عقیده نماینده کرج، شورای امنیت ملی، وزارت نیرو 
را مکلف کرده که آب با کیفیت به تهران برساند و از آن طرف 
وزارتخانه را مکلف می کند که روستاهای حاشیه رودخانه را 
به شبکه تصفیه خانه وصل کند. پس به نظر می رسد پایین 
دست سد کرج در مالحظات به حساب نیامده است و نگاه 

شورای امنیت ملی تنها معطوف به تهران بوده است.
 همانگونه که از سخنان مسئوالن البرز نیز پیداست، حقابه 
تخصیصی به پایین دست سد کرج، به هیچ وجه کافی نیست. 
بر اساس مطالعات صورت گرفته، با توجه به قابلیت انتقال آب به 
میزان ۱۳ متر مکعب در ثانیه، باید ۷ متر مکعب در ثانیه از این 

حقآبه به استان البرز تخصیص داده شود.
در این میان سکوت ســنگین وزارت نیرو در تغییر میزان 

حقابه تخصیص یافته به استان البرز، جای تامل دارد.
چراغی که به خانه روا بود 

در گفتگو با ساکنین روستاها و مناطق پایین دست جاده 
چالوس مهمترین نکته ای که بسیار پررنگ مطرح می شود 
حیات استان البرز زیر سایه ســنگین پایتخت است. انگار 
که فلســفه وجود شهرها و اســتان های همجوار پایتخت، 
تنها بسیج منابع و امکانات و ســرازیر کردن آن به چاه ویل 

ملزومات توسعه تهران است.
نســرین فیضی که زادگاهش یکی از روستاهای پایین 
دســت جاده چالوس اســت، می گوید: »چرا نباید منابع و 
امکانات کرج صرف خود کرج شــود؟ چــرا در طول تاریخ 
همیشه نیازها و پیشــرفت کرج فدای توسعه تهران شده 

است؟«
به راستی این بذل و بخشش بی پایان منابع استان البرز 
به تهران از کیســه کدام خلیفه است؟ اگر دست اندرکاران 
به جای تصمیم گیری درباره منابع یک استان تحت عنوان 
)طرح ملی(، مدیریت صحیح مصــرف آب در تهران را در 
دســتور کار خود قرار می دادند، قطعا امروز شاهد نبودیم 
که سهم البرز از آب رودخانه کرج، استخرهای اختصاصی 

برج های شمال شهر تهران را پر کند.

گزارش

گزارش »توسعه ایرانی« از انتقال آب رودخانه کرج به تهران

بذل و بخشش از کیسه کدام خلیفه؟

 صاحبان واحدهای مسکونی قیمت 
تعیین می کنند و به تورم دامن می زنند

مالکان از 
سیاستگذاران 

مهمترند!

چرتکه 3

 افزایش قیمت مسکن در کالنشهرها، فضای بازار مسکن در حاشیه 
تهران و شــهرهای بزرگ را تحت تاثیر قرار داده اســت و حاال مالکان 
واحدهای مسکونی، حتی واحدهای بی ســند به معیاری برای تعیین 

قیمت مسکن در شهرها تبدیل شده اند. 
قیمت مسکن در تهران طی سه سال اخیر، یعنی فاصله اسفند ماه 
سال ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۳۹۹ بیش از ۳۶۸ درصد افزایش یافته است. این 
رشد عجیب و بی سابقه مسکن را از دسترس طبق متوسط دور کرده و 
حاال حتی تسهیالت مسکن نیز نمی تواند پاسخگوی نیاز طبقه متوسط 
برای خریداری مسکن باشد. همزمان با رشد بهای مسکن در تهران و 
شهرهای بزرگ، قیمت اجاره بها نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده 
است و این رشد بی ســابقه وضعیت امالک در حاشیه شهرهای بزرگ 
خصوصا تهران را افزایش داده است. به عبارت دیگر این افزایش فشاری 
مضاعف بر طبقه ای وارد می کند که به دلیل نداشتن قدرت اقتصادی در 
حاشیه شهرها ساکن شده است و حاال با قیمت چند ده میلیونی مسکن 

در این مناطق مواجه است. 
 همین وضعیت سبب شده اســت برخی کارشناسان هشدارهایی 
را نسبت به شکل گیری حاشــیه های جدید و حلبی آبادها در اطراف 

شهرهای بزرگ بدهند...

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد:

اعمال محدودیت های جدید در ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان
سياست 2

همين صفحه

 گزارش »توسعه ایرانی« از انتقال آب رودخانه کرج به تهران

بذل و بخشش از کیسه کدام خلیفه؟


