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                                                     تاریخچه 

انســتیتو آب و انــرژی دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه عنــوان اولیــن مرکــز تخصصــی نمک زدایــی آب کشــور بــا 
ــه آب  ــا در تهی ــواع انرژی ه ــتفاده از ان ــا اس ــی ب ــتقل مل ــاوری مس ــعه فن ــا و توس ــی از آب دری ــدف نمک زدای ه
شــیرین در ســال 1346 تاســیس شــده اســت. بــا توجــه بــه تاکیــد بــر انتقــال فنــاوری نمک زدایــی آب در تبصــره 
ذیــل بنــد الــف مــاده 36 برنامــه ششــم توســعه کشــور و مســئولیت انســتیتو در ایــن حــوزه، مقــرر شــد تــا وضعیت 
اجــرای ایــن مــاده و تبصــره آن را )تنهــا در بخــش نمک زدایــی عنــوان شــده در مــاده قانونــی نــه همــه عناویــن( 
ــز  ــرای مشــارکت دانشــگاه ها و مراک ــی ب ــوان الگوی ــه عن ــج آن ب ــط بررســی و نتای ــا مشــارکت مســئولین ذیرب ب

علمــی در رفــع چالــش ملــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــور  ــعه کش ــم توس ــه شش ــق برنام ــی در تحق ــز علم ــگاه ها و مراک ــش دانش ــگاه و نق ــمپوزیوم »جای ــذا س ل

ــاوری:   ــال فن ــت انتق ــر مدیری ــد ب ــا تاکی ــل و ب ــداف ذی ــا اه ــا(« ب ــی آب دری )نمک زدای

ــه  ــاده 36 برنام ــرای م ــور و اج ــن آب کش ــی در تامی ــای نمک زدای ــری از فناوری ه ــت بهره گی ــن اهمی 1- تبیی

ــعه ــم توس شش

2-تعیین الزامات اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه نمک زدایی

3-تعیین نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در مدیریت انتقال فناوری حوزه نمک زدایی آب

4-معرفی پتانسیل دانشگاه ها و مراکز علمی در حل مسائل نمک زدایی کشور

5-جلب مشارکت برای همکاری های بین بخشی جهت عملیاتی ساختن ماده 36 برنامه ششم توسعه

6-بررســی نیــاز کشــور بــه یــک مرکــز تخصصــی علمــی در حــوزه نمک زدایــی بــا اســتفاده از تجربیــات و فعالیــت 

مراکــز علمــی و پژوهشــی داخلــی و بین المللــی

ــس  ــی از مجل ــور نمایندگان ــا حض ــرژی و ب ــتیتو آب و ان ــط انس ــاه 1397 توس ــت م ــخ 24 اردیبهش در تاری

شــورای اســامی، نهــاد ریاســت جمهوری، وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت راه و 
شهرســازی، ســازمان حفاظــت محیط  زیســت، شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو، جهــاد دانشــگاهی، ســرمایه گذاران 
بخــش خصوصــی نمک زدایــی و مدعوینــی از اســاتید و پژوهشــگران در دانشــگاه صنعتــی شــریف برگــزار گردیــد.

ــی  ــدس مصطف ــای مهن ــاب آق ــط جن ــدی توس ــخنرانی کلی ــدا دو س ــمپوزیوم، ابت ــن س ــاد ای ــن ابع ــرای تبیی ب
هاشــمی طبــا، وزیــر ســابق صنعــت، معــدن و تجــارت و جنــاب آقــای دکتــر احمدعلــی کیخــا عضــو کمیســیون 
کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس شــورای اســامی و ســپس پنــج عنــوان ذیــل در بخــش اول برنامــه ارائــه 

شــد.
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در بخش نشست پنل پس از اظهار نظر حاضرین، مقرر گردید با تشکیل 5 کارگروه  با مشارکت عاقه مندان حاضر، 
بررسی های الزم برای اجرایی شدن این ماده از قانون و تبصره ذیل آن انجام و نتایج حاصل در یک نشست دیگر ارائه 

و تصمیمات الزم اتخاذ شود.

