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و آلمانیرانايفعاالن اقتصادیشهماگزارش 

با حضور گابریل معاون صدراعظم آلمان، غالمحسین شافعی رئیس همایش فعاالن اقتصادي ایران و آلمان
گذاري ایران، دوازدهم مهرماه رئیس سازمان سرمایهاتاق ایران، پروفسور سمیعی سفیر افتخاري دو کشور، محمد خزاعی

.در اتاق ایران برگزار شد
وامل مختلف سیاسی از وضعیتی مناسب و غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران بیان نمود : روابط دو کشور تحت تاثیر ع

هاي بالقوه بسیار شایسته پیوندهاي دوستانه و ژرف دو ملت برخوردار نبوده است. پس از برجام و با توجه به ظرفیت
.وسیع و متنوع براي همکاري، آینده روشنی در انتظار روابط ایران و آلمان است

نفر از نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، شافعی، 200ش از شرکت آلمانی و بی120در این همایش که با حضور 
اهداف ایران براي توسعه روابط اقتصادي، فرهنگی، علمی، تکنولوژیکی، دانشگاهی و گردشگري با آلمان را در افزایش 

نیروي کار ها تاثیرگذار دانست و گفت: ایران به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، عوامل تولید فراوان، همکاري
یافته و منابع طبیعی وسیع، مولد و انرژي ارزان قیمت، مزیتی رقابتی براي کرده، زیرساختارهاي توسعهجوان و تحصیل

.رودهمکاري به شمار می
ترین شرکاي تجاري ایران بود. میلیارد دالر، یکی از بزرگ2,7آلمان با تجارتی به ارزش 2010وي افزود: در سال 

ها براي هاي دو کشور براي توسعه روابط اقتصادي بسیار مناسب است که باید از این فرصتو ظرفیتها توانمندي
.هاي اقتصادي بهره بردگسترش همکاري

هاي همکاري مشترك را در صنایع پتروشیمی، حمل و نقل، سالمت و درمان، توریسم و صنایع آقاي شافعی زمینه
مخابرات، خدمات فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه ارزیابی کرد و افزود: وابسته به آن، محیط زیست، خودروسازي،

هاي مشترك همکاري، هاي تخصصی در زمینههاي بازرگانی دو کشور در جهت تبادل هیئتهاي اتاقتوسعه همکاري
هاي زمینههاي تخصصی در ها، تبادل هیاتبرگزاري سمینارهاي روز اقتصاد ایران در دو کشور، شرکت در نمایشگاه

.آوردتواند موجبات توسعه روابط اقتصادي دو کشور را فراهم میهایی است که میمشترك همکاري از دیگر فرصت

تاکید کرد و گفت: باید CISوي بر ظرفیت ایران به عنوان هاب منطقه براي دسترسی به کشورهاي همسایه و حوزه
.ر بردارنده منافع مشترك باشد تعریف و ترسیم کردها که دنقشه راه مناسبی را براي روابط و همکاري

سال، از اشتیاق 15معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژي آلمان، از تشکیل کمیسیون مشترك ایران و آلمان پس از 
کنیم ها با ایران خبر داد و گفت: امیدواریم در روابط اقتصادي با ایران رتبه بهتري را کسب آلمان براي توسعه همکاري

.کنیمو براي افزایش مناسبات دو کشور تالش می
هاي نفت و گاز، هاي مناسب همکاري در حوزهگابریل با اشاره به پشت سر گذاشتن دوران سخت تحریم و وجود زمینه

انرژي، پتروشیمی، معماري و محیط زیست، گفت: ما به دنبال بهبود شرایط معیشت مردم و اقتصادي پویا براي ایران 
کرده ایران، اي به نیروي انسانی جوان و تحصیلفنی و حرفههاي هستیم که این امر را با انجام کار مشترك و آموزش



ها احداث شد و امیدواریم با اي براي اولین بار توسط آلمانو افزود: در ایران مدارس فنی و حرفهپیگیري خواهیم کرد
آموزش نیروي ایرانی بار دیگر این روابط را احیا کنیم.
ها گفت: مشکالت قبلی هنوز مکانیسم اتصال ایران ناشی از تحریممعاون صدراعظم آلمان در خصوص مشکالت مالی 

هاي مالی دو کشور، رتبه ها و بنگاهبه سیستم بانکی جهان را مخدوش کرده است که با مذاکرات و ارتباط بیشتر بانک
.ایران ارتقا خواهد یافت

