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گزارش جلسه با شرکت کنندگان در نمایشگاه صنعت ساختمان در شهر ژهانسبورگ
آفریقای جنوبی  71لغایت  02آگوست
با عنایت به اطالع رسانی قبلی و برنامهریزی انجزا شزه ،بزرا اولزن بزار شز شزرتت شزام
شرتتها تاشی تبریی تاشی سننا تاشی الونه تارخانه سنمان المرد شرتت یید بسپار و شرتت
شنمنایی راز در نمایشگا ،صنعت ساختمان آفریقا جنوبی ازتاریخ  71لغایت  02آگوسزت (01
لغایت  02مرداد) به مهت  4روز در شهر ژوهانسبورگ حضور پنها نمودنه .بر همن اسزا در روز
شنبه مورخ  7035/5/02از ساعت  4لغایت  6عصر جلسه ا با حضور جناب آقا موحزه قمزی
سفنر محتر جمهور اسالمی ایران در آفریقا جنوبی در مح ساختمان مونت ویو (تزاخ سزاب
رضا شا )،بزا حضزور شزرتتها مز تور بمنبزور بررسزی نتزاید حضزور در نمایشزگا ،و هم نزن
راهکارها تمک به توسعه روابط تجار با ای تشور برگیار گردیه.
در ای جلسه ابتها سفنر محتر ضم خنر مقه به حاضری با اشار ،به نق و اهمنزت صزادرات
در ایجاد اشتغال و ارزش افیود ،و رون تولنه در تشور و اجماع مسزولن نبزا در خصزوز لزیو
ورود به بازارها بن المللی و حمایت از توسعه صادرات بعنوان راهکار برون رفت از مشکالت رتود
و بنکار با تشریح فرصتها و زمننه ها همکار دوجانبه در زمننه ها صنعتی معهنی تجزار
توریسم مالی و سرمایه گ ار انتبارات از تجار ایرانی در ای راستا را بنان نمودنه.
در ادامه ایشان با تشریح وضعنت موجود روابط و مناسبات اقتصاد تجار و سناسزی دو تشزور
خواستار تحرک بنشتر تجار ایرانی برا اسزتفاد ،از فرصزتها موجزود بمنبزور افزیای تعزامالت
تجار بن ایران و آفریقا جنوبی گردیهنه و آمادگی خود و مجموعزه سزفارت بمنبزور پنگنزر
مسای و مشکالت تجار را اعال نمودنه.
سپس شرتتها حاضر در جلسه ضم تشکر از همکار سزفارت در تهنزه اطالعزات مزورد ننزاز و
سرتشی را یین بازرگانی از غرفه ها در نمایشگا ،از ابتکار سفارت در تشکن جلسه قهردانی نمودنه
و مسای و مشکالت و انتبارات خود را بشرح ذی مطرح نمودنه:
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 آقا غال زاد ،مهیرعام سنمان المرد ضم ابراز رضایت از حضور در نمایشزگا ،و بازدیزههاانجا شه ،با اشار ،به مییت رقابتی سنمان ایرانی در بازار آفریقا جنوبی و ظرفنت باال ایز
بازار آمادگی شرتت خود جهت احهاث مرتی ذخنر ،ساز و بسته بنه سنمان در بنهر دربان
بمنبور تاه قنمت تما شه ،و تسهن دسترسی به بازار را اعال نمودنه.
 مهیران شرتتها تاشی شرتت تننه( ،ته جیء برنهها برتر ایرانی در حوز ،تاشی و سرامنکهستنه) ننی ضم ابراز رضایت از حضور در نمایشگا ،با اشار ،به اینکه آفریقزا جنزوبی سزاالنه
بن  02تا  42منلنون متر تاشی وارد منکنه و بخشی از آن تاشی ها ارزان قنمت اسزت تزه
از هنه و چن وارد منشود و بخشی تاشی لوتس است ته از اروپزا وارد منشزود برنامزه ریزی
خود برا ورود به بازار تاشی ها لوتس با قنمت بسنار مناسبتر از شرتتها اروپزایی بزهلن
مییت رقابتی موجود در ای بخ را اعال نمودنه.
 سایر شرتتها ننی رضایت خود در ای نمایشگا ،و برنامه ها آینه ،برا ورود به بازار ای تشوررا تشریح نمودنه.
در ادامه هر یک از شرتتها چالشها مربوط به صادرات تاالها خود در داخ تشور و هم نزن
مشکالتی را ته در خصوز شرتت در ای نمایشگا ،و سایر نمایشگاهها با آن مواجه بود ،انه را بزه
شرح ذی مطرح و پنشنهاداتی ننی به منبور رفع مشکالت و تسهن امور تجزار تشزورمان بنزان
تردنه:
 نارضایتی از عملکرد شرتت هماهنگ تننه ،اعیا در ایزران (شزرتت پزار پزارادایس) بزهلنهرینه ها باال ثبت نا و عه حمایت در فراینه برگیار نمایشگا.،
 اشار ،به مشک باال بودن تعرفه ها برا محصوالت ایرانی در مقایسه بزا سزایر تشزورها و لزیواصالح تعرفه ها گمرتی و انعقاد موافقت نامه تجارت ترجنحی با ساتو.
 اشار ،به مشک وییا ته سفارت آفریقا جنوبی در ایران فقط به تعهاد روزهزا نمایشزگا ،ویزیاصادر نمود ،است و شرتتها فرصت بازاریابی بعه از نمایشگا ،را نهاشته انه.
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 اشار ،به لیو تمهیه موافقت نامه استانهارد و تعام سازمان استانهارد ایران با سازمان استانهاردآفریقا جنوبی جهت تسهن ورود تاالها ایرانی.
 اشار ،به مشک باال بودن هیینه حم از ایران بهلن نبود خط تشزتنرانی( .شزرتتها مز تورهیینه حم هر تانتننر از ایران را بعضا سزه برابزر هیینزه حمز از چزن اعزال نمودنزه) و در
خواست تمک هیینه یارانه حم برا رقابت پ یر را داشتنه.
 اشار ،به لیو پنگنر تاسنس شعبه بانک ایرانی خط تشتنرانی و پرواز مسزتقنم بزا توجزه بزهظرفنتها موجود بعنوان زیرساخت روابط تجار بصورت ویژ ،از طریز دسزتگاهها ذیزربط
در ایران.
 درخواست تمک از سازمان توسعه تجزارت بزرا پرداخزت بخشزی از هیینزه هزا شزرتت درنمایشگا ،در تشورها آفریقایی و بویژ ،آفریقا جنوبی با توجه به ظرفنتها موجزود از محز
مشوقها صادراتی.
و در پایان پس از بحث و تبادل نبر تصمنماتی بشرح ذی اتخاذ گردیه:
 آقا غالمیاد ،مهیرعام سنمان المرد ته نایب رئنس اتاق بازرگانی فار منباشه با توجه بزهظرفنتها فراوان آفریقا جنوبی در خواست اعیا هناتی تجار به ریاست اسزتانهار فزار را
داد و مقرر گردیه سفارت اطالعات مورد نناز و هماهنگنها الز را بعم آورد.
 موضوع تاسنس مرتی ذخنر ،ساز سنمان در دربان توسط شرتت المرد در برنامزه آن شزرتتقرار گرفت و سفارت ننی همکار الز را در ای خصوز بعم خواهه آورد.
 مقرر گردیه سازمان استانهارد ایران پنگنر الز جهت تمهیه موافقت نامه استانهارد و تسزهنورود تاالها ایرانی به بازار آفریقا جنوبی را فراهم نمایه.
 با توجه به باال بودن هیینه ها شرتت در نمایشزگا ،مناسزب اسزت سزازمان توسزعه تجزارتموضوع بررسی پرداخت بخشی از هیینه ها شرتت در نمایشگاهها آفریقا جنوبی از محز
یارانه ها صادراتی را بررسی نمایه.
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 مقرر گردیه در خصوز خط مستقنم تشتنرانی تاسنس شزعبه بزانکی و آغزاز روابزط بزانکی وپرواز مستقنم پنگنریها الز از طری سفارت بعم آیه.
بر اسا برآورد شرتتها ایرانی در مجموع ای نمایشگا ،با توجزه بزه مییزت رقزابتی محصزوالت
مصالح ساختمانی شرتتها ایرانی از نبر قنمت و تنفنت و هم نن استقبال از شرتتها ایرانزی
در ای نمایشزگا ،مطلزوب بزود ،و امنزهواریم شزاهه حضزور پررنگتزر شزرتتها ایرانزی در سزایر
نمایشگاهها آفریقا جنوبی باشنم.
سنه مهرداد سنادت نسب
رایین بازرگانی سفارت جمهور اسالمی ایران در آفریقا جنوبی

