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آﻏﺎز ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ دﯾﺮوز از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮانﭘﻼﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﭙﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﻧﺎ ،ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ اﻣﺮوز )ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه( ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎﻧﻢ ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﻮرﯾﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﻮر
اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ دﯾﺮوز از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮانﭘﻼﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دﯾﺪار اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﮕﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ دﯾﺪار ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
آﻣﺎدﮔﯽﻣﺎن را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻮری اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﻮری را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺛﺒﺎت و ﺻﻠﺢ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ را )ﺳﻮرﯾﻪ( ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وی درﺑﺎره ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﺮور اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ )ﺳﻮرﯾﻪ( ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺛﺒﺎت و ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زﻧﮕﻨﻪ درﺑﺎره ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺪارد .درﺑﺎره ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ
از ﺳﻮی وزارت ﻧﻔﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺷﮕﻔﺖ زدﮔﯽ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎﻧﻢ ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﭘﺲ از اﯾﻦ دﯾﺪار ،درﺑﺎره ﺑﺎزدﯾﺪ دﯾﺮوز ﺧﻮد از ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ را دﯾﺪم از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖزده
ﺷﺪم.
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