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  دستوركار جلسه:
 با بلژيك و ساير كشورهاي اروپايي هاپژوهشي و فناوري زيست محيطي و گسترش همكاري -برقراري ارتباط بازرگاني  

  با حضور آقايان فابيو كاسوال و خاوير بارا از شركت آتمس بلژيك 
 
  
  

  اهم موارد مطرح شده:
اي بازرگاني بوده كه با مطالعه در زمينه المللي مشاورهبينك شركت يدر ابتداي جلسه به معرفي شركت آتمس بلژيك پرداخته شد. آتمس . 1

ايران را به عنوان پتانسيل  هارهاي جديد را پيدا كرده و پس از تحريماو باز گذاريي سرمايههاير كشورها فرصتسا ي بازرگانيهاپتانسيل
 افتند.يگذاريمناسبي براي سرمايه

و در  پردازندمي گذاريي سرمايههاكه در مرحله اول به جمع آوري اطالعات و پتانسيل شودميمطالعات اين شركت در سه بخش خالصه  . 2
ازار موجود را مورد ارزيابي قرار ميدهند. و در نهايت و ريسك پذيري تجارت و بمرحله دوم اطالعات جمع آوري شده را تجزيه و تحليل نموده 

ل تجربيات خود به به انتقا training. اين شركت همچنين در زمينه آموزش و پردازندميگذاران خارجي به معرفي بازارهاي هدف به سرمايه
روي زعفران و گياهان دارويي استان  گذاريه. اين شركت عالقمندي و آمادگي خود را به ويژه در مورد سرمايپردازندميسرمايه گذاران 

 خراسان رضوي اعالم نمودند. 
و منابع طبيعي ارائه  ي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزيهاخالصه اي از اقدامات و فعاليترييس مركز تحقيقات كشاورزي، در ادامه جلسه  . 3

محصول زراعي در استان خراسان رضوي در  45 در حال حاضر دهدمينشان  هااشاره نمود كه آمار توانميشد كه از اهم موارد مطرح شده 
هزارتن  800ميليون و هشتصد و چهل هزار تن توليد در در اين حوزه را داريم. در زمينه محصوالت باغي  4حال كشت و كار است كه بالغ بر 

ي اول و دوم هايلي از محصوالت زراعي و باغي رتبهو در خ كشور سهم استان خراسان رضوي است درصد زعفران 80توليد را داريم همچنين
 را در كشور داريم.

در زمينه كشاورزي در استان داشته باشيم و از  مركز پژوهشي كي كه شدميي استان خراسان اين ضرورت احساس هابا توجه به پتانسيل . 4
و مقاالت علمي در كشور و رتبه دوم را در بين مراكز  اينرو مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي رتبه اول ملي در مطالعات

  پژوهشي كشور را به خود اختصاص داده است.
هكتار اراضي كشاورزي در  1500مركز تحقيقات كشاورزي خراسان رضوي بالغ بر ده ايستگاه تحقيقاتي در كل استان خراسان دارد كه با  . 5

 .شودميي تحقيقاتي انجام هايك استان در اين ايستگاهاختيار اين مركز ، مطالعه بر روي محصوالت استراتژ
 در ادامه رييس كميسيون كشاورزي اتاق، اتاق بازرگاني را به عنوان پارلمان بخش خصوصي معرفي كرد. اتاق بازرگاني به عنوان مشاور دولت، . 6

ي اقتصادي حضور دارد. هابه ويژه بخش ي كشورهاي مختلف تصميم گيريهاقضايي نقش ايفا مي كند و در بخشبخش خصوصي، دستگاه 
ي بخش كشاورزي استان هاي مختلف فعالين اقتصادي، دانشگياهان و تكلهاهم با داشتن كارگروه كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديلي

 عضو هستند و فعاليت دارند. 
استان در بازارهاي جهاني به ويژه اروپاي غربي و شوروي در مورد صادرات از ايران هيچ گونه ممانعتي وجود ندارد و بسياري از محصوالت  . 7

و دولت ايران به جذب سرمايه گذار خارجي الت ارگانيك در استان وجود دارد وجود دارد. همچنين زمينه توسعه توليدات و صادرات محصو
 . شودميو استقبال  دهدمياهميت ويژه اي 

ند با پيگيري اين جلسات با توانميارويي، پسته، زعفران و ... را داريم و اتاق و مركز تحقيقات در استان توليدات كنندگان برتري از گياهان د . 8
 حضور سرمايه گذاران خارجي، كمك كننده به بحث تجارت و صادرات اين محصوالت باشند.

ارت صنعت معدن و تجارت تحويل بحث تجارت و بازرگاني محصوالت كشاورزي را از وز ،مندي خودزارت جهاد كشاورزي بر اساس وظيفهو . 9
گرفته و در راستاي توسعه پايدار كشاورزي، امنيت غذايي و ساماندهي محصوالت ارگانيك و تشكيل كارگروه توسعه محصوالت ارگانيك 

 ي خوبي برداشته است. هاقدم
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 است.  شوندميه توليدات ارگانيك وارد هدف سازمان جهاد كشاورزي حمايت از توليدكننده و تشويق كشاورزاني است كه به ويژه در حوز . 10
 اراسال شده است.  گذارياستان به مديريت سرمايه گذاريي سرمايههاصنايع تبدلي بخش كشاورزي احصا شده است و به عنوان اولويت . 11
به معرفي شركت و محصوالت توليدي خود پرداخته و حوزه  تبديليي كشاورزي و صنايع غذايي و هاي توليدكنندههاجلسه شركت يدر ادامه . 12

  را بيان كردند.و گسترش روابط با كشور بلژيك صادرات  ي خود در زمينههاعالقمندي
آموزش اشاره  يبه مسئله توانميكي از موضوعات مهم ي بندي بيان شد كه در گسترش روابط تجاري به عنوانو به عنوان جمعدر پايان  . 13

به ويژه در زمينه مديريت منابع آبي و توليدات ارگانيك به صورت مشترك با كشور بلژيك از خبرگان آموزش دعوت بعمل آيد تا در  نمود و
 ي آموزشي و كاربردي برگزار نمايند و بتوان از تجربيات و تكنولوژي ساير كشورها استفاده نمود.هااينجا دوره

والت خود از جمله گياهان دارويي، توليدات خاص كشاورزي، محصوالت زعفران، پسته و ... توليدكنندگان در زمينه توسعه صادرات محص . 14
 آمادگي همكاري متقابل با شركت آتمس بلژيك را اعالم نمودند.

ه اي نمايند انتخاب از جمله راهكارهاي آن كه مطرح شدكي از مشكالت ما در گسترش روابط با ساير كشورها پراكندگي ارتباطات يدر پايان . 15
به زور  با نمايندگان ساير كشورها و از جمله نماينده شركت آتمس بلژيك براي برقراي و انتقال اطالعات و ارتباط تخصصي از بخش كشاورزي

 .باشدميو نتايج سفر 
  
 

  مصوبات جلسه:
 آتمسگسترش روابط تجاري و آموزشي با كشورهاي اروپاي غربي و باالخص بلژيك از طريق نمايندگان شركت  .1
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