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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ
داد.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۲۵۸۸۱۸۴ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳ :آذر ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۸

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ؛ آﻗﺎی
رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ در ﺑﺨﺶ آب و ﻓﺎﺿﻼب
اﻓﺰود :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر دارد اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻓﺮدا در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ،اﻣﻀﺎ ﺷﻮد.
وی اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث ﺳﺪ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق آﺑﯽ ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آب رﺳﺎﻧﯽ،
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزرای ﻧﯿﺮو اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ اﻓﺰود :در ﺳﻮرﯾﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ در آن ﮐﺸﻮر و
اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻮرﯾﻪ دﻋﻮت وزارت ﻧﯿﺮو را ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ در آن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

1/2

www.iribnews.ir/fa/print/2588184

12/16/2019

ﻧﺳﺧﮫ ﭼﺎﭘﯽ

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻮرﯾﻪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ
وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،از ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮﻧﻮس در ﺣﺎﺷﯿﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درﺧﺼﻮص ﻃﺮحﻫﺎی در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان اﻣﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌ ﻦ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻮرﯾﻪ اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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