
 و انهيمانند خاورم یدر مناطق خشک ژهيفراوان است، به و تيبشر حائز اهم یبه آب تازه برا یدسترس

 رانيکشورها، سهم ا ريبا سا سهيواقع شده است. در مقا یمنطقه کم آب نيدر چن زين رانيکه ا قايشمال آفر

 شيافزا م،ياقل ريياز تغ یبياست. ترک یسوم متوسط جهان کيکمتر از  ،یجو یاز رودخانه ها و بارشها

را  یرسختت ندهيآ ینيب شيمنابع آب، پ تيريو عدم مد یو توسعه صنعت تيجمع شيآب با افزا یتقاضا

  .دينما یم رانيا یبرا

از جمله کم شدن آب  یآب یها ستميبه زوال اکوس توانيمشهود بحران آب م یطيمح ستيز یامدهايپ از

خشک شدن قنات ها،  ،ینيرزميز یرفتن سطح آبها نييرودخانه، پا یها و تاالب ها، کاهش آبده اچهيدر

کرد .  شارهها ا ابانيو توسعه ب یاراض یشور ن،يآب، نشست زم تيفيآب، کاهش ک یچشمه ها و چاه ها

 انوسياق هيحاش یاز کشورها یهمانند برخ رانياستان بزرگ ا نيو بلوچستان بعنوان دوم ستانياستان س

 کير د تيجمع یو بلوچستان، بواسطه پراکندگ ستانيبا کمبود آب پاک مواجه است. در حوزه س زيهند ن

 تيريو مد یزيمسئوالن در برنامه ر یديکل یاز دغدغه ها یآب بهداشت نيوسعت پهناور، چالش تام

  .است یاستان

 یمنابع آب رياز سا ديبا ن،يريمصرف منابع آب ش تيريعالوهبر مد یمقابله با مشکل کم آب یبرا

اب آنها پس انياز م یمنبع آب نامتعارف را برشمرد ول نيچند توانياستفاده نمود. اگرچه م زينامتعارف ن

قرار  شتريب هحجم باال مورد توج ليبه دل ها انوسيو اق اهايو آب در یو صنعت یکشاورز ،یشهر یها

 ژهيو شور به یآبها یساز نيريته، شقرار گرف رويوزارت ن یکه در برنامه ها یاز منابع یکيگرفته اند. 

  .به عنوان منبع درازمدت آب است اهايدر

 نيبه ا ندهيبه صورت فزا یاست که جوامع ساحل تيواقع نينشاندهنده ا زيجهان ن يیبازار نمک زدا رشد

و  يیزدا نمک ی. با انجام پروژههانديخود را برآورده نما یدنيآب آشام یازهايتا ن رونديم شيسمت پ

شدن فاز اول آن،  یاتيو عمل رانيا یعمان به فالت مرکز یايفارس و در جياز خل یدنيانتقال آب آشام

 یحاصل از واحدها یشورابه ها یول د،ينمايشرب و صنعت را فراهم م ازياز آب مورد ن یاگرچه بخش

  .باشند یستيز طيتوانند خود منشا مشکالت مح یم يینمک زدا

 یلمللا نيو ب یفناور ،یو پژوهش یعلم یها ليامکانات و پتانس تها،يمتقابل از ظرف یريهدف بهره گ با

دکتر  یآقا یندگيبه نما رانيا یو صنعت یعلم یسازمان پژوهش ها نيب یموجود، تفاهمنامه همکار

 امرضدکتر غال یآقا یندگيو بلوچستان به نما ستانيسازمان)، دانشگاه س سي(رئ یعشور رضايعل

هند  انوسياق هيحاش یکشورها هياتحاد یعلوم و انتقال فناور ی، و مرکز منطقه ا)دانشگاه سيرئ( يیرضا

  گردد. یمنعقد م ليبه شرح ذ )مرکز سيرئ( یرعماديخانم دکتر طاهره م یندگيبه نما

  

  



  ،موضوع) ١ ماده

نامتعارف با تمرکز  یاستحصال آب از منابع آب نهيدر زم داريپا یها یو انتقال فناور جاديدر ا یهمکار

