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 :وبینارموضوع 

 ایران  مرکزی استان ظرفیت بر تاکید  با اسپانیا و ایران تجاری اقتصادی های بررسی موقعیت

 : وبینارف اهدا

 در خصوص ورود به بازار اسپانیا و همکاری تجاری میان دو کشور ایران و اسپانیا مرکزی شناخت بیشتر بازار استان 

 : سخنرانان وبینار

 دکتر محمدرضا مجیدی : دبیر کل مجمع مجالس آسیایی آقای  ❖

 آقای دکتر افکاری: مدیر عامل شرکت پرسانیول در اسپانیا  ❖

 دکتر احسانبخش از مجموعه احسان سورنا یآقا ❖
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 افراد حاضر در وبینار:

 نفر در وبینار حضور داشتند . 31

 نام و نام خانوادگی ردیف  

 پریسا  توکلی 1

 سودابه زارعی  2

 پیمان نیک زاد  3

 مجید خسروی  4

 امین اهلل حسنی  5

 پروانه قیصری  6

 معصومه نقدی بیگ  7

 ابوالفضل رمضانی  8

 محمدرضا نیسی  9

 امیرعلی محمدی  10

 مهدی توسطی  11

 فرید خزاعی  12

 حمیدرضا دریانوش  13

 محمدرضا فالح  14

 مسعود ابراهیمی  15

 بهنام احسان بخش  16

 حسین بهرامی  17

 روجا کیان پور  18

 مرتضی احمدی  19

 محمدرضا حشمتی 20

 امیر دژکامه 21

 معین مقدم  22

 نصیبه محمدی  23

 مهدی مقدم  24

 هومن نمکی عراقی  25

 عماد جیران ابراهیم زاده  26

 علی حبیبی  27

 مریم میچانی  28

 محمد رضانژاد  29

 وحید عباسی پور  30

 حمیدرضا دژکامه  31
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 گزارش اجرا:

 موارد به شرح ذیل گزارش میگردد:  برگزار شده  وبینارطی 

 

:(آسیایی مجالس مجمع کل دبیر ) مجیدی محمدرضا دکتر گزیده ای از سخنان   

که نشست امروز و فرمودند  با عرض سالم و خیر مقدم به افراد حاضر در وبینار سخنان خود را آغاز نمودند    مجیدیدکتر  آقای  

  ن یا  یزبانیکه م  می باشد.  استان مرکزی  تاکید بر ظرفیت هایو    ایو اسپان  رانیا  یروابط اقتصاد  نگاهی بر  1399  شهریور  17

می باشد و از مسئولین محترم و کسانی که به برگزاری این وبینار کمک  اراک یمعادن و کشاورز عیصنا  یاتاق بازرگان بانشست 

 تشکر نمودند .  از آقای افکاری در اسپانیا ،  به ویژه و  کردند ،

ایشان صحبت های خود را تحت عنوان دیپلماسی تجاری ایران و اهمیت ان در روابط بین الملل شروع کردند. و بر اهمیت و  

هدایت روابط تجاری  از دیپلماسی تجاری در مفهوم دیپلماسی یا  ری تاکید کردند. ایشان فرمودند که  ضرورت دیپلماسی تجا

المللی در زمینهء کاال و خدمات( می پردازد، استفاده میشود. به عبارت دیگر در دیپلماسی    الملل )تجارت و سرمایه گذاری بینبین

های خاصی )مثل استراتژی    ی اقتصادی خود می کشوند تا در قالب استراتژی تجاری، کشورها با توجه به توانایی ها و منافع مل

های جایگزینی واردات یا توسعهء صادرات( به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی )مانند توسعه صادرات یا جذب سرمایه گذاری  

 د.خارجی( با استفاده از ابزارهای خاصی )نظیر ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای( بپردازن

فرآیند جهانی شدن و گسترش روابط کشورها باعث شده تا دیپلماسی تجاری صرفا به ابزارهای تجاری سنتی یا موانع تجاری  

الملل مرزی مثل تعرفه ها و سهمیه های وارداتی محدود نگشته و طیف بسیار وسیعتری از مقررات و اقدامات موثر بر تجارت بین  

مورد کار، بهداشت، محیط زیست و حمایت از مصرف کنندگان، مقررات مربوط به فعالیت های  از جمله استانداردهای مختلف در  

