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 بسمه تعالی

  رومانی 1بوزآشهر سفر به گزارش 

 (1401فروردین  19)جمعه 

 :خالصه مدیریتی 

سه استان   در چهارراه و یرومان یبخارست، در جنوب شرق یشمال شرق یلومتریک 100در  بوزآ شهر  -

 واقع شده است. یو مولداو ایلوانینسترا ا،یواالچ ی شاملرومان یاصل یخیتار

به همراه کارشناس نمایندگی روز  در رومانی جناب آقای سادات میدانی، سفیر جمهوری اسالمی ایران -

 کردند.سفر شهر به این  19/1/1401جمعه مورخ 

ز موسسه بانک ژن بذر بوزآ و دو کارخانه در این و ا در این سفر ایشان با رئیس اتاق بازرگانی بوزآ مالقات -

 شهر بازدید کردند. 

یران در حوزه های مختلف اقتصادی ا رفیت هایرئیس اتاق بازرگانی این شهر، در خصوص ظدر مالقات با  -

یز در خصوص ظرفیت های تجاری و نیازهای طرف مقابل ناز جمله صنعت ساخت و ساز توضیح داده شد. 

توضیحاتی را ارائه کرد. وی اظهار داشت میلگرد با توجه با وضعیت اوکراین و توقف ین شهر وارداتی فعلی ا

 محسوب می شود.  شهرواردات این محصول از اوکراین از نیازهای اساسی این 

و با آقای ویناتورو مدیر عامل این موسسه گفتگو شد. این  در این سفر همچنین از بانک ژن بذر بوزآ دیدار -

و  معطر حفظ کندگیاهان گل، دارو و  ،سبزیجات نهیرا در زم یرومان بذر هایدارد تا  تیمامورموسسه 

و  قیتحقی و اهیگ یکیژنت ریاکتشاف ذخا ی،اهیمنابع گ ییشناسااین موسسه شامل  تیفعال ارتقاء دهد.

ی می شود. با توجه به اهمیت بذر سبزیجات برای کشور الزم است ارتباط بین اهیگ یکیژنت ریتوسعه ذخا

 این نهاد و نهادهای همتا در کشور برقرار گردد.

است  Fibrostir XPS یحرارت قیعا های که تولید کننده پانل Fibrotermicaدر این سفر از کارخانه   -

بازدید شد. این کارخانه نیازمند گرانول های پلیمری بازیافت شده است و در صورت صرفه اقتصادی نیز 

 این محصوالت را از ایران وارد نماید. اعالم آمادگی نمود که 
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است  PVCکه تولید کننده درب و پنجره های آلومینیومی و  Pamialدر این سفر همچنین از کارخانه    -

دستگیره و ... است که در صورت صرفه اقتصادی آمادگی ، PVCنه نیازمند شیشه، بازدید شد. این کارخا

 واردات از ایران را دارد.

 

 مقدمه:  

با عنایت به عدم تمرکز اقتصاد رومانی در بخارست، به منظور آشنایی میدانی با ظرفیت های اقتصادی 

شهرهای رومانی، سفرهای شهری و استانی مورد توجه نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در بخارست می باشد. 

در رومانی به همراه کارشناس جناب آقای سادات میدانی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در ادامه سفرهای قبلی، 

به شهر بوزآ رومانی سفر کردند. هدف از این سفر آشنایی با ظرفیت های  19/1/1401نمایندگی روز جمعه مورخ 

اقتصادی این شهر برای همکاری با ایران و همچنین آشنا کردن فعاالن تجاری این استان با ظرفیت های تجاری 

یس اتاق بازرگانی بوزآ دیدار کردند و از موسسه بانک ژن بذر بوزآ و دو کارخانه ایران بود. در این سفر ایشان با رئ

 این شهر بازدید کردند.

