وزیر مسکن سوریه در دیدار با شافعی مطرح کرد

دمشق آماده تاسیس شرکتهای مشترک ساختوساز میان
ایران و سوریه

سهیل محمد عبداللطیف وزیر خدمات عمومی و مسکن سوریه که به دعوت محمد
اسالمی وزیر راه و شهرسازی بهمنظور تشکیل کمیته مشترک اجرایی مسکن و
شهرسازی دو کشور به تهران سفرکرده ،صبح امروز با غالمحسین شافعی رئیس
اتاق ایران دیدار و گفتوگو کرد.
همکاری مشترک میان شرکتهای دو کشور در حوزه بازسازی سوریه و اطمینان به فعاالن بخش خصوصی برای فعالیت در سوریه،
از مهمترین محورهای مهم مذاکرات دو طرف بود.
شافعی در این دیدار با بیان اینکه توفیقات مردم سوریه در غلبه بر تروریستها ،مایه مسرت و خوشحالی مردم ایران است ،افزود :آنچه
در طول این سالها بر سوریه گذشت ،از اهمیت ویژهای برخوردار است چراکه مربوط به مردم ایران هم بود .قطعا با مقاومت مردم
سوریه ،آینده روشنی برای این کشور متصور خواهیم بود و پیروزی نهایی برای مردم این کشور در کوتاهمدت رقم خواهد خورد.
شافعی خاطرنشان کرد :آنچه در حال حاضر برای فعاالن اقتصادی ایرانی حائز اهمیت است ،اقتصاد سوریه و بهخصوص مشارکت
شرکتهای ایرانی و بهطورکلی فعاالن بخش خصوصی در بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ سوریه است .الزم است تأکید کنم که این
نگاه ،صرفا یک نگاه اقتصادی نیست ،بلکه همراه با عالقهای است که مردم ایران در بین کشورهای منطقه به سوریه دارند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به تشکیل ستاد بازسازی سوریه در اتاق ایران ،افزود :تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه و
حضور مهندس کاشفی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ،به عنوان رئیس این اتاق نشان از توجه و اهمیت بخش خصوصی ایران به
کشور سوریه دارد .از طرفی شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در سطح منطقه دارای رتبه باالیی هستند و در بیشتر کشورهایی که
فعالیت داشتند ،طرحهای حائز اهمیتی را به اجرا درآورند؛ بنابراین حضور آنها در بازار سوریه میتواند نتایج خوبی را به ثبت
برساند.
شافعی همچنین با اشاره به رفتوآمدهای صورت گرفته در سطوح سیاسی و اقتصادی بین دو کشور ،خواهان اجرایی شدن سندهای
همکاری منعقدشده بین دو طرف و اقدامات اجرایی در این خصوص شد.
در ادامه ،سهیل محمد عبداللطیف وزیر خدمات عمومی و مسکن سوریه با تاکید بر اینکه ایران و سوریه در طول تاریخ ،همواره در یک
سنگر با یکدیگر بودهاند ،به توضیح اهمیت بازسازی مناطق جنگ زده برای دولت این کشور پرداخت .به گفته او دولت این کشور با
تشکیل کمیته بازسازی سوریه و در چارچوب این کمیته ،مناطق آسیب دیده را بازسازی کرده است؛ تا جاییکه در مناطق مختلف سوریه
تا کنون  50هزار واحد مسکن اجتماعی احداث شده است.
وزیر خدمات عمومی و مسکن سوریه خواهان اجرایی شدن تفاهمنامههای همکاری بین ایران و سوریه شد و خاطر نشان کرد :امروز
که بیشتر مناطق سوریه از وجود تروریستها پاکشده ،در آستانه شروع جدی بازسازی مناطق آسیبدیده هستیم .در جریان چهاردهمین
نشست کمیته مشترک ایران و سوریه که برگزار شد ،تفاهمنامهای بین وزارت راه و شهرسازی سوریه و ایران امضا شد و در این مدت
شرکتهای متعدد ایرانی به دمشق سفر کردند و مذاکراتی هم صورت گرفت؛ بنابراین شناخت متقابل صورت گرفته است.
وزیر خدمات عمومی و مسکن سوریه ،تعریف پروژههای ساختوساز و ایجاد شرکتهای مشترک برای انجام این پروژهها را دو
محور اساسی همکاریهای ایران و سوریه دانست و خواستار فعالیت جدی تر شرکتهای ایرانی در این دو حوزه شد.