  یا منطقه لوتيپا بعنوان وبلوچستان ستانيس یحوزه آب یها بر چالش

  محورهاي همكاري) ٢ ماده

و  جاديا ،يیو بلوچستان با هدف شناسا ستانيآب استان س نيمشکالت تام یبند تيو اولو يیناسا) ش١-٢

  مرتبط یانتقال فناور

هند در موضوع  انوسياق هيحاش یو کشورهاه اشتراک گذاشتن تجارب موجود در کشور ) ب٢-٢

  تفاهمنامه

  انيبن دانش یها فناوران و شرکت ن،يمتخصص یالملل نيو ب یمل یشبکه ها جادي) ا٣-٢

وبلوچستان و سازمان  ستانيمرتبط در دانشگاه س یپژوهش یها ها، مراکز، و قطب هسته جادي) ا٤-٢

  رانيا یو صنعت یعلم یها پژوهش

 هيحاش یحوزه کشورها نيسازمان، دانشگاه، و همچن نيمشترک ب یپژوهش یها نجام طرح) ا٥-٢

  :یها نهيسطح استان، کشور و منطقه در زم در داريپا یها یهند، توسعه و انتقال فناور انوسياق

شور، لبشور و  یها آب ،یو صنعت یشهر یها نامتعارف همچون فاضالب یستحصال آب از منابع آبا -

  ايدر

  ... و یصنعت ،یمصارف شرب، کشاورز ینامتعارف موجود برا یاز منابع آب ميستفاده مستقا -

  ستيز طيبا هدف حفظ مح ايلبشور، شور و در یها از آب يیزدا حاصل از نمک یها شورابه تيريدم -

  قيعم یها مرتبط با آب یندهايستحصال و فراا -

  نامتعارف یاز منابع آبها شتريب یور در جهت بهره یآب و انرژ تيريدم -

 یتيارتباط با مراکز حما جاديا قيمرتبط از طر یها یها و فناور طرح یساز یمک به تجار) ک٦-٢

 مراکز گريسازمان، و د یعلم و فناور سيپرد استان، یمانند مرکز رشد دانشگاه، پارک علم و وفناور(

  )یالملل نيو ب یمل یتيحما

  فناورانه مرتبط یها یتوانمند یو دارا انيدانش بن یها شرکت یبانيو پشت لياز تشک تيما) ح٧-٢

  یمال یها و بخش یو خصوص یصاحبان دانش فن نيب یهمکار جادي) ا٨-٢

  بطمرت یها نهيمتخصص در زم یپژوهشگران و شرکتها ريبا سا یالملل نيب یهمکار نهيزم جادي) ا١٠-٢

مشترک  یالملل نيو ب یمل یها شيو هما یآموزش یها ها، دوره ها، کارگاه کنگره یرگزار) ب١١-٢

  مرتبط یها یفناور و یپژوهش یدستاوردها يیمستمر در جهت شناسا

  نامه در موضوع تفاهم یليتکم التيتحص انيدانشجو تيرب) ت١٢-٢

  هاي مشترك حوه اجراي همكاري) ن٣ ماده



 یط يیاجرا یها مشترک، حداکثر ظرف مدت دو ماه توافقنامه یهمکار ینمودن محورها يیاجرا جهت

  .ديخواهد رس ربطيذ یواحدها نيو به امضاء مسئول هيته یجلسات کارشناس

و معاون سازمان  نينو یها یپژوهشگاه فناور سيتفاهمنامه بر عهدة رئ نيو نظارت بر مفاد ا اجرا

 سيو رئ و بلوچستان ستانيدانشگاه س یفناور و معاون پژوهش ران،يا یو صنعت یعلم یها پژوهش

  .باشد یهند م انوسياق هيحاش یکشورها هياتحاد یعلوم و انتقال فناور یا مرکز منطقه

  دت تفاهمنامه) م٤ ماده

 د،يقابل تمد نيو در صورت توافق طرف اشدب یآن به مدت سه سال م یامضا خيتفاهمنامه از تار نيا مدت

  .است در مفاد آن یاساس راتييتغ ايو  یبازنگر

  ) ٥ماده 

امضا معتبر  خيامضاء شده و از تار ١٤٠٠ارديبهشت  ٤ خيماده در تار ٥تفاهم نامه در سه نسخه و  نيا

 .باشد یم