1-دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

2-صنعت و فناوری

3-سیاست، قانون گذاری و نظارت

4-محیط زیست و آمایش سرزمین

5-بهره برداری و نگهداری

دومیــن نشســت ســمپوزیوم در 17 دی مــاه 1397 در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار و پــس از خیــر 
مقــدم جنــاب آقــای دکتــر ســعید ســیف، مدیــرکل دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
گــزارش فعالیت هــای کارگروه هــا و اقدامــات بعمــل آمــده، توســط جنــاب آقــای دکتــر علــی اصغــر اعلــم الهــدی، 

دبیــر ســمپوزیوم  و جنــاب آقــای مهنــدس علیرضــا دائمــی، مســئول کمیتــه راهبــری ســمپوزیوم ارائــه شــد.  
پــس از ارائــه دو ســخنرانی کلیــدی توســط جنــاب آقــای دکتــر احمدعلــی کیخــا رئیــس کمیســیون کشــاورزی، 
آب و منابــع طبیعــی مجلــس شــورای اســامی و جنــاب آقــای مهنــدس حمیــد چیــت چیــان وزیــر ســابق نیــرو،  
مســئولین محتــرم ذیــل ضمــن اســتقبال از ایــن اقــدام، بــر لــزوم مشــارکت دانشــگاه ها و مراکــز علمــی در تحقــق 

اهــداف قانــون برنامــه ششــم تاکیــد و نظــرات دســتگاه متبــوع را بیــان فرمودنــد. 

 سخنران عنوان 
 علیرضا دائمی ظرفیت های قانونی در بهره برداری از آب دریا

 (قائم مقام سابق وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی از صنعت(

 در صنعت آب و فاضالب یینمک زدا
 یرضا کشف دیحم دیس

 مهندسی دولتی شرکت غیر بخش مشارکت گسترش و مالی منابع مدیر(
 )کشور فاضالب و آب

 هیسرما دگاهیبرنامه ششم توسعه از د 63ماده 
 گذار

 سهیل سیف
 )تیس آبی دهکده کن شیرین آب شرکت پروژه مدیر(

 یدر مرحله طراحی کاربرد قاتینقش تحق
 ییایدر یهاکننیریشآب

 همایون ذاکر
 )خاورمیانه محیط و آب شرکت مدیره هیات رئیس(

توسعه مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی در 
 فناوری های نمک زدایی

 علی اصغر  اعلم الهدی
 ))رئیس انستیتو آب و انرژی
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ــاوری وزارت صنعــت، معــدن و  ــان - معــاون محتــرم آمــوزش، پژوهــش و فن ــرات قبادی ــر ب ــای دکت جنــاب آق
تجــارت

جناب آقای دکتر فرخ مسجدی - رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه
جنــاب آقــای دکتــر احمــد ســیاحی- رییــس دفتــر تحقیقــات، توســعه فــن آوری و ارتبــاط بــا صنعــت شــرکت 

مهندســی آب و فاضــاب کشــور
جنــاب آقــای دکتــر نادرقلــی ابراهیمــی- رییــس ســتاد آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاونــت 

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 

بخش دوم این برنامه با ارائه گزارش سایر کارگروه ها:

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، توسط آقای دکتر مجتبی فاضلی
صنعت و فناوری، توسط آقای دکتر امیرحسین شیروی

سیاست، قانون گذاری و نظارت، توسط آقای مهندس ایوب غفوری
بهره برداری و نگهداری، توسط آقای مهندس سهیل سیف

 ادامــه یافــت و بدلیــل ضیــق وقــت و عــدم امــکان اظهــار نظــر تمامــی افــراد حاضــر، بــا پیشــنهاد جنــاب آقــای 
ــا اعــام یــک تنفــس، بخــش پنــل ایــن ســمپوزیوم در فرصــت  مهنــدس مصطفــی هاشــمی طبــا، مقــرر شــد ب

