
 مالقات با وزیر اقتصاد و دارایی ماداگاسکارموضوع گزارش: 

ریندرا هاسیمبلو با خانم  ماداگاسکار و دارایی صبح امروز با حضور در وزارت اقتصاد

، وزیر این وزارتخانه مالقات و گفتگو کردم. در ابتدای این مالقات به تاریخچه رابارینیریناریسون

اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی و معرفی ظرفیت روابط دو کشور اشاره نموده و به 

ت این وزارتخانه در عدهای اقتصادی و تجاری دو کشور و مبادالت آن پرداختم و خواستار مسا

خصوص روابط دو کشور شدم. در این چارچوب به ایشان یادآوری کردم که جمهوری اسالمی 

همچون  ماداگاسکارمحصوالت تولیدی میلیون نفری است که به برخی از  38ایران یک بازار 

قیمتی و قهوه، کاکائو، بادام زمینی، بادام هندی، انواع ادویه، حبوبات و دانه های روغنی، سنگ 

پنبه، نارگیل، میوه های خشک ، ماهی تن، دام زنده و گوشت، نیمه قیمتی، سنگهای تزئینی

الت از جمله دارچین، بادام زمینی، گرمسیری و ... نیاز دارد و تاکنون نیز مقداری از این محصو

در حال تالش برای سفارت ارسال شده است. در حال حاضر نیز  ایران وانیل و فلفل خریداری و

  درات دیگر محصوالت تولیدی می باشدصا

 بخش های کشاورزی، شیالت،همچنین به عالقمندی سرمایه گذاران ایرانی به 

و تماس های ایجاد شده در این زمینه اشاره نمودم.  دامپروری فراسرزمینی و برخی از اقدامات

تراکتور با ماهی تن، طرح ساخت مسکن  520سپس به طرح های مهمی همچون مبادله 

کارکنان دولت، طرح ایجاد کارخانه سرم سازی و تولید دارو که میان دو کشور مطرح شده و در 

این است که کشورم در مقایسه با البته ما یک مشکل داریم و آن حال پیگیری است، پرداختم. 

برخی کشورها همچون مصر که با استفاده از تعرفه های ترجیحی به بازار شما کاال وارد می کند 

به مشکل بر می خورد و شما باید برای کشورهای مثل ایران که از این امتیاز برخوردار نیستند، 

یل را به بازار ایران وارد کنید طبیعتا هم فکری بکند. البته اگر بنا باشد شما محصوالتی مثل وان

 ما هم به شما تسهیالت می دهیم.

شما تقریبا همه  :، گفتسفارت در پاسخ ضمن تشکر از اقدامات انجام شده نیز ایشان

ن ها اشاره کردید. آبخش ها، ظرفیت ها و نیازهای ماداگاسکار را به خوبی شناسایی و به همه 

میلیون جمعیت ظرفیت بسیار خوبی برای همکاری و  38همچنان که گفتید، کشور شما با 

توسعه آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین منطقه خاورمیانه است. خیلی دوست 

. اقدام نماییماز سوی شما به صادرات کاالهای خود به صورت تهاتر  کاالداریم در مقابل واردات 



پیگیری می به صورت جدی این یکی از سیاست های مهمی است که از سوی وزارتخانه من 

 شود. 

در البته موضوع ارائه تسهیالت تعرفه ای و گمرکی موضوع قابل بررسی و پیگیری است. 

این زمینه از هرگونه سرمایه گذاری شرکت ها و افراد ایرانی حمایت کرده و آمادگی داریم این 

را خوش ه صورت ویژه تشویق و پیگیری نماییم. ورود همه عالقمندان به ماداگاسکار موارد را ب

در رأس یک هیأت تجاری و اقتصادی به ایران سفر  عالقمند هستمهمچنین آمد می گویم. 

آمادگی دارم برای پیشبرد کار، جلسات کارشناسی نمایم و زمینه های همکاری را تقویت نمایم. 

ختلف اقتصادی وزارتخانه با سفارت برگزار نمایم و در این زمینه آمادگی را از سوی بخش های م

 تام دارم. 

ه موارد به صورت اینجانب نیز ضمن تشکر از ایشان، آمادیگ خود را برای پیگیری هم

 فنی اعالم کردم.
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