خدماتی مثل بانکداری، ارتباطات راه دور و... و اقدامات حمایتی اعم از کشاورزی و صنعتی، حقوق مالکیت فکری، سیاست رقابتی،  

... را در برگیرد. به این ترتیب اکنون دیپلماسی یا سیاست  گذاری ، مقررات مربوط به فساد و ارتشا و    ضوابط تجاری سرمایه  

گیرد و به همین دلیل، تدوین و پیشبرد    گذاری داخلی کشورها را نشانه می  تجاری از واردات کاال بسیار فراتر رفته و نظام قانون

 های مرتبط نیاز دارد.  یک دیپلماسی تجاری به هماهنگی جدی بین نهادها و حوزه

بخشی از منافع ملی یا اهداف کالن دیپلماسی  فرمودند که    اهمیت دیپلماسی تجاری با توجه به اهداف اقتصادیارتباط با    ایشان در

دهند. همچنین گسترش وابستگی متقابل کشورها، فرآیند جهانی شدن و    یا سیاست خارجی را اهداف اقتصادی تشکیل می

صادی باز و برونگرا همراه با افزایش توجه و گرایش مردم و کشورها به رفاه  های اقت  همچنین افزایش گرایش کشورها به سیاست

ها    تری برای کشورها و سیاست خارجی آن  اقتصادی باعث شده تا اهداف و منافع اقتصادی و تجاری اهمیت و برجستگی بیش

ی شدن و گسترش روابط کشورها تاثیرات فرآیند جهان  کند.  بیابد که این امر اهمیت دیپلماسی اقتصادی یا تجاری را آشکار می

تر شدن روزافزون جهان هستیم. گسترش   بسیاری بر اقتصاد و دیپلماسی کشورها گذارده است. در حال حاضر شاهد کوچک

های فراملی، تسریع معامالت مالی، جهانی شدن فرآیند تولید و    های جهانی، گسترش عظیم فعالیت شرکت   ارتباطات و رسانه
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المللی و فراملی، پیدایش مسایل ذاتا   های بین ها و کاالها، گسترش سازمان مبادله، تسهیل نقل و انتقال افراد و اندیشه  توزیع و

شده جهانی«  »دهکده  یک  به  جهان  تبدیل شدن  باعث  جهانی شدن     جهانی، همه  اکنون  که  است  فرآیندی  این   اند.    

globalization دانند. جهانی شدن به گسترش   ن را حاکی از زوال دولت ملی و حاکمیت ملی میای آ  شود و عده  خوانده می

 کند.   ها و جوامع مختلف داللت می و تشدید پیوندهای متقابل بین دولت

تواند عواقب مهمی    ها در یک نقطه از جهان می جهانی شدن به معنای فرآیندی است که طی آن رویدادها، تصمیمات و فعالیت

ها، جرایم،    ها، پیام  اد و جوامع نقاط دوردست جهان دربرداشته باشد. اکنون کاالها، سرمایه، افراد، دانش، افکار و اندیشهبرای افر

نوردند و به همین دلیل، دیگر به سادگی    فرهنگ، آلودگی هوا، مواد مخدر و مدها، همه به راحتی مرزهای سرزمینی را درمی 

برخی نویسندگان جهانی شدن را    های داخلی و خارجی( را از هم جدا کرد.  ارجی )یا سیاستهای داخلی و خ  توان حوزه   نمی

 اند:  به معنای فشردگی زمان و مکان تعریف کرده و آن را نشانگر چهار تغییر یا دگرگونی زیر دانسته

 ای  ای و قاره ملی و منطقه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به فراسوی مرزهای  ( گسترش دامنه و قلمرو فعالیت1

 گذاری، مهاجرت، فرهنگ و غیره  ( تشدید وابستگی متقابل و جریان تجارت، سرمایه2

های جهانی ارتباطات و حمل و نقل در نتیجه افزایش سرعت    ( سرعت گرفتن فرآیندها و تعامالت جهانی بر اثر پیدایش شبکه3

 ات، سرمایه و مردم  ها، کاال، اطالع جایی اندیشه انتشار و جابه

 تواند پیامدهای جهانی زیادی دربرداشته باشد(  ها و رویدادها )یک رویداد در یک نقطه جهان می  ( افزایش تاثیرگذاری فعالیت4

در مجموع، در دیپلماسی )از جمله دیپلماسی تجاری(، بازیگران گوناگونی درگیر مسایل هستند که تحت  در ادامه فرمودند که  