ها مورد بررسی و راهکارهاي فاینانس پروژههاي ایرانی و آلمانی انجام شددر ماه سپتامبر دیدارهاي مفیدي بین بانک
.ها حضور دارند تا این مذاکرات را پیگیري کنندقرار گرفت. در این همایش نمایندگان بانک

هاي ایشان اجرایی شدن برجام را مسئولیت تمامی کشورهاي امضا کننده عنوان کرد و خواستار انجام شدن مسئولیت
د و گفت: با اینکه هنوز موانعی از طرف آمریکا وجود دارد، امروز قراردادي بین تحقق اهداف برجام شآمریکا براي

هاي مشترك به امضا خواهد رسید.هاي مرکزي ایران و آلمان در راستاي ارتقاء همکاريبانک
10سال 15در ادامه محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران، گفت: پس از 

رسد که زمینه گسترش سند همکاري در حضور معاون صدراعظم در نشست کمیسیون مشترك به امضا می
.کندهاي مشترك را فراهم میهمکاري

ایشان اقدام دولت در تحقق اهداف اقتصادي و مذاکرات وزیر امورخارجه در جهت رفع موانع بانکی را مهم ارزیابی کرد و 
ها خواسته که مشکالت اند که با ایران همکاري کنند و دولت نیز از بانکی خواستهگفت: آقاي گابریل از سیستم مال

گذاري انجام شد و همکاري با بیمه هرمس مجدد احیا شد و بانکی با آلمان را برطرف کنند. مذاکراتی در سازمان سرمایه
.مذاکرات براي پوشش بیمه ادامه دارد

گذاري ایران براي گسترش روابط با آلمان خبر داد و گفت: و سازمان سرمایهها خزاعی از همکاري و حمایت وزارتخانه
هاي اشتراکی را گذاري، همکاريهاي صنعت آلمان استفاده کند و سازمان سرمایهتواند از پیشرفتمطمئنا ایران می

.کندضمانت می
درصد برداشته 10به زیر 45تورم از هاي موثري در جهت تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخوي بیان کرد: دولت ایران گام
گذاري بسیار مهم است. اما هنوز مشکالت مالی وجود دارد و همکاري با نظام بانکی است که این امر براي سرمایه

.آلمان راه نیافتاده است ولی وضعیت با گذشته تفاوت دارد

سال، از 15ست کمیسیون مشترك بعد از وفصل مشکالت در نششوایتزر رئیس اتاق بازرگانی آلمان با اشاره به حل
هاي کوچک و متوسط آلمانی که امروز در هاي آلمانی براي حضور در بازار ایران خبر داد و گفت: شرکتاشتیاق شرکت

مدت هستند.گذاري و انجام کارهاي بلندمدت به جاي سود کوتاهاین همایش حضور دارند به دنبال سرمایه
اي از زمان عنوان کرد و افزود: با ن ،ایران را دومین شریک اقتصادي آلمان خارج از اروپا در بازهرئیس اتاق بازرگانی آلما

.سازي صنایع نقش مهمی را ایفا کندتواند در مدرنهاي خوب نفت و گاز ایران، آلمان میتوجه به ظرفیت



رد و از مقامات سیاسی دو کشور هاي متنوعی براي همکاري بین دو کشور وجود دااو همچنین بیان نمود :زمینه
خواهیم که هرچه سریعتر مسائل بانکی را حل و فصل کنند تا روابط اقتصادي را با توجه به سابقه درخشان قبلی می

.مجدد احیا کنیم
هاي خاورمیانه و نزدیک آلمان، بورکهارد دامن، از بازگشایی دفتر توسعه تجارت آلمان با ایران رئیس سازمان همکاري

هاي آلمانی و ایرانی است و امیدواریم سایه خبر داد و افزود: این دفتر محلی براي برقراري ارتباط و گفتگو بین شرکت
.هاي مشترك آلمان با ایران توسعه یابدهاي بانکی برداشته شود تا همکاريهاي آمریکا از ارتباطتحریم

من تاکید بر اجرایی شدن برجام و فضاي مثبت ایجاد شده بعد در ادامه امید یراقی رئیس اتاق مشترك ایران و آلمان ض
از آن، نقش اتاق مشترك را پل ارتباطی دو کشور عنوان کرد و گفت: از مقامات دولتی خواستاریم که دستاورد برجام و 

.مندي همگان از منافع آن را جدي بگیرندبهره

اقتصادي دو کشور بود که متاسفانه به علت حضور هیئت میان فعاالن B2Bبعد از این جلسه،قرار بر تشکیل جلسه 
آلمانی در وزارت اقتصاد و عقد قرارداد فی ما بین، در این جلسه حضور به عمل نرساندند.


