همایش
شناخت و بررسی فرصت های تجاری ایران و کشورهای کنیا و جمهوری آفریقای جنوبی
در استان هرمزگان
این همایش با برنامه ریزی و میزبانی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان هرمزگان و با همکاری دفتر
عربی -آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بندرعباس بمنظور
شناخت فرصت های سرمایه گذاری و تجاری ایران با کشورهای کنیا و آفریقای جنوبی برگزار شد.
در این همایش یک روزه که در روز شنبه  8اردیبهشت ماه  7931در سالن همایش هتل هما شهرستان
بندرعباس برگزار شد جناب آقای دیالن رایزن کشورمان در کنیا ،آقای باقری رئیس گروه آفریقا و دبیر میز
آفریقای جنوبی و سرکار خانم موسوی دبیر میز کنیا و کارشناس شرق آفریقا و نمایندگانی از بعضی نهادهای
دولتی و شرکت های خصوصی و جمعی از تولیدکنندگان ،فعالین اقتصادی و تجار و بازرگانان عالقمند به
تجارت با کشورهای جنوب آفریقا حضور داشتند.

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن ،جناب آقای قاسمی؛ رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
هرمزگان ضمن خوشامد گویی به مدعوین و تاکید بر اهمیت صادرات غیر نفتی و تحقق 39درصدی پیش
بینی صادرات غیرنفتی استان هرمزگان در سال  7931به معرفی ویژگی ها و توانمندی های صادراتی استان
هرمزگان همچنین پیشینه تجارت این استان با قاره آفریقا پرداخته و افزودند در سال  31با
برنامه ریزی های صورت گرفته مبلغ  955میلیون دالر صادرات از مبدا این استان به آفریقا پیش بینی شده
است .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان افزودند امکان تهاتر کاال در زمینه خرما از سوی این
استان و محصوالتی نظیر چای ،انبه و قهوه از سوی کشور کنیا وجود دارد.

سپس جناب آقای صباغی زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ضمن عرض تبریک به
مناسبت اعیاد شعبانیه و روز جوان و خیر مقدم خدمت میهمانان گرامی بیان داشتند استان هرمزگان با
توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دارد الحق به عنوان پایتخت اقتصادی لقب گرفته است .جهت حضور
در بازار کشورهای کنیا و آفریقای جنوبی با توجه به اطالعاتی که رایزن محترم در اختیار فعالین اقتصادی
قرار میدهد همت بخش خصوصی را نیز طلب می کند تا بتوان پل ارتباطی بین استان هرمزگان و آفریقا
برقرار نمود .ایشان به جای خالی شرکت های مدیریت صادرات در استان اشاره نمودند و بیان داشتند این
گونه همایش ها یک موقعیت و دستاورد خوبی برای فعالین اقتصادی ما هست که ما در آفریقا چقدر
می توانیم بازار داشته باشیم و این استان را به شاخ آفریقا وصل کنیم.

در ادامه جناب آقای دیالن؛ رایزن محترم کشورمان در کنیا ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به بیان ظرفیت ها و
پتانسیل های مهمترین و بزرگترین اقتصاد در شرق آفریقا کشور کنیا پرداختند .ایشان در ابتدا ضمن ارائه
اطالعات پایه این کشور به بیان ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی و سابقه تاریخی و ویژگی های سیاسی کنیا