ها و    مل گوناگون )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...( به تعریف اهداف و منافع ملی خود پرداخته و با اتخاذ استراتژی تاثیر عوا

پردازند که بر گستردگی و پیچیدگی این موضوع افزوده    های مختلف می  ابزارهای خاصی به تعامل با دیگران در سطوح و حوزه

ی خود باید پس از تعریف منافع ملی، اقدام به طراحی استراتژی مناسبی برای نیل به  است.بنابراین کشورها برای کسب منافع مل

گاه به کمک دیپلماسی تجاری متناسب با شرایط کشور خود در فرآیند جهانی   ترین اهداف و منافع ملی خود کنند. آن  بیش

 شدن بهترین عملیات مورد نیاز را به انجام رسانند. 

 :  نداز کشورها به طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری را اینگونه دسته بندی نمودمهمترین دالیل نیایشان 

 نیاز به دسترسی به اطالعات قابل اتکاء و بی طرفانه -1

 حمایت از بازیگران )شرکت های ( نوپا در بازارهای خارجی؛ بازیگرانی که از تصویر و اعتبار برخورداند.  -2

 یک کشور )به ویژه شرکت های متوسط و کوچک (به بین المللی شدن جستجوی شریک :تشویق شرکت های  -3

 مدیریت و کاهش اختالفات   -4

 حمایت از هیئت های کشور متبوع که از سایر کشورها دیدار می کنند .  -5
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از فعالیت های مرتبط با توسعه و تحقیق یا   -6  برآورده ساختن دغدغه های استراتژیک همچون تجارت استراتژیک، حمایت 

 تسهیل دسترسی به انرژی  

 بهبود تصویر بین المللی یک کشور و تصویرسازی از آن   -7

در تعاریف سنتی ، دیپلماسی تجاری به همه سیاست های عمومی که به طور بالفعل یا بالقوه باعث رونق فعالیت های صادراتی  

 می گردد، اطالق می شود . 

عنای به کارگیری ابزارهای دیپلماسی برای کسب دستاوردهای خاص تجاری از  در تعاریف نوین، برخی دیپلماسی تجاری را به م

طرقی همچون توسعه صادرات، جذب سرمایه خارجی، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری شرکت های یک کشور در خارج و  

شود که به    قتصاد میدیپلماسی تجاری یا اقتصادی شامل دو بخش دیپلماسی و ا تسهیل و تشویق انتقال فناوری دانسته اند.  

 معنای تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی است.

از   توسعه سرمایه گذاری مستقیم    -2  توسعه تجارت  -1اشاره کردند به  اهداف کلیدی دیپلماسی تجاری  آقای دکتر مجیدی 

حمایت از جامعه  -5  متوسعه توریس  -4  همکاری در حوزه علم و فناوری که در برگیرنده تحقیق و توسعه نیز هست  - 3  خارجی

 .تجار و بازرگانان یک کشور

 را به شرح زیر توضیح دادند: دیپلماسی تجاری موفقی داشتن  گیچگون

از جمله الزامات تحقق دیپلماسی تجاری در کشور »توسعه نگرش برونگرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی« و »توسعه 

های دولت و وزارت   ضرورت اتخاذ یک دیپلماسی تجاری فعال در اهداف و برنامه  است.فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان«  

زدایی، تعامل سازنده با   صنعت، معدن و تجارت نیز تجلی یافته است، بطوریکه در برنامه دولت جدید به »اهداف راهبردی تنش

پایدار و هدفمند کشور با مبنا قرار دادن   به توسعه    اقتصادمحوری در سیاست خارجی« و »راهبرد به اقتصاد جهانی و کمک 

 کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی« توجه شده است.

برای پیشبرد دیپلماسی  را به این نحو تشریح کردند که    نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه و ترویج دیپلماسی تجاری در دنیاایشان  

ر مورد منافع ملی حاصل شود و دولت و نهادهای بخش خصوصی باید به یک گفتمان مشترک دست  تجاری باید نوعی اجماع د

های مختلف مانند حقوق بشر، محیط زیست، حقوق کار و... نیز    در حال حاضر با ظهور سازمانهای غیردولتی در حوزه  یابند. 