سه استان   در چهارراه و یرومان یبخارست، در جنوب شرق یشمال شرق یلومتریک 100در  بوزآ شهر 

 نفر 115494تعداد ساکنان این شهر . واقع شده است یو مولداو ایلوانینسترا ا،یواالچ شامل یرومان یاصل یخیتار

شهر  نیبوزائو دومشود.  یعضو شورا اداره م 23متشکل از  یمحل یشورا کیشهردار و  کیتوسط  است و

 بخارست است. پس از دوبرابر(، از نظر تعداد کارمندان باًیتقر تیبا جمع یشهر ،یشتیبه پلو کی)نزد

 فوکشانی – بوزآ -پلیشت  -بخارست ریدر مس ،ییاروپا تیبا اهم ،500 خط راه آهن در مسیر شهرستان نیا

و  براشو کنستانزا،، گاالتس، با قرار داشتن در خط بریالبوزائو  ستگاهیا 19البته از قرن  .قرار دارد سوچوا - باکائو -

 ریبا سا شهر این ارتباطاتوبان هایی که  .از گره های مهم راه آهن بوده است 2نهویو به یخط محل کی نیهمچن

 :عبارتند از کندرا برقرار میمناطق کشور 

• DE 85 (ای DN 2از بخارست به ) سوچوا، باکائو و فوکشانی. 

• DN 1B  پلیشتبه. 

• DN 10 به براشو. 
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• DN 2B الیبه بر. 

 ندیفرآ رغم یعل ارتباط با بخارست و براشو بوده است. در یاقتصاد یشهر بوزائو از قرن پانزدهم مرکز

اتفاق  یرومان یشهرها ریکه در سا آنگونهنبود،  یمبتن شرویصنعت پ کیبوزائو تنها بر  ،یاجبار یساز یصنعت

 یانجمن ها دیوجود نداشت که کل اقتصاد شهر به آن وابسته باشد. طبق قانون جد یکارخانه واحد چیافتاد، و ه

 یسهام یعنوان شرکت هاشهر به  یکارخانه ها ،یستیکمون می، پس از سقوط رژ1990مصوب  ،یتجار

انتقال  ندیشوند و در طول فرآ یها نتوانستند در اقتصاد بازار رقابت از شرکت یمجدد شدند. تنها برخ یسازمانده

 شدند. لیتبد یکاربرد یوکارها مجدد، به کسب یده پس از سازمان گرید یاریبس .بسته شدند

و محیط کار این شهر برای کارگران ساده  دارد تا خدمات شیبه سمت صنعت گرا شتریب این شهر اقتصاد

 شگاهیپاال یدارا این شهر همچنیناست.  ییایمیآالت و مواد ش نیشامل فلزات، ماش آن داتیتولمناسبتر است. 

-در ساراتا این شهرستان ینفت نیادیکنند. م یم دیتول گاریو س نوشیدنینفت است که منسوجات،  میادین وها 

 یکشاورز یها تی. فعالاز دیگر تولیدات این شهر است یقرار دارند. مصالح ساختمان یمونتهئورو، برکا و آربانس

 باشد.  یو کشت گندم م یدر شهرستان شامل دامدار

 گزارش سفر:  

 بوزآ:شهر مالقات با رئیس اتاق بازرگانی الف. 

آقای سادات میدانی در مالقات با  ایونل گاگو، رئیس اتاق بازرگانی بوزآ به تشریح ظرفیت های اقتصادی 

ایران پرداختند. ایونل گاگو عالوه بر سمت مورد اشاره، معاون اتاق بازرگانی رومانی و عضو هیئت مدیره رومکسپو 

 Concasa s.a Buzauو صاحب شرکت بوده  PSD)نمایشگاه تجاری بخارست( نیز می باشد. وی عضو حزب 

اهم موضوعات مطرح شده در این  این شهر است نیز می باشد.که یکی از شرکت های بزرگ انبوه سازی در 

  جلسه به شرح زیر است:
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 :جناب آقای سادات میدانی 

 این نخستین باری است که یکی از سفرای جمهوری اسالمی ایران به شهر بوزآ سفر می کند.  -

سال جاری یکصدو بیستمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و رومانی است و می توانیم برنامه هایی را با  -

 یکدیگر به همین مناسبت در حوزه تجاری برنامه ریزی کنیم. 

