
پیش از ورود مصداقى به بحث، الزم است تا به مرور برخى 
احکام قانونى پیرامون وجوب حفظ و پاسدارى از مالکیت 
منابع آبى و حریم آن بپردازیم. اصوالً اعالم ممنوعیت 
افت  از  جلوگیرى  هدف  با  کشور  آبى  هاى  دشت 
بیشتر سطح سفره هاى آب زیرزمینى و حفظ سرمایه 
گذاریهاى انجام شده قبلى به پشتوانه چاههاى محفوره 
پیش از ممنوعیت، براساس ماده 4 قانون توزیع عادالنه 
آب صورت پذیرفته است. جهت حفظ ظرفیت چاه ها 
در مناطق ممنوعه و جبران خسارات وارده به حقآبه 
داران قبلى، قانونگذار در ماده 44 قانون توزیع عادالنه 

آب پیش بینى هاى الزم را به شرح زیر نموده است:
"در صورتیکه در اثر اجراى طرح هاى عمرانى و صنعتى 
و توسعه کشاورزى و سدسازى و تأسیسات مربوطه یا 
در نتیجه استفاده از منابع آب هاى سطحى و زیرزمینى 
در ناحیه یا منطقه اى، قنوات و چاهها و یا هر نوع 
تأسیسات بهره بردارى از منابع آب متعلق به اشخاص، 
تملک یا خسارتى بر آن وارد شود و یا در اثر اجراى 
طرح هاى مذکور، آب قنوات و چاهها و رودخانه ها 
و چشمه هاى متعلق به اشخاص حقیقى یا حقوقى و 
حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر 

براى جبران خسارت عمل خواهد شد…"
آبى  هاى  دشت  کلیه  اینکه  به  توجه  با  است  بدیهى 
استان کرمان سال هاست که ممنوعه اعالم شده اند و 
با این وجود غالباً سطح آب در آنها در حال افت شدید 
مى باشد، از نظر قانون هیچ برداشت جدیدى بدون 
پرداخت خسارت به مالکین قبلى امکان پذیر نخواهد 
نظرهاى  اظهار  بررسى  به  مقدمه  این  با  حال  بود. 

مسئولین پروژه هاى فوالد استان کرمان مى پردازیم:
شهر  فاضالب  از  کرمان  فوالد  آب  تأمین  الف- 

کرمان
سرپرست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان در مصاحبه با آن هفته نامه، تأمین آب فوالد 
کرمان را از فاضالب شهر کرمان پیش بینى نموده اند. 
 در این رابطه ابتدا باید گفت که هم اکنون درصد قابل 
مالحظه اى از آب شرب شهر کرمان از چاه هاى جدیداً 
احداث شده در دشت قریۀالعرب تأمین مى شود. از آنجا 
که دشت قریۀالعرب و اراضى پایین دست آن از باغین تا 
کبوترخان که از یک منبع آبى مشروب مى شوند، حتى 
پیش از احداث چاه هاى جدید جهت تأمین آب شرب 
شهر کرمان از مناطق ممنوعه این استان بوده، واضح 
است که انتقال آب از این دشت به شهر کرمان مشمول 
ماده 44 قانون توزیع عادالنه آب مى شود. بنابراین، 

قانون حکم مى کند کارگزاران دولتى کشورى و استانى 
که مجوز برداشت آب از باالدست در دشت ممنوعه 
قریۀالعرب را صادر نموده اند، خسارت وارده به مالکین 
قدیمى و حقه چاه هاى پایین دست در دشت باغین 
تا کبوترخان را که منابع آبى آنها در حال خشکیدگى 
است پرداخت نموده و یا بجاى اختصاص فاضالب شهر 
کرمان به حوزه هاى آبى دیگر منجمله کارخانه فوالد 
کرمان در دشت زحمتکشان، آب حاصل از تصفیه این 
جبران  و  بازگردانده  قریۀالعرب  دشت  به  را  فاضالب 
خسارت وارده را از طریق تزریق مجدد این آب به سفره 

آبى مذکور بنمایند.
ب- تأمین آب فوالد بردسیر از حقآبه رفسنجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در پاسخ به 
سؤال خبرنگار آن جریده در رابطه با تأمین آب فوالد 
بردسیر از منابع آب زیرزمینى که پرسیده بود "تأیید مى 
کنید که کرمان و رفسنجان حقآبه دارند؟" فرموده اند: 

"چراغى که به خانه رواست، به مسجد حرام است."
در رابطه  با عدم تناسب ضرب المثل فوق با وضعیت 
منابع آب زیرزمینى باید گفت که مطابق شرع و قانون 
آنچه اولویت در تملک منابع آبى مشترك را موجب 
مى شود همانا تقدم زمانى شروع بهره بردارى و صدور 
و  باشد  مى  مشترك  آبى  منبع  آن  از  استفاده  مجوز 
محل  جغرافیایى  بودن  دست  پایین  و  باالدست  نه 
استحصال.  چنانچه بخواهیم نحوه نگرش مورد اشاره 
ایشان را مبنا قرار دهیم، باید بعنوان مثال به کشور 
افغانستان حق دهیم تا تمامى آب رود هیرمند را که 
بین دو کشور ایران و افغانستان مشترك بوده، بعلت 
آنکه از نظر جغرافیایى در باالدست قرار دارد در داخل 
آن کشور مورد بهره بردارى قرار داده و اجازه ورود آب 