دیگــری ادامــه یابــد. 
ادامــه نشســت پنــل در تاریــخ 29 دی مــاه 1397 بــه میزبانــی ســرکارخانم دکتــر پروین فرشــچی معــاون محترم 
محیط زیســت دریایــی در ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــا حضــور آقایــان دکتــر احمدعلــی کیخــا و مهنــدس 
ــر  ــد. دبی ــزار گردی ــی آب کشــور برگ ــران و متخصصــان نمک زدای ــاالن، مدی ــایر فع ــا و س ــی هاشــمی طب مصطف
ــاوری و اســتفاده از  ــرای توســعه فن ــده در کشــور های توســعه یافته ب ــات بعمــل آم ــه ای از اقدام ســمپوزیوم نمون
آن جهــت کاهــش میــزان انــرژی مــورد نیــاز و تاثیــر آن در بهــای تمام شــده آب تولیــدی در فرآینــد نمک زدایــی 
از آب دریــا را ارائــه و علــت توجــه قانون گــذار بــه مدیریــت انتقــال فنــاوری در ایــن تبصــره را تشــریح نمودنــد. در 
ادامــه، کلیــات و مفــاد بیانیــه مــورد بحــث و تبادل نظــر قــرار گرفــت و نهایتــا بیانیــه زیــر بــا جمع بنــدی نظــرات 

حاضریــن در یــک جلســه بــا جمــع محدودتــری از اعضــای حاضــر تنظیــم گردیــد. 

شــایان ذکــر اســت کــه  اطاعــات تکمیلــی بــر روی ســایت انســتیتو بــه نشــانی http://iwe.sharif.ir در 
ــد.  ــترس می باش دس
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استفاده از آب دریا )یکی از منابع آب غیرمتعارف( در بخش آب قانون برنامه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسامی ایران به شرح ذیل تصویب و اباغ شده است. تمهیدات الزم جهت تامین، طراحی و 
ساخت داخل سامانه های نمک زدایی از طریق انتقال فناوری به عهده وزارت نیرو گذاشته شده و مدیریت انتقال 

فناوری نیز تصریح شده است. 

با توجه به مفاد این ماده قانونی و عنوان این سمپوزیوم، ابتدا انتظارات و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق 
مدیریت انتقال فناوری بر اساس جمع بندی گزارش های پنج کارگروه، در بند 1 این بیانیه تشریح شده است. با توجه 
به ماهیت فرابخشی حوزه آب جهت تحقق انتظارات فوق، تسهیل گری، همکاری و اقدامات دیگر دستگاه ها و نهادهای 
دولتی ضروری است. بر این اساس انتظارات از وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهایتأ سازمان حفاظت 
محیط زیست به عنوان بخشی از دولت و همچنین بخش خصوصی فعال در صنعت نمک زدایی در سایر بندهای این 

بیانیه گنجانده شده است. 
سیاست گذاری توسعه فناوری های نمک زدایی در سایر نقاط جهان با استفاده از ظرفیت دولت و حاکمیت انجام 
شده و روندی از باال به پایین دارد. در واقع این سیاست ها و اهداف در وهله اول در سطح کان تبیین و سپس در 
الیه های پایین تر اجرایی می گردد. لذا عاوه بر انتظارات مذکور از وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش 
خصوصی و سازمان حفاظت محیط زیست ، براساس تکلیف مذکور در متن بند الف ماده قانونی پیشنهاد می شود 
از  استفاده  به  اعمال روش های تشویقی نسبت  با  و  را عهده دار شده  نیز وظیفه تسهیل گر در ساخت داخل  دولت 
تجهیزات داخلی و سیاست گذاری هایی در سطوح باالتر و بین وزارتخانه های مرتبط، مسیر انتقال فناوری و حمایت 

از تولید داخل تجهیزات مورد نیاز در سامانه های نمک زدایی را بیش  از پیش هموار سازد.

مقدمه 

تذکر: در این بیانیه جهاد دانشگاهی، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان ذکر شده در تبصره قانون، 
تحت عنوان »دانشگاه ها و مراکز علمی« ذکر شده است. 

»الف-  ماده 36 دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جهت 

اصاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی، بهره وری، استحصال و بهره وری مصرف آن را حداقل معادل سی درصد ارتقاء دهد 

و نیز حداقل سی درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه 

تأمین نماید.

تبصره- وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل 

معادل هفتاد درصد آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید 

تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. 

مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان انجام می شود«
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1- دانشگاه ها و مراکز علمی برای مدیریت انتقال فناوری های نمک زدایی مندرج در تبصره بند الف ذیل ماده 
36 اقدامات زیر را به انجام رسانند:

الف- استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیات تکمیلی و اعضاء هیات علمی برای تعریف و انجام پایان نامه ها و تهیه 
رساله های دکتری در زمینه های مرتبط با صنعت نمک زدایی و تکمیل و ترمیم اجزاء فناوری های مرتبط

ب- تدوین درخت فناوری و تشریح انواع فناوری های مورد استفاده در صنعت نمک زدایی و پایش و رصد توسعه 
فناوری  ها در سطوح ملی و بین المللی و جهت دهی دانشگاه ها و مراکز علمی برای دستیابی به جایگاه قابل قبول در 

تولید علم و توسعه فناوری های مرتبط
پ- تعامل مثبت با تولیدکنندگان داخلی و بهره  برداران و همکاری در زمینه افزایش کیفیت تجهیزات تولیدی و 

توسعه بهره وری تاسیسات موجود با انجام فعالیت های بومی سازی فناوری، مهندسی مجدد و پژوهش های کاربردی
فناوری های نمک زدایی  توسعه  با هدف  یا موسسه جدید  تاسیس مرکز  یا  و  فعال  از موسسات  ارتقای یکی  ت- 
آب به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. این موسسه پس از ایجاد یا ارتقای توانمندی، نقش اتاق فکر برای 
سیاست گذاری و برنامه ریزی هیئت دولت و کلینیک تخصصی بهره  برداران را داشته باشد. این موسسه مسئولیت ارائه 
برنامه راهبردی برای استفاده از فناوری های نمک زدایی برای شرایط مختلف را داشته و می تواند به وزارتخانه های 

مختلف خدمات مشاوره ای ارائه نماید. 
ث- ارائه خدمات مشاوره ای و نظارتی در قراردادهای ما بین شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور و سرمایه گذاران 

صنعت نمک زدایی و همچنین سازندگان تجهیزات صنعتی و خریداران در بخش نمک زدایی آب
ج- همکاری در تهیه موافقت نامه مابین سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا( و انجمن شرکت های خصوصی 

سرمایه گذار آب شیرین کن برای تولید تجهیزات صنعتی، قطعات و ادوات مورد نیاز 
چ- توسعه درگاه صنعت نمک زدایی برای درج اخبار، مقاالت الکترونیکی، اطاع رسانی و دریافت نظرات متخصصین 

و دست اندرکاران صنعتی و دانشگاهی برای توسعه فناوری های مرتبط
و  بهره برداران  داخلی،  صنایع  به  اطاع رسانی  و  نمک زدایی  صنعت  دستاورد های  و  جدید  فناوری های  رصد  ح- 
عاقه مندان و ترویج فناوری های متناسب با شرایط اقلیمی، محیط زیستی، ظرفیت سرمایه گذاری و سطح توسعه فنی 
و اجرائی صنایع داخلی از طریق برگزاری نشست ها، اجرای دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی و درج در درگاه 

نمک زدایی
خ- همکاری در تدوین دستورالعمل ها و راهنمای نگهداری و بهره برداری از تأسیسات نمک زدایی به عنوان »سند 

راهنما« با همکاری بهره برداران و مراکز صنعتی
د- تعریف دوره های تحصیات تکمیلی بین رشته ای، تدوین سیابس و اجرای آن در دانشگاه های معتبر و مراکز 

علمی واقع در استان های هدف

متن بیانیه 
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ذ- تهیه بانک داده تجهیزات تولید داخل و ثبت اطاعات مربوط در درگاه نمک زدایی 
ر- همکاری در تهیه و به روزرسانی دستور العمل ها و استانداردهای موجود 

2- از وزارت نیرو انتظار می رود اقدامات زیر را با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی در خصوص اجرای تبصره بند 
الف ذیل ماده 36 به انجام رساند:

الف- سند جامع افق 20 سالۀ آینده نمک زدایی آب کشور با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی کشور و با مشارکت 
ذی نفعان و ذی مدخان تدوین و نهائی شود. جایگاه و نقش هریک از بخش های خصوصی، وزارتخانه ها و سازمان ها 

در این سند مشخص و اباغ شود. 
ب- نسبت به تهیه و ارائه برنامه عملیاتی برای مدیریت هوشمند و تجمیع خرید مندرج در تبصره قانون اقدام نماید.
پ- راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای نیل به اهداف مندرج در تبصره، تدوین و برنامه زمان بندی 
آن منتشر شود و در سالهای باقیمانده از برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه براساس برنامه ارائه شده و انجام 
آن، پیشنهادهای الزم برای خرید تضمینی آب را در قالب لوایح بودجه سنواتی بررسی و به مجلس شورای اسامی 

پیشنهاد نماید.