در حال حاضر در داخل   ها نیز باید به آن توجه کنند. لتمحوری در اتاقهای بازرگانی مورد توجه قرار گرفته و دو رویکرد جامعه

  هم با توجه به مشکالت خارجی، باید به دیپلماسی تجاری و اقتصادی توجه شود و سعی کنیم به یک همگرایی ملی بین دیدگاه

هادهای مختلف انجام  شود که رفتارهای متعارض از طرف ن  های مختلف دست یابیم، چرا که اجماع در مورد منافع ملی باعث می

   نگیرد.
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 : ( ایدر اسپان ولیعامل شرکت پرسان ر یمد) ی دکتر افکار ی آقا ز سخنان گزیده ای ا

 مرکزیبراستان  دیبا تاک  ایو اسپان رانیا یتجار یاقتصاد یها تیموقعایشان ابتدا تشکر نمودند و به ارائه خود در خصوص 

و تاکید داشتند که صادرات صرفا مخصوص اسپانیا نیست ولی بصورت اختصار اسپانیا را توضیح خواهند داد،   پرداختند رانیا

 که به شرح ذیل می باشد : 

  ما   نیو همچن  در مادرید اسپانیا است  و صادراتی   ، یک شرکت مشاوره بازرگانی  )پرسانیول راهبر(  ایشان فرمودند که شرکت ما  

  ی هامحترم و شرکت   نیدر ادامه از حضار و مسئول   شانیاهستیم .    ایدر اسپان  یجمهور   استی ر  یو فناور  یونت علمکارگزار معا

  م یبگرد ییکه به دنبال کاالها  میدار نیبر ا یما سع وبینار نی در ا . تشکر نمودند ناریوب نیحاضر در ا یو سازمان ها انیدانش بن

شود   یوارد م ایدن یاز هر جا که است ایاسپان یواردات یباشد و در واقع کاال یدر حال حاضر در حال وارد شدن م ایکه در اسپان

اسپانیاکشوری    اگر معرفی ای از کشور اسپانیا داشته باشیم می توانیم بگوییم که    .شودیم  دیما تولمرکزی    در استان   مشابه آنو  

جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا قرار دارد. سرزمین اصلی اسپانیا از جنوب و    از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور در شبه 

ه، آندورا و خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغال  شرق با دریای مدیترانه و جبل الطارق، از شمال و شمال شرق با فرانس

. کیلومتر( طوالنی ترین مرز یکپارچه در اتحادیه اروپا است 1214و اقیانوس اطلس هم مرز است. مرز اسپانیا با پرتغال )به طول   

پادشاهی است. بر اساس پژوهشهای انجام  اسپانیای امروزی کشوری دموکراتیک و دارای حکومتی پارلمانی تحت قانون اساسی  

شده اسپانیا از نظر کیفیت زندگی پس از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا و کره جنوبی در بین ده کشور نخست جهان  

  قرار دارد . کشور اسپانیا در زمینه کشاورزی و گردشگری بسیار شاخص است . اسپانیا یک کشور توسعه یافته و سیزدهمین

 اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی میباشد. 

اقتصاد سرمایه داری مختلط اسپانیا سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان، پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و چهارمین اقتصاد  

و فرهنگی غنی،   بزرگ منطقه یورو میباشد . هم چنین گردشگری و توریسم از منابع اصلی درآمد اسپانیا است. آثار تاریخی

 موقعیت جغرافیایی اسپانیا، اقیلم در اسپانیا از دالیل تبدیل گردشگری به یکی از منابع اصلی درآمد اسپانیا است.  

اقتصاد اسپانیا عمدتا بر پایه فعالیت بخش خدمات استوار است و بعد از آن بخش های صنعت و انرژی و مسکن و کشاورزی 

ی در اسپانیا از قابلیت زیادی برای افزایش سهم خود در تولید ناخالص داخلی اسپانیا برخوردار  قرار دارند. بخش صنعت و انرژ

است. مهم ترین بخش های صنعتی اسپانیا، کشتی سازی، خودروسازی، تجهیزات پزشکی، دارو، ماشین آالت ،صنایع فلزی و  

 شیمیایی محسوب می شوند. 