آن منبع آبى را به کشورمان ایران ندهد.
ممنوعه  هاى  دشت  آب  تأمین  منبع  که  آنجا  از   
مشترك  انار  تا  رفسنجان  بردسیر،  زار،   الله 
مى باشد، هرگونه مجوز برداشت جدید در هر نقطه از 
این منبع آبى مشترك - خواه در باالدست، خواه در 
پایین دست - باید با حفظ حقوق و جبران خسارت 

وارده به حقآبه داران قانونى قبلى صورت گیرد.
آبى  منابع  از  زرند  فوالد  آب  تأمین  ج- 

کشاورزان
از  جایى  در  کوهبنان  و  زرند  مردم  محترم  نماینده 
مصاحبه خویش فرموده اند: "در شرایط کمبود آب، آب 
صنایع را بهتر و بیشتر باید تأمین کرد." و در جاى دیگر 
مى فرمایند: "در توسعه باید اولویت را به صنعت داد." 

این در حالى است که تجربه سیاستگذارى اقتصادى 
تخصیص  روش  بهترین  که  آموخته  ما  به  دنیا  در 
امکانات و منابع با توجه به شرایط خاص هر منطقه،  از 
طریق اقتصاد بازار آزاد و نه از طریق اتخاذ تصمیمات 
دیوانساالرانه در اتاق هاى دربسته دولتى است. متأسفانه 
تاکنون علیرغم اعتقاد و بیانات راسخ کارگزاران دولتى و 
نمایندگان مجلس استان کرمان هیچ گزارش و توجیه 
در  آب  منجمله  منابع  اختصاص  اینکه  از  اقتصادى 
استان کرمان به صنعت بهتر از کشاورزى است منتشر 
نشده است. جهت روشن شدن موضوع، ذکر یک مثال 
خالى از لطف نیست:  هم اکنون در ایالت کالیفرنیاى 
آمریکا سرمایه گذارى در احداث باغات جدید پسته 
چنان صرفه اقتصادى دارد که کلیه منابع آن منطقه 
را منجمله منابع آبى به سمت خود سوق داده و ارزش 
زمین هاى مناسب براى کشت پسته در این ایالت در 
سال هاى اخیر چند برابر شده است. این در حالى است 
که هم اکنون "صنعت" در ایاالت متحده آمریکا بطور 
عام و در کالیفرنیا بطور خاص دوران رکود خود را طى 

مى کند.
در پایان الزم است به این نکته اشاره شود که به عقیده 
انجمن پسته ایران تنها راه هاى قانونى جهت تأمین آب 
کلیه مصارف جدید در استان کرمان منجمله آب شرب 
شهرها یا روستاها و یا آب مورد نیاز پروژه هاى صنعتى 
 از قبیل کلیه طرح هاى فوالد و تخصیص بهینه این با 
ارزش ترین منبع جهت توسعه این استان از قرار زیر 

است:
 1- ایجاد بازار آزاد مبادله و خرید و فروش مجوزهاى

هدایت  آبى،  منابع  از  موجود  قانونى  بردارى  بهره   
متقاضیان برداشت جدید به سوى این بازارها و تسهیل 
صدور مجوز تغییر کاربرى و انتقال درون حوزه اى این 

پروانه ها توسط وزارت نیرو؛
2- خوددارى حاکمیت از صدور هرگونه مجوز جدید 
برداشت از منابع آبى در دشت هاى ممنوعه به عناوین 
مختلف از جمله شرب، صنعت و ... مگر در قبال جبران 
خسارت صاحبان پروانه هاى مجاز قبلى مطابق ماده 

44 قانون توزیع عادالنه آب؛
3- جلوگیرى از برداشت هاى غیرمجاز فصلى و آتى 
از سفره هاى آبى توسط نهادهاى دولتى، قضایى و 

انتظامى؛
به  کرمان  استان  آبى  حوزه  خارج  از  آب  انتقال   -4
داخل این استان در صورت داشتن توجیه اقتصادى 

و حفظ حقوق حقآبه داران حوزه آبى منطقه مبدأ.

رعایت قانون در تأمین آب
در شماره 325 مورخ 90/10/11 هفته نامه استقامت، پرونده ویژه اى راجع به 
پروژه هاى فوالد استان کرمان به تصویر کشیده شد. در این پرونده فصل مشترك 
سخنان همگى مصاحبه شوندگان، چاره اندیشى و پیشنهاد راه حل براى تأمین آب 
مورد نیاز کارخانه هاى فوالد استان پس از راه اندازى آنها بود.از آنجا که بعضى راه 
حل هاى پیشنهادى توسط مسئولین امر در این ویژه نامه با روح قوانین جارى در 

حوزه آب مطابقت نداشته و مستلزم تعدى به حق مالکیت صاحبان قبلى منابع آبى 
منجمله باغداران پسته استان کرمان مى باشد، انجمن پسته ایران در 25 دى ماه 
1390 در پاسخ به این دیدگاهها جوابیه اى در شماره 327 هفته نامه مزبور به چاپ 
رساند که متن این جوابیه را جهت اطالع اعضاى انجمن  بدون کم و کاست و بشرح 
زیر ارائه مى نماید.                                        دبیرخانه انجمن پسته ایران
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