دسترسﯽ به آب تازه برای بشر حائز اهميت فراوان است ،به ويژه در مناطق خشکﯽ مانند خاورميانه و
شمال آفريﻘا که ايران نيز در چنين منطﻘه کم آبﯽ واقع شده است .در مﻘايسه با ساير کشورها ،سهم ايران
از رودخانه ها و بارشهای جوی ،کمتر از يﮏ سوم متوسط جهانﯽ است .ترکيبﯽ از تغيير اقليم ،افزايش
تﻘاﺿای آب با افزايش جمﻌيت و توسﻌه صنﻌتﯽ و عدم مديريت منابع آب ،پيش بينﯽ آينده سختتری را
برای ايران مﯽ نمايد.
از پيامدهای زيست محيطﯽ مشهود بحران آب ميتوان به زوال اکوسيستم های آبﯽ از جمله کم شدن آب
درياچه ها و تاﻻب ها ،کاهش آبدهﯽ رودخانه ،پايين رفتن سطح آبهای زيرزمينﯽ ،خشﮏ شدن قنات ها،
چشمه ها و چاه های آب ،کاهش کيﻔيت آب ،نشست زمين ،شوری اراﺿﯽ و توسﻌه بيابان ها اشاره کرد .
استان سيستان و بلوچستان بﻌنوان دومين استان بزرگ ايران همانند برخﯽ از کشورهای حاشيه اقيانوس
هند نيز با کمبود آب پاک مواجه است .در حوزه سيستان و بلوچستان ،بواسطه پراکندگﯽ جمﻌيت در يﮏ
وسﻌت پهناور ،چالش تامين آب بهداشتﯽ از دغدغه های کليدی مسئوﻻن در برنامه ريزی و مديريت
استانﯽ است.
برای مﻘابله با مشکل کم آبﯽ عﻼوهبر مديريت مصرف منابع آب شيرين ،بايد از ساير منابع آبﯽ
نامتﻌارف نيز استﻔاده نمود .اگرچه ميتوان چندين منبع آب نامتﻌارف را برشمرد ولﯽ از ميان آنها پساب
های شهری ،کشاورزی و صنﻌتﯽ و آب درياها و اقيانوس ها به دليل حجم باﻻ مورد توجه بيشتر قرار
گرفته اند .يکﯽ از منابﻌﯽ که در برنامه های وزارت نيرو قرار گرفته ،شيرين سازی آبهای شور به ويژه
درياها به عنوان منبع درازمدت آب است.
رشد بازار نمﮏ زدايﯽ جهان نيز نشاندهنده اين واقﻌيت است که جوامع ساحلﯽ به صورت فزاينده به اين
سمت پيش ميروند تا نيازهای آب آشاميدنﯽ خود را برآورده نمايند .با انجام پروژههای نمﮏ زدايﯽ و
انتﻘال آب آشاميدنﯽ از خليﺞ فارس و دريای عمان به فﻼت مرکزی ايران و عملياتﯽ شدن فاز اول آن،
اگرچه بخشﯽ از آب مورد نياز شرب و صنﻌت را فراهم مينمايد ،ولﯽ شورابه های حاصل از واحدهای
نمﮏ زدايﯽ مﯽ توانند خود منشا مشکﻼت محيط زيستﯽ باشند.
با هدف بهره گيری متﻘابل از ظرفيتها ،امکانات و پتانسيل های علمﯽ و پژوهشﯽ ،فناوری و بين المللﯽ
موجود ،تﻔاهمنامه همکاری بين سازمان پژوهش های علمﯽ و صنﻌتﯽ ايران به نمايندگﯽ آقای دکتر
عليرﺿا عشوری )رئيس سازمان( ،دانشگاه سيستان و بلوچستان به نمايندگﯽ آقای دکتر غﻼمرﺿا
رﺿايﯽ )رئيس دانشگاه( ،و مرکز منطﻘه ای علوم و انتﻘال فناوری اتحاديه کشورهای حاشيه اقيانوس هند
به نمايندگﯽ خانم دکتر طاهره ميرعمادی )رئيس مرکز( به شرح ذيل منﻌﻘد مﯽ گردد.

