
Вршителот на должност амбасадор на Исламската Република Иран во Република Македонија, 
Н.Е. А. Маџид Мозафари, во посета на Комората - ПОДДРШКА НА ПРИВАТНИТЕ СЕКТОРИ ЗА 

ПОЧЕТОК НА ИНТЕНЗИВНА СОРАБОТКА 
 
 
- Претседателот на Иранската комора за трговија, индустрија и рударство, во рамките на посетата 
на регионот, планира и посета на Стопанката комора на Македонија, со цел отпочнување 
развивање на трговската и други видови стопанска соработка со Македонија. Иранската комора е 
заинтересирана за унапредување на билатералната соработка, но преку Македонија и со ЕУ. Оваа 
иницијатива е целосно поддржана и од Министерството за надворешни работи на Иран, бидејќи 
двете земји имаат одлична политичка соработка. Иран е меѓу првите земји што ја признаа 
Македонија под уставното име. Верувам дека сите иницијативи за унапредување на 
билатералната трговска соработка, без оглед од која страна доаѓаат, двете комори успешно ќе ги 
реализираат со поддршка на Амбасадата.  
 

 
 
Ова му го пренесе Н.Е. А. Маџид Мозафари, вршител на должноста амбасадор на Исламската 
Република Иран во Република Македонија на својот домаќин Бранко Азески, при посетата на 
најстарата и најбројната асоцијација во земјава. Средбата, на барање на иранскиот амбасадор, се 
одржа на 17.9. 2012 година.  
 
- Ги поздравуваме иницијативите и напорите на иранската страна да се поддржат двата приватни 
сектора во воспоставување деловни контакти, бидејќи доаѓаат во време, кога очигледно 
економската криза ќе се продлабочува, па и во ЕУ, со која, во првите шест месеци остваривме 
62,8% од вкупниот извоз. Тоа значи дека треба да се бараат алтернативни пазари, а Иран е 
респектабилен пазар по сите параметри, - истакна Бранко Азески. - Иницијативата на мојот колега, 
претседателот на Иранската комора, доаѓа во одличен момент и ние како Комора ја поддржуваме 
и сме подготвени партнерски да ги поддржиме бизнисите од двете страни.  



 
Во прилог оди фактот, како што подвлече Азески, што со Иран, сепак, имаме воспоставено битна 
регулаторна рамка, односно имаме билатерална коморска спогодба за соработка, потпишана 
1993 година при посета на македонска стопанска делегација.  
 
- Оценуваме дека треба да создадеме можност со стопански делегации да ги посетиме 
најзначајните меѓународни саеми во Иран, а подготвени сме да организираме и саемска посета на 
ирански компании во Македонија. Веруваме дека овие активности ќе го забрзаат процесот на 
донесување на билатерална спогодба за преференцијална трговија, што е сигурно клуч за 
унапредување на соработката, - додаде Азески во разговорот со гостинот.  
 
А. Маџид Мозафари му се заблагодари на претрседателот на Стопанската комора на Македонија 
за изразената подготвеност за поддршка на иницијативата од страна на претседателот на 
Иранската комора за трговија, индустрија и рударство. Истовремено, тој изрази надеж дека во 
вкупниот увоз на Иран, што во првата половина од оваа година изнесувал 22 милијарди САД $, во 
иднина македонските компании ќе имаат свој удел.  
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