پرداختند .در ادامه ایشان ضمن تشریح شاخص های کالن اقتصادی کنیا به میانگین تعرفه ها در این کشور
اشاره نمودند .وی ضمن اشاره به عضویت کشور کنیا در برخی سازمانهای مهم اقتصادی بینالمللی و
منطقهای از قبیل سازمان تجارت جهانی ،بانک جهانی ،FAO ،بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا
)(COMESAو اتحادیه گمرکی شرق آفریقا) ، (EACاین کشور را به عنوان دروازه ورود بازار شرق آفریقا
دانسته و از کشورهای چین ،هند ،ژاپن ،آفریقای جنوبی ،انگلیس ،اوگاندا ،آمریکا ،آلمان ،هلند و مصر به
عنوان کشورهای عمده صادرکننده به جمهوری کنیا یاد کرد .ایشان همچنین عمده کشورهای واردکننده از
این کشور را آمریکا ،هلند ،اوگاندا ،پاکستان ،انگلیس ،مصر ،تانزانیا ،آلمان ،رواندا و روسیه برشمردند.
عمده ترین اقالم صادراتی کنیا به جهان چای  ،قهوه ،ادویه جات ،گل ،سبزیجات خوراکی ،محصوالت باغی
پوشاک،سنگ معدن ،آهک و سیمان می باشد .وی افزود کنیا یکی از کهن ترین کشورهای تولیدکننده چای
در آفریقاست و مرغوب ترین چای دنیا متعلق به این کشور می باشد .همچنین ایشان با اشاره به مزیت
نسبی آب و هوا و زمین های کشاورزی کنیا که با هر بار کشت تا سه بار می توان محصول برداشت نمود و با
توجه به کمبود منابع آبی در ایران و محدودیت در فعالیت های بخش کشاورزی بمنظور ایجاد ثبات و
پایداری امنیت غذایی در کشور پیشنهاد کشت فراسرزمینی را که هم اکنون کشورهای دیگر نظیر قطر و
هلند در آن کشور انجام می دهند مطرح نمودند .عمده ترین اقالم وارداتی کنیا از جهان شامل :ماشین آالت
و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن ،ماشین آالت صنعتی ،دیگهای بخار ،سوخت و روغن های معدنی و قیر،
وسائط نقلیه ،شکر پالستیک ،محصوالت دارویی و پزشکی ،آهن و فوالد ،غالت ،کاغذ و مقوا ،مصالح
ساختمانی می باشد .وی ضمن اشاره به فرایند ثبت دارو در این کشور به بیان چگونگی ثبت شرکتها اشاره
نمودند و به تحلیل روابط اقتصادی دو جانبه ایران و جمهوری کنیا پرداختند .ایشان قیر نفت ،چای سیاه
تخمیر شده ،خمیر های غذایی ،موم پارافین ،کف پوش ،روی ،بیسکویت ،روغن های صنعتی وپایه معدنی،
سایر وازلین ها را به عنوان عمده کاالهای صادراتی کشورمان به کنیا دانستند و عمده کاالهای وارداتی شامل
چای سیاه کوبیده و تخمیر نشده کنسانتره ،ماهی های زنده زینتی ،قهوه و آب آناناس ذکر کردند .رایزن

محترم جمهوری اسالمی ایران در کنیا با تأکید بر ضرورت سازماندهی و هدفمند نمودن حضور مؤثر
بازرگانان ایرانی در بازار آن کشور پیشنهاد تشکیل شرکت های مدیریت صادرات را مطرح نمودند.
در پایان ایشان ضمن تشریح پروژه های خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی در کنیا در چند سال اخیر
به بیان موانع و مشکالت صادرات به کشور کنیا و زمینه های تجارت و کسب و کار همچنین فرصت های
سرمایه گذاری و مهمترین نمایشگاههای بین المللی در سال  8578در این کشور پرداختند.

در ادامه جناب آقای باقری؛ رئیس گروه آفریقا و دبیر میز آفریقای جنوبی ضمن بیان اهمیت قاره آفریقا و
موقعیت استراتژیک آفریقای جنوبی و ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی این کشور پرداختند .وی در ادامه
به جایگاه اقتصاد آفریقای جنوبی در قاره آفریقا و جهان اشاره نموده و افزود کشور آفریقای جنوبی در سال
 7339به عضویت  WTOدرآمده است .میانگین کل تعرفه ها برای کشورهای عضو  WTOدر کشور آفریقای
جنوبی  %1/1و میانگین تعرفه ها در بخش کشاورزی  %3و در بخش صنعت  %9/1عنوان کرد .وی افزود این
کشور یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ منابع معدنی است و بخش معدن منبع اصلی درآمد این
کشور می باشد همچنین این کشور در زمینه ماشین آالت و صنایع معدنی دارای تکنولوژی و دانش فنی
باالیی است .وی با اشاره به معدن طالی ام پوننگ به عنوان عمیق ترین معدن زیرزمینی جهان ،از صنعت
توریسم به عنوان یک صنعت استراتژیک و موثر در اقتصاد ملی این کشور یاد کرد و افزود این کشور با جذب