را مواد غذایی و نوشیدنی ها ، تولید زغال سنگ ، فرآورده های نفتی تصفیه شده   صنعت اسپانیا از این تولیداتدرصد  70

و جزئیات طبقه بندی تولیدات  دهد.  ،محصوالت شیمیایی و دارویی ، تجهیزات حمل و نقل، محصوالت فلزی تشکیل می

 اسپانیا بصورت زیر می باشد: 
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سایل نقلیه ، ماشین آالت و وسایل مکانیکی ، سوختهای معدنی ،ماشین آالت و  از این صادرات را ماشین آالت ، ودرصد    50

دهد    تجهیزات برقی ،محصوالت دارویی ،پالستیک ،میوه و مغزها ،پوشاک ، گوشت و احشای خوراکی ، آهن و فوالد تشکیل می

تجهیزات برقی و الکترونیک ،روغنها و    از این واردات را ماشین آالت ،درصد    70  مورد برتر صادرات اسپانیا می باشد.  10که  

سوختهای معدنی ،وسایل نقلیه،محصوالت دارویی ،پالستیک ،مواد شیمیایی ،انواع پارچه، اهن و فوالد و تجهیزات پزشکی  تشکیل 

 مورد برتر واردات اسپانیا می باشد.  10دهد  که  می

میلیارد دالر کل واردات    378ن دالر بوده است که سهم آن از  میلیو  91،969،000مقدار    2019صادرات ایران به اسپانیا در سال  

 صدم درصد می باشد .  2اسپانیا 

دهند و محصوالت شرکت های دانش بنیان و   درصد از سهم واردات کل اسپانیا را تشکیل می  21/7چین و کشورهای آسیایی  

ن است که ایران قابلیت پیشرفت و گسترش دیگر شرکتها ، هم سطح و کیفیت محصوالت این کشور می باشد که حاکی از آ

 .صادرات محصوالت خود را نسبت به این کشورها دارد

این استان    .است  شده  شناخته  ایران  صنعتی  پایتخت  عنوان  به ،  فرمودند که استان مرکزی  استان مرکزیدر ارتباط با بررسی  

استانهای به  شمال  بهقز و البرز از،  غرب  از   به   جنوب  از تهران استان  به   شرقی   شمال   از  همدان،  استان وین، 

استان مرکزی از جمله استانهای صنعتی کشور   .است  محدود اصفهان و قم های  استان  به  شرق   از اصفهان و لرستان  استانهای

درصد    19به طور کلی    است و بخش هایی خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب اهمیت اساس اقتصاد استان را تشکیل میدهند . 

 محصوالت .  است(  …درصد مرتع و بقیه غیر مزروعی )شهرها، جاده ها ، دریاچه و  57از مساحت استان مرکزی اراضی کشاورزی و  

انار، سبزیجا  خشکبار،  انگور،  پیاز،  فرنگی،  گوجه  چغندرقند،  پنبه،  حبوبات،  آفتابگردان،  جو،  گندم،  شامل  استان  کشاورزی ت، 

  600میلیون دالر و برای بادام حدود    144ارزش واردات پسته اسپانیا حدود    2019سته، بادام و گردو است.در سال  طالبی، هلو، پ 

توان به   های کشاورزی در استان مرکزی می ترین قابلیت میلیون دالر بوده است .از مهم 162میلیون دالر و برای گردو حدود   

 371هکتار است که از این میزان    91گل و گیاهان زینتی در این استان هزار و    تولید گل و گیاه اشاره کرد. سطح زیر کشت

هکتار به صورت گلخانه و بقیه در فضای باز است. شهرستان محالت در این استان که به عنوان قطب تولید گل و گیاهان زینتی  

 کشور مطرح است، بیشترین سطح زیر کشت گل و گیاه را به خود اختصاص داده است . 
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  سبب  همین  به.  شود  می  کاشت  خمین  شهرستان  در  آن  ٪90از دیگر محصوالت کشاورزی استان تولید لوبیا است که بیش از  

  173ارزش واردات لوبیا اسپانیا حدود    2019عنوان یکی از قطب های تولید لوبیا در کشور مطرح است .در سال    به  مرکزی  استان

صوالت کشاورزی استان است که در شهرستان ساوه تولید می شود. شهرستان ساوه  میلیون دالر  بوده است .انار از دیگر مح

بهترین نوع انار در کشور را تولید می کند و محصول آن شهرتی جهانی دارد، به صورتی که در دنیا به یک برند معتبر تبدیل  

میلیون دالر  بوده    11دات انار اسپانیا حدود  ارزش وار  2019نوع انار در ساوه تولید می شود . در سال    780است . ساالنه    شده

است .تولید پسته ارگانیک از دیگر محصوالت کشاورزی استان است که در شهرستان زرندیه شهر پرندک کاشت میشود . استان  

 مرکزی مقام ششم تولید پسته کشور را داراست و بزرگترین باغ تولید پسته ارگانیک کشور در این استان قرار دارد.

واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی،   3000با توجه به وجود بیش از  فرمودند که    اقتصاد استان مرکزیر ارتباط با جزئیات  د

  های صنعتی استان باال بوده به   مندی از صنایع مادر و حلقه های واسط کلیدی در تولید کشور، سرمایه گذاری در طرح  بهره

های سرمایه گذاری  از مزیت ممتازترین استانها در جذب سرمایه گذاری صنعتی را دارا است.   طوریکه این استان همراه در رتبه

های    توان به نزدیک بودن به پایتخت، وجود ظرفیت های مکانی مناسب به لحاظ وجود شهرک   در بخش صنعت استان می

المللی، وجود صنایع بزرگ و مادر،  ترابری بین  صنعتی در استان، برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگیری در کریدور

تجربه نیم قرن توسعه صنعتی، وجود منابع و ذخایر معدنی نظیر سنگ آهن، سولفات سدیم، سیلیس، فلدسپات و انواع سنگ 

  های   انجمن  انرژی،  و   ریلی  صنایع  خوشه  وجود  متخصص،  کار  نیروی  وجود  کشاورزی،  تبدیلی   صنایع   ایجاد   ظرفیت  وجود  ،…و

 ان، قرارگیری در مسیر خطوط اصلی انتقال و تامین انرژی و پائین بودن نسبی خطر زلزله در استان اشاره کرد.است در تخصصی

% ( می باشد تولیدات شاخص صنعتی   22% ( و شیمیایی )    26% (، کانی غیر فلزی )  32صنایع غالب استان بیشتر فلزی )  

و تجهیزات کارخانه ای، نیروگاهی و ماشین آالت سنگین راه سازی ، انواع واگن باری،    استان محصوالت پتروشیمی، ماشین آالت

 مسافری و لوکوموتیو، شیشه، آلومینیوم و عایق رطوبی می باشد. 

% (   25( ، افغانستان )  %30کشور صادر میگردد که بیشتر سهم صادرات به کشورهای ترکیه )   56محصوالت استان به بیش از 

( می باشد. عمده کاالهای صادراتی استان نیز فرآورده های پتروشیمی، شمش آلومینیوم، قیر، انواع شیشه، الیاف    %20و عراق )  

 پلی استر و سیمان می باشد.  

اراک از جمله شهرهای صنعتی کشور است که از لحاظ گوناگونی محصوالت صنعتی، نخستین، از لحاظ وجود صنایع مادر، دومین  

به از چهار قطب صنعتی کشور محسوب می شود.طور کلی    و  تولید    یکی  به واسطه وجود صنایع مادر،  درصد    80این شهر 

انرژی کشور، وجود بزرگترین کارخانه تولیدکننده آلومینیوم کشور، بزرگترین ماشین سازی کشور، بزرگترین واگن   تجهیزات 

های فلری کشور )شرکت یاسان(، بزرگترین و تنها تولیدکننده    سازی و لوکوموتیوسازی خاورمیانه، بزرگترین تولیدکننده سازه

ماشین آالت راه سازی در خاورمیانه، بزرگترین کمباین سازی خاورمیانه، بزرگترین تولیدکننده بنزین کشور و بزرگترین صنایع 

 معدنی کشور لقب پایتخت صنعتی ایران را به خود اختصاص داده است . 

امام خمینی   نفت  این  پاالیشگاه  است.  واقع شده  استان مرکزی  در  است که  ایران  بزرگ  پاالیشگاه های  از  یکی  اراک  شازند 

های نفتی ایران است و به عنوان بزرگترین پاالیشگاه تک    پاالیشگاه از شرکت های فرعی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده



 

 

 

 

11 
 

 بر   تاکید  با   اسپانیا   و   ایران تجاری  اقتصادی  های   موقعیت وبینار  گزارش

 ایران مرکزی استان  ظرفیت  

اندازی گردید، همچنین نخستین پاالیشگاهی است که    هزار بشکه در روز راه   150با ظرفیت اسمی    1372واحدی ایران در سال  

کار مطالعه و عملیات اجرای آن بعد از انقالب اسالمی و در نخستین سال بعد از جنگ تحمیلی آغاز شد. بزرگترین طرح تولید 

پاالیشگاه تولید بنزین  برداری است. این طرح پاالیشگاه امام خمینی را به بزرگترین    بنزین کشور در این پاالیشگاه در حال بهره

 در کشور تبدیل می کند. 

