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ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان -دﻣﺸﻖ در ﺣﻮزه آب /اﯾﺮان در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آب ﺳﻮر ﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
وزرای ﻧﯿﺮوی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻮر ﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺻﺎدرات ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن ،وزﯾﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺸﻮرﻣﺎن و
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮﻧﻮس ،وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻮر ﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل در
ﭘﺮوژهﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻮر ﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺪﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ و
اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﻮر ﺳﻮر ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮق آﺑﯽ در ﺳﻮر ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات در اﯾﺮان ﺑﺎ ﮑﺪ ﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﺘﺎی ﺳﻮر ﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد آب ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف آب ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب از ﺟﻤﻠﻪ ﻤﭗﻫﺎ و
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮف ﺳﻮری اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب اﯾﺮان در ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺮزی در ﺳﻮر ﻪ از د ﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آب ﮐﺸﻮر ﺳﻮر ﻪ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺖ
ﮐﺸﻮر ﺳﻮر ﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺪﯾﺮ ﺖ آب ﺷﻬﺮی ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک راﻫﺒﺮی ﺑﻪ ر ﺎﺳﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ذﯾﺮﺑﻂ وزرای دو ﮐﺸﻮر ،ﻇﺮف ﮑﻤﺎه اﻗﺪام و ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﮏ ﺑﺎر در اﯾﺮان و ﺳﻮر ﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
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