 75میلیون توریست در سال  8579رتبه اول جذب توریست در آفریقا را دارد .وی همچنین صنعت خودرو
سازی را بعنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد آفریقای جنوبی عنوان نمود .وی با اشاره به جذابیت
های بازار جمهوری آفریقای جنوبی به دالیل حفظ و گسترش روابط اقتصادی با آفریقای جنوبی پرداخت و
از کشورهای چین ،هند ،ترکیه و اتحادیه اروپا به عنوان عمده کشورهایی که در بازار این کشور حضور دارند
یاد کرد .در ادامه آقای باقری ضمن اشاره به موافقتنامه های تجاری آفریقای جنوبی با سایر کشورها به
تشریح شاخص های کالن اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی پرداخت .وی عمده کاالهای صادراتی ایران به
آفریقای جنوبی در سال 7931را انوا ع کف پوش ها ،بوتان مایع شده ،قیرنفت ،اوره ،وازلین ،خرمای تازه یا
خشک کرده ،موم پارافین ،فرومولیبدین ،اندودهای بنایی ،بیتومن انامل ،پلی اتلین ،پسته تازه یا خشک،
کاشی ،پلی اتیلن گرید تزریقی ،روغن پایه معدنی ،سایر مخلوطهای قیری ،هادی های برق ،آینه های شیشه
ای قاب نشده ذکر کرد و عمده کاالهای وارداتی ایران از این کشور را در سال  7931ماده آمالگام
) ، (Amalgamsدامپرها برای استفاده درخارج از شاهراهها ،محصوالت از فوالدزنگ نزن تخت فقط سرد
نورد شده ،سایر ماشین های مخلوط کردن یا ورز دادن خاک ،انواع تخته فیبری از چوب ،ماشین های
جورکردن ،غربال کردن ،جدا کردن یا شستن خاک ،سنگ و کلوخه ها و سایر مواد معدنی جامد ،سنگ
تیتان ،سنگ کروم ،عصاره درخت ابریشم ،انواع نخ های پلی استر دانست .وی از داروها ،مواد پتروشیمی،
مصنوعات پالستیک ،محصوالت فوالدی ،تجهیزات الکتریکی ،تجهیزات پزشکی به عنوان پتانسیل های
صادراتی ایران به آفریقای جنوبی یاد کرد و ضمن اشاره به مزیت رقابتی موجود افزود با برقراری خط
کشتیرانی و تاسیس شعبه بانک زمینه توسعه صادرات مصالح ساختمانی ،لوازم خانگی ،فرش ،پسته ،صدور
خدمات فنی و مهندسی ،دارو و بسیاری از اقالم مواد غذایی وجود دارد .در ادامه وی ضمن تشریح نقاط
قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدات به بیان برخی از مزایا و زمینه های همکاری با آفریقای جنوبی
پرداختند و در پایان ضمن بیان برخی شرایط و مالحظات بازار آفریقای جنوبی به فعالین اقتصادی جهت
حضور در بازار آن کشور توصیه هایی نمودند.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضرین در جلسه سواالتی را مطرح نمودند که توسط جناب
آقای دیالن و آقای باقری پاسخ های الزم ارائه گردید.

پس از برگزاری همایش ،میهمانان گرامی جهت آشنایی با توانمندی ها و پروژه های مربوط به کشتی سازی
و ساخت سکوهای عظیم نفتی از مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل (ایزوایکو) در بندرعباس و
همچنین شرکت نفت هرمزان که به عنوان یک شرکت خصوصی مستقل در زمینه تولید انواع قیر فعالیت
می کند بازدید نموده و با مدیران عامل این مجموعه ها مذاکره نمودند.

سپس در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی که به ریاست استاندار محترم هرمزگان برگزار گردید
شرکت نمودند و به تشریح ظرفیت ها و پتانسیل های کشورهای کنیا و جمهوری آفریقا جهت افزایش
صادرات به آن کشورها پرداختند .در پایان جلسه مذکور با توجه به اعالم آمادگی سفارت ایران در کنیا مقرر
گردید هماهنگی و رایزنی الزم بمنظور در اختیار گذاشتن ساختمان قدیمی سفارت ایران در کنیا جهت
استقرار تجار و فعاالن اقتصادی هرمزگان توسط استانداری هرمزگان صورت پذیرد.