شهرک و ناحیه صنعتی فعال می باشد که شهر اراک در این بین دارای صنایع گوناگون انرژی، فلزی،    37استان مرکزی دارای  

ها مانند  آالت، ساختمانی، معدنی، غذایی، چوب و مبلمان است که برخی از این واحدوپتروشیمی، شیمیایی، نساجی، ماشیننفت

هپکو، آونگان، امالح معدنی ایران، آذرآب، شرکت آلومینیوم ایران، گروه نورد آلومینیوم، شرکت آلومرول، ماشین سازی اراک، 

 سازی، پتروشیمی اراک و واگن پارس از صنایع اساسی کشور به شمار میروند .  کمباین

  4مگاوات برق را دارد و شامل    1300حرارتی است که ظرفیت تولید  های ایران و از نوع    نیروگاه حرارتی شازند یکی از نیروگاه

کیلومتری آزادراه    44نیروگاه رودشور که در در    .کند  می  تولید  را  کشور  برق   ٪5مگاواتی می شود. این نیروگاه    325واحد بخار  

  مگاوات  2٬162ستان است که با ظرفیت  ساوه و در محدوده شهرستان زرندیه قرار دارد، یکی دیگر از منابع تولید برق در ا-تهران

 .  شود می شناخته کشور خصوصی نیروگاه  بزرگترین عنوان  به و است گازی نوع  از نیروگاه  این . کند می تولید برق 

تولیدات آب سبک جهت درمان و پیشگیری از سرطان کاربرد دارد. آب سنگین تولیدی نیروگاه آب سنگین اراک در حوزه های 

کننده برای نیروگاه های    مختلف از جمله زیست شناسی، پزشکی و فیزیک کاربرد دارد. همچنین از آن به عنوان ماده خنک

   هسته ای و تولید رادیودارو استفاده می شود.

به   1372مگاوات است. این سد در سال  15سد الغدیر ساوه یکی از نیروگاه های برق آبی استان است که ظرفیت تولید برق آن 

 برداری رسید . بهره

معدن فعال مختلف وجود دارد که بیشترین آن مربوط به مصالح ساختمانی است. مواد معدنی موجود   112در استان مرکزی  

پلی متال، تاک،  شامل سنگ آهن سنگ س اختمانی، سنگ الشه، سنگ گچ، سنگ آهک، خاک سرخ، خاک صنعتی، باریت، 

تراورتن، تنگستن، سرب، سرب روی، کریستالین، سولفات سدیم، سیلیس، فلورین، کائولن، فلدسپات، گرانیت، مرمریت، مس،  

 لیمونیت هستند.

گذشته ای نه چندان دور صادرات اصلی استان را تشکیل می فرش، قالی و قالیچه صنایع دستی اصلی استان می باشند که در  

عالوه بر آن گیوه که نوعی پاپوش دست دوز تولید شده از نخ های قالی است، از جمله صنایع دستی در خور توجه این  .  داده اند 

ادی در ایران واستان  شود. منبت کاری مردمان سمقاور شهرستان کمیجان شهرت زی  استان است که در سنجان و وفس تولید می

شمار می رود . فتیر، شیرمال، کسمه، کماج، جوزغند نراق، کشمش، شیره انگور، گوش فیل،    دارد و سمقاور قطب منبت کشور به

آمار واردات صنایع دستی   آیند.کف لمه، رب انار ساوه، حلوا ارده محالت و عسل خمین نیز از سوغات این استان به حساب می 

 .میلیون یورو بوده است  93حدود  2018ال اسپانیا در س
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 را به صورت ذیل شرح دادند: تطبیق محصوالت و صنایع استان مرکزی ایران با واردات اسپانیا

 صنایع غذایی و کشاورزی •

 شیشه و آلومینیوم  •

 محصوالت شیمیایی و پتروشیمی •

 ماشین آالت و تجهیزات کارخانه ای و نیروگاهی  •

 سازیماشین آالت سنگین راه  •

 مواد معدنی و فلزی  •

  600طبق آخرین آمار جهاد کشاورزی استان مرکزی سطح زیر کشت گلخانه های سبزی و صیفی و گیاهان زینتی استان حدود  

هکتار    70744هکتار می باشد .در خصوص وضعیت کشت گلخانه ای اسپانیا ، از کل مساحت گلخانه ای موجود در اسپانیا که  

