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همایش معرفی بازار کنیا و ظرفیت ها صادراتی آن

سال جاري و با حضور مهر ماه 5که در مورخ همایش معرفی بازار کنیا و ظرفیت ها صادراتی آنگزارش مربوط به
آقاي دکتر گیوزاده معاون محترم ،م سابو سفیر محترم کنیا در تهرانسرکار خانآقاي دکتر فرجوند سفیر محترم ایران در کنیا،

آقاي دکتر محمد حسینی به عنوان فعال حاضر در آفریقا وزارت امور خارجه، آقاي دیالن رایزن محترم بازرگانی ایران در کنیا و
گردد.خدمتتان تقدیم می،شماره یک نمایشگاه هاي بین المللی برگزار گردیددر محل سالن بازار کنیا،

اي شرق قاره آفریقا است به طوري فرجوند سفیر ایران در نایروبی در خصوص کنیا گفت: کنیا هاب منطقهآقاي درابتداي جلسه 
.بال داردکه ارسال کاال به این کشور، ارسال کاال به کشورهاي مختلف شرق افریقا را به دن

گذاري خارجی بیش از پیش اي را براي خود ترسیم کرده است که براساس آن به سرمایهساله30انداز و اینکه این کشور چشم
.دهدگذاران ایران قرار میتوجه شده است و این مسئله فرصت خوبی را در اختیار سرمایه

کنند و زمینه خوبی در حوزه هزار نفر به صورت توریستی از آن بازدید می500کنیا کشوري است که ساالنه یک میلیون 
.توان میان این کشور با ایران ایجاد کردگردشگري می

وي با اشاره به نیاز وارداتی کنیا اظهار داشت: کنیا کشوري وارداتی است و از امنیت باالیی برخوردار است بنابراین اگر تجار ایرانی 
.شماري پیش روي آنان قرار خواهد دادهاي بیر با قاره افریقا را آغاز کنند این کشور فرصتتمایل دارند کا

گذاري و تجاري در نایروبی اظهار داشت که هاي سرمایهخانم روکیا سابو سفیر کنیا در تهران نیز در این مراسم با اشاره به فرصت
.انداري خارجی در این کشور، دروازه کنیا را به سوي جهان گشودهگذبه دنبال سرمایه2010سیاستمداران این کشور از سال 

یافتگی و هاي توسعهگذاري خارجی در این کشور دارد و آن را یکی از راهاي به سرمایهجمهوري کنیا توجه ویژهوي افزود: رئیس
.داندگسترش اشتغال براي سیل عظیم نیروي جوان، متخصص و تحصیل کرده این کشور می

ایم از طرفی نم سابو اظهار داشت: ما به شدت به دنبال توسعه خطوط ریلی کنیا هستیم و این موضوع را در دستور کار قرار دادهخا
روز در این کشور کاهش یافته 22روز به 65ایم به طوري که مدت زمان ترخیص کاال از سیستم گمرکی خود را توسعه داده

.است
کنیم و دروازه ورود کاال از شرق قاره آفریقا احد تجاري در واردات و صادارت کاال عمل میوي افزود: ما براساس پنجره و

.شویممحسوب می
شویم و در همه میلیون نفري محسوب می600سفیر کنیا در تهران افزود: با احتساب جمعیت کشورهاي اطراف، ما بازاري 

هاي مختلف صنعتی، کشاورزي، تولید ها هستیم و چهار منطقه آزاد تجاري در بخشهاي کاالیی و خدماتی پذیراي ایرانیرشته
.ایمبرق و ... احداث کرده
به کنیا به عنوان هاب اصلی شرق و با اشاره آقاي دکتر گیوزاده معاون محترم آفریقا وزارت امور خارجه،در ادامه این همایش

مرکز آفریقا،از آن به عنوان توسعه ترین اقتصاد با پیشرفته ترین زیر ساخت، نام بردند و مهمترین کشورهاي صادر کننده به این 
انگلستان و آمریکا بیان نمودند.چین،منطقه را هند،



در قسمت بعدي آقاي دکتر محمد حسینی به عنوان فعال حاضر در بازار کنیا به بیان نکاتی در خصوص اینکه ،کل ترنور مالی این 
میلیون دالر است و فقط پنج درصد از انرژي خود را توسط گاز تامین میکنند و همچنین اینکه کنیا به عنوان بهترین 52منطقه 

،پرداختند.منطقه جهت حضور در آفریقا است
زبان، واحد پولی که شیلینگ میباشد اطالعاتی کلی در خصوص جمعیت،آقاي دیالن رایزن محترم بازرگانی ایران در کنیا،سپس 

اشاره نمودند.باشند،رنگ جزء مهم ترین اقالم وارداتی کنیا از سراسر جهان میرزین،و همچنین این مورد که محصوالت نفتی،
بهمن 18لغایت 15اتی در خصوص نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی ایران در نایروبی کنیا که از اطالعدر طول جلسه،

ارائه و از شرکتهاي حاضر در جلسه دعوت به مشارکت گردد،ماه سال جاري در مرکز نمایشگاه بین المللی نایروبی برگزار می
گردید.

سواالت حضار که عموما در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی بود در ساعت جلسه با تشکیل پنلی جهت پاسخگویی به در پایان،
یک به پایان رسید.


