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هاي تجاري ایران و کنگوهمایش معرفی فرصتگزارش 

با همکاري وزارت امورخارجه جمهوري دموکراتیک کنگوهاي تجاري و اقتصادي ایران و همایش معرفی فرصت
.برگزار شدتهرانالمللی مهر در سالن کنفرانس شماره یک نمایشگاه بین18،یکشنبه 

میلیون نفري 80همایش فوق با هدف معرفی بازار کنگو به صادرکنندگان ایرانی و کمک به حضور پرقدرت آنها در بازار 
هاي هاي صادراتی و شرکتها و انجمنها، تشکلرگانان، اتحادیهکشور جمهوري دموکراتیک کنگو و با حضور تجار، باز

» فرانک ام وه دي مالیال«نفره جمهوري دموکراتیک کنگو به سرپرستی 8هیات تجاري و اقتصاديتولیدي ایران، 
اي این کشور برگزار گردید.المللی و همبستگی منطقههاي بینمعاون همکاري

المللی کنگو گفت: سازمان توسعه هاي بینتوسعه تجارت در دیدار با معاون وزیر همکاريدر این همایش معاون سازمان 
هاي همکاري، تاکنون ارتباط اي به کشورهاي آفریقایی دارد، اما به دلیل نبود تصویر شفاف از زمینهتجارت نگاه ویژه

.نزدیک اقتصادي شکل نگرفته است
هاي همکاري به بازرگانان دو طرف، ارتباطات اقتصادي گسترش فی زمینهمحمدرضا مودودي افزود: امیدواریم با معر

هاي گوهري در کنگو گفت: دو کشور هاي معدنی سنگبا اشاره به تکنولوژي تولید قهوه،کاکائو و ظرفیتو یابد
.هاي مشترك داشته باشندها همکاريتوانند در این زمینهمی

هاي همکاري است، افزود: از ساز شناخت فرصتهاي اقتصادي زمینههیاتوي همچنین با اشاره به اینکه رفت و آمد
.کنیمایجاد میز کنگو و تشکیل کارگروهی از کارشناسان اقتصادي این کشور استقبال می

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران از لحاظ ذخایر نفتی و معدنی کشور مستقلی است، 
.هایی دست یابیمهاي صنعتی نیز به موفقیتهاي تحریم سبب شد در زمینه فناوريکرد: سالخاطرنشان 

شهرك صنعتی، در کشور فعال هستند، 900هزار واحد صنعتی فعال و حدود 80وي با بیان اینکه در حال حاضر 
هاي خوبی غذایی پیشرفتو صنایع » هاي تک«هاي مختلف صنعتی و معدنی اعم از خاطرنشان کرد: ایران در زمینه

.تواند به عنوان یک اقتصاد نوظهور شناخته شودداشته و در صورت فراهم شدن شرایط از جمله بستر بانکی می
هاي بسیاري در زمینه تولید انرژي و بخش همچنین در این دیدار ام وه دي مالیال آپه نه ال فرانک با بیان اینکه ظرفیت

هاي مناسبی توانیم همکاريها میگفت: با توجه به مهارت و کاردانی ایران در این زمینهکشاورزي در کنگو وجود دارد،
.داشته باشیم

هاي همکاري اشاره کرد و خاطرنشان کرد: باید آهن به عنوان زمینههاي پاك و حوزه راهوي همچنین به تولید انرژي
.هاي دو کشور معرفی شودها توانمنديدر این عرصه



المللی کنگو همچنین با بیان اینکه این کشور جزو اولین تولیدکنندگان قهوه و کاکائو در دنیا هاي بینکاريوزیر هم
.است، بیان کرد: با توجه به تنوع محصوالت کشاورزي امیدواریم بتوانیم پاسخگوي نیازهاي جهانی باشیم

هاي کشور ما در هاي خوبی داشته اما ظرفیتمنديمیالدي توان80وي با اشاره به اینکه کنگو در زمینه الماس از دهه 
هاي نیمه قیمتی هستند مند سنگهاي نیمه قیمتی مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: بازارهاي خاورمیانه عالقهسنگ

.هاي این بخش را نیز توسعه دهیمکه امیدواریم بتوانیم ظرفیت
ي است در مرکز آفریقا که پایتخت آن کینشازا است و جمهوري دموکراتیک کنگو یا کشور کنگو دموکراتیک کشور

.آیدشمار میدومین کشور بزرگ در آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ جهان به 
2015کنگو کینشازا یکی از کشورهاي نادر قاره آفریقا با نرخ تورم یک درصد است؛ رشد اقتصادي این کشور در سال 

موادمعدنی نقطه اتکاي اقتصاد این کشور است به طوري که این کشور یکی از بزرگترین درصد برآورد شد. 8,4میالدي 
.صادرکنندگان مس و دومین تولیدکننده بزرگ الماس دردنیاست

قهوه،چاي، کاکائو، کائوچو و محصوالت نخلی مهمترین محصوالت عمده صادراتی این کشور است و دارو و واکسن، 
آالت معدنی از مهمترین اقالم موتورسیکلت، سازه از آهن و فوالد، پارچه و البسه و قطعات ماشینگندم، قطعات ماشین، 

.رودوارداتی جمهوري دموکراتیک کنگو به شمار می


