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 مقدمه







موضوع آب هم اکنون به اصلی ترین موضوع کشوو تدولیش هولس ا و  .موضوویی کوه از
وبسویا کشوو هوا از ه لوه کشوو
الها پیش قابش ملیری د ابعاد مختلف بودس ا
ها بز گ صنعتی نیز با این موضوع د گیر هستنل  .از ه له آنها کشو آمریکا ا .
یکی از ابعاد مختلف این موضووع ننواو هوا آب هویرین کون ا و کوه د کشوو مان
وضعی منا ب و دا ا برنامه ها ا تراتژیک صنعتی نیس .
 ،هرگاس موضوویی تدولیش بوه موضوویام مهوم کشوو
آنچنانکه د کشو مان مر وم ا
میشود هجوم وا طه ها مختلف با ینوان رمایه گذا و نروهنلس و یا تامین کننلس بایث
ی لتا بر محو وا دام کوا
تشلیل بحران می هود  .آنچه که نعال د کشو موهود ا
د این زمینه و یا یا پی انکا نصب تجهیزام می باهول  .ایون نعالیو هوا اگر وه بعضوا
ا زه نل می باهنل ولی با ی ق و و ع موضوع هیچ تنا دی نلا نل .نقلان ننواو بوویژس
د بخشها حساس این یست ها و یلم توان و یالقه بخش خصوصی به کا بور و ایون
موضوع بایث ایجاد خال تکنولوژ هلیل د آینلس خواهل هل.
با توهه به نقش تحقیقام کا برد و اتصال آن با صونع د تو وعه نیواز بوه یوک پلتفورم
تکنولوژ نل وههی و نل مامو یتی و نیز طیف گستردس ا از واحل ها صنعتی تولیل
و ا کان تص یم گیرمی باهل .موضوع نوق می توانل بعنوان یکی از موضویاتی که محو هم
انزایی و نیز خلق و تو عه و انتقال نناو ها مربوطه باهل و با اتکا به تجربیوام کشوو
ها و بویژس اتحادیه ا وپا د خلق و تو عه این پلتفرمها انجام هود .

به عبارت ساده
یک پلت فرم تکنولوژی نوعی سازماندهی است که
بر روابط علمی و تخصصی ذینفعان تاکید می کند
.

نگاه دیگر به موضوع
عزم ملی یعنی چه ؟
برنامه ریزی شده است یا خود جوش ؟
عزم ملی یک پارادایم اجتماعی است .
مدیریت این پارادایم سازو کار خاصی می طلبد .
این سازو کار در مسایل غیر سیاسی  ،باید پایدار باشد .
پلت فرم تکنولوژی این سازو کار است .

 پلت فرم تکنولوژی چيست؟
 طبق تعاریف توسعه دهندگان پلت فرمهای تکنولوژی در اتحادیه اروپا این پلت فرم ها بدین گونه تعریف می
شوند:.

که از طریق حضو د هاخه هایی از صنع
• نراهم آو دن ها وبی برا ذینفعان متفاوتی ا
آو دس و از طریق آنها،
اولوی ها تحقیق و تو عها و زمانبنل ها و برنامهها ی لیاتی ا بل
آو د.
تو عه ا بر مدنا قاب برنامه یز ن ودس و هلنها پایلا ا برا میان ملم و بلنلملم بل
برا اینکه بتوان صرف منابع تحقیق و تو عه ا بر موضویاتی که بیشترین تأثیر ا د
• ویکرد ا
صنع داهته و از طریق آنها میتوان کش زنجیرس ا زش انزودس د اقتصاد ا به حلاکثر خود انیل
مت رکز ن ود.
که برا مرتبکردن و تصحیح
• پل نرم تکنولوژ به معنا ایجاد وهها و مکانیزمهایی ا
الشها نناو هایی که میتواننل به اهلاف کلیل تقسیمبنل هونل تا نیازها صنعتی ا برآو دس
ازنل .براین ا اس آنچه که برا قاب ها آینلس میتواننل اثربخش باهنل و زمانبنل ها زم برا
تو عه نناو ها هلیل که پایه تو عه پایلا و نیز خلمام و کا هایی که تکنولوژ محو هستنل،
نراهم هونل تا اختا نتی صنعتی ا متحول ازنل.