جات شامل گوجه فرنگی ، فلفل ، خیار ، لوبیا سبز ، توت فرنگی ، خربزه ، هندوانه ، بادمجان ، کدوی  به کشت صیفی    %88است،  

 به کشت موز اختصاص دارد .   %4به کشت گل و گیاه زینتی ، عمدتا گل میخک و رز و  %8سبز و کاهو و 

نش فنی گلخانه به ایران میتوانیم فکر کنیم که  اگر در این موضوع نخواهیم به صادرات فکر بکنیم میتوانیم به واردات علم و دا

نفر از گلخانه داران بزرگ ایران عازم به اسپانیا  هستیم و    30البته ما یک دوره اموزشی در اسپانیا بعد از اتمام کرونا به همراه  

 اگر کسی هم بخواهد شرکت کند میتواند ثبت نام کنند و شرکت کنند.

محصوالت   جمع کل درصد نیاز واردات، منطبق بر تولیدو    والت شرکت های دانش بنیان می باشداسپانیا بازار مناسبی برای محص

تعداد کل شرکت های دانش  که  باشد.   میلیارد دالر از کل واردات اسپانیا می  378 میلیارد دالر از  153معادل    %47دانـش بنیـان  

ت محصوالتشان به اسپانیا با توجه به حمایت هایی که معاونت  می باشد که میتوانند برای صادرا  شرکت   86  ،بنیان استان مرکزی

 علم و فناوری ریاست جمهوری که در اختیار شرکت های دانش بنیان می گذارند، از ما کمک بگیرند. 

بتواند  در آینده ایران و خصوصا محصوالت استان مرکزی با ورود به بازار اسپانیا و همکاری تجاری با اسپانیا نهایت هدف ما و در  

 سهم بیشتری از بازار وارداتی آن کشور را به خود اختصاص دهد . 

، اعزام هیات تجاری ،هیات بازرگانی و نمایشگاه های اسپانیا را داریم که   B2Bجلسات    کارگزاری،  خدمات  ،فعالیتهای گروه پرسانیول راهبر

 در پیوست ارائه خواهد شد. 

 

 احسانبخش از مجموعه احسان سورنا : دکتر  ی آقا ز سخنان گزیده ای ا

د زمانی که در خصوص صنایع غذایی  دار  یدرباره صادرات محصوالت کشاورز  خوبی سابقه  مجموعه ی ما    ایشان فرمودند که

 یبرا  یی اروپا   یکشورها  که  یی که استانداردها  مینکته توجه داشته باش  ن یبه ا  د یبامخصوصا کشور های اروپایی صحبت میکنیم  
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 بر   تاکید  با   اسپانیا   و   ایران تجاری  اقتصادی  های   موقعیت وبینار  گزارش

 ایران مرکزی استان  ظرفیت  

توانسته   ریاخ  یسالها  نیا  یمجموعه ما در ط   و  است  دهیچی پ   یدر نظر دارند معموالً استاندارد ها  یتعامالت در حوزه کشاورز

  یستیکنند با   یم  تیحوزه فعال  نیکه در ا  ییشرکت ها  .  حوزه داشته باشد  نیمختلف در ا  یهادر تعامل با سازمان  یاثر   کی  است

حتما لحاظ    را  یی و مواد غذا ییغذا  تیامن  ،   ییمواد غذا  یصادرات  یمثل استانداردها  یموارد  ندریگی که در نظر م  یدر کنار موارد

 . ندازدیجلو ب تو از رقبا به شد  کند کترینزد تیتواند شما را به موفق یم  اکثر اوقات درنکات  نیکه ا  لیدل نیکنند به ا

 

و اظهار امیدواری نمودند که این جلسات و شرکت    تمامی افراد و مسئولین تشکر نمودند.در پایان وبینار آقای دکتر مجیدی از  

وبینارهای   دیگر نیز د که در آینده با کشورهای آسیایی و اروپایینهای مشاور بتوانند پل ارتباطی با کشورها از جمله اسپانیا باش

و همچنین    .  یمجایگاه ایران را در بین کشورهای اطراف آسیایی ، اروپایی و ...در دنیای مدرن احیا کنو بتوانیم    خواهیم داشت

آقای افکاری از همه افراد حاضر و شرکت های حاضر تشکر نمودند و در خصوص ارتباط با شرکت ها جهت راهنمایی و مشاوره  

          صحبت نمودند.
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