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همایش تجاری ایران و بلژیک روز یکشنبه با 
حضور مصطفی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت 

ایران و »ناتالی الفونتن« معاون وزیر اقتصاد 
بلژیک در هتل آزادی تهران برگزار شد. هیات 
تجاری 200 نفره از تجار و فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی بلژیک به همراه نخست وزیر 

ایالت فالندر، روسای سازمان های توسعه تجارت 
ایالت فالندر، بروکسل و والونی آن کشور وارد هتل 
پارسیان آزادی تهران شدند. این در حالی بود که 
پیش از ورود ایشان، طی جلسات متعددی که هتل 
با سفارت عالی قدر بلژیک صورت داده بود، کلیه 
جزئیات مطرح شده و هتل آمادگی کامل را برای 

میزبانی از این هیئت بلندپایه ایجاد کرد.

معاون وزیر اقتصاد و صنایع والونی، به همراه 
معاون آژانس آوکس )Awex( و رئیس شرکت 
سرمایه گذاری، صادرات بروکسل و وزیر منطقه 
حضور  تجاری  هیات  این  در  بلژیک،  فالمان 

داشتند.
در این جلسه، تفاهم نامه های تجاری و اقتصادی 
بین نهادهای اقتصادی  ایران و سه منطقه اقتصادی 
تکنولوژی  علمی  همکاری  توسعه  برای  بلژیک 
و زیرساخت ها به امضا رسید. با در نظر گرفتن 
زمینه  زودی  به  ایران،  قدرت صنعتی  و  ظرفیت 
شکل گیری طرح های گوناگون مهیا خواهد شد. 
دارویی،  از  بی شماری  زمینه های  طرح ها  این 
زراعت محصوالت  تولیدی،  بخش های  پزشکی 
خوراکی تا معماری، فناوری، و البته صنعت نفت 

وگاز و پتروشیمی را شامل می شود.
فالندر  ایالت  نخست وزیر  بورژوا  گرت 
و  تجاری  همکاری   سمینار  در  امروز  بلژیک 
بلژیک در  ایران و  اقتصادی جمهوری اسالمی 

ایالت  سه  از  شرکت   140 اینکه  بیان  با  تهران 
فالندر، والونی و بروکسل بلژیک برای توسعه 
تجاری به جمهوری اسالمی ایران سفر کردند، 
دیپلماتیک  موفقیت  یک  برجام  امضای  گفت: 
بر  تاکید  با  وی  بود.  سیاسی  اراده  و  تاریخی 
تجاری  اتکای  قابل  شرکای  بلژیکی ها  اینکه 
هستند، گفت: شرکت های تجاری ما در سراسر 
و  کرده اند  امضا  تجاری  موافقت نامه های  دنیا 
آماده امضای این گونه قراردادها با ایران هستند. 
کانسپت  بایو  کوریس  شرکت  فروش  مدیر 
ایران  با  نخست همکاری  گام  در  بلژیک گفت: 
های  همکاری  برقراری  و  محصول  فروش 
و  دارویی  های  شرکت  با  البراتواری  تحقیقاتی 

مرکزهای تحقیقاتی ایران را دنبال می کنیم.
برای  ماه  این  که  هورنائرت«  »ژان-ماری 
و  بلژیک  و  ایران  تجاری  همایش  در  شرکت 
مذاکرات تجاری )B2B( به تهران سفر کرد، به 
خبرنگاران افزود: بازار 80 میلیونی ایران که به 
تازگی پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( امکان دسترس به آن فراهم شده است، 
قابل چشم پوشی نیست و ما نیز در چارچوب 
همکاری های مبتنی بر اعتماد و حسن نیت، به 

دنبال روابط تجاری بلندمدت با ایران هستیم.
مدیر فروش شرکت کوریس بایو کانسپت در 
مورد چالش های احتمالی در همکاری با ایران 
اضافه کرد: مشکل خاصی وجود ندارد و ما فقط 

باید مراقب رعایت قوانین باشیم.
این شرکت متخصص توسعه و  داد:  ادامه  وی 
ساخت تست های تشخیص سریع عوامل بیماریزاست 
و درباره توسعه تجاری تست های تشخیص سریع 
مقاومت در برابرآنتی بیوتیک ها نیز تحقیق می کند که 

مشکل امروز همه کشورهای جهان است.

کوریس  شرکت  هورنائرت،  گفته  به 
آن  تاسیس  از  سال   10 فقط  که  بایوکانسپت 
می گذرد، پیش از تحریم ها با ایران همکاری 
بر  افزون  می خواهد  اینک  اما  نداشت  تجاری 
معرفی و فروش محصوالت خود، با بخش های 
تحقیقات دارویی ایران برای معرفی محصوالت 
جدیدتر به بازار همکاری تحقیقاتی برقرار کند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام  قائم 
این همایش گفت:  ایران در  جمهوری اسالمی 
سالیانه  بلژیک  و  ایران  تجاری  مبادالت  حجم 
باید  و  است  دالر  میلیون   400 تا  میلیون   300
تالش کنیم با توسعه همکاری های تجاری میان 
شرکت های دو کشور، این حجم به بیش از یک 

میلیارد دالر برسد.
آغاز  از  پیش  خسروتاج«،  »مجتبی  گفته  به 
تحریم ها حجم مبادالت تجاری دو کشور سالیانه 
بیش از یک میلیارد دالر بود و با لغو تحریم ها 
میان  تجارت  توسعه  برای  مناسبی  های  زمینه 

شرکت های دو کشور فراهم آمده است.
به  مقاومت  علل  توضیح  در  کارشناسان 
استفاده  گویند،  می  کشور  در  ها  بیوتیک  آنتی 
در  بیوتیک  آنتی  از  نادرست  یا  اندازه  از  بیش 
بین  از  را  مفید  های  باکتری  حیوان  و  انسان 

می برد و جذب ویتامین ها را مختل می کند. 
همچنین فقدان تست های تشخیصی سریع و 
دقیق که بتواند عفونت ویروسی را از باکتریایی 
مقاومت  ایجاد  در  موثر  عوامل  از  کند  متمایز 
درصد   49 ایران  در  هاست.  بیوتیک  آنتی  به 

نسخه ها دارای یک آنتی بیوتیک است.

شرکت دارویی بلژیک در پی همکاری 
پژوهشی آزمایشگاهی با ایران است


