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اﺣﺪاث ﺳﺪ و ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ در ﺳﻮر ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻧﻮﺷﺖ :وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺪﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و
ﻓﺎﺿﻼب در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.

رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن ،وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ از ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺪﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ،ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزرای ﻧﯿﺮو از ﺳﻤﺖ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﺳﻤﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻓﺮدا ﺗﻬﯿﻪ و اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺪﺳﺎزی ،ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮقآﺑﯽ،
ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﯿﺶ رو در زﻣﯿﻨﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺨﺶ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻋﺼﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺪﺳﺎزی ،ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮقآﺑﯽ،
ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً از اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮﻧﻮس ،وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :درﺧﺼﻮص ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ اداﻣﻪ داد :ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف اﻣﻀﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز روز
اﻓﺰون ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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