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زمينه همكاري و توسعه سرمايه و ايجاد  و توريست و گردشري معرفي توانمنديهاي استان خراسان رضوي در بخش كشاورزي - 
 گذاري با اسپانيا و اتحاديه اروپا

 هاي توسعه مصارف و جهش صادراتي زعفران ايجاد و توسعه زنجيره هاي ارزش محصول زعفران و زمينه -

 
 

 :اهم موارد مطرح شده
ضمن عرض خيرمقدم به در ابتداي اين جلسه، ، جناب آقاي شريعتي مقدم و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني آب،كميسيون كشاورزي محترم رئيس -1

جهت حضور در جلسه مشترك كميسيون كشاورزي و كميسيون از ايشان  انيدو قدرادواردو لوپز بوسكت سفير محترم كشور  اسپانيا جناب آقاي 
آن ها  گردشگري اتاق بازرگاني از ابزار اميدواري نمودند كه برگزاري اين نشست ها بين دو كشور مي تواند منجر به گسترش همكاري هاي تجاري بين

 .شود
 
: ، جناب آقاي قانعي بيان نمودندداران خراسان رضويو رئيس محترم اداره هتل نيدر ادامه رئيس محترم كميسيون گردشگري و خدمات اتاق بازرگا  -2

كشور اسپانيا طي سال هاي اخير يكي از دو كشور داراي رتبه اول به عنوان مقصد گردشگري دنيا شناخته شده است و حضور سفير محترم كشور 
ميليون  30مشهد مقدس با ظرفيت گردشگري باال ساالنه شاهد . ميت مي باشداسپانيا در ايران به خصوص در استان خراسان رضوي بسيار حائز اه

آژانس مسافرتي  470همچنين تعداد ، درصد اماكن اقامتي و هتل هاي كشور در مشهد قرار دارد 53. گردشگر و توريست از كشورهاي مختلف مي باشد
هاي گردشگري ايران و استان خراسان رضوي، گسترش ارتباطات توسعه لذا با توجه به پتانسيل . در خراسان رضوي مشغول فعاليت مي باشند

 . ي تواند نقطه عطفي در اقتصاد كشور باشدمگردشگري بين كشور اسپانيا و ايران و استفاده از تجربيات اين كشور در حوزه جذب توريست و گردشگري 
 
عالوه بر امكانات : شگري خراسان رضوي، جناب آقاي بيدخوري بيان داشتندمعاون محترم گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گرد -3

مناسب اقامتي و گردشگري كه در شهرستان مشهد وجود دارد، واحدهاي بسيار خوبي در روستاها و مناطق گردشگري استان، تحت عنوان اقامتگاه 
 گردشگري روستايي، گردشگري كشاورزي وگردشگري مبتني بر اقامتگاهاستان خراسان رضوي ظرفيت خوبي در بخش . هاي بوم گردي وجود دارد

با توجه . ي در حوزه گردشگري استفاده نمودها به خوب هاي بوم گردي به صورت همزمان در نقاط مختلف استان وجود دارد كه مي توان از اين ظرفيت
ماده را دارد و آدر قالب فن تور  ي پتانسيل دعوت از گردشگران اسپانياييبه تجارب بسيار خوب كشور اسپانيا در حوزه گردشگري، استان خراسان رضو

 .همكاري متقابل در اين زمينه مي باشد
 
پژوهشكده گردشگري، جهاد دانشگاهي مشهد با : دبير محترم كميسيون گردشگري و خدمات اتاق بازرگاني، سركار خانم تيموري در ادامه گفتند -4

امكان انجام مطالعات و پژوهش هاي تخصصي در حوزه  ه فعال در حوزه گردشگري در كشور،حوزه به عنوان اولين پزوهشكدساله در اين  15سابقه 
وجود دارد، و اميد است با توجه به اقدمات و برنامه ريزي هايي كه دولت جمهوري گردشگري سالمت، گردشگري طبيعت و گردشگري كشاورزي 

پتانسيل ها و فرصت هاي گردشگري كشور باالخص گردشگري كشاورزي در دست انجام دارد، بتوان همكاري هاي اسالمي ايران به منظور شناسايي 
استان خراسان رضوي در حوزه گردشگري : همچنين بايد گفت. متقابل در حوزه گردشگري كشاورزي و باالخص زعفران با كشور اسپانيا داشت

 .  اخته شده استكشاورزي به عنوان قطب گياهان دارويي كشور شن
اسپانيا در مقام اول گردشگري و : ، در خصوص حوزه گردشگري بيان نمودندادواردو لوپز بوسكتسفير محترم كشور اسپانيا، جناب آقاي در ادامه  -4

ويه يكي از مهمترين مراسم در سازمان ملل متحد ، مقر سازمان گردشگري وجود دارد و اسپانيا در ماه ژان. باالخص گردشگري كشاورزي دنيا قرار دارد
كشور اسپانيا توانايي مشورت دادن در حوزه صنعت كشاورزي و گردشگري . هاي خود ار در حوزه صنعت گردشگري كشاورزي برگزار خواهد نمود

قطب مهم كشاورزي همچنين بايد گفت . سال است كه صنعت گردشگري در اين كشور فعال مي باشد 45كشاورزي را به ساير كشورها دارد و تقريبا 
هزار اسپانيايي به كشور ايران سفر مي كنند كه جاذبه هاي گردشگري شاخص ايران، بناهاي تاريخي و فرهنگ  10دنيا در اسپانيا قرار دارد و ساالنه 
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همچنين طبيعت، . ستاز پتاسيل ويژه اي در گردشگري برخوردار ا) ع(شهرستان مشهد با وجود مكان مقدس حرم امام رضا . اين كشور استغني  
اما نكته بسيار مهم در پايين تر بودن . بناهاي تاريخي زيبا، رستوران ها و ساير مكان هاي ديدني در شهرستان مشهد مورد عالقه گردشگران مي باشد

ني بين پايتخت ايران ، مسافت طوال...رها از جمله شيراز، اصفهان و جذب گردشگر در استان خراسان رضوي و شهرستان مشهد نسبت به ساير شه
 . و شهر مشهد است) تهران(
، داشتن ارتباط موثر با آژانس هاي مسافرتي در كشور اسپانيا، برقراي ارتباط مستقيم با مسئولين ميراث ادواردو لوپز بوسكتاز ديدگاه جناب آقاي   -5

تان فرهنگي و گردشگري در كشور اسپانيا و رايزني با سفير محترم ايران در كشور اسپانيا، جناب آقاي قشقايي، از سوي مسئول صنعت گردشگري اس
 . هد مي تواند به گسترش جذب گردشگر به ويژه در بخش كشاورزي در اين شهر كمك شاياني نمايدخراسان رضوي و باالخص شهرستان مش

 
اتاق  و سرپرست دفتر كشاورزي در ادامه و پس از بيان موضوعات حوزه گردشگري، جناب آقاي عيدي زاده، دبير محترم كميسيون كشاورزي -6

ميزان توليد انواع محصوالت كشاورزي كشور اعم از محصوالت زراعي و باغي به طور ميانگين . تندبازرگاني، به ارائه سيمايي از كشاورزي استان پرداخ
استان خراسان رضوي داراي . درصد مي باشد 3/6ميليون تن مي باشد كه سهم استان خراسان رضوي از كل توليدات محصوالت زراعي و باغي،  96

خراسان رضوي از  . از جمله محصوالت استان مي باشد.. پنبه، پسته، جو، زعفران و . ر را داراسترتبه سوم در توليد محصوالت زراعي و باغي در كشو
 11هزار هكتار سطح اراضي باغي استان مي باشد كه  298از  بيش. ميليون هكتار زمين هاي كشاورزي كل كشور، داراي رتبه دوم مي باشد 14سطح 

هزار هكتار مي باشد به طوريكه  82تن و بيش از  250چنين ميزان كشت زعفران در استان بيش از هم. درصد از سهم باغات كشور را شامل مي شود
 . درصد از زعفران كشور در استان خراسان رضوي توليد مي شود 80حدود  

 
اي گلخانه اي در استان سطح كشت هدر سال هاي اخير توسعه كشت هاي گلخانه اي در استان افزايش يافته است به طوريكه طي سال هاي اخير  -7

از جمله اهداف اتاق بازرگاني صنايع، معادن و . هكتار كشت گلخانه اي در استان وجود دارد 340در حال حاضر بيش از . به حدود سه برابر رسيده است
توسعه توليد ر اين حوزه، كشاورزي خراسان رضوي در بخش كشاورزي مي توان به توسعه كشت هاي گلخانه اي و ارائه فن اوري هاي روز دنيا د

نگ آن بين مصرف كنندگان و كشاورزان، بررسي مشكالت ايجاد شده در حوزه آب و ارائه راهكار در مديريت رهمحصوالت سالم و ارگانيك و رواج ف
 . اشاره نمودبحران آب، توسعه كشت گياهان دارويي و توليد داروهاي گياهي و در نهايت توسعه گردشگري كشاورزي 

 
: در ادامه مديرعامل محترم تعاوني كشاورزان مشهد، جناب آقاي رضوي خبير ضمن عرض خيرمقدم به سفير محترم كشور اسپانيا بيان داشتند  -8

 بسيار ارزشمند... اقدامات شايسته ي كشور اسپانيا طي سال هاي گذشته در حوزه ساماندهي نظام بانكي، بازار كار و بخش خدمات، صنايع كشاورزي و 
، ايران بسيار راغب است ...با توجه به عضويت كشور اسپانيا در اكثر سازمان هاي اقتصادي از جمله سازمان تجارت جهاني، توسعه اقتصادي و . مي باشد

ان دارويي استان خراسان رضوي به عنوان قطب گياه.تا  از ظرفيت رايزنان اقتصادي اين كشور در حوزه بهبود وضعيت قتصادي كشور استفاده نمايد
 . كشور مي تواند در اين حوزه در كشر اسپانيا نقش آفرين باشد

هاي  هكشور اسپانيا يكي از چند كشور پيش رو در حوزه كودهاي ريزمغذي كشاورزي است كه مي توان با شرايط ويژه اي همچون احداث كارخان -9
همچنين با توجه پتاسيل هاي ويژه اسپانيا، تقاضا بر آن است تا زمينه هاي الزم به منظور . تحت ليسانس اين كشور، ايران را در اين زمينه كمك نمايد

د تا تبادل اطالعات به انجام بازديدهاي علمي براي كشاورزان ايراني در حوزه كشت هاي گلخانه اي و توليد محصوالت ارگانيك كشور اسپانيا فراهم گرد
 . صورت مستقيم بين كشاورزان ايراني و اسپانيايي انجام گيرد

 
يا وجود در حوزه زعفران سال هاست اختالف نگاهي بين كشور ايران به عنوان منشاء و توليد كننده زعفران و كشور اسپانيا به عنوان مدير بازار دن -10

م جهاني از يك طرف حقوق مادي و معنوي توليد زعفران در ايران حفظ شود و از سوي ديگر مديريت پيشنهاد مي شود در قالب يك كنسرسيو. دارد
موضوع ديگر بحث روش هاي علمي و مديرتي منابع آبي و پسماندها مي باشد كه درخواست مي شود در . بازار اسپانيا و منافع صادركنندگان حفظ شود

 . ر مديريت بحران آب به ايران كمك نماينداين حوزه كارشناسان خبره كشور اسپانيا، د
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كشور ايران و استان خراسان رضوي در حوزه : نائب رئيس محترم انجمن ارگانيك خراسان رضوي، جناب آقاي مهندس ميرحسيني بيان داشتند -11 
ت ارگانيك در كشور و استان وجود دارد به اما پتانسيل هاي قابل توجهي در زمينه توليد محصوال. توليد و فرهنگ سازي محصوالت ارگانيك، نوپاست

كشور اسپانيا كه داراي . طوريكه بزرگترين جنگل پسته ارگانيك در منطقه سرخس ثبت جهاني شده است و داراي گواهي ارگانيك بين المللي است
واند به سفارش بازارهاي كشور اسپانيا، حصوالت بازارهاي جهاني بسيار خوبي است و ارتباطات گسترده اي با بازار ساير كشورها دارد كه ايران مي ت

و  همچنين در زمينه تامين نهادها در توليد محصوالت ارگانيك. را به اين كشور صادر نمايد.. ارگانيك خود از جمله، پسته، زعفران، گياهان دارويي و 
رهاي تخصصي به منظور انتقال تجربيات با همكاري دو كشور در كشور ايران كمك كننده باشد و سميناكشور اسپانيا مي تواند به احداث گلخانه ها، 
 .ايران برگزار گردد

 
واحد توليدي زيتون ارشيا تنها واحد صنعتي دنيا در : جناب آقاي نبي، مديرعامل محترم زيتون آرشيا در ادامه در معرفي واحد توليدي خود گفتند -12

محصول از زيتون توليد  40در اين واحد توليدي . ايم قضايي به عنوان كارآفرينان اين حوزه مي باشدكارآفريني اجتماعي و استفاده از افراد داراي جر
اسپانيا به عنوان مهد . از محصوالت خاص اين واحد توليدي مي باشد... محصوالتي همچون عسل زيتون، عرق برگ زيتون، آرد هسته زيتون و . مي شود

مشكل اصلي اين واحد توليدي دسترسي سخت به . كشور اسپانيا را در موفقيت اين واحد توليدي ناديده گرفتزيتون دنيا شناخته است و نبايد نقش 
 .توليدكنندگان اصلي در كشور اسپانياست و اين واحد توليدي، تقاضاي همكاري در اين زمينه را دارد

 
موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي : خراسان رضوي بيان نمودند جناب آقاي زيارت نيا، معاون پژوهشي موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي -13

و فعاليت هاي ارزنده اي در زمينه بيوتكنولوژي زعفران، فن آوري زعفران و توليد محصوالت  سال فعاليت در اين حوزه را دارد 30داراي سابقه بيش از 
كشور اسپانيا در حوزه با توجه به اينكه  و افزايش عملكرد زعفران داشته است لذامبتني بر زعفران، تقلبات و شناسايي آن ها؛ ژنتيك مولكولي زعفران 

از تجربيات ارزنده اين كشور در قالب فعاليت مشترك با مراكز تحقيقاتي ن است تا بتوان ، اميد آشرفته و گسترده اي را داشته استزعفران تحقيقات پي
 . عفران استفاده نمودكشور اسپانيا باالخص در حوزه گياهان دارويي و ز

 
در خصوص زعفران رويكردي كه وجود دارد اين است كه در : رئيس محترم كميسيون كشاورزي، جناب آقاي شريعتي مقدم در ادامه گفتند -14

خود را در صادارت اين محصول به اسپانيا محدوديتي وجود ندارد و شركت هاي تخصصي توليدككنده و صادركننده زعفران در ايران بايد قدرت 
شركت  10تا كنون بيش از . صادرات زعفران استفاده نماينداقتصادي و بازارهاي جهاني از جمله اسپانيا حفظ نمايند و از اين بازار براي حفظ چرخه 

چشم انداز ديگر در خصوص فروش زعفران ايران بايد . ايراني در حوزه زعفران در اسپانيا ثبت شركت نموده اند و برخي از آنها شركاي اسپانياي دارند
ه در كشور اسپانيا كمك ها و حمايت هاي حمايت هاي الزم از شركتهاي ايراني به وجود آيد تا در بازار فروش زعفران قدرتمندتر ظاهر شوند همانطور ك

 . ملي به بخش كشاورزي بسيار زياد است
 

بخش اعظم اتحاديه اروپا در حال حاضر در حوزه : در پايان مباحث مطرح شده در حوزه كشاورزي سفير محترم كشور اسپانيا، بيان داشتند -14
ن محصوالت كشاورزي برگزار شده است و بايد گفت بسياري از مشكالت موجود سمنيارهاي ويژه اي در خصوص استاندارد كرد. كشاورزي فعال است

ت الزم در حوزه صادرات محصوالت كشاورزي به اتحاديه اروپا اين است كه استانداردهاي اتحاديه اروپا رعايت نمي شود و محصوالت صادراتي از كيفي
 . هستند كه در نشست تخصصي در اتحاديه اروپا مورد بحث قرار گرفتند گياهان دارويي، زعفران و كشمش از محصوالتي. برخوردار نيستند

 
توسعه كشت هاي گلخانه اي و مديريت آب از موضوعاتي هستند كه در كشور اسپانيا و در تمام دنيا در حال بحث و بررسي هستند و بايد گفت  -15

در خصوص زيتون، مراكز تخصصي در كشور . آب در حال فعاليت هستند چندين كشور اسپانيايي در جنوب ايران در مورد احداث گلخانه و موضوع
 .پسته و زعفران دو محصول مهم كشور ايران است كه بايد بر جنبه هاي مختلف اين محصوالت كار شود. اسپانيا وجود دارد

 



 

 
......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

و صنايع تبديلي آب،كشاورزي  كميسيون مشترك صورتجلسه :تعداد صفحــات   

 و كميسيون گردشگري و خدمات

 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

        

 :تاريخ برگزاري 10/09/1397

  :شماره جلســه 
 

 :رئيس جلسه علي شريعتي مقدم شهرام عيدي زاده: دبير  :ساعت شروع 17 :ساعت خاتمه 19

        

. كشاورزي به جد فعاليت نمود وضوعاتمو بايد در اين خصوص و  است چشم گيري در حوزه گردشگري كشاورزي، اسپانيا در حال پيشرفت -16 
در حوزه گردشگري كشاورزي ها تمركز فعاليت عالوه بر حوزه كشاورزي، در خصوص گسترش آموزش ر اسپانيا بلكه در اتحاديه اروپا، امروزه نه تنها د

 .مي باشد
 
 
 
 

 

 :اعضاي حاضر در جلسه
 -محمدي -موسي پور -ميري -رضوي خبير -رضازاده -صادقيان --اشرفي -نبي – عيدي زاده -قانعي -شريعتي مقدم :آقايان

رضازاده محمد  -روحبخش -شيرمحمدي -ظفريان -شريفيان -قلي زاده -زيارت نيا -ميرحسيني -روحاني -ولي زاده -قنادزاده
  -مدييارمح -قلي نژاد -امين اشريفه -نعيمي -زاهدپيشه -شجهانبخ -ايراني -كرباسي -محمد زاده -اسالمي -حسين

 -محمدي -دانشور-صراف -ميري
  -عليمرداني -فروتن -نهارداني -ثابت تيموري -سبزواري :خانم ها

 
 
 


