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همایش فعاالن اقتصادي ایران و استرالیا

سال جاري در اتاق بازرگانی، هفتم مهرماه که در مورخ چهارشنبه همایش ایران و استرالیا گزارش مربوط به
خدمتتان تقدیم میگردد.صنایع، معادن و کشاورزي ایران برگزار گردید،

نفره فعاالن اقتصادي استرالیا که به سرپرستی استیون کیوبو وزیر تجارت، گردشگري و سرمایه گذاري 22هیات 
نمایندگان بخش هاي خصوصی در زمینه هاي با فعاالن اقتصادي ایران ودر اتاق ایراناسترالیا به تهران سفر کرده اند،

آموزش و سالمت مذاکراتی را در جهت سرمایه گذاري مختلف مانند کشاورزي، فناوري اطالعات، مدیریت آب و منابع،
.مشترك و توسعه مناسبات اقتصادیف به انجام رساندند

غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران گفت: با برخورداري از ظرفیت هاي فراوان 
توانند شرکاي تجاري مطمئن و خوبی براي یکدیگر منابع طبیعی و انسانی و با ماهیت اقتصادهاي مکمل، دو کشور می

.باشند

خواستار عزم جدي براي تدوین صحیح نقشه راه و توسعه مناسبات اقتصادي با توجه به ظرفیت هاي آقاي شافعی
موجود شد و تصریح کرد: اگر روابط طی سالهاي تحریم آسیب نمی دید شاید روابط یک میلیاردي آن روز اکنون به رقم 

.میلیارد دالري نزدیک شده بود10

شافعی موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران در منطقه و بازار هشتاد میلیونی را مهم دانست و گفت: براي هر کشوري از جمله 
استرالیا که سال گذشته تراز منفی تجاري را تجربه کرده، دسترسی ایران به بازارهاي بزرگ منطقه اي مانند کشورهاي

CISفغانستان و عراق حائز اهمیت است، ترکیه، ا.

شافعی سفر هیات اقتصادي و بازگشایی دفتر تجاري استرالیا در تهران را گامی مهم از سوي این کشور براي توسعه 
..مناسبات اقتصادي عنوان کرد

تهران خبر داد استیون کایوبو وزیر تجارت، سرمایه گذاري و گردشگري استرالیا از بازگشایی دفتر تجاري استرالیا در 
.گفت: بازگشایی این دفتر فصل جدیدي در تعمیق روابط اقتصادي بین دو کشور خواهد گشود

، ایران را مهمترین شریک اقتصادي استرالیا 1968این مقام مسئول ضمن اشاره به روابط دیپلماتیک دو کشور از سال 
توسعه روابط و سرمایه گذاري به حجم مناسبات میالدي عنوان کرد و گفت: امیدواریم که به زودي با 90در دهه 

.دوران گذشته برگردیم



کایوبو، حضور شرکت هاي سرمایه گذاري و چند ملیتی استرالیایی در این همایش را فرصتی براي توسعه مناسبات با 
ایران با کارهاي دو ایران عنوان کرد و گفت: حضور پررنگتر در بازار ایران و همچنین اتصال به بازارهاي جدید از طریق 

.جانبه، از اهداف سفر ما به ایران است

وي مسئولیت دفتر تجارت استرالیا در تهران را توسعه مناسبات اقتصادي با تبادل اطالعات براي سرمایه گذاري در ایران 
میلیونی، نیروي 80و استرالیا عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاري در ایران پس از اجرایی شدن برجام با توجه به جمعیت

.انسانی تحصیل کرده و دسترسی به بازارهاي منطقه اي فرصت هاي ارزشمندي براي همکاري فراهم آورده است

وزیر تجارت، سرمایه گذاري و توریسم استرالیا به امضا تفاهم نامه هاي تجاري با کشورهاي آسیاي شرقی اشاره کرد و 
میلیونی منطقه شرق آسیا می تواند به عنوان فرصتی مناسب براي صادرات مجدد محصوالت 700افزود: جمعیت 

.ایرانی از استرالیا مدنظر قرار گیرد

همچنین حمیدرضا مناقبی رئیس اتاق مشترك ایران و استرالیا به مزیت هاي ایران و رقابتی شدن اقتصاد آن با افزایش 
مه هاي کالن کشور در راستاي جذب سرمایه گذاري خارجی و بازسازي نقش بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: برنا

حمل و نقل، ریلی، هوایی و جاده اي کشور است تا با استفاده از موقعیت خوب جغرافیایی، نیاز بازارهاي منطقه اي را 
.تامین کنیم

تبادل اطالعات اقتصادي، معرفی تدوین استراتژي همکاري با دفتر تجاري استرالیا را پیگیري می کنیم تا با:وي افزود
شرکاي تجاري، تشویق سرمایه گذاري مشترك و فعال شدن بخش هاي خصوصی دو کشور بر افزایش حجم مناسبات 

.اقتصادي تاثیر گذار باشیم

در پایان هم یک تفاهم نامه همکاري بین شرکت بلک موریس و داروسازي تسنیم در جهت همکاري هاي مشترك و 
ان منعقد شد و فعاالن اقتصادي دو کشور، فرصت هاي همکاري مشترك را مورد ارزیابی و مذاکره قرار تولید در ایر

.دادند