را در  زیر  اقدامات  مراکز علمی  و  دانشگاه ها  با همکاری  انتظار می رود  وزارت صنعت، معدن و تجارت  از   -3
خصوص اجرای تبصره بند الف ذیل ماده 36 به انجام رساند:

وزارت صنعت،  توسط  آب  نمک زدایی  )خارجی( صنعت  وارداتی  تجهیزات  داخلی  تولید  برنامه ریزی جهت  الف- 
معدن و تجارت با همکاری انجمن های ذی ربط صورت پذیرد. 

ب- سیاست های تشویقی مناسب و مورد نیاز را برای ارتقا سطح تولید کمی و کیفی داخلی تجهیزات سامانه های 
نمک زدایی و استفاده از این تولیدات با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی و انجمن های تخصصی اتخاذ نماید.

پ- حمایت از تاسیس آزمایشگاه های مرجع کنترل و گواهی کیفیت برای ارزیابی کیفی تجهیزات نمک زدایی )اعم 
از وارداتی و تولید داخلی( با هدف حفظ حد مطلوب و اعطای استاندارد کشوری با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی 

و سازمان ملی استاندارد 
ت- در راستای انتقال دانش فنی از هرگونه مشارکت علمی- فناوری سازندگان داخلی با شرکت های صاحب نام و 
مجرب خارجی استقبال و حمایت نماید و هماهنگی های الزم، برای مشارکت سازندگان داخلی با دانشگاه ها و مراکز 
علمی  و پژوهشی کشور تحت حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شرکت های دانش بنیان ذیل معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی ایجاد شود.
ث-وضع موجود توانمندی های تولیدکنندگان داخلی را در تولید و تامین قطعات و تجهیزات سامانه های نمک زدایی 

با کمک سازندگان و استفاده از تجارب بهره برداران و با همکاری و مشاوره دانشگاه ها و مراکز علمی مشخص نماید.



7

در  را  زیر  اقدامات  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  همکاری  با  می رود  انتظار  محیط زیست  سازمان حفاظت  از   -4
خصوص اجرای تبصره بند الف ذیل ماده 36 به انجام رساند:

الف- دستورالعمل ها، استانداردها، آئین نامه ها، مقررات و ضوابط مورد نیاز حفاظت از محیط زیست از جمله برداشت 
آب و تخلیه شورابه به دریا و دریاچه ها را تدوین نماید.

ب- تهیه اطلس پهنه بندی فضایی استقرار سامانه های نمک زدایی در سواحل کشور 
پ- پایش و ارزیابی سامانه های نمک زدایی در حال بهره برداری و همکاری با بهره برداران برای رفع مشکات آنها 

و ارائه خدمات مشاوره ای
ت- راه اندازی مرکز ملی پایش اثرات محیط زیستی نمک زدایی در خلیج فارس و دریای عمان و.... با همکاری وزارت 

علوم، سازمان شیات، سازمان بنادر و... با رعایت اصل 44 قانون اساسی 
 ث- تدوین و اجرای برنامه ای جهت انجام امور نظارت، حفاظت و صیانت از دریاها در ارتباط با صنعت نمک زدایی 

با همکاری         را  زیر  اقدامات  انتظار می رود  انجمن شرکت های خصوصی سرمایه گذار آب شیرین کن  از   -5
دانشگاه ها و مراکز علمی در خصوص اجرای تبصره بند الف ذیل ماده 36 به انجام رساند: 

الف- انجمن شرکت های خصوصی سرمایه گذار آب شیرین کن گاهنامه ای با محتوایی شامل: مباحث علمی و فناوری، 
قراردادهای جدید، مصاحبه، اخبار، رویدادها، افتتاحیه ها و... را منتشر نماید. 

برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیات تکمیلی در صنایع  ب- در زمینه تعریف فرصت های مطالعاتی 
موجود برای تسهیل انتقال فناوری اقدام نماید.

پ- مشارکت در تعریف و انجام پروژه های پژوهشی و سرمایه گذاری در پروژه های ترویجی، توسعه زیرساختهای 
فناوری های نمک زدایی ازقبیل تجهیز آزمایشگاه ها، ساخت و نصب سامانه های پایلوتی و تامین لوازم و ادوات الزم 