همسایه و همچنین جایگاه جغرافیایی رومانی  15میلیون جمعیت و  85میانه با جایگاه ویژه ایران در خاور -

 می تواند از مهمترین عوامل توسعه روابط تجاری دو کشور باشد.  در اروپا

تاق بازرگانی حجم مبادالت دو کشور در سال جاری توسعه قابل مالحظه ای داشت. بر اساس آمار ا -

میلیون دالر  483الت برابر با درصدی در حجم مباد 400زایس بیش از استات شاهد اف بخارست و البته یور

 بودیم.

 داریم که یک روز ایران در اتاق بازرگانی بوزآ برای تجار این شهر برگزار کنیم.آمادگی ما  -

همچنین تمایل داریم در رومکسپو  نمایشگاهی برای کاالهای ایرانی داشته باشیم. با توجه به اینکه شما  -

 هیئت مدیره هستید خواهان کمک شما در این مورد هستیم.عضو 

 

 :آقای اونل گاکو 

مهمترین صنایع شهر بوزآ شامل تولید شکر، روغن، استیل، الکترود، برخی محصوالت در حوزه اتصاالت لوله  -

 های گاز و مواردی از این قبیل می شود.

 شهر صنعتی است اما صنایع کمتر شده اند.  بوزآ پیش از این صنایع بیشتری داشت. البته در حال حاضر نیز -

ر ما تمایلی به واردات محصوالتی که در فهرست تحریم ها هستند نداریم اما برای واردات محصوالت غی -

این خصوص به ایشان پاسخ داده شد که ایران در فهرست تحریم  درصد آمادگی داریم. )در 100تحریمی 

ز بسیاری از شرکت های رومانیایی در حال همکاری با ایران هستند های اتحادیه اروپا نیست و هم اکنون نی

 میلیون دالر حجم روابط است.( 480و موید این امر 

در حال حاضر با توجه به جنگ اوکراین و اینکه بخشی از میلگرد وارداتی رومانی از طریق این شرکت ها  -

های بسیاری وجود دارد در صورتی که در این حوزه ظرفیت شده ایم.  تامین تامین می شد درگیر مشکل

 ایران بتواند آن را تامین کند.

که از شرکت های ایرانی برای شرکت در آن  ک نمایشگاه کشاورزی در بوزآ داریمما ی 2022در ماه اکتبر  -

 دعوت می کنیم. 

 انجام دهیم. در خصوصی برگزاری روز ایران نیز موافق هستم و پس از انجام هماهنگی الزم می توانیم آن را  -
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در خصوص برگزاری نمایشگاه کاالهای ایرانی در رومکسپو نیز شما تاریخ و مواردی از این قبیل را انتخاب  -

مسئول مربوطه در نمایشگاه صحبت کنید. سپس من و شما در خصوص جزئیات آن صحبت با کنید و 

 خواهیم کرد. 

مقرر شد امکان واردات میلگرد به رومانی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین برنامه ریزی الزم برای  نتیجه:

 برگزاری روز تجاری ایران در بوزآ و نمایشگاه کاالی ایرانی در رومکسپو توسط کارشناسان پیگیری شود. 

 

 دیدار از از بانک ژن بذر بوزآ: . ب

زآ دیدار و با آقای ویناتورو مدیر وبانک ژن بذر ب از  ینهمچن آقای سادات میدانیدر این سفر جناب 

گل، دارو  ،سبزیجات نهیرا در زم یرومان بذر هایدارد تا  تیمامورعامل این موسسه مالقات کردند. این موسسه 

 ریاکتشاف ذخا ،یاهیمنابع گ ییشناسااین موسسه شامل  تیفعال و ارتقاء دهد. معطر حفظ کندگیاهان و 

آقای ویناتور یکی از سرشناسترین محققان در  می شود. یاهیگ یکیژنت ریو توسعه ذخا قیتحقو  یاهیگ یکیژنت

ماه است که  9حوزه ژنتیک بذر در رومانی است. این موسسه برای مدتها در حالت تعلیق قرار داشت و حدود 

رومانی،  1989از تحوالت بر اساس توضیحات ارائه شده و منابع موجود پس مجددا بصورت فعال عمل می کند. 

دولت توجه کمتری به این موسسه داشت و این امر باعث نشست بسیاری از اطالعات مربوط به ژن های بذر 

اهم  اطالعات است. غول به گردآوری و نظام مند نمودنو این موسسه در حاضر مش دموجود در این موسسه گردی

 موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:
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 جناب آقای سادات میدانی: 

فته ایران دارای موسسات بسیار مجهز و پیشرو -

در حوزه تولید و تحقیقات بذر است و در این ای 

وجود بین دو کشور حوزه زمینه همکاری خوبی 

 دارد.

چند موضوع هست که ما تمایل داریم در مورد  -

آن بدانیم: آیا در بذرهای تولیدی شما تحقیقاتی 

بذرهایی که نیاز به آب کمتری برای  در مورد

رشد هستند هم وجود دارد؟ نحوه همکاری شما 

صوصی از کشورهای با نهادها و یا شرکت های خ

آیا فهرستی از بذرهای  دیگر چگونه است؟

 دارید؟در اختیار تولیدی را 

وانیم هماهنگی های ید و می تپیشنهاد می کنیم که گفتگوهای برخطی با نهادهای همتا از ایران داشته باش -

  الزم را بعمل آوریم.

 

 :آقای ویناتورو 

ده و توسط سفیر وقت رومانی در تهران مورد سال پیش( به ایران آم 30د )حدود در ابتدای فعالیت خو -

 حمایت ویژه قرار گرفته است و این امر باعث شده است نسبت به ایران حس خوبی داشته باشد. 

ب می گردد که البته نتایج حاصل از تحقیقات آن به بخش خصوصی می موسسه ما یک نهاد دولتی محسو -

 رود. 

 ما تولید کننده بذرهای سبزیجات، گل، داروهای گیاهی و معطر هستیم. -

دارد )البته این موسسه  وجوددر بانک اطالعاتی ما  تمرکز ما بر ژن های محلی است و بیش از هزاران ژن -

 .نوع بذر را عرضه کرده است( 90برای فروش حدود 

 از داشته باشند انجام داده ایم.ایی که به آب کمتری برای رشد نیهما تحقیقاتی بر روی گونه  -

ماه است که کار خود را بصورت جدی از سر گرفته ایم. اما برای همکاری با موسسات ایرانی  9ما حدود  -

 م. آماده هستی
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مقرر شد در گام اول موسسه همتای ایرانی شناسایی و وبیناری برای گفتگوی طرفین ترتیب داده شود.  جه:ینت

 به پیوست فهرست بذرهایی که توسط این موسسه عرضه می شوند ارائه شده است. 

 : Fibrotermicaبازدید از کارخانه . ج

 FIBROTERMICA یپالستیکه محصوالت دکارخانه تولید کنن 15این کارخانه یکی از 

TECHNOLOGY S.R.L.  یحرارت قیعا های است و پانل Fibrostir XPS و هم در  یرا هم در رومان

لی و تعداد کارمندان   17381779 برابر با   2020گردش مالی این شرکت در سال  .دیکنمی  دیاروپا تول سایر

 نفر بود.  31آن 

 

 

 

 

 

 

مواد اولیه مورد استفاده این شرکت گرانول های بازیافتی پالستیک است و این شرکت در صورت صرفه 

زیر جدول و شکل نمونه هایی از مواد مورد استفاده این شرکت در اقتصادی آمادگی واردات آن از ایران را دارد. 

 مشاهده می شود. 
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 : Pamialبازدید از کارخانه . د

در گفتگو نفر نیروی کار دارد.  38است و  PVCاین کارخانه تولید کننده در و پنجره های آلومینیومی و 

با صاحب کارخانه وی اظهار داشت آمادگی وارد کردن شیشه از ایران برای مصرف کارخانه و همچنین توزیع آن 

نیز ظرفیت فروش به این کارخانه را دارد. دستگیره در و پنجره و لوال از دیگر  PVC ،عالوه بر شیشهرا دارد. 

 محصوالتی هستند که می توان به این کارخانه عرضه داشت. 

 

 

 

 

 