 پلتفرم تکنولوژی مدلي برای رشد و توسعه
 -1 مدل رقابتی توسعه
 به هنگام تلوین ویکردها و نیز مللساز برا د تیابی به اهلاف هل و تو عه پل نرم
تکنولوژ میتوانل اثرام زیاد د ا تداط با ایر خطمشیها دیگر اهت ایی و اقتصاد ا
ایجاد ن اینل.
 د هوامعی که با این ویکرد به مطالعام خطمشیها صنعتی پرداختهانل( ،ه اننل اتحادیه
ا وپا) تالش برا تو عه نوآو د تحقیقام و نیز پشتیدانی آن د بازا قابتی ،اثرام کامالً
مشخصی ا از خود برها نهادسانل.
-2 مشارکت ذینفعان
 مشا ک بنگاهها اقتصاد با مقیاس کو ک و متو ط ( )SMESد این ویکردها ،نشانگر
که نعالی آنها بعنوان بخشی ه دسته به صنایع بز گ دا ا اه ی ویژسا
این موضوع ا
د ایجاد قل م قابتی برا آنان بودس ا .

 مراحل برپايي پلت فرم تکنولوژی
 مرحله اول :گردهم آيي كليه ذينفعان
 برپایی یک پل

نرم بایستی با گرده ایی کلیه ذینفعان برا تعریف و

تهیه مل ك شمانلاز یا منشو پل

نرم تکنولوژ که انقها آن ا د

 10تا  20ال آینلس تر یم میکنل ،مالزم ا
برگزا

یک

 .این کا از طریق

ینا و یا یک گرده ایی ویژس انجام میهود .تعین یک

نقطه آغاز کا از نظر زمانی برا
ذیربط بسیا مهم ا

.

ری

بخشیلن به اقلامام ادا

 مراحل برپايي پلت فرم تکنولوژی
 مرحله دوم :تعريف حوزههای اصلي و راهبردی
 برمدنا وضعیتی که هم اکنون د خصوص موضوع آب به ینوان اصلی ترین موضوع
کشو مطرح ا
مشا ک

نعالی هایی ا می بایل انجام داد و کلیه ذینفعان بایستی د آن

داهته باهنل .بنابراین نعالیتها بصو م دقیق تعریف هلس و مکانیزمها

تأمین منابع رمایها و هزینها برا پشتیدانی از آنها نیز تعیین می هونل .د یین
حال بایستی برنامهها آموزهی متنا ب با آنها د
مها م و بکا گیر
پیشرن

طوحی که نیاز به انزایش دانش،

نتایج تحقیقام دا نل تعیین هونل .نهایتاً برا

ایجاد آگاهی از

اقلامام بایستی برنامه اطالع انی و ا تداطی منا ب طراحی و اهرا هود.

 مراحل برپايي پلت فرم تکنولوژی
 مرحله سوم :پيادهسازی تحقيقات










که ذینفعان ،اهدردها اهرایی تحقیق و تو عه ا پیادس از میکننل .با
د این مرحله ا
تعریف اهدردها که قدالً تو ط ذینفعان به آنها د تیابی هلس ا  ،اقلامام مشترك و
تقسیمبنل هلسا انجام هلس و اهلاف هزیی تر تعریف هلس د آنها یکپا ه از میهود و
نعالی ها بعل برا اس نتایج آنها دندال میهونل .یکی از ذینفعان که نقش اصلی ا دا د
وظیفه ه اهنگی کلی ا نیز بریهلس خواهل داه .
الف) انزایش میزان و طح تعادل بین منابع مو د ا تفادس د اهرا آنها بگونها که واقع
بینانه تنظیم هونل و اهلاف ا قابش حصول ن اینل.
ب) پشتیدانی از اهلاف و شمانلازها تو عه اقتصاد و اهت ایی کالن.
ج) بایث انزایش طح دانش ،تکنولوژ و بهرسو هونل.
د) بایث پشتیدانی از تو عه نناو د گسترس صنعتی ذیربط هونل.
س) د تطابق با ونل بازا ها آتی باهنل و هابجایی آنها ا د نظر داهته باهنل.
و) بگونها انتخاب هونل که بتواننل تغیرام احت الی ناهی از نشا ها اقتصاد بازا ها و نیز
تغییرام د نناو ها هلیل د ایر کشو ها ا پذیرا باهنل و تطدیق دهنل.

