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نشست تجاري ایران و لهستان

سال جاري که شامل یک یازدهم مهرماه مورخ یکشنبه درنشست تجاري ایران و لهستانگزارش مربوط به
نفره فعاالن اقتصادي لهستان و به سرپرستی آندژي پیالت، نایب رئیس اتاق بازرگانی لهستان بود و در اتاق 33هیات 

خدمتتان تقدیم میگردد.بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران برگزار گردید،
همکاري هاي اقتصادي و در این نشست، نایب رئیس اتاق بازرگانی لهستان به تشریح برنامه هاي کشورش براي افزایش 

همکاري هاي بین تشکیل اتاق مشترك لهستان و ایران را با هدف افزایشمبادالت تجاري با ایران پرداخت و جزئیات
بخش هاي خصوصی دو کشور تشریح کرد.

ق ایران را در نایب رئیس اتاق بازرگانی لهستان، سفر هیات هاي تجاري به همراه وزیر امور خارجه ایران و با هماهنگی اتا
شهریورماه 31جهت توسعه مناسبات تجاري بین دو کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: اتاق مشترك لهستان و ایران از 

رسما شروع به فعالیت کرد و امیدواریم در حوزه هاي مختلف اقتصادي همکاري ها بین بخش هاي خصوصی دو 
اتاق مشترك سنگ بناي روابط تجاري ما خواهد بود؛ بر این اساس، توسعه یابد و سفر هیات هاي تجاري و تشکیل کشور

ایران را شریک اقتصادي لهستان خواهیم کرد.
فرهاد شریف، معاون امور بین الملل اتاق ایران، روابط تاریخی بین دو کشور را بستر ایجاد اشتیاق بین فعاالن اقتصادي 

ملت به یکدیگر، سرمایه اي براي استفاده از فرصت هاي همکاري براي توسعه روابط عنوان کرد و گفت: نگاه مثبت دو
.هاي دو جانبه و مشترك است

گفت: سفر هیات هاي وآندژي پیالت، فضاي سیاسی خوب و نگرش مردم لهستان را در روابط اقتصادي موثر دانست
اقتصادي و دولتمردان براي افزایش مختلف تجاري طی یک سال اخیر از لهستان به ایران، بیانگر اشتیاق و عزم فعاالن 

.همکاري ها با ایران است

محقق وي هدف حمایت سازمان توسعه تجارت لهستان براي پررنگ تر شدن نقش بخش هاي خصوصی دو کشور را
عنوان کرد و افزود: هیات هاي مختلفی به سرپرستی مقامات رسمی لهستان طی یک سال اخیر رفتن به ایران شدن شعار 

«.ان سفر کرده اند و در شهرهاي مختلف مانند تهران، مشهد و اصفهان با همتایان اقتصادي مذاکراتی داشته اندبه ایر

سپس سفیر لهستان در تهران، ضمن اشاره به چندین بار حضور در اتاق ایران همراه با هیات هاي تجاري گفت: هر سفر 
به ایجاد اعتماد متقابل بین بخش هاي خصوصی دو کشور هیات اقتصادي به ایران، گامی براي تعمیق روابط و کمک 

.است

ایشان از فعاالن اقتصادي دو کشور خواست به سمت ثمربخش شدن مذاکرات رودررو حرکت کنند. او گفت: نتیجه 
.مذاکرات شما با یکدیگر، توسعه روابط اقتصادي و سیاسی را به دنبال خواهد داشت



ط به رعایت قوانین و ارائه مدارك الزم به سفارت دانست و افزود: در کنار مدارك الزم، سفیر لهستان، دریافت ویزا را منو
.اگر یک دعوتنامه از یک شرکت لهستانی داشته باشید در روند دریافت ویزاي تجاري تسریع می شود

و فعاالن اقتصادي آدام بروزك، مدیر بخش همکاري هاي بین المللی وزارت اقتصاد لهستان، از نزدیک تر شدن دو ملت 
در ابراز خشنودي کرد و گفت: عالوه بر پتانسیل هاي خوب ایران در زمینه هاي معدنی، نفت، گاز، پتروشیمی، تبادل دانش

بخش هاي بیوتکنولوژي و فناوري هاي نانو نیز می تواند فرصت هاي مناسبی در جهت افزایش مناسبات اقتصادي فراهم 
.آورد

شرکت ایرانی با یک شرکت لهستانی قرارداد همکاري امضا کرده و فعاالن اقتصادي دو کشور با در پایان این نشست یک 
.یکدیگر مذاکرات رو در رو انجام دادند