ماده  (١موﺿوع،
همکاری در ايجاد و انتﻘال فناوری های پايدار در زمينه استحصال آب از منابع آبﯽ نامتﻌارف با تمرکز
بر چالش های حوزه آبﯽ سيستان وبلوچستان بﻌنوان پايلوت منطﻘه ای
ماده  (٢محورهاي همكاري
 (١-٢شناسايﯽ و اولويت بندی مشکﻼت تامين آب استان سيستان و بلوچستان با هدف شناسايﯽ ،ايجاد و
انتﻘال فناوری مرتبط
 (٢-٢به اشتراک گذاشتن تجارب موجود در کشور و کشورهای حاشيه اقيانوس هند در موﺿوع
تﻔاهمنامه
 (٣-٢ايجاد شبکه های ملﯽ و بين المللﯽ متخصصين ،فناوران و شرکت های دانش بنيان
 (٤-٢ايجاد هسته ها ،مراکز ،و قطب های پژوهشﯽ مرتبط در دانشگاه سيستان وبلوچستان و سازمان
پژوهش های علمﯽ و صنﻌتﯽ ايران
 (٥-٢انجام طرح های پژوهشﯽ مشترک بين سازمان ،دانشگاه ،و همچنين حوزه کشورهای حاشيه
اقيانوس هند ،توسﻌه و انتﻘال فناوری های پايدار در سطح استان ،کشور و منطﻘه در زمينه های:
 استحصال آب از منابع آبﯽ نامتﻌارف همچون فاﺿﻼب های شهری و صنﻌتﯽ ،آب های شور ،لبشور ودريا
 استﻔاده مستﻘيم از منابع آبﯽ نامتﻌارف موجود برای مصارف شرب ،کشاورزی ،صنﻌتﯽ و... مديريت شورابه های حاصل از نمﮏ زدايﯽ از آب های لبشور ،شور و دريا با هدف حﻔظ محيط زيست استحصال و فرايندهای مرتبط با آب های عميق مديريت آب و انرژی در جهت بهره وری بيشتر از منابع آبهای نامتﻌارف (٦-٢کمﮏ به تجاری سازی طرح ها و فناوری های مرتبط از طريق ايجاد ارتباط با مراکز حمايتﯽ
)مانند مرکز رشد دانشگاه ،پارک علم و وفناوری استان ،پرديس علم و فناوری سازمان ،و ديگر مراکز
حمايتﯽ ملﯽ و بين المللﯽ(
 (٧-٢حمايت از تشکيل و پشتيبانﯽ شرکت های دانش بنيان و دارای توانمندی های فناورانه مرتبط
 (٨-٢ايجاد همکاری بين صاحبان دانش فنﯽ و خصوصﯽ و بخش های مالﯽ
 (١٠-٢ايجاد زمينه همکاری بين المللﯽ با ساير پژوهشگران و شرکتهای متخصص در زمينه های مرتبط
 (١١-٢برگزاری کنگره ها ،کارگاه ها ،دوره های آموزشﯽ و همايش های ملﯽ و بين المللﯽ مشترک
مستمر در جهت شناسايﯽ دستاوردهای پژوهشﯽ و فناوری های مرتبط
 (١٢-٢تربيت دانشجويان تحصيﻼت تکميلﯽ در موﺿوع تﻔاهم نامه
ماده  (٣نحوه اجراي همكاري هاي مشترك

جهت اجرايﯽ نمودن محورهای همکاری مشترک ،حداکثر ظرف مدت دو ماه توافﻘنامه های اجرايﯽ طﯽ
جلسات کارشناسﯽ تهيه و به امﺿاء مسئولين واحدهای ذيربط خواهد رسيد.
اجرا و نظارت بر مﻔاد اين تﻔاهمنامه بر عهدة رئيس پژوهشگاه فناوری های نوين و مﻌاون سازمان
پژوهش های علمﯽ و صنﻌتﯽ ايران ،مﻌاون پژوهش و فناوری دانشگاه سيستان و بلوچستان و رئيس
مرکز منطﻘه ای علوم و انتﻘال فناوری اتحاديه کشورهای حاشيه اقيانوس هند مﯽ باشد.
ماده  (٤مدت تﻔاهمنامه
مدت اين تﻔاهمنامه از تاريﺦ امﺿای آن به مدت سه سال مﯽ باشد و در صورت توافق طرفين قابل تمديد،
بازنگری و يا تغييرات اساسﯽ در مﻔاد آن است.
ماده (٥
اين تﻔاهم نامه در سه نسخه و  ٥ماده در تاريﺦ  ٤ارديبهشت  ١٤٠٠امﺿاء شده و از تاريﺦ امﺿا مﻌتبر
مﯽ باشد.