 مراحل برپايي پلت فرم تکنولوژی
 مرحله چهارم  :سازماندهي

 به منظو تلاوم و پایلا از پل

نرم تکنولوژ

ازمانی برا آن بایل بوهود بیایل که ضامن

حفظ منانع هامعه ،بنگاهها اقتصاد ذی لخش و حفظ اهدردها کالن اقتصاد باهل .بلین
منظو یک ازمان مردم نهاد که میتوانل هدکه ا از ایر ازمانها مرتدط و ایضا ا ایجاد
ن ایل هلف این ازمان این ا

که برنامهها پیشتاز تلفیقی ( JOINT TECHNOLOGY

 )INITIATIVESا با مشا ک ذینفعان بگونها طراحی و پیادس از ن ایل که منانع قابتی
آنها حفظ گردد .ه راس با این برنامه بایستی ملحوظام اقتصاد مهنل ی و نیز برنامهها مالی
کامالً مو د توهه بودس و د مراحش مختلف اثرام مؤلفههایی که بصو م دینامیک و پویا تغییر
مین اینل بر آنها قابش بر ی بودس و بتوان اصالحام مو د نیاز ا د مو د تغیرام احت الی
بوهود آو د.

 هدف برپایی پلتفرم تکنولوژی آب شیرین کن
 هلف اصلی از برپایی پلتفرم تکنولوژ آب هیرین کن (به ینوان یک
یستم نه به ینوان یک د تگاس) تعیین ویکردهایی ا
آنها الش اصلی ا د خصوص نناو

بتوان بو یله

مو د نیاز برا کنترل و ملیری

الش اهت ایی و اقتصاد برا کاهش بحران آب د کشو
ن ود و ه انگونه که ذکر هلس تعیین حوزسها
تکنولوژ د این نراینل نقش اصلی ا اهرا مین ایل.

ا ملیری

تحقیق و تو عه

 ساختار و ذینفعان
 به منظو د تیابی به مونقی د طراحی و اهرا پل نرم تکنولوژ آب هیرین کن ،هفانی برنامهها و
نیز نحوس پیشرن آنها از طریق ایجاد یک ا ختا منا ب که بتوانل ح ای ذینفعان ا بطو مؤثر
ایجاد ن ایل از اه ی ویژسا برخو دا ا  .این ذینفعان میتواننل بصو م زیر د تهبنل هونل:
• صنع ؛ صنایع بز گ ،متو ط و کو ک که مشت ش بر کلیه ایضا یک زنجیرس تولیل و تأمین مؤلفهها،
قطعام  ،تجهیزام  ،مواد و زیر یستمها هستنل.
• هرکتهایی که د زمینه ها طراحی و مهنل ی ،مشاو س و پی انکا و از این قدیش نعالی می ن اینل.
•
•

•
•

هرک ها دانش بنیان ذیربط
نهادها ی ومی؛ وزا م نیرو و ازمان ها ذیربط آن ،وزا م ههاد کشاو ز و انج ن ها یل ی و
صنعتی مرتدط ،ازمانها و نهادهایی که د تهیه خطمشیها مالی و پولی و یا گذا ها دخیش هستنل
و نهایتا طیف گستردس ا از مشتریان این یستم ها و د تگاهها.
دانشگاسها و مراکز تحقیقاتی
تأمینکننلگان منابع مالی؛ از قدیش بانکها ،صنلوقها تو عها و بودههگذا ان

شمای کلی پلت فرم تکنولوژی آب شیرین کن
حوزه های کالن

تکنولوژی
آب شیرین
کن

زیربخشهای اقتصادی

زیرساختهای عملیاتی

مدیریت منابع آب

صنعت

تکنولوژی

کاهش اثرات بحران

خدمات

مدیریت

رشد تکنولوژی

کشاورزی

منابع انسانی

ذیربط

سازمان
و.....

تولید ناخالص داخلی

پلت فرم تکنولوژی

اعضاء

تحقیق و توسعه

منابع
الویتها
ذینفعان
جهانی سازی
شبکه ای

 مطالعات موردی

 د مطالعام تطدیقی و نگاهی به نقشه اس کشو آمریکا د این
و تا  2020اهلانی ا
زمینه که د ال  2003تهیه هلس ا
میتوان اه ی این موضوع ا بیشتر د ك ن ود
تعریف ن ودس ا
.

با تشکر از توجه